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Išklausė ministro

Šalies čempionė, 
kuri neturi užnugario

kada

BUS
gana?

Pagausinome nemokamo skaitalo...

Sparčiau „judės“ sudėtingos bylos 

Jūratė CVILIKIENĖ, „Swed-
bank“ Finansų instituto vadovė 
(www.delfi lt.). „Žmonės išlei-
džia daugiau, negu uždirba, o 
paaiškinimų yra įvairių. Galbūt 
tai yra šešėliniai pinigai arba 
perlaidos iš užsienio, tačiau 
vartojimas – kaip niekada di-
delis. Žmonės, turėdami laisvo 
laiko, eina tiesiog pasišopinti 
(pirkti, kad pirktų – red. pas-
taba).
Pasaka. Karalius klausia su-

tikto elgetos: „Ko nori?“ Elgeta 
nusijuokė: „Klausi lyg galėda-
mas išpildyti mano norą.“ Įsi-
žeidęs karalius: „Žinoma, galiu. 
Koks tavo noras?“ 

„Gerai pagalvok prieš ža-
dėdamas,“ - pasiūlė elgeta, 
kuris iš tiesų buvo karaliaus 
mokytojas iš praėjusio gyve-
nimo. Jis kadaise pažadėjo: 
„Mėginsiu padėti tau kitame 
gyvenime, šį tu pražiopso-
jai.“ Nepažinęs seno bičiulio, 
valdovas patikino išpildysiąs 
kiekvieną elgetos norą, nes 
esąs labai galingas.

„Ar gali užpildyti šį išmaldos 
dubenėlį?“- paklausė elgeta. 
„Žinoma“, - pasakė karalius 
ir įsakė  didikui užpildyti du-
benėlį pinigais. Daug jų pylė, 
tačiau dubenėlis liko tuščias. 
Žinia pasklido karalystėje, ka-
raliaus garbė ir galia pakibo 
ant plauko. 

„Jei lemta prarasti karalystę, 
prarasiu, bet  šis elgeta manęs 
nenugalės“, - pasakė valdovas 
ir toliau tuštino savo iždą, ku-
ris dingdavo dubenelyje tarsi 
bedugnėje. Galiausiai karalius 
krito elgetai po kojomis, pri-
pažino pralaimėjęs ir paklau-
sė, kokia išmaldos dubenėlio 
paslaptis. 

„Nėra jokios paslapties. Tie-
siog dubenėlis padarytas iš 
žmonių troškimų“, - pasakė 
elgeta.

Kęstutis SKERYS. Šalies futbolo A lygos pirmeny-
bėse likus žaisti 3 turus, nugalėtojos vardą trečius 
metus iš eilės užsitikrino „Sūduvos“ komanda. Ją 
nuo II vietą sau garantavusio Vilniaus „Žalgirio“ 
skiria 10 taškų. Tai daugybę kartų mažesnė praraja 
nei tarp čempionų ir jiems papildymą rengiančios 
(?) rezervinės komandos. Tokias, vadinamąsias „B“ 
vienuolikes I lygoje turi pagrindiniai „Sūduvos“ var-
žovai Vilniaus „Žalgiris“ ir Trakų „Riteriai“. „Sūduvos“ 
čia nėra. Leidžiamės žemiau, į II šalies futbolo lygą. 

Kraštotyros muziejaus informacija. Lapkričio 14 d. (ketvirtadienį) 17 
val. ir lapkričio 16 d. (šeštadienį) 14 val. muziejuje  (Vytauto g. 29) ren-
giama nemokama ekskursija „Pažinkite Marijampolės aukso amžių!“. 

„Marijampolė – tai ateities miestas“, „Prieš 10 metų iš  Marijampolės 
išvykęs marijampolietis šiandien vargiai pažintų šitą miestą“ – tokios 
žinutės mirgėjo Lietuvos spaudoje XX a. 4-ąjį dešimtmetį. Tada Mari-
jampolė sparčiai augo, klestėjo. Deja, aukso amžius baigėsi prasidėjus II  
Pasauliniam karui. 

Ekskursijos metu apžvelgsime architektūrinį miesto paveikslą, pamaty-
site, koks miestas galėjo būti, susipažinsite su marijampoliečių gyvenimo 
būdu, didmiesčiams būdingu laisvalaikiu.

Mūsų planai - Dievo juokai

„Miesto laikraštį“ nuo šiol galite skaityti redakcijos interneto svetainėje 
www.miesto.lt . Taip pat nemokamai, kaip ir į pašto dėžutes penktadieniais 
platinamą popierinį laikraštį.

Jį dubliuojame virtualioje erdvėje, nes sulaukiame gausybės pretenzijų 
iš gyventojų, kurie savo pašto dėžutėse neranda „Miesto laikraščio“. Deja, 
jo tiražas yra toks, koks yra. Šio numerio, pavyzdžiui, spausdinta 7 400 
kopijų. Galbūt kai kurie gavusieji laikraštį ir galintys jį skaityti internete, 
popierinį egzempliorių perduos tiems, kurio savaitraštis tąkart nepasiekė.   

Svetainėje tikimės publikuoti tekstų, negalinčių laukti penktadienio. 
Tai gali būti žurnalistų rašiniai, skaitytojų nuomonės dėl vieno ar kito 
įvykio, reiškinio...  Rašykite. 
www.miesto.lt taip pat yra informacija apie kryžiažodžių sprendimo 

konkursų laimėtojus, kitų pranešimų skaitytojams.  

Agnė ČIŽINAUSKAITĖ. Meras 
Povilas Isoda istorinėje Lietuvos 
Prezidentūroje Kaune dalyvavo 
savivaldybių vadovų susitikime 
su kultūros ministru Mindaugu 
Kvietkausku. Jis pristatė Kultūros 

Vienoje jos grupių nudžiugina pavadinimas „Sūduva 
B“. Tiesa, tik pavadinimas. Komanda 12 vietoje tarp 
13. Marijampoliečiai (?) per 24 rungtynes pelnė 30 
įvarčių (klaustukas dėl to, kad pastarosiose rung-
tynėse pasižymėjo Slovakijos ir Austrijos piliečiai, 
matyt, pagrindinės komandos perviršis), o iš savo 
vartų kamuolį traukė 118 kartų. Minusinis įvarčių 
santykis – šių metų absoliutus visų išvardintų lygų 
rekordas.  

Bet argi „B“ sutraukia žiūrovų? Jie ateina į stadioną, 
sėdi  prie TV ekranų dėl čempionės „Sūduvos“. Na ir 
kas, kad šioje komandoje marijampolietį sunkiai rasi 
net dieną su žiburiu, o lietuvius galima suskaičiuoti 
ant vienos rankos pirštų. 

Sakote, kaip Kauno „Žalgirio“ krepšininkai? Paskai-
čiuokime...

politikos pagrindų įstatymo pro-
jektą, kultūros politikos strategiją. 
Merai sužinojo, kad savivaldybių 
kultūros ir meno darbuotojų atlygi-
nimams didinti kitąmet numatyta 
2,4 mln. eurų. 

Kviečia pažinti Marijampolės aukso amžių

Vytautas ŽEMAITIS. Ramu Drau-
gystės gatvėje prie daugiabučių 
namų. Tų, kuriuos nuo UAB 
„Baltic Petroleum“ priklausan-
čios Marijampolės nast os bazės 
skiria tik gatvė. Ramu visame 
Draugystės gatvės mikrorajone.

Panašiai buvo ramu Alytaus 
rajono Miklusėnų kaime. Jį pa-
žįstu, nes ten įsikūrusi Alytaus 
seniūnija, kuriai daug metų vado-
vavo mano mokyklos laikų suolo 
draugas. Dabar Miklusėnų mažai 
kas nežino – po gaisro Alytaus 
padangų perdirbimo įmonėje 
žiniasklaida šią vietovę kartais 
lygina su zona aplink Černoby-
lio atominę elektrinę po avarijos. 
Mat kaimą buvo uždengę nuodin-
gi debesys. Dar nežinoma, kokie 
jų padariniai žmonių sveikatai, ar 
neteks nukasti paviršinį žemės 
sluoksnį. 

Teisingumo ministerija inicijavo įstatymų pataisas, kurios leis gerokai 
sumažinti apylinkių teismuose nagrinėjamų bylų skaičių, kokybiškiau ir 
greičiau spręsti sudėtingas bylas. Vyriausybė  pritarė Administracinių 
nusižengimų kodekso ir jo lydinamojo įstatymo pataisų projektams, pagal 
kuriuos beveik visos administracinių nusižengimų bylos būtų nagrinėja-
mos tų institucijų, kurių pareigūnai surašo protokolus. 

„Teisėjai, ypač apylinkių teismuose, turi didžiulį nagrinėjamų bylų krūvį, 
nes daug jų darbo sąnaudų sudaro nesudėtingos bylos, –  sako teisingumo 
ministras Elvinas Jankevičius. – Siūlome perduoti didelę dalį nesudėtingų 
administracinių nusižengimų bylų nagrinėti neteisminėms institucijoms. 
Kartu pažeidėjui būtų užtikrinamos visos teisės apskųsti teismui šių 
institucijų priimtus nutarimus“.

V. Žemaičio nuotrauka 
Iljos BEREZNICKIO piešinys, 
Kristinos BUDRIENĖS montažas 
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„Šioje salėje treniruojasi ir namų 
rungtynes žaidžia Nacionalinės 
krepšinio lygos čempionai - „Sūdu-
va-Mantinga“ vyrų komanda, spor-
tinio meistriškumo siekia vaikai ir 
jaunimas, rengiamos mėgėjų lygos 
ir kitos varžybos, vyksta Lietuvos 
vyrų tinklinio aukščiausios lygos 
rungtynės. Palaikyti  mylimų ko-
mandų susirenka ne tik marijam-
poliečiai, bet ir miesto svečiai. Salės 

estetinis vaizdas reprezentuoja Ma-
rijampolės komandas, kuria miesto 
įvaizdį. Dėl to į sporto spektaklius 
susirenkantiems žiūrovams svarbu 
sukurti kuo patrauklesnę aplinką. 
Tai kuo puikiausiai leidžia padaryti 
LED ekranai. Šis šiuolaikiškas sporto 
įrenginių atributas pagyvina salę: 
ekranuose galima transliuoti tiek 
rėmėjų logotipus, tiek skelbti visą 
aktualią informaciją apie būsimas 

varžybas, renginius”, – kalba UAB 
„Mantinga“ valdybos pirmininkas 
Klemencas Agentas.

Anot jo, sportą mylintys žmonės, 
tarp jų ir miesto vadovai, siekia, kad 
Marijampolėje kuo greičiau iškiltų 
moderni sporto arena. „Iki to laiko, 
kol ji bus pastatyta, džiaugiamės ga-
lėdami prisidėti prie Žaidimų sporto 
mokyklos modernizavimo”, - sako 
K. Agentas.   

Sukūrė patrauklesnę sporto spektaklių aplinką
Rudens sezoną Marijampolės žaidimų sporto mokykla pasitiko atsinaujinusi: UAB „Mantinga“ 
rūpesčiu Gamyklų g. 1 įsikūrusioje salėje sumontuoti šiuolaikiški LED (skystųjų kristalų) ekranai. 

Nuo spalio 29 dienos komunikacijos ir viešųjų ryšių klausimais 
Seimo nariui Dainiui Gaižauskui patars Edita Naidaitė, baigusi eko-
nomikos, meno bei pedagogikos bakalaurų studijas. Šiuo metu ji yra 
VšĮ Versli Lietuva bendradarbystės centro ,,Spiečius“ koordinatorė, 
Lietuvos „Junior Achievement“ regiono koordinatorė. Edita aktyviai 
reiškiasi visuomeninėje veikloje: antrus metus  išrinkta Marijampolės 
regiono jaunųjų verslininkų klubo prezidente,  dalyvauja  asociacijos 
,,Keisk požiūrį“ veikloje,   yra verslumo ugdymo renginių, socialinių 
iniciatyvų ir akcijų iniciatorė bei organizatorė. Savo stiprybėmis 
Edita įvardija organizacinius 
gebėjimus, tikslo siekimą, sąži-
ningumą bei atsakomybę. Anot 
jos, didžiausią sėkmę neša ne 
Laimės pasagos, o paprastos, 
darbinės - pasikaustai ir pir-
myn!

Dainiaus Gaižausko biuras
J. Basanavičiaus a. 1, 
Marijampolė
Tel.  8 612 02802
Darbo laikas:
I-IV 8:00-17:00
V 8:00-15:45

Prie D. Gaižausko biuro jungiasi vis 
daugiau aktyvių marijampoliečių

E. Naidaitė

Dainius GAIŽAUSKAS
Seimo narys 

Mano biure įvyko susitikimas su 
Marijampolės miesto gydymo įs-
taigų vadovais, medikų profesinės 
sąjungos atstovais. Susitikime daly-
vavo  Seimo narė, Sveikatos reikalų 
komiteto pirmininkė Asta Kubilienė, 
Marijampolės LVŽS skyriaus frak-
cijos atstovai savivaldybės taryboje: 

savivaldybės vicemeras Paulius Ma-
rozas, Pirminės sveikatos priežiūros 
centro (PSPC) gydytoja Valentina 
Gataveckienė bei Seimo nario pa-
tarėjas Edmundas Razvickas, savi-
valdybės meras Povilas Isoda, Kauno 
teritorinės ligonių kasos direktorius 
Virgilijus Šiaudikis, Marijampolės 
ligoninės direktorė Audronė Kuo-
dienė, PSPC direktorius Mantas 
Čėsna, PSPC profesinės sąjungos 
pirmininkė Rimantė Javarauskie-
nė, Lietuvos gydytojų sąjungos 
Marijampolės skyriaus pirmininkė 
gydytoja Giedrė Pliskienė, Lietuvos 
gydytojų sąjungos (LGS) prezidentas 
Liutauras Labanauskas, Marijampo-
lės ligoninės darbuotojų sąjungos 
atstovas, pavaduojantis pirmininką, 
Mindaugas Ramanauskas, privačios 
klinikos ,,Šeimos sveikata“ gydytoja 
Danguolė Skurkienė. 

Pagrindinis susitikimo tikslas - 
išsiaiškinti, ar socialiai teisingai ir 
atsakingai Marijampolės medicinos 
įstaigų vadovai naudoja lėšas, skir-
tas didinti medikų atlyginimus. Šios 
lėšos, t. y. 41,5 mln. eurų Sveikatos 
apsaugos ministerijai buvo papil-

domai skirtos padidinus sveikatos 
priežiūros paslaugų bazines kainas. 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
duomenimis, atlyginimai gydymo 
įstaigose dirbantiems medikams 
turėjo kilti iki 15%.

Sveikatos reikalų komiteto pirmi-
ninkė Asta Kubilienė pristatė naujau-
siai priimtus ir pačius aktualiausius 
medicinos sektoriaus darbuotojams 
įstatymus: dėl odontologų licencijų 
suteikimo tvarkos keitimo, galimy-
bės įsigyti nemokamų vaistų tam 
tikroms asmenų grupėms, gydymo 
įstaigų pastatų panaudos sutarčių 
pakeitimo ir kt.

Aptardamas naujai įsigaliojusią 
medicinos darbuotojų atlyginimo 
tvarką, pagal kurią medicinos įstaigų 
darbuotojų atlyginimai turėjo kilti 
15%, Virgilijus Šiaudikis pateikė 
skaičius:  Marijampolės ligoninės 
gydytojų bei slaugytojų etato atly-
ginimai išaugo 9,4 %, o PSPC gy-
dytojų etato apmokėjimas išaugo 
6,2%, slaugytojų - 6,7 %. Diskusijoje 
paaiškėjo, jog Marijampolės ligoni-
nėje medicinos darbuotojų alga kyla 
pagal numatytą tvarką. Susiderinus 

su medicinos darbuotojų profesine 
sąjunga ir jai pritarus, atlyginimai 
šioje įstaigoje kilo ne tik medikams, 
bet ir kitiems ligoninės darbuoto-
jams. 

Šiek tiek kitokia situacija stebima 
Marijampolės PSPC. Šioje įstaigoje 
atlyginimų padidėjimas yra ne toks, 
kokio buvo galima tikėtis. Galimai 
atlyginimų mokėjimo tvarka čia 
turi trūkumų, todėl netrukus ji bus 
peržiūrėta ir pateiktos rekomen-
dacijos, kaip tobulinti atlyginimų 
mokėjimo tvarką taip, kad ji būtų 
socialiai teisinga. Pertvarkymai bus 
atliekami padedant Lietuvos gydy-
tojų sąjungos prezidentui Liutaurui 
Labanauskui bei medikų profesinės 
sąjungos atstovams.

Apibendrinusi diskusiją, Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto pirmi-
ninkė pastebėjo, kad gydymo įstai-
gų vadovai turėtų atkreipti dėmesį 
į organizacijų vadybą, vyraujančią 
bendravimo kultūrą. Tai dabar itin 
aktuali problema: vadovai privalo 
siekti gero mikroklimato savo or-
ganizacijose, kad net žemiausios 
grandies darbuotojai jaustųsi oriai, 
gerbiami ir vertinami. Nuskambė-

jo skatinimas taikyti šiuolaikiškus 
vadybos principus bei metodus, o 
profesinių sąjungų atstovus vertinti 
kaip savo pagalbininkus. 

Liutauras Labanauskas padėkojo 
Seimo nariams, kad buvo pasiektas 
susitarimas dėl medikų algų kėli-
mo, pasidžiaugė, jog šioje Seimo 
kadencijoje žalos be kaltės modelis 
iš mirties taško pajudėjo po 15 metų 
tylos, toliau vyksta derybos dėl pa-
pildomų 100 milijonų eurų  skyrimo 
medicinos reikmėms.

Baigiantis susitikimui nuoširdžiai 
padėkojau medikams už konstruk-
tyvią diskusiją. Išsakiau savo tvirtą 
poziciją - visuomet palaikyti dar-
buotojus bei profesinių sąjungų 
atstovus, kurie atstovauja visiems 
medicinos darbuotojams, išsako 
jų realią šiandieninę padėtį. Pasi-
džiaugiau, kad naudojant Europos 
Sąjungos lėšas šiemet Marijampolės 
ligoninei nupirktas naujas kompiu-
terinis tomografas,   jau susitarta ir 
dėl moderniausio rentgeno aparato, 
kuris netrukus pasieks  ligoninę. At-
sisveikindami su gydymo įstaigų 
vadovais bei darbuotojais sutarėme 
reguliariai susitikti ir aptarti jiems 
aktualius klausimus.

Kalbėtasi apie lėšas, skirtas didinti medikų atlyginimus

Bendra nuotrauka po susitikimo

Diskusijos dalyviai sutarė dėl didesnio dėmesio medicinos įstaigų vadybai, 
kolektyvų bendravimo kultūrai

NEMOKAMAI
ir 

www.miesto.lt
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Dainius GAIŽAUSKAS
Seimo narys 

Mano biure įvyko susitikimas su 
Marijampolės miesto gydymo įs-
taigų vadovais, medikų profesinės 
sąjungos atstovais. Susitikime daly-
vavo  Seimo narė, Sveikatos reikalų 
komiteto pirmininkė Asta Kubilienė, 
Marijampolės LVŽS skyriaus frak-
cijos atstovai savivaldybės taryboje: 

savivaldybės vicemeras Paulius Ma-
rozas, Pirminės sveikatos priežiūros 
centro (PSPC) gydytoja Valentina 
Gataveckienė bei Seimo nario pa-
tarėjas Edmundas Razvickas, savi-
valdybės meras Povilas Isoda, Kauno 
teritorinės ligonių kasos direktorius 
Virgilijus Šiaudikis, Marijampolės 
ligoninės direktorė Audronė Kuo-
dienė, PSPC direktorius Mantas 
Čėsna, PSPC profesinės sąjungos 
pirmininkė Rimantė Javarauskie-
nė, Lietuvos gydytojų sąjungos 
Marijampolės skyriaus pirmininkė 
gydytoja Giedrė Pliskienė, Lietuvos 
gydytojų sąjungos (LGS) prezidentas 
Liutauras Labanauskas, Marijampo-
lės ligoninės darbuotojų sąjungos 
atstovas, pavaduojantis pirmininką, 
Mindaugas Ramanauskas, privačios 
klinikos ,,Šeimos sveikata“ gydytoja 
Danguolė Skurkienė. 

Pagrindinis susitikimo tikslas - 
išsiaiškinti, ar socialiai teisingai ir 
atsakingai Marijampolės medicinos 
įstaigų vadovai naudoja lėšas, skir-
tas didinti medikų atlyginimus. Šios 
lėšos, t. y. 41,5 mln. eurų Sveikatos 
apsaugos ministerijai buvo papil-

domai skirtos padidinus sveikatos 
priežiūros paslaugų bazines kainas. 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
duomenimis, atlyginimai gydymo 
įstaigose dirbantiems medikams 
turėjo kilti iki 15%.

Sveikatos reikalų komiteto pirmi-
ninkė Asta Kubilienė pristatė naujau-
siai priimtus ir pačius aktualiausius 
medicinos sektoriaus darbuotojams 
įstatymus: dėl odontologų licencijų 
suteikimo tvarkos keitimo, galimy-
bės įsigyti nemokamų vaistų tam 
tikroms asmenų grupėms, gydymo 
įstaigų pastatų panaudos sutarčių 
pakeitimo ir kt.

Aptardamas naujai įsigaliojusią 
medicinos darbuotojų atlyginimo 
tvarką, pagal kurią medicinos įstaigų 
darbuotojų atlyginimai turėjo kilti 
15%, Virgilijus Šiaudikis pateikė 
skaičius:  Marijampolės ligoninės 
gydytojų bei slaugytojų etato atly-
ginimai išaugo 9,4 %, o PSPC gy-
dytojų etato apmokėjimas išaugo 
6,2%, slaugytojų - 6,7 %. Diskusijoje 
paaiškėjo, jog Marijampolės ligoni-
nėje medicinos darbuotojų alga kyla 
pagal numatytą tvarką. Susiderinus 

su medicinos darbuotojų profesine 
sąjunga ir jai pritarus, atlyginimai 
šioje įstaigoje kilo ne tik medikams, 
bet ir kitiems ligoninės darbuoto-
jams. 

Šiek tiek kitokia situacija stebima 
Marijampolės PSPC. Šioje įstaigoje 
atlyginimų padidėjimas yra ne toks, 
kokio buvo galima tikėtis. Galimai 
atlyginimų mokėjimo tvarka čia 
turi trūkumų, todėl netrukus ji bus 
peržiūrėta ir pateiktos rekomen-
dacijos, kaip tobulinti atlyginimų 
mokėjimo tvarką taip, kad ji būtų 
socialiai teisinga. Pertvarkymai bus 
atliekami padedant Lietuvos gydy-
tojų sąjungos prezidentui Liutaurui 
Labanauskui bei medikų profesinės 
sąjungos atstovams.

Apibendrinusi diskusiją, Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto pirmi-
ninkė pastebėjo, kad gydymo įstai-
gų vadovai turėtų atkreipti dėmesį 
į organizacijų vadybą, vyraujančią 
bendravimo kultūrą. Tai dabar itin 
aktuali problema: vadovai privalo 
siekti gero mikroklimato savo or-
ganizacijose, kad net žemiausios 
grandies darbuotojai jaustųsi oriai, 
gerbiami ir vertinami. Nuskambė-

jo skatinimas taikyti šiuolaikiškus 
vadybos principus bei metodus, o 
profesinių sąjungų atstovus vertinti 
kaip savo pagalbininkus. 

Liutauras Labanauskas padėkojo 
Seimo nariams, kad buvo pasiektas 
susitarimas dėl medikų algų kėli-
mo, pasidžiaugė, jog šioje Seimo 
kadencijoje žalos be kaltės modelis 
iš mirties taško pajudėjo po 15 metų 
tylos, toliau vyksta derybos dėl pa-
pildomų 100 milijonų eurų  skyrimo 
medicinos reikmėms.

Baigiantis susitikimui nuoširdžiai 
padėkojau medikams už konstruk-
tyvią diskusiją. Išsakiau savo tvirtą 
poziciją - visuomet palaikyti dar-
buotojus bei profesinių sąjungų 
atstovus, kurie atstovauja visiems 
medicinos darbuotojams, išsako 
jų realią šiandieninę padėtį. Pasi-
džiaugiau, kad naudojant Europos 
Sąjungos lėšas šiemet Marijampolės 
ligoninei nupirktas naujas kompiu-
terinis tomografas,   jau susitarta ir 
dėl moderniausio rentgeno aparato, 
kuris netrukus pasieks  ligoninę. At-
sisveikindami su gydymo įstaigų 
vadovais bei darbuotojais sutarėme 
reguliariai susitikti ir aptarti jiems 
aktualius klausimus.

Kalbėtasi apie lėšas, skirtas didinti medikų atlyginimus

Bendra nuotrauka po susitikimo

Diskusijos dalyviai sutarė dėl didesnio dėmesio medicinos įstaigų vadybai, 
kolektyvų bendravimo kultūrai

NEMOKAMAI
ir 
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Savivaldybės tarybos posėdyje, vyku-
siame spalio 28 d., tarybos nariai Ta-
das Račius ir Vilius Krivickas pranešė, 
kad pasitraukia iš Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos 
bei įkuria mišrią tarybos narių grupę. 
Kadangi šie politikai į tarybą išrinkti 
pagal LVŽS sąrašą, susidariusią  si-
tuaciją komentuoja frakcijos seniūnas 
Edmundas RAZVICKAS.

Ne veltui sakoma, kad valdžia 
nuima nuo žmonių kaukes ir paro-
do tikruosius jų veidus. Tenka tik 
apgailestauti, kad kai kurie mūsų 
bendražygiai neišlaikė išbandymo 
valdžia. Suklydome pasitikėdami 
tokiais žmonėmis ir reitinguodami 
juos LVŽS sąraše. Tačiau dėl to ne-
sisielojame, nes  pilnavertis gyveni-
mas susideda ne tik iš laimėjimų, bet 
ir klaidų. Būtent jos parodo tikrąją 
situaciją, padeda atsirinkti, kas yra 
kas, ir ateityje nebekartoti klaidų. 

Deja, atsirado politikų, kurie dėl 
savireklamos ir politinės naudos, 
nepaisydami rinkiminės kampanijos 

metu prisiimtų įsipareigojimų rin-
kėjams, pamynė kartu su skyriaus 
nariais puoselėtas  vertybes ir išdavė 
LVŽS programą. Buvę bendražygiai 
pastaruoju metu praleisdavo frak-
cijos susirinkimus, dažnai elgėsi 
priešingai nei būdavome sutarę 
frakcijoje, todėl tokiu savo elgesiu 
nuvylė ne tik frakcijos narius, bet ir 
LVŽS bendruomenę.

Politikas turi dirbti žmonėms, o 
ne savo asmeniniams interesams. 
Gaila, kad asmenys, pasitraukdami iš 
frakcijos, neturėjo drąsos atsisakyti 
ir LVŽS rinkėjų suteiktų mandatų. 
Tokie jų veiksmai neturi ir neturės 
jokios įtakos LVŽS frakcijos darbo 
kokybei.

Valdančioji savivaldybės tarybos 
koalicija, kurią sudaro socialdemo-
kratai, LVŽS ir Darbo partija, turi 
tvirtą daugumą – 19 balsų iš 27, yra 
vieninga. Ji ir toliau produktyviai 
dirba marijampoliečių labui, įgy-
vendindama koalicijos sutartyje 
numatytus tikslus.  

Valdančioji koalicija lieka tvirta ir vieninga 

Marijampolės savivaldybės tarybosLVŽS frakcija

Povilas Isoda, Marijampolės savivaldybės 
meras. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje kyla 
daug diskusijų dėl pradėtų reformų, kurios pa-
lietė sporto, švietimo, kultūros įstaigas. Atėjo 
laikas priimti svarbius sprendimus, kurie nėra 
labai lengvi, bet tuo pačiu yra neišvengiami ir 
padiktuoti laikmečio. 

Prieš priimant šiuos sprendimus buvo atlikta 
galimybių studija su tiksliais skaičiavimais ir 
prognozėmis. Remiantis ja, būsimus sprendimus 
ir pokyčius aptariame susitikimuose su įstaigų 
bendruomenėmis, ieškome geriausių variantų. 
Didžiosios dalies natūrali reakcija – priešintis bet 
kokiems pokyčiams, kad niekas nebūtų pakeista, 
kad viskas liktų taip, kaip yra.

Esu įsitikinęs - taip, kaip yra dabar, toliau būti 
negali: jau gerus penkiolika metų mūsų švieti-
mo, kultūros, sporto įstaigų tinklas praktiškai 
nesikeitė, o per tą laiką gyventojų skaičius 
sumenko  ženkliai. Mokinių sumažėjo nuo 
13 000 iki beveik 7 000, atlyginimai pakilo 
gerokai, išlaidos komunaliniams mokesčiams, 
prekėms, paslaugoms kelis kartus pabrango; 
pastatai, darbo priemonės, įrengimai nusidėvi 
nuolatos. 

Visai šiai sistemai išlaikyti reikia didžiulių 
pinigų, reikšmingų investicijų, kad mūsų vaikai, 
gyventojai turėtų šio laikmečio poreikius ati-
tinkančius darželius, bendrojo ugdymo, sporto 
mokyklas, renginius ir visas viešąsias paslaugas. 
Atėjo laikas ieškoti sprendimų ir rasti išteklių, 
kad galėtume viską tobulinti.

Mes nieko neuždarome, nieko nenaikiname, 

kaip kad pastaruoju metu akcentuojama vie-
šojoje erdvėje - tai yra tik niekuo nepagrįsti 
gąsdinimai, norint supriešinti bendruomenę, 
sustabdyti reikalingus pokyčius. 

Mes siūlome jungti įstaigas, tai yra taupyti 
valdymui ir administravimui skiriamus pinigus. 
Reformų esmė: mažinti direktorių, buhalterių, 
kitų administratorių, kad turėtume pakankamai 
lėšų ir kitų išteklių išlaikyti mokytojus, trene-
rius, kultūros darbuotojus, kad jie gautų padorų 
atlyginimą,  dirbtų patogiose patalpose, turėtų 
reikiamas priemones.

Pavyzdžiui, sujungę visas keturias sporto 
įstaigas į vieną sporto centrą, kuriam užten-
ka vieno direktoriaus su viena administracija, 
galėtume per metus sutaupyti 130–150 tūks-
tančių eurų, kuriuos nukreiptume sporto įren-
ginių  materialinei – techninei bazei atnaujinti, 
sportininkų išvykoms, trenerių algoms didinti. 
Tokiame sujungtame sporto centre būtų apie 
80 etatų, o tai yra normalaus dydžio įstaiga, 
kurią gali valdyti viena administracija. 

„Vienose rankose“ sutelkus didesnius išteklius, 
sporto bazes, transportą, darbuotojus, galima 
racionaliau ir tiksliau planuoti veiklas, skirstyti 
ir išnaudoti rezervus, kad viskas būtų orientuota 
į vaikų ugdymą, šio proceso kokybės tobulinimą. 

Kitas pavyzdys - prijungėme Jaunimo moky-
klą prie Suaugusių mokymo centro. Jaunimo 
mokykloje buvo tik 38 mokiniai, kurie telpa 
Suaugusių mokymo centre vienose patalpose. 
Ir visiškai užtenka vienos administracijos. 

Mes jau turime gerų pavyzdžių iš anksčiau, 

kad sujungimai pasiteisina: muzikos ir dailės 
mokyklų bendruomenės priešinosi bendram 
Meno mokyklos steigimui – dabar tiek moky-
tojai, tiek mokiniai turi puikias sąlygas ir niekas 
nieko neužgožia, visiems visko užtenka. Tas 
pats pasakytina apie sujungtus kultūros cen-
trus. Pertvarka realiai parodo, kad, suvienijus 
žmogiškuosius ir materialinius išteklius, galime 
turėti daugiau ir geresnių kultūrinių renginių 
tiek mieste, tiek kaimiškose vietovėse.

Esu įsitikinęs, kad sprendimai dėl įstaigų su-
jungimo taip pat pasiteisins. 

Visuomenėje gausu nuogąstavimų, kad kažkas 
siekia naikinti, uždaryti, bet tai nėra tiesa. Mes 
turime nebijoti to, kas neišvengiama, nebijoti 
keistis ir prisitaikyti, sutaupyti ten, kur galima, 
ir skirti pinigus ten, kur privalome. Nes siekia-
me svarbiausio tikslo - kad mūsų ir kultūros, ir 
sporto, ir švietimo kokybė, patrauklumas nuolat 
augtų. Turime galvoti apie mūsų žmones, kiek 
jų turime, kaip keisis vaikų ir mokinių skaičius, 
kiek viešųjų paslaugų ir pastatų jiems reikia. 
Orientuotis reikia ne į pastatų ar direktorių 
išlaikymą.

Gyvenimas vietoje nestovi. Turime matyti 
realybę, skaičius, prognozes, nebijoti keistis, 
privalome atliepti laikmečio diktuojamus iššū-
kius. Jeigu mes sugebėsime laiku priimti reika-
lingus sprendimus, tikiu, kad sutelkti ištekliai, 
pritaikyti pažangūs vadybos sprendimai leis 
tinkamai aprūpinti  švietimo, kultūros, sporto 
įstaigas ir jose dirbančius žmones bei tikėtis 
kokybinio proveržio visose srityse.

Pokyčius darome dėl Marijampolės ir jos žmonių

Meras sveikina Marijampolės savivaldybės mokyklų moksleiviu - šimtukininkus

Valstybinės ligonių kasos (VLK) in-
formacija. Iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) pradėta ap-
mokėti už  vaikų ir paauglių psicho-
socialinės reabilitacijos paslaugas 
bei išplėstines psichikos sveikatos 
specialistų konsultacijas. 

Nors daugelį problemų suaugu-
sieji sėkmingai išsprendžia kartu 
su vaiku, tačiau yra atvejų, kuomet 
vaiko psichinės sveikatos proble-
mai spręsti reikalinga ir specialistų 
pagalba. 

VLK Paslaugų ekspertizės ir kon-
trolės skyriaus patarėjos Žydrūnės 
Baigienės teigimu, tokiais atvejais 
svarbu laiku kreiptis į specialistus, 
nes kuo anksčiau suteikiama pagal-
ba, tuo sėkmingiau vaiko sveikatos 
problemos bus išspręstos.   

„Naujos vaikų bei paauglių psi-
chosocialinės reabilitacijos pa-
slaugos skirtos psichikos ir elgesio 
sutrikimų turintiems pacientams. 
Šioms paslaugoms gauti reikalin-
gas vaikų ir paauglių psichiatro 
siuntimas. Jos gali būti skiriamos 
esant paciento emociniams sutri-
kimams po užsitęsusių stresinių 
situacijų, pavyzdžiui, konfliktiškų 
tėvų skyrybų, kai reikia integruotis 
arba reintegruotis į bendruomenę, 
mokyklą ir šeimą, stiprinti paciento 
socialinius ryšius“, – sako Ž. Bai-
gienė. 

Pasak jos, psichosocialinės rea-
bilitacijos paslaugos gali būti tei-
kiamos tiek ambulatoriškai, tiek 
stacionare. Jų metu gali būti tai-
koma individuali, grupinė ar šeimos 
psichoterapija, socialinių įgūdžių 
ugdymas, aplinkos terapija, įvairūs 
meno terapijos metodai. 

 Reabilitacija gali būti trumpa-
laikė, iki 40 kalendorinių dienų, 
kurių metu suteikiama iki 12 
paslaugų, arba ilgalaikė, iki 9 
mėnesių, kai pacientui skiriama 
iki 35 apsilankymų – sprendžia 
gydantis gydytojas. Stacionarinė 
reabilitacija (iki 15 lovadienių) 
skiriama tik po psichiatrinio gy-
dymo stacionare.

 „Dar viena iš PSDF apmokama 
nauja specializuota ambulatorinė 
paslauga– išplėstinė vaikų ir pa-
auglių psichikos sveikatos specia-
listų konsultacija, kurią sudaro trys 
apsilankymai. Ją skiria psichiatras, 
kuomet reikalingas išsamus psichi-
nės būklės ištyrimas. Konsultacija 
tam pačiam pacientui teikiama ne 
dažniau kaip 2 kartus per kalendo-
rinius metus“, – teigia Ž. Baigienė.

Pagalba vaikams



2019 m. lapkričio 8 d., penktadienis, Nr. 36 (1706) / ML4

Rimantas NORVILA, Vilkaviškio vys-
kupas. Šiemet, neseniai prabėgę Visų 
šventųjų minėjimo ir Vėlinių dienos, 
sutapo su savaitgaliu. Kai kas šias 
dienas, vadinamas ilguoju savait-
galiu, laikė gera galimybe kur nors 
trumpam išvykti, kai kas rado laiko 
pramogoms, kai kas stengėsi kaip 
nors kūrybiškiau panaudoti šiemet, 
regis, gerai užderėjusių moliūgų 
derlių.

Viename Lietuvos dienraščių, pri-
statant pirmojo šių metų lapkričio 
mėnesio savaitgalio orų prognozę, 
jis buvo pavadintas rimties savait-
galiu. Stabtelėjau mintimis ties šiuo 
išsireiškimu ir pagalvojau, jog tai 
įdomus šio laikotarpio įvardijimas. 
Taip pat pamąsčiau, jog, regis, toks 
įvardijimas nėra dažnai sutinkamas. 
Daug nelaukęs šį išsireiškimą suve-
džiau į internetinės paieškos langą ir 
iš tiesų neradau, kad jis būtų dažniau 
naudojamas.

Toks įvardijimas ir išskiria šį, savitą 
šių metų savaitgalį, iš kitų ir drauge 
taikliai nusako tai, kas jam būdin-
ga. Jis apima ir šiam laiko tarpui 
būdingą rimtį, ir artimai persipina 
su gilia mūsų krašto tradicija - šiuo 
laiku pagarbiai prisiminti artimus, 
jau iškeliavusius anapus gyvenimo 
ir mirties slenksčio, žmones.

Pagalvodami apie tai pastebėkime, 
jog mūsų krašte, panašiai, kaip ir kai-
mynėse šalyse, įdomi ir vidiniai tur-
tinga, amžių bėgyje pripildyta krikš-
čioniškos vilties Vėlinių tradicija ir 
toliau išlieka gyva ir reikšminga, net 
jei kai kada artimųjų kapų aplanky-

mas tampa skubotesniu, formalesniu.
Daugeliui iš mūsų vaizdingi šios 

tradicijos prisiminimai atmintyje įsi-
rėžę dar nuo mažens. Bene ryškiau-
sias jų - gausybė švieselių kapinėse 
per Vėlines ar jų išvakarėse. Ypač 
įsimintinas šis vaizdas vakarėjant 
ar jau sutemus. Kartu šį, iš atmin-
ties iškylantį vaizdą, lydi ir savita, 
niekur kitur nepatiriama nuotaika. 
Ji harmoningai talpina ir ramybę, ir 
pagarbą mirusiems, ir kažką gilesnio, 
platesnio, išgyvento mūsų sieloje. 
Vėlinių tradicijos tai vertingas ir 
saugotinas mūsų paveldas.

Šiuo laiku daugumas lankome arti-
mųjų kapus, juos sutvarkome, papuo-
šiame pagal laikmečio papročius, už-
degame žvakelę. Tai drauge ir šeimos 
narius, artimuosius geranoriškume, 
vienybėje gražiai sutelkiantis laikas. 
Daugelis taip pat prie artimųjų kapų 
drauge susikaupia ir bendrai maldai 
ar bent tylos valandėlei. Tokiu vidinės 
ramybės, maldos momentu patiriame 
artimesnį, šviesų ir viltingą ryšį su 
savais artimaisiais, jau iškeliavusiais 
iš šio gyvenimo.

Tikintis žmogus tame įžvelgia daug 
gilesnę prasmę. Ji siejasi ir su amži-
nojo gyvenimo viltimi, ir su kažkada 
būsiančia galimybe susitikti su ana-
pus iškeliavusiais artimaisiais, jei jie 
gyveno tuo pačiu tikėjimu. Bažnyčia 
turi platesnį paaiškinimą apie šį feno-
meną ir vadina jį Šventųjų bendravi-
mu. Pagal Bažnyčios mokymą, tarp tų, 
kurie esame žemėje ir tarp šventųjų, 
taip pat palaimintos būklės amžiny-
bėje dar nepasiekusiųjų mirusiųjų 
išlieka dvasinis ryšys, kuris leidžia 

būti artimesnėje dvasinėje vienybėje. 
Šį ryšį prisimename ir visuotiniame 
tikėjimo išpažinime.

Be abejo ši laiką praturtina ir su jau 
iškeliavusiais bendrus gyvenimo me-
tus palydintys prisiminimai. Paprastai 
jie šviesūs, nesinori net galvoti apie 
tai, kas mirusiųjų gyvenime nebuvo 
gera. Kažkas iš aukščiau nuteikia švie-
siau, viltingiau, neleidžia kapstytis 
po praeities bėdas. Tebūna mums tai 
ženklu, kad mirusiųjų prisiminimas 
Vėlinėse tai daugiau nei vien kapų 
aplankymo pareiga, žvakelės užde-
gimas, pagarba mirusiems. Tai mus 
augina vidiniai.

Bažnyčios tradicijoje labai svarbios 
maldos už mirusius, ypač šv. Mišių 
auka už juos. Kad mūsų užtariami 
pas Dievą, galiausiai nuskaistinti ir 
nuteisinti, įeitų į amžinąjį gyvenimą. 
Daugelis, tai suprasdami, už savo arti-
muosius šiuo laiku prašė bažnyčiose 
pasimelsti ir šv. Mišių aukoje, dalyva-
vo šv. Mišiose. Bažnyčios tradicijoje 
minime ištisą Vėlinių aštuondienį, 
tai yra aštuonias dienas nuo lapkričio 
antrosios iki devintosios.

Tegul ir per šį pamąstymą besi-
baigiantis Vėlinių aštuondienis jam 
būdingoje ramybėje ir geranorišku-
me mus paskatina ramiam apmąsty-
mui ir savo būties ne tiek laikinumo, 
kiek būsimo amžinumo supratimo 
sustiprinimui. Kartu šis pamąstymas 
teskatina jo siekti. 

Šis rudeniškas, darganotas laikas 
tegul veda ne į niūrumą, užsisklendi-
mą, bandymą pabėgti nuo savęs, bet 
stiprina nepaprasta viltimi, būtent 
amžinojo gyvenimo viltimi.

Vėlinių aštuondienis: ypatingas rimties ir vilties laikas

Liepų alėja Išlaužo kapinėse
R. Norvilos nuotrauka

Henri Charrière 

„Drugelis“

Tikra istorija paremtas autobio-
grafinis romanas, kuris sudomins 
„Šantaramo“ gerbėjus.

1931 m. spalio 26 d. Prancūzijos 
Aukščiausiasis teismas pripažino 
paryžietį vagį Henrį Charrière`ą kal-
tu dėl sutenerio nužudymo. Teismo 
sprendimas buvo negailestingas – 
katorgos darbai iki gyvos galvos, 
bausmę atliekant Velnio salos kalė-
jime, Prancūzijos Gvianoje, kur dėl 
nepakeliamo darbo, alkio ir blogų 
gyvenimo sąlygų bent  50 tūkstan-
čių kalinių mirė nesulaukę laisvės 
dienos.

Tačiau H. Charrière`as nesirengė 
mirti. Dėl krūtinę puošusios tatui-
ruotės „Drugelio“ pravardę turėjęs 
vyras nuo pirmos įkalinimo dienos 
pradėjo ruoštis pabėgimui. Jo nepa-
laužė nesėkmės, žiaurios bausmės, 
ilgi vienutėje praleisti metai. Galiau-
siai jis rado kelią į laisvę, o jo atsimi-
nimuose vaizdingai aprašyta kova 
dėl laisvės tapo žmogaus valios, 
užsispyrimo ir atkaklumo simboliu.

1968 m. išleista knyga „Druge-
lis“, kurią  H. Charrière`as parašė 
gyvendamas Venesueloje, iš karto 
virto bestseleriu. Knyga išversta į 20 
kalbų, parduota daugiau nei 13 mln. 
egzempliorių. 1973 m. amerikiečių 

kino režisierius Franklinas J. Scha-
ffneris pastatė to paties pavadinimo 
filmą, pagrindinius vaidmenis atli-
ko Steveas McQueenas ir Dustinas 
Hoffmanas. 2017 m. pasirodė naujas 
filmas, o jo žvaigždėmis tapo Char-
lieis Hunnamas ir Ramis Malekas.

„Drugelis“ yra stulbinanti kovos 
su prievartos sistema istorija, ku-
rios sėkmę nulėmė begalinė valia, 
neišsenkantis optimizmas ir tik Vest 
Pointo karo akademijoje ir Paryžiaus 
vagių pasaulyje aptinkamas garbės 
pojūtis.“ – New York Times

Kimberley Freeman 

„Žaliųjų krioklių 
viešbutis“
Rašytoja Kimberley Freeman gimė 

Londone, o gyvena ir dirba Austra-
lijoje. Debiutavusi 1997 m., iki šiol 
yra parašiusi jau beveik trisdešimt 
romanų. 

1926-ieji. Violeta Armstrong dir-
ba padavėja prašmatniame „Žalio-
jo SPA“ viešbutyje, kuriame leisti 
žiemos atostogas mėgsta daugybė 
Australijos įžymybių. Tarp jų šį-

kart yra Flora ir Semas Haničer-
čai-Blekai – brolis ir sesuo iš labai 
kilmingos šeimos. Tarp Violetos ir 
Semo užsimezga abipusė simpatija, 
kuri netrukus perauga į potraukį 
ir aistrą. Tačiau nei jie patys, nei 
kiti negali net įsivaizduoti, kokie 
įvykiai laukia įsisiautėjus žiemai, 
kai sniegas atkerta viešbutį nuo 
išorinio pasaulio...

Po beveik devyniasdešimt metų 
didingojo „Žaliojo SPA“ viešbučio 
vietoje veikia tik nedidelė kavinė, 
o pats viešbutis restauruojamas. 
Kavinėje įsidarbinusi mergina Lo-
rena Bek susipažįsta su darbams 
vadovaujančiu architektu Tomu. Jo 
įleista į užrakintą viešbučio spar-
ną, ji randa pluoštą meilės laiškų, 
datuotų 1926-aisiais. Juos skaity-
dama, pamažu atskleidžia seniai 
pamirštas paslaptis ir prieš beveik 
devyniasdešimt metų po sniegu pa-
laidotą tiesą.

Įtraukiančiame ir netikėtų siu-
žeto posūkių kupiname romane – 
uždrausti jausmai, jokių kliūčių ir 
argumentų nepaisančios aistros, 
užmirštos paslaptys, tragedijos ir 

kruopščiai slėpta tiesa. Žinoma, 
ir didinga, net šiek tiek magiška 
vieta, pakeitusi ir sujungusi dviejų 
moterų likimus ir jų gyvenimus: 
„Žaliojo SPA“ viešbutis.

Saulius JAKUTIS, UAB „LONAS“. 
Naktinėjate iki 3 valandos ryto, 
dieną neturite jėgų, tačiau užmigti 
anksčiau nepavyksta? 

Norint gerai išsimiegoti, svarbu 
kasdien tuo pačiu metu gultis ir 
keltis.  

„Mūsų miego sistema mėgsta nuo-
seklumą. Keliantis ir einant miegoti 
skirtingu metu organizmui sunku 
suprasti, kada pradėti ruoštis poil-
siui. Todėl vakarais ilgai neužmie-
gate, o prabudę jaučiate nuovargį. Jį 
pašalinti padės atitinkami įpročiai“, 
- sako „Facebook“ grupės „Gero mie-

go klubas“ ambasadorius Vitalijus 
Majorovas.

Vidinis mūsų laikrodis, mokslinėje 
literatūroje vadinamas cirkadiniu 
ritmu, yra pagrindinis veiksnys, 
reguliuojantis miego–prabudimo 
ciklus. Šis laikrodis nurodo, kada 
turėtume keltis, o kada  eiti miegoti.

„Jei paklustume natūraliam or-
ganizmo laikrodžiui, problemų dėl 
kokybiško miego greičiausiai nė 
nekiltų – miegoti eitume ir keltu-
mėmės tuo pačiu metu, kiekvieną 
naktį miegotume panašų valandų 
skaičių. Tačiau tai ne visuomet 

pavyksta dėl visuomenėje įsitvir-
tinusių socialinių normų. Neretai 
darbo dienomis žmonės keliasi 6–7 
valandą, užmiega tik po vidurnak-
čio, todėl, kompensuodami miego 
trūkumą, savaitgaliais miega iki 
vidurdienio“, - problemas vardija 
V. Majorovas.

Anot jo, įpratinti organizmą laiky-
tis ritmo nėra sudėtinga, tačiau kliū-
timi tampa intensyvus gyvenimo 
tempas. Per dieną norima nudirbti 
kuo daugiau, užduotys neretai per-
keliamos net į lovą pamirštant (ar 
nežinant), kad prastas miegas ma-

žina darbingumą, neigiamai veikia 
savijautą, nuotaiką. 

„Numatykite valandą, kurią turite 
atsikelti. Jei tai 6–7 valandos, užmig-
ti rekomenduojama apie 22 valan-
dą. Toks ritmas neturėtų nutrūkti 
ir savaitgaliais. Žinoma, pirmosio-
mis savaitėmis tai gali tapti tikru 
iššūkiu, tačiau vėliau organizmas 
pripras ir miegosite geriau“, - teigia 
specialistas.  

Pasiruošimas miegui turėtų pra-
sidėti likus valandai arba dviem iki 
gulant. Tik kas vakarą laikantis tų 
pačių ritualų smegenys supras, jog 
atėjo laikas miegoti ir pradės gamin-
ti tam skirtą hormoną – melatoniną.

„Tačiau ir nuolat gulantis tuo pa-
čiu metu, užmigti gali būti sunku, 
ypač jei prieš kelias minutes inten-

syviai dirbote, aktyviai sportavote 
ar klausėte garsios muzikos. Todėl 
ruošiantis miegui reikėtų į šalį pa-
dėti visus išmaniuosius įrenginius, 
nerekomenduojama žiūrėti net tele-
vizoriaus“, - aiškina V. Majorovas..

Jis pastebi, kad vakare itin svarbu 
atsipalaiduoti, atsikratyti slegiančių 
minčių. Praverstų joga, meditacija, 
rami muzika, pagulėti šiltoje vonioje 
arba išrašyti popieriaus lape nera-
minančias mintis. Specialistas siūlo 
kiekvienam pasirinkti  jam tinka-
miausią būdą.  

„Jei atsigulę neužmiegate 15-20 
minučių, nesikankinkite, paskaity-
kite knygą arba paklausykite ramios 
muzikos. Tai padės atsipalaiduoti 
ir greičiau užmigti“, - pataria V. 
Majorovas.

Kaip išsiugdyti įprotį gerai miegoti?
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Lietuva mini 15-tuosius savo narystės 
NATO aljanse metus. Per šį laikotarpį, in-
vestuodami į krašto apsaugą, sukūrėme 
gyvybingą ir modernią kariuomenę. Nuo-
sekliai bendradarbiaudami, tapome pati-
kimais ir vertinamais partneriais. NATO 
valstybių kariai rotacijos principu padeda 
saugoti mūsų oro erdvę, reguliariai vyks-
tančios pratybos didina mūsų parengtumą 
galimiems išpuoliams ir kartu veikia kaip 
reikšmingas atgrasymo veiksnys.

Šis bendradarbiavimas geopolitinių am-
bicijų neslepiančiai Rusijai yra ypač nepri-
imtinas ir neparankus. 

„Vienas agresyviausių dabartinės Krem-
liaus propagandos taikinių – Baltijos šalių ir 
Amerikos transatlantinis ryšys. Kuo mažiau 
Amerikos Europoje ir regione, tuo geriau 
Kremliui ir dabartiniam Putino režimui, 
nes tada jam yra atrišamos rankos agresy-
viems veiksmams Ukrainoje ir galbūt kitose 
teritorijose“, – sako Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
instituto dėstytojas dr. Nerijus Maliuke-
vičius.

Rusijos bandymai kištis į 
vidaus politiką – visomis 
įmanomomis priemonėmis
Putino režimas transatlantinį bendradar-

biavimą bando ardyti, pasitelkdamas dezin-
formaciją, propagandą, kitas destruktyvias, 
neteisėtas priemones. Politologai, užsienio 
politikos ekspertai, žurnalistai atliko ne 
vieną tyrimą ir atskleidė eilę atvejų, kaip 
Putino režimas prisideda kurstant Europos 
Sąjungos šalyse nepasitenkinimą vidaus 
politika, finansuojant politines partijas ir 
bandant kištis į Europos bei JAV rinkimus, 
politinių sprendimų priėmimą. 

Rusija stengiasi pasinaudoti ES valsty-
bių skirtinga istorine patirtimi ir iš to ky-

lančiais skirtingais prioritetais, grėsmių 
suvokimu. 

„Lietuvoje taip pat nemažai pavyzdžių, 
kuriuos stebime internetinėje erdvėje, kai 
Rusija bando diskredituoti ir mus, ir mūsų 
partnerius. Paleidžiamos melagienos – iš-
galvotos naujienos apie neva NATO ka-
rių atliktus nusikaltimus, neva kapinėse 
važinėjančius tankus ir kertamus miškus 
NATO poligonams kurti. Tokiu nešvariu 
būdu mūsų visuomenės tarpe bandoma sėti 
nepasitikėjimą, įnešti sumaištį ir abejones“, 
– sako politologas. 

Pasak dr. N. Maliukevičiaus, transatlanti-
nis bendradarbiavimas yra mūsų saugumo 
garantas ir labai neparankus V. Putinui, to-
dėl bet kokia Kremliaus vykdoma ardomoji 
veikla yra vertinama labai rimtai.

NATO strateginės 
komunikacijos 
Kompetencijų centras – 
atsakas į dezinformacinius 
Rusijos išpuolius
Reaguojant į intensyvėjančius ir agre-

syvėjančius Rusijos veiksmus ir dezinfor-
macinius išpuolius, 2014 metais įsteigtas 
NATO strateginės komunikacijos Kompe-
tencijų centras (NATO STRATCOM), kurio  
uždavinys – stiprinti informacinį saugumą, 
apsaugoti NATO šalių viešąją erdvę nuo 
dezinformacijos ir melo, formuoti Aljanso 
strateginės komunikacijos doktriną, pareng-
ti ir nustatyti geriausias praktikas, kaip de-
konstruoti priešišką propagandą, atremti 
informacines atakas.

NATO STRATCOM yra įsikūręs Rygoje, 
jame dirba karybos ekspertai, mokslininkai, 
valstybės tarnautojai iš 14 valstybių narių. 
Lietuva yra viena iš šio centro įkūrimo ini-
ciatorių. 

Transatlantinės vienybės 
testas - sankcijos Rusijai
Transatlantinę vienybę demonstruoja ir 

ES bei NATO valstybių narių politiniai 
sprendimai Rusijos atžvilgiu. Nepaisant 
Kremliaus režimo bandymų skaldyti, ES ir 
NATO laikosi principinės pozicijos sank-
cijų Rusijai atžvilgiu. Tai ženklas Rusijai, 
jog į jos agresyvius veiksmus žiūrima ypač 
griežtai. Sankcijos Rusijai buvo įvestos 2014 
m. reaguojant į neteisėtą Krymo aneksiją ir 
sąmoningą Ukrainos destabilizavimą. 

2018 metais šios sankcijos buvo išplėstos, 
atsižvelgiant į Rusijos provokacijas Kerčės 
pusiasalyje ir tilto statybas, sujungusias 
aneksuotą Krymą su kontinentine Rusijos 
dalimi, tokiu būdu dar labiau pažeidžiant 
Ukrainos teritorinį vientisumą bei suvere-
nitetą ir nepriklausomybę. 

Nuolatinė Rusijos agresija, taip pat JAV 
prezidento D. Trumpo raginimai atsakingiau 
žiūrėti į Europos, t.y. savo pačių saugumą, 
tapo akstinu NATO aljanso valstybėms di-
dinti investicijas į krašto apsaugą,  vystyti 
infrastruktūrą ir stiprinti tarpusavio ben-
dradarbiavimą.

Šios mūsų ir NATO partnerių pastangos 
garantuoja, kad ilgiausias istorijoje trun-
kantis taikos periodas Europos žemyne 
sugeba atlaikyti tiek atvirus, tiek pogrin-
dinius Kremliaus bandymus pakirsti mūsų 
saugumo pamatą.

Transatlantinė vienybė – saugumo 
pagrindas, kurio Rusijai išmušti nepavyksta

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas 
dr. Nerijus Maliukevičius

Spalio 27 d. įvyko Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikš-
čionių demokratų (TS–LKD) Marijampolės skyriaus 
narių visuotinis  ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. 
Apsvarsčius ir patvirtinus skyriaus veiklos, finansinę, 
skyriaus rinkimų štabo 2019 m. savivaldos rinkimams 
ataskaitą, buvo surengti  skyriaus pirmininko rinkimai. 
Pagal naują partijos įstatų redakciją, pirmą kartą sky-
riaus pirmininkas buvo renkamas dvigubai ilgesnės - 4 
metų trukmės kadencijai.

Skyriaus grupės buvo iškėlusios 9 kandidatus į 
skyriaus pirmininkus. Daugumai jų atsiėmus savo 
kandidatūras, dėl pirmininko posto varžėsi du kandi-
datai: Edita Kuralavičienė ir Kęstutis Traškevičius. Iš 
96 susirinkime dalyvavusių skyriaus narių 78 palai-
kius Kęstutį Traškevičių, o 18  - Edita Kuralavičienę, 
TS–LKD Marijampolės skyriaus pirmininku trečiai 
kadencijai išrinktas Kęstutis Traškevičius. 

Pirmininko siūlymu, pirmuoju pavaduotoju pa-
tvirtintas Jonas Bieliauskas, pavaduotojais –Valdas 
Pileckas, Vaida Pituškienė, Andrius Vyšniauskas, Edita 
Kuralavičienė, Tomas Leseta, Remigija Taurokienė, 
Juozas Vaičiulis.

Skyriaus susirinkime taip pat buvo siūlomi kandida-
tai į Seimą Marijampolės ir Sūduvos vienmandatėse 
apygardose kitais metais vyksiančiuose rinkimuose.  
Nutarta siūlyti Juozo Vaičiulio, Andriaus Vyšniausko ir 
Vaido Šalaševičiaus kandidatūras. Galutinį sprendimą 
dėl pasiūlytų kandidatų priims TS-LKD Taryba 2020 
metų pirmoje pusėje.

Linkime sėkmės naujai skyriaus vadovybei ir 
būsimiems kandidatams į Seimą.

TS–LKD Marijampolės 
skyriaus informacija

Ts-lkd Marijampolės 
skyriaus pirmininku išrinktas 

kęstutis Traškevičius

K. Traškevičius skyriaus pirmininku išrinktas trečiai 
kadencijai

Juozas RašKauSKaS. Šiuolaikinė 
visuomenė myli iššūkius ir tam 
randa kodinių pavadinimų, pavyz-
džiui, „persitvarkymas“, „skaidru-
mas“, „rinkos ekonomika“ ir t. t. 
Dabar per Lietuvą ritasi „gerovės 
valstybė”, o Marijampolėje vyksta 
„optimizacija“.

Optimizacija (lot. optimus — ge-
riausias) yra projektuojamo, kuria-
mo objekto, konstrukcijos, plano, 
proceso geriausio varianto nusta-
tymas. 

Tokį apibrėžimą radau žodyne, o 
mūsuose tai reiškia, kad savivaldy-
bei pavaldžiose įstaigose siekiama 
sumažinti valdymo išlaidas, sujun-
giant dvi ar kelias įmones į vieną. 
Noras pagirtinas, bet galvoje kirba 

klausimai, į kuriuos nerandu atsa-
kymo.

Jungiant dvi įstaigas panaikinama 
vieno direktoriaus (-ės) kėdė ir bent 
jau buhalterio (-ės) darbo vieta. Li-
kusieji direktorius (-ė) ir buhalteris 
(-ė) ldirba už tą patį atlygį, kurį gau-
davo iki sujungimo, kai darbo krūvis 
buvo mažesnis. Ar tai reiškia, kad 
dabar šie du samdomi darbuotojai 
turės dirbti už save ir „tą berniuką”? 
O jeigu jungiamos trys įmonės, tai 
dirbs net „už du“ - atseit džiaukis, 
kad darbą turi? 

Jeigu atlyginimas nedidinamas, 
tai ar gali būti, kad paliktieji dirbti 
vadovai bei buhalteriai anksčiau   
gaudavo nepelnytai didelį atlygį, o 
dabar tik atkuriama teisybė?

Klausimai dėl optimizacijos

Renginiai, skirti Pasaulinei diabeto dienai:
Nemokami cukraus kiekio kraujyje tyrimai pageidaujantiems:
• lapkričio 11,12  d. d. 8.30-13 val. savivaldybės pastate (J. Basanavičiaus a. 1),
• lapkričio 13 d. 8.30-13val Bažnyčios g. 19 (buvusios poliklinikos patalpose).
Lapkričio 15 d. klubo „Diabetikas ABC“ nariams:             
9 val. - šv. Mišios Šv. Arkangelo Mykolo Mažojoje Bazilikoje,
11val. - Pasaulinės diabeto dienos minėjimas Bažnyčios g. 19 (buvusios 
poliklinikos patalpose).

Klubo „Diabetikas aBC“ taryba  
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Pirmas žingsnis – 
išsiaiškinti problemas
Galimybių didinti šilumos energijos vartojimo efekty-

vumą įmanoma atrasti daugelyje pastatų, nepriklausomai 
nuo jų paskirties. Vienas iš žingsnių to siekiant – energijos 
vartojimo auditas.

„Atliekant energijos vartojimo auditą galima iden-
tifi kuoti didžiausius šilumos praradimus lemiančius 
procesus ir silpnąsias pastato šilumos sistemos grandis. 
Kartu pateikiamos rekomendacijos, kaip mažinti energi-
jos sąnaudas. Kitaip tariant, audito metu išsiaiškinamos 
neefektyvaus energijos vartojimo priežastys ir pateikiami 
ekonomiškai pagrįsti būdai pagerinti situaciją“, – sako 
„Litesko“ fi lialo „Marijampolės šiluma“ vadovas Juozas 
Bartaškevičius.

Dideles įmones reguliariai atlikti vidinius energijos 
vartojimo auditus įpareigoja įstatymai. Tačiau ir kiti 
ūkio subjektai ar gyventojų bendruomenės gali tai daryti 
savanoriškai, nes, jei suvartojama daug šilumos ener-
gijos, reikia analizuoti, kodėl taip yra. Auditas leidžia 
imtis konkrečių priemonių taupyti energiją ir mažinti 
išlaidas.

J. Bartaškevičiaus teigimu, norint atlikti energijos 
vartojimo auditą reikėtų kreiptis į atestuotus ekspertus, 
kurie gali atlikti visapusišką analizę.

Galimybės sutaupyti – 
modernizavus pastato sistemas
Atlikus auditą galima pasirinkti būdus,  kaip didinti 

pastato energinį efektyvumą. Senuose daugiabučiuose 
ar senos statybos individualiuose namuose tai geriausia 
padaryti atliekant kompleksinę renovaciją. Pastebima, 
kad apšiltinus pastato išorę ir kartu sutvarkius vėdinimo 
sistemas, modernizavus šilumos punktą ir karšto van-
dens sistemą galima daugiau kaip 50 proc. sumažinti 
šilumos vartojimą.

„Vis dėlto kompleksinė renovacija nėra vienintelis 
būdas taupyti energiją. Automatizavus šilumos punktus, 
įrengus individualią energijos apskaitą, subalansavus 
vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas šilumos 
poreikius galima sumažinti net iki 30 proc.“, – sako J. 
Bartaškevičius.

Pavyzdžiui, automatizavus šilumos punktus, šilu-
mos energija pastatams tiekiama automatiškai, pagal 
lauko temperatūrą. Tai užtikrina, kad pastatai nebus 
peršildomi. Be to, automatizavus šilumos punktus, 
vartotojai gali patys nuspręsti, kada pradėti ir baig-
ti šildymo sezoną. O subalansavus šildymo ir karšto 
vandens sistemas, visus vartotojus pasieks vienodos 
temperatūros karštas vanduo, ir pastate šiluma bus 
paskirstoma tolygiai. 

Šiluma pagal individualius poreikius
Individuali šilumos reguliavimo ir apskaitos sistema 

– dar vienas būdas taupyti šilumą. Anot J. Bartaškevi-
čiaus, pastato šildymo sistemoje įrengus termostatinius 
ventilius, šilumos daliklius ir išmaniojo vienalaikio ro-
dmenų nuskaitymo sprendimus, atskirose patalpose 
galima nustatyti ir palaikyti norimą temperatūrą bei 
tiksliai paskirstyti sąnaudas už šilumos energiją. Tai 
leidžia gyventojams ar įmonėms šilumą naudoti pagal 
savo individualius poreikius ir mokėti tiksliai už tiek 
energijos, kiek jie suvartojo.

Taupyti padeda ir paprasti veiksmai
Yra ir visai paprastų būdų taupyti šilumos energiją. 

Šilumos nuostolius gali sumažinti senų langų pakeiti-
mas naujais sandaresniais, balkonų įstiklinimas. Be to, 
svarbu ir tinkamai pasiruošti žiemos sezonui. Pavyzdžiui, 
visada reikia patikrinti, kad radiatoriuose nebūtų oro. 
Net ir nedidelis kiekis oro neleidžia radiatoriams gerai 
ir vienodai įšilti.

Taip pat baldus kambaryje statykite taip, kad jie neuž-
stotų radiatorių ir netrukdytų šilumai pasiekti kambario 
gilumos. 

Už radiatoriaus esantį sienos plotą padengus šilumą 
atspindinčia plėvele ar specialios izoliacinės medžiagos 
sluoksniu, daugiau šilumos bus nukreipiama į patalpos 
vidų ir joje taps šilčiau. Šilumos nuostolius sumažinti 
galima ir prie išorinės kambario sienos pastačius didelę 
spintą ar knygų lentyną.

Dar viena priemonė, kuri padės išsaugoti daugiau ši-
lumos namuose – lauke spaudžiant didesniam šalčiui, 
nuleisti pakeliamas žaliuzes.  Dvigubo įstiklinimo langas 
su nuleistomis žaliuzėmis prilygsta trigubo įstiklinimo 
langui.

Taupus šilumos vartojimas – 
administratorių atsakomybė
Norint efektyviai vartoti energiją svarbu ne tik moder-

nizuoti šildymo sistemas, bet ir tinkamai jas prižiūrėti. 
Periodiškai turėtų būti plaunami šilumokaičiai, rūpina-
masi šilumos izoliacijos, fi ltrų, siurblių ir kitų sistemos 
dalių būkle. Be to, nelaukiant avarijos reikėtų pakeisti ir 
pasenusius šilumos sistemos vamzdžius. Visa tai – pastatą 
administruojančios įmonės atsakomybė.

„Jei jūsų pastatą prižiūri specializuota įmonė, turėtu-
mėte kreiptis į ją dėl rekomendacijų, kaip taupyti šilumą. 
Jos pareiga rūpintis, kad pastatai energiniu požiūriu 
būtų kuo efektyvesni. Būdami šilumos tiekėjais, mes  
užtikriname šilumos tiekimą tik iki pastato. Tolimes-
nis energijos vartojimas priklauso nuo to, kaip gerai 
savo darbą atlieka pastatų administratoriai“, – sako J. 
Bartaškevičius.

Svarbu daugeliui: kaip taupyti šilumą?
Šilumos vartojimo efektyvumas aktualus ne tik gyventojams, bet ir įmo-
nėms, įstaigoms ar kitiems viešųjų pastatų valdytojams. Nuo to priklauso 
ir už šildymą gaunamų sąskaitų dydis. Nors daugelis šiandien stengiasi 
taupyti vandenį ar elektros energiją, tačiau toli gražu ne visi žino, kaip 
sumažinti šilumos vartojimą. Tad ko reikėtų imtis?

Jurgis MAČYS. Paskaičiuota, kad 
Lietuvos vandentiekio tinkluose per 
metus prarandama tiek vandens, 
kiek jo tiekėjai parduoda Kauno ir 
Klaipėdos miestų vartotojams kartu 
paėmus. Tokie didžiuliai nuostoliai 
susidaro dėl nusidėvėjusių metali-
nių vamzdžių, kurie montuoti dar 
sovietmečiu. 

Vidutiniškai šalies vandentiekio 
įmonės netenka beveik ketvirtadalio 
vandens. Ne išimtis ir Marijampo-
lė. Bendrovės „Sūduvos vandenys“ 
direktorius Žydrūnas Čekauskas aiš-
kina, kad netektys apskaičiuojamos 
paprastai – lyginant miestui tiekia-
mo vandens kiekį ir tą, už kurį ben-
drovė išrašo sąskaitas gyventojams, 
įmonėms ir kitiems vartotojams. 
Kadangi patiekto ir apmokestinto 
vandens skirtumas nemažas, „Sū-
duvos vandenys“ nusprendė spręsti 
problemą - mažinti nuostolius. 

Būtina nustatyti vietas, kuriose 
įtrūkę ar skylėti vandens tiekimo 
tinklai. „Privalome imtis veiksmų 
nedelsiant. Tačiau trūkimams ar 

skylėms aptikti, deja, neturime 
tinkamos įrangos. Pavyzdžiui, apie 
avarijas tinkluose įprastai sužinome, 
kai vanduo iš vamzdžių išsiveržia į 
žemės paviršių, arba pastabūs mari-
jampoliečiai informuoja UAB „Sūdu-
vos vandenys“ dispečerinę (avarinę) 
tarnybą telefonu 8 612 91052 arba 
8 343 91052. Tačiau į paviršių iš-
kyla toli gražu ne viskas...“, - kalba 
direktorius. 

Dėl vandens nuostolių paieškos 
bendrovė sudarė sutartį su UAB 
„Vandensauga“, kuriai vadovauja 
profesorius Mindaugas Rimeika. Jis 
kartu su specialistais yra sukaupęs 
didelę tokių darbų patirtį, kadangi 
reikšmingus projektus jau sėkmin-
gai įgyvendino ne vienoje Lietuvos 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarky-
mo bendrovėje.

Įgyvendinant projektą, Marijam-
polės miesto vandentiekio tinklus 
numatoma suskirstyti zonomis. Tai 
bus padaryta atsižvelgiant į tinklo 
išdėstymą, magistralinius vamz-
džius, sklendes, pagrindinius var-

totojus ir kitus svarbius veiksnius. 
Anot profesoriaus, toks suskirstymas 
yra geriausias būdas įvertinti nuos-
tolių lygį įvairiose miesto dalyse, 
jį nuolat stebėti. Skylių, pro kurias 
išteka vanduo, specialistai ieškos 
naudodami specialius ultragarso 
daviklius, kitus įrenginius. Jie bus 
sumontuoti kiekvienos zonos tam 
tikrose vandentiekio atkarpose.

UAB „Sūduvos vandenys“ direkto-
rius Ž. Čekauskas pastebi, kad įgy-
vendinti projektą prireiks daugiau 
nei metų.  

„Atliekant darbus gali pasitai-
kyti vandens tiekimo pertrūkių. 
Suprantama, stengsimės jų išveng-
ti, tačiau, radus gedimą, jį reikės 
šalinti kuo skubiau. To nepadary-
si tekant vandeniui. Kur ir kada, 
kokiam laikui bus nutrauktas jo 
tiekimas, vartotojus informuosime 
mūsų bendrovės tinklalapyje www.
suduvosvandenys.lt, taip pat mari-
jampoliečiams lengvai prieinamose 
žiniasklaidos priemonėse“, - kalba 
Marijampolę geriamuoju vandeniu 

aprūpinančios bendrovės vadovas.
Įgyvendinti vandens nuostolių 

mažinimo projektą prireiks ne tik 
laiko, vartotojų supratingumo ir 
kantrybės, bet ir bendrovės specia-
listų susitelkimo. Tačiau užtaisius 

vamzdynuose rastas skyles bus su-
taupyta daug vandens, nemažai lėšų. 
Pasak Ž. Čekausko, už jas numatoma 
atnaujinti vandentiekio ir nuotekų 
tinklus, gerinti gyventojų, įmonių 
bei organizacijų aptarnavimą.

Naujos priemonės vandens nuostoliams mažinti

Ž. Čekauskas: „Įgyvendinant projektą bus siekiama, kad marijampoliečiai 
patirtų kuo mažiau nepatogumų“ 

Džeraldas KAUNECKAS, UAB 
„Idea prima“. Atvėsus orams 
daugėja sergančiųjų peršalimo 
ligomis, o kosulys yra vienas 
dažniausių negalavimų.  

„Į vaistinę užėję žmonės prašo 
kokių nors vaistų nuo kosulio net 
nesusimąstydami, koks ir dėl kokių 
priežasčių atsiradęs kosulys juos 
kamuoja. Jeigu savijauta negerė-
ja kurį laiką, kosulys intensyvėja,  
pakilusi kūno temperatūra, vaistai 
nepadės, reikia gydytojo pagalbos“,  
– sako „Gintarinės vaistinės“ vais-
tininkė Aušra Urbonavičienė.

Nėra vieno vaisto, kuris tiktų vi-
siems kosulio tipams gydyti, todėl 
labai svarbu išsiaiškinti, koks ko-
sulys vargina žmogų.

„Kol kosulys sausas, gerkite 
įvairias šiltas vaistažolių arbatas, 
pavyzdžiui, islandinės kerpenos, 
paprastųjų saldymedžių šaknų, 
vaistinių svilarožių šaknų, tūbių 
žiedų arbatas ir jų mišinius. Jei-
gu jaučiate, kad kosėjate drėgnai, 
tuomet rinkitės vaistinių čiobre-
lių, pušų pumpurų, raudonėlių, 
siauralapių gysločių vaistažoles. 
Pagal skonį, arbatas galite pagar-
dinti medumi, citrina ar imbiero 
griežinėliu,“ – sako vaistininkė. 

Viršutinių kvėpavimo takų in-
fekcijų metu dažniausiai pačią 
pirmą dieną ima varginti sausas 
kosulys, o trečiąją ligos dieną, jeigu 
gydomasi, kosulys tampa drėgnu, 
pradedama atsikosėti. Drėgnas ko-
sulys – sveikimo pranašas.  

Kai kosulys lengvas ir kosėjate 
rečiau nei kas valandą, papildomų 
vaistų gerti nebūtina. Pakanka 
vartoti daugiau skysčių, drėkinti 
patalpas, atlikti inhaliacijas. 

„Slopinti kosulį reiktų tuomet, 
jeigu kamuoja sausas, intensyvus, 
varginantis kosulys. Jį slopinančių 
vaistų būna augaliniu arba chemi-
niu pagrindu, tablečių arba sirupo 
pavidalu. Sauso kosulio negali-
ma gydyti gleives skystinančiais 
vaistais, nes geriami skystinantys 
vaistai tik erzina kvėpavimo takus 
ir žmogus dar daugiau sausai ko-
sėja“, – įspėja vaistininkė.

Po 2–3 dienų kosulys drėksta, 
pradedama atsikosėti. Tuomet 
jau vartojami vaistai, skystinantys 
bronchų sekretą ir skatinantys jo 
šalinimą iš kvėpavimo takų. Žmo-
gus gali rinktis tabletes, sirupus, 
lašus. 

Tai priklauso nuo kosulio inten-

syvumo, trukmės. „Svarbiausia 
drėgno kosulio negydyti kosulį 
slopinančiais vaistais, nes gali 
pakilti temperatūra, atsirasti dusu-
lys, vystytis pneumonija“, - pataria 
vaistininkė.  

Dažna kosulio priežastis po per-
šalimo yra rūkymas. Tabako dū-
mai žaloja viršutinius ir giliuosius 
kvėpavimo takus, suintensyvėja 
gleivių gamyba. Žmogų pradeda 
varginti nuolatinis kosulys, trun-
kantis daug mėnesių ar net metų – 
tai pagrindinis lėtinės obstrukcinės 
plaučių ligos simptomas. 

Alergija žiedadulkėms, nami-
niams gyvūnams, namų dulkių 
erkutėms, pelėsiams taip pat gali 
sukelti kosulį, pasireiškiantį prie-
puoliais, kartais net iki dusimo.

Intensyvus, sausas ir drėgnas ko-
sulys vienu metu reiškia bronchitą. 
Priepuolinis, sukeliantis vėmimą 
kosulys įspėja, kad sergama ko-
kliušu. Virusiniam laringitui bū-
dingas prikimęs balsas, sausas 
lojantis kosulys. Sergant astma 
kamuoja spazminis kosulys, ke-
liantis dusulį.

„Ūminis kosulys gali trukti iki 
3 savaičių, užsitęsęs trunka 3–8 
savaites. Lėtinis kosulys – dau-
giau nei 8 savaites. Kosulio tru-
kmė gali išduoti galimą astmą, 
lėtinę obstrukcinę plaučių ligą 
ar net onkologinius susirgimus. 
Taip pat ilgalaikis kosulys dažnai 
atsiranda rūkantiems žmonėms“, 
– sako Aušra Urbonavičienė.

Anot jos, kamuojant kosuliui 
praverčia inhaliacija su druskos 
tirpalu, į kurį galima įlašinti 
kelis lašus eukalipto eterinio 
aliejaus (išimtis, jei kvėpuos 
mažas vaikas arba  naudojamas 
elektrinis inhaliatorius), varto-
ti daug šiltų vaistažolių arbatų. 
Nakčiai reikia įtrinti krūtinę ir 
nugarą tepalu, kurio sudėtyje yra 
mentolio, pušų eterinio aliejaus. 
Naudinga ir užsidėti ant krūti-
nės orkaitėje arba mikrobangų 
krosnelėje sušildytą vyšnių 
kauliukų pagalvėlę. Jei tokios  
neturite, galite į drobinį maiše-
lį įpilti nemaltų linų sėmenų ir 
taip pat pašildyti.  

Peršalimo ligų sezono metu 
rekomenduojama kasdien pasi-
vaikščioti gryname ore, pakan-
kamai ilsėtis, valgyti visavertį 
maistą, grūdintis, vengti streso 
bei didelių žmonių susibūrimo. 

Kosulio priežastys, pasekmės  ir gydymas
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Rimvydas URBONAVIČIUS, istori-
kas. Visą knygą galima būtų skirti 
Barkauskų giminės istorijai, kurioje 
apstu Lietuvai nusipelniusių žmo-
nių: knygnešių, pažangių ūkininkų, 
mokslo ir politikos sferose žinomų 
asmenybių. Viena jų yra Angelė 
Nelsienė - Barkauskaitė (Angela 
Nelsas) - Jungtinių Amerikos vals-
tijų lietuvių visuomenės veikėja. Jos 
vardas minimas greta iškiliausių 
išeivijos asmenybių, reikšmingai 
prisidėjusių prie nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo ir stiprinimo. 
Pažymėtina, kad ponia Angelė yra 
Juozo Barkausko, mokytojo, buvu-
sio Marijampolės burmistro, Amatų 
mokyklos direktoriaus dukterėčia. 
Ji su tėvais ir dėdės Juozo šeima  iš 
gimtosios Santakos kaimo šalia Kal-
varijos 1944 m. pasitraukė į Vokieti-
ją ir 1949 m. atvyko į JAV - Čikagą. 

Baigusi verslo kolegiją, mūsų 
kraštietė dirbo plieno tiekimo kom-
panijos skyriaus vedėja. Ji šoko ir 
dainavo Čikagos lietuvių operoje. 
1960 m. Angelė ištekėjo už lietuvio 
Romo Nelso. 1964 m. Nelsai išsikėlė 
į Los Andželo miestą, kuriame Ro-
mas Nelsas tapo importo-eksporto 
kompanijos prezidentu. 

Los Andžele Angelė dirbo šeštadie-
ninės lietuvių mokyklos mokytoja 
bei redaktore lietuvių radijo stotyje 
(šias pareigas ėjo 11 metų). Visų A. 
Nelsienės pareigų (ir atitinkamai 
nuveiktų darbų) nevardinsiu - jų labai 
daug, paminėsiu, mano manymu, 
svarbiausias: Bendrojo Amerikos 
lietuvių fondo (BALFAS-šalpos fon-
das, kuris rėmė Lietuvos pogrindį, 
politinius kalinius, bažnyčią ir trem-
tinius) Los Andželo skyriaus vicepir-
mininkė; JAV lietuvių bendruomenės 
Vakarų apygardos (septynių valstijų) 
pirmininkė; Pasaulio lietuvių ben-
druomenės Seimo narė; JAV lietuvių 
bendruomenės tarybos prezidiumo 
pirmininkė; Amerikos baltų laisvės 
lygos (BAFL) pirmininkė. 

1998 m. Angelė Nelsas JAV Kon-
greso Atstovų Rūmuose įsteigė Bal-
tijos sambūrį (BALTIC CAUCUS), 
organizavo Baltijos šalių atstovų 
vizitus pas prezidentą Dž. H. V. Bušą  
prieš jo susitikimą Maltoje 1989 m. 
su SSRS prezidentu M. Gorbačiovu, 
rengė  susitikimus su Sąjūdžio na-
riais, disidentais ir kitais Lietuvos 
valdžios bei meno  atstovais. Už nuo-
pelnus Lietuvai ji apdovanota Kuni-
gaikščio Gedimino Ordino medaliu, 

NATO medaliu, kitais garbingais 
pasižymėjimo ženklais.  

Angelė ir Romas Nelsai užaugino 
dukras: Audrą Narbutienę, Renatą 
Paulienę ir Ingą Rugienienę, kurios 
taip pat dalyvauja Amerikos lietu-
vių veikloje. Dešimt Nelsų anūkų 
kalba lietuviškai, šoka ir dainuoja 
tautinėse šventėse, lankosi Lietuvo-
je ir ją labai myli, didžiuojasi savo 
kilme, kraštu. Angelė teigia, kad visa 
ši įvairiapusė veikla ir aktyvumas 
paveldėti iš praeities kartų.

Jos senelis Juozas Barkauskas 
gimė Juodelių kaime (Kalvarijos sa-
vivaldybė) ir paveldėjo tėvo stambų 
ūkį, vedė Santakos kaimo ūkininko 
Andriaus Paulionio ir Onos Kara-
liūtės dukterį Katariną Paulionytę 
(Paulionių šeimoje užaugo žinomas 
knygnešys Juozas Kancleris). 1890 
m. Barkauskai, pardavę ūkį Juo-
deliuose, persikraustė į Santakos 
kaimą. 

Jie buvo ne tik sėkmingi  ūkininkai, 
bet ir plačiai žinomi visuomeninin-
kai, kultūrininkai, labai gerbiami ir 
mylimi parapijos žmonių. Senelis 
Juozas rėmė įvairius renginius, au-
kojo parapijai, o senelės Katarinos 
dosnumas vargšams buvo plačiai 

žinomas apylinkėse. 
Katarina Barkauskienė 

užaugino našlaitę Mag-
daleną Stikloriūtę, kurią 
rado leisgyvę laukuose. 
Magdalena tapo jų šei-
mos nariu. Gyvenant 
Santakoje gimė sūnūs: 
1892 m. gegužės 12 d. 
Juozas (būsimasis mo-
kytojas, Marijampolės 
miesto burmistras), o 
1894 m. rugsėjo 9 d. 
Ciprijonas (Angelės 
Nelsienės tėvelis).

Mūsų miesto burmis-
tro Juozo Barkausko gy-
venimo faktai: medaliu 
baigė Marijampolės 
berniukų gimnaziją, 
nuo 1911 m. iki 1916 
m. studijavo Peterburgo 
Politechnikos institute. 
Specialybė - metalur-
gijos chemikas. Vėliau 
dirbo Taline, Rusijos 
Baltijos karinių laivų 
statykloje. Grįžęs į Lie-

tuvą 1919 m. -1924 m. dirbo che-
mijos, fizikos mokytoju gimnazijoje. 

Marijampolės miesto burmistru 
išrinktas 1920 m. sausio 14 d. ir 
dirbo iki 1922 m. rugsėjo 26 d. Vė-
liau du metus buvo miesto Tarybos 
pirmininku. 

Nuo 1925 m. iki 1927 m. pavasario 
– vidurinių mokyklų inspektorius, 
vėliau, iki 1929 m. kovo mėnesio, 
specialiojo mokslo tarėjas Kaune. 
Susipažinęs su amatų mokyklų 
darbu Europoje, buvo paskirtas 
Marijampolės valstybinės amatų 
mokyklos direktoriumi, kur dirbo 
nuo 1929 m. iki mokyklos likvidavi-

mo pirmosios sovietinės okupacijos 
metais. 

1937 m. vedė Eugeniją Šelvaitytę 
iš Kalvarijos. 1944 m. jiems gimė 
sūnus Gintaras Brunonas. Tais pa-
čiais 1944 m. kartu su brolio šeima 
pasitraukė į Vokietiją, o iš ten į Jung-
tines Amerikos Valstijas. Apsigyve-
no Čikagoje, kur dirbo pagal savo 
specialybę –metalurgijos chemiku. 
Mirė Čikagoje 1956 m. birželio 3 d., 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Dėkoju Angelei Nelsienei už nuotrau-
kas bei atsiminimus. Jų pateikiau tik 
mažą dalį

Burmistras Juozas Barkauskas ir jo garsi giminė

 Buvęs Marijampolės burmistras Juozas Barkauskas su sūnumi Gintaru 
Vokietijoje (1944-1945 m. m.)

Barkauskų šeima (iš kairės): motina Katarina Paulionytė-Barkauskienė, sūnus Ciprijonas 
(g. 1894, Angelės Nelsienės tėvas), sūnus Juozas (g. 1892; būsimas Marijampolės bur-
mistras), tėvas Juozas Barkauskas. Nuotrauka  daryta maždaug 1906-1910 metais. Sūnūs 
gimnazistų uniformomis

Nuotraukos iš Angelės Nelsienės archyvo

Angelė Nelsienė ir JAV prezidentas Dž. H. V. Bušas

Atkelta iš 1 p.
Liepsnojusi įmonė yra Alytaus 

pramonės zonoje, maždaug už ki-
lometro nuo Miklusėnų. Atstumas 
apie dvidešimt kartų mažesnis nei, 
pavyzdžiui, tarp Draugystės gatvės 
3-ojo namo ir Naftos bazės. 

Padangų gesinimui Alytuje va-
dovavęs Varėnos priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos viršininkas 
Andrius Kandratavičius dienraš-
čiui „Lietuvos rytas“ sakė, kad tai 
sudėtingiausias gaisras per 22 jo 
karjeros metus: „Labai džiaugiuosi, 
kad Varėnoje neturime tokių pramo-
nės objektų...“ 

O mes turime TRIS KARTUS PA-
VOJINGESNĘ Naftos bazę. „Tai 
didžiulio galingumo bomba, kuri 
laukia, kol kas nors užmins ant jos 
sprogdiklio, - vaizdžiai nuo seno 
susiklosčiusią situaciją apibūdina 
statybos inžinierius, projektuotojas 
Aloyzas Jurdonas. - Negali būti gy-
venamajame rajone toks objektas. Jis 
statytas sovietmečiu, neatitinka jo-
kiems priešgaisriniams atstumams, 
jokioms apsaugos zonoms. Naftos 
bazę reikia nedelsiant iškraustyti 

iš miesto, nes, atsitikus nelaimei, 
nepadės jokie gaisrininkai. Mero 
darbotvarkėje šis klausimas turi 
būti kiekvieną dieną.“ 

A. Jurdonas žino, ką sako, jis  pro-
jektavo ne vieną pavojingą objektą, 
gerai išmano jų keliamus pavojus. 
Kokie jie, patyrė  Alytaus miesto 
meras Nerijus Cesiulis, buvęs vi-
sai šalia pragaro, kuriame darbavosi 
ugniagesiai gelbėtojai. 

Galvoju, kad Marijampolės vado-
vai elgtųsi ne kitaip, jei, pavyzdžiui, 
gaisras kiltų Naftos bazėje (apsau-
gok, Viešpatie). Pekla čia būtų kai-
tresnė ir galimai lydima sprogimų, 
po kurių ne tik susidarytų nuodingų 
debesų, bet ir griūtų namai... 

Kas būtų, jei būtų, yra teorija. Štai 
kaip ją laikraštyje „Suvalkietis“ (ru-
brika „Eksperto komentaras“) dėsto  
mūsų savivaldybės administraci-
jos direktorius Karolis Podolskis, 
kuris yra ir Ekstremalių situacijų 
komisijos pirmininkas: „Įvykus 
tokio masto avarijai kaip Alytuje, 
visi pranešimai ir rekomendacijos 
gyventojams būtų teikiami pagal 
Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro Marijampolės departamento, 
Marijampolės  valstybinės maisto ir 
veterinarijos  tarnybos ir Aplinkos 
pasaugos departamento  Marijam-
polės valdybos rekomendacijas (...). 

Ekstremalių įvykių ar ekstremalių 
situacijų valdymo organizavimas 
ir koordinavimas yra numatytas 
Marijampolės savivaldybės eks-
tremaliųjų situacijų valdymo plane.

Manome, jeigu visi subjektai vyk-
dytų Plane numatytas funkcijas ir 
veiksmus, situacija būtų suvaldyta“.  

O jeigu subjektai nevykdys? Kas 
tada - chaosas kaip Alytuje, nors 
miestas taip pat turėjo (ir tebeturi) 
ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planą? Žmonės planuoja, o Dievas 
juokiasi. 

„Eksperto komentare“ K. Podols-
kis pabrėžia, kad tokio masto, kaip 
Alytuje, avarijoms likviduoti vienos 
savivaldybės turimų materialinių 
išteklių nepakanka, todėl reikia vals-
tybės pagalbos. 

Gal jos vertėtų prašyti Naftos ba-
zei iškeldinti iš gyvenamųjų namų 
kaimynystės. Apie tokius ketinimus 
prieš penketą metų kalbėjo šviesios 

atminties Marijampolės meras 
Vidmantas Brazys. Jis šių eilučių 
autoriui minėjo, kad galimą Naftos 
bazės kraustymąsi į Marijampolės 
laisvąją ekonominę zoną aptarė 
su UAB „Bendida“ vadovais – šiai 
bendrovei priklausė pavojingas 
objektas. Po to netekome V. Brazio,  

pasikeitė Naftos bazės savininkai... 
Meras Povilas Isoda sako, kad 

dabartinės kadencijos savivaldybės 
taryboje dėl šios problemos nieko 
nedaryta, ir žada Naftos bazės iš-
kėlimo klausimą įtraukti į savo ir 
tarybos darbotvarkę. „Šio reikalo bus 
imtasi“, - užtikrina meras.  

Žmonės planuoja, Dievas juokiasi

Valentina Miškelienė į vieną Draugystės gatvės namų priešais  Naftos bazę 
įsikraustė daugiau kaip prieš 50 metų. Moteris sako per visą tą laiką negavusi 
jokios oficialios informacijos, ką daryti, jei Naftos bazėje kiltų gaisras ar įvyktų 
kita nelaimė. „Bėgčiau į kiemą, ką daugiau“, - samprotauja pensininkė.

Ji prisimena sovietmečiu taip elgusis kaimynus, kai šie pamatė bazės teritorijoje 
degantį kažkokio kolūkio sunkvežimį, atvažiavusį paimti kuro. Ponia Valentina 
tvirtina baimės nejaučianti, esą nuo pavojaus saugo bazės tvora ir namo sienos. 
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Rinaldas ČESNAITIS, „Tauro“ klubo vyriausiasis treneris. Opavoje (Čekija) tarptautinio kultūrizmo ir fi tneso 
turnyro, kuriame varžėsi per 200 atletų iš 10 valstybių, nugalėtojais tapo šių eilučių autoriaus auklėtiniai Tomas 
Kairys (klasikinio kultūrizmo absoliuti kategorija) ir Ramūnas Rimidys (klasikinės fi gūros absoliuti kategorija). 

Trečiąsias vietas užėmė Laima Pletinskaja (fi tnesas) bei Mindaugas Giedris (kultūrizmas tarp atletų, kuriems 
per 40 metų). 

Du absoliučiai geriausi

Iš kairės: 
T. Kairys, 
R. Česnaitis, 
R. Rimidys

„Tauro“ klubo 
nuotrauka

Tarptautinės moterų organizacijos ZONTA INTERNATIONAL 
Marijampolės klubas kviečia dalyvauti ir prisidėti prie 

labdaros-paramos renginio

Surinktos lėšos bus skirtos talentingoms jaunosioms marijampolietėms paremti

Bilietus galima įsigyti 
tel. +370 616 16047 

„Gerumas suteikia sparnus“

2019 m. lapkričio 15 d. 18.00 val.
Marijampolės kultūros centre 

(Vilkaviškio g. 2)

Partneriai ir draugai:

Liudvika Meškauskaitė • Laura Latvaitytė-Zaman •  Giedrė Muralytė • Paulius Gefenas • Ričardas Bagdanavičius
Marijampolės meno mokyklos mokiniai • INGOS GĖLĖS • TIARA grožio namai • DOSIMA grožio salonas  
MPRC Kirpėjo mokymo programos mokinės L E I D Y K L A

S P A U S T U V Ė
Marijampolės televizija

Marijampolės ZONTA klubui – 

21 metai

, 

Koncertas

Renginio programoje:

Liudvikos Meškauskaitės tapyto šilko drabužių kolekcijos pristatymas

 „Gėlių paveikslai muzikoje“

Laura Latvaitytė-Zaman (sopranas), Giedrė Muralytė ( fortepijonas)

Paulius Gefenas 

Marijampolės meno mokyklos moksleivių muzikinė dovana
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Marijampolės meno mokyklos moksleivių muzikinė dovana

Marijampolės savivaldybės administracija kartu su Rygiškių Jono 
gimnazija įgyvendina projektą „Ugdymo kokybės gerinimas Mari-
jampolės Rygiškių Jono gimnazijoje“. Pagal jį numatyta atnaujinti 
patalpas, įrengiant modernias, kūrybiškumą skatinančias edukacines 
erdves bei įsigyti baldus ir įrangą kokybiškam ugdymui(si) užtikrinti.

Savivaldybės skelbtą viešąjį konkursą laimėjusi mūsų miesto bendro-
vė „Statybos ritmas“ baigia įrengti šiuolaikiškas laboratorijas, skirtas 
teorijai, paruošiamiesiems darbams ir praktiniams užsiėmimams. Be 
tradicinių priemonių čia bus naudojamos trijų dimensijų erdvinės 
vizualinės priemonės – 3D mokomųjų objektų rinkiniai. Atnaujinti 
chemijos, biologijos, fi zikos ir kiti kabinetai. 

Gimnazijos priestato rūsyje jau įrengti nauji persirengimo kam-
bariai su dušais ir WC. Atnaujinta ir gimnazijos sporto salė, kurioje 
sumontuota efektyvi ir saugi dirbtinio apšvietimo sistema. Pirmajame 
pastato aukšte, šalia sporto salės, įrengta multifunkcinė sporto/lais-
valaikio salė, kurioje netrukus puikuosis nauji treniruokliai ir kitos 
sporto ugdymo priemonės. Antrame aukšte, virš minėtos salės, greta 
veikiančios šviesios skaityklos, įrengta bendrojo naudojimo erdvė, 
skirta renginiams, grupiniams užsiėmimams, poilsiui, mokymuisi, 
pristatymams, susirinkimams.

Dar vienas pokytis – ne viduje, bet išorėje. Virš pagrindinio gim-
nazijos įėjimo nauja iškaba, visus  informuojanti, kad būtent čia yra 
Rygiškių Jono gimnazija.

Jos direktorius Vilhelmas Petkevičius su reikšmingais pokyčiais 
supažindino mokykloje apsilankiusius savivaldybės vadovus: merą 
Povilą Isodą, vicemerą Artūrą Visockį, administracijos direktorių Karolį 
Podolskį bei administracijos direktoriaus pavaduotoją Valdą Tumelį. 

Anot pastarojo, ugdymo kokybės gerinimo projektui įgyvendinti 
skirti 557 tūkstančiai eurų. Iš jų  474 tūkstančiai – Europos Sąjungos 
pinigai, beveik 42 tūkstančiai - Lietuvos valstybės biudžeto lėšos ir 
maždaug tiek pat prisideda savivaldybė. Darbus numatoma baigti 
gruodžio mėnesį.

„Kadangi įgyvendinant projektą pavyko sutaupyti nemažai lėšų, 
bendradarbiaudami su gimnazijos vadovybe sprendžiame, kokioms 
svarbioms reikmėms jas vertėtų panaudoti“, - atskleidžia  V. Tumelis. 

Savivaldybės vadovai taip pat domėjosi, kaip pagerinta aplinkos 
infrastruktūra neįgaliesiems sveikatingumo centre „Sveikatos ban-
ga“. Savivaldybės administracija iš savivaldybės biudžeto programos 
„Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimas“ priemonės „Neįga-
liųjų socialinės integracijos įgyvendinimas“ skyrė dvidešimt aštuonis 
tūkstančius eurų projektui „Baseino aplinkos pritaikymas žmonėms 
su negalia“.

Centro direktorius Rimantas Micuta aprodė svečiams pagal projektą  
įrengtą keltuvą (list ą), kuriuo žmonės su fi zine negalia gali patekti į 
baseino patalpas bei naudotis teikiamomis paslaugomis. Taip  pat 
supažindino su kita įranga, „Sveikatos bangos“ patalpomis, kuriose 
siekiama kuo efektyviau integruoti žmones su negalia į visuomenę 
per aktyvią fi zinę veiklą. Antai pernai savivaldybės biudžeto lėšomis 
už 7 tūkstančius eurų nupirktas nuleistuvas į plaukimo baseiną, at-
naujinta morališkai pasenusi įranga.

Mero pavaduotojas A. Visockis pasidžiaugė neįgaliųjų integracijos 
projektu, pabrėžė, kad centre  sumontuotas keltuvas (list as) - dar vie-
nas didžiulis žingsnis gerinant sąlygas neįgaliesiems Marijampolės 
savivaldybėje.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius 

Reikšmingi objektai atnaujinami 
ir savivaldybės biudžeto lėšomis

Atnaujintoje Rygiškių Jono gimnazijos sporto salėje sumontuota efek-
tyvi, saugi dirbtinio apšvietimo sistema

Iš kairės: K. Podolskis, savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų 
skyriaus vedėja Svajonė Rainienė, A. Visockis domisi liftu, kuriuo 
neįgalieji patenka į baseino patalpas
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Mobiliojo ryšio bendrovė 
„Tele2“ paruošė išskirtinį pa-
siūlymą savo naujiems ir esa-
miems klientams – mokėjimo 
planą su neribotais pokalbiais 
ir SMS bei 16 GB interneto duo-
menų už itin  patrauklią kainą. 
Pasiūlymu pasinaudoti galima 
internetinėje svetainėje www.
tele2.lt arba bet kuriame „Tele2“ 
salone.

„Atvėsus orams, vis daugiau laiko 
skiriame naršymui, vaizdo įrašų žiū-
rėjimui ir virtualiam bendravimui. 
Todėl klientams paruošėme išskir-
tinį, kasdien neribotai bendrauti 
leidžiantį mokėjimo planą“, – sakė 
Vaida Burnickienė, „Tele2“ parda-
vimų direktorė.

Neriboti pokalbiai, 
SMS ir 16 GB – tik 
8,90 Eur/mėn. 
Naujasis mokėjimo planas ypač 

tiks tiems, kuriems vis pritrūksta 
mobiliųjų interneto duomenų – 
turėdami 16 GB dydžio mėnesinį 

duomenų paketą galėsite naršyti 
savęs nevaržydami.

Šis 8,90 Eur/mėn. pasiūlymas 
mokėjimo planui galioja pasirašant 
terminuotą 18 mėn. sutartį be tele-
fono arba 24 mėn. sutartį, įsigyjant 
telefoną ir mokant jo kainą dalimis 
(kaina ne akcijos metu – 14,90 Eur/
mėn.). 

Už nurodytą mėnesinį mokestį su-
teikiamas neribotas minučių kiekis 
pokalbiams ir neribotas SMS kiekis 
į visus Lietuvos tinklus bei 16 GB 
duomenų. 2,9 GB šių duomenų ga-
lima išnaudoti keliaujant Europos 
Sąjungos šalyse.

Pasibaigus 18 mėn. arba 24 mėn. 
sutarties terminui, nuolaida mokė-
jimo planui nebebus taiko-
ma. Akcijos laikas ribotas. 
Daugiau informacijos ra-
site www.tele2.lt, „Tele2“ 
salonuose ar paskambinus 
117.

Papildomos 
dovanos
Ir tai dar ne viskas! Užsi-

sakius šį mokėjimo planą ir su juo 
sudarius terminuotą 18 arba 24 
mėn. sutartį, kartu gausite puikių 
išmaniųjų paslaugų – pusmetį nieko 
nekainuosiantį mobilųjį parašą ir 
galimybę mėnesį nemokamai žiūrė-
ti visą „TV Play Premium“ pramogų 
paketo turinį.  

Pasiūlymai papildomoms nemo-
kamoms paslaugoms galioja jas 
užsisakius kartu su minėtu mokė-
jimo planu ir aktyvavus jas ne vėliau 
kaip per 30 dienų nuo naujo plano 
sutarties pasirašymo datos.

Akcijos laikas ribotas. Daugiau 
informacijos rasite www.tele2.lt, 
„Tele2“ salonuose ar paskambinus 
117.

Išskirtinis „Tele2“ planas: 16 GB už 8,90 Eur/mėn.

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 14 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

Sudarė Danutė ŠulcaitėKryžiažodis

Knygą „Smėlio laikrodis“ laimėjo 

LIUDAS ŽUKELIS. 

Prizą atsiimti redakcijoje, Kauno 

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

tarus tel. 8-605 99998 

Vertikaliai: Ekonomija. Ginklai. Nuosava. Uganda. Suvis. 
Tala. Coliukė. Momentas. Juristė. Auto. TASS. PAR. Įspėsi. Misa. 

Horizontaliai: Produkcija. Adleris. Drumstė. Negana. Kotas. 
Ėmėsi. Mantos. Sutana. Jelgava. Tupi. Vilkatas. Kirasa. Sora. 

Kryžiažodžio (Nr. 35) atsakymas:  GRANITAS

1            2            3            4            5            6           7            8

„Tele2“ – 
skaidriausias 
operatorius Lietuvoje
Technologijų lyderė „Tele2“ šie-

met antrą kartą iš eilės buvo pripa-
žinta skaidriausia telekomunikacijų 
bendrove Lietuvoje. Tai atskleidė 

„Transparency International“ Lie-
tuvos skyriaus atliktas tyrimas, 
kurio metu „Tele2“ surinko 100 iš 
100 galimų balų.

Ką tai reiškia jums? Pasirinkę 
„Tele2“, jūs pasirenkate partnerį, 
teikiantį sąžiningos kainodaros 
paslaugas ir pasiūlymus.

Lošėjus, juos aptarnaujančius fi lmuoja nuolat 
Lošimų priežiūros tarnyba informuoja, kad nuo lapkričio 1 d. 

pasikeitė kai kurios Azartinių lošimų įstatymo nuostatos. Nuo 
šiol leidžiama reklamuoti tik azartinius lošimus organizuojančių 
bendrovių pavadinimus, prekių ženklus ir organizuojamų lošimų 
rūšis. Draudžiama nurodyti bet kokią papildomą rašytinę, vaizdinę 
ar garsinę informaciją. Taip pat draudžiama jaunesniems nei 18 
metų asmenims skirtose interneto svetainėse skelbti su azartiniais 
lošimais susijusią informaciją.

Privaloma fi lmuoti ne tik lošimo namuose (kazino), tačiau ir 
automatų salonuose bei lažybų punktuose. Vaizdo įrašymo sistema 
turi nepertraukiamai fi lmuoti: įėjimą į lošimų vietas, kasą arba 
vietą, kurioje priimami pinigai ir išmokami laimėjimai. Lošimo 
namuose (kazino) papildomai privalo būti fi ksuojama prie lošimo 
stalų įmokėtų sumų bei žetonų inventorizacija. 

Lošimų organizatoriai privalo užtikrinti, kad vaizdo įrašuose 
aiškiai matytųsi į lošimo vietas įeinantys asmenys, lošėjų ir lošėjus 
aptarnaujančių darbuotojų, atliekančių operacijas su pinigais kasoje, 
veiksmai, t. y. fi ksuojama, kokie asmenys, kokias pinigų sumas 
keičiasi, ar tokių asmenų veiksmai, susiję su pinigų keitimu ar 
laimėjimų jiems išmokėjimu, buvo užregistruoti atitinkamuose 
žurnaluose.

Vaizdo įrašams, fi ksuojantiems lošimo vietas, Priežiūros tarnyba 
nustatė kokybės reikalavimus. Tai padės lengviau identifi kuoti 
asmenis ar nustatyti kitas tikrinimui svarbias aplinkybes.

Laura BIELSKĖ. Siekiant suval-
dyti vis didėjantį sergamumą vė-
žiu, skatinant rinktis sveikesnį 
gyvenimo būdą ir taip išvengti 
tam tikrų vėžio formų, norint 
suteikti pacientams aktualią, 
patvirtintą informaciją, inicijuo-
jama nekomercinė programa „Aš 
nesu liga“. 

Jos autoriai, pagrindinis šalies 
vaistinių tinklas „Eurovaistinė“ 
kartu su Nacionaliniu vėžio ins-
titutu, kurs vaistinėms pritaikytą 
programą, skirtą vėžio diagnozę 
išgirdusiems žmonėms ir jų ar-
timiesiems.

Nuo 2020 m. veiksianti pro-
grama leis gyventojams bet 
kuriame šalies mieste kreiptis 
reikalingos pagalbos ir gauti pa-
tarimus, kaip sergant onkologi-
ne liga jaustis įmanomai gerai.

Nacionalinio vėžio instituto 
laikinai einanti pareigas direk-
torė dr. Sonata Jarmalaitė sako, 
kad teisingai elgiasi tie, kurie 
patarimo kreipiasi į vaistininką 
- po gydytojo tai sekantis kom-
petentingas patarėjas.

„Kasmet Lietuvoje vėžys di-
agnozuojamas daugiau nei aš-
tuoniolikai tūkstančių žmonių. 
Tyrimais įrodyta, kad saugioje 

draugiškoje aplinkoje  žmogus 
turi didesnę tikimybę išgyti, 
psichologinis nusiteikimas la-
bai svarbus ligos eigai. Pacien-
tams kyla daugybė klausimų, 
kurių nespėjame atsakyti, todėl 
šis projektas leis pacientams ne 
ieškoti informacijos padrikuose 
tekstuose internete, o pas spe-
cialistus“, - sako Nacionalinio 
vėžio instituto vadovė.

Pasak jos, paciento kon-
sultavimas yra jautriausias 
klausimas. Sergantiesiems ir 
jų artimiesiems  dėmesio ir in-
formacijos niekada nebus per 
daug. „Eurovaistinės“ valdybos 
pirmininkė Ingrida Damulienė 
aiškina, kad vaistininkai jau da-
bar kas kartą matydami, jog pa-
cientui reikalinga pagalba, kon-
sultuoja jį ir padeda kuo gali. 
Šiuo metu kuriama programa 
leis vaistinėse gauti pilnavertę 
pagalbą tiek diagnozę išgirdu-
siam, tiek jo artimiesiems.

„Vaistininko profesija yra ir 
pašaukimas daryti gera. Padėti 
žmogui, kai jam sunku ir reikia 
patarimo, dėmesio, užuojautos, 
sprendimo, kaip kiekvieną aki-
mirką jaustis įmanomai gerai“, 
- teigia I. Damulienė. 

Inicijuoja programą „Aš nesu liga“ 
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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 1679. 
Žinutėje negali būti daugiau kaip 160 
simbolių (skaičiuojami ir tarpeliai). 

Priešingu atveju, bus dvi žinutės ir kaina 
padvigubės.

Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

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.

Jūs laukiami Marijampolės kultūros centre
Tarptautinio dailininkų ple-
nero kūrybos paroda „Kalban-
ti žemė“, skirta išnykusiems 
kaimams (M. B. Stankūnienės 
menų galerijoje).
Paroda veiks iki gruodžio 6 d.
---------------------
Vytauto Lazausko tapybos 
paroda „Palangos parkas“. 
Paroda veiks iki gruodžio 2 d.
II aukšte.
---------------------
Egidijaus Bičkaus fotoparoda 
„Takk Takk Islandija“. 
Paroda veiks iki gruodžio 6 d.
I aukšte.
---------------------
Lapkričio 9 d. 12 val. ir 17 val.  
Festivalis „Rasos lašeliai“. 
Marijampolės kultūros centre.
---------------------
Lapkričio 9 d. 18 val. 
Šventė „Po rudens darbų“.
Sūduvos bendruomenės na-
muose, Valavičiuose.
---------------------
Lapkričio 10 d. 13 val. 
Kaimynų šventė ,,Supra-
šė oželis visus kaimynus“. 
Igliaukos skyriuje.
---------------------
Lapkričio 12 d. 18 val. 
Spektaklis vaikams „Nuoty-
kiai Legolende“. Marijampo-
lės kultūros centre.
---------------------

Lapkričio 13 d. 18 val. 
Kazimiero Jakučio ir gru-
pės koncertas ,,Aukštaitijos 
dangui“. Įėjimas nemokamas.  
Marijampolės kultūros cen-
tre.
---------------------
Lapkričio 14 d. 19 val. 
Grupės „Pikaso“ 20-mečio 
koncertas. Marijampolės kul-
tūros centre.
---------------------
Lapkričio 15 d. 18 val. 
Marijampolės moterų klubo 
,,Zonta” labdaros renginys. 
Marijampolės kultūros centre
---------------------
Lapkričio 16 d. 12 val. 
Miuziklas „Kakės Makės 
gimtadienis“. Marijampolės 
kultūros centre.
---------------------
Lapkričio 19 d. 18 val. 
Muzikinis vakaras  „Juozui 
Naujaliui 150 metų”. Mari-
jampolės kultūros centre.
---------------------
Lapkričio 20 d. 18 val. 
Tradicinis šokių vakaras.
Marijampolės kultūros centre
---------------------
Lapkričio 20 d. 18.30 val. 
Folkloro vakaras su  moterų 
vokaliniu ansambliu ,,Žvirgž-
dė”. Marijampolės kultūros 
centre (201 kabinete).

---------------------
Lapkričio 20 d. 19 val. 
Šokio spektaklis OTELAS.
Marijampolės kultūros cen-
tre. 
---------------------
Lapkričio 21, 28 d. 16 val. 
Edukaciniai užsiėmimai „Ka-
lėdų belaukiant”. Puošyba 
karpiniais. Marijampolės kul-
tūros centre (308 kabinete).
---------------------
Lapkričio 22 d. 18 val. 
Monikos Marijos gyvo gar-
so koncertas. Marijampolės 
kultūros centre. 
---------------------
Renginiai skirti Lietuvos 

kariuomenės dienai 
Lapkričio 23 d. 13.30 val. 
Lietuvos kariuomenės dienos 
iškilmės. Marijampolės kul-
tūros centre. 
---------------------
Lapkričio 23 d. 14 val. 
Grupės „Biplan“ koncertas. 
Marijampolės kultūros cen-
tre. 
---------------------
Lapkričio 23 d. 15 val. 
Šventė „Braido ruduo“. Dauk-
šių skyriuje.
---------------------
Lapkričio 23 d. 16 val. 
Sasnavos bendruomenės 
šventė. „16-ta dūzgė“. Foto-
grafi jų parodos atidarymas 
„Sasnava- metų laikai. Ru-
duo“. Sasnavos skyriuje.
---------------------
Lapkričio 26 d. 18 val. 
„4 istorijos“ pagal A. Bocel-
li ir S. Brightman“, solistai:  
O. Kolobovaitė, E. Bavikinas, 
baleto artistai: J.Vitkutė, 
G.Visockis. Marijampolės 
kultūros centre. 
---------------------
Lapkričio 26 d. 16 val. 
Edukacija „Adventas - lauki-
mo metas“. Advento vainikų 
pynimas. Sasnavos bendruo-
menės namuose.
---------------------
Lapkričio 27 d. 18 val. 
Koncertas „Simonui Dons-
kovui - 70!“. Marijampolės 
kultūros centre. 
---------------------
Lapkričio 28 d. 18 val. 
Spektaklis vaikams „Alisa ste-
buklų šalyje“. Marijampolės 
kultūros centre. 
---------------------
Lapkričio 29 d. 18 val. 
Koncertas „Dmitry Metlitsky 
orkestas“ ir Vienos Šou bale-
tas. Marijampolės kultūros 
centre. 
---------------------

Lapkričio 30 d. 10 val. 
Kalėdinė mugė. Ma-
rijampolės kultūros 
centre, I ir II aukš-
tuose.
---------------------
Lapkričio 30 d. 13 val. 
Šventė vaikams 
„Svajonių šalyje“. 
Edukacija „Mano 
Kalėdinis žaisliu-
kas“. Daukšių sky-
riuje.
---------------------
Lapkričio 30 d. 16 val. 
Spektaklių vakaras. 
Liudvinavo skyriuje.

LŽŪKT konsultavimo biuras organizuoja seminarą tema “ Mitybinių fak-
torių įtaka melžiamų karvių produkcijos didinimui, produkcijos kokybės 
gerinimui ir savikainos pokyčiui“, trukmė 4 akad. val., pagal įgyvendi-
namą projektą „Mitybinių faktorių įtaka melžiamų karvių produkcijos 
didinimui, produkcijos kokybės gerinimui ir savikainos pokyčiui“.

Dalyvavusiems seminare bus išduodami 
kvalifi kacijos tobulinimo pažymėjimai.

Jūsų lauksime lapkričio 15 d., renginio pradžia 9.00 val., LŽŪKT Mari-
jampolės biuras, Laisvės g 16, Marijampolė

Būtina išankstinė registracija tel. 8 612 37820 
arba el. p. birute.spundzeviciene@lzukt.lt

Žemdirbių dėmesiui!
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PARDUODA

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

PASLAUGOS

PERKA

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

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.

Superku visų markių automobilius. Pirkčiau 
butą arba namą. Tel. 8-634 49324.

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

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

REIKALINGA

DĖMESIO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, pa-
tvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534,  
32.1.1.2 papunkčiu, informuoju, kad 2019 m. 
lapkričio 18 d. 9:00 bus atliekamas žemės 
sklypo (kadastro Nr. 5152/0011:20), esan-
čio Slyvų g. 11, Šimulių k., Liudvinavo sen., 
Marijampolės sav., ribų ženklinimas.  Kvie-
čiame Jus, gretimo žemės sklypo, esančio 
Šimulių k., Liudvinavo sen., Marijampolės 
sav., savininką, dalyvauti žemės sklypo  (ka-
dastro Nr. 5152/0011:20) ribų ženklinime. 
Jei negalėsite dalyvauti ženklinant žemės 
sklypo (kadastro Nr. 5152/0011:20) ribas, 
turite pranešti apie savo neatvykimą likus 
ne mažiau kaip 2 dienoms iki darbų pra-
džios adresu: Vytauto g. 34A, Marijampolės 
m.; el.p.jolanta@metrumlt.eu; tel. 8-657-
74673. Jums neatvykus ar neinformavus 
apie savo neatvykimą darbai bus tęsiami.

Atvešime durpių briketus, 
akmens anglį, pjuvenų 

briketus, granules.
KOKYBĘ GARANTUOJAME.

Tel.: 8 683 13463.

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.

K.T. „SPINDULYS“
DIDŽIOJI SALĖ

„Playmobil FILMAS“ (Pran-
cūzija, Vokietija, animacinė nuotykių 
komedija visai šeimai, V). 
Dubliuota lietuviškai.
Lapkričio 9, 10 d. 11 val. (2D formatu) 
Bilieto kaina – 3 Eur.
-------------------
„Monstrų atostogos“ (JAV, 
animacinis nuotykių filmas visai 
šeimai, V). 
Dubliuota lietuviškai.
Lapkričio 8 d. 15 val. (2D formatu)
Lapkričio 9, 10 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.  
Lapkričio 9 d. 15 val. (2D formatu) 
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki 10 
m. – 3,50 Eur.
-------------------
„Pats sau milijonierius“ (Lie-
tuva, komedija, N-13).
Lapkričio 8–10 d. 17.30 val.
Lapkričio 11–14 d. 18 val.
Bilieto kaina – 4,70 Eur.
-------------------
„Daktaras Miegas“ (JAV, siaubo 
fi lmas, N-16).
Lapkričio 8–10 d. 19.30 val.
Lapkričio 11–14 d. 20 val.
Bilieto kaina – 4,70 Eur.

Stiveno Kingo „Daktaras Miegas“ pa-
sakoja Denio Torenso istoriją – vyro, 
kuris prieš 40 metų, dar būdamas ber-
niukas, nuo pasaulio atkirstame vieš-
butyje išgyveno siaubingą žiemą fi lme 
„Švytėjimas“. Per daugelį metų Denio 
atrasta dalinė sielos ramybė sugriūva 
kaip kortų namelis, kuomet į vyro gy-
venimą įsiveržia Abra – paauglė, kaip 
ir Denis, turinti „švytėjimo“ dovaną: ga-
linti bendrauti mintimis ir regėti daly-
kus, nematomus paprastiems žmonėms. 
Mergaitę persekioja paslaptinga sekta, 
tikinti, kad nužudę Abrą galės pasiekti 
amžiną gyvenimą. Negalėdamas likti 
nuošalyje, Denis apsisprendžia padėti 
Abrai. Išlaisvinus pastaruosius 40 metų 
užspaustą vidinį „švytėjimą“, į Denio 
gyvenimą su nauja jėga sugrįžta ir visi 
vaikystėje jį persekioję demonai.
-------------------
„Midvėjaus mūšis“ (JAV, Kinija, 
istorinė veiksmo drama, N-13).
Lapkričio 8, 9 d. 22.15 val.
Lapkričio 10 d. 15 val.
Lapkričio 11–14 d. 15.30 val.
Bilietų kainos: 15, 15.30 val. – 4 Eur, 
22.15 val. – 4,70 Eur.

 MAŽOJI SALĖ

„Elniuko Ailo kelionė per 
Laplandiją“ (Suomija, Prancūzija, 
dokumentinis nuotykių fi lmas visai 
šeimai, V). 
Įgarsinta lietuviškai.  
Lapkričio 9, 10 d. 11.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams iki 
10 m. – 3 Eur.
-------------------
„Broliai meškinai ir fan-
tastiškas nuotykis“ (Kinija, 
animacinis fi lmas visai šeimai, V). 

Dubliuota lietuviškai.  
Lapkričio 8, 11–14 d. 15.15 val.
Lapkričio 9, 10 d. 13.15; 15.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams iki 
10 m. – 3 Eur.
Sekmadienį 13.15 val. – ŠEIMOS SE-
ANSAS, bilieto kaina – 3 Eur.
-------------------
„Leónė. Bėganti į šviesą“ 
(Lietuva, nuotykių drama, N-13).
Lapkričio 8, 9 d. 17.15; 19.45 val. 
Lapkričio 10–12 d. 17.15 val. 
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
-------------------
„Žinutė“ (Rusija, drama, trileris, 
N-18).
Lapkričio 8, 9 d. 22 val. 
10–14 d. 19.45 val. 
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
-------------------
„Troškimų kambarys“ (JAV, 
mistinis trileris, N-13).
Lapkričio 8, 9 d. 22 val. 
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
-------------------
Žmogaus teisių dokumentinių 
fi lmų festivalio NEPATOGUS 

KINAS programa:
* „Labas, robote“ (Vokietija, dokumen-
tinis filmas, 2018, V). Lapkri-
čio 13 d. 18 val. Auka – bent 1 ct.
----
* „Normalumas“ (Italija, Švedija, 
dokumentinis fi lmas, 2019, V). 
Lapkričio 14 d. 18 val. Auka – bent 1 ct.
----
* „Lenkai vs. lenkai“ (Lenkija, 
Prancūzija, dokumentinis fi lmas, 
2018, N-16). 
Lapkričio 15 d. 18 val. Auka – bent 1 ct.
----

GERIAU GIRDĖKIME!
Klausos aparatų lyderio „Phonak“ 
šveicariški aparatai nuo 200-2 000 €.
Klausos protezavimo specialistas 
lapkričio 20 d. (trečiadienį) parinks 
klausos aparatą.
Su LOR gydytojo siuntimu, už klausos 
aparatą mokėkite nuo 85 € mažiau.
Galima užsisakyti individualų ausies įdė-
klą. Prekiaujame elementais, plovimo 
ir džiovinimo tabletėmis, standartiniais 
ausų įdėklais. Atliekame smulkų remontą.
Registruotis tel. 8-620 97877.
„Optika“ Laisvės g. 14-1, Marijampolė 
(prie LUMINOR banko). 

UAB „Litesko“ priklauso didžiausiai Europoje energetikos paslaugų 
kompanijų grupei „Veolia“ bei savo veikloje vadovaujasi jos principais bei 
patirtimi. „Veolia“ grupė turi daugiau nei 174 tūkstančius darbuotojų 55 
pasaulio šalyse. „Veolia“ iš viso aptarnauja daugiau negu 3,4 mln. vartotojų 
ūkių, prižiūri daugiau nei 700 centralizuotų šildymo ir vėsinimo sistemų, 
valdo 118 tūkstančių energetikos objektų.

UAB „Litesko“ buvo įkurta 1998 metų gruodžio mėn. Bendrovė 15-os ir 
daugiau metų laikotarpiui yra išsinuomojusi miestų bei gyvenviečių centra-
lizuoto šildymo sistemas. Apjungdama šešis fi lialus „Litesko“ tiekia šilumos 
energiją bei karštą vandenį Marijampolėje, Telšiuose, Vilkaviškyje, Druski-
ninkuose, Biržuose, Kelmėje bei šių savivaldybių miesto tipo gyvenvietėse.

„Litesko“ centralizuotai aprūpina šiluma bei tiekia karštą vandenį beveik 
60 tūkstančių butų visoje Lietuvoje bei keliems tūkstančiams privačių 
įmonių, organizacijų, pramonės įmonių bei valdžios įstaigų.

Bendrovė nuolatiniam darbui Marijampolėje ieško 
VYRESNIOJO PRIEŽIŪROS TECHNIKO 

(katilinės vadovo pavaduotojo):
Darbo aprašymas:
. Katilinės techninės grupės dokumentacijos rengimas.
. Katilinės įrenginių priežiūros ir remonto darbų organizavimas.
Reikalavimai:
. Aukštasis arba aukštesnysis inžinerinis išsilavinimas.
. Darbo patirtis energetikos sektoriuje (privalumas).
. Geras kompiuterinis raštingumas (MS Word, Excel).
. Vairuotojo pažymėjimas B kategorija.
. Anglų kalbos mokėjimas (privalumas).
Naudingi įgūdžiai:
. Gebėjimas dirbti komandoje.
. Gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus.
. Atsakingumas, lankstumas, komunikabilumas.
Mes siūlome:
. Įdomų darbą didelėje, tarptautinę patirtį turinčioje bendrovėje.
. Galimybes asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.
. Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas.
. Geras karjeros galimybes.
Vietovė: Marijampolė.
Kontaktinis asmuo: Dainius Bradūnas.
Informacija telefonu: +370 699 89648.

UAB „Litesko“ priklauso didžiausiai Europoje energetikos paslaugų 
kompanijų grupei „Veolia“ bei savo veikloje vadovaujasi jos principais bei 
patirtimi. „Veolia“ grupė turi daugiau nei 174 tūkstančius darbuotojų 55 
pasaulio šalyse. „Veolia“ iš viso aptarnauja daugiau negu 3,4 mln. vartotojų 
ūkių, prižiūri daugiau nei 700 centralizuotų šildymo ir vėsinimo sistemų, 
valdo 118 tūkstančių energetikos objektų.

UAB „Litesko“ buvo įkurta 1998 metų gruodžio mėn. Bendrovė 15-os ir 
daugiau metų laikotarpiui yra išsinuomojusi miestų bei gyvenviečių centra-
lizuoto šildymo sistemas. Apjungdama šešis fi lialus „Litesko“ tiekia šilumos 
energiją bei karštą vandenį Marijampolėje, Telšiuose, Vilkaviškyje, Druski-
ninkuose, Biržuose, Kelmėje bei šių savivaldybių miesto tipo gyvenvietėse.

„Litesko“ centralizuotai aprūpina šiluma bei tiekia karštą vandenį beveik 
60 tūkstančių butų visoje Lietuvoje bei keliems tūkstančiams privačių 
įmonių, organizacijų, pramonės įmonių bei valdžios įstaigų.

Bendrovė nuolatiniam darbui Marijampolėje ieško 
INŽINIERIAUS MAŽŲJŲ KATILINIŲ EKSPLOATACIJAI:
Darbo aprašymas:
. Mažųjų katilinių ekploatacijos organizavimas.
. Katilinių dokumentacijos rengimas.
. Katilinių įrenginių techniinės priežiūros ir remonto darbų organizavimas.
Reikalavimai:
. Aukštasis arba aukštesnysis inžinerinis išsilavinimas.
. Panašaus darbo patirtis.
. Geras kompiuterinis raštingumas (MS Word, Excel).
. Vairuotojo pažymėjimas B kategorija.
Anglų kalbos mokėjimas (privalumas).
Naudingi įgūdžiai:
. Gebėjimas dirbti komandoje.
. Gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus.
. Atsakingumas, lankstumas, komunikabilumas.
Mes siūlome:
. Įdomų darbą didelėje, tarptautinę patirtį turinčioje bendrovėje.
. Galimybes asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.
. Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas.
. Geras karjeros galimybes.
Vietovė: Marijampolė.
Kontaktinis asmuo: Darius Blažauskas.
Informacija telefonu +370 656 51071.

* „Kitokia meilės istorija“ (Danija, 
Olandija, Švedija, dokumentinis 
fi lmas, 2018, V). 
Lapkričio 16 d. 18 val. Auka – bent 
1 ct.
----
* „Paskutinę akimirką“ (Jungtinė 

Karalystė, dokumentinis fi lmas, 
2018, N-13) 
Lapkričio 17 d. 15 val. Auka – bent 1 ct.
-----------------------
Perkant internetu www.spinduliokinas.
lt, bilietai pigesni! Informacija teikiama 
tel. (8 343) 54787.
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. Apatinių drabužių tiekėjas pateikė 
tokį  instrukcijos pradinį variantą (jis 
buvo pataisytas): marškinaičius reikia vilktis 
per galvą atidarius užtrauktuką; užtrauktu-
kas atidaromas lėtu vientisu judesiu; jeigu į 
užtrauktuką patenka medžiagos, reikia pir-
miausiai ištraukti įstrigusią medžiagą ir tik 
tuomet bandyti užtraukti/atidaryti užtrauk-
tuką; nykščius įdedame į skylutes rankovėse, 
kad patogiau apsivilktume eilinį apatinių 
drabužių sluoksnį; skylutes rankovėse galima 
naudoti ir kasdieninio drabužio vilkėjimo 
metu; apatiniai drabužiai užtikrina terminį 
komfortą esant temperatūrai žemiau 5 laips-
nių; negalima vilkėti drėgnų drabužių, nes jie 
praranda savo savybes; šlapius apatinius rei-
kia išdžiovinti išskleistus ir tik tuomet vilktis.
. Iš archyvo klientų prašymų: man buvo 

3-4 metai ir aš sėdėjau ant stalo, kai atva-
žiavo išvežti;  mūsų šeima nukentėjo nuo 
banditų (partizanų) depresijos; rusai žinojo, 
kad buvau ištremtas, o Jūs, lietuviai, neži-
not; Lietuvos patriotas surištas su politika 
pabėgęs į Angliją;
. Prašymų sudaryti genealoginį medį 

variacijos: prašau sudaryti mūsų šeimos 
ginekologinį medį; prašau sudaryti mūsų 
giminės archeologinį medį; kreipiuosi kon-
sultacijos dėl savo geologinės šeimos; prašau 
atlikti mano šeimos geologinę paiešką.

Prasti mūsų 
popieriai

Kiekvienas, kurio darbas neatsiejamas nuo spausdintinio žodžio, galėtų patvirtinti, kad per skubėjimą 
ar neatidumą  ne kartą teko „iš didelio rašto išeiti iš krašto“. Bet kartais darbo „brokas“ blyksteli kaip 
auksas pelenuos: korektūros klaida, ne vietoje įterptas žodis ar kompiuterio savavališkai pritaikyta 
automatinės taisos parinktis sukuria smagų kalambūrą. Jų pririnko Lietuvos vyriausiojo archyvaro 
tarnyba, paskelbusi konkursą „Prasti mūsų popieriai“. Jo rengėjai sutiko pasidalinti gautais „perliukais“.   

. Organizacijos nustatytų tikslų išgyven-
dinimas.. Elektroninis dokumentas pasirašytas 
elektroniniu paršu.. Archyvo skaistyklos darbo laikas nustato-
mas archyvo direktoriaus įsakymu.. Norime patikinti, kad norime patikinti.. Laikinai einanti generalinio direktoriaus 
pavaduotoja.. Velionių, komandiruočių draudimo ir kitas 
išlaidas apmoka kviečiančioji pusė.. Anketos klausimas: kaip vertinate savo 
atliktą darbą? Pateikti galimi atsakymų va-
riantai: TAIP, NE, NEŽINAU, KITA.. Taip pat primename, kad norėtume pri-
minti.. Raštas labai skubus, nes reikia peržiūrėti 
kuo skubiau. . Gal prilijo po lietaus.. Be originalo šis dokumentas yra netvirtas.. Įrangos draudimas nebuvo laiku apdraus-
tas per neapsižiūrėjimą.. Kokybiškai ir laiku atvykusiems asme-
nims.. Nykstančių veislių paraiškos.. Jūs telyčia ir karvė, t. y. 2 ūkiniai gyvūnai.

. Parengtas raštas atneštas pasirašyti ministrui. Šis perskaitė raštą 
ir kviečia rengėją. 
- O kur priedai?
- Tai va – du lapai...
- Ne, ne lapai, turi būti priedai! – sako ministras ir rodo dokumentą, 
o ten parašyta: „PRIDEDAMA. 2 papai.“
. Įgyvendinant šį projektą bus sudaryta galimybė sudaryti genea-
loginius medžius ir pakviesti medyje esančius asmenis prisijungti. 
. Latvijos gyventojai vis dar jaučiasi mažiau saugūs už latvius ir 

estus, rodo Baltijos šalių saugumo indeksas, sudarytas draudimo 
kompanijos „Ergo“
. Sulaikytas didelis kiekis kontrabandinių cigarečių klastočių
. Neblaiviu pripažintas, o vėliau išteisintas vairuotojas iš valstybės 
žalos negaus.
. XX a. pasitiko bažnyčią savo negailestingumu.
. Renesanso laikotarpiu bažnyčiose pradeda rodytis barokas.
. Aleksandro bažnyčios Varniuose stogas yra truputį atitrauktas nuo 
frontono ir susmulkintas.

. Aš, kariūnas..., saviruošos metu nuo 8:15 
iki 8:40 miegojau ant grindų tarp lovų savo 
kambaryje, nes jaučiausi pavargęs  ir ne-
išsimiegojęs bei nenorėjau miegoti per 
paskaitas. Dėl savo poelgio labai gailiuosi 
ir daugiau taip nepasikartos. 
. Aš, kariūnas ...., neleidžiamu laiku 5:40 
ryto nubėgau į tualetą, nes negalėjau il-
giau kentėti.  

Arminas Šileikis, lietuvos nacio-
nalinis muziejus. Ką apie mus gali 
papasakoti batai, kuriuos avime, 
saugome ar jais puikuojamės?  Apie 
tai pokalbis su Depresijos gydymo 
centro kūno ir judesio terapeute Rita 
Karklyte, apsilankiusi archeologi-
nės avalynės parodoje „200 batų 
– 700 metų“, kuri veiks iki 2020 
m. vasario 9 d. Vilniaus gynybinės 
sienos bastėjoje.
- Apavo atsiradimas greičiau-

siai nemažai nulėmė tai, kokie 
esame?

- Pasaulio istorija būtų pakrypusi 
turbūt kita linkme, nesugalvok žmo-
gus, kaip apsaugoti savo jautrias 
pėdas nuo šalčio, drėgmės, reljefo 
nelygumų. Ko gero, būtume mažiau 
bastęsi po pasaulį, daugiau sėdėję 
namie, prie židinio. 

Būtume mažiau bendravę, karia-
vę ir prekiavę – visa tai susiję su 
gebėjimu įveikti ilgus nuotolius. 
Batai apie visuomenę gali atskleisti 
nemažai dalykų, pavyzdžiui, kokia 
buvo ekonominė situacija, mados 

tendencijos, socialinė struktūra...
- O papasakoti apie konkretų 

žmogų? 
- Akivaizdu, kad batai atspindi 

mūsų įpročius. Jie parodo, kiek ir 
kur vaikštinėjame, kokiomis trans-
porto priemonėmis naudojamės, ar 
mokame tinkamai savimi pasirū-
pinti ir net – ar save gerbiame. Jei-
gu žmogaus pajamos leidžia įsigyti 
patvarių kokybiškų batų porą, o jis 
dešimt metų vaikšto su tais pačiais 
sukrypusiais kiaurais sportbačiais, 
galime spėti, kad savo poreikiams 
jis nedėmesingas. 

Iš batų galime spręsti, kiek žmo-
gui (ar jo aplinkai) svarbus įvaizdis. 
Apibendrinant galima teigti, kad 
batai puikiai atspindi visa tai, ką 
psichologai kartais vadina „perso-
na“ – įspūdį, kurį norime padaryti 
kitiems, bei vaizdą, kaip patys save 
norime matyti.  

Batai atskleidžia ne tik tai, ką są-
moningai ar nesąmoningai norime 
apie save pranešti sau ir pasauliui. 
Avalynė gali atspindėti mūsų nuo-

taikas ar lūkesčius – juk apsiavusi 
aukštakulnius, greičiausiai nesitikiu 
patekti į naktinį žygį kalnų takeliais. 
Batai išduoda mūsų prioritetus, ką 
vertiname (ir kas mums nesvarbu), 
ką renkamės: patogumą ar gamin-
tojo „vardą“?
- Apavui turėtume skirti dau-

giau dėmesio?
- Žinoma. Juk batai ne tik apsaugo 

nuo šalčio, drėgmės, reljefo netoly-
gumų, bet ir daro esminę įtaką laiky-
senai bei eisenai: kokio ilgumo bus 
mūsų žingsnis, kiek jėgos galėsime 
sugeneruoti, kiek pakilę ar nusileidę 
ant žemės būsime, kiek ilgai išlik-
sime nepavargę. Kaip nė viena kita 

garderobo detalė, batai subtiliu būdu 
lemia ne tik tai, kaip atrodome, bet 
ir kaip jaučiamės. Taigi, nuo batų 
priklauso mūsų savijauta.
- Kalbate apie patogią avaly-

nę. Dažnai tokia asocijuojasi su 
ortopedine, kuri nebūtinai labai 
išvaizdi. 

- Renkantis batus linkiu nedaryti 
kompromisų savo pėdų sąskaita. 
Beje, pėdų priežiūrai ir palepinimui 
verta skirti kur kas daugiau dėmesio 
negu savo batų kolekcijos priežiūrai. 
Jos to nusipelno.

Pėdą sudaro 26 kaulai, juos kartu 
laiko per 100 tvirtų, elastingų raiš-
čių, suteikiančių pėdai lankstumą, 
padedančių atlaikyti kūno svorį bei 
žingsnio jėgą. Ne batai, bet mūsų 
pėdos leidžia mums žingsniuoti, 
risnoti, šuoliuoti, šokti, šokinėti, 
tipenti, slinkti, lėkti, lipti, patogiai 
stovėti. 

Dulkinas batas lipant ant scenos 
ar dalykiniame susitikime gal ir 
neatrodys gerai, tačiau jeigu bliz-
gančiame bate iš skausmo cypia 

pėda... Tai atsispindės jūsų veide, 
net jei praleidote priešais veidro-
dį ne vieną valandą mokydamiesi  
šypsotis. 
- Batų šiais laikais labai daug, 

kaip neapsigauti renkantis?
- Avalynės gamintojai ir žinias-

klaida dažniausiai mini bato išorę: 
formas, spalvas, naujoviškas sagte-
les, raištelius ir kitus aksesuarus. 
Tačiau iš tikrųjų verta pasidomėti 
vidine bato dalimi ir tuo, kaip jaučia-
mės avėdami vienus ar kitus batus. 
Tą galima padaryti labai paprastai: 
nukreipkite dėmesį į savo pėdas, pa-
mėginkite pajusti, kiek ir kaip batas 
priglunda prie jūsų pado, čiurnos, 
viršutinės pėdos dalies. Pajudinki-
te kojų pirštus – ar jiems pakanka 
vietos bate? O gal priešingai– pėda 
bate jaučiasi tarsi įkalinta? Ir ne-
gudraukite, jeigu šiuo metu sėdite 
namie su patogiomis šlepetėmis, 
išbandykite tai ir avėdami lauko 
avalynę. O tada spręskite, kuriuos 
batus verta pasilikti, o su kuo metas 
be gailesčio atsisveikinti.

Pėda neturi 
jaustis 

įkalinta bate


