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Futbolas

Kviečia „Rudeninė 
švara mano miestui“

Elegiškiausias 
laikas

Tekstas be pavadinimo 

Artėjant mirusiųjų pagerbimo šventėms...

Merą kamantinėjo trečiokai 

Česlova JAKŠTYTĖ

Devyni jau metai,
Kaip nedainavau...,
Nes Motutė mano
Niekaip nepargrįžta.
Sielą Jos kaip vaiką
Mažą sūpavau,
Priėmiau kaip dramą
Išskyrimo Krikštą.

Nėr tylios palaimos,
Nėr linksmų juokų.
Taip retai pasaulis
Džiugesiu nušvinta ---
Vėl matau, kaip šoka
Lapai ant takų,
Vėl mirtis pažvelgia,
Meilės atgaivinta.

Nebemoku griežti
Aš džiaugsmų 
stryku, -
Niekad nebetapsiu jau 
tokia, kaip buvus --
-----------------------------
Klykaukit, gervelės, -
Jums taip pat sunku;
Lai palaimins viską
Ašara nusruvus...

Tadas BERŽONSKAS. Marijampolėje labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ rudeninėje akcijoje maistą 
nepasiturintiems rinks 11 organizacijų septyniose parduotuvėse. Čia, kaip ir kituose šalies miestuose, penk-
tadienį, spalio 25 dieną, nuo 15 val. iki 21 val., o šeštadienį nuo 10 iki 20 val., pirkėjus pasitiks savanoriai. 
Visuomenininkai, moksleiviai, socialiai atsakingo verslo atstovai prašys prekybos centrų pirkėjus nupirkti 
nepasiturintiems konservų, miltų, aliejaus, kruopų ar kitų ilgiau negendančių maisto produktų. 

„Lietuvoje su skurdo rizika susiduria daugiau nei 22 procentai gyventojų. Tai vaikai, senoliai, vienišos 
mamos, daugiavaikės šeimos, neįgalieji. Nors nepriteklius – sudėtinis reiškinys, tačiau tik patenkinęs savo 
fi ziologinius poreikius žmogus gali spręsti kitas jį ištikusias bėdas. Todėl nuoširdžiai dėkoju kiekvienam ir 
kiekvienai prisidėsiantiems prie šios gerumo akcijos,“ – sako „Maisto banko“ direktorius Simonas Gurevičius. 

Pavasarį vykusioje „Maisto banko“ akcijoje geradariai paaukojo maisto produktų už daugiau nei 479 tūkst. 
eurų. Suaukoti maisto produktai 366 socialinių organizacijų dėka pernai pasiekė 61 tūkst. nepasiturinčių 
gyventojų stalą.  

Daugiausiai „Maisto banko“ akcijos metu aukojama makaronų, kruopų ir aliejaus. Anot „Maisto banko“, 
nepasiturintieji labiausiai stokoja baltymais turtingo maisto, todėl šįkart dažniau bus prašoma aukoti mėsos, 
žuvies ar ankštinių konservų.  

Savivaldybės informacija. Visų šventųjų dieną bei per Vėlines (ilges) 
skubėsime lankyti išėjusiųjų Anapilin kapus. Uždegsime žvakę, pagerbsime 
artimųjų atminimą malda ir gėlėmis. Prieš šventes miesto kapinėse visada 
juntamas savotiškas sujudimas: gyventojai grėbia lapus, kapus puošia 
žaliomis eglių ir tujų šakomis, gražiausiais gėlių žiedais, sutvarko ne tik 
artimųjų, bet ir užmirštus bei apleistus kapus.

Norime atkreipti dėmesį, kad tvarkant kapus reikia laikytis ramybės, tvar-
kos, rūšiuoti žaliąsias atliekas. Prie konteinerių, kad jie taip greitai nebūtų 
pripildyti, yra prikabinti didmaišiai, kurie skirti sugrėbtiems lapams sukrauti. 

Įsidėmėkite, kad į šiuos maišus dėti kitokias atliekas negalima, kaip 
negalima dėti surinktų į polietileninius maišelius lapų su maišeliais – 
būtinai iškratykite lapus į didmaišį, o polietileniniam maišeliui suraskite 
tinkamą konteinerį.

Savivaldybės informacija. Kviečiame  prasmingai 
praleisti laiką gryname ore, tvarkant pasirinktą mies-
to parką ar skverą. Šiemet akcija vyksta nuo spalio 
21 d. iki lapkričio 17 d., tad visu šiuo laikotarpiu 
laukiame įstaigų, įmonių, organizacijų kolektyvų, 
bendruomenių, daugiabučių namų savininkų bendri-
jų, nevyriausybinių organizacijų, šeimų ir kiekvieno 
gyventojo pagalbos tvarkant Marijampolės miesto 
viešąsias erdves. 

Visus, norinčiuosius dalyvauti akcijoje, prašome 

registruotis tinklapyje http://www.darommarijam-
pole.lt/

Užsiregistravusioms dalyvių grupėms (daugiabučių 
namų bendrijoms, švietimo įstaigoms) bus dalijami 
specialūs didmaišiai lapams sukrauti, maišus pasiimti 
galima UAB „Marijampolės švara“, adresu Vasaros 
g. 16, Marijampolė.

Didmaišių surinkimą ir išvežimą koordinuoja Mari-
jampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos 
ir infrastruktūros skyriaus (J. Basanavičiaus a. 1, 408 
kab.) vyriausioji specialistė Violeta Sagaitienė tel. (8 
343) 90013, mob. (8 615) 34685, el. p. violeta.sagai-
tiene@marijampole.lt. 

Akcijos koordinatorius Marijampolės kultūros centro 
edukacinių programų kuratorius Saulius Lisauskas, tel. 
(8 646) 34143, el. p. saulius.lisauskas@marijampole.lt

Pirksime maisto produktų nepasiturintiems

Agnė ČIŽINAUSKAITĖ. Spalio 26-oji yra paskutinis spalio šeštadienis, reiškia 
atėjo laikas persukti laikrodžius viena valanda atgal. Tai reikia padaryti 
naktį iš šeštadienio į sekmadienį.

Po šito persukimo pradėsime gyventi vadinamuoju žiemos laiku: rytais 
bus šviesiau, o sutems anksčiau. Paprasčiau tariant, miegoti galėsime ilgiau, 
nes eiti į darbą reikės vėliau. Tokia nauda (o kai kam gal nuostolis) truks iki 
kovo paskutinio sekmadienio, kai grįšime į dabar išlydimą vasaros laiką.

Nors Lietuvos valdžia siekia atsisakyti laikrodžių sukinėjimo,  tam pritaria 
ne visos Europos Sąjungos valstybės. O sutarti reikia, kaip, pavyzdžiui, ir 
dėl „Brexit“ bei kitų reikalų.

Žiema. Arba išlydime vasaros laiką

Savivaldybės informacija. Merą Povilą Isodą aplankė Rimanto Stanke-
vičiaus pagrindinės mokyklos III A klasės mokiniai su mokytoja Aušra 
Žemaitaitiene ir neformaliojo ugdymo organizatore Egle Alenskaite.

P. Isodos smalsieji  trečiokai klausinėjo apie mero veiklą ir miesto tvar-
kymą, padėkojo už gražiai tvarkomas vaikų aikšteles. Mokiniai domėjosi 
savivaldybės vadovo pomėgiais, kaip jis mokėsi, jo šeima ir laisvalaikiu,  
darbo diena, sunkiausiai sprendžiamais klausimais, ar patinka eiti šias 
pareigas. Mero patarėjos Agnės Pavelčikienės drąsinami trečiokai išsakė 
savo prašymus, svajones, norus, siūlė, ką Marijampolės valdžia galėtų 
nuveikti vaikų labui.  

Savivaldybės vadovas linkėjo smalsuoliams gerai mokytis, siekti savo 
svajonių ir visada būti aktyviais marijampoliečiais, kad ateityje gal būt 
irgi galėtų tapti savivaldybės vadovais. 

Kęstutis SKERYS. Iki 7 taškų 
atotrūkį nuo antroje vietoje žen-
giančios Vilniaus „Žalgirio“ ko-
mandos šalies futbolo čempionate 
padidino „Sūduvos“ klubas. Mūsų 
miesto ekipa praėjusį sekmadienį 

pagrindinius varžovus dėl čempi-
onų titulo 3:1 įveikė jų aikštėje. 
Spalio 26 d. komandos vėl žais 
„Arvi“ arenoje. Rungtynių pradžia 
13 val. Iki čempionato pabaigos 
liko 6 turai. 

Jurgis MAČYS. Retas nežino, kas darosi pastaruoju metu seime.  Kas nežino – supras iš iliustracijos. Aišku, 
cirkas neatvažiavo. Jis „dirba“ Vilniuje, didžiuliame pastate, vadinamame Seimo rūmais. 

Dėl to, kas ten vyksta, labiausiai kalti ne triukus išdarinėjantys, iš savęs (ir Lietuvos žmonių, suprantama) 
besityčiojantys cirkininkai, bet mes. Tie, kurie juos išrinkome į parlamentą. Ir, žinoma, rinkimuose nedalyvavę. 

Jų nepareikšta valia taip pat turėjo reikšmingos įtakos tam, ką per televiziją matome transliuojant iš sei-
mo (nekyla ranka žodžio „cirkas“ sinonimo rašyti didžiąją raide), skaitome laikraščiuose, žurnaluose, kitose 
žiniasklaidos priemonėse. 
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Puslapį parengė savivaldybės administracijos  Komunikacijos skyrius

SUŽYMĖTOS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO 
VIETOS J. AMBRAZEVIČIAUS-BRAZAIČIO 
IR VASARIO 16-OSIOS GATVĖSE

Teisę į fi nansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms turi 
jaunos šeimos, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. Prašymo dėl teisės į fi nansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms 
pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą, t. y. šeima, kurioje kiekvienas iš sutuok-
tinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, 
kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba 
(ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.

2. Iki kreipimosi į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, admi-
nistraciją, pateikdamos prašymą dėl fi nansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms 
jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas 
jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise 
priklausančio būsto.

3. Įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo 
turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu 
didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, 
kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas 
pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos 
miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose.

4. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka dekla-
ravo turtą.
Subsidijos suteikiamos:
1. jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa 

(rūpyba), dydis – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;
2. jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuo-

latinė globa (rūpyba), dydis – 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;
3. jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ir (ar) du vaikus, kuriems nustatyta nuo-

latinė globa (rūpyba), dydis – 25 procentai būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;
4. jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ir daugiau vaikų, 

kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 30 procentų būsto kredito pirmajam 
būstui įsigyti sumos.

5. Nustatyta, kad iki 15 procentų suteikto būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos 
jaunos šeimos galės panaudoti žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį 
statyti, įsigyti.

Marijampolės savivaldybės eismo saugumo komisija nusprendė, kad J. Ambrazevičiaus-
Brazaičio gatvėje yra tikslinga ir reikalinga sužymėti automobilių stovėjimo vietas. Gatvė 
yra ilga ir plati, joje gyventojai ilgą palieka stato automobilius abejose gatvės pusėse. Dažnai 
pasitaikydavo atvejų, kad netvarkingai paliktos transporto priemonės mažindavo matomumą 
artėjant prie pėsčiųjų perėjų ar sudarydavo sunkumų išsukant iš kiemų į pagrindinę gatvę. 
Todėl važiuojamojoje kelio dalyje, abejose gatvės pusėse, buvo sužymėtos automobilių sto-
vėjimo vietos. Visoje J. Ambrazevičiaus-Brazaičio gatvėje šiuo metu išilgai šaligatvio galima 
palikti 151 transporto priemonę.

Atlikus automobilių stovėjimo vietų ženklinimą Vasario 16-osios gatvėje, tvarkingai sto-
vintys automobiliai netrikdys eismo ir taip bus užtikrinamas patogesnis patekimas į šalia 
esančias įstaigas.

„Marijampolė per paskutinį 
dešimtmetį pasikeitė neat-
pažįstamai, tą pastebi ne tik 
atvykstantys svečiai, bet ir 
čia gyvenantys žmonės. Inf-
rastuktūrą jau tikrai turime 
neblogą, žinoma, čia sustoti 
neketiname“, – sako Mari-
jampolės savivaldybės meras 
Povilas Isoda, mero rinkimuo-
se kandidatavęs su šūkiu „Už 
reikalingus pokyčius“.

Ir iš tiesų pokyčiai savivaldybėje 
vyksta jau ilgą laiką, jie yra neginčijamai 
pastebimi, tačiau reikalingi. Keliantys iš-
šūkius ir reikalaujantys valios bei drąsos 
sprendimai dar laukia ir ateityje. Dalis to-
kių sprendimų bus priimti atsižvelgiant į 
atliktą Švietimo, kultūros ir sporto sričių 
veikiančių įstaigų ir teikiamų paslaugų 
galimybių studiją, kuri parodė, jog laukia 
nemažai iššūkių ir nelengvų, tačiau reika-
lingų sprendimų. 

„Savivaldybė visų pirma yra atsakinga už 
mums pavestų viešųjų paslaugų teikimą, 
todėl šios kadencijos metu norime inicijuoti 
ir įgyvendinti viešųjų paslaugų teikimo 
pokyčius ir kokybinį proveržį. Puikiai su-
prasdami, kad žmonių mažėjimo iššūkis 
vis dar neįveiktas ne tik Marijampolėje, bet 
ir visoje šalyje, turime labai objektyviai ir 
drąsiai matyti skaičius ir pagal tai spręsti, 
kiek, kokių mokyklų, kiek ir kokių sporto, 
kultūros sričių paslaugų reikia ir reikės atei-
tyje“, – situaciją dėsto Savivaldybės vadovas. 

Meras taip pat atkreipia dėmesį, kad nerei-
kia baimintis, nes apie įstaigų uždarymus 
šiuo metu nėra kalbama, tiesiog būtina per-
žiūrėti esamų įstaigų valdymą ir siekti, kad 
kuo daugiau pinigų būtų skirta ugdymo 
procesui, pedagogų skatinimui, tinkamų pa-
talpų įrengimui, ugdymo įrangos įsigijimui. 
Svarbiausia pasirūpinti, kad savivaldybės 
vaikai būtų ugdomi šiuolaikinius standar-
tus atitinkančiose mokyklose.

Pastaraisiais metais rimtu iššūkiu tapo 
vietų vaikų darželiuose trūkumas, kai ne 
visi vaikai galėjo patekti į darželius. „Šiai 
situacijai spręsti ėmėmės ryžtingų veiksmų 
ir labai džiaugiuosi, jog šiais metais pavy-
ko įkurti 6 naujas ikimokyklinio ugdymo 
grupes. Jau kitą rugsėjį turėtume galuti-
nai išspręsti darželių trūkumo klausimą, 
kadangi planuojame įkurti dar mažiausiai 
3 naujas grupes“, – sprendžiamą situaciją 
komentuoja P. Isoda.

Tiek kultūros, tiek sporto sektoriuose 
laukia panašūs sprendimai kaip ir švieti-
me – įstaigų valdymo optimizavimas bei 
išteklių nukreipimas būtiniausioms ir svar-
biausioms reikmėms, t. y.: trenerių, kultū-
ros darbuotojų skatinimas ir kvalifi kacijos 
kėlimas, reikalingo inventoriaus įsigijimas, 
patalpų remontas.

„Marijampolė visada buvo drąsus kraš-
tas su labai protingais žmonėmis, todėl aš 
net neabejoju, kad planuojami ir reikalingi 
pokyčiai bus įgyvendinti. Turime matyti 
realybę, skaičius, prognozes, nebijoti keistis, 
privalome atliepti laikmečio diktuojamus 
iššūkius. Jeigu mes sugebėsime laiku pri-
imti reikalingus sprendimus, aš tikiu, kad 
sutelkti ištekliai, pritaikyti pažangūs vady-
biniai sprendimai leis tinkamai aprūpinti 
turimas švietimo, kultūros, sporto įstaigas 
ir šiose srityse dirbančius žmones bei ti-
kėtis kokybinio proveržio visose srityse“, 
– lūkesčiais dalijasi Savivaldybės meras.

PAGRINDINIS 
TIKSLAS – 
KOKYBINIS 
PROVERŽIS

DĖL FINANSINĖS PASKATOS PIRMĄJĮ BŪSTĄ 
ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS

6. Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai 
suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų arba šios sumos ekviva-
lentas kita valiuta.
Dėl subsidijos suteikimo pagrindiniai žingsniai:
1. Jauna šeima Marijampolės savivaldybėje susiranda būstą pirkimui arba sklypą statybai.
2. Šeima deklaruoja turtą ir užpildo prašymą www.spis.lt arba tiesiogiai Marijampolės 

savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1 langelis
3. Savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų 

ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma neišduo-
dama, bet formuojamas sąrašas naujam fi nansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal 
prašymo pateikimo datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu.

4. Jauna šeima su gauta pažyma per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į kredito įstaigą.
5. Kredito įstaiga per tris mėnesius priima sprendimą suteikti kreditą arba ne. Nusprendusi 

suteikti paskolą būstui kredito įstaiga pasirašo kreditavimo sutartį su jauna šeima.
6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją 

už jauną šeimą kredito įstaigai.
Tais atvejais, kai savivaldybės administracija atsisakys išduoti pažymą jaunai šeimai, 

nes bus panaudoti visi valstybės biudžeto asignavimai atitinkamiems metams fi nansinei 
paskatai pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikti, jauna šeima pagal prašymo 
užregistravimo savivaldybės administracijoje datą ir laiką bus įrašoma į Jaunų šeimų, 
laukiančių fi nansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą. 
Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms bus teikiama laikantis 
eiliškumo.

Įstatyme taip pat nustatyta, kad tais atvejais, kai būstas įsigyjamas iš jaunos šeimos narių 
artimųjų giminaičių, jauna šeima neturės teisės į fi nansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjan-
čioms jaunoms šeimoms.

Lietuvos Respublikos fi nansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms 
įstatymą rasite www.marijampole.lt.
Informaciją teikia:
Ramunė Stanulienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, (8 343) 90 057, el. 

p. ramune.stanuliene@marijampole.lt
Birutė Domarkienė, Turto valdymo skyriaus vedėja, (8 343) 90 058, el. p. birute.domar-

kiene@marijampole.lt

2019 m. spalio 25 d., penktadienis, Nr. 35 (1705) / ML 3

ODONTOLOGIJOS KLINIKA „PRODENTA“ IR ŠVEICARŲ, 
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS DANTŲ IMPLANTŲ „STRAUMANN” 

ATSTOVAI BALTIJOS ŠALYSE KVIEČIA JUS 
Į NEMOKAMĄ SEMINARĄ APIE DANTŲ IMPLANTUS:

MODERNI IR NESKAUSMINGA 
DANTŲ IMPLANTOLOGIJA 

Dantų netekimas – viena skaudžiausių patirčių, kuri 
neigiamai paveikia estetinę išvaizdą, kramtymo 
funkciją, sveikatą bei psichologinę būseną. Laiku 
neatkūrus dantų, tirpsta kaulas ir mažėja tikimybė 
atlikti dantų implantavimo procedūrą. 

Nedelskite atkurti dantų – susigrąžinkite šypseną ir 
gyvenimo kokybę! Kviečiame į NEMOKAMĄ SEMINARĄ 
sausio 21 dieną, kurio metu gydytojas odontologas-burnos 
chirurgas Mindaugas Levickas supažindins su 
palankiomis dantų 

ESTETINËS ODONTOLOGIJOS
IR IMPLANTOLOGIJOS KLINIKA

2019 m. sausio 21 d.
18 val.

Registracija į seminarą telefonu:
+370 670 93903 
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Sužinokite inovatyviausias dantų implantavimo galimybes
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KVEIČIAME Į NEMOKAMĄ SEMINARĄ

Seminaro metu atsakysime į visus jums kilusius klausimus.
Jūs sužinosite viską apie implantaciją nuo pasiruošimo iki galutinio rezultato...
Jus konsultuos dantų implantacijos ir protezavimo konsultantas Donatas Paulauskas, o savo praktine patirtimi 
dalinsis pacientų mėgiamas burnos chirurgas Mindaugas Levickas.
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Gediminas AKELAITIS
Naujo politinio judėjimo 
iniciatyvinės grupės narys 
Apsispręsta, kad organizacija, apie kurios kūrimą ne 

kartą rašiau, kviečiau prie jos jungtis, vadinsis  politinė 
partija „Santarvė ir gerovė“. Jos steigėjai, tarp kurių esu 
ir aš, siekia atstovauti krikščioniškąją moralę, kurios 
trūksta Lietuvos valstybėje. Jeigu šeimoje santarvę ma-
tys augantys vaikai, jiems užteks ir mažesnio duonos 
kąsnio, jei santarvės bus kaimo, miesto bendruomenėje, 
valstybėje, bus ieškoma sutarimo. Tik taip galima kažką 
pasiekti, gal net sukurti gerovės valstybę. Nors žodį 
„gerovės“ vartoja kas netingi, net tie, kurie atstovauja 
prorusiškoms jėgoms, turiu omenyje „paksinius“ arba 
organizaciją, prie kurios jungiasi į Prezidento postą 
pretendavęs vienas Sąjūdžio kūrėjų. 

Jeigu santarvės nėra, ieškoma ne sutarimo, o priešų, 
visa energija išliejama tarpusavio rietenoms. Tokį vaizdą 
pastaruoju metu matome Seime. Jo nariai užmiršo, kad 
kiekvienas yra davęs priesaiką dirbti, o ne būti pozicijoje 
ar opozicijoje, ginčytis, dalintis postus, kurti intrigas. 
Lietuvos piliečiai rinkimuose suteikė Seimo nariams 
mandatą ieškoti galimybės, kad mūsų valstybė tvirtėtų, 
jos žmonės gyventų geriau.  

Deja, dabartinė valdžia paiso tik siaurų asmeninių, 
savo atstovaujamų gupių interesų. Antai puikiai žinau 
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos vedlio Ramūno Karbauskio 
siekius: kad nebūtų liečiami jo pinigai, turtas, peržiūrima 
mokesčių politika, turtingi dar geriau gyventų, o visi 
„biedni“ dar labiau skurstų. Tuo tarpu nesprendžiami 
svarbiausi mūsų valstybei reikalai, visų pirma, šeimos, 
vaikų. Čia yra labai daug problemų. Iliustruosiu jas vienu 
pavyzdžiu iš mūsų savivaldybės.  

Domiuosi istorija, prasidėjusia prieš kelis metus, kai 
buvo atleistas Mokolų pagrindinės mokyklos direk-
torius, apkaltintas skriaudęs moksleivę. Tada buvau 
savivaldybės tarybos narys, prieštaravau  sprendimui 
dėl gero vadovo atleidimo nesuteikiant jam teisės dirti 
pagal specialybę. Nesutikau su dauguma, nes žinojau, 
kad iš esmės incidento nebuvo, jį susigalvojo mamos 
paskatinta mergaitė, pasižyminti labai prastu elgesiu. Po 
to įvykio moksleivė pakeitė keletą mokyklų, dabar mo-
kosi Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Esu informuotas, 

kad ten vaikai nenori būti su mergaite vienoje klasėje, 
nes jos elgesys labai trukdo mokytojams vesti pamokas. 
Tačiau moksleivė visada yra „teisi“. Mat įstatymai jos 
pusėje. Taip neturi būti. 

Privalu sutarti ir dėl šeimos, ir dėl vaikų, ir dėl švie-
timo, kultūros, medicinos, socialinių darbuotojų - kas 
yra gerai, o ne kažkam naudinga. Kitaip nejudėsime į 
priekį: toliau didės emigracija, nes jaunimas vėl nemato 
jokios perspektyvos – jis kentėjo sukandęs dantis šio 
Seimo kadencijos tris metus. Visą tą laiką parlamentarai 
galvojo, kad kas nors bus geriau, kažkas bent per nago 
juodymą pajudės į priekį. Bet nieko nedarant, niekas 
nesikeičia: interesų grupės užima tam tikras pozicijas 
ir ten toliau leidžia sau gyventi gerai, o praraja tarp jų 
ir paprastų žmonių nuolat didėja. 

Autoritarinis valdymas, nesiskaitymas su dirbančiais 
žmonėmis, krikščioniškomis šeimomis, jų negirdėjimas 
veda į niekur. Nesant pamatinių moralinių principų, 
vertybių niekur nenueisime, tik stumsime dienas girda-
miesi, kad tai amerikonai atvyko, tai Prezidentas skrido 
į Japoniją... Bet pati valstybė neturės perspektyvų. 

O aš noriu, kad gerai gyventi būtų ir man, ir mano 
vaikams, ir anūkams, ir kaimynų vaikams – visiems 
Lietuvos žmonėms. Kad žiūrėdami vienas kitam į akis 
galėtume pasidžiaugti pažanga judant link tikrosios 
gerovės valstybės. Tokios, kurioje politikai vykdo tai, ką 
žada prieš rinkimus. Juk Lenkijos valdantieji tai sugeba. 
Todėl ten neseniai vykusiuose Seimo rinkimuose pilie-
čiai dar ketveriems metam suteikė mandatą Jaroslavo 
Kačinskio vadovaujamai partijai, kuri tesėjo pažadus, 
nors dėl to Lenkijai sankcijomis grasino Briuselis. Štai 
ką reiškia gyventi tarp savo žmonių, žinoti, ko jiems 
reikia ir spręsti jų problemas. Tuo tarpu mūsų valstybėje 
viena kalbama, kita galvojama, trečia daroma.

Tokią situaciją partija „Santarvė ir gerovė“ numato 
radikaliai keisti. Tik dėl to esu tarp jos steigėjų ir kvie-
čiu prisijungti visus, gyvenančius pagal krikščioniškas 
vertybes. Jeigu nuo jų bus nutolta, peržengta raudonoji 
linija šeimos, vaikų, moralės klausimais, pasielgsiu, kaip 
dariau  anksčiau: kai manęs netenkino socialdemokratų 
jungimasis su komunistais, palikau jų sukurtą partiją, 
nepritaręs R. Karbauskio autokratiniam valdymui, išėjau 
iš Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, neapsikentęs Naglio 
Puteikio apgavystės ir melavimo, atsisakiau būti jo 
vadovaujamos Centro partijos nariu.

Daug kartų sakiau, kad ne man reikalingos partijos, o 
aš – joms. Nes esu atsakingas už savo pavardę, vardą, 
vietą, iš kurios kilęs, augęs, baigęs mokslus, žmones, 
kuriems atstovauju. 

Marijampoliečiai tai vertina, todėl daug kartų rinko 
mane į savivaldybės tarybą. Šiais metais dalyvauti rin-
kimuose mano suburtam judėjimui „Už Marijampolės 
vienybę“ sutrukdė Vyriausioji rinkimų komisija ir kai 
kurie Seimo nariai, išsigandę permainų Marijampolėje. 
Taip jie atėmė iš marijampoliečių galimybę rinktis.

Dabar ji vėl yra. 
Kviečiu jungtis prie kuriamos partijos „Santar-

vė ir gerovė“. Jau turiu pritarimo jos steigimui 
anketas. Dėl jų ir kitais klausimais skambinkite 
man: tel. +370 686 39412 arba rašykite el. paštu  
gediminas.akelaitis@yahoo.com

Kokia gali būti gerovė, kai nėra santarvės? 

Informacija apie autobusų eismą 2019 m. lapkričio 1 d.
Siekiant sudaryti ge-
resnes sąlygas aplan-
kyti artimųjų kapus 
Visų šventųjų die-
ną lapkričio 1-ąją 
(penktadienį) pagal 
specialų tvarkaraštį 
papildomai mieste kur-
suos autobusas Nr. 9A 
„Dainavos g.–Aušros 
g.–Naujosios kapinės“.
Pagal šeštadienio tvarkaraštį kursuos autobusai:
Nr. 4 Skaisčiūnai–Mokolai–Degučiai–Kvietiškis
Nr. 16 Patašinė–Trakiškiai–Kvietiškis
Nr. 23 Marijampolės autobusų stotis–Igliauka–Gudeliai–Riečiai–
Daugirdai 
Nr. 24 Baraginė–Naujosios kapinės
Pagal sekmadienio tvarkaraštį kursuos autobusai:
Nr. 2B Naujosios kapinės–Degučiai–Kumelionys
Nr. 3A Autobusų stotis–Sasnavos g.–Vasaros g.–Klaipėdos g.–Panau-
supio g.–Punsko g.–Matulaičių g.–Dainavos g.–Aušros g.–Autobusų 
stotis
Nr. 6B Mokolai–Degučiai–Aušros g.
Pagal darbo dienos tvarkaraštį kursuos autobusai:
Nr. 33  Degučiai–Liudvinavo kryžkelė–Želsva–Naujiena (keleivių 
patogumui autobusas užsuks iki Liudvinavo miestelio kapinių).
Nr. 76 Marijampolės autobusų stotis–Bagotoji 
Nr. 80 Marijampolės autobusų stotis–Plutiškės
Kiti miesto ir priemiestinių maršrutų autobusai lapkričio 1 d. ne-
kursuos.
Spalio 31 d. (ketvirtadienį), ir lapkričio 2 d. (šeštadienį), ir 
lapkričio 3 d. (sekmadienį) visi miesto ir priemiesčio auto-
busai kursuos pagal įprastą tvarkaraštį.

Marijampolės savivaldybės administracija

Keleiviams žinotina!

Vaida PITUŠKIENĖ
Marijampolės savivaldybės 
tarybos TS-LKD frakcijos narė

Koks yra Marijampolės veido 
išskirtinumas? Pastarieji de-
šimtmečiai priklijavo „mašinų 
turgaus“ miesto etiketę, bet visi 
taip pat žino, kad Marijampolė - 
tautinio atgimimo lopšys. Abu 
dalykai yra gerai, bet blogai, kai 
patys užsimojame naikinti savo 
unikalumą. 

Spalio 28 d. Marijampolės ta-
rybos posėdyje bus svarstomas 
klausimas dėl Lietuvos Preziden-
to K. Griniaus muziejaus prijun-
gimo prie Marijampolės krašto-
tyros muziejaus. Reorganizacijos 
tikslas - racionalus išteklių nau-
dojimas, būtų sutaupoma nuo 11 
iki 36 tūkstančių eurų per metus. 

Realiai sutaupome ašaras, o 
smūgį suduodame unikaliai 
kultūros įstaigai, kurios dirban-

čiųjų entuziazmas tyrinėjant ir 
populiarinant tiek Prezidento 
K. Griniaus veiklą, tiek miesto 
istoriją yra labai vertingas bei 
prasmingas visai savivaldybės 
bendruomenei. 

Pastaruoju metu šis muziejus 
išgyvena ypatingą atgimimą 
pristatydamas įdomias ekspozi-
cijas, edukacijas, ekskursijas. Jis 
yra didelis ramstis savivaldybės 
mokykloms ir mokytojams, nes 
labai noriai bendradarbiauja or-
ganizuojant įvairius renginius, 
padeda pasiruošti konkursams, 
aktyviai ir įdomiai bendrauja su 
mokiniais. 

Muziejuje šiuo metu yra tik 3,5 
etato darbuotojų, kurie atlieka 
visas jau išvardytas veiklas, ir 
dar planuojama juos optimizuoti, 
nors, esu įsitikinusi, kad Mari-
jampolės savivaldybės adminis-
tracijos komunikacijos skyriuje 
dirba daugiau žmonių, kurie turi 
tik spėti ištransliuoti kiekvieną 
valdžios menkiausią krustelėji-
mą. Gal optimizaciją ir taupymą 
pradėkime nuo ten? 

Galima išvedžioti, kad muziejus 
niekur nedingsta, keičiasi tik jo 
priklausomumas, bet neapgau-
dinėkime - kultūros įstaigų vei-
kimo sėkmę lemia susigyvenę 
kolektyvai, nuoširdus įdirbis ir 
susiklosčiusios tradicijos. 

Taigi, manau, kad privalome iš-
laikyti, saugoti ir puoselėti savo 
miesto unikalias kultūrines vietas 
ir nesidangstyti abejotinos vertės 
studijomis.

Ar tikrai optimizaciją reikia 
pradėti nuo unikalaus 
Prezidento K. Griniaus muziejaus?
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į Japoniją... Bet pati valstybė neturės perspektyvų. 

O aš noriu, kad gerai gyventi būtų ir man, ir mano 
vaikams, ir anūkams, ir kaimynų vaikams – visiems 
Lietuvos žmonėms. Kad žiūrėdami vienas kitam į akis 
galėtume pasidžiaugti pažanga judant link tikrosios 
gerovės valstybės. Tokios, kurioje politikai vykdo tai, ką 
žada prieš rinkimus. Juk Lenkijos valdantieji tai sugeba. 
Todėl ten neseniai vykusiuose Seimo rinkimuose pilie-
čiai dar ketveriems metam suteikė mandatą Jaroslavo 
Kačinskio vadovaujamai partijai, kuri tesėjo pažadus, 
nors dėl to Lenkijai sankcijomis grasino Briuselis. Štai 
ką reiškia gyventi tarp savo žmonių, žinoti, ko jiems 
reikia ir spręsti jų problemas. Tuo tarpu mūsų valstybėje 
viena kalbama, kita galvojama, trečia daroma.

Tokią situaciją partija „Santarvė ir gerovė“ numato 
radikaliai keisti. Tik dėl to esu tarp jos steigėjų ir kvie-
čiu prisijungti visus, gyvenančius pagal krikščioniškas 
vertybes. Jeigu nuo jų bus nutolta, peržengta raudonoji 
linija šeimos, vaikų, moralės klausimais, pasielgsiu, kaip 
dariau  anksčiau: kai manęs netenkino socialdemokratų 
jungimasis su komunistais, palikau jų sukurtą partiją, 
nepritaręs R. Karbauskio autokratiniam valdymui, išėjau 
iš Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, neapsikentęs Naglio 
Puteikio apgavystės ir melavimo, atsisakiau būti jo 
vadovaujamos Centro partijos nariu.

Daug kartų sakiau, kad ne man reikalingos partijos, o 
aš – joms. Nes esu atsakingas už savo pavardę, vardą, 
vietą, iš kurios kilęs, augęs, baigęs mokslus, žmones, 
kuriems atstovauju. 

Marijampoliečiai tai vertina, todėl daug kartų rinko 
mane į savivaldybės tarybą. Šiais metais dalyvauti rin-
kimuose mano suburtam judėjimui „Už Marijampolės 
vienybę“ sutrukdė Vyriausioji rinkimų komisija ir kai 
kurie Seimo nariai, išsigandę permainų Marijampolėje. 
Taip jie atėmė iš marijampoliečių galimybę rinktis.

Dabar ji vėl yra. 
Kviečiu jungtis prie kuriamos partijos „Santar-

vė ir gerovė“. Jau turiu pritarimo jos steigimui 
anketas. Dėl jų ir kitais klausimais skambinkite 
man: tel. +370 686 39412 arba rašykite el. paštu  
gediminas.akelaitis@yahoo.com

Kokia gali būti gerovė, kai nėra santarvės? 

Informacija apie autobusų eismą 2019 m. lapkričio 1 d.
Siekiant sudaryti ge-
resnes sąlygas aplan-
kyti artimųjų kapus 
Visų šventųjų die-
ną lapkričio 1-ąją 
(penktadienį) pagal 
specialų tvarkaraštį 
papildomai mieste kur-
suos autobusas Nr. 9A 
„Dainavos g.–Aušros 
g.–Naujosios kapinės“.
Pagal šeštadienio tvarkaraštį kursuos autobusai:
Nr. 4 Skaisčiūnai–Mokolai–Degučiai–Kvietiškis
Nr. 16 Patašinė–Trakiškiai–Kvietiškis
Nr. 23 Marijampolės autobusų stotis–Igliauka–Gudeliai–Riečiai–
Daugirdai 
Nr. 24 Baraginė–Naujosios kapinės
Pagal sekmadienio tvarkaraštį kursuos autobusai:
Nr. 2B Naujosios kapinės–Degučiai–Kumelionys
Nr. 3A Autobusų stotis–Sasnavos g.–Vasaros g.–Klaipėdos g.–Panau-
supio g.–Punsko g.–Matulaičių g.–Dainavos g.–Aušros g.–Autobusų 
stotis
Nr. 6B Mokolai–Degučiai–Aušros g.
Pagal darbo dienos tvarkaraštį kursuos autobusai:
Nr. 33  Degučiai–Liudvinavo kryžkelė–Želsva–Naujiena (keleivių 
patogumui autobusas užsuks iki Liudvinavo miestelio kapinių).
Nr. 76 Marijampolės autobusų stotis–Bagotoji 
Nr. 80 Marijampolės autobusų stotis–Plutiškės
Kiti miesto ir priemiestinių maršrutų autobusai lapkričio 1 d. ne-
kursuos.
Spalio 31 d. (ketvirtadienį), ir lapkričio 2 d. (šeštadienį), ir 
lapkričio 3 d. (sekmadienį) visi miesto ir priemiesčio auto-
busai kursuos pagal įprastą tvarkaraštį.

Marijampolės savivaldybės administracija

Keleiviams žinotina!

Vaida PITUŠKIENĖ
Marijampolės savivaldybės 
tarybos TS-LKD frakcijos narė

Koks yra Marijampolės veido 
išskirtinumas? Pastarieji de-
šimtmečiai priklijavo „mašinų 
turgaus“ miesto etiketę, bet visi 
taip pat žino, kad Marijampolė - 
tautinio atgimimo lopšys. Abu 
dalykai yra gerai, bet blogai, kai 
patys užsimojame naikinti savo 
unikalumą. 

Spalio 28 d. Marijampolės ta-
rybos posėdyje bus svarstomas 
klausimas dėl Lietuvos Preziden-
to K. Griniaus muziejaus prijun-
gimo prie Marijampolės krašto-
tyros muziejaus. Reorganizacijos 
tikslas - racionalus išteklių nau-
dojimas, būtų sutaupoma nuo 11 
iki 36 tūkstančių eurų per metus. 

Realiai sutaupome ašaras, o 
smūgį suduodame unikaliai 
kultūros įstaigai, kurios dirban-

čiųjų entuziazmas tyrinėjant ir 
populiarinant tiek Prezidento 
K. Griniaus veiklą, tiek miesto 
istoriją yra labai vertingas bei 
prasmingas visai savivaldybės 
bendruomenei. 

Pastaruoju metu šis muziejus 
išgyvena ypatingą atgimimą 
pristatydamas įdomias ekspozi-
cijas, edukacijas, ekskursijas. Jis 
yra didelis ramstis savivaldybės 
mokykloms ir mokytojams, nes 
labai noriai bendradarbiauja or-
ganizuojant įvairius renginius, 
padeda pasiruošti konkursams, 
aktyviai ir įdomiai bendrauja su 
mokiniais. 

Muziejuje šiuo metu yra tik 3,5 
etato darbuotojų, kurie atlieka 
visas jau išvardytas veiklas, ir 
dar planuojama juos optimizuoti, 
nors, esu įsitikinusi, kad Mari-
jampolės savivaldybės adminis-
tracijos komunikacijos skyriuje 
dirba daugiau žmonių, kurie turi 
tik spėti ištransliuoti kiekvieną 
valdžios menkiausią krustelėji-
mą. Gal optimizaciją ir taupymą 
pradėkime nuo ten? 

Galima išvedžioti, kad muziejus 
niekur nedingsta, keičiasi tik jo 
priklausomumas, bet neapgau-
dinėkime - kultūros įstaigų vei-
kimo sėkmę lemia susigyvenę 
kolektyvai, nuoširdus įdirbis ir 
susiklosčiusios tradicijos. 

Taigi, manau, kad privalome iš-
laikyti, saugoti ir puoselėti savo 
miesto unikalias kultūrines vietas 
ir nesidangstyti abejotinos vertės 
studijomis.

Ar tikrai optimizaciją reikia 
pradėti nuo unikalaus 
Prezidento K. Griniaus muziejaus?
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Vytautas ŽEMAITIS. Galingas au-
tomobilinis tralas, krautas asfalto 
klotuvu, volu, kita kelių tiesimo 
technika šiais metais iš UAB „Kel-
ranga“ bazės Gėlyno gatvėje daug 
kartų judėjo į Alytaus miesto,  Kaz-
lų Rūdos, Jonavos, Kaišiadorių, 
Prienų,Vilkaviškio rajonų savival-
dybes. 

Ten mūsų miesto bendrovės Gatvių 
remonto padalinio darbuotojai taisė  
gatves, asfaltavo jas ir žvyrkelius, 
atliko gerbūvio darbus. Vienur ma-
rijampoliečiai laimėjo savivaldybių 
skelbtus konkursus, kitur darbavosi 
kaip subrangovai – pakviesti talkino 
kitoms įmonėms. 

Atsirenka objektus
„Mūsų  specialistas atitinkamuo-

se interneto portaluose nuolat seka 
viešųjų pirkimų skelbimus, kuriuos 
filtruojame pagal savivaldybes – kad 
nebūtų labai toli, siūlomus objek-
tus, darbus ir kitus mums svarbius 
kriterijus. Sudominusius siūlymus 
aptariame ir sprendžiame, ar daly-
vauti konkurse. Rekonstravus „Via 
Baltica“ atkarpą tarp Marijampolės 
ir Kauno, paprasčiau nugabenti sun-

kiąją techniką į šiek tiek tolimesnius 
objektus, todėl dirbome Jonavoje, 
Kaišiadoryse. Ten kasdien vežėme 
savo žmones“, - pasakoja A. Brazys. 

Užbaigusi darbus kitose savivaldy-
bėse, gavusi už tai sutartą užmokestį 
„Kelranga“ taip pat papildo Mari-
jampolės savivaldybės biudžetą. Mat 
kur bedirbtų marijampoliečiai, Gy-
ventojų pajamų mokestis patenka į 
biudžetą tos savivaldybės, kurioje jie 
deklaruoja gyvenamąją vietą.

Nors gamybiniai kolektyvai viš-
čiukus įprastai skaičiuoja ne rudenį, 
o baigiantis metams, „Kelrangos“ 
direktorius jau žino - 2019-aisiais 
bendrovės pajamos išaugs maždaug 
dešimtadaliu. Didžiausios įtakos tam 
turi darbai savoje savivaldybėje. Čia 
bendrovės žmonės remontuoja ša-
ligatvius, kloja trinkeles, užtaiso 
duobes gatvėse, jas asfaltuoja, pri-
žiūri miesto viešųjų erdvių želdynus, 
rūpinasi apšvietimu, atlieka nemažai 
kitų darbų. 

Dabar, pavyzdžiui, asfaltuojama 
Rasos gatvė, pradedama įrengti R. 
Juknevičiaus-Palangos gatvių žiedi-
nė sankryža. Pasak A. Brazio, ji bus 

baigta šiais metais, kitiems palie-
kant tik viršutinio asfalto sluoksnio 
klojimą. Tam šaltasis metų laikas 
netinka. Tačiau ir ta danga, kuri bus 
paklota šiemet, vairuotojams rūpes-
čių nekels.

1 OOO prie 1 OOO     
Tuo tarpu bendrovės vadovas 

džiaugiasi pastarosiomis dienomis 
nusistovėjusiais šiltais ir saulėtais 
orais – jie palankūs asfaltuoti žvyr-
kelius. Tokie darbai, Lietuvos auto-
mobilių kelių direkcijos užsakymu, 
dabar atliekami keliuose Sasnavos 
seniūnijos kaimuose.

Asfaltuojamos ir prie miesto dau-
giabučių namų įrengtos gyventojų 
automobilių stovėjimo aikštelės. 
Šiomis dienomis dirbama Kosmo-
nautų gatvėje. Anksčiau jos sutvar-
kytos Draugystės, Uosupio gatvių 
kvartaluose. 

Pasidomėjus, kodėl „Kelranga“ ten-
kinasi palyginti nedideliais objektais, 
nedalyvauja, pavyzdžiui,   automa-
gistralių tiesimo konkursuose, A. 
Brazys sako, kad bendrovė nepa-
jėgi imtis tokių darbų. „Tam reikia 
ir atitinkamų sertifikatų, ir žymiai 
daugiau bei galingesnės technikos 
nei mes turime“, - aiškina direkto-
rius, pastebėdamas, kad iš pirmo 
žvilgsnio nedideli objektai reikalauja 
nemažų  sąnaudų. Antai minėtos au-
tomobilių aikštelės Uosupio gatvėje 
išplatimas ir asfaltavimas kainavo 
apie 70 tūkstančių eurų. Taip tūks-
tantis prie tūkstančio ir susidarys 
per keturis milijonus eurų, kuriais 
savo sąskaitą šiemet ketina papildyti 
„Kelranga“.

Didžiausias indėlis – Gatvių re-
monto padalinio. Ir tai supranta-

ma – jam priklauso 
daugiau kaip pusė  iš 
105 darbuotojus va-
sarą priskaičiavusio 
įmonės kolektyvo. 

Apželdinimo pada-
linio darbai ne tokie 
„sunkiasvoriai“, tačiau 
labai matomi, džiugi-
nantys marijampolie-
čių ir miesto svečių 
akį nuo pavasario iki 
rudens. Dabar pada-
linio žmonės ruošia 
žemę želdiniams, ku-
riuos sodins pavasarį.  
„Kai atšals, imsimės 
genėti, pjauti me-
džius. Vasarą savival-
dybė įprastai užsako  
pašalinti tik avarinius, 
pavojų praeiviams 
keliančius medžius. 
O žiemą jie be lapų, 
paukščiai  išskridę“, - aiškina A. 
Brazys.

Į bendrovės bazę atvežti medžiai 
pjaustomi ir skaldomi malkoms. Jos, 
savivaldybei užsakius, vežamos so-
cialiai remtiniems žmonėms. 

Padeda ir taupo
Nupjauti medžių vis dažniau prašo  

privačių namų savininkai, daugia-
bučių namų bendrijos. „Kelrangos“ 
vadovo nuomone, žmonės gyvena 
geriau ir tokiems darbams samdyti 
įmonę paprasčiau nei organizuoti 
giminių, draugų talką. Juolab kad 
komunalininkai turi visą reikalin-
gą techniką, atitinkamų specialistų. 
Nupjauti medžių užsako ir kai kurios 
savo teritorijas tvarkančios įmonės. 
Beveik visi tokių darbų užsakovai 
prašo išsivežti medieną. Iš jos „Kel-
ranga“ taip pat ruošia malkas, kurias 
naudoja šildyti savo administracinį 
pastatą. Taip sutaupoma nemažai 
lėšų, nes šildymo sezonu viskuo 
rūpinasi vienas kūrikas.

Medžių pjovimas toli gražu ne 
vienintelė paslauga, kurią bendro-
vė teikia gyventojams, įmonėms ir 
organizacijoms. Užsakoma prižiūrėti 
ir sodinti želdinius, smulkinti me-
džių šakas, šienauti pakelių griovių 
šlaitus, valyti griovių dugnus, sniegą 
ir jį išvežti, atlikti kitus darbus (dau-
giau informacijos www.kelranga.lt).

Įmonė - patikimiau
Dėl emigracijos mažėjant gyven-

tojų, vis aktualesnė tampa kapų 
priežiūra. Svetur išvykusieji kartais 
neturi galimybių aplankyti artimų-
jų kapų net kartą per metus. Todėl 

ieško, kas galėtų pasirūpinti palai-
dojimo vietos priežiūra.  „Kelrangos“ 
žmones galima vis dažniau išvysti 
kapinėse: tai šalinant peraugusius 
krūmynus ir kitus augalus, tai sodi-
nant ar ravint želdinius, juos laistant. 

Tačiau kol kas tokiems darbams 
išvykusieji dažniau samdo vadina-
muosius privatininkus, kurie  prašo 
mažesnio atlygio. Suprantama, jie 
nemoka mokesčių. A. Brazys teigia, 
kad sudaryti kapo priežiūros sutartį 
su įmone patikimiau, nes, kai vienas 
žmogus negali, jį pakeičia kitas. Tuo 
tarpu susitarus su privatininku, nėra 
jokios garantijos, kad jam susirgus 
ar išvykus, kapas bus toliau prižiū-
rimas.  

Ne tik sezonui
Rudeniui įsibėgėjus baigiasi sezo-

niniai darbai, kuriems „Kelranga“ 
samdo papildomų žmonių. Tačiau 
dalis jų šiemet liko įmonėje. Pavyz-
džiui, viešųjų erdvių šienautojams 
buvo pasiūlyta pereiti į Gatvių 
remonto padalinį, kuriame darbo 
užtektinai iki 2019-ųjų  pabaigos.

Ją įprasmina Kalėdinė eglutė J. 
Basanavičiaus aikštėje. Mažai be-
sigrožinčiųjų šia miesto puošmena 
žino, kad „Kelranga“ pastaruosius 
trejus metus žaliaskarę, tiksliau, jos 
konstrukciją aprūpino eglišakėmis.  
Anot bendrovės vadovo, darbas nėra 
paprastas: suderinus su urėdija, žmo-
nės vyksta į atitinkamą mišką, ten 
ruošia eglišakes. Kai šlapia, automo-
bilis ne visur įvažiuoja, todėl šakas 
nemažą atstumą tenka nešti. Būna, 
kad visa tai trunka savaitę, nes „ža-
liąjį drabužį“ į miesto centrinę aikštę 
tenka vežti keliais reisais.  

Malkos socialiai remtiniems gyventojams ir šildyti UAB „Kelranga“ administracinį pastatą. Į jį tik ką atgabenta dar viena 
kuro „porcija“

V. Žemaičio nuotraukos

UAB „Kelranga“ pajamų susinešė ir iš kitų savivaldybių

A. Brazį džiugina minimali bendrovės darbuotojų 
kaita

SC „Sūduva“ informacija.  
Alytuje Lietuvos naciona-
linės dziudo asociacijos 
čempionato bronzos me-
dalį svorio kategorijoje 
iki 100 kilogramų pelnė  
Arnas Luščikas (trenerė 
Irma Gasperavičienė).  

Dvidešimtą kartą ren
giamas tarptautinis im
tynių turnyras, skirtas 
atminti pirmąjį mari
jampolietį,  graikųro
mėnų imtynių sporto 
meistrą, trenerį Povilą 
Grigą.
Varžybos vyks „Sū

duvos“ sporto centre 
(Sporto g. 1) spalio 26 d. 
Pradžia 12 val. 

Sportas
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„Atsisakiau savo gyvenimo pomėgių dėl 
vaikų“, - sako drabužių dizainerės ir socialinės 
darbuotojos specialybes turinti Kalvarijos 
gyventoja Neringa Kalvaitienė. Ji jau daugiau 
kaip pusantrų metų yra budinti globotoja. Tai 
yra vaikų priežiūros specialistė, 24 valandas 
per parą visą savaitę pasiruošusi priimti vai-
kus, paimtus iš nesaugos aplinkos, kurioje 
jiems grėsė pavojus sveikatai ar gyvybei. 

Ponia Neringa, turinti tris biologinius 
vaikus, poreikį globoti nuskriaustus sakė 
pajutusi iš vidaus. Kaip ir jos vyras Renatas. 
Kai šeima sužinojo, kad įsteigta laikinojo 
globotojo institucija, Neringa Kalvaitienė 
pateikė prašymą, baigė atitinkamus moky-
mus ir buvo rekomenduota dirbti budinčia 
globotoja, nors pati kalvarijietė sako, kad tai 
ne darbas, o tiesiog gyvenimas. 

Ji su mažiausiomis smulkmenomis prisi-
mena į jos namus atvežtą dviejų mėnesių 
kūdikį, kuris visai nerūpėjo biologiniams 
tėvams. „Pradėjome gyventi kūdikio ritmu. 
Taip susiklostė, kad šį mažylį vėliau paėmė-
me globoti nuolatinai“, - atvirauja moteris. 
Dar šeima priėmė du vaikus – dvejų ir trejų 
metų – laikinai globai. Jiems nauji namai 
greitai tapo savais: su kitais dviem mažaisiais 
globotiniai žaidžia, dūksta, žinoma, kaip ir 
visose šeimose, būna vaikiškų nesutarimų.

Nieko nuostabaus, kad moters pomėgiams 
laiko nelieka. Ji džiaugiasi, kad padeda ir sep-
tyniolikmetė dukra, ir, žinoma, vyras, kuris 
talkina namų ruošoje, kartais perima mažųjų 
migdymo ritualus.

Vilkina sprendimus
Paklausta, su kokiais sunkumais susiduria 

kasdienybėje, ponia Neringa sako: „Tai spren-
dimų dėl vaikų ateities priėmimo vilkinimas.“ 
Ji paaiškina, kad atitinkamos tarnybos, ste-
binčios šeimas, iš kurių paimti vaikai, vis 
atidėlioja kreiptis į teismą, nes tikisi, kad tėvai 
pasitaisys: išsikapstys iš alkoholio, narkotikų 
liūno, įgaus socialinių įgūdžių. „Deja, laikas 
eina, niekas nesikeičia, o nežinomybė – ne į 
gera vaikams“, – sako Neringa Kalvaitienė.  

Jai pritaria Marijampolės socialinės pa-
galbos centro direktoriaus pavaduotoja so-
cialiniam darbui Asta Klimienė. Ilgametę 

socialinio darbo patirtį turinti specialistė 
pastebi, kad laikinojoje globoje vaikai dėl 
biurokratinių kliūčių užsibūna iki metų ir 
ilgiau. „Šis terminas turėtų būti bent kelis 
kartus trumpesnis“, - teigia marijampolietė.

Anot jos, Marijampolės regione budintys 
globotojai veiklą pradėjo 2017 metais – pir-
miausia Marijampolės savivaldybėje, o šiek 
tiek vėliau ir kitose. Dabar apskrities savi-
valdybėse yra septyni budintys globotojai. 
Kol kas tiek užtenka. Šiems vaikų priežiūros 
specialistams globos centrai suteikia įgalio-
jimus atstovauti globojamus vaikus įvairiose 
institucijose: gydymo įstaigose, mokyklose, 
bankuose ir kitur. 

Neįkainojama dovana
„Negaliu sakyti, kad buvo lengva rasti žmo-

nių, kurie priimtų be tėvų globos likusius vai-
kus į savo šeimas. Globos centrų darbuotojai 
organizavo atitinkamus mokymus, viešino 
informaciją apie globą, jos svarbą, bendra-
darbiaudami su įvairiomis įstaigomis kvietė 
gyventojus tapti budinčiais globotojais. Drą-
siai galiu teigti, kad pasiryžusieji imtis šios 
atsakomybės yra labai geranoriški, mylintys 
vaikus, turintys žinių apie jų vystymąsi, ug-
dymą. Tai didelės širdies žmonės, atveriantys  
savo namų duris, kad suteiktų neįkainojamą 
dovaną vaikams“, - kalba Asta Klimienė.

Globos centro (Marijampolėje ši įstaiga yra 
Marijampolės socialinės pagalbos centro pa-
dalinys) darbuotojai stengiasi budintiems 
globotojams suteikti visapusišką pagalbą. 
Jiems teikiamos socialinio darbuotojo, globos 
koordinatoriaus, psichologo ir kitų specialis-
tų individualios ir grupinės konsultacijos, 
informavimo, tarpininkavimo ir kitos  pa-
slaugos. Siekiama, kad globotojai neliktų su 
savo problemomis vieni, esant reikalui, jiems 
padedama beveik visais gyvenimo atvejais. 
Reikšminga paskata įtvirtinant budinčiojo 
globotojo instituciją tapo Europos Sąjungos 
lėšomis finansuojamas Institucinės globos 
pertvarkos projektas, kurį įgyvendinant vaiko 
globa institucijoje keičiama į globą šeimo-
je, šeimynoje ar bendruomeniniuose vaikų 
globos namuose.

Pasiteisinęs projektas
Prasmingam tikslui įgyvendinti, padėti 

budintiems globotojams, susitelkė 4 savi-
valdybių institucijos: Marijampolės socialinės 
pagalbos centras, Vilkaviškio rajono švietimo 
pagalbos tarnyba, Kalvarijos savivaldybės 
šeimos globos namai, viešoji įstaiga Kazlų 
Rūdos socialinės paramos centras. 

„Tai reikšminga Valstybės vaiko teisių ap-
saugos ir įvaikinimo tarnybos idėja, puikus 
projektas, kurio dėka mes galėjome suteikti 
budintiems globotojams, būtinas paslaugas 
nemokamai. To negalėjome padaryti anks-
čiau, nes trūko lėšų. Projekto metu globotojai 
turėjo galimybę kelti kvalifikaciją dalyvau-
dami įvairiuose mokymuose, kuriuos vedė 
kompetentingi globos, vaikų priežiūros sričių 
lektoriai. Globotojai taip pat dalyvavo super-
vizijose, t. y. mokymai, kuriuose jie geriau 

pažįsta save, sustiprina kai kurias asmenines 
savybes, įgūdžius. Tuo metu, kada budintys 
globotojai dalyvavo mokymuose, kituose 
projektiniuose užsiėmimuose, jų prašymu, 
vaikus prižiūrėjo kiti specialistai.“

Asta Klimienė džiaugiasi, kad pageidau-
jantys globotojai turėjo galimybę vykti į 
edukacines keliones – už transportą buvo 
apmokama projektinėmis lėšomis. Visi bu-
dintys globotojai atokvėpio laikotarpiu galėjo 
naudotis sveikatinimo paslaugomis, apsilan-
kyti SPA centre.

„Labai ačiū, masažas mane labai atpalaidavo, 
sustiprino. Pailsėjau, man to labai reikėjo. Pui-
kus projektas, jis galėtų tęstis ilgiau, mums tai 
begalinė pagalba“, – taip ir panašiai projekto 
įgyvendintojams sakė budintys globotojai. 

Jiems tokios paslaugos labai reikalingos, 
kadangi budintys globotojai savo šeimose 
visą parą rūpinasi labiausiai pažeidžiamais 
vaikais, kurių priežiūra reikalauja be galo 
daug pastangų.

„Turbūt ne kiekvienas iš mūsų turėtumėme 
jėgų dirbti 24 valandas per parą, 7 dienas per 
savaitę. Džiaugiamės, kad turime šiuos žmo-
nes, kurie labai myli vaikus, keičia jų likimus 
negailėdami tam nei pastangų, nei laiko“, – 
pabrėžia Marijampolės socialinės pagalbos 
centro direktoriaus pavaduotoja Asta Klimienė. 

Žmonės, kurių širdys ir namai atviri nuskriaustiems vaikams

„Sprendimų priėmimo dėl šeimų, 
iš kurių paimami neprižiūrimi vai-
kai, vilkinimas ne į naudą laikino-
joje globoje esantiems vaikams.“

„Pasiryžusieji imtis atsakomybės 
budintieji globotojai yra labai ge-
ranoriški, mylintys vaikus, turintys 
žinių apie jų vystymąsi, ugdymą.“

A. Klimienė įdėjo daug pastangų, kad ES 
projektas „Tvaraus perėjimo nuo institucinės 
globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų 
paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ 
būtų įgyvendinamas Marijampolės apskrityje

N. Kalvaitienė rūpinasi, kad jos šeimos namų aplinka būtų tinkama vaikų žaidimams

Teisingumo ministerija siūlo beveik 
visas administracinių nusižengimų 
bylas, kurias šiandien dar nagrinėja 
teismai, perduoti nagrinėti insti-
tucijoms, kurių pareigūnai surašo 
nusižengimo protokolus. Pažeidė-
jai, nesutinkantys su institucijos 
priimtu nutarimu, jį galėtų apskųsti 
teismui. 

„Administracinių nusižengimų by-
las perdavus nagrinėti protokolus 
surašiusioms institucijoms, ženkliai 
sumažėtų darbo krūvis apylinkių 
teismų teisėjams. Sudėtingos bau-
džiamosios ir civilinės bylos būtų 
nagrinėjamos sparčiau,“ – sako teisin-
gumo ministras Elvinas Jankevičius.

Apylinkių teismai pirma instancija 
išnagrinėja apie 14 tūkst. administra-
cinių nusižengimų bylų. 

Šiuo metu teismai nagrinėja tas 
administracines bylas, kuriose numa-
tyta maksimali bauda viršija 1,5 tūkst. 
eurų, kai gali būti skirtas registruoto 
turto konfiskavimas (pavyzdžiui, au-
tomobilio), nepilnamečių padarytus 
administracinės teisės pažeidimus 
bei dar kelių kategorijų bylas. 

Jeigu šios pataisos būtų priimtos, 
šių kategorijų bylas, kaip ir kitas 
administracinių nusižengimų by-
las, nagrinėtų institucija, kurios at-
stovai surašė pažeidimo protokolą. 
Pavyzdžiui, teismai nenagrinėtų 

bylų, kuomet vairuotojas pakarto-
tinai vairavo automobilį neblaivus, 
pasišalinimų iš autoįvykio vietos, 
nedidelio kiekio kontrabandinių 
prekių gabenimo. 

Pažeidėjai priimtą nutarimą dėl 
nuobaudos skyrimo galėtų apskųs-
ti teismui. 

Teismai nagrinėja ir bylas, kuomet 
administracinius nusižengimus pa-
darė nepilnamečiai. Tačiau tokių bylų 
analizė atskleidė, kad didžioji dalis 
nepilnamečių padarytų pažeidimų 
– važiavimas viešuoju transportu be 
bilieto, rūkymas viešojoje vietoje ir 
pan. Paprastai nepilnamečiai apie 
šiuos pažeidimus nepasako tėvams, 

neatvyksta į teismo posėdžius. Būna 
atvejų, kad tėvai apie tokius pažeidi-
mus sužino tik tuomet, kai teismo 
skirtas baudas pradeda išieškoti 
antstoliai. 

Teisingumo ministerija pataisose 
siūlo, kad tokias bylas nagrinėtų 
institucijos, kurių atstovai surašė 
protokolą, o apie kiekvieną nepilna-
mečio padarytą nusižengimą būtų 
informuoti tėvai. Teismai nagrinėtų 
nedidelę dalį administracinių nusi-
žengimų bylų, kuriose nesurašomi 
protokolai. Pavyzdžiui, dėl kreditorių 
ir akcininkų teisių pažeidimų. Tokių 
bylų per metus teismai išnagrinėja 
apie 180. 

Daugiau 
dėmesio – 
sudėtingoms 
byloms
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Rimantas KATKEVIČIUS
- Gerbiama Vilija, kaip vertinate siūlymą 

jau kitais metais Lietuvoje tiekti nemokamus 
pietus ir ikimokyklinukams, ir pirmokams?

- Žinoma, pritariu. Aš – už investicijas į vaikus. 
Į garantuotą vaikystę. 

Labai gerai, kad savivaldybėms ir mokykloms 
siūloma leisti pačioms nutarti, koks maitinimo 
būdas (švediškas stalas ar maistas porcijomis) 
priimtinas ir mokiniams, ir jų tėvams. Ir teigiu, 
kad toks nemokamas maitinimas būtų pakelia-
ma našta valstybei. Juk 2008 metais gebėjome 
nemokamai maitinti visus ikimokyklinukus  ir 
pradinukus. 
- Bet juk teigiama, kad tai – pinigų švaisty-

mas vėjais: neva vaikai to maisto dažniausiai 
nevalgo? 

- Gal kai ką ir nustebinsiu, bet vaikai ir Lietuvoje, 
ir likusiame pasaulyje valgo. Nori valgyti, nors kai 
kurie vaikai ne visada turi ką (skurdą, nepriteklių 
patiria kas ketvirtas Europos Sąjungos vaikas, tarp 
jų – ir Lietuvos vaikai). Mes, suaugusieji, turime 
apsaugoti vaikus, kad jie nuo mažų dienų nesi-
jaustų esantys prastesni, blogesni tik todėl, kad 
auga nepritekliuje.

Ir visa tai – ne išlaidos, kaip dar kartais tei-
giama. Tai – investicijos. Į vaikus. Vadinasi, į 
valstybės ateitį. Į saugumą. Todėl tikiuosi, kad 
Lietuvos Respublikos Seimas, balsuodamas už 
2020 metų valstybės biudžetą, skirs pakankamai 
lėšų ir nemokamai maitinti vaikus mokyklose, 
ir vaiko pinigams. Ir tai tėra tik pradžia kuriant 
garantuotą vaikystę.
- Kokios žinios iš Europos Parlamento dėl 

Jūsų pasiūlytos europinės Vaikų garantijos 
iniciatyvos?

- Geros. Europos Parlamente vykusiuose 
kandidatų į Europos komisarus klausymuose 
ypatingas dėmesys skirtas europinei Vaikų 
garantijos iniciatyvai, kuriai 2021–2027 metų 
ES biudžete numatyti 6 milijardai eurų. Bū-
tent naujajai Europos Komisijai teks užduotis 
sukurti Europos vaikų garantijos iniciatyvos 
mechanizmą, taip pat ir programas, kuriomis 
tėvams teikiama parama.

Vaikų garantija reiškia ne tik nemokamą vaikų 
priežiūrą, tinkamą mitybą, lygias galimybes 
mokytis, lankyti būrelius, bet ir jaukų būstą, 
sąlygas suaugusiems šeimos nariams dirbti 
ir užsidirbti, derinti darbą ir asmeninį gyve-
nimą, slaugyti sergančius artimuosius. Tai ir 
investicijos į švietimą ir mokytojus, į sociali-
nes paslaugas ir socialinius darbuotojus, tai 
ir konkreti pagalba auginantiems neįgalius, 
sergančius vaikus.

Todėl Vaikų garantija – tai ir suaugusiųjų ga-
rantijos. Valstybės garantijos tiems, kurie vaikus 
augina, auklėja, moko, prižiūri, slaugo ir labai 
dažnai tuo pačiu dar ir dirba keliuose darbuose 
arba apskritai neturi darbo.
- Visiems vaikams garantuoti vaikystę rei-

kia milžiniškų lėšų. Iš kur jos?
- Klausimas yra kur kas platesnis. Vaikystė be 

bado, nepriteklių, stogas virš galvos, šilti namai, 
artimųjų meilė ar bilietas į skurdą nuo pat anksty-
vos vaikystės? Ką mes, Europos Sąjunga ir Lietuva, 
renkamės?

Ar galima pritarti Kauno miesto tarybos spren-
dimui, kad ne mieste gyvenantys tėveliai mokėtų 
už vaikus darželiuose 16 kartų didesnę kainą, nei 
mieste gyvenantieji tėveliai? Kas leido rūšiuoti 
vaikus? Negalima spekuliuoti vaikais ir tėvų jaus-
mais siekiant savo politinių tikslų.  

Kai girdžiu sakant, kad nėra pakankamai pinigų 
nei investicijoms į vaikus, nei švietimui, visada 
atsakau: nuo vaikystės skurstantiems vaikams 
sunkiau sekasi mokytis, jų silpnesnė sveikata, 
vėliau jiems būna sudėtingiau gauti gerą darbą, 
didelė tikimybė, kad dėl to skurs ir jų vaikai. Mes 
to norime? Mes ir toliau pasirengę amžinai leis-
ti milžiniškas sumas kovai su pasekmėmis – su 
jaunimo nedarbu, su skurdu, atskirtimi ir menko-
mis pajamomis, su patyčiomis, nusikalstamumu, 
smurtu šeimose ir savižudybėmis?

O pinigų visada bus per mažai. Visada. Esmė, 
ką renkamės prioritetu. Būtent vaikai turi tapti 
prioritetu, pirmuoju valstybės pasirinkimu ku-
riant ateitį.

Vilija Blinkevičiūtė: „Investicijos į 
vaikus ar vaikiški bilietai į skurdą?“
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo 

aljanso frakcijos narė, Užimtumo ir socialinių reikalų komi-
teto vicepirmininkė Vilija Blinkevičiūtė įsitikinusi: ir Europos 
Sąjunga, ir Lietuva vis dar per mažai investuoja į vaikus. 
Europarlamentarė teigia, kad vaikai turi tapti pirmuoju vals-

tybės investicijų pasirinkimu, ir klausia: „Ką renkamės: 
investicijas į vaikus ar vaikiškus bilietus į skurdą?“

Vilija Blinkevičiūtė: „Arba investicijos į vaikus ir 
švietimą, arba ir toliau bus leidžiamos milžiniškos 
sumos kovai su pasekmėmis – su jaunimo ne-
darbu, skurdu, menkomis pajamomis, nusikalsta-
mumu“.

 Teisingumo ministerija at-
kreipia dėmesį, kad viešojoje 
erdvėje diskutuojant apie  rin-
kimų įstatymų projektuose 
siūlomus kandidatų duomenų 
viešo skelbimo apribojimus, 
dažnai painiojami terminai ir 
sąvokos, todėl iškraipomi es-
miniai dalykai. 

Seime yra užregistruoti Seimo 
valstybės valdymo ir savivaldy-
bių komiteto pateikti rinkimų 
įstatymų pakeitimai dėl duo-
menų skelbimo apie kandidatus 
į Seimo, Europos Parlamento, 
savivaldybių tarybų narius ir 
Prezidento pareigas. 

„Įsigaliojus Bendrajam duo-
menų apsaugos reglamentui 
turime rasti balansą tarp dvie-
jų svarbių vertybių: žmogaus 
privatumo apsaugos ir visuo-
menės teisės žinoti. Tikiuosi, 
kad po konstruktyvių diskusijų 
Seime dėl šių įstatymų projektų 
pavyks rasti bendrą sprendimą,“ 
– sako teisingumo ministras El-
vinas Jankevičius. 

Pagal siūlomas įstatymų pa-
taisas, Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) interneto sve-
tainėje ir šios komisijos admi-
nistruojamoje svetainėje „rin-
kejopuslapis.lt“ 5 metus būtų 
skelbiama informacija apie kan-
didato ar išrinkto asmens turto 
ir pajamų, privačių interesų de-
klaracijos duomenis, biografi ja, 
informacija apie teistumą ir kiti 
privalomi anketos duomenys. 
Tokie viešo skelbimo terminai 
būtų skaičiuojami nuo duo-
menų paskelbimo dienos VRK 
svetainėje. 

Pavyzdžiui, ir išrinkto, ir neiš-
rinkto Seimo nario kaip kandi-
dato duomenys bus skelbiami 5 
metus nuo jų paskelbimo VRK 
interneto svetainėje dienos. Jei 
asmuo kandidatuos ir sekan-
čiuose rinkimuose, naujų duo-
menų skelbimo pradžios laikas 
bus vėl skaičiuojamas nuo jų pa-
skelbimo dienos VRK puslapyje. 
Neprivalomi kandidatų anketos 
duomenys: išsilavinimas, užsie-
nio kalbų mokėjimas, šeiminė 
padėtis, sutuoktinio ir vaikų 
vardai būtų skelbiami iki poli-
tinės kampanijos pabaigos, t. y. 
100 dienų po rinkimų rezultatų 
paskelbimo. Po to VRK svetai-
nėje dar 50 metų būtų skelbia-
ma informacija apie rinkimuose 
dalyvavusių asmenų vardus ir 
pavardes, rinkimų rezultatus ir 
kandidatus iškėlusius politinius 
ar visuomeninius judėjimus. 

Praėjusias minėtam 5 metų 
laikotarpiui, visi suinteresuoti 
asmenys (žiniasklaidos atsto-
vai, mokslininkai ir t.t.) ir toliau 
galės prieiti prie šių duomenų, 
nors jie viešai ir nebus skelbia-
mi. Duomenys ir toliau bus sau-
gomi VRK, todėl suinteresuoti 
asmenys galės gauti anksčiau 
viešai skelbtą informaciją (de-
klaracijas, biografi jos faktus ir 
pan.), kai kreipsis į VRK. Suin-
teresuotiems asmenims tokia 
informacija bus suteikiama 
pagal jų prašymą. 

Taigi, pasibaigus asmens duo-
menų skelbimo nustatytiems 
terminams, duomenys apie 
kandidatus, rinkimus, komisi-
jų narius ir toliau bus saugomi 
VRK. Saugojimo terminas yra 
ilgesnis nei skelbimo, jį savo 
vidiniais dokumentais nusta-
tys VRK (šiuo metu pagal VRK 
sprendimą saugojimo terminas 
yra 60 metų). 

Informacija 
liks prieinama
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Rimantas KATKEVIČIUS
- Gerbiama Vilija, kaip vertinate siūlymą 

jau kitais metais Lietuvoje tiekti nemokamus 
pietus ir ikimokyklinukams, ir pirmokams?

- Žinoma, pritariu. Aš – už investicijas į vaikus. 
Į garantuotą vaikystę. 

Labai gerai, kad savivaldybėms ir mokykloms 
siūloma leisti pačioms nutarti, koks maitinimo 
būdas (švediškas stalas ar maistas porcijomis) 
priimtinas ir mokiniams, ir jų tėvams. Ir teigiu, 
kad toks nemokamas maitinimas būtų pakelia-
ma našta valstybei. Juk 2008 metais gebėjome 
nemokamai maitinti visus ikimokyklinukus  ir 
pradinukus. 
- Bet juk teigiama, kad tai – pinigų švaisty-

mas vėjais: neva vaikai to maisto dažniausiai 
nevalgo? 

- Gal kai ką ir nustebinsiu, bet vaikai ir Lietuvoje, 
ir likusiame pasaulyje valgo. Nori valgyti, nors kai 
kurie vaikai ne visada turi ką (skurdą, nepriteklių 
patiria kas ketvirtas Europos Sąjungos vaikas, tarp 
jų – ir Lietuvos vaikai). Mes, suaugusieji, turime 
apsaugoti vaikus, kad jie nuo mažų dienų nesi-
jaustų esantys prastesni, blogesni tik todėl, kad 
auga nepritekliuje.

Ir visa tai – ne išlaidos, kaip dar kartais tei-
giama. Tai – investicijos. Į vaikus. Vadinasi, į 
valstybės ateitį. Į saugumą. Todėl tikiuosi, kad 
Lietuvos Respublikos Seimas, balsuodamas už 
2020 metų valstybės biudžetą, skirs pakankamai 
lėšų ir nemokamai maitinti vaikus mokyklose, 
ir vaiko pinigams. Ir tai tėra tik pradžia kuriant 
garantuotą vaikystę.
- Kokios žinios iš Europos Parlamento dėl 

Jūsų pasiūlytos europinės Vaikų garantijos 
iniciatyvos?

- Geros. Europos Parlamente vykusiuose 
kandidatų į Europos komisarus klausymuose 
ypatingas dėmesys skirtas europinei Vaikų 
garantijos iniciatyvai, kuriai 2021–2027 metų 
ES biudžete numatyti 6 milijardai eurų. Bū-
tent naujajai Europos Komisijai teks užduotis 
sukurti Europos vaikų garantijos iniciatyvos 
mechanizmą, taip pat ir programas, kuriomis 
tėvams teikiama parama.

Vaikų garantija reiškia ne tik nemokamą vaikų 
priežiūrą, tinkamą mitybą, lygias galimybes 
mokytis, lankyti būrelius, bet ir jaukų būstą, 
sąlygas suaugusiems šeimos nariams dirbti 
ir užsidirbti, derinti darbą ir asmeninį gyve-
nimą, slaugyti sergančius artimuosius. Tai ir 
investicijos į švietimą ir mokytojus, į sociali-
nes paslaugas ir socialinius darbuotojus, tai 
ir konkreti pagalba auginantiems neįgalius, 
sergančius vaikus.

Todėl Vaikų garantija – tai ir suaugusiųjų ga-
rantijos. Valstybės garantijos tiems, kurie vaikus 
augina, auklėja, moko, prižiūri, slaugo ir labai 
dažnai tuo pačiu dar ir dirba keliuose darbuose 
arba apskritai neturi darbo.
- Visiems vaikams garantuoti vaikystę rei-

kia milžiniškų lėšų. Iš kur jos?
- Klausimas yra kur kas platesnis. Vaikystė be 

bado, nepriteklių, stogas virš galvos, šilti namai, 
artimųjų meilė ar bilietas į skurdą nuo pat anksty-
vos vaikystės? Ką mes, Europos Sąjunga ir Lietuva, 
renkamės?

Ar galima pritarti Kauno miesto tarybos spren-
dimui, kad ne mieste gyvenantys tėveliai mokėtų 
už vaikus darželiuose 16 kartų didesnę kainą, nei 
mieste gyvenantieji tėveliai? Kas leido rūšiuoti 
vaikus? Negalima spekuliuoti vaikais ir tėvų jaus-
mais siekiant savo politinių tikslų.  

Kai girdžiu sakant, kad nėra pakankamai pinigų 
nei investicijoms į vaikus, nei švietimui, visada 
atsakau: nuo vaikystės skurstantiems vaikams 
sunkiau sekasi mokytis, jų silpnesnė sveikata, 
vėliau jiems būna sudėtingiau gauti gerą darbą, 
didelė tikimybė, kad dėl to skurs ir jų vaikai. Mes 
to norime? Mes ir toliau pasirengę amžinai leis-
ti milžiniškas sumas kovai su pasekmėmis – su 
jaunimo nedarbu, su skurdu, atskirtimi ir menko-
mis pajamomis, su patyčiomis, nusikalstamumu, 
smurtu šeimose ir savižudybėmis?

O pinigų visada bus per mažai. Visada. Esmė, 
ką renkamės prioritetu. Būtent vaikai turi tapti 
prioritetu, pirmuoju valstybės pasirinkimu ku-
riant ateitį.

Vilija Blinkevičiūtė: „Investicijos į 
vaikus ar vaikiški bilietai į skurdą?“
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo 

aljanso frakcijos narė, Užimtumo ir socialinių reikalų komi-
teto vicepirmininkė Vilija Blinkevičiūtė įsitikinusi: ir Europos 
Sąjunga, ir Lietuva vis dar per mažai investuoja į vaikus. 
Europarlamentarė teigia, kad vaikai turi tapti pirmuoju vals-

tybės investicijų pasirinkimu, ir klausia: „Ką renkamės: 
investicijas į vaikus ar vaikiškus bilietus į skurdą?“

Vilija Blinkevičiūtė: „Arba investicijos į vaikus ir 
švietimą, arba ir toliau bus leidžiamos milžiniškos 
sumos kovai su pasekmėmis – su jaunimo ne-
darbu, skurdu, menkomis pajamomis, nusikalsta-
mumu“.

 Teisingumo ministerija at-
kreipia dėmesį, kad viešojoje 
erdvėje diskutuojant apie  rin-
kimų įstatymų projektuose 
siūlomus kandidatų duomenų 
viešo skelbimo apribojimus, 
dažnai painiojami terminai ir 
sąvokos, todėl iškraipomi es-
miniai dalykai. 

Seime yra užregistruoti Seimo 
valstybės valdymo ir savivaldy-
bių komiteto pateikti rinkimų 
įstatymų pakeitimai dėl duo-
menų skelbimo apie kandidatus 
į Seimo, Europos Parlamento, 
savivaldybių tarybų narius ir 
Prezidento pareigas. 

„Įsigaliojus Bendrajam duo-
menų apsaugos reglamentui 
turime rasti balansą tarp dvie-
jų svarbių vertybių: žmogaus 
privatumo apsaugos ir visuo-
menės teisės žinoti. Tikiuosi, 
kad po konstruktyvių diskusijų 
Seime dėl šių įstatymų projektų 
pavyks rasti bendrą sprendimą,“ 
– sako teisingumo ministras El-
vinas Jankevičius. 

Pagal siūlomas įstatymų pa-
taisas, Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) interneto sve-
tainėje ir šios komisijos admi-
nistruojamoje svetainėje „rin-
kejopuslapis.lt“ 5 metus būtų 
skelbiama informacija apie kan-
didato ar išrinkto asmens turto 
ir pajamų, privačių interesų de-
klaracijos duomenis, biografi ja, 
informacija apie teistumą ir kiti 
privalomi anketos duomenys. 
Tokie viešo skelbimo terminai 
būtų skaičiuojami nuo duo-
menų paskelbimo dienos VRK 
svetainėje. 

Pavyzdžiui, ir išrinkto, ir neiš-
rinkto Seimo nario kaip kandi-
dato duomenys bus skelbiami 5 
metus nuo jų paskelbimo VRK 
interneto svetainėje dienos. Jei 
asmuo kandidatuos ir sekan-
čiuose rinkimuose, naujų duo-
menų skelbimo pradžios laikas 
bus vėl skaičiuojamas nuo jų pa-
skelbimo dienos VRK puslapyje. 
Neprivalomi kandidatų anketos 
duomenys: išsilavinimas, užsie-
nio kalbų mokėjimas, šeiminė 
padėtis, sutuoktinio ir vaikų 
vardai būtų skelbiami iki poli-
tinės kampanijos pabaigos, t. y. 
100 dienų po rinkimų rezultatų 
paskelbimo. Po to VRK svetai-
nėje dar 50 metų būtų skelbia-
ma informacija apie rinkimuose 
dalyvavusių asmenų vardus ir 
pavardes, rinkimų rezultatus ir 
kandidatus iškėlusius politinius 
ar visuomeninius judėjimus. 

Praėjusias minėtam 5 metų 
laikotarpiui, visi suinteresuoti 
asmenys (žiniasklaidos atsto-
vai, mokslininkai ir t.t.) ir toliau 
galės prieiti prie šių duomenų, 
nors jie viešai ir nebus skelbia-
mi. Duomenys ir toliau bus sau-
gomi VRK, todėl suinteresuoti 
asmenys galės gauti anksčiau 
viešai skelbtą informaciją (de-
klaracijas, biografi jos faktus ir 
pan.), kai kreipsis į VRK. Suin-
teresuotiems asmenims tokia 
informacija bus suteikiama 
pagal jų prašymą. 

Taigi, pasibaigus asmens duo-
menų skelbimo nustatytiems 
terminams, duomenys apie 
kandidatus, rinkimus, komisi-
jų narius ir toliau bus saugomi 
VRK. Saugojimo terminas yra 
ilgesnis nei skelbimo, jį savo 
vidiniais dokumentais nusta-
tys VRK (šiuo metu pagal VRK 
sprendimą saugojimo terminas 
yra 60 metų). 

Informacija 
liks prieinama
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Nekilnojamojo turto reikalus vienaip ar 
kitaip tenka spręsti daugeliui gyventojų. To-
kių, kurie perka, parduoda, dovanoja, gauna 
palikimo žemės sklypus, butus, namus, juos 
stato, rekonstruoja... Šie darbai, procesai, kurių 
gerokai daugiau nei išvardinta, taip pat ati-
tinkamos biurokratinės procedūros brangiai 
kainuoja, atima daug laiko. Todėl supranta-
ma, kad žmonės kreipiasi į specialistus. Tokių 
specialistų mūsų mieste yra nemažai, tačiau 
Marijampolėje, tik vienoje vietoje – Vytauto 
g. 34A sutelktos net trys skirtingos įmonės, 
dirbančios su nekilnojamuoju turtu susijusiais 
klausimais. 
Valdo architektų studija, anot jos vadovo 

architekto Valdo Naumavičiaus, gali suprojek-
tuoti jūsų svajonių namą. Kad jis toks būtų, spe-
cialistas kviečia pasikonsultuoti prieš  perkant 
sklypą, kuriame planuojate statyti statinius.

„Būna, kad žmogus įsigyja patikusį sklypą, 
o kai ateina dėl projektavimo, paaiškėja, kad 
įvažiavimas į sklypą - iš Pietų pusės, į kurią 
turėtų būti orientuota terasa, vidinis kiemas, 
namo pagrindiniai langai, nes taip sutaupoma 
šilumos, patenka daugiau natūralaus apšvieti-
mo. Arba - nusiperkamas žemės ūkio paskirties 
sklypas planuojant pakeisti jo paskirtį, pavyz-
džiui, į sandėliavimo, tačiau Marijampolės 
savivaldybės bendrajame plane tai nenumatyta 
arba toje vietoje numatyta kelio plėtra. Už žemę 
sumokėta, o naudos jokios...“, - pastebi didelę  
projektavimo patirtį sukaupęs V. Naumavičius.  

Valdo architektų studija rengia naujos sta-
tybos, rekonstrukcijos, renovacijos, patalpų 
paskirties keitimo ir kitus projektus, deta-
liuosius ir specialiuosius planus. Daugiau 
informacijos valdostudy.com, susisiekti 
tel. +370 686 83370. 

Kadangi prieš pradedant projektavimo dar-
bus reikalinga topografinė nuotrauka, archi-
tektai jos kreipiasi į kaimynus „Metrum“.
UAB „Metrum Lt“ užsakymus atlieka grei-

tai ir kokybiškai, nes darbams atlikti pasitel-
kia pažangias technologijas: GNSS sistemas, 
robotizuotą tacheometrą, droną ir naujausią 
programinę įrangą. Darbai atliekami nuo 
statybos pradžios iki jos užbaigimo, t.y. sta-
tybos techninė priežiūra, statybinė geodezija, 
topografija, kadastriniai matavimai, pastatų 
energinio naudingumo sertifikavimas. 

Drono pagalba topografinėje nuotraukoje  ar-
chitektams perteikiamas išsamesnis vietovės 
vaizdas:   reljefas, medžių ir kitų objektų aukš-
čiai, infrastruktūra ir daug kitos informacijos. 
Tai palengvina užduotį parinkti tinkamiausią 
vietą statyti naujus statinius. Naudodami be-
pilotį skraidantį aparatą UAB „Metrum Lt“ 
specialistai gali tiksliau kartografuoti naud-
menas sunkiai prieinamose vietovėse, imasi 
kitų užsakovų pageidaujamų darbų.

Kad darbai būtų atliekami laiku ir kokybiš-
kai, nepakanka vien tik naujausių prietaisų ar 
programinės įrangos – reikalingi kvalifikuoti 
darbuotojai. UAB „Metrum Lt“ dirba didelę 
patirtį sukaupę specialistai. UAB „Metrum 
Lt“ direktoriaus Vytauto Požarsko teigimu, 
į techninės bazės stiprinimą per pastaruo-
sius keturis metus investuota daugiau kaip 
100 000 eurų. Gerokai išsiplėtė atliekamų 
paslaugų spektras – su jomis susipažinti 
galima interneto svetainėje www.me-
trum.lt., el. paštas info@metrumlt.eu, 
tel. +370 657 73673.    

„Pabaigus statinių statybą atliekame kadas-
trinius matavimus, energinio naudingumo 
sertifikavimą, sutvarkome visą statybos už-
baigimo dokumentaciją. Užsakovui nereikia 
niekuo rūpintis, jam belieka nuosavybės tei-
sę įregistruoti Registrų centre“, - pabrėžia V. 
Požarskas. 

Dėmesį kiekvienam klientui akcentuoja ir 
Ignas Čekauskas, UAB „Vertė plius“ direkto-
rius. Jo vadovaujama įmonė vertina nekilnoja-
mąjį turtą. „Įprastai mūsų paslauga naudojasi 
žmonės, kurie nori pirkti butą, namą, žemės 
sklypą ir tam ima paskolą. Atitinkamą sumą 
bankas suteikia atsižvelgdamas į turto vertę, 
kurią mes nešališkai nustatome. Aptarnaujame 
visus, kurie nori sužinoti, kokia jų ketinamo 
parduoti turto rinkos vertė“, - pasakoja ben-
drovės direktorius.

Anot jo, kai kurie vertintojai, išsamiai neiš-
siaiškinę užsakovo poreikių, sudaro sutartį, 
įvertina objektą ir pateikia ataskaitą. Jiems 
nerūpi, ar nustatyta vertė tenkina užsakovą. 

„Mūsų „Vertė Plius“ bendrovės požiūris  kiek 
kitoks, kur kas lankstesnis, mes dirbame ki-
taip, su „pliusu“: tai reiškia, kad iš užsakovo 
paėmę nedidelį avansą, pirmiausiai nešališkai 
paskaičiuojame, kokia bus vertinamo objekto 
vertė. Jeigu užsakovui tinka, tik tuomet ruošia-
me nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą, 
kuri reikalinga sandoriui ar kokiam kitam tiks-
lui įgyvendinti. Pasitaiko, kad paskaičiuota 
objekto vertė netenkina užsakovo, tada mūsų 
įmonėje užsakęs paslaugą jis  prarastų vos 
keliasdešimties eurų avansą už atliktus paskai-
čiavimus“, -  aiškina I. Čekauskas.  Susisiekti 
su juo galima telefonu +370 611 22558.

O štai kaip UAB „Vertė plius“ direktorius 
iliustruoja viename pastate įsikūrusių įmo-
nių sąveiką: „Kai gyventojas prašo įvertin-
ti parduodamą objektą, tačiau nežino, ar jo 
dokumentai atitinka realybę, prireikia ka-
dastrinių matavimų. Juos atlikus viskas ir 
paaiškėja, pavyzdžiui, kad namas rekonstruo-
tas be projekto, kuris būtinas norint objektą 
parduoti. Suprantama, klientas nori visus 
su nekilnojamuoju turtu susijusius reika-
lus sutvarkyti vienoje vietoje. Tai padaryti 
pasirengusios  Vytauto g. 34A  veikiančios 
įmonės“.

Kur trys stos – klientui daugiau naudos

Iš kairės: V. Požarsko, V. Naumavičiaus, I. Čekausko vadovaujamos įmonės pasirengusios padėti 
visais su nekilnojamuoju turtu susijusiais klausimais

Mindaugas SaMkuS, Registrų centras. Viešojoje er-
dvėje suintensyvėjus diskusijoms dėl naujų mokestinių 
pasiūlymų, konkrečiai liečiančių žemės sklypų ir sta-
tinių (NT) apmokestinimą, Registrų centras pateikia 
aktualią informaciją NT savininkams apie tai, kaip 
apskaičiuojamos mokestinės vertės ir pagal ką yra 
mokami NT mokesčiai.

Pateiktomis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 
pataisomis siūloma plėsti gyventojų nekomercinės 
paskirties NT apmokestinimo bazę. Siūloma dabar 
galiojančią 220 tūkst. eurų neapmokestinamąją vertę 
sumažinti iki 100 tūkst. eurų. Minėtas mokestis taiko-
mas tik gyventojų turimam nekomercinės paskirties 
NT, žemės mokesčiai yra apskaičiuojami atskirai.

Mokestine NT verte, pagal kurią skaičiuojami mokė-
tini mokesčiai, gali būti konkretaus objekto vidutinė 
rinkos vertė, apskaičiuota masinio vertinimo būdu, 
taip pat individualaus turto vertinimo metu nustatyta 
NT vertė.

Vidutines rinkos vertes Registrų centras perskaičiuo-
ja kiekvienais metais, atlikdamas visos šalies masinį 
NT vertinimą, tačiau šios vertės mokestinėmis ver-
tėmis prilyginamos tik kas penkerius metus. Žemės 
sklypams mokestinės vertės paskutinį kartą buvo 
nustatytos 2018 m. sausio 1 d., o statiniams – 2016 
m. sausio 1 dienos. Taigi, naujos mokestinės vertės 
statiniams turėtų įsigalioti nuo 2021 m. sausio 1 die-
nos, o žemės sklypams – nuo 2023 m. sausio 1 dienos.

Pavyzdžiui, jei asmuo turi butą, kurio mokestinė vertė 
šiuo metu yra 120 tūkst. eurų, tuomet įsigaliojus nau-
jiems mokestiniams pasiūlymams, NT mokestis jam 
būtų skaičiuojamas nuo 20 tūkst. eurų. Nekilnojamąjį 
turtą valdant keliems asmenims, jo vertė dalijama 
kiekvienam asmeniui po lygiai. Pavyzdžiui, sutuokti-
niams tenka po pusę NT vertės. Taigi analogiško 120 
tūkst. mokestinės vertės buto atveju sutuoktiniams 
tektų po 60 tūkst. eurų ir NT mokesčio mokėti jiems 
nepriklausytų. Tačiau jei objekto vertė, pavyzdžiui, yra 
300 tūkst. eurų, tuomet kiekvienam sutuoktiniui tektų 
po 150 tūkst. eurų ir abu jie turėtų mokėti mokesčius 
nuo 50 tūkst. eurų sumos.

Taip pat reikia turėti omenyje, kad mokesčiai 
mokami ne atskirai už kiekvieną NT objektą, bet 

vertinant visą asmeniui priklausantį turtą.
Kalbant apie žemės sklypus, Registrų centro apskai-

čiuojamos mokestinės vertės yra naudojamos tik kaip 
pagrindas konkrečiai mokesčio sumai apskaičiuoti. 
Šios vertės yra pateikiamos Valstybinei mokesčių 
inspekcijai, kuri nustato konkrečias mokėtinas sumas 
kiekvienam žemės savininkui.

Registrų centro kiekvienais metais atliekamas visos 
valstybės NT masinis vertinimas ir jo metu perskai-
čiuotos vidutinės rinkos vertės yra naudojamos ne tik 
NT mokesčiams apskaičiuoti. Šios vertės aktualios ir 
gyventojams – įgijus NT paveldėjimo ar dovanojimo 
atveju, remiantis vidutinėmis rinkos vertėmis apskai-
čiuojami mokėtini mokesčiai. Vidutinės rinkos vertės 
taip pat gali būti naudojamos valstybės valdomo turto 
pardavimo ar nuomos kainoms nustatyti.

Šios vertės taip pat naudojamos sprendžiant soci-
alinės paramos suteikimo klausimus, jų pagrindu 
nustatomi regionai, kuriuose teikiama finansinė pas-
kata jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą. 
Notarams tvirtinant turto perleidimo sandorius, jų 
paslaugų įkainiai taip pat apskaičiuojami remiantis 
vidutinėmis rinkos vertėmis.

Atliekant masinį vertinimą naudojami Registrų cen-
tro duomenų bazėse sukaupti duomenys ir įvertinama 
panašių NT objektų grupė. Nustatyta jų vidutinė rinkos 
vertė yra pagrįsta realiai įvykusių NT sandorių duo-
menimis. Nustatant vidutines rinkos vertes masinio 
vertinimo būdu atsižvelgiama į NT objekto buvimo 
vietą, naudojimo paskirtį, fizines savybes, tačiau šio 
objekto valdymo forma, suplanavimas, dizainas ir 
interjero detalės ir kitos individualios savybės, skirtin-
gai nei individualaus vertinimo metu, skaičiuojamai 
vertei įtakos neturi.

Masiniu vertinimu nustatyta mokestinė vertė laiko-
ma objektyviausiu dydžiu, nuo kurio galima skaičiuoti 
turto mokesčius. Masinio vertinimo metodika leidžia 
per santykinai trumpą laiką, vienodais principais ir 
nedideliais kaštais įvertinti didelį turto objektų kiekį.

Aktualias mokestines vertes nemokamai galima 
rasti Registrų centro interneto svetainėje arba REGIA 
žemėlapyje. Paieškai atlikti reikalingas NT objekto 
unikalus numeris. 

Kaip apskaičiuojami ir mokami mokesčiai 
už namus, butus ir žemės sklypus

Vytautas ŽEMaITIS. Kai pirmosios šalnos pakando medžių lapus, juos 
sugrėbti šalia  Kalvių gatvės daugiabučio laisvalaikiu ėmėsi čia gyve-
nantis penkiolikmetis Lukas Butkauskas. Jo pastangomis spalio vidu-
ryje atokiau namo išaugo nemaža žaliųjų atliekų krūva. Teritoriją prie 
pastato prižiūrinti  bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ valytoja pasakė 
paaugliui, kad paimti šių lapų, kaip ir kitur sugrėbtų, atvažiuos specialus 
autotransportas.

Jo belaukiant medžiai toliau kratosi vasariško drabužio. Grėbti lapus 
Lukui padeda mama Neringa, prisideda ir valytoja, kuri, anot vaikinuko, 
parūpino specialius maišus lapams. Šalia jų ir paprašiau nusifotografuoti 
Luką, kuris, matyt, nė nežino atsiliepęs į „Butų ūkio“ kvietimą: „Kurkime 
jaukią ir gražią aplinką drauge!“  

Ta proga primenu, kad savivaldybės administracija kviečia lapų grėbėjus 
ir rinkėjus fiksuoti smagias ir įsimintinas akimirkas. 

Darbščiausių bei išradingiausių trijų kolektyvų, atsiuntusių nuotraukas, 
lauksnaudingi prizai. Nuotraukas siųsti el. paštu saulius.lisauskas@
marijampoleskc.lt  

Gražinti aplinką 
galima ir be kvietimo
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Lina VaLantiejūtė, UaB „idea 
Prima“. Dauguma Lietuvos gy-
ventojų taip pasinėrė į mobiliąsias 
technologijas, kad jau ir patys pri-
pažįsta esantys nuo jų priklauso-
mi. Paprašyti įvardinti asmeninius 
priklausomybės šaltinius, beveik 
trečdalis mini internetą (29 proc.), 
kas ketvirtas – išmaniuosius te-
lefonus (24 proc). Priklausomy-
bių sąraše atsirado ir socialiniai 
tinklai, kompiuteriniai žaidimai, 
kurie kartu nukonkuravo tik 13 
proc. apklausos atsakymų surinku-
sį televizorių, neretai tituluojamą 
laiko rijiku.

Apklausą inicijavusios draudimo 
bendrovės BTA skyriaus vadovė 
Jevgenija Krikščiūnė atkreipia dė-
mesį, kad stiprus mobilumo bei 
poreikio būti nuolat pasiekiamam 
įsitvirtinimas tampa ir naujų rizikų 
šaltiniu.

 „Akivaizdu, kad mobiliųjų tech-
nologijų priklausomybės apimtys 
pasiekė didelį mastą. Daugiausiai, 
net 29 proc. žmonių patys pripa-
žįsta esantys priklausomi nuo in-
terneto, o 24 proc. – nuo išmaniojo 
telefono, ir šios priklausomybės 
tarpusavyje koreliuoja. Kol apie 
tokių priklausomybių grėsmes 
psichinei ar emocinei sveikatai 
bei tarpusavio santykiams kalba 
psichologai, kaip draudikai mato-
me, kad tai tampa ir realiu fizinių 
traumų, nelaimingų atsitikimų 
šaltiniu. Tai apima situacijas ne 
tik vairuojant, bet ir vaikščiojant 
ar užsiimant kita veikla“, – sako J. 
Krikščiūnė.

Pasak jos, į išmaniuosius įren-
ginius pasinėrę žmonės tampa 
labai nedėmesingi aplinkai, 
susižaloja, atsitrenkia ir į aplin-
kinius, nes dalina savo dėmesį 
tarp įtraukiančio turinio ir to, kuo 
užsiima šalia to.

„Draudimas naudotis mobiliai-
siais įrenginiais bei ausinukais 
perėjose buvo sutiktas dvipras-
miškai, bet panašu, kad tokie pa-
keitimai buvo reikalingi. Šią vasarą 
mūsų užsakymu atlikti tyrimai 
parodė, kad Lietuvoje maždaug 
kas šeštas gyventojas (17 proc.) 
yra patyręs įvairių nelaimingų 
atsitikimų tuo metu, kai naudojosi 
mobiliaisiais įrenginiais. 8 proc. 
atvejų skaitmeninis „atsijungimas“ 
nuo pasaulio baigėsi lengvesniais 
ar sunkesniais sveikatos sutrikdy-
mais“, - aiškina specialistė.

 Jos teigimu, priklausomybė nuo 
interneto, išmaniojo telefono ar so-
cialinių tinklų tampa ir papildomu 
dėmesio dirgikliu darbe.

„Anksčiau atlikti tyrimai parodė, 
kad dauguma, net 61 proc. darbuo-

tojų daro pertraukėles – išgeria 
kavos, užkanda, šnekučiuojasi 
su kolegomis. Sąmoningos per-
traukėlės, kai atsitraukiama nuo 
darbų, yra būtinos. Jos padeda 
atsipūsti, užtikrina gerą klimatą 
kolektyve. Tačiau į išmaniuosius 
nuolat ateinančios žinutės, at-
sinaujinanti informacija soci-
aliniuose tinkluose – visai kas 
kita. Tai dažniau veikia kaip 
papildomas dėmesio dirgiklis. 
Tarsi ilsitės, bet iš tiesų min-
tate informacija. Tarsi dirbate, 
bet dėmesys nuolat padalintas. 
Tokia būsena ilgainiui ima labai 
varginti“, - aiškina J. Krikščiūnė.

Pasak jos, tikslinga ir socialinių 
tinklų peržvelgimui ar pabendra-
vimui rezervuoti laiką, kaip jį re-
zervuojame kavos pertraukėlei ar 
pokalbiui su kolega. Svarbiausia 
– daryti vieną darbą vienu metu.

Be interneto ar išmaniojo telefo-
no, dar 18 proc. Lietuvos gyvento-
jų pripažįsta, kad yra priklausomi 
nuo socialinių tinklų.

„Tai parodo, kad didelė dalis 
žmonių nesugeba atsijungti nuo 
skaitmeninio srauto ir renkasi nuo-
lat jame būti. Paradoksalu, tačiau 
socialiniai tinklai ne tik palen-
gvina bendravimą, bet dažnai tik 
padidina kasdien patiriamą stresą. 
Didelis kiekis informacijos, reaga-
vimas ir ryšio palaikymas, tiesiog 
įtraukiantis naršymas pareikalau-
ja ir laiko, ir dėmesio. Išmaniojo 
telefono griebiamasi stabtelėjus 
prie šviesoforo ar įstrigus spūstyje, 
laukiant prie perėjos. Kiekvieno 
mūsų gyvenime atsirado daugybė 
momentų, kuomet „nejučiomis“ 
pasineriame į skaitmeninį pasaulį 
ir, deja, ne visuomet iš jo spėjame 
laiku ir sveiki sugrįžti į realybę“, 
– sako J. Krikščiūnė.

Kompiuteriniai žaidimai dažnai 
įvardijama kaip viena iš priklauso-
mybės formų. Kita vertus viskas 
priklauso nuo saiko pojūčio – tokie 
mobilieji žaidimai kaip gyvatėlės 
sukiojimas, burbuliukų gaudymas 
ar taškų jungimas, kai kurių tyri-
mų duomenimis, trumpam pade-
da sumažinti kasdienę įtampą bei 
stresą, laikinai užsimiršti, pailsinti 
smegenis.

„Nuo kompiuterinių žaidimų 
priklausomi jaučiasi 6 proc. Lie-
tuvos gyventojų. Turint omenyje, 
kad žaidimai taip pat persikelia į 
žmogui lengviau ir dažniau pasie-
kiamus mobiliuosius įrenginius, 
labai svarbu, kad ir jiems būtų pa-
renkamas tinkamas laikas ir vieta, 
kuomet žaidėjas nerizikuoja nei 
savo, nei kitų sveikata“, – konsta-
tuoja BTA specialistė. 

Priklausomybė nuo technologijų... 

Mažas pajamas gaunantys žmonės 
kompensuojamuosius vaistus bei 
jiems reikiamas medicinos pagalbos 
priemones (MPP) gaus nemokamai, 
neprimokėdami nė cento. Tokioms 
finansinę naštą mažinančioms Svei-
katos apsaugos ministerijos  pareng-
toms pataisoms  pritarė Seimas, jos 
įsigalios 2020 m. liepos 1-ąją.

 Sveikatos apsaugos ministro Aure-
lijaus Verygos teigimu, tai – istorinis 
žingsnis siekiant Lietuvos žmonių 
gerovės ir socialinio teisingumo, 
nes mažas pajamas gaunantiems 
žmonėms svariai mažinama finan-
sinė našta.

 „Socialiai neteisinga, kad tie 
žmonės, kuriems pagalbos reikia 
labiausiai, turi mažesnes galimy-
bes ją gauti. Dabar situacija keisis 
iš esmės, nes galėsime užtikrinti, 
kad ir iš taip mažų pajamų kiekvie-
ną mėnesį besiverčiantys senjorai, 
negalią turintys žmonės galės leisti, 
pavyzdžiui, gardesnį maisto kąsnį, 
užuot skyrę kiekvieną suskaičiuotą 

eurą būtiniems vaistams ar kitoms 
medicinos pagalbos priemonėms įsi-
gyti. Dėkoju visiems, kurie suprato 
ir palaikė idėją, leisiančią labiausiai 
pažeidžiamiems žmonėms gyventi 
oriau“, – sako ministras A. Veryga.

 Seimo Sveikatos reikalų komiteto 
pirmininkė Asta Kubilienė tvirtina, 
kad ši naujovė turėtų bent šiek tiek 
palengvinti ir taip nelengvą kasdie-
nybę mažas pajamas gaunantiems 
žmonėms bei už tai dėkoja frakcijos 
kolegoms ir koalicijos partneriams, 
kurie buvo registravę panašius siū-
lymus.

 „Turėjome nemažai svarstymų, 
nemažai panašių pasiūlymų teikė 
ir kiti Seimo nariai. Tai, kas priim-
ta, yra iš visų pasiūlymų parengtas 
projektas. Tai rodo, kad visi mąsto-
me vienodai, matome vieną kryptį, 
kurios link turime judėti tobulin-
dami sveikatos sistemą. Na, o tai, 
kad pavyko rasti bendrą sutarimą 
dėl tokių lengvatų turintiems ne-
galią ir senjorams, rodo vis didesnį 

mūsų visuomenės brandumą. Taip 
pamažu judame Gerovės valstybės 
link“, – sako A. Kubilienė.

 Numatyta, kad priemokų už 
vaistus ir MPP neliks tiems žmo-
nėms, kurie yra sulaukę pensinio 
amžiaus arba turi negalią ir jų už 
praeitą mėnesį gautos pajamos yra 
mažesnės nei 95 proc. minimalių 
vartojimo poreikių dydžio. Pensijų ir 
kitų draudžiamųjų pajamų dydis bus 
vertinamas  pagal praėjusių metų 
minimalių vartojimo poreikių dydį.

 Tokį modelį, kuris jau taikomas 
socialinės gerovės valstybėse, Lietu-
vai pasiūlė Tarptautinė ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organi-
zacija (EBPO).

 Šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 
165 tūkstančiai mažas pajamas 
gaunančių žmonių. 2017 m. duo-
menimis, didžiausias skurdo lygis 
buvo senjorų bei neįgaliųjų grupė-
se. Šioms grupėms priklausantiems 
žmonėms dažniau nei kitiems pri-
reikia medicininės pagalbos. 

Sunkiausiai besiverčiantiems senjorams 
ir neįgaliesiems – didesnė pagalba

Rūta RadzeVičiūtė, antakalnio poliklinika. Atsikėlus 
ryte čiaudint, kosint, sloguojant, karščiuojant, žmonėms 
gan sunku suprasti, ar tai yra gripas, ar tiesiog peršali-
mas. Antakalnio poliklinikos šeimos gydytojos Gintarė 
Nemuraitė ir Agneška Neciunskienė dalinasi žiniomis 
apie gripą, kuo jis skiriasi nuo paprasto peršalimo ir 
kaip galime apsisaugoti.

Gripas - tai ūmi kvėpavimo takų infekcija plintanti 
oro lašeliniu būdu. Skirtingai nei peršalimas, gripas 
sukelia ūmią ligą ir gali lemti sunkių komplikacijų atsi-
radimą. Gripą sukelia „Influenza“ virusas A, B ir C. Visi 
trys tipai pavojingi žmonėms, visgi pavojingiausi yra 
A ir B „Influenza“ virusai, nes gali sukelti epidemijas, 
netgi pandemijas. Tuo tarpu įprastą peršalimą sukelia 
virš 200 virusų, dažniausiai pasitaikantis - rinovirusas.

Simptomai per 48 val.
Tiek peršalimo virusais, tiek gripo virusais užsikrečia-

ma nuo sergančio žmogaus. Virusų dalelės plinta kartu 
su seilių dalelėmis čiaudint, kosint. Žmogus virusais 
užsikrečia tiesiogiai įkvėpus daleles arba užterštomis 
rankomis palietus nosį, burną, akių gleivinę. Žmogus, 
užsikrėtęs gripo ir rinovirusu,  pirmuosius simptomus 
pajunta per 24- 72val, vidutiniškai 48 valandas.

„Tiek peršalimui, tiek gripui yra būdingi panašūs simp-
tomai, tačiau gripo atveju simptomai daug sunkesni, 
labiau išreikšti. Nors peršalimas labai vargina, tačiau 
dažniausiai nesukelia rimtų komplikacijų“, – teigia G. 
Nemuraitė

Kaip suprasti, ar gripas 
Šeimos gydytoja G. Nemuraitė atkreipia dėmesį, kad 

pirmasis peršalimo simptomas yra gerklės skausmas, 
praeinantis per vieną arba dvi dienas. Vėliau  varginan-
ti sloga, kosulys, bendras silpnumas. Peršalimo metu 
gali pakilti temperatūra, tačiau ji dažniausiai nesiekia 
38 laipsnių. Susirgus, pasveikstama per vieną savaitę.

„Tuo tarpu gripas dažniausiai prasideda staiga. Pagrin-
diniai simptomai yra  didesnė kaip 38 laipsnių  tempe-
ratūra, bendras silpnumas, raumenų, galvos skausmas 
bei viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai: 
gerklės skausmas, sloga, kosulys. Garsusis kiaulių gripas 
yra asocijuojamas su vėmimu bei viduriavimu“, – kaip 
atpažinti gripą, pasakoja gydytoja.

Sunkiausias periodas sergant gripu yra pirmosios 
5 dienos. Tuo metu simptomai patys intensyviausi. 
Dauguma žmonių pasveiksta per 7-10 dienų, tačiau 
bendras silpnumas ir bloga savijauta gali užsitęsti iki 
kelių savaičių.

Ypač pavojingas nėščioms
Šiuo atveju kalbama apie sėkmingą gripo scenarijų, 

tačiau gripas yra pavojingas dėl sukeliamų komplikacijų, 
kuomet gripas komplikuojasi bakterine infekcija. Daž-
niausios komplikacijos yra bakterinės superinfekcijos, 
plaučių uždegimas, miokarditas arba širdies raumens 
uždegimas, otitis, nėščiųjų persileidimas, priešlaikinis 
gimdymas, hemoragijos, troboembolijos.

Gydytoja Agneška Neciunskienė teigia, jog ypač pa-
vojingas gripo virusas nėščioms moterims, kadangi 
jų imuninė sistema prislopinta, rizika susirgti gerokai 
padidėja. Vaisiaus raidai labiausiai pavojingas susir-

gimas pirmąjį trimestrą, tačiau komplikacijų rizika 
išlieka aukšta ir vėlesniame periode: gresia nėštumo 
nutrūkimas, didėja pirmalaikio gimdymo tikimybė. 
Kiekvienais metais nėščiosios raginamos skiepytis, 
tačiau vakcinacijos apimtys Lietuvoje išlieka žemos, dėl 
to kasmet į gydymo įstaigas kreipiasi nemažai gripu 
užsikrėtusių besilaukiančių moterų.

„Teko diagnozuoti gripą su komplikacijomis ne vienai 
nėščiajai. Pavyzdžiui, 25 nėštumo savaičių moteriai buvo 
nustatytas plaučių uždegimas gripo fone, skirti antibi-
otikai. Būklei negerėjant ji buvo paguldyta į ligoninę, 
kur gydyta beveik dvi savaites. Kita jauna (24 metų 
amžiaus) besilaukianti moteris buvo gydyta ligoninėje 
dėl didelės rizikos vaisiui, kadangi net su temperatū-
rą malšinančiais vaistais ji nekrisdavo žemiau nei 39 
laipsniai, vėliau liga komplikavosi otitu“, – apie grėsmes 
nėščiosioms pasakoja A. Neciunskienė.

Ji taip pat nurodo, kad dažnai nėščiosioms gripo fone 
sutrinka inkstų funkcija, diagnozuojami ausų bei plaučių 
uždegimai, bronchitas, tonzilitas, sinusitas. Pasiskiepijus  
dažniausiai pavyksta išvengti sunkesnių komplikacijų.

Inaktyvuota gripo vakcina yra saugi skiepyti nėščiąsias 
nepriklausomai nuo nėštumo trukmės.

Vaikai taip pat neapsaugoti 
„Rankos pirštų tikrai neužtektų suskaičiuoti mano 

apylinkės vaikus, kuriems buvo patvirtinta gripo dia-
gnozė. O tai tik maža dalis visų susirgusiųjų“, – apie 
patirtį gripo sezonu pasakoja gydytoja A. Neciunskienė.

„Pavyzdžiui, sausį vienam berniukui pavėluotai buvo 
nustatytas gripo virusas, tad specifiniai priešvirusiniai 
vaistai skirti nebuvo, po kelių dienų, blogėjant bendrai 
būklei, atsiradus dusuliui, laikantis aukštai (virš 39‘C) 
temperatūrai, nustatytas bronchitas, kraujo tyrimų 
rodikliai ryškiai pablogėjo, stebėta sunki bakterinė in-
fekcija, vaikas buvo paguldytas į ligoninę, be bronchito 
nustatytas ir sinusitas, skirti keli antibiotikų kursai, 
reabilitacinis gydymas“, – kalba gydytoja.

Ji apgailestauja, kad tokie atvejai gripo sezono metu 
nėra pavieniai, gydytojai tokius pacientus mato kasdien. 
Kadangi, liga plinta oro lašeliniu būdu, neretai vieni 
nuo kitų užsikrečia kartu gyvenantys asmenys, todėl 
dažnai kreipiasi keli arba net visi sergantys šeimos 
nariai.

Skiepija ir nemokamai 
Sakoma, kad peršalimas tai liga, kuri ir negydant pra-

eina per vieną savaitę. Tuo tarpu gripas  gali sukelti 
sunkias komplikacijas,o atsistatymo laikas po susirgimo 
ilgas. Norint jo išvengti Pasaulinės Sveikatos organiza-
cijos rekomenduoja skiepytis sezonine gripo vakcina.

Skiepas rekomenduojamas visiems, bet ypač rizikos 
grupėms (kurios skiepijamos nemokamai):

* Nėščiosioms; 
* asmenims gyvenantiems socialinės globos ir slau-

gos įstaigose; 
* asmenims nuo 65 m.; 
* lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms; 
* sveikatos priežiūros specialistams. 
Šiems asmenims susirgimas ypač pavojingas, nes 

sergamumo dažnis ir komplikacijų rizika ypač pa-
didėja. 

Nuo gripo niekas neapsaugotas. Kaip apsisaugoti? 

Nuotrauka iš interneto
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Rūta JANKAUSKAITĖ, UAB „Idea Prima“. Vi-
suomeninės organizacijos nepajėgios vien 
savo jėgomis tempti buvusių kalinių integra-
vimo į visuomenę naštos. Lietuvos kalinių 
globos draugijos reabilitacinio centro vadovės 
Mildos BLIUMENZONIENĖS teigimu, net 
ir esant tokiai menkai pagalbai į įkalinimo 
įstaigas nebegrįžta net 40 procentų nuteis-
tųjų, todėl belieka įsivaizduoti, kas būtų, jei 
kaliniams skirtume daugiau dėmesio. 
- Daugiau nei pusė, apie 63 procentai 

iš įkalinimo įstaigų grįžusių asmenų po 
kurio laiko vėl nusikalsta. Kodėl?

- Jūs pasakėte tinkamą žodį – „įkalinimo“. 
Taip pat mūsuose sako „sėdėjęs“ žmogus, ir 
tai daug pasako apie požiūrį į problemą. Jei 
norime, kad žmonės nenusikalstų pakartoti-
nai, jie turėtų ne „sėdėti“, o keistis, mokytis, 
pritapti  visuomenėje. Įkalinimo įstaigos 
turėtų būti skirtos ne tik įkalinti, bausmei 
atlikti, o padėti keistis padedant kvalifi kuo-
tiems specialistams. Tačiau kol kas kalinių 
integracija nevykdoma ir net pataisos namai, 
kurie pagal pavadinimą žmonės turėtų „taisy-
tis“, tėra vietos, kuriose žmogus įkalinamas 
teismo paskirtam bausmės laikotarpiui. Ir 
kuo ilgesniam laikui įkalinamas, tuo didesne 
problema: jis praranda socialinius įgūdžius ir, 

jei neturi šeimos, draugų rato, kur gali grįžti 
ir mėginti vėl pritapti, paliekamas vienas, be 
lėšų, pastogės, dėmesio...
- Gal paaiškinsite, kodėl į įkalinimo 

įstaigas taip dažnai grįžtama?
- Neseniai sutikau žmogų, su kuriuo ben-

dravome jam kalint. Paklaustas, kaip sekasi, 
pasakė, kad orai vėsta, tuoj grįš „į namus“ 
- jais žmogui tapo pataisos namai. Tokių, 
kurie sąmoningai nusikalsta, kad patektų į 
įkalinimo įstaigą norimam laikui vien tam, 
kad išgyventų, yra toli gražu ne vienas. O kuo 
daugiau kartų žmogus  įkalinamas, tuo sun-
kiau jį sugrąžinti į visuomenę, nes jis perima 
pataisos namuose įprastą bendravimo kultūrą 
ir neįsivaizduoja savo gyvenimo kitaip.
- Ką daryti, kad situacija pasikeistų?
- Pastaruosius 30 metų įkalinimo įstaigos 

buvo tik bausmės atlikimo vietos ir visiškai 
nerūpėjo, kaip nusikaltusį žmogų integruoti 
atgal į visuomenę. Geresnė situacija tik tų, 
kurie į laisvę išeina anksčiau laiko pagal 
Probacijos įstatymą: jais rūpinamasi, jie pri-
žiūrimi, jiems kažkiek padedama. 

Tačiau visą bausmės laiką atlikusiam  įtei-
kiama tik vienkartinė pašalpa, ir daryk ką nori. 
O ką daryti, kai neturi profesijos, namų, ne-
moki net CV parašyti, nekalbant apie kitus, 
sudėtingesnius socialinius įgūdžius? Nakvy-

nės namai nėra vieta, kurioje gali pradėti „ka-
bintis“ į gyvenimą. Išsinuomoti būsto negali, 
nes neturi pinigų, jų neturi, nes nedirbi, o 
nedirbi, nes ką tik grįžęs iš įkalinimo įstaigos. 
Užsisuka uždaras ratas, iš kurio sunku ištrūkti. 
Aš pati nesu tikra, ar sugebėčiau integruotis 
į visuomenę be pagalbos.
- Galbūt padeda visuomeninės orga-

nizacijos? 
- Jos pajėgios padėti tik pavieniams as-

menims. O organizacijų, kurių veikla būtų 
nukreipta į socialinę grupę – nuteistuosius 
– nėra daug. Visuomenininkai negali atlik-
ti valstybinės funkcijos, bet gali labai daug 
padėti sprendžiant socialines problemas. Jei 
valstybė labiau pasitikėtų tokiomis organiza-
cijomis, skirtų lėšų, o bendradarbiavimas būtų 
nuoširdus, grįstas pasitikėjimu – rezultatą 
neabejotinai matytume geresnį. 
- Ar prie sudėtingos integracijos į visuo-

menę prisideda neigiamas visuomenės 
požiūris į kalėjusius asmenis?

- Tai yra didelė problema. Bene pusė mano 
kalbintų darbdavių net nesvarsto galimybės 
įdarbinti kalėjusius asmenis, nes bijo. Dalis 
tiesiog neturi galimybių - juos galima su-
prasti. Tam žmogui reikia ne vien darbo,bet 
ir kur gyventi, mokytis planuoti išlaidas, kitų 
elementarių dalykų. Tad tik geras darbdavys 

neišspręs visų kalėjusio žmogaus problemų.
Žinoma, yra labai gražių pavyzdžių. Antai  į 

darbą priimtam bausmę atlikusiam asmeniui  
patyrus neigiamą darbuotojų nusistatymą, 
darbdavys, jaunas žmogus, sukvietė visus,  
paaiškino situaciją, atmosfera darbe norma-
lizavosi. 

Tokių pavyzdžių nedaug, visuomenė linkusi 
visus sulyginti – jei jau buvai įkalintas, esi 
nepataisomas. Prie to labai prisideda infor-
macinė aplinka: skaitome apie rezonansinius 
nusikaltimus, neramumus  kalėjimuose... At-
rodo, kad visi ten tokie. O juk kali labai įvairūs, 
skirtingo išsilavinimo, patirties žmonės.

Šiaip ar taip, beveik 40 procentų jų nebe-
grįžta į įkalinimo įstaigas net esant tokiai 
menkai pagalbai kaip dabar. O kas būtų, jei 
pradėtų veikti normali integracijos sistema? 
Tad labai kviečiu visus, ypač darbdavius, ne-
skubėti smerkti žmogaus vien dėl įrašo „teis-
tas“. Pasikalbėkite su juo, įvertinkite, koks 
tai žmogus, kokia jo motyvacija, gebėjimai, 
o paskui darykite išvadas.

Tikiuosi, kad socialinė komunikacijos kam-
panija „Lygink rūbus, ne žmones“ prisidės prie 
visuomenės ir darbdavių nuostatų keitimo bei 
parodys, jog darbinės kompetencijos ir kvali-
fi kacijos yra svarbiau nei asmeninė praeitis 
žmogaus, kuris paskirtą bausmę jau atliko.

Mūsų abejingumas nepadeda buvusiems kaliniams  

 Teisingumo ministerijos informa-
cija. Įkalinimo įstaigos su įmonė-
mis pasirašo daugiau sutarčių dėl 
nuteistųjų asmenų įdarbinimo. Kai 
kurios bendrovės pačiose įkalinimo 
įstaigose įrengia gamybines patal-
pas, kitose įmonėse nuteistieji dirba 
už pataisos įstaigos ribų. 

Pavyzdžiui, Pravieniškių pataisos 
namų-atvirosios kolonijos admini-
stracija yra sudariusi sutartis su 
daugiau kaip 50 įmonių dėl nu-
teistųjų įdarbinimo. Daugiau kaip 
200 nuteistųjų dirba žemės ūkio, 
statybų, baldų gamybos bendrovė-
se. Dar kelios bendrovės planuoja 
pasirašyti sutartis su šios įkalinimo 
įstaigos administracija dėl nuteistų-
jų įdarbinimo. 

Vilniaus pataisos namų pusiau-
kelės namuose esantis 31 nuteista-
sis dirba 27 įmonėse, sudariusiose 
sutartis su šiais pataisos namais. 
Pusiaukelės namų gyventojai dir-
ba sandėlininkais,  statybininkais, 
pagalbiniais darbuotojais, vadybi-
ninkais. Dar keliasdešimt nuteistų-
jų dirba valstybės įmonėje „Mūsų 
amatai“. 

„Dirbantys nuteistieji ne tik įgyja 
darbo rinkoje būtinų įgūdžių ir kvali-
fi kacijų, kurios jiems bus reikalingos 
įsidarbinant išėjus į laisvę, tačiau 
prisideda ir prie geresnių gyvenimo 
sąlygų kūrimo pataisos namuose, 
kadangi dalis darbo užmokesčio 
pervedama į nuteistųjų socialinės 
paramos fondą. Be to, darbo užmo-
kestį gaunantys nuteistieji greičiau 
atlygina padarytą žalą nukentėju-

siems“, – sako teisingumo ministras 
Elvinas Jankevičius. 

Tokie nuteistųjų socialinės para-
mos fondai yra įkurti kiekvienoje 
pataisos įstaigoje. Iš šių lėšų nuteis-
tiesiems gerinamos buities sąlygos, 
remontuojamos įkalinimo įstaigų 
patalpos, įsigyjamas nuteistiesiems 
reikalingas inventorius. 

Augant dirbančių nuteistųjų skai-
čiui, didėja ir įmokos į nuteistųjų 
socialinės paramos fondą. Pavyz-
džiui, pernai į Pravieniškių pataisos 
namų-atvirosios kolonijos nuteis-
tųjų socialinės reabilitacijos fondą 
buvo surinkta 243 tūkst. eurų, o 
šiemet ši suma jau pasiekė beveik 
400 tūkst. eurų. 

Seime jau svarstomi Teisingu-
mo ministerijos parengti įstatymų 
projektai, kuriais siūloma dar labiau 
padidinti laisvėje dirbsiančių nuteis-
tųjų skaičių. Kartu bus nustatyta, 
kad tokie asmenys privalės mokėti 
visus darbuotojams tenkančius mo-
kesčius. Tokia sistema užtikrintų, 
kad nuteistieji prisidėtų ne tik prie 
savo išlaikymo įkalinimo įstaigoje, 
bet ir prie nacionalinės socialinės 
sistemos išlaikymo.   

Į nuteistųjų užimtumo procesą 
Teisingumo ministerija ir Kalėjimų 
departamentas siekia įtraukti kuo 
daugiau privataus verslo įmonių, 
kad jos pataisos įstaigose galėtų 
steigti darbo vietas. 

Kalėjimų departamento duomeni-
mis, visose įkalinimo įstaigose dirba 
apie 1 800 nuteistųjų (maždaug 33 
proc. visų nuteistųjų).  

Vis daugiau įmonių 
įdarbina nuteistuosius

Goda Diečkutė, UAB „Headline 
agency“. Daug mokslininkų kalba 
apie pridėtinio cukraus žalą  orga-
nizmui, sukeliamas lėtines ligas ir 
ilgalaikes pasekmes, todėl populia-
rėja tendencija prieš renkantis mais-
to produktus atidžiau įvertinti jų 
sudėtį, o namuose esančias cukrines 
palikti tuščias. Didelius pridėtinio 
cukraus kiekius galima aptikti įvai-
riuose gaiviuosiuose gėrimuose, 
padažuose, duonoje, jogurtuose, 
konservuotose daržovėse ir kituose 
iš pažiūros nekaltuose produktuose 

,,Kiekvienam žmogui turėtų rū-
pėti suvalgomų sočiųjų riebalų ir 
pridėtinio cukraus kiekiai. Tai yra 
priedai, kuriuos būtina riboti, jeigu 
bėgant metams norima išlikti svei-
kam. Taip pat reikėtų nepamiršti ir 
suvartojamos druskos. Ji ir pridėti-
nis cukrus sveikatai nepalankūs“, – 
sako sveikos gyvensenos ir mitybos 
specialistas Artūras Sujeta.

Nepatariama nukrypti į kraštuti-
numus. Anot specialisto, visiškai 
atsikratyti cukraus būtų žalinga, nes 
vartodami tokius produktus, kurių 
sudėtyje natūraliai yra cukraus, 
gauname reikalingus vitaminus, 
skaidulas ir kitas naudingas me-
džiagas. Tačiau pridėtinio cukraus 
atsisakymas yra pateisinamas.

Be dirbtinių priedų
Kita tendencija - šiuo metu po-

puliarėjanti Lietuvoje organinis, 
natūraliai užaugintas maistas. Jis 
turi daugiau sveikatai naudingų 
medžiagų. 

„Tyrimai atskleidžia, kad maistas 
su dirbtiniais priedais sukelia aler-
gines reakcijas, nutukimą, astmą, 
širdies ir kitas ligas. Todėl natūralu, 
kad žmonės atsigręžia į sveikatai 
palankius produktus“, – kalba mi-
tybos specialistas.

Probiotikai ir 
prebiotikai
Tyrimai įrodo, kad probiotikai 

yra susiję su teigiama imuniteto, 
virškinimo sistemos veikla, lėtinių 
ligų progresavimo stabdymu, rei-
kalingų medžiagų įsisavinimu ir 
kitų organizmo funkcijų gerinimu. 
Žmonės vis aktyviau stengiasi į savo 
maisto racioną įtraukti tokių pro-
duktų, kuriuose būtų apstu gerųjų 
bakterijų: fermentuotus pieno pro-
duktus, raugintas daržoves ir net-
gi fermentuotus gėrimus. Sveikos 
mitybos specialistai primena, kad 
derėtų dėmesį atkreipti ir į prebi-
otikus – medžiagas, kurios reika-
lingos probiotikų dauginimuisi. Jie 
žarnyne sukuria palankią ir ilgalaikę 
terpę gerosioms bakterijoms. Pre-
biotikų gausa pasižymi svogūnai, 
avižos, porai, obuoliai, kukurūzai, 
graikiniai riešutai, raudonieji lęšiai, 
juodas šokoladas.

Protarpinis badavimas 
Sparčiai populiarėjantis periodiš-

kas kalorijų apribojimas yra  saugus 
būdas mesti svorį ar palaikyti svei-
katos būklę. Dažniausiai nevalgoma 
po 12, 14 ar 16 valandų – atsisako-
ma pusryčių arba vakarienės. Pro-
tarpiškai badauti galima ir keletą 
dienų per savaitę, o kitas –maitintis 
įprastai. Badavimo laikotarpiu ne 
tik „dega“ riebalai, bet ir suaktyvėja 
imuninės sistemos veikla, sparčiau 
atsinaujina ląstelės. 

Anot specialistų, lengviau atsisaky-
ti pusryčių nei vakarienės. Jei turite 
tradiciją vakarieniauti su šeima, jos 
nelaužykite, verčiau tuščiu skrandžiu 
išskubėkite į darbą. Tokios dietos 
laikytis nerekomenduojama nėš-
čiosioms, sergantiems pirmojo tipo 
cukriniu diabetu, skydliaukės, širdies 
kraujagyslių ir kitomis ligomis.

Mėsos pakaitalai
Kai vis daugiau žmonių atsisako 

gyvulinės kilmės produktų, par-
duotuvių lentynose atsiranda vis 
daugiau mėsos ir pieno produktų 
pakaitalų. Sveikos gyvensenos spe-
cialistas primena, kad iškeitus gyvu-
linės kilmės produktus į augalinės, 
tinkamai subalansuoti mitybą gali 
prireikti daugiau pastangų. Kitaip 
negausi viso organizmui reikalingo 
baltymų kiekio.

„Augalinės kilmės baltymus or-
ganizmas įsisavina daug sunkiau, 
todėl ir suvalgyti jų reikės daugiau. 
Taip pat, atsisakius mėsos, pataria-
ma vartoti ir įvairius maisto papil-
dus, vitaminus, kurie padėtų palai-
kyti normalią organizmo veiklą“, 
– perspėja A. Sujeta.

Anot jo, ir augalinis pienas dažnai 
neturi tiek daug gerų savybių, kaip 
gali atrodyti. Naudojant tokį pieną 
reikėtų atkreipti dėmesį, kiek pro-
centų sudaro riešutai ar kitos me-
džiagos, iš kurių jis yra pagamintas. 
Didžiausias pliusas – augalinis pie-
nas yra žymiai mažiau kaloringas 
už įprastą pieną.   

Iš karto galime 
nepajusti
Anot mitybos specialisto, žmo-

gaus kūnas – neįtikėtinai komplek-
siškas. Jauno amžiaus organizmai 
puikiai veikia, tad nenuostabu, kad 
net ir prastai maitinantis šalutinis 
poveikis nėra jaučiamas. Tokios 
mitybos padariniai pasireiškia po 
kelerių metų ar netgi vėliau. „Jeigu 
manote, kad jaučiatės gerai valgy-
dami bet ką, – pabandykite subalan-
suoti mitybą – pasijusite dar geriau. 
Anksčiau ar vėliau dėl netinkamos 
mitybos organizmo mechanizmas 
pradeda byrėti“, – sako mitybos 
specialistas.

Ar laikotės kurios nors mitybos tendencijos?
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Jūs laukiami Marijampolės 
kultūros centre

Valentino Grigo tapybos 
darbų paroda „Akimirkos“. 
Paroda veiks iki lapkričio 
2 d. (Kultūros centre, II 
aukšte).
--------------------
Vidmanto Mickevičiaus fo-
toparoda. 
Paroda veiks nuo spalio iki 
lapkričio 5 d. (Kultūros cen-
tre, I aukšte).
--------------------
Spalio 28 d. pirmadieniais, 17.15-
18.00 val. 
„Auginu lietuvį„ folkloro 
vakarai (2-4 m. vaikus au-
ginančioms šeimoms) (kul-
tūros centre, 125 kabinete)
--------------------
Spalio 25 d. 14 val. 
„Monstrų mokykla“  per-
sirengėlių šventė (Žels-
vos pagrindinės mokyklos 
sporto salėje).
--------------------
Spalio 26 d. 9 val. 
Tradicinis „Vėlinių žygis“ 
(Šunskų apylinkėse).
--------------------
Spalio 26 d. 13.30 val. 
„30 prasmingų veiklos 
metų“ Marijampolės Vys-

kupo M. Valančiaus blai-
vystės sąjūdžio šventinis 
minėjimas (Kultūros cen-
tre). 
--------------------
Spalio 26 d. 15 val. 
Balsupių skyriaus moterų 
vokalinio ansamblio „Bal-
sė“ 5-erių metų jubiliejus 
(Balsupių skyriuje).
--------------------
Spalio 26 d. 18 val. 
„Balius Savojoje“ Kauno 
valstybinio muzikinio tea-
tro operetė (Kultūros cen-
tre). 
--------------------
Spalio 29 d. 18 val. 
„Priesaika“ roko opera (Kul-
tūros centre).
--------------------
Spalio 30 d. 10 val. - 16 val. 
Lietuvos švietimo vadovų 
forumas (Kultūros centre). 
--------------------
Spalio 31 d. 
Švaros diena. Lankytojai 
neaptarnaujami.
--------------------

Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE 
trumposiomis SMS žinutėmis     

SMS kaina 
0,57 €

Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813 

SMS žinutėje rašykite: 
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.

1679
Atsakymus siųskite iki lapkričio 7 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

Sudarė Danutė ŠulcaitėKryžiažodis

Knygą „Laiškai, kurių tu niekada 

negausi“ laimėjo 

GENUTĖ KANAPKIENĖ. 

Prizą atsiimti redakcijoje, Kauno 

g. 15 (II a ., 6 kab.)., prieš tai susi-

tarus tel. 8-605 99998 

Vertikaliai: Mieželaitis. Sigitas. Meknė. Erelio. „Kalev“. Tau-
kai. Išės. Taupa. Misa. Išira. Tikyba. Sentesimas. Pano. Mėmė. 

Horizontaliai: Seteriai. Ilgametė. Isa. Elas. Ren. Tokiu. Mano. 
Nokti. Lysvė. Step. Kitais. Kim. Laukymė. BAM. Bulviakasė. 

Kryžiažodžio (Nr. 34) atsakymas:  VOLTERAS

1            2            3            4            5            6           7            8

K.T. „SPINDULYS“
DIDŽIOJI SALĖ

„Šuniškas pokštas“ (Kanada, JAV, 
animacinis fi lmas visai šeimai, V). 
Dubliuota lietuviškai.  
Spalio 26 d. 11 val. (2D formatu) 
30, 31 d. 13 val. (2D formatu) 
Bilietų kainos: 11 val. – 3 Eur, 13 val. 
– 4 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur.
-------------------
„Sniego vaikis“ (JAV, Kinija, 
animacinė nuotykių komedija visai 
šeimai, V). 
Dubliuota lietuviškai.  
Spalio 27 d. 11 val. (2D formatu) 
Spalio 28, 29 d. 13 val. (2D formatu) 
Bilietų kainos: 11 val. – 3 Eur, 13 val. 
– 4 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur.
-------------------

„Playmobil FILMAS“ (Pran-
cūzija, Vokietija, animacinė nuotykių 
komedija visai šeimai, V). 
Dubliuota lietuviškai.
Spalio 25, 28–31 d. 15 val. (2D formatu)
Spalio 26, 27 d. 13 val. (2D formatu) 
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki 10 
m. – 3,50 Eur.
Sekmadienį 13 val. – ŠEIMOS SEAN-
SAS, bilieto kaina – 3,50 Eur.
-------------------
„Piktadarės istorija 2“ (JAV, 
fantastinis nuotykių fi lmas visai šei-
mai, N-7). 
Filmas anglų k. su lietuviškais sub-
titrais.  
Spalio 26, 27 d. 15 val. (2D formatu) 
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki 10 
m. – 3,50 Eur.
-------------------

„Pats sau milijonierius“ (Lie-
tuva, komedija, N-13).
Spalio 25–30 d. 18 val., 20 val.
Spalio 31 d. 20 val.
Bilieto kaina – 4,70 Eur.
-------------------
„Zombių žemė: kontrolinis 
šūvis“ (JAV, veiksmo, siaubo kome-
dija, N-16).
Spalio 25 d. 22 val.
Bilieto kaina – 4,70 Eur.
-------------------
„Džokeris“ (JAV, kriminalinė, psi-
chologinė drama, trileris, N-16).
Spalio 26 d. 22 val.
Bilieto kaina – 4,70 Eur.
-------------------
IŠANKSTINIS SEANSAS: 
„Leónė. Bėganti į šviesą“ (Lie-

tuva, nuotykių drama, N-13).
Spalio 31 d. 17.30 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.
 -------------------

MAŽOJI SALĖ
„Elniuko Ailo kelionė per 
Laplandiją“ (Suomija, Prancū-
zija, dokumentinis nuotykių fi lmas 
visai šeimai, V). 
Įgarsinta lietuviškai.
Spalio 25 d. 15.15 val.
Spalio 26, 27 d. 11.15; 13.15; 15.15 val.
Spalio 28–31 d. 13.15; 15.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams 
iki 10 m. – 3 Eur.

Sekmadienį 13.15 val. – ŠEIMOS 
SEANSAS, bilieto kaina – 3 Eur.
----------------
„Kita tylos pusė“ (Lietuva, 
drama, N-13).
Spalio 25–31 d. 17.15 val. 
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
-----------------
„Aš esu Leonardo“ (Italija, 
istorinis, biografi nis fi lmas, N-13).
Spalio 25–31 d. 19.15 val. 
---------------------
„Jie“ (JAV, siaubo trileris, N-16)
25, 26 d. 21.15 val. 
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
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Skelbimai į laikraštį
TELEFONU!

1679

ŽINUTĖMIS

TRUMPOSIOMIS
SMS

SMS kaina 4,34 €

SMS žinutėje rašykite:

MAML, palikti tarpą ir įrašyti savo 
skelbimą, toliau siųsti numeriu 1656. 
Žinutėje negali būti daugiau kaip 160 
simbolių (skaičiuojami ir tarpeliai). 

Priešingu atveju, bus dvi žinutės ir kaina 
padvigubės.

Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

PARDUODA

Valuckų ūkis nuolat prekiauja įvairios pa-
skirties bulvėmis, kukurūzais,  garstyčio-
mis. Tel. 8-652 73696, 8-687 29812.

Parduodu naujus klausos aparatus ir žve-
jybos tinklą. Kaina 40 eur. Siunčiu. Tel. 
8-678 66028. 

PASLAUGOS

PERKA

Brangiausiai Lietuvoje miškus (bran-
džius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, 
sodybas. Tel. 8-676 41155.

Ieškomas pirkti  1,5-2 kambarių butas Ma-
rijampolėje. Tel. 8-696 47349.

Superkame auksą, sidabrą, gintarą, ginta-
rinius karolius, apdovanojimus, laikrodžius, 
monetas ir kitą įvarų antikvariatą. Dirbame 
visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 
8- 670 59488, 8-626 68561.

Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų, 
būti neatidalytas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8-644 55355.

Superkame visų markių automobilius. Gali 
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8-675 80030.

Superku visų markių automobilius. Pirkčiau 

butą arba namą. Tel. 8-634 49324.

REIKALINGA

DĖMESIO

UAB „Metrum Lt“ matininkas atliks žemės 
sklypo, esančio Marijampolės m., Uosupio 
g. 8, kadastrinius matavimus 2019-11-05 
11:00 val. Gretimo sklypo,  esančio adre-

su  Uosupio g. 10, Marijampolė, DNB“ Žu-

vėdra“ pirmininką, ar jo įgaliotus asmenis, 

prašome dalyvauti matavimuose. Apie da-

lyvavimą būtina pranešti adresu Vytauto g. 

34A, Marijampolė, tel. 8 (657) 75706, el. p. 

inga@metrumlt.eu  

UAB „Metrum Lt“ matininkas atliks žemės 

sklypo, esančio Marijampolės m., J. Am-

brazevičiaus Brazaičio g. 9, kadastrinius 

matavimus 2019-11-05 10:30 val. Gretimų 

sklypų,  esančių  adresu  J.Ambrazevičiaus 

Brazaičio g. 7, J. Ambrazevičiaus–Brazai-

čio g.13, Marijampolė, DNB“ Nykštukas“ ir 

DNSB „Saulėtekis“ pirmininką, ar jo įga-

liotus asmenis, prašome dalyvauti mata-

vimuose. Apie dalyvavimą būtina pranešti 

adresu Vytauto g. 34A, Marijampolė, tel. 8 

(657) 75706, el. p. inga@metrumlt.eu  

.

Tel..: 8 685 50036, (8-343) 70482

Čempionų klubas „Tauras“
Treniruotės su treniruokliais:
* jaunimui;
* vyresnio amžiaus žmonėms;
* vaikams;
* aerobinės treniruotės moterims;
* esant įvairiems sveikatos sutrikimams;
* įvairių sporto šakų sportininkams;
* svorio metimo programos;
* konsultacijos mitybos klausimais.

Laukiame Jūsų: 
 Lietuvninkų g. 18. Informacija tel.:
Rinaldas - 8-698 70364, Greta - 8-651 54773, 
Andrius - 8-676 19286, bendras - 8-659 67793.

Dirbu ir savaitgaliais

Taisau automatines 
skalbimo mašinas ir 
kitą buitinę techniką

Suteikiu garantiją

Tel. 8-698 46289

Atvešime durpių briketus, 
akmens anglį, pjuvenų 

briketus, granules.
KOKYBĘ GARANTUOJAME.

Tel.: 8 683 13463.

Odonto log i jos k l in ika

„GERDENTA “
Gydymas, protezavimas, 

burnos higiena.
Valstybės kompensuojamas 

dantų protezavimas.
Sporto g. 18,
Marijampolė.
Tel. (8-343) 73735,   
       8-606 11273.

Ieškomi pagalbiniai darbuotojai ir 
statybininkai darbui Vokietijoje (Ber-
lyne ir Rostoke). Visos soc. garantijos. 
Apmokama kelionė. Dėl pagalbinių 
darbuotojų tel. +370 636 52171. Dėl 
statybininkų tel.: +370 641 87373.

Leidykla 
„Briedis“ 
pristato

Ką mes žinome apie Čingis-
chaną? Beveik nieko, išskyrus 
tai, kad šis mongolų genčių 
karvedys kadaise nukariavo di-
džiulę Azijos dalį ir kėlė grėsmę 
Europai.

Krikščioniškuose viduramžių 
šaltiniuose Čingischanas daž-
niausiai vaizduotas kaip kruvi-
nas barbaras, o jo imperija – lau-
kinių žmonių ir pasibaisėtinų 
papročių valdoma valstybė.  Šis 
mitas ilgam įsitvirtino Europos 
istoriografi joje, bet šiuolaiki-
niai mokslininkai vengia tokių 
vienareikšmiškų vertinimų. 
Vienas iš jų – Jungtinių Valstijų 
etnografas, antropologijos pro-
fesorius Jackas Weatherfordas.

Savo knygoje mokslininkas 
paneigia sunkiai išjudinamus 
stereotipus apie „niūrią, atsili-

kusią Rytų tironiją“. Remdamasis 
istoriniais šaltiniais jis įrodo, kad 
Čingischanas nebuvo pamišęs sker-
dikas, kaip dažnai įsivaizduojama, 
bet išmintingas, gana nuosaikus 
valdovas. Šios istorinės asmenybės 
sukurtoje ir išplėstoje valstybėje 

stiprėjo kultūriniai ir ekonominiai 
ryšiai, buvo uždrausti kankinimai, 
garantuota tikėjimo laisvė.

J. Weatherfordo knyga „Čingis-
chanas“ Vakarų pasaulyje tapo 
bestseleriu, sulaukė daugybės 
palankių vertinimų. 

2016.11.29 Bigbank AS, įm.k. 10183757 bei 2016.11.28 UAB „IPF Digi-
tal Lietuva“, įm.k. 300622891, pagal skolų portfelio pirkimo – pardavimo 
sutartis savo reikalavimą, kylantį iš su Vitu Rugeniu, gim. 1991.07.24, 
2014.05.02 sudarytos sutarties Nr. 1400346/35pa bei 2014.05.09 su-
darytos sutarties Nr. 1478714, perleido bendrovei SIA „B2Kapital“, 
įm.k. 40103645131. Reikalavimas apima teisę į pagrindinę skolą, pa-
lūkanas ir kt. mokesčius. 2019.10.01 Marijampolės apylinkės teismo 
Marijampolės rūmuose iškelta civilinė byla Nr. e2-7589-329/2019 dėl 
2316,94 Eur pagal abi sutartis likusių mokėjimų, 1339,83 Eur pagal 
abi sutartis priskaičiuotų palūkanų, 329,11 Eur pagal abi sutartis pri-
skaičiuotų delspinigių, žyminio mokesčio, bylinėjimosi išlaidų ir 5 
proc. procesinių palūkanų priteisimo. Ieškovas informuoja, jog Vitas 
Rugenius turi teisę susipažinti su civ. bylos medžiaga ir pateikti savo 
atsikirtimus į Ieškovo pateiktą ieškinį.
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„Vyrai kilę iš Marso, 
moterys – iš Veneros“

Filosofijos mokslų daktaras, didelę 
patirtį turintis psichologas Džonas 
Grėjus – skaitomiausias visų laikų 
knygų apie vyrų ir moterų santykius 
autorius. Jis ir vieniems, ir kitiems 

padeda suprasti, gerbti ir vertinti 
esamus jų skirtumus visose gyve-
nimo situacijose.

Ilgus metus marsiečiai ir venerie-
tės gyveno drauge ir karštai mylėjo 
vieni kitus, Vieną dieną jie persikėlė 
į Žemę ir ten paveikti atmosferos 
prarado atmintį.

Ir vyrai, ir moterys užmiršo esą 
kilę iš skirtingų planetų ir stebėjosi, 
kad jie tokie nevienodi. Vienas rytas 
žmonėms iš atminties ištrynė viską, 
ką jie žinojo apie savo skirtumus.

Sako, vyrai ir moterys nuo tada 
ir nesutaria. 

Perskaitę šį praktinį patarimų rin-
kinį mokėsite:

· ugdyti bei puoselėti darnius tar-
pusavio santykius ir vertybes

· tinkamai formuluoti lūkesčius
· išvengti nesusipratimų ir įtampos
· suprasti vyrų ir moterų kalbą...

Gary Chapman, Randy Southern 

„Penkios vyrų meilės 
kalbos“
Ko nori moterys?
Klausimas, į kurį nuo seno dau-

geliui sunku atsakyti. Dr. Gary 
Chapmanas, lektorius, santykių 
konsultantas, populiarios knygų 
serijos „Penkios meilės kalbos“ au-
torius, kartu su Randy Southernu 
atsakys į šį klausimą – jiedu pa-
žvelgs į penkias meilės kalbas iš 
kitos perspektyvos.

Visai nesvarbu, kad turite gerų 
norų ar be galo stengiatės, o gal ma-
note, jog kitos moterys tik džiaug-
tųsi turėdamos tokį vyrą. Nepavyks 

užpildyti mylimos moters meilės 
talpyklos, jei nevartosite jos pagrin-
dinės meilės kalbos.

Norėdami sukurti tvirtus, nenuo-
bodžius, įdomius, pagarbius san-
tykius su mylima moterimi, turite 
išmokti jos pagrindinę meilės kalbą 
ir stengtis įvaldyti dvikalbystę.

Svarbu ne tai, ką sakote, svarbu, 
kokia kalba sakote.

Gary Chapman, Randy Southern 

„Penkios meilės 
kalbos darbe“
Kaip penkias meilės kalbas būtų 

galima pritaikyti darbo santykiams?
Vienas svarbiausių žmogaus po-

reikių – jaustis vertinamam tiek 
darbe, tiek asmeniniame gyvenime. 
Tai pasiekti sudėtinga, jei jūs, jūsų 
kolegos, darbdaviai ar darbuotojai 
vertinimą vienas kitam reiškiate 
skirtingai. 

Santykių konsultantas, bestselerių 
„Penkios meilės kalbos“ ir „Penkios 
vaikų meilės kalbos“ autorius Gary 
Chapmanas ir Paulas White’as siūlo 
susipažinti su penkiomis kolegų 

vertinimo kalbomis. Sužinoję, 
kokios vertinimo kalbos ir kokie 
konkretūs veiksmai kolegoms yra 
reikšmingiausi, sukursite teigiamą 
darbo aplinką, pagerinsite santy-
kius darbo vietoje ir visos organi-
zacijos ar komandos darbo našumą. 

Sukurkite kultūrą, kurioje visi vie-
nas kitą vertins, nepriklausomai nuo 
to, kokią vietą užima organizacijoje.

Indrė VaIčIulIenė. Šiuolaikiniai 
vaikai nuo pat mažumės yra ap-
supti išmaniųjų technologijų: racijų 
ir kamerų, įvairius garsus ir šviesą 
skleidžiančių žaidimų, o dvimečio 
svajonių žaislais dažnai tampa tele-
fonas, nes mato, kad mama ar tėtis 
jo nepaleidžia iš rankų. Robotikos 
Akademijos direktoriaus Džiugo 
Luko Eiduko nuomone, tėvų par-
eiga yra pasirūpinti, kad vaikai, nau-
dodami kompiuterinius žaidimus, 
būtų saugūs.

Technologijų eroje, kai naujas tele-
fonas pasensta per pusmetį, spartūs 
pokyčiai palietė ir vaikų laisvalaikį. 
Išbandę draugų, pamatę vyresnių 
brolių ar seserų žaidimus, vis jau-
nesni vaikai ima domėtis virtualiu 
pasauliu. Praleidę kelias valandas 
prie kompiuterinių žaidimų, vai-
kai būna pervargę arba kaip tik itin 
aktyvūs, nes jiems trūksta fizinės 
veiklos. Neišnaudota energija pasi-
reiškia kaip hiperaktyvumas.

„Dažnai realus pasaulis tampa ma-
žiau patraukliu už virtualų, nes vir-
tualybėje gali tapti bet kuo: magu, 
super herojumi. Realybėje reikia 
„kabinti“ nosines raidėms, dalinti 
obuolius Petriukui ir Marytei, kai 

virtualiame pasaulyje vaikai gelbsti 
tautas nuo priešų, stato pilis. Visa 
tai suteikia pasididžiavimo savimi 
jausmą.“ – sakė D. L. Eidukas.  

Pirmas klausimas, kuris kyla 
tėvams: ką vaikai randa žaidimuo-
se? Kompiuterinius žaidimus len-
gviausiai galima palyginti su kitais 
naudingais, bet kartu ir pavojingais 
reiškiniais: ugnimi arba radioakty-
viomis medžiagomis. Panaudojant 
juos prasmingai, ribojant laiką, kon-
troliuojant aplinką, jos gali būti nau-
dingos beveik visose gyvenimo sri-
tyse. Tačiau neprižiūrimos sukelia 
gaisrus, chaosą, pavojų žmogaus 
sveikatai ir gyvybei. Tokie pat yra 
ir žaidimai: žaidžiant saikingai, kai  
prižiūri mokytojas ar vienas tėvų, 
galima pasiekti naudos teikiančių 
rezultatų.

„Robotikos Akademijoje atrinko-
me žaidimų tipus, kurie šiuo metu 
yra patraukliausi vaikams, juos 
atidžiai išnagrinėjome ir sudarė-
me mokymų programą. Kiekvienas 
žaidimas gali išmokyti tam tikrų 

dalykų, padėti vaikui augti kaip 
asmenybei“, - sakė D. L. Eidukas.

„Minecraft“ – išgyvenimo žaidi-
mas, panašiai kaip skautų būrelis 
virtualybėje. Žaidime reikia išgy-
venti gamtoje, pasigaminti įrankius, 
rasti maisto ir nesušalti per naktį. 
Šis žaidimas moko kaip dideles 
problemas suskaidyti į mažas, taip 
pat - planavimo.

„RoBlox“ – prisitaikymo žaidimas, 
talpinantis tūkstančius mini žaidi-
mų savyje. Jo sėkmės paslaptis – 
žaidimas veikia net itin paprastuose 
išmaniuosiuose telefonuose, be to, 
kiekvienas žaidėjas gali sukurti savo 
žaidimą. 

„Clash Royale“, „Hearthstone“,  
„Magic the Gathering Arena“ – tar-
si šachmatų alternatyva. Čia kuria-
mos strategijos, taktikos, bandoma 
prognozuoti priešininko veiksmus. 
Kitaip nei šachmatuose, čia viskas 
vyksta virtualiame pasaulyje, lei-
džiančiame pasijusti herojumi. 
Kaip ir šachmatai, tokie žaidimai 

lavina loginį mąstymą, planavimo 
įgūdžius.

Įvairūs lenktynių žaidimai (prade-
dant „Asphalt 9“ ir baigiant „Need 
for Speed“) labiausiai primena rea-
lius sportinius žaidimus. Dažniau-
siai juose reikia varžytis su kitais 
žaidėjais. Vaikui formuojamas įpro-
tis kasdien tobulėti, siekti aukštes-
nių rezultatų nei vakar. 

„World of Warcraft“, League of Le-
gends“, „Final Fantasy“, Brawl Stars“ 
padeda išsiaiškinti savo geriausias 
savybes. Kaip mitiniame mūšyje 
reikia karių, magų, gydytojų, „tan-
kų“, taip gyvenime reikia tų, kurie 
moka kurti idėjas, jas įgyvendinti, 
parduoti. Šie žaidimai ugdo kolek-
tyvinį darbą, gebėjimą pasiskirstyti 
vaidmenimis atliekant užduotis.   

„Žaisti negalima drausti“, – kur 
rašyti kablelį?“ Žinoma, po žodžio 
„žaisti“. Ateities technologijų ne-
išvengsime, tad reikia mokytis jas 
įvaldyti. Žaidimai yra vienas grei-
čiausiai būdų tą padaryti. Roboti-

kos Akademijos vadovo patarimai 
tėvams.

* Žaiskite kartu su vaiku. Paprašyki-
te, kad jis pamokytų jus. Leiskite vaikui 
būti jūsų vadovu. Sukurkite tradiciją 
pažaisti su vaiku, pavyzdžiui, kartą 
per savaitę. 

* Žaiskite kokybiškus žaidimus, ku-
riuose nėra reikalavimų žiūrėti rekla-
mą ar pirkti tam tikrus ginklus.

* Susitarkite dėl taisyklių. Jei vai-
kams leidžiate žaisti vieniems, ypač 
nemokamus žaidimus, paaiškinkite, 
kad nemokamo žaidimo kaina yra pa-
ties vaiko dėmesys ir laikas. Susitarkite 
dėl laiko ribojimų.

* Leiskite vaikui išbandyti savo jėgas 
turnyruose, čempionatuose. 

* Suteikite galimybę mokytis žaisti 
su geriausiais. Jei neturite galimybės 
žaisti pats, leiskite žaisti su pažengu-
siais treneriais, kurie suformuos sveiką 
požiūrį į technologijas.

 „Šiandieniniai antrokai po 10 
metų gyvens jau visiškai kitokia-
me pasaulyje ir tik nuo jų tėvų pri-
klausys, ar jis sėkmingai pritaps 
technologijų kupinoje aplinkoje“, 
- pabrėžia D. L. Eidukas.

Žaisti negalima drausti – kur dėti kablelį?


