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Kitas „Miesto laikraščio“ 
numeris planuojamas

gegužės 7 d.

Arvydas JAKUŠOVAS, kunigas*. „Tos pirmosios sa-
vaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę 
mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, 
atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė 
jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir 
šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O 
Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums!” (Jono 20, 19-21).

Kas prisimena Velykas, panašias į šiųmetines? 
„Kitokios Velykos...“ – ne vienas sau  sakė. Visiems 

Kitokios velykos.
Už uždarų durų

kitaip – nuo netikinčiojo iki popiežiaus. Kodėl Die-
vas pastaraisiais mėnesiais leido atsirasti pandemijos 
grėsmei? Ką Jis tuo nori pasakyti žmonijai? Mums, 
krikščionims? Man asmeniškai? 

Lengvų atsakymų nėra, gal ir visai jų nerasime. Gal-
būt, kai viskas jau bus praeityje, tik pastebėsime, kad 
šiek tiek pasikeitė mūsų laikysena.

Kitokios Velykos, nes už uždarų durų, kaip evangeli-
jose: netikrumas ir nesaugumas dėl ateities, kurį jautė 
ir pirmieji Jėzaus mokiniai. Reikia, kad į mūsų tarpą, 
kaip ir anuomet, ateitų prisikėlęs Jėzus ir ištartų tuos 
pačius žodžius: „Ramybė jums!, nes tik juos išgirdę 
būsime ramūs.

Kitokios Velykos... Gal kad labiau šioje šventėje bran-
gintume tai, ko laikinai dabar esame netekę? 

...AR, TAMSTA MERE, 
TIKRAI TURITE MEDICININĮ 

IŠSILAVINIMĄ?..

Statistikos departamento duomenimis, iš Marijampolės regiono vasario 
mėnesį lietuviškos kilmės produkcijos buvo eksportuota už 37 milijonus 
946 tūkstančius eurų. Tai 2,2 procento mažiau nei sausio mėnesį. Į ES šalis 
eksportas sudarė 65 proc. produkcijos, į kitas -35 proc. Sausio mėnesio 
pasiskirstymas – 75 proc. į ES, 25 proc. - į kitas šalis.

Daugiausiai produkcijos vasario mėnesį eksportuota į Vokietiją - už 5,51 
mln. eurų arba 14,5 proc., Lenkiją (4,96 mln., 13,1 proc.) ir Ukrainą (3,8 
mln., 9,9 proc.). Šios trys šalys dominavo ir sausio mėnesį, atitinkamai: 
5,86 mln., 15,5 proc.,  5,82 mln., 15,3 proc., 2,88 mln., 7,6 proc.

Pagal produkcijos grupes daugiausiai eksportuota pieno ir jo produktų 
- už 6,3 milijonų eurų (16,6 proc.), medienos ir jos dirbinių (5,9 mln., 15,5 
proc.), gaminių iš javų, miltų, krakmolo arba pieno (4,2 mln., 11,1 proc.), 
baldų ir patalynės reikmenų (4,1 mln.,10,8 proc.), elektros mašinų ir įrangos 
bei jų dalių (3,8 mln., 10,0 proc.).

Eksporto apimtys iš Marijampolės regiono

Vytautas ŽEMAITIS. Nenešti iš namų šiukšlių yra viena kertinių Marijampolės ligoninės nuostatų. Tai atsi-
spindi šios gydymo įstaigos direktorės  Audronės Kuodienės įsakymuose.  Paskutinysis datuotas 2019 metų 
spalio 2 d. ir vadinasi „Dėl ofi cialios informacijos apie viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės veiklą 
teikimo visuomenės informavimo priemonėms tvarkoms aprašo tvirtinimo.“ (daugiau 3 psl.).  

Tradicija nuo 2004-ųjų

Antano JANUŠONIO piešinys

Kęstutis SKERYS. Kol sportas sustojęs, Marijampolėje vyksta šioks toks 
judėjimas. Pavyzdžiui, „Sūduvos“ futbolo klubo prezidentas Vidmantas 
Murauskas pranešė atleidęs komandos trenerį. Šiemet prieš sezoną pasam-
dytas Austrijos specialistas vadovavo tik vienerioms „Sūduvos“ rungtynėms 
(laimėtoms) šalies čempionate. Kada bus tęsiamos šios varžybos ir kas 
vadovaus šalies čempionų komandai, kol kas neaišku.

Tačiau aišku, kad karantinas nepadėjo išvengti dviejų metų diskvalifi ka-
cijos sunkiaatlečiui Žygimantui Stanuliui, pirmųjų laimėjimų pasiekusiam 
Marijampolėje. Iš Klaipėdoje dabar gyvenančio atleto, kuris naudojo drau-
džiamus gydymo metodus, atimtas ir 2018-ųjų metų Europos čempionato 
sidabro medalis.

Iš rikiuotės išmetė austrą ir sunkiaatletį

Saulė ir maistas

Vytautas ŽEMAITIS. „Reorga-
nizavimo pabaiga – 2020 m. 
balandžio 30 d.“ - tai eilutė iš 
savivaldybės tarybos sprendi-
mo, pagal kurį Dramos teatras 
reorganizavimo būdu prijun-
giamas prie Marijampolės kul-
tūros centro. Tačiau atimti iš 
meno žmonių savarankiškumą 
nėra taip paprasta, kaip prieš 
porą mėnesių samprotavo val-
dantieji, balsavę už prijungimą, 
reiškiantį, kad teatras netenka 
tų pačių valdančiųjų žadėtos 
galimybės tapti profesionaliu. 

Menininkai yra laisvi, skir-
tingai nei juos po kitos įstaigos 
sparnu siekiantys suginti tary-
bos nariai. Jie vykdo partijų, o 
paprasčiau tariant, jų vietinių 
vadukų valią. Ji, Dramos teatro 
atveju, yra priešinga tam, ko 
pageidauja rinkėjai. Bent jau 
nemaža dalis – apie 4 000 pasi-
rašiusiųjų peticiją prieš prijun-
gimą. O kas suskaičiuos, kiek 
jiems pritariančių!

Apie tai, kaip žinia, daug 
diskutuota, reikšta nuomonių 
žiniasklaidoje. Atrodo, kam 
be reikalo aušinti burną, ir ką 
čia bepridursi. Nebent tai, kad 
savivaldybės tarybos sprendi-
mą „Dėl Marijampolės dramos 
teatro reorganizavimo prijun-
gimo būdu prie Marijampolės 
Kultūros centro sąlygų apra-
šo ir Marijampolės kultūros 
centro nuostatų patvirtinimo“ 
Dramos teatras apskundė Regi-
onų apygardos administracinio 
teismo Kauno rūmams. O teis-
mas skundą priėmė.

Suprantama, tai ne pergalė, 
tačiau žingsnis, parodantis, 
kad meno žmonės supranta, ką 
reiškia laikytis duoto žodžio ir 
siekia, kad jo būtų laikomasi. 

To valdantieji nesupras...

ne 
BERLYNO 
SIENA,

bet...

Tyrimas parodė, kad didžioji dalis Lietuvos žmonių, nutikus nelaimei, 
pagalbos kreiptųsi į vieną žmogų – partnerį ar sutuoktinį. 54 procentai 
gyventojų bėdoje kliautųsi antrąja puse. Vos 6 proc. pagalbos kreiptųsi į 
draugus, 2 proc. – į kaimynus. Ištikus bėdai,  gyventojai visiškai neprašytų 
kolegų pagalbos, o 4 proc. žmonių bėdą stengtųsi įveikti patys, be kitų 
žmonių pagalbos. 

Tai parodė draudimo bendrovės „Gjensidige“ užsakymu „AC Nielsen 
Baltics“ šių metų vasarį atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa.

Neskaitant sutuoktinio ar partnerio, 15 proc. Lietuvos žmonių bėdoje 
pirmiausia kreiptųsi į tėvus, dešimtadalis prašytų brolių ar seserų pa-
galbos, rodo tyrimas. Vyrai kiek dažniau nei moterys tikėtųsi, kad jiems 
pirmiausia pagelbės tėvai, tuo tarpu moterys pagalbos ranką ištiesti daž-
niau prašytų giminaičių.

Kliaunasi vieninteliu žmogumi

Agnė ČIŽINAUSKAITĖ. Kavinė „Kamba-
rys“ - yra tokia J. Basanavičiaus aikš-
tėje - bunda iš pavasarinio „miego“, į 
kurį įstūmė karantinas. Nuotraukoje 
užfi ksuota, kaip darbininkai ruošia vietą 
aptarnauti klientus ne patalpose. Mat 
karantino sąlygas švelninanti Vyriausy-
bė numatė leisti veikti lauko kavinėms. 
Daug jų Marijampolėje užsidarė, dalis 
vegetuoja ruošdamos maistą išsinešti. 

Tačiau vien atleisti karantino pava-
džius neužteks, pagrindinis klausimas, 
ar viešojo maitinimo įstaigos sulauks 
atprantančių bendrauti klientų? 

Valstybinė mokesčių inspekcija 
(VMI) informuoja, kad Elektroni-
nio deklaravimo sistemoje per 2,3 
mln. gyventojų suformavo metines 
pajamų deklaracijas, iš kurių 1,73 
mln. pilnai užpildytos, tereikės jas 

Deklaravimas
peržiūrėti ir patvirtinti. Šiemet 
pajamas deklaruoti ir mokesčius 
sumokėti reikia iki liepos 1 d. 
Pernai VMI grąžino apie 105,5 
mln. eurų gyventojų pajamų mo-
kesčio permokos. 
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A. Čižinauskaitės  nuotrauka
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Juozas Raškauskas, pagal 
suvalkų spaudą. Suvalkuose 
14 dienų izoliavosi 62 žmonės, 
6 stebi epidemiologai ir vienas 
asmuo, apsikrėtęs koronaviru-
su, izoliuotas namuose.  

Suvalkų miesto tarybos po-
sėdyje ligoninės direktoriui 
informavus, kad trūksta plau-
čių ventiliavimo aparatų, har-
cerai (skautai) pradėjo rinkti 
pinigus jiems pirkti. Gerokai 
daugiau lėšų, nei reikia vie-
nam prietaisui (50 222 zlotų/ 
apie 12 000 eurų) paaukojo 
660 suvalkiečių. 

Savanoriai į pašto dėžutes 
nemokamai išdalino daugiau 
kaip 10 tūkstančių apsauginių 
kaukių, skirtų  vyresnėms nei 
60 metų moterims ir vyrams, 
kuriems per 65. Nemokamai 
kaukes gavo ir akcijoje dalyva-
vę savanoriai iš miesto savival-
dybės administracijos, Sporto 
ir poilsio centro bei Vandens 
pramogų parko, visuomeninių 
organizacijų nariai.

Bendruomenės aktyvumo 
centras miesto ligoninės ir 
greitosios medicininės pagal-
bos stoties darbuotojams ne-
mokamai dovanojo didelį kiekį 
rankų kremo bei dušo žele. Tai 

padės medikams apsaugoti 
nuolat dezinfekuojamų rankų 
odą nuo sausėjimo. 

„Manome, kad ir tokia nedi-
delė parama yra svarbi. Šiomis 
priemonėmis aprūpinsime ir 
kitas Suvalkų medicinos įstai-
gas“, - sako centro atstovas.     

Miesto valdžia, taupydama 
biudžeto lėšas, nusprendė po 
23 valandos išjungti apšvietimą 
gatvių,  kuriose nėra gyvena-
mųjų namų, bei parkuose, po-
ilsio zonoje, sporto ir žaidimo 
aikštelėse.  

Balandžio 9 dieną, būdamas 
92 metų, amžinybėn išėjo lenkų 
ir lietuvių kilmės dailininkas, 
grafikas, fotografas, poetas, 
skulptorius ir scenografas An-
džej Strumilo.1977-1980 m. jis 
buvo Krokuvos Dailės Akade-
mijos profesorius, 1987-1988 
m. dėstė Katalikų teologijos 
akademijos Suvalkų filiale, 
1982-1984 m. vadovavo vie-
nai Jungtinių Tautų grafinei 
programai.

A. Strumilo darbai pabuvojo 
daugelyje pasaulio šalių ga-
lerijų, jo vardo galerija veikia 
Suvalkuose. Šio miesto garbės 
pilietis palaidotas Magdaleno-
vo miestelio kapinėse.

Suvalkai, į kuriuos nevažiuojame

Atsakomybę dėl situacijos Marijampolės ligoninėje turi prisiimti ir 
savivaldybės Ekstremalių situacijų komisija bei tarybos valdančioji dauguma

kęstutis TRaškevičius
savivaldybės tarybos Ts–LkD 
frakcijos narys
Praėjusią savaitę vykusiame Ma-

rijampolės savivaldybės tarybos 
posėdyje aštriai diskutuota dėl 
COVID-19 infekcijos protrūkio si-
tuacijos Marijampolės ligoninėje. 
Posėdžio pradžioje tarybos narys 
Andrius Vyšniauskas perskaitė Tė-
vynės sąjungos – Lietuvos krikščio-
nių demokratų frakcijos ir Mišrios 
grupės bendrą pareiškimą, kuriuo 
raginta iš esmės spręsti susidariusią 
situaciją Marijampolės ligoninėje 
nušalinant nuo pareigų ligoninės 
direktorę ir pavedant laikinai di-
rektoriaus pareigas eiti gebančiam 
suvaldyti krizinę situaciją asmeniui, 

kuris turi visapusį įstaigos darbuoto-
jų pasitikėjimą. Ar valdantieji išgirdo 
opozicijos balsą, parodys netolimoje 
ateityje priimti sprendimai.

Neketinu gilintis į ligoninės admi-
nistracijos atsakomybę dėl susida-
riusios situacijos, nes yra pradėtas 
ikiteisminis tyrimas, susijęs su 
Marijampolės ligonine. Joje taip 
pat savo tyrimą atlieka Nacionali-
nis visuomenės sveikatos centras. 
Tad, tikiuosi, šių tyrimų rezultatai 
atsakys į visuomenei rūpimus klau-
simus, kodėl Marijampolės ligoninė 
tapo COVID-19 infekcijos židiniu. 
Labiau šįkart domina tai, ar šiuo 
atveju tinkamai situaciją valdė ir 
valdo vietos savivaldos institucijos 
bei savivaldybės Ekstremalių si-
tuacijų komisija, kuriai vadovauja 
administracijos direktorius.

Kad situacija Marijampolės savi-
valdybėje valdoma silpnai, patvirti-
na sergamumo COVID-19 infekcija 
rodiklis Marijampolės savivaldybėje 
(apie 1,6 susirgusiojo tūkstančiui 
gyventojų), kuris yra daugiau kaip 
3 kartus didesnis negu vidutiniškai 
Lietuvoje (apie 0,5 susirgusiojo tūks-
tančiui gyventojų). Šalyje paskelbus 
ekstremalią situaciją kai kurios savi-
valdybės (pavyzdžiui, Kazlų Rūdos), 
kuriose sergamumas kur kas mažes-

nis negu Marijampolėje, savo savi-
valdybių administracijų iniciatyva 
ir lėšomis dezinfekuoja daugiabučių 
laiptines ar dalį gatvių. Tačiau Mari-
jampolėje nieko panašaus nedaroma, 
o tai irgi nėra gero ekstremalios si-
tuacijos valdymo pavyzdys.

Netinkamą situacijos valdymą pa-
tvirtina ir nepakankamas savivaldy-
bės Ekstremalių situacijų komisijos 
bei savivaldybės vadovų dėmesys 
Marijampolės ligoninei, kaip padi-
dintos rizikos COVID-19 infekcijos 
plitimui įstaigai. Balandžio 15 dieną 
vykusio savivaldybės tarybos posė-
džio metu tai patvirtino Marijam-
polės ligoninės Infekcijų kontrolės 
skyriaus vedėja Laima Šiupienytė, 
teigdama, kad „susikalbėjimo tarp 
mūsų savivaldybės institucijų tikrai 
neturėjome. Ši savaitė yra tiktai pir-
moji, kai tiek su meru, tiek su vi-
suomenės sveikatos centru, tiek su 
poliklinika mes randame kažkokią 
bendrą kalbą ir galime ieškoti kons-
truktyvių sprendimų. Iki tol viešai 
buvo dėtas kaltinimas, kad ligoninė 
nepasiruošusi.“ 

Kitaip tariant, tik penktąją ka-
rantino savaitę, kai buvo praėjusi 
visa savaitė nuo nustatyto pirmojo 
COVID-19 infekcijos atvejo Mari-
jampolės ligoninėje, savivaldybės 

institucijos ėmė padėti ligoninei 
konstruktyviai spręsti iškilusias 
problemas. Kalbama, kad savaitę iki 
tol buvo tik triukšmingi kaltinimai, 
daužymai kumščiu bei grasinimai 
visus atleisti. 

O kur buvo Marijampolės savival-
dos institucijos bei Ekstremalių situ-
acijų komisijos pirmininkas daugiau 
kaip mėnesį, t. y. nuo kovo 16 dienos, 
kai buvo paskelbtas karantinas? At-
sakymą į tai galite rasti savivaldybės 
vadovų „Facebook“ paskyrose, kur 
vietoje to, kad skirtų laiką ieškoti 
racionalių sprendimų, kaip valdyti 
ekstremalią situaciją ir užkardyti 
COVID-19 infekcijos plitimą Ma-
rijampolės savivaldybėje, jie daug 
laiko leido socialiniuose tinkluose 
viešindami savo kasdienį darbą. 

Atskirai reikėtų atkreipti dėmesį į 
savivaldybės tarybos valdančiosios 
daugumos santykį su Marijampolės 
ligoninės kolektyvu. Štai prieš ke-
lias dienas žiniasklaidos priemonėse 
(www.delfi.lt, www.15min.lt) buvo 
išplatintas Lietuvos gydytojų sąjun-
gos Marijampolės filialo ligoninės 
grupės viešas kreipimasis, kuriame 
išreikštas didesnio palaikymo iš 
įvairių visuomenės grupių pagei-
davimas. Tačiau ar tas palaikymas 
buvo ir yra pakankamas iš  savival-

dybės tarybos valdančiosios 
daugumos, kyla pagrįstų 
abejonių. 

Štai dar pernai „Miesto 
laikraštyje“ (2019 m. rug-
pjūčio 9 d.) buvo išspausdin-
tas Marijampolės ligoninės 
gydytojo traumatologo Ge-
dimino Akelaičio straipsnis 
„Tada priėjo tarybos narys 
A. Kirkliauskas...“, kuriame 
pateikti teiginiai apie savi-
valdybės tarybos valdančia-
jai daugumai priklausančio 
Socialinės ir sveikatos ap-
saugos komiteto pirminin-
ko elgesį su Marijampolės 
ligoninės medikais nebuvo 
jo paneigti nei vėlesniuose 

„Miesto laikraščio“ numeriuose, nei 
užginčyti teismine tvarka. Tad nėra 
pagrindo abejoti, kad jie neteisingi. 
Straipsnyje rašoma, kad „A. Kir-
kliauskas pareikalauja savo atlydėtą 
pacientą, kuris pjovė žolę jo valdoje, 
guldyti į stacionarą ir gydyti be jo-
kios eilės, suteikti kažkokią išskirtinę 
pagalbą, kuri, medikų įsitikinimu, 
tuo metu visai nebūtina. Reikalau-
ja vien dėl to, kad žmogų atlydėjo 
jis – savivaldybės tarybos komiteto 
pirmininkas! Medikai pasipiktinę – 
grįžta nurodymų „iš viršaus“ laikai. 
Tarsi tai patvirtindamas A. Kirkiaus-
kas liepia savo proteguojamajam 
skambinti ligoninės direktorei ir 
reikšti pretenzijas, kad specialistai 
dirba netinkamai.“

Kaip toks savivaldybės tarybos 
Socialinės ir sveikatos apsaugos 
komiteto pirmininko elgesys Mari-
jampolės ligoninės medikų atžvilgiu 
dera su ligoninės gydytojų ir kitų 
darbuotojų palaikymu bei tinkamos 
darbo atmosferos kūrimu, tegul 
sprendžia skaitytojai. Neabejoju, jei 
minėtas komiteto pirmininkas kartu 
su visa tarybos valdančiąja dauguma 
būtų daugiau dėmesio skyręs Ma-
rijampolės ligoninės reikalams bei 
tinkamam bendravimui su ligoninės 
medikais, COVID-19 infekcijos židi-
nys Marijampolės ligoninėje galėjo 
būti mažesnis arba galbūt jo iš viso 
nebūtų buvę.  

Tad apibendrinant visa, kas išdės-
tyta, galima konstatuoti, kad atsa-
komybę dėl COVID-19 infekcijos 
protrūkio situacijos Marijampolės 
ligoninėje turi prisiimti ne tik ligo-
ninės direktorė ir ligoninės adminis-
tracija. Dėl nepakankamo ekstrema-
lios situacijos valdymo atsakomybė 
už situaciją Marijampolės ligoni-
nėje taip pat gula ant savivaldybės 
Ekstremalių situacijų komisijos bei 
tarybos valdančiosios daugumos, 
kurią sudaro Lietuvos socialdemo-
kratų partijos, Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos bei Darbo partijos 
atstovai, pečių.



2020 m. balandžio 23 d., ketvirtadienis, Nr. 15 (1727) / ML 3

Gediminas AKELAITIS,
gydytojas, 
Krikščionių sąjungos Marijampolės 
regiono skyriaus pirmininkas  
Puota maro metu. Kitaip nepava-

dinsi žinios, kad Sveikatos ministe-
rijos darbuotojai apdalinti priedais, 
siekiančiais tūkstantį ir daugiau 
eurų „už kovą su koronavirusu“, o 
gydytojams žadėti  pinigai nepa-
skirstyti. 

Sveikatos apsaugos ministras aiš-
kina, kad to nepadaryta, nes nėra 
nustatyta tvarka, kaip gydytojams 
skirstyti pinigus. Kai nėra tvarkos, 
galima išmokėti priedus maždaug 
200 valdininkų, kurie sėdi Aurelijaus 
Verygos vadovaujamoje Sveikatos 
apsaugos ministerijoje. O juk jie ne-
turi jokio kontakto su užsikrėtusiais 
pacientais, nebent patys serga. 

Jau daugiau kaip mėnuo valdžia 
apsiskelbė, kad mokės priedus su 
pandemija kovojantiems gydyto-
jams, vėliau lėšų pažadėta ir kitiems 
sveikatos priežiūros darbuotojams. 
Nes kuo, pavyzdžiui, valytojos, 
slaugių padėjėjos, seselės skiriasi 
nuo manęs, gydytojo – kad aš turiu 
smarkiai pavėluotai gautą apsauginę 
kaukę ir įgijau kitokį išsilavinimą? 
Bet jos atlieka „juodą“ darbą palatose, 
kitose patalpose, tiesiogiai bendrauja 
su sergančiaisiais. 

Kol kas atrodo, kad priedų skyrimo  
reklamavimas yra priešrinkiminis 
triukas, nes neaišku, nei kiek pinigų 
skirta, nei kam konkrečiai jie turi tekti. 

Jeigu nori mokėti priedus, esi są-
žiningas žmogus - turiu omenyje 
valdžios vyrus, nurodyk, kuriems 
dirbantiesiems priklauso išmokos, 
kiek pinigų joms skirta ir griežtai 
kontroliuok sveikatos įstaigų vado-
vus, kad lėšos būtų išmokėtos tiems, 
kuriems priklauso. Tai padaryti nei 
sudėtinga, nei ilgai trunka.

Tačiau vietoje to „apsipremijuoja“ 
Sveikatos  apsaugos ministerijos val-
dininkai. Tie, per kurių neveiklumą, 
žioplumą, nekompetenciją korona-
virusas išplito tarp medikų. Išplito, 
nes jie neturėjo apsaugos priemonių, 
ministerijos valdininkai per dieną 
du-tris kartus keitė nurodymus ir 
vadinamuosius algoritmus, pristeigė 
nežinia kam reikalingų karščiavi-
mo klinikų. Tuo tarpu buvo pamiršti 
arba ignoruojami svarbiausi dalykai, 
pavyzdžiui, informuoti gydymo įs-

taigas, kad pirmiausia pasirūpintų 
atskirti žmonių srautus. 

Kaip tuo „pasirūpinta“ Marijampo-
lės ligoninėje, jau rašiau: prasidėjus 
karantinui Priėmimo  skyriuje buvo 
užrakintos visos durys į laiptines, 
kilti į antrąjį aukštą paliktas vienas 
liftas, kuriame grūdosi sveikieji, ser-
gantieji, medikai, ligoninės persona-
las gabeno ligoniams skirtą maistą ...  

Tuo tarpu Lietuvos gydytojų sąjun-
gos (LGS) Marijampolės filialo ligo-
ninės grupė žiniasklaidoje paviešin-
tame laiške meluoja, kad laiku buvo 
suformuotos pacientų paskirstymo 
zonos Priėmimo ir skubios pagalbos 
skyriuje, atskiriant karščiuojančius 
ir įtariamai užsikrėtusius pacientus. 
Man gėda, kad tokiu sudėtingu laiko-
tarpiu tiesos sakymą grupelė medikų 
iškeičia į padlaižiavimą ligoninės 
administracijai. Gal ir pasivadinti 
tada reikėtų „Grupė išlaikyti ligoninę 
be pokyčių“. Tada būtų aišku, kad 
siekiama nekeisti nei pasenusios 
struktūros, nei vadovų, kurių kom-
petencija jau nemažai metų kelia 
didžiulių abejonių. 

Tokia situacija naudinga LGS gru-
pei, kurią sudaro keletas taip pat 
mažai kompetentingų profesinėje 
veikloje žmonių, nedrįstančių pa-
viešinti savo pavardžių. Jie, matyt, 
turi kažkokią materialinę naudą iš 
administracijos, kuriai siekia įtikti. 
Tai galėtų būti atlyginimai, kompen-
sacijos už važinėjimą į Marijampolę 
ir namo (dalis grupės yra ne mari-
jampoliečiai), atitinkamos pareigos 

ir kitos paskatos už ištikimybę. 
LGS ligoninės grupė iki šiol buvo 

pasireiškusi vienintelį kartą, kai 
prieš pernykštes Kalėdas kvietė savo 
narius į kavinę pasidalinti įspūdžiais 
apie nueinančius 2019-uosius.  

Tuo metu, kai LGS gieda ditiram-
bus situacijos nekontroliuojančiai 
ligoninės administracijai, A. Veryga 
sumanė gydytojams uždrausti dirbti 
keliose įstaigose. Tai absurdas! Gy-
dytojai  „daugdarbiauti“ priversti  ne 
tam, kad prasigyventų, o siekdami 
išgyventi. Nes jiems reikia kelti kva-
lifikaciją, vykti į komandiruotes dėl 
specializacijos... Už viską moka patys 
medikai. Jiems niekuo nepadeda mi-

nisterija, kurios  vadovai, kalbėdami 
apie draudimus gydytojams dirbti 
per kelias vietas, siekia parodyti 
kažką darantys. 

Ką daryti, aš kalbu jau gerą dešimtį 
metų - gydytojai nevažinės iš įstai-
gos į įstaigą, kai jiems bus sudarytos 
deramos sąlygos įsikurti viename ar 
kitame mieste, mokamas atsakin-
gą darbą atitinkantis atlyginimas. 
To neatstos jokie priedai už darbą 
pandemijos ar kitos ekstremalios 
situacijos metu.

Politinė reklama. 
Bus apmokėta iš Krikščionių 

sąjungos rinkiminės sąskaitos. 
Užs. Nr. 007

Įtikti ligoninės administracijai svarbiau už tiesą

Dauguma ligoninės darbuotojų tik iš šio skelbimo sužinojo, kad gydymo 
įstaigoje yra Lietuvos gydytojų sąjungos grupė

Atkelta iš 1 p.
Tyla – geriausia byla
Apraše, su kuriuo direktorė nuro-

dė pasirašytinai supažindinti visus 
ligoninės darbuotojus, yra punktas, 
nurodantis, kad neįgalioti teikti ofici-
alios informacijos darbuotojai, jeigu 
į juos kreipiamasi, turi paaiškinti, 
„jog oficialią informaciją apie VšĮ 
Marijampolės ligoninės veiklą, jos 
poziciją galima sužinoti susisie-
kus su VšĮ Marijampolės ligoninės 
ryšių su visuomene specialistu“ ir 
nurodomas telefono numeris bei 
elektroninio pašto adresas.

Štai ką apie šiuos kontaktus, li-
goninėje prasidėjus koronaviruso 
protrūkiui, rašė portalo „www.delfi.
lt“ žurnalistės: „Su Marijampolės li-
goninės direktore Audrone Kuodiene 
susisiekti nepavyksta. Paskambinus 
ligoninės ryšių su visuomene specia-
listei, pastaroji atsako negalinti nieko 
komentuoti. „Tik direktorė įpareigota 
kalbėti“, – sakė Marijampolės ligoni-
nės atstovė spaudai.“

Kiekvienoje bent kiek save gerbian-
čioje kontoroje tokia „specialistė“ 
kaip mat būtų atleista. Bet tik ne Ma-
rijampolės ligoninėje. Čia net kilus 
bėdai, galinčiai kelti pavojų miesto 
gyventojams, tyla yra geriausia byla. 

Direktorei tylint iniciatyvos ima-
si meras Povilas Isoda - kas už jį 
geriau išmano ligoninės reikalus! 
Ir savivaldybės vadovas pila: „Tai 
skyrius neuždarytas. Tik naujų 
ligonių nepriimame. Ir dabar tes-
tuojame personalą ir ligonius – iš 
viso personalo bus apie 50, taip 
pat 38 ligoniai.“

Neužtikrina, stokoja, 
nesugeba...
Tada savivaldybės tarybos opozi-

cija kreipiasi į valdančiuosius ir jų 
vedlį merą ragindama nušalinti  A. 
Kuodienę nuo užimamų pareigų. 
Tiek konservatorius, tiek Mišrios 
frakcijos narius, pasirašiusius krei-
pimąsi, galima suprasti: kam ligo-
ninei direktorė, jeigu jos funkcijas 
sudėtingiausiu laikotarpiu  perėmė 
meras?  Perėmė sėkmingai, nes: 
„mes nepriimame“, „mes testuoja-
me“. Tiesa, toks testavimas, apie kurį 
kalba P. Isoda, prieštarauja sveikatos 
apsaugos ministro įsakymui, tačiau 
tai  smulkmena. 

Bent jau lyginant su opozicijos 
pareiškime pateiktais kaltinimais 
direktorei. Esą ji stokoja lyderys-
tės, iniciatyvumo, neužtikrina 
tinkamo vidaus procesų valdymo, 
COVID-19 pandemijos pradžioje 
neorganizavo tinkamo medikų ap-
rūpinimo apsaugos priemonėmis, 
nesugeba tinkamai komunikuoti 
su visuomene ir taip toliau ir pa-
našiai. 

Beveik prieš 16 metų
Bet meras negali nušalinti vadovės 

nuo pareigų, o juo labiau atleisti. Nes 
ligoninės direktorė – Marijampolės 
tradicija nuo 2004 metų – tada P. 
Isoda baigė Igliškėlių pagrindinę 
mokyklą. 

Tų metų gruodžio pabaigoje res-
publikinis dienraštis „Lietuvos ži-
nios“ rašė: (...) paaiškėjo, kas vado-
vaus (...) Marijampolės apskrities 
ligoninei. (...) Prieš mėnesį skelbto 
konkurso nugalėtoja tapo Seimo 
nario socialdemokrato Algio Rimo 
dukra Audronė Kuodienė. (...) Nors 
besidominčių konkursu buvo gana 
daug, tačiau ryžosi jame dalyvau-
ti vos du pretendentai. Dar nesi-
baigus konkursui Marijampolė-
je jau buvo minima nugalėtojos 
pavardė. Mažai kas abejojo, kad 

laimė nenusišypsos Seimo nario 
dukrai. (...)“   

Paralelės: 
tada ir dabar 
2004-aisiais direktorę pasirinko 

socialdemokratas apskrities virši-
ninkas, 2020-aisiais tai pakartojo  so-
cialdemokratas meras, nes pasikeitė 
ligoninės priklausomybė. Anuomet 
buvo nemažai besidominčių konkur-
su ir dabar jų netrūko, tada daug kas 
„atšoko“ ir dabar, nes abiem atvejais 
iš anksto buvo minima / žinoma nu-
galėtojos pavardė. 

Tačiau į opozicijos pareiškimą 
reikia reaguoti ir P. Isoda tai daro 
(citata iš „www.15min.lt) : „Patiki-
nu, kad niekas nieko nedangstys. 
Šiandien lyderystės, sprendimų 
greičio ir sprendimų reikalausiu 
ir spręsime pagal tai. Neatsakysiu, 
kaip bus. Žmogus serga, grįš po 
biuletenio, tada bus sprendimai“, 
– kalbėjo jis (P. Isoda -red. pas-
taba) akcentuodamas, kad kolegų 
pateiktus teiginius reikia tikrinti 
ir remtis faktais, o ne kalbomis.“ 

Pastaba apie faktų tikrinimą kve-
pia dviveidiškumu. Kai P. Isoda, 
prieš kelis metus dar vicemeras 
(ir Marijampolės socdemų kuo-
pelės pirmininkas) su mere Irena 
Lunskiene norėjo atleisti iš pareigų 
partijos bičiulį, UAB „Marijampo-
lės butų ūkis“ direktorių, nereikėjo 
tikrinti jokių faktų. Savivaldybės 
vadovų kreipimuisi į prokuratūrą 
dėl galimai neteisėtų direktoriaus 
Kęstučio Kubertavičiaus veiksmų 
užteko anoniminio skundo, kuris 
nepasitvirtino... 

Simpatijos ir 
antipatijos
Beje, dėl situacijos ligoninėje pra-

dėtas ikiteisminis tyrimas pagal 
Baudžiamojo kodekso straipsnį, 
numatantį atsakomybę už kovos su 
epidemijomis ar užkrečiamosiomis 
ligomis taisyklių pažeidimą. Įdomu, 
ar pasitarimai, kuriuos ligoninės va-
dovybė kvietė karantino metu – apie 
tai „Miesto laikraštyje“ prieš porą 
savaičių rašė gydytojas Gediminas 
Akelaitis – , nėra toks pažeidimas? Ir 
kas trukdė savivaldybės vadovams 
pasidomėti šiuo faktu, kaip ir kitais, 
kad ir išvardintais minėtame opo-
zicijos kreipimesi? Tai kad partijos 
bičiulė A. Kuodienė socialdemokra-
tams mielesnė už buvusį partietį K. 
Kubertavičių?  

Kas yra lyderystė? 

„Ligoninėje pasikeitimų bus. 
Čia bus girdimi visi: ir medikai, 
ir valytoja“, – sakė P. Isoda. Po 
laiko visi protingi. Klausimas, kas 
juos visus girdės – juk ne meras!? Jis 
tik reikalaus lyderystės iš ligoninės 
vadovo (-ės). Bet kaip gali reikalauti 
to, ko pačiam trūksta? 

Nebent... lyderyste laikytume sie-
kį padidinti savivaldybės tarybos 
narių, kuriems priklauso meras, 
atlyginimus (išmokų kanceliari-
nėms prekėms pavidalu). Kai vie-
name pastarųjų tarybos posėdžių 
opozicija pasiūlė nesvarstyti šio 
klausimo, meras atšovė siūlymu 
svarstyti. „Lyderiui“, matyt, iki pil-
nos laimės trūko 134 eurų priedo. 
Kaip ir visiems kitiems balsavu-
siems „už“. 

Apie girdėjimą
Dauguma žmonių girdi tai, ką nori, 

ir klausosi tų, kurių nori. Marijam-
polės valdžia – ne išimtis. Antai P. 
Isoda iki viruso protrūkio ligoninėje 
girdėjo tik direktorę. Praėjusią savai-
tę vykusiame tarybos posėdyje, ku-
riame, be kita ko, vertinta 2019-ųjų 
metų ligoninės ataskaita, Infekcijų 
kontrolės skyriaus vedėja Laima 
Šiupienytė svarstė, kad įsisukusio 
viruso ilgokai nepavyko nustatyti, 
nes į ligoninę guldyti dėl korona-

viruso neištirti pacientai, būta kitų 
problemų.  

„Marijampolės merą (...) L. Šiu-
pienytės pasisakymas nustebino. 
Pasak jo, ligoninės vadovė visada 
sakė, kad yra visiškai pasirengta, 
jokios kryžminės taršos nėra, nieko 
netrūksta.“(Citata iš „www.15min.
lt“). Kad trūko, savo pareiškime mi-
nėjo ir opozicija. Bet meras klau-
sėsi direktorės ir dabar turime, ką 
turime. 

Protingesni 
nereikalingi 
O birželį turėsime Marijampolės 

sporto centrą, apjungsiantį keturias 
baigiamas reorganizuoti sporto įs-
taigas. Tai daroma pagal Mokslinių 
ir taikomųjų projektų centro Vilniuje 
rekomendacijas (pavadintas studi-
ja), už kurias savivaldybė atseikėjo 
2 787,4 euro. Marijampolės valdžia 
nuolat pabrėžia, kad po pertvarkos 
kasmet bus sutaupoma 150 000 
eurų, gerės trenerių darbo sąlygos, 
treniruočių kokybė. 

O jeigu negerės, tada ką - „bus gir-
dimi visi“: ir treneriai, ir valytoja? 

Girdėti reikėjo prieš imantis per-
tvarkos, kai savivaldybės vadovams 
buvo išdėstyti argumentuoti siūly-
mai dėl reorganizacijos. Pavyzdžiui, 
jungti į vieną įstaigą du baseinus. 
Tai leistų sparčiau tobulinti jaunų-
jų plaukikų meistriškumą, daugiau 
vaikų išmokyti plaukti. 

Bet valdžia buvo kurčia. Negir-
dėjo ji ir „Sūduvos“ sporto centro 
direktoriaus Gintauto Janušausko, 
pernai pripažinto geriausiu  Lietu-
vos savivaldybių sporto mokymo 
įstaigų vadovu. 

Protingesni Marijampolės va-
dovams nereikalingi. Nebent jie 
Vilniuje ruoštų gaires, kaip turi 
gyventi Marijampolė. Čia valdžiai 
priimtiniausi subinlaižiai, gebantys 
į 32 lapus blizgančio popieriaus įvy-
nioti 20 mero nuotraukų.   

Tradicija nuo 2004-ųjų
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Rimantas KazaKevičius
- Gerbiama Vilija, kaip šiuo laikotarpiu dirbate 

Jūs ir Europos Parlamentas?
- Europos Parlamentas labai greitai priėmė sprendimą 

dirbti nuotoliniu būdu. Kaip ir kiti mano kolegos iš visos 
Europos Sąjungos, dirbu iš namų, Lietuvoje. Vyksta ir 
posėdžiai, ir balsavimai. Viskas internetu. 

Pirmosiomis dienomis, prisipažinsiu, buvo neįprasta: 
esu pripratusi bendrauti, diskutuoti tiesiogiai, akis į akį. 
To išties trūksta. Bet juk čia mums visiems taip...

O Europos Parlamentą ištiko solidarumas tikrąja šio 
žodžio prasme. Vienas iš Strasbūre esančių parlamento 
pastatų paverstas testavimo dėl koronaviruso centru. 
Briuselyje Europos Parlamento virtuvė kasdien tiekia 
tūkstančius maisto porcijų medikams ir benamiams, 
kuriems pandemijos laikotarpiu užleista ir dalis pastatų. 
Paslaugas visiems briuseliečiams teikia ir Europos Par-
lamento medicinos centras, o tarnybiniai automobiliai, 
esant reikalui, skiriami medikams vežti. 
- Kaip vertinate ES ir kiekvienos valstybės planus 

gelbėti verslą, darbo vietas, padėti darbuotojams?
- Labai svarbu, kad ES ir jos valstybės visai kitaip spren-

džia krizės sukeltas problemas nei jos buvo sprendžiamos 
prieš 11 metų. Atsisakoma visus žlugdžiusio taupymo. To-
dėl planus padėti verslui ir gyventojams vertinu teigiamai.

Problema ta, kad dalis valstybių, tarp jų ir Lietuva, vėla-
vo su realiais veiksmais. Tai dar kovo pabaigoje pažymėjo 
Europos Komisijos atstovai: Vakarų valstybių įmonių ir 
gyventojų sąskaitas jau pasiekdavo paramos pinigai, o 
Rytų Europos valstybės, tarp jų ir Lietuva, vėlavo.

O ir ta pagalba turi būti apčiuopiama. Ir žmonėms, 
ir smulkiam verslui. Pavyzdžiui, manau, kad Lietuvoje 
savarankiškai dirbusiam žmogui 257 eurų per mėnesį 
yra per menka pagalba. Dvigubinam, nebetrupinam! 
Europos Parlamentas prašo valstybių per krizę žmonėms 
užtikrinti bent jau minimalias ar net didesnes pajamas.
- Kokius konkrečius sprendimus priėmė Europos 

Parlamentas?
Paskutinėje plenarinėje sesijoje patvirtinome daugiau 

kaip 3 milijardų eurų paramą sveikatos apsaugai sti-
printi. Tai bus tiesioginė ES parama valstybėms įsigyti 
reikalingiausių medicinos priemonių, apsauginių kaukių 
ar respiratorių. Lėšos bus naudojamos ir laikinosioms 
ligoninėms įrengti.

Nuspręsta kurti vieną bendrą ES medicinos įrangos, 
vaistų bei apsaugos priemonių rezervą. Visas išlaidas 100 
procentų finansuos ES. Medicinos įranga ir priemonės 
bus siunčiamos ten, kur tuo metu jų labiausiai reikia.

Palengvinome Europos pagalbos labiausiai skurstan-
tiems asmenims fondo  veiklą. Šio fondo lėšomis (3,8 mi-
lijardo eurų) kasmet daugiau nei 13 milijonų ES piliečių 
(tarp jų ir nemažas būrys Lietuvos žmonių) aprūpinami 
maisto produktais ir būtiniausiomis prekėmis. Nuspręsta, 
kad maisto ir materialinės pagalbos tiekimas laikinai, per 
krizę, bus 100 procentų finansuojamas iš ES biudžeto.

Europos Parlamentas jau kovo pabaigoje pritarė inves-
ticijoms, kurios leistų ES valstybėms skirti 37 milijardus 
eurų iš sanglaudos fondų kovai su koronavirusu. Apie 
1,5 milijardo turėtų tekti ir Lietuvai. Valstybėms suteikta 
daug laisvių disponuoti ES paramos lėšomis.

Tai tik dalis sprendimų ir finansinių lėšų. ES pagalbos 
valstybėms, verslui ir gyventojams suma turėtų siekti 
ne vieną trilijoną eurų. 
- Ar šios milžiniškos lėšos padės išvengti skurdo?
- Tik iš dalies. Reikia sukurti ne tik ekonomikos at-

gaivinimo, bet ir socialinio atgaivinimo strategiją, ją 
nedelsiant įgyvendinti. Užtikrinti tokias pajamas, kad 

pensininkai, darbo netekę žmonės, neįgalieji, vienišos 
mamos neskurstų. Tam šeimoms ir Lietuvoje, ir visoje 
Europoje reikia solidarios pagalbos – kuo daugiau skirti 
joms lėšų iš ES biudžeto. Investicijos turi būti numatytos 
ir dabar, ir ateičiai.

Lietuvai labai svarbu pasitelkti ES paramą (ji tikrai yra 
ir bus), tinkamai finansuoti žmonių socialinę apsaugą, 
kuriai mes skiriame beveik du kartus mažiau lėšų nuo 
savo BVP lyginant su ES vidurkiu. Per krizę juk leistas 
laisvesnis naudojimas ES biudžeto lėšų, kurias reikia 
nukreipti ir į skurdo prevencijos priemones. 

Taigi ar milžiniškos ES lėšos tiksliai (ir greitai) pasieks 
visus krizės alinamus žmones ir įmones, didžiąja dalimi 
priklauso ir priklausys nuo vyriausybių.
- Vis dėlto Jūsų balse – daug nerimo?
- Ir dėkingumo – asmenims ir įmonėms – gydytojams 

ir slaugėms, parduotuvių kasininkėms ir policininkams, 
socialiniams darbuotojams ir savanoriams, sunkvežimių 
vairuotojams ir šiukšlių surinkėjams. Visiems, priside-
dantiems ir darbu, ir lėšomis, kad krizės pasekmės būtų 
švelnesnės. 

Reiškiu nuoširdžią užuojautą visiems, kurie dėl pan-
demijos prarado artimuosius. Susirgusiems linkiu kuo 
greičiau pasveikti. 

O labiausiai neramu dėl senjorų ir žmonių, praradusių 
darbą, pajamas. Neramina realybė, kokią matome dabar 
ir matysime dar kurį laiką. Negalima tikėtis stebuklų, 
kai prieš tai gailėta pinigų socialinėms, sveikatos pas-
laugoms, vaikų mokymui, toms pačioms pensijoms. 
Dabar, ištikus krizei, tai akivaizdu.

V. Blinkevičiūtė: „Nebetrupinam! 
Pagalba žmonėms turi būti reali“
„Ta „korona“ labai aiškiai parodė, kad per mažai investuojama į socialinės, sveikatos 

apsaugos, švietimo sritis. Į žmones. Ir ne tik Lietuvoje“, - teigia Vilija Blinkevičiūtė ir 
prisipažįsta dabar rečiau besišypsanti, dirbanti nuotoliniu būdu ir sąžiningai besilaikanti 
karantino reikalavimų.

Pokalbis su socialdemokrate Vilija BLINKEVIČIŪTE, Europos Parlamento Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto vicepirmininke.

V. Blinkevičiūtė

atkelta iš 1 p.
Ne tik laisvės nevaržomai ir kū-

rybingai darbuotis, gyvai susitikti 
su brangiais žmonėmis, džiaugtis  
kasdieniais dalykais, bet ir gali-
mybės melstis ypatingame Dievo 
artume mūsų šventovėse, švęsti 
sakramentus, Viešpaties dieną 
sekmadienį, ypač galėti priimti 
Jėzų šventoje komunijoje... Nes čia 
Jėzus visada ateina paklusdamas 
kunigo žodžiams, o į mūsų tarpą 
esant „už uždarų durų“ – tik tada, 
kai patys norime ir leidžiame Jam 
ateiti...

Niekam nėra lengva būti – kad 
ir kartu, bet vieniems – už „uždarų 
durų“. Negaliu pakelti kito ribo-
tumo, nes ir pats esu ribotas. Te-
galime nuolankiai tai pripažinti, 
nes tokia yra mūsų patirtis, ypač 
šio karantino laiku.  Žmogus kū-
rybingas, visada ieško išeities. 
Tai galioja ir jo sielai: maldai pa-
vieniui ir kartu su kitais šeimoje 
ar virtualioje erdvėje, dvasiniam 
skaitymui, tikėjimo savišvietai. 
Kai tokiu būdu leidžiu, kad Die-
vas mane pakeltų ir laikytų savo 
rankose, tada pajėgiu ne tik kad 
kaip nors pakęsti kitą, šalia manęs 
esantį, bet ir toliau būti dėl jo, jam 
patarnauti. 

Šis gyvas ryšys su Dievu yra 
kvietimas Jėzui užeiti pas mus už 
„uždarų durų“. Kai Jėzus ateina, 
tada ir Velykos. Šįmet jos buvo 
net tik balandžio 12 -ąją (atėjo 
Jėzus?..), bet  truks dar geras 
septynias savaites. Panašu, kad 
karantinas tęsis ilgiau (deja!), ir 
mums dar labiau viskas įgris, jei 
būsime  nors ir kartu, bet vie-
ni – už „uždarų durų“, be Dievo, 
kuris vienas pasotina žmogaus 
protą ir širdį. Tad, norint švęsti 
besitęsiančias Velykas, reikia 
ieškoti Dievo.

Paprastai mes nesiklausome 
pamokymų ar patarimų, kurie 
mus ragina keistis: sunku perimti 
gerą patirtį iš draugo ar artimo 
žmogaus, o ką jau kalbėti apie  
kitą žmogų, kurio beveik nepa-
žįstame, vadovaujamės klaidin-
gai suformuotu jo įvaizdžiu ir 
todėl kartais net laikome jį savo 
priešu!  Čia, Dievo ieškojimo ir 
atsiliepimo Jam klausimu, noriu 
paminėti vieną gerosios patirties 
pavyzdį.  iš žydų tautos tikėjimo 
Dievu, ką mes krikščionys savaip 
iš jų esame perėmę ir kas mums 
toliau galėtų būti naudinga mūsų 
kelionėje į tą patį Dievą nežiūrint 
jokių išorinių aplinkybių.

Šiais metais žydų ir krikščionių 
Velykų laikas sutampa. Žydai jas 
mini balandžio 8-15 dienomis. 
Nuo pat 70 m. po Kristaus, kai 
romėnai sugriovė Jeruzalės 
Šventyklą ir čia nutrūko Dievo 
garbinimo kultas, žydai nenu-
trūkstamai švenčia ir švęs Velykas 
– nuostabų Viešpaties išgelbėjimo 
darbą – kitaip, už „uždarų durų“. 
Čia, asmeninė ir bendruomeninė 
malda bei Toros (apreikšto Dievo 
mokymo – aut. pastaba) studijos 
– tiek sinagogos, tiek ypač namų 
ir šeimos aplinkoje – tampa „šir-
dies apeigų“ ženklu ir pakeičia 
bet kokias kitas aukas Viešpačiui, 
Gyvenimo Šaltiniui. Melstis bei 
pažinti savo tikėjimą – tai ir  pa-
guoda, ir stiprybė išbandymuo-
se, ir priemonė tobulėti, kad dar 
labiau tarnautum Viešpačiui – 
„Mūsų Tėvui Danguje“, „Mūsų 
Tėvui, mūsų Karaliui“, kaip žydai 
pagarbiai ir švelniai į Jį kreipiasi. 
Sekant labai sena tradicija, mal-
dos ir studijų ritmas yra papras-
tas: kasdien melstis 3 kartus (ryte, 
perpiet ir vakare), bent 2 kartus 
į savaitę studijuoti Torą ir  kartą 

per savaitę švęsti šabo (poilsio ir 
bendrystės su Viešpačiu) dieną. 
Šalia šio savaitės ritmo, metų bė-
gyje švenčiamos ir kitos religinės 
šventės, kuriose prisimenama, ką 
Dievas dėl mūsų yra padaręs, Jis 
yra garbinamas, Jam dėkojama ar 
Jo atsiprašoma. Visos šventės yra 
svarbios, nes jos įsteigtos Vieš-
paties valia, tačiau dvi iš jų yra 
ypač iškilios – tai Velykų šventė, 
kurioje minimas izraelitų tautos 
išvadavimas iš Egipto vergovės 
(švenčiama kovo-balandžio mėn.), 
ir Atsiteisimo už nuodėmes diena 
(rugsėjo-spalio mėn.). Kas švenčia 
religines šventes, ypač šias dvi, 
išlieka tikinčiuoju.  Juk neįmano-
ma priartėti prie Gyvojo Dievo Jo 
nepripažinus ir prieš Jį nenusiže-
minus, neatsiprašius Jo už savo 
nuodėmes. Neįmanoma pasilikti 
šalia Vešpaties neįsipareigojant 
Jį garbinti ir Jam tarnauti savo 
gyvenime.

Mes, katalikai, tikrai galime pa-
simokyti iš žydų, nes jie pirmiau 
už mus pažino Tikrąjį Vienintelį 
Gyvąjį Dievą, Visatos Kūrėją,  pir-
miau už mus gavo Dievo pažini-
mą, sandorą, apreikštą tikėjimo 
mokymą. Juk ir pats Išganytojas 
Jėzus Kristus savo žmogiškąja pri-
gimtimi, ir Švč. Mergelė Marija, 
ir pirmieji apaštalai bei mokiniai 
buvo žydai ir išpažino tikėjimą 
Izraelio Dievu. 

Katalikų Bažnyčia, ypač po an-
trojo visuotinio Vatikano susirin-
kimo 1965 m., naujai atsigręžė į 
žydų tautą ir judaizmą. Ne tik tam, 
kad pati dvasiškai atsinaujindama 
atrastų šioje religijoje savo tikė-
jimo šaknis, pasmerktų krikščio-
niškoje Europoje susiformavusį 
antisemitizmą ir fašistinio režimo 
bei jo bendradarbių vykdytą Šoa 
(žydų tautos naikinimą), bet kad 
ypač pradėtų nuoširdų tarpreligi-
nį dialogą su judaizmu liudijant 
šių dienų pasauliui tą patį Dievą 
Kūrėją, žmogaus asmens garbin-
gumą ir nuostabų jo pašaukimą, 
kūrinijos vertę, kad tiestų į žmo-
nių širdis teisingesnio pasaulio 
ir taikos kelią.

Šiuo karantino laiku, kai esame 
už „uždarų durų“, ir mes, krikš-
čionys, galime labiau pasiruošti 
sutikti Dievą mūsų kasdienybėje 
ir Jį kviesti, kad Jis pas mus vis 
užeitų. 

Vienas iš rabinų naudojamų 
įvaizdžių apie Dievą yra toks: 
„Dievas, kaip Šeimininkas, yra 
visur, tačiau į šį pasaulį ateina 
tada, kai Jam leidžiame“. Tebūna 
aukščiau minėta „3-2-1“ maldos 
ir tikėjimo pažinimo taisyklė ne-
svetima ir mums.  Kaip ir pirmieji 
krikščionys, galime 3 kartus per 
dieną pasimelsti už įvairius rei-
kalus sukalbėdami „Tėve mūsų“ 
maldą; bent 2 kartus per savaitę 
paskaityti Šv. Raštą, katekizmo 
ištrauką ar kokią kitą dvasinio tu-
rinio knygą; sekmadienį labiau 
skirti maldai, kai galėsime – vis 
dalyvauti Eucharistijoje ir priimti 
komuniją; švęsti religines šventes 
ir vis glaustis prie Dievo susitai-
kant su Juo per išpažintį, kad tu-
rėtume jėgų vykdyti pagrindinius 
Dievo ir artimo meilės įsakymus, 
kaip mums įsakė  Jėzus. Ypač,  kai, 
pasibaigus karantinui, kokiu nors 
būdu savo gyvenime vis atsidur-
sime už „uždarų durų“.

*Autorius šiuo metu 
studijuoja Judaizmą - žydų 

kultūrą, religiją - labiau kiek 
tai siejasi su Šventuoju Raštu 

ir krikščionybe.

Kitokios velykos. Už uždarų durų

Sk
ie

pa
i valstybinės ligonių kasa informuoja, kad planiniai skiepai vykdomi ir karantino metu. Tačiau jiems 

atlikti turi būti paskiriamas atskiras laikas (diena, valanda) ir atskiros patalpos, užtikrinant, kad nesusieitų 
pacientų, atvykstančių planinių skiepijimų, ir kitų lankytojų srautai.

Vaikų skiepijimas – ypatingas sveikatos apsaugos darbotvarkės klausimas. Vaikus nemokamai galima 
paskiepyti nuo tuberkuliozės, hepatito B, kokliušo, difterijos, stabligės, poliomielito, pneumokokinės 
infekcijos, tymų,  raudonukės, žmogaus papilomos viruso, meningokokinės ir rotavirusinės infekcijų 
vakcinomis. Iš viso – nuo 14 infekcinių ligų. 

Nuo gripo skiepijami vyresni nei 65 metų žmonės ir bet kurio amžiaus sergantieji lėtinėmis ligomis 
(onkologinėmis, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų, ir kt.).
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Rimantas KazaKevičius
- Gerbiama Vilija, kaip šiuo laikotarpiu dirbate 

Jūs ir Europos Parlamentas?
- Europos Parlamentas labai greitai priėmė sprendimą 

dirbti nuotoliniu būdu. Kaip ir kiti mano kolegos iš visos 
Europos Sąjungos, dirbu iš namų, Lietuvoje. Vyksta ir 
posėdžiai, ir balsavimai. Viskas internetu. 

Pirmosiomis dienomis, prisipažinsiu, buvo neįprasta: 
esu pripratusi bendrauti, diskutuoti tiesiogiai, akis į akį. 
To išties trūksta. Bet juk čia mums visiems taip...

O Europos Parlamentą ištiko solidarumas tikrąja šio 
žodžio prasme. Vienas iš Strasbūre esančių parlamento 
pastatų paverstas testavimo dėl koronaviruso centru. 
Briuselyje Europos Parlamento virtuvė kasdien tiekia 
tūkstančius maisto porcijų medikams ir benamiams, 
kuriems pandemijos laikotarpiu užleista ir dalis pastatų. 
Paslaugas visiems briuseliečiams teikia ir Europos Par-
lamento medicinos centras, o tarnybiniai automobiliai, 
esant reikalui, skiriami medikams vežti. 
- Kaip vertinate ES ir kiekvienos valstybės planus 

gelbėti verslą, darbo vietas, padėti darbuotojams?
- Labai svarbu, kad ES ir jos valstybės visai kitaip spren-

džia krizės sukeltas problemas nei jos buvo sprendžiamos 
prieš 11 metų. Atsisakoma visus žlugdžiusio taupymo. To-
dėl planus padėti verslui ir gyventojams vertinu teigiamai.

Problema ta, kad dalis valstybių, tarp jų ir Lietuva, vėla-
vo su realiais veiksmais. Tai dar kovo pabaigoje pažymėjo 
Europos Komisijos atstovai: Vakarų valstybių įmonių ir 
gyventojų sąskaitas jau pasiekdavo paramos pinigai, o 
Rytų Europos valstybės, tarp jų ir Lietuva, vėlavo.

O ir ta pagalba turi būti apčiuopiama. Ir žmonėms, 
ir smulkiam verslui. Pavyzdžiui, manau, kad Lietuvoje 
savarankiškai dirbusiam žmogui 257 eurų per mėnesį 
yra per menka pagalba. Dvigubinam, nebetrupinam! 
Europos Parlamentas prašo valstybių per krizę žmonėms 
užtikrinti bent jau minimalias ar net didesnes pajamas.
- Kokius konkrečius sprendimus priėmė Europos 

Parlamentas?
Paskutinėje plenarinėje sesijoje patvirtinome daugiau 

kaip 3 milijardų eurų paramą sveikatos apsaugai sti-
printi. Tai bus tiesioginė ES parama valstybėms įsigyti 
reikalingiausių medicinos priemonių, apsauginių kaukių 
ar respiratorių. Lėšos bus naudojamos ir laikinosioms 
ligoninėms įrengti.

Nuspręsta kurti vieną bendrą ES medicinos įrangos, 
vaistų bei apsaugos priemonių rezervą. Visas išlaidas 100 
procentų finansuos ES. Medicinos įranga ir priemonės 
bus siunčiamos ten, kur tuo metu jų labiausiai reikia.

Palengvinome Europos pagalbos labiausiai skurstan-
tiems asmenims fondo  veiklą. Šio fondo lėšomis (3,8 mi-
lijardo eurų) kasmet daugiau nei 13 milijonų ES piliečių 
(tarp jų ir nemažas būrys Lietuvos žmonių) aprūpinami 
maisto produktais ir būtiniausiomis prekėmis. Nuspręsta, 
kad maisto ir materialinės pagalbos tiekimas laikinai, per 
krizę, bus 100 procentų finansuojamas iš ES biudžeto.

Europos Parlamentas jau kovo pabaigoje pritarė inves-
ticijoms, kurios leistų ES valstybėms skirti 37 milijardus 
eurų iš sanglaudos fondų kovai su koronavirusu. Apie 
1,5 milijardo turėtų tekti ir Lietuvai. Valstybėms suteikta 
daug laisvių disponuoti ES paramos lėšomis.

Tai tik dalis sprendimų ir finansinių lėšų. ES pagalbos 
valstybėms, verslui ir gyventojams suma turėtų siekti 
ne vieną trilijoną eurų. 
- Ar šios milžiniškos lėšos padės išvengti skurdo?
- Tik iš dalies. Reikia sukurti ne tik ekonomikos at-

gaivinimo, bet ir socialinio atgaivinimo strategiją, ją 
nedelsiant įgyvendinti. Užtikrinti tokias pajamas, kad 

pensininkai, darbo netekę žmonės, neįgalieji, vienišos 
mamos neskurstų. Tam šeimoms ir Lietuvoje, ir visoje 
Europoje reikia solidarios pagalbos – kuo daugiau skirti 
joms lėšų iš ES biudžeto. Investicijos turi būti numatytos 
ir dabar, ir ateičiai.

Lietuvai labai svarbu pasitelkti ES paramą (ji tikrai yra 
ir bus), tinkamai finansuoti žmonių socialinę apsaugą, 
kuriai mes skiriame beveik du kartus mažiau lėšų nuo 
savo BVP lyginant su ES vidurkiu. Per krizę juk leistas 
laisvesnis naudojimas ES biudžeto lėšų, kurias reikia 
nukreipti ir į skurdo prevencijos priemones. 

Taigi ar milžiniškos ES lėšos tiksliai (ir greitai) pasieks 
visus krizės alinamus žmones ir įmones, didžiąja dalimi 
priklauso ir priklausys nuo vyriausybių.
- Vis dėlto Jūsų balse – daug nerimo?
- Ir dėkingumo – asmenims ir įmonėms – gydytojams 

ir slaugėms, parduotuvių kasininkėms ir policininkams, 
socialiniams darbuotojams ir savanoriams, sunkvežimių 
vairuotojams ir šiukšlių surinkėjams. Visiems, priside-
dantiems ir darbu, ir lėšomis, kad krizės pasekmės būtų 
švelnesnės. 

Reiškiu nuoširdžią užuojautą visiems, kurie dėl pan-
demijos prarado artimuosius. Susirgusiems linkiu kuo 
greičiau pasveikti. 

O labiausiai neramu dėl senjorų ir žmonių, praradusių 
darbą, pajamas. Neramina realybė, kokią matome dabar 
ir matysime dar kurį laiką. Negalima tikėtis stebuklų, 
kai prieš tai gailėta pinigų socialinėms, sveikatos pas-
laugoms, vaikų mokymui, toms pačioms pensijoms. 
Dabar, ištikus krizei, tai akivaizdu.

V. Blinkevičiūtė: „Nebetrupinam! 
Pagalba žmonėms turi būti reali“
„Ta „korona“ labai aiškiai parodė, kad per mažai investuojama į socialinės, sveikatos 

apsaugos, švietimo sritis. Į žmones. Ir ne tik Lietuvoje“, - teigia Vilija Blinkevičiūtė ir 
prisipažįsta dabar rečiau besišypsanti, dirbanti nuotoliniu būdu ir sąžiningai besilaikanti 
karantino reikalavimų.

Pokalbis su socialdemokrate Vilija BLINKEVIČIŪTE, Europos Parlamento Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto vicepirmininke.

V. Blinkevičiūtė

atkelta iš 1 p.
Ne tik laisvės nevaržomai ir kū-

rybingai darbuotis, gyvai susitikti 
su brangiais žmonėmis, džiaugtis  
kasdieniais dalykais, bet ir gali-
mybės melstis ypatingame Dievo 
artume mūsų šventovėse, švęsti 
sakramentus, Viešpaties dieną 
sekmadienį, ypač galėti priimti 
Jėzų šventoje komunijoje... Nes čia 
Jėzus visada ateina paklusdamas 
kunigo žodžiams, o į mūsų tarpą 
esant „už uždarų durų“ – tik tada, 
kai patys norime ir leidžiame Jam 
ateiti...

Niekam nėra lengva būti – kad 
ir kartu, bet vieniems – už „uždarų 
durų“. Negaliu pakelti kito ribo-
tumo, nes ir pats esu ribotas. Te-
galime nuolankiai tai pripažinti, 
nes tokia yra mūsų patirtis, ypač 
šio karantino laiku.  Žmogus kū-
rybingas, visada ieško išeities. 
Tai galioja ir jo sielai: maldai pa-
vieniui ir kartu su kitais šeimoje 
ar virtualioje erdvėje, dvasiniam 
skaitymui, tikėjimo savišvietai. 
Kai tokiu būdu leidžiu, kad Die-
vas mane pakeltų ir laikytų savo 
rankose, tada pajėgiu ne tik kad 
kaip nors pakęsti kitą, šalia manęs 
esantį, bet ir toliau būti dėl jo, jam 
patarnauti. 

Šis gyvas ryšys su Dievu yra 
kvietimas Jėzui užeiti pas mus už 
„uždarų durų“. Kai Jėzus ateina, 
tada ir Velykos. Šįmet jos buvo 
net tik balandžio 12 -ąją (atėjo 
Jėzus?..), bet  truks dar geras 
septynias savaites. Panašu, kad 
karantinas tęsis ilgiau (deja!), ir 
mums dar labiau viskas įgris, jei 
būsime  nors ir kartu, bet vie-
ni – už „uždarų durų“, be Dievo, 
kuris vienas pasotina žmogaus 
protą ir širdį. Tad, norint švęsti 
besitęsiančias Velykas, reikia 
ieškoti Dievo.

Paprastai mes nesiklausome 
pamokymų ar patarimų, kurie 
mus ragina keistis: sunku perimti 
gerą patirtį iš draugo ar artimo 
žmogaus, o ką jau kalbėti apie  
kitą žmogų, kurio beveik nepa-
žįstame, vadovaujamės klaidin-
gai suformuotu jo įvaizdžiu ir 
todėl kartais net laikome jį savo 
priešu!  Čia, Dievo ieškojimo ir 
atsiliepimo Jam klausimu, noriu 
paminėti vieną gerosios patirties 
pavyzdį.  iš žydų tautos tikėjimo 
Dievu, ką mes krikščionys savaip 
iš jų esame perėmę ir kas mums 
toliau galėtų būti naudinga mūsų 
kelionėje į tą patį Dievą nežiūrint 
jokių išorinių aplinkybių.

Šiais metais žydų ir krikščionių 
Velykų laikas sutampa. Žydai jas 
mini balandžio 8-15 dienomis. 
Nuo pat 70 m. po Kristaus, kai 
romėnai sugriovė Jeruzalės 
Šventyklą ir čia nutrūko Dievo 
garbinimo kultas, žydai nenu-
trūkstamai švenčia ir švęs Velykas 
– nuostabų Viešpaties išgelbėjimo 
darbą – kitaip, už „uždarų durų“. 
Čia, asmeninė ir bendruomeninė 
malda bei Toros (apreikšto Dievo 
mokymo – aut. pastaba) studijos 
– tiek sinagogos, tiek ypač namų 
ir šeimos aplinkoje – tampa „šir-
dies apeigų“ ženklu ir pakeičia 
bet kokias kitas aukas Viešpačiui, 
Gyvenimo Šaltiniui. Melstis bei 
pažinti savo tikėjimą – tai ir  pa-
guoda, ir stiprybė išbandymuo-
se, ir priemonė tobulėti, kad dar 
labiau tarnautum Viešpačiui – 
„Mūsų Tėvui Danguje“, „Mūsų 
Tėvui, mūsų Karaliui“, kaip žydai 
pagarbiai ir švelniai į Jį kreipiasi. 
Sekant labai sena tradicija, mal-
dos ir studijų ritmas yra papras-
tas: kasdien melstis 3 kartus (ryte, 
perpiet ir vakare), bent 2 kartus 
į savaitę studijuoti Torą ir  kartą 

per savaitę švęsti šabo (poilsio ir 
bendrystės su Viešpačiu) dieną. 
Šalia šio savaitės ritmo, metų bė-
gyje švenčiamos ir kitos religinės 
šventės, kuriose prisimenama, ką 
Dievas dėl mūsų yra padaręs, Jis 
yra garbinamas, Jam dėkojama ar 
Jo atsiprašoma. Visos šventės yra 
svarbios, nes jos įsteigtos Vieš-
paties valia, tačiau dvi iš jų yra 
ypač iškilios – tai Velykų šventė, 
kurioje minimas izraelitų tautos 
išvadavimas iš Egipto vergovės 
(švenčiama kovo-balandžio mėn.), 
ir Atsiteisimo už nuodėmes diena 
(rugsėjo-spalio mėn.). Kas švenčia 
religines šventes, ypač šias dvi, 
išlieka tikinčiuoju.  Juk neįmano-
ma priartėti prie Gyvojo Dievo Jo 
nepripažinus ir prieš Jį nenusiže-
minus, neatsiprašius Jo už savo 
nuodėmes. Neįmanoma pasilikti 
šalia Vešpaties neįsipareigojant 
Jį garbinti ir Jam tarnauti savo 
gyvenime.

Mes, katalikai, tikrai galime pa-
simokyti iš žydų, nes jie pirmiau 
už mus pažino Tikrąjį Vienintelį 
Gyvąjį Dievą, Visatos Kūrėją,  pir-
miau už mus gavo Dievo pažini-
mą, sandorą, apreikštą tikėjimo 
mokymą. Juk ir pats Išganytojas 
Jėzus Kristus savo žmogiškąja pri-
gimtimi, ir Švč. Mergelė Marija, 
ir pirmieji apaštalai bei mokiniai 
buvo žydai ir išpažino tikėjimą 
Izraelio Dievu. 

Katalikų Bažnyčia, ypač po an-
trojo visuotinio Vatikano susirin-
kimo 1965 m., naujai atsigręžė į 
žydų tautą ir judaizmą. Ne tik tam, 
kad pati dvasiškai atsinaujindama 
atrastų šioje religijoje savo tikė-
jimo šaknis, pasmerktų krikščio-
niškoje Europoje susiformavusį 
antisemitizmą ir fašistinio režimo 
bei jo bendradarbių vykdytą Šoa 
(žydų tautos naikinimą), bet kad 
ypač pradėtų nuoširdų tarpreligi-
nį dialogą su judaizmu liudijant 
šių dienų pasauliui tą patį Dievą 
Kūrėją, žmogaus asmens garbin-
gumą ir nuostabų jo pašaukimą, 
kūrinijos vertę, kad tiestų į žmo-
nių širdis teisingesnio pasaulio 
ir taikos kelią.

Šiuo karantino laiku, kai esame 
už „uždarų durų“, ir mes, krikš-
čionys, galime labiau pasiruošti 
sutikti Dievą mūsų kasdienybėje 
ir Jį kviesti, kad Jis pas mus vis 
užeitų. 

Vienas iš rabinų naudojamų 
įvaizdžių apie Dievą yra toks: 
„Dievas, kaip Šeimininkas, yra 
visur, tačiau į šį pasaulį ateina 
tada, kai Jam leidžiame“. Tebūna 
aukščiau minėta „3-2-1“ maldos 
ir tikėjimo pažinimo taisyklė ne-
svetima ir mums.  Kaip ir pirmieji 
krikščionys, galime 3 kartus per 
dieną pasimelsti už įvairius rei-
kalus sukalbėdami „Tėve mūsų“ 
maldą; bent 2 kartus per savaitę 
paskaityti Šv. Raštą, katekizmo 
ištrauką ar kokią kitą dvasinio tu-
rinio knygą; sekmadienį labiau 
skirti maldai, kai galėsime – vis 
dalyvauti Eucharistijoje ir priimti 
komuniją; švęsti religines šventes 
ir vis glaustis prie Dievo susitai-
kant su Juo per išpažintį, kad tu-
rėtume jėgų vykdyti pagrindinius 
Dievo ir artimo meilės įsakymus, 
kaip mums įsakė  Jėzus. Ypač,  kai, 
pasibaigus karantinui, kokiu nors 
būdu savo gyvenime vis atsidur-
sime už „uždarų durų“.

*Autorius šiuo metu 
studijuoja Judaizmą - žydų 

kultūrą, religiją - labiau kiek 
tai siejasi su Šventuoju Raštu 

ir krikščionybe.

Kitokios velykos. Už uždarų durų

Sk
ie

pa
i valstybinės ligonių kasa informuoja, kad planiniai skiepai vykdomi ir karantino metu. Tačiau jiems 

atlikti turi būti paskiriamas atskiras laikas (diena, valanda) ir atskiros patalpos, užtikrinant, kad nesusieitų 
pacientų, atvykstančių planinių skiepijimų, ir kitų lankytojų srautai.

Vaikų skiepijimas – ypatingas sveikatos apsaugos darbotvarkės klausimas. Vaikus nemokamai galima 
paskiepyti nuo tuberkuliozės, hepatito B, kokliušo, difterijos, stabligės, poliomielito, pneumokokinės 
infekcijos, tymų,  raudonukės, žmogaus papilomos viruso, meningokokinės ir rotavirusinės infekcijų 
vakcinomis. Iš viso – nuo 14 infekcinių ligų. 

Nuo gripo skiepijami vyresni nei 65 metų žmonės ir bet kurio amžiaus sergantieji lėtinėmis ligomis 
(onkologinėmis, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų, ir kt.).
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Atsakomybę už padarytas 
klaidas turi prisiimti A. Veryga
Parlamentarė R. Juknevičienė sakė, kad pan-

demija daugeliui žmonių sukėlė pyktį, nerimą 
bei baimę, ir tai natūralu. „Kartoms, gimusioms 
po Antrojo pasaulinio karo, neteko išgyventi 
tokio sukrėtimo, – kalbėjo pašnekovė. – Mes, 
lietuviai, išgyvenome Sausio 13-ąją, bet tai 
nebuvo viso pasaulio krizė.“

Anot parlamentarės, tik dabar paaiškėjus, 
kad Kinija beveik du mėnesius slėpė viruso 
atsiradimą ir tikruosius jo mastus, pasaulio 
šalių lyderiai ir Pasaulio sveikatos organizacija 
tinkamai bei laiku neįvertino koronaviruso 
grėsmės, todėl atsakas į jį vėlavo. Lietuva pagal 
reakcijos greitį, pašnekovės teigimu, yra prie 
vidutiniokų, tačiau kai kur galėjo suveikti grei-
čiau bei tiksliau, ypač anksčiau atliekant testus 
dėl COVID-19 ne tik vadovaujantis sudarytu 
siauru algoritmu, bet ir visiems, patiriantiems 
koronavirusui būdingus simptomus.

R. Juknevičienė pabrėžė, kad krizių metu 
reikia didelio pasitikėjimo valdžia ir jos spren-
dimais. Klaidų daro visi, tačiau blogiausia, 
kai jos slepiamos ir kai puikybė neleidžia jų 
pripažinti. 

„Matėme nemažai klaidų, padarytų dėl pla-
taus visuomenės testavimo, kurį rekomenduoja 
Pasaulio sveikatos organizacija. Taip pat buvo 
nemažai klaidinančios komunikacijos iš Vy-
riausybės, jog medikai viskuo aprūpinti, tačiau 
vėliau paaiškėjo, kad pirmoje fronto linijoje už 
žmonių gyvybes besikaunantieji – palikti pliki 
ir basi prieš šį pavojingą virusą, todėl ligoninės 
tapo viruso židiniais“, – sakė EP narė.

„Labai didelę klaidą padarė Sveikatos ap-
saugos ministerija, kai vasario pabaigoje ES 
siūlė centralizuotai pirkti reagentų ir apsaugos 
priemonių valstybėms narėms, bet Lietuva 
to atsisakė“, – apgailestavo politikė. Jos nuo-
mone, asmeninę atsakomybę dėl padarytų 
klaidų iš pradžių atsisakius tirti gyventojus 
ir neaprūpinus gydytojų apsaugos nuo viru-
so priemonėmis turėtų prisiimti sveikatos 
apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von 
der Leyen, kalbėdama EP plenariniame posė-
dyje, atsiprašė Italijos, kad ES reakcija nebu-
vo greita ir pakankama pačioje coronaviruso 
atakos pradžioje.

„Ji tai padarė, nors šiandien jau tik pikty-
biniai žmonės gali sakyti, kad ES reaguoja 
nepakankamai. Reaguoja taip stipriai, kaip 
niekada anksčiau. Šis Europos Komisijos pir-
mininkės atsiprašymas ypač išryškėja Lietuvos 
kontekste. Deja, bet nei Veryga, nei Skvernelis, 
nei juos globojantis Prezidentas nerado jėgų 
atsiprašyti dėl nepasiruošimo pandemijai ir 
kad klaidino, neva pasiruošę. Svarbiausia, kad 
neatsiprašyta medikų, kurie buvo palikti pli-
komis rankomis prieš jau siautėjantį virusą. 
Palikti aiškinant, kad testavimas nieko neduos, 
kad visko pakanka ir kad medikai patys kalti“, 
– pabrėžė Parlamento narė.

Pasak R. Juknevičienės, būtent dėl šios val-
džios netinkamos reakcijos Lietuva turi tiek 
daug izoliuotų ir susirgusių medikų. Lietuvoje, 
deja, ši valdžia vadovaujasi labai rytietišku 
supratimu apie tiesos sakymą. Nei rusai, nei 
kinai niekada nesulauks Putino ir Xi Jinping 
atsiprašymų.

Ar sulauks medikai iš jų ministro A. Verygos?

ES ėmėsi skubių priemonių 
R. Juknevičienė teigė, kad ES, atsakydama į 

viruso grėsmę, nedelsdama ėmėsi veiksmų, 
kurie neturi precedento visoje ES istorijoje. 
Anot parlamentarės, svarbu tai, kad, sudėjus 
pačios ES, Europos centrinio banko (toliau – 
ECB) ir valstybių narių skirtas lėšas ekonomi-
nei krizei stabdyti, mažinti jos pasekmes bei 
jai įveikti, jos sudaro apie 2,8 trilijonų eurų 
vertės paketą. Be to, ES taip pat sumažino 
PVM mokesčius iš trečiųjų šalių įvežamoms 
apsaugos ir medicinos priemonėms.

ECB paskelbė, kad rengia 750 mlrd. eurų 
vertės finansinės paramos planą valstybėms 
narėms, o euro zonos narėms, tokioms kaip 
Lietuva, žada 410 mlrd. eurų, kuriuos jos ga-
lėtų lengviau pasiskolinti pasitelkus Europos 
stabilumo mechanizmą.

„ES priėmė ir labai svarbių sprendimų, padė-
siančių įveikti ekonominę krizę, – akcentavo 
R. Juknevičienė. – Kita vertus, reikia suprasti, 
jog Europos Sąjungoje sveikatos apsauga yra 
šalių narių kompetencija. Europos Komisija 
neturi galių paveikti nacionalinių valstybių 
sveikatos apsaugos sistemos valdymo, kištis 
į jį, kontroliuoti. Tačiau pandemija parodė, 
jog ES turi turėti efektyvesnę krizių valdymo 
struktūrą. Tą pamoką reikia išmokti.“

Daug buvo kalbama apie solidarumo ne-
buvimą, neva Italija ir kitos pietų Europos 
šalys negavo paramos, o žmonėms bandomos 
diegti euroskeptinės nuotaikos. Tačiau reali 
ES parama Italijai daug didesnė, nei išre-
klamuota propagandinėse Rusijos žinutėse. 
Pavyzdžiui, Vokietija, Prancūzija, Liuksem-
burgas priima į savo šalių ligonines italus 
bei ispanus, sergančius COVID-19, ir juos 
skraidina specialiais savo lėktuvais. Iš šių 
valstybių buvo nusiųstas įspūdingas medi-
cinos ir apsaugos priemonių kiekis, tik to 
niekas pernelyg neafišavo.

Pastarojoje EP sesijoje nuspręsta skirti dau-
giau nei 3 mlrd. eurų ES lėšų sveikatos priežiū-
ros sektoriui paremti. Šios lėšos leis suteikti 
paramą ES šalių sveikatos priežiūros siste-
moms kovoti su pandemija. Taip pat jos leis 
Europos Sąjungai įsigyti skubiai reikalingų 
medicinos priemonių, pavyzdžiui, apsauginių 

kaukių ir kvėpavimo prietaisų, gabenti medi-
cinos įrangą ir pacientus pasienio regionuose, 
įdarbinti ar išsiųsti papildomus specialistus, 
taip pat padėti šalims statyti mobiliąsias lauko 
ligonines.

R. Juknevičienė pabrėžė, kad ES taip pat ski-
ria didelius pinigus moksliniams tyrimams, 
skirtiems vakcinai nuo koronaviruso kurti ir 
gaminti. Anot jos, sutelkiant viešąjį ir privatų 
finansavimą, ši suma siekia iki 90 mln. eurų, o 
konkrečioms įmonėms pasiūlyta apie 10 mln. 
eurų kūrimo procesui paskatinti.

„Šiuo metu ES remia 18 atskirų projektų, 
kuriems yra skiriama 48,5 mln. eurų iš ES 
bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų pro-
gramos tam, kad diagnostikos testai ir vak-
cinacijos procesai būtų pagreitinti“, – sakė 
pašnekovė. Taigi viso pasaulio pastangomis 
kai atsiras vakcina nuo koronaviruso, galėsime 
ramiai atsikvėpti.

R. Juknevičienė. ES atsakas į krizę - kaip niekad stiprus
Europos Parlamento narė Rasa Juknevičienė, kaip ir daugelis kitų euro-

parlamentarų, dėl koronaviruso pandemijos dirba karantino sąlygomis iš 
namų - Tiltagalių kaime (Panevėžio raj.). Pasak politikės, nors pandemija 
užklupo Europą nepasiruošus tokiam iššūkiui, tačiau Europos Sąjungos 
institucijos ėmėsi beprecedenčių priemonių, siekiant įveikti šią krizę.  

Europos Parlamento narė Rasa Juknevičienė

Balandžio 15 d. Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcija Marijampolės savivaldy-
bės taryboje pranešė, kad išsirinko 
naują frakcijos vadovybę. Frakcijos 
seniūnu tapo gydytojas Jonas Bie-
liauskas, o jo pavaduotoja mokytoja 
Vaida Pituškienė.

„Deja, turėsiu nuvilti sąmokslo 
teorijų mylėtojus. Pokyčiai frak-
cijoje buvo suplanuoti dar prieš 
metus. Tuomet vienbalsiai frakci-
jos seniūnu buvo išrinktas Kostas 
Jankauskas, bet šias pareigas sutiko 
eiti tik su sąlyga, kad 2020 balandį 
įvyks rotacija ir bus renkamas naujas 
frakcijos seniūnas. Tada man buvo 
patikėta atsakomybė dirbti frakci-
jos seniūno pavaduotoju. Kostas 
Jankauskas buvo puikus frakcijos 
vadovas, telkė mus bendram darbui, 
organizavo frakcijos posėdžius tiek 
partijos būstinėje, tiek išvažiuoja-
muosius, tiek nuotoliniu būdu. Frak-
cija tapo matomesnė žiniasklaidoje, 
vyko susitikimai su savivaldybės ir 
kitų organizacijų vadovais, teikėme 
savo siūlymus, sprendėme įvairius 
gyventojams aktualius klausimus. 
Kai kalbėjo Kostas, buvau ramus ir 
užtikrintas, kad išgirsim protingą, 
charizmatišką, tikslų pasisakymą ar 
pasiūlymą. Prašėme Kosto ir toliau 
vadovauti frakcijai, bet jis atsisakė 

sakydamas, kad susitarimas yra susi-
tarimas ir jo privalome laikytis. Turi-
me atsinaujinti. Taigi praeitą savaitę 
buvau išrinktas TS-LKD frakcijos 
seniūnu, o pavaduotoja išsirinko-
me Vaidą Pituškienę“ - kalba Jonas 
Bieliauskas.

Pasak J. Bieliausko, nors abu su 
pavaduotoja V. Pituškiene yra nau-
jokai taryboje, dirba pirmą kadenciją, 
tačiau šalia turi patyrusių politikų, 
kurie niekada neatsisako padėti, to-
dėl toliau frakcija judės stabiliu ir 
nuosekliu žingsniu. 

„Tiesą sakant jau kurį laiką plana-
vome kiek kitokią TS-LKD veiklą, 
tačiau koronavirusas koreguoja visų 
mūsų gyvenimus, TS-LKD frakcijos 
taip pat. Šiai dienai koncentruojamės 
į mums svarbiausių įstaigų darbą 
– ligoninės, poliklinikos, socialinės 
pagalbos centro, mokyklų. Daugiau-
siai problemų matome Marijampo-
lės ligoninėje, tačiau šis klausimas 
tikrai bus sprendžiamas. Andrius 
Vyšniauskas padarė didžiulį darbą 
ir dirba toliau, kad ligoninėje būtų 
saugu tiek medikams, tiek pacien-
tams, ligoninė turėtų vadovą, o ne 
pasyvų stebėtoją iš šalies. Taip pat 
negalime užmirši ir švietimo įstaigų 
Marijampolėje. Džiaugiamės, kad 
frakcijoje turime švietimo ekspertų, 
kurie tikrai turės daug darbo. Švie-

time yra senų žaizdų, kurias reikia 
gydyti, o nuotolinis mokymas tapo 
iššūkiu tiek mokiniams, tiek moky-
tojams“ - frakcijos veiklos kryptis 
komentuoja naujasis seniūnas.  

Kai pandemija praeis ir gyvenimas 
grįš į normalias vėžes, TS-LKD frak-
cija planuoja atnaujinti savo vei-
klą naujoje TS-LKD būstinėje, kuri 
įsikūrusi J. Basanavičiaus aikštėje. 
Naujasis frakcijos seniūnas J. Bie-
liauskas ketina frakcijos darbą pa-
daryti dar atviresniu visuomenei 
- į jos veiklą dar aktyviau įsijungs 
tiek TS-LKD bendruomenės nariai, 
tiek visi politika besidomintys ma-
rijampoliečiai.

„Turiu svajonę – įgyvendinti sa-
votišką projektą „Frakcija be sienų“, 
kurio metu į frakcijos susirinkimus 
kviesime daugiau mūsų bendruome-
nės narių, nepartinių marijampolie-
čių, savo sričių profesionalų, kurie iš 
vidaus galės pamatyti, kaip vyksta 
darbas frakcijoje, kaip strateguo-
jama,  ir pareikšti savo nuomonę, 
pasiūlyti požiūrį ir idėjas“ - planus 
dėlioja J. Bieliauskas.

TS-LKD frakcijai Marijampolės savivaldybės taryboje vadovaus Jonas Bieliauskas

Jonas Bieliauskas yra šeimos gydytojas, keturių 
vaikų tėvas, pirmą kadenciją dirbantis Marijampolės 
savivaldybės taryboje, priklausantis jos Aplinkos ir 
kaimo reikalų komitetui. 

Vaida Pituškienė yra Sūduvos gimnazijos istorijos 
mokytoja, taip pat taryboje dirbanti pirmą kadenciją, 
priklauso Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų 
komitetui.

TS-LKD frakcijos Marijampolės savivaldybės taryboje informacija



2020 m. balandžio 23 d., ketvirtadienis, Nr. 15 (1727) / ML6

Vytautas ŽEMAITIS. Balandis – 
mėnuo, kai prie Marijampolės 
techninės apžiūros centro (TAC)  
nutįsdavo automobilių eilė. Da-
bar jos nėra, nors marijampo-
liečiai, skirtingai nei jų kolegos 
kai kuriuose kituose miestuose, 
neatsisakė aptarnauti klientų be 
išankstinės registracijos. 
Vairuotojų planus koreguoja 

karantinas ir atitinkami valdžios 
sprendimai. Antai Susisiekimo 
ministerija pakeitė privalomosios 
techninės apžiūros (TA) tvarką. 
Automobilių, kurių TA galiojimo 
terminas baigiasi karantino metu, 
savininkai ar valdytojai vizitą į 
TAC gali atidėti iki karantino 
pabaigos. Po jos numatyta 30 
dienų atlikti atidėtas patikros 
procedūras. 
Ketinantys pasinaudoti tokia 

galimybe turėtų žinoti, kad ati-
dėjimas neprailgina dviejų metų 
intervalo tarp TA. „Jeigu lengvojo 

automobilio techninės  apžiūros 
galiojimo laikas, pavyzdžiui, bai-
gėsi balandžio 3 dieną, o automo-
bilis mūsų centre buvo apžiūrėtas 
ir pripažintas tvarkingu balandžio 
23-iąją, apžiūros talonas galios iki 
2022 metų balandžio 3 dienos, o 
ne tos, kurią išduotas talonas, - 
aiškina Marijampolės techninės 
apžiūros centro (TAC) direktorius 
Martynas Levickas. 

Tokia pat tvarka galioja ir auto-
mobiliams, kurių techninė apžiū-
ra bus atlikta bet kurią iš 30 dienų 
po karantino. Direktorius pastebi, 
kad tokiu atveju, kai automobilio 
TA galiojimas baigsis kitą dieną 
po karantino nutraukimo, 30 die-
nų atidėjimas jau negalios. Kad 
būtų išvengta nemalonumų su 
kelių policija, automobilį atvaryti 
į TAC reikės tą pačią dieną. 

Turintiems galimybių atvykti, 
M. Levickas siūlo neatidėlioti 
techninės apžiūros: „Klientų pa-

togumui padvigubinome laiką, 
kuriuo aptarnaujame iš anksto už-
siregistravusius internetu arba te-
lefonu. Mat karantino metu tokių 
interesantų skaičius labai išaugo. 
Registruoti lankytojus iš anksto 
taip pat pradėjome savo padali-
niuose Šakiuose ir Vilkaviškyje.“ 

Direktorius užtikrina, kad jo va-
dovaujame centre tinkamai rū-
pinamasi klientų ir darbuotojų 
saugumu. 

„Visur yra dezinfekavimo prie-
monių, mūsų specialistai dėvi 
apsaugines kaukes, o apsaugines 
pirštines keičia po kiekvieno au-
tomobilio apžiūros. Kadangi yra 
dvi transporto priemonių aptar-
navimo zonos, kiekvienoje dirba 
atskiros brigados, kurios tarpusa-
vyje nekontaktuoja. Taip tikimės 
užtikrinti nepertraukimą įmonės 
veiklą, jei kuris nors darbuotojas 
susirgtų, - pasakoja Marijampolės 
TAC vadovas. - Į apžiūros patalpas 

neįleidžiami klientai, jie kontro-
lieriaus veiksmus gali stebėti per 
atstumą. Atsiskaitoma už paslau-
gą saugumo reikalavimus atitin-
kančioje kasoje.“

Direktorius pastebi, kad karan-
tino metu visose šalies TAC šiek 
tiek sušvelninti apžiūros reika-
lavimai. „Tačiau tik tie, dėl kurių 
kelyje negali kilti pavojaus“, - sako 
M. Levickas ir pabrėžia,  kad vie-

nokiu ar kitokiu būdu automobilį 
būtina kuo geriau parengti tech-
ninei apžiūrai.
Marijampolės TAC (Gamyklų 

g. 4) dirba:  I-V nuo 8 iki 19 
val. VI nuo 7 iki 15 val.
Išankstinė registracija tech-

ninei apžiūrai pirmadieniais 
- penktadieniais nuo 8 iki 
16val. telefonu 8 343 98722, 
el. paštu marijampole@vta.lt    

Techninė apžiūra – jei gali, neatidėliok

M. Levickas

Šviesolaidinį „Telia“ internetą kasdien 
veda šimtai inžinierių visoje Lietuvo-
je. Bendraudami su klientais jie žino, 
kad iš šviesolaidinio interneto žmonės 
tikisi ne tik didžiulio greičio, patikimu-
mo ir neribotų gigabaitų, bet ir tokių 
savybių, kokių šviesolaidis neturi. Pa-
vyzdžiui, šviesos. 
Siūlelis, perkeliantis 
į XXI amžių
„Informaciją šviesos greičiu jis ti-

krai atgabena, bet namuose šviesiau 
dėl šviesolaidinio interneto nebus. 
Šviesiau bus tik galvoje, nes toks 
internetas padės kokybiškiau dirbti, 
mokytis, bendrauti ir pramogauti“, 
– sako Klaipėdą šviesolaidiniu inter-
netu aprūpinantis „Telia“ inžinierius 
Mindaugas Švoba. 
Jis patvirtina, kad izoliuotos, plau-

ko storio stiklinės gijos nei šviesos, 
nei kitokių bangų į išorę neskleidžia. 
„Jei ir perkirptum, nei spindulių, nei 

švieselės kitame gale plika akimi ne-
pamatytum“, – teigia M. Švoba. 
Šviesolaidinį internetą pirmąkart iš-

bandžiusius žmones nustebina jo greitis, 
o išlydėdami inžinierių žmonės džiau-
giasi, kad pagaliau gyvens XXI amžiuje. 
Šviesolaidis rūsyje – 
ne agurkams marinuoti
Greito ir stabilaus interneto žmonėms 

labiausiai reikia namuose, ypač dabar, 
per karantiną, kai tarp keturių sienų 
praleidžiame kone visą parą. Bet pa-
sitaiko ir išskirtinių atvejų. 
Antai vienas M. Švobos klientas švie-

solaidinį internetą įsivedė... daugiabučio 
namo rūsyje. Mat ten mobilusis ryšys 
– silpnas, o žmogus rūsyje maloniai leis-
davo laiką įsirengęs poilsio erdvę su 
sūkurine vonia. Žiūrėti filmus spragsint 
vonios burbuliukams su šviesolaidžiu 
galima net ir bunkeryje, su sąlyga, kad 
iki jo bus atvestas kokybiško interneto 
laidas. 

Kitas klaipėdiečiui į atmintį įstrigęs 
atvejis – kai šviesolaidinio interneto 
laidą atitiesė į 95-erių senjorės būs-
tą. Jai patikimo interneto reikėjo tam, 
kad galėtų virtualiai bendrauti su savo 
provaikaičiais. 
Gyvenimą keičiantis ryšys
Kad kokybiško interneto reikia visiems, 

patvirtina ir kiti „Telia“ inžinieriai. 
Štai Tauragėje besidarbuojantis „Te-

lia“ inžinierius Rolandas Ščerveninas 
pasakoja šviesolaidinį internetą atve-
dęs 85-erių senjorui neregiui, kuris 
kompiuteriu naudojasi vadovauda-
masis garso komandomis. 
Turėdami greitą ir patikimą internetą, 

žmonės internetu bendrauja su Lie-
tuvoje ar užsienyje gyvenančiais arti-
maisiais, susimoka mokesčius, skaito 
naujienas ar tiesiog pailsi žiūrėdami 
linksmus vaizdelius. Ir nors moksli-
niais tyrimais neįrodyta, yra manančių, 
kad šviesolaidinį internetą įsivedusius 
senelius dažniau lanko anūkai. Ypač 
tie, kuriems svarbūs delsos rodikliai. 

Kas žaidžia kompiuterinius žaidimus, 
supras.  
Įveda ir per 15 minučių
Tauragiškis taip pat paneigia mitą, 

kad šviesolaidinį internetą įvesti su-
dėtinga. „Kartą šviesolaidinį internetą 
įvedžiau pasienyje gyvenančiam žmo-
gui, kur neveikė net mobilusis ryšys“, 
– sako R. Ščerveninas. 
Jei yra techninės galimybės, įprastai 

šviesolaidinis internetas įvedamas tą 
pačią ar kitą dieną nuo kliento kreipi-
mosi. Anot R. Ščervenino, darbai daž-
niausiai užtrunka nuo 15 minučių iki 
poros valandų. Įsivedus šviesolaidį, 
namų remontuoti tikrai nereikia – 
blogiausia, kas gali nutikti, tai sienoje 
išgręžta siaura skylė, nors dažnu atveju 
ir jos nereikia, o laidus inžinieriai pasi-
stengia kaip įmanoma paslėpti.
Jei ir jūs norite paties galingiausio švie-

solaidinio interneto, kol „Telia“ salonai 
uždaryti, daugiau sužinoti ir jį užsisakyti 
galite užsukę į „Telia“ interneto svetainę 
www.telia.lt arba paskambinę tel. 1817.

Pavasario nepagreitinsi, internetą – gali
Jei tikro pavasario ir šiltų orų belieka laukti, geriausią internetą galima turėti 
net ir tęsiantis karantinui. Ką apie šviesolaidį kalba jį įvedantys „Telia“ inžinieriai? 

„Telia“ inžinieriaus iš Klaipėdos Mindaugo Švobos rekordas – per dieną šviesolaidinį 
internetą įvedė 7 klientams

Tauragėje dirbantis „Telia“ inžinieriaus Rolandas Ščerveninas sako, kad amžius nesvarbu 
– kokybiško interneto reikia visiems
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Vytautas ŽEMAITIS. Balandis – 
mėnuo, kai prie Marijampolės 
techninės apžiūros centro (TAC)  
nutįsdavo automobilių eilė. Da-
bar jos nėra, nors marijampo-
liečiai, skirtingai nei jų kolegos 
kai kuriuose kituose miestuose, 
neatsisakė aptarnauti klientų be 
išankstinės registracijos. 
Vairuotojų planus koreguoja 

karantinas ir atitinkami valdžios 
sprendimai. Antai Susisiekimo 
ministerija pakeitė privalomosios 
techninės apžiūros (TA) tvarką. 
Automobilių, kurių TA galiojimo 
terminas baigiasi karantino metu, 
savininkai ar valdytojai vizitą į 
TAC gali atidėti iki karantino 
pabaigos. Po jos numatyta 30 
dienų atlikti atidėtas patikros 
procedūras. 
Ketinantys pasinaudoti tokia 

galimybe turėtų žinoti, kad ati-
dėjimas neprailgina dviejų metų 
intervalo tarp TA. „Jeigu lengvojo 

automobilio techninės  apžiūros 
galiojimo laikas, pavyzdžiui, bai-
gėsi balandžio 3 dieną, o automo-
bilis mūsų centre buvo apžiūrėtas 
ir pripažintas tvarkingu balandžio 
23-iąją, apžiūros talonas galios iki 
2022 metų balandžio 3 dienos, o 
ne tos, kurią išduotas talonas, - 
aiškina Marijampolės techninės 
apžiūros centro (TAC) direktorius 
Martynas Levickas. 

Tokia pat tvarka galioja ir auto-
mobiliams, kurių techninė apžiū-
ra bus atlikta bet kurią iš 30 dienų 
po karantino. Direktorius pastebi, 
kad tokiu atveju, kai automobilio 
TA galiojimas baigsis kitą dieną 
po karantino nutraukimo, 30 die-
nų atidėjimas jau negalios. Kad 
būtų išvengta nemalonumų su 
kelių policija, automobilį atvaryti 
į TAC reikės tą pačią dieną. 

Turintiems galimybių atvykti, 
M. Levickas siūlo neatidėlioti 
techninės apžiūros: „Klientų pa-

togumui padvigubinome laiką, 
kuriuo aptarnaujame iš anksto už-
siregistravusius internetu arba te-
lefonu. Mat karantino metu tokių 
interesantų skaičius labai išaugo. 
Registruoti lankytojus iš anksto 
taip pat pradėjome savo padali-
niuose Šakiuose ir Vilkaviškyje.“ 

Direktorius užtikrina, kad jo va-
dovaujame centre tinkamai rū-
pinamasi klientų ir darbuotojų 
saugumu. 

„Visur yra dezinfekavimo prie-
monių, mūsų specialistai dėvi 
apsaugines kaukes, o apsaugines 
pirštines keičia po kiekvieno au-
tomobilio apžiūros. Kadangi yra 
dvi transporto priemonių aptar-
navimo zonos, kiekvienoje dirba 
atskiros brigados, kurios tarpusa-
vyje nekontaktuoja. Taip tikimės 
užtikrinti nepertraukimą įmonės 
veiklą, jei kuris nors darbuotojas 
susirgtų, - pasakoja Marijampolės 
TAC vadovas. - Į apžiūros patalpas 

neįleidžiami klientai, jie kontro-
lieriaus veiksmus gali stebėti per 
atstumą. Atsiskaitoma už paslau-
gą saugumo reikalavimus atitin-
kančioje kasoje.“

Direktorius pastebi, kad karan-
tino metu visose šalies TAC šiek 
tiek sušvelninti apžiūros reika-
lavimai. „Tačiau tik tie, dėl kurių 
kelyje negali kilti pavojaus“, - sako 
M. Levickas ir pabrėžia,  kad vie-

nokiu ar kitokiu būdu automobilį 
būtina kuo geriau parengti tech-
ninei apžiūrai.
Marijampolės TAC (Gamyklų 

g. 4) dirba:  I-V nuo 8 iki 19 
val. VI nuo 7 iki 15 val.
Išankstinė registracija tech-

ninei apžiūrai pirmadieniais 
- penktadieniais nuo 8 iki 
16val. telefonu 8 343 98722, 
el. paštu marijampole@vta.lt    

Techninė apžiūra – jei gali, neatidėliok

M. Levickas

Šviesolaidinį „Telia“ internetą kasdien 
veda šimtai inžinierių visoje Lietuvo-
je. Bendraudami su klientais jie žino, 
kad iš šviesolaidinio interneto žmonės 
tikisi ne tik didžiulio greičio, patikimu-
mo ir neribotų gigabaitų, bet ir tokių 
savybių, kokių šviesolaidis neturi. Pa-
vyzdžiui, šviesos. 
Siūlelis, perkeliantis 
į XXI amžių
„Informaciją šviesos greičiu jis ti-

krai atgabena, bet namuose šviesiau 
dėl šviesolaidinio interneto nebus. 
Šviesiau bus tik galvoje, nes toks 
internetas padės kokybiškiau dirbti, 
mokytis, bendrauti ir pramogauti“, 
– sako Klaipėdą šviesolaidiniu inter-
netu aprūpinantis „Telia“ inžinierius 
Mindaugas Švoba. 
Jis patvirtina, kad izoliuotos, plau-

ko storio stiklinės gijos nei šviesos, 
nei kitokių bangų į išorę neskleidžia. 
„Jei ir perkirptum, nei spindulių, nei 

švieselės kitame gale plika akimi ne-
pamatytum“, – teigia M. Švoba. 
Šviesolaidinį internetą pirmąkart iš-

bandžiusius žmones nustebina jo greitis, 
o išlydėdami inžinierių žmonės džiau-
giasi, kad pagaliau gyvens XXI amžiuje. 
Šviesolaidis rūsyje – 
ne agurkams marinuoti
Greito ir stabilaus interneto žmonėms 

labiausiai reikia namuose, ypač dabar, 
per karantiną, kai tarp keturių sienų 
praleidžiame kone visą parą. Bet pa-
sitaiko ir išskirtinių atvejų. 
Antai vienas M. Švobos klientas švie-

solaidinį internetą įsivedė... daugiabučio 
namo rūsyje. Mat ten mobilusis ryšys 
– silpnas, o žmogus rūsyje maloniai leis-
davo laiką įsirengęs poilsio erdvę su 
sūkurine vonia. Žiūrėti filmus spragsint 
vonios burbuliukams su šviesolaidžiu 
galima net ir bunkeryje, su sąlyga, kad 
iki jo bus atvestas kokybiško interneto 
laidas. 

Kitas klaipėdiečiui į atmintį įstrigęs 
atvejis – kai šviesolaidinio interneto 
laidą atitiesė į 95-erių senjorės būs-
tą. Jai patikimo interneto reikėjo tam, 
kad galėtų virtualiai bendrauti su savo 
provaikaičiais. 
Gyvenimą keičiantis ryšys
Kad kokybiško interneto reikia visiems, 

patvirtina ir kiti „Telia“ inžinieriai. 
Štai Tauragėje besidarbuojantis „Te-

lia“ inžinierius Rolandas Ščerveninas 
pasakoja šviesolaidinį internetą atve-
dęs 85-erių senjorui neregiui, kuris 
kompiuteriu naudojasi vadovauda-
masis garso komandomis. 
Turėdami greitą ir patikimą internetą, 

žmonės internetu bendrauja su Lie-
tuvoje ar užsienyje gyvenančiais arti-
maisiais, susimoka mokesčius, skaito 
naujienas ar tiesiog pailsi žiūrėdami 
linksmus vaizdelius. Ir nors moksli-
niais tyrimais neįrodyta, yra manančių, 
kad šviesolaidinį internetą įsivedusius 
senelius dažniau lanko anūkai. Ypač 
tie, kuriems svarbūs delsos rodikliai. 

Kas žaidžia kompiuterinius žaidimus, 
supras.  
Įveda ir per 15 minučių
Tauragiškis taip pat paneigia mitą, 

kad šviesolaidinį internetą įvesti su-
dėtinga. „Kartą šviesolaidinį internetą 
įvedžiau pasienyje gyvenančiam žmo-
gui, kur neveikė net mobilusis ryšys“, 
– sako R. Ščerveninas. 
Jei yra techninės galimybės, įprastai 

šviesolaidinis internetas įvedamas tą 
pačią ar kitą dieną nuo kliento kreipi-
mosi. Anot R. Ščervenino, darbai daž-
niausiai užtrunka nuo 15 minučių iki 
poros valandų. Įsivedus šviesolaidį, 
namų remontuoti tikrai nereikia – 
blogiausia, kas gali nutikti, tai sienoje 
išgręžta siaura skylė, nors dažnu atveju 
ir jos nereikia, o laidus inžinieriai pasi-
stengia kaip įmanoma paslėpti.
Jei ir jūs norite paties galingiausio švie-

solaidinio interneto, kol „Telia“ salonai 
uždaryti, daugiau sužinoti ir jį užsisakyti 
galite užsukę į „Telia“ interneto svetainę 
www.telia.lt arba paskambinę tel. 1817.

Pavasario nepagreitinsi, internetą – gali
Jei tikro pavasario ir šiltų orų belieka laukti, geriausią internetą galima turėti 
net ir tęsiantis karantinui. Ką apie šviesolaidį kalba jį įvedantys „Telia“ inžinieriai? 

„Telia“ inžinieriaus iš Klaipėdos Mindaugo Švobos rekordas – per dieną šviesolaidinį 
internetą įvedė 7 klientams

Tauragėje dirbantis „Telia“ inžinieriaus Rolandas Ščerveninas sako, kad amžius nesvarbu 
– kokybiško interneto reikia visiems
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Agnė KAlinKAitė, „Headline Agency“. Karantinas - tinkamas laikas 
kurti namie vėlyvųjų pusryčių tradiciją. Jos klasika – angliškosios 
bandelės, galinčios įtikti skirtingiems skoniams: tiek mėgstantiems 
sočius Benedikto kiaušinius, tiek karštus sumuštinius, tiek bandeles 
su saldžiais priedais.

Žiupsnelis cukraus, druskos, mielių ir šiek tiek pieno arba vandens – 
tik tiek pagardų reikia klasikinėms angliškoms bandelėms. Joms kepti 
labiausiai tinkami smulkaus malimo aukščiausios klasės kvietiniai 
miltai. Dalį įprastų kvietinių miltų galima pakeisti viso grūdo dalių 
miltais, tačiau jie įgeria daugiau drėgmės, todėl gali prireikti daugiau 
vandens ar pieno. Kita išeitis naudojant sodresnes miltų alternatyvas 
– į tešlą papildomai įmušti kiaušinį. Galite naudoti ir speltos miltus, 
kurie suteiks pikantiškesnį, net riešutinį poskonį. Tokiu atveju tešlą 
maišykite trumpiau ir atsargiau, ją perminkius išgaunama trupanti, 
o ne elastinga ir puri kepinio tekstūra“, – tikina  „Malsenos“ kokybės 
vadovė Vita Petravičiūtė. 

Jeigu neturite mielių, panašias bandeles galite kepti su „self-raising“ 
miltais, kurių sudėtyje jau yra tešlos kildinimo medžiagų. Tokiu atveju 
tešlos minkštumą reikėtų užtikrinti pridedant kiaušinį ir truputį sviesto. 
Kitas variantas – naudoti graikišką jogurtą.

Kulinarinių knygų autorė Renata Ničajienė pastebi, kad šios ban-
delės kepamos keptuvėje. 

Anot jos 8-10 bandelių reikės: 350 g kvietinių „Karališkų“ miltų, 1 
šaukštelio sausų mielių, šaukštelio druskos, stiklinės (250 ml) pieno, 
15 g sviesto, kukurūzų miltų apibarstyti.
Iš vakaro paruoškite tešlą. Miltus sumaišykite su druska ir sau-

somis mielėmis. Pieną kartu su sviestu pašildykite puode, kol pienas 
sušils, o sviestas ištirps. Jei pienas per karštas, palikite jį pravėsti. Į 
miltus po truputį pilkite šiltą pieną ir mentele maišykite tešlą, kol visas 
skystis susigers į miltus. Jei reikia, tešlą baikite minkyti rankomis, 
kol skystosios ir sausosios dalys apsijungs į vientisą tešlą. Tai ilgai 
netrunka. Paruoštą tešlą dėkite į aliejumi išteptą dubenį, uždenkite 
maistine plėvele ir palikite kambario temperatūroje nakčiai arba 
12-15 valandų, kad lėtai iškiltų.
Ryte paruoškite bandeles. Pakilusią tešlą perkelkite ant kukurūzų 

miltais pabarstyto paviršiaus ir rankomis paspausdami ją suformuo-
kite apie 1 cm storio tešlos lakštą. Apskritimo formele arba didesne 
stikline tešloje spauskite bandeles. Jas uždenkite maistine plėvele ir 
palikite 45 minutėms, kad pakiltų.
Iškepkite bandeles. Kepimui naudokite keptuvę nelimpančiu 

paviršiumi su dangčiu. Ją įkaitinkite iki vidutinės kaitros. Sausoje 
keptuvėje dėliokite iškilusias bandeles taip, kad jos viena su kita 
nesiliestų. Keptuvę uždenkite dangčiu ir kepkite bandeles apie 6 
minutes. Kai viena bandelių pusė apkeps, apverskite jas ant kitos 
pusės ir kepkite dar 4 minutes.

Angliškų bandelių pateikimo būdai:
aBenedikto kiauši-

niai: bandeles perpjaukite 
pusiau, galite paskrudinti. 
Ant kiekvienos pusės dėki-
te keptos šoninės, ant vir-
šaus guldykite be lukšto 
virtą kiaušinį ir jį apliekite 
„Hollandaise“ padažu, api-
barstykite žalumynais. 
aPusrytinis suvožti-

nis: bandelę perpjaukite 
pusiau, abi puses patep-
kite sviestu, ant vienos 
pusės dėkite kumpį ir 
keptą kiaušinį, žalumy-

nus, uždenkite kita bandelės puse. Galite gardinti ir mėgstamu sūriu. 
aKlasiškas derinys su arbata: bandeles gardinti puikiai tiks ir 

močiutės obuolienė ar kita jūsų spintelėje turima uogiene. 
aMaistingas ir gardus užkandis su riešutų sviestu ar šokoladiniu 

užtepu ir bananų riekelėmis. Ypač patiks mažiausiems ragautojams.  
Bandelės šviežios bus skanios apie 3-4 dienas, tad galite skrudinti 

ir mėgautis ne vieną kartą. Galite išsikepti ir didesnį kiekį, užšaldyti 
ir suvartoti per 8 savaites. 

Savaitgalio pusryčiai namuose

Viešojoje erdvėje nuolat skamba 
patarimai, kaip gyventi karantino 
metu – stiprinti imunitetą, plauti 
rankas, dėvėti apsaugines kaukes, 
tačiau, kaip gyvensime po jo, kol 
kas kalbėti nedrąsu. „Eurovaisti-
nė“ imasi iniciatyvos „Vardan visų 
sveikatos“, kuria siekiama ir toliau 
pirmenybę teikti saugiam bendra-
vimui.

Mokslininkai prognozuoja, kad po 
karantino gyvensime kiek kitaip. 
Pasak specialistų, svarbu, kad per 
pandemiją susiformavę įpročiai 
išliktų ir toliau, nes rūpintis savo 
ir kitų sveikata bus svarbu ir kiek 
aprimus viruso protrūkiui.

„Eurovaistinė“ skatina ir toliau 
keisti įpročius ir rūpinantis savo 
savijauta, užtikrinti ją ir aplinki-
niams. Valdybos pirmininkė In-
grida Damulienė sako, kad visą 
dėmesį koncentruodami į darbuo-
tojų ir klientų saugumą vaistinėse 
vaistinių tinklas pradeda judėjimą, 

kurio tikslas, kaip tinkamai išeiti iš 
karantino ir toliau elgtis saugant 
vieniems kitus.

 „Kitų sveikata priklauso nuo 
mūsų visų, todėl ugdydamiesi ge-
rus įpročius saugome visą Lietuvą. 
Būtent taip ir gimė mūsų iniciatyva 
„Vardan visų sveikatos“, nes tai, ką 
darome, yra ne tik dėl kiekvieno 
iš mūsų individualiai, tačiau dėl 
visų mūsų. Ši pandemija parodė, 
kokie susiję vienas su kitu esame, 
todėl norime visuomenei pateikti 
sprendimą, kuris, mūsų nuomone, 
leis ne tik jaustis gerai, bet ir skleis 
dėkingumo jausmą“, – sako „Euro-
vaistinės“ valdybos pirmininkė I. 
Damulienė.

Saugumas 
išliks prioritetu
Svarbu akcentuoti, kad net ir pasi-

baigus karantinui išsiilgtas bendra-
vimas su aplinkiniais ir toliau kurį 

laiką turės vykti saugiai, laikantis 
atstumo ir visų rekomendacijų, 
todėl „Eurovaistinė“ siūlo naują 
pasisveikinimo būdą – dešinės 
rankos pridėjimą prie širdies – į 
kurį galima iškeisti apkabinimus, 
rankos paspaudimą ar norą paro-
dyti dėmesį.

Šia iniciatyva siekiama paskatinti 
rūpintis savo bei aplinkinių svei-
kata ir po karantino, nes stipresnė 
imuninė sistema bus dar reikalin-
gesnė, žmonės grįš į darbus, imsis 
per karantiną sustabdytų projek-
tų tam skirdami dar daugiau nei 
įprastai energijos ir jėgų, todėl 
stipri imuninė sistema bus ypač 
reikalinga.

Paskelbus karantiną per kelias die-
nas visose vaistinėse buvo įrengtos 
apsauginės pertvaros, vaistinės ap-
rūpintos kaukėmis ir apsauginiais 
veido skydais. Nuo pirmosios ka-
rantino dienos uždarytos 32 vaisti-
nės bei atnaujintas vaistinių darbo 
laikas, taip siekiant užtikrinti, kad 
vaistininkai galėtų laikytis tinkamo 
darbo ir poilsio režimo.

Kasdien visose „Eurovaistinėse“ 
darbuotojams patikrinama tempe-
ratūra, jeigu ji siekia 37,4, prašome 
kolegos likti namuose ir stebėti 
savijautą.

Papildomai nuspręsta, kad pan-
demijos metu dirbusiems „Euro-
vaistinės“ vaistinių darbuotojams 
bus suteiktos penkios papildomos 
atostogų dienos.

Kampanija tęsis iki gegužės pa-
baigos arba tol, kol baigsis karan-
tinas.

Rūpestį klientais „Eurovaistinė“ vienija 
iniciatyva „Vardan visų sveikatos“ 

Saugumas vaistinėse, galimybė pasirūpinti darbuotojais ir klientais yra pagrindinio šalies 
vaistinių tinklo misija. Dar kovo pradžioje pradėjusi keisti darbą vaistinėse, įmonė siūlo dar 
vieną sprendimą – šį kartą kalba apie naują meilę ir dėkingumą skleidžiantį pasisveikinimą. 

Evaldas UlEViČiUS, Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Marijampolė filialo direktorius. Jau daugiau 
kaip mėnesį Lietuvoje nustatyti ekonominės veiklos ribojimai ir draudimai. Pagal Valstybinės mokesčių 
inspekcijos (VMI) viešai skelbiamą informaciją matome nedžiuginančius pokyčius regionų ekonomikai. 

Balandžio 16 dienos VMI duomenimis, Marijampolės savivaldybėje nukentėjusių nuo COVID-19 sąraše 
yra 684 įmonės, turinčios 6 481 darbuotoją. Per karantino mėnesį šis skaičius išaugo 48 procentais arba 
221 įmone. Skaičiuojant dirbančiuosius, padidėjo 2 688 asmenimis (71 proc.). 

Alytaus miesto savivaldybėje nukentėjusiųjų sąraše 609 įmonės ir 7 295 jų dirbantieji. Čia įmonių skaičius 
išaugo 40 proc. arba 173 įmonėmis, o skaičiuojant dirbančiuosius – padidėjo 2 392 asmenimis, tai 49 proc. 
daugiau nei prieš mėnesį.

Iki krizės per mėnesį šiame sąraše esančios Marijampolės įmonės valstybinio socialinio draudimo įmokų 
sumokėdavo virš 1 mln. 160 tūkstančių eurų, o Alytaus miesto – virš 1 mln. 650 tūkstančių eurų.
Į VMI sąrašą įtrauktų pagal ekonominės veiklos sekcijas įmonių duomenys:

Vertinant pagal SODROS skelbiamą iki krizinio laikotarpio informaciją, darbo užmokesčio (iki mokesčių) 
nukentėjusių nuo COVID-19 sąraše esančios Marijampolės įmonės priskaičiuodavo virš 5 mln. eurų, o 
Alytaus – virš 7,2 mln. eurų. 

Per karantino mėnesį, nuo kovo 16-osios iki balandžio 16 d., iš aktyvios rinkos Marijampolės savivaldy-
bėje pasitraukė 46,9 proc. įmonių, kurių darbuotojai sudaro 30,8 proc. visų dirbančiųjų, o finansinis darbo 
užmokesčio ir Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų srautas sumenko 26 proc.  arba 6,2 mln. eurų. 

Alytaus miesto savivaldybėje iš aktyvios rinkos pasitraukė 36,9 proc. įmonių, kurių darbuotojai sudaro 
34,7 proc. visų dirbančiųjų, o finansinis darbo užmokesčio ir VSD įmokų srautas sumenko 36 proc. arba 8,9 
mln. eurų. 

Plečiasi nukentėjusių sąrašai

Ekonominės veiklos sekcija

Marijampolės
savivaldybė

Alytaus miesto
savivaldybė

Įmonių
skaičius Darbuotojai Įmonių

skaičius Darbuotojai

Didmeninė ir mažmeninė prekyba 498 4 542 417 4 456
Transportas ir saugojimas 10 141 12 97
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 59 492 55 520
Informacija ir ryšiai 1 20 1 7
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 3 9 6 12
Administracinė ir aptarnavimo veikla 13 42 15 53
Švietimas 27 611 23 748
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 49 545 35 1 181
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 14 54 33 196
Kita aptarnavimo veikla 10 25 12 25
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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 balandžio 29 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

Knygą „Lėlių fabrikas“ laimėjo 

AUŠRA PERSKAUDIENĖ. 

Prizą atsiimti redakcijoje, 

Kauno g. 15 (II a ., 6 kab.)., prieš 

tai susitarus tel. 8-605 99998 

Vertikaliai: Motociklas. Skalpas. Lomė. Įstatas. Testatorė. Palaco. 
Metai. Elista. Ibn. Išmina. Namai. Stiklo. Ava. Asa. Jasai. 
Horizontaliai: Optika. Mokėsi. Lems. Tallat. „Alita“. Potencinis. 
Chamas. Osaka. Sėsti. Manoj. Tie. Timas. Abava. Erškėtiniai. 

Kryžiažodžio (Nr. 14) atsakymas:  HARPIJOS

1            2            3            4            5            6           7            8

Sudarė Danutė ŠulcaitėKryžiažodis

ATLIEKAME:. Lauko dujotiekio montavimo 
darbus.. Vidaus dujotiekio montavimo 
darbus.. Dujų skaitiklių perkelimą bu-
tuose.. Dujinių katilų dūmtraukių mon-
tavimą.. Priduodame objektą.

UAB „Visa elektra“, 
Gamyklų g. 3, Marijampolė

Tel. +370 652 58661.

PASLAUGOS

PARDUODA

Parduodu naujus klausos aparatus -  40 eur ir 
žvejybos tinklą - 40 eur.  Tel. 8- 678 66028

PERKA

Brangiausiai Lietuvoje miškus (bran-

džius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, 

sodybas. Tel. 8-676 41155.

Perkame visų markių automobilius. Tel. 

8-644 15555.  

Superkame visų markių automobilius. 

Gali būti nevažiuojantys. Atsiskaitome 

iš karto. Tel. 8-675 80030.

DĖMESIO

UAB „Metrum Lt“ matininkas 2020-
05-06 9:00 val. atliks žemės sklypo, 
kadastro Nr. 5180/0005:27, esančio 
Marijampolės sav., Šunskų sen., Ka-

Užsitęsęs karantino laikotarpis 
tapo dideliu ir sudėtingu iššūkiu 
verslui. Tam, kad dirbti nuoto-
liniu būdu būtų paprasčiau ir 
lengviau, „Tele2” siūlo išbandyti 
specialų „Power Pack“ išmanių 
paslaugų paketą, idealiai sukom-
plektuotą nuotoliniam darbui.

Viskas viename 
Paskelbus karantino pradžią, 

įmonėms kilo daugybė buitinių ir 
techninių klausimų nuo to, kaip už-
tikrinti tinkamas darbo sąlygas savo 
darbuotojams, kokia įranga pasirū-
pinti ar kaip garantuoti kokybišką 
interneto ryšį iki to, kaip peradre-
suoti fi ksuoto ryšio ar sergančio bei 
atostogaujančio darbuotojo skam-
bučius dirbantiems kolegoms ir 
neprarasti svarbių klientų.

Didžiąją dalį visų šių problemų iš-
sprendžia vienas paprastas ir ypač 
lankstus „Power Pack“ sprendimas, 
kuris apjungia svarbiausias ir šiuo 
metu verslui pačias reikalingiausias 
išmanias paslaugas – neribotus po-
kalbių ir interneto planus, Išmanųjį 
skambučių valdymą, laisvą interne-
tą biurui ar namams ir specialias 
nuolaidas naujausiai įrangai. Visa 
tai – sklandžiam kasdieniam darbui 
iš ten, kur jūs ar jūsų darbuotojai 
bebūtų.

Papildoma vertė – 
išmanus skambučių 
valdymas
Planą karantino metu išbandę 

klientai džiaugiasi, kad pasirinkę 
„Power Pack“ už patrauklią kainą 
gavo visą paketą išmanių sprendi-
mų, kurie padeda jiems patobulinti 
savo kasdienius verslo procesus ir 
paskatinti įmonės rezultatų augimą.

Klientų pamėgta ir puikiai vertina-
ma šio paketo dalis yra ir Išmanusis 
skambučių valdymas, kuris leidžia 
lengvai valdyti įmonės skambučius 
be jokios papildomos įrangos ir die-
gimo mokesčio.

27-erius metus Lietuvoje veikian-
čio edukacinės rinkos lyderio „Kalba.
lt“ pardavimų vystymų ir plėtros 
vadovas Jonas Tiapkovas džiau-
gėsi, kad karantino metu perkėlus 
visą savo veiklą darbui nuotoliniu 
būdu ir įdiegus Išmanaus skambu-
čių valdymo sprendimą tiesiogiai 
su klientais bendraujantiems dar-
buotojams, jiems pavyko padidinti 
darbo produktyvumą ir sumažinti 
praleistų skambučių skaičių.

Didžiausio namų elektronikos pre-

kybos tinklo „Topo centras“ genera-
linis direktorius Remigijus Štaras 
taip pat įsitikino, kad su Išmanaus 
skambučių valdymo įrankiu įmo-
nei svarbiu metu galėjo ypač greitai 
sujungti geriausius savo ekspertus 
skirtinguose miestuose, kurie iškart 
pradėjo konsultuoti namų elektroni-
ką besirenkančius įmonės klientus.

Tuo tarpu vairavimo mokymų 
įmonės „Rigveda“ komercijos direk-
torė Gerda Kriščiūnaitė-Krocienė 
buvo nustebinta greitu paslaugos 
pajungimu: „Vos prasidėjus karan-
tinui, supratome, jog mums skubiai 
reikia skambučių nukreipimo pa-
slaugos. Išmanus skambučių val-
dymas mums buvo įjungtas vos 
per pusvalandį – taip greitai buvo 
išspręsta mums iškilusi skambučių 
suvaldymo iš 26 skirtingų fi lialų vi-
soje Lietuvoje problema“.

3 mėnesiai nemokamų 
„Power Pack“ 
paslaugų
Reaguodamas į šalyje užsitęsusį 

karantiną, mobiliojo ryšio opera-
torius „Tele2“ visiems savo verslo 
klientams leis net 3 mėnesius ne-
mokamai naudotis „Power Pack“ 
išmanių paslaugų paketu. Šis pa-
siūlymas taip pat galioja ir naujiems 
operatoriaus klientams, paketą užsi-
sakiusiems karantino metu.

„Puikiai suprantame, koks įtemp-
tas šis laikotarpis verslui, o ypač 
smulkiam ir vidutiniam verslo se-
gmentui, todėl solidarizuojamės ir 
net tris mėnesius kiekvienam savo 
verslo klientui suteiksime galimybę 
nemokamai naudotis idealiai nuo-
toliniam darbui sukomplektuotu 
paslaugų paketu“– sakė Lukas Mu-
levičius, „Tele2“ marketingo verslo 
klientams vadovas.

Pasiūlymas galioja užsisakius 
planą 24 mėn. laikotarpiui. Orien-
tacinės „Power Pack“ planų kainos 
prasideda nuo 7,63 Eur/mėn. su 6 GB 
interneto duomenų iki 14,83 Eur/
mėn. su neribotais duomenimis 
(kainos nurodytos be PVM).

Sužinoti daugiau apie „Power 
Pack“ planus verslui galite čia: 
https://tele2.lt/verslui/planai-po-
wer-pack

Kilus klausimų, kviečiame susi-
siekti su savo asmeniniu „Tele2” 
verslo vadybininku, skambinti ben-
dra verslo linija 1885 arba apsilan-
kyti išmanioje savitarnoje https://
mano.tele2.lt/.

„Tele2 Power Pack“: paslaugų paketas 
pritaikytas nuotoliniam darbui

ružų k., kadastrinius matavimus. Gretimo 
sklypo, kadastro Nr. 5180/0005:8, esančio 
Marijampolės sav., Šunskų sen., Karužų k., 
savininkus ar jų įgaliotus asmenis prašo-
me dalyvauti matavimuose. Apie daly-
vavimą būtina pranešti adresu Vytauto g. 
34A, Marijampolė, tel. 8 (657) 74673, el.p. 
jolanta@metrumlt.eu 


