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Kitas „Miesto laikraščio“ 
numeris planuojamas

gegužės 28 d.

Sistemos paribyje 
sukūrė savo taisykles

Melo mokyklos pamokos 

Atlikęs valstybei reikalingiausius darbus 

Tyrimai: prieš koronavirusą kartu su japonais 

negailėkite

SENŲ
žmonių 

Daugiau įgaliojimų e. priemonėmis
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Bulvių skutimas turint diplomą ir be jo  

Seimo kanceliarijos informacija. Šią savaitę sutinkame vieną reikšmin-
giausių mūsų valstybės sukakčių – Lietuvos paskelbimo demokratine res-
publika šimtmetį. 1920 metų gegužės 15 dieną  į pirmąjį posėdį susirinko 
demokratiškai išrinktas Steigiamasis Seimas. Jis įvykdė Vasario 16-osios 
Akto signatarų valią ir užbaigė jų darbą – vienbalsiai paskelbė esant atsta-
tytą Lietuvos valstybę kaip demokratinę respubliką. Ši Steigiamojo Seimo 
deklaracija vykdoma ir šiandien. Ji yra vienas iš Kovo 11-osios Akto pamatų.

Per porą metų veiklos, pradėtos Nepriklausomybės kovų sąlygomis, 
Steigiamasis Seimas atliko atkurtai valstybei reikalingiausius darbus. 
Priimta svarbi žemės reforma, įvesta nacionalinė valiuta, tapta tarptautinių 
organizacijų nare. Šis parlamentas darbą užbaigė parengęs ir patvirtinęs 
pirmąją nuolatinę mūsų valstybės Konstituciją.

Tarp Steigiamojo Seimo narių buvo ir 29-erių iš Kuktų kaimo kilęs Kazys 
Vosylius. Plačiau apie jį 5 psl.

- „Kas aš esu be pareigybių, apdovanojimų, 
titulų, banko kortelių, t. y. kas aš esu be civili-
zacijos grimo?“ - rašo Luana MASIENĖ, prista-
tydama Kultūros rūmuose eksponuojamas savo 
nuotraukas, darytas Etiopijoje. Taigi, Luana, 
kas Jūs esate be civilizacijos grimo - gal privati 
matematikos mokytoja?

- Matematikos mokytoja – tai jau vaidmuo, kurį 
šioje spektaklio visuomenėje atlieku. Bet pats my-
limiausias vaidmuo. Nereikia nė Šekspyro, kad 
suvoktum, jog viskas, kas vyksta su mumis, tėra 
vaidmenų dalijimasis. O scenarijų kiekis labai jau 

minimalus, nes pasirinkimus riboja tiek epocha, tiek 
šalis, kurioje gimei. Vienintelis priekaištas mane au-
klėjusiai ir ugdžiusiai tarybinei santvarkai yra tas, kad 
buvau įtikėjusi, jog žmogus yra toks galingas, jog gali 
susikurti savo gyvenimą. Nuo mažumės jaučiausi kaip 
Eduardo Mieželaičio Žmogus (E. Mieželaitis, tarybinis 
poetas, sukūrė poemą „Žmogus“ - red. pastaba) – toks 
stiprus, kad ant savo pečių galiu išlaikyti patį Žemės 
rutulį. Pasikeitus santvarkai, visa, ko buvau mokyta, tapo 
nereikalinga. Ne tik, kad nereikalinga, o ir žalinga. Buvo 
pamiršta apie Žmogų, nes kapitalistinei visuomenei tu 
reikalingas tik, kaip statistinis vienetas kurti pridėtinei 
vertei. Lygiai taip kaip grožio konkursuose, kuriuose 
jau žinoma laimėtoja,  kitos dalyvės reikalingos tik dėl 
fono (Luana apie tai žino ne iš nuogirdų, ji 1993 metais 
dalyvavo konkurse MISIS LIETUVA – red. pastaba). 

Vytautas ŽEMAITIS. Pirmąsias metines mero pareigose Povilas Isoda, be kita ko, paminėjo balandžio 
28-ąją dieną duodamas interviu Marijampolės televizijai. Svarbiausiu darbu įvardijęs įstaigų reformas ir 
pasidžiaugęs bendruomenės palaikymu, savivaldybės vadovas tikėjosi ir rimtos dovanos - Dramos teatro 
prijungimo prie Kultūros centro. Šio proceso pabaiga, savivaldybės tarybos sprendimu, buvo numatyta 
balandžio 30-ąją (daugiau 2 psl.). 
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Prekybos tinklas „Maxima“ kartu 
su pusšimčiu didžiųjų Lietuvos 
gamintojų 15%  mažina net 500 
populiarių lietuviškų produktų 
reguliarias kainas. Norima, kad 
Lietuvoje gaminama produkcija 

taptų dar patrauklesnė pirkėjams, 
o suaktyvėsianti jos paklausa 
skatintų gamybą – stipriai suktų 
šalies ekonomikos variklį ir padė-
tų išsaugoti ar net sukurti naujų 
darbo vietų.

Vytautas ŽEMAITIS. Gausy-
bė vyresnio amžiaus žmonių 
užsidarę namuose. Kad tai ge-
riausia apsauga, nusprendė Vy-
riausybė. Ar ji teisi? Kas žino, 
tačiau Lietuvoje nuo COVID-19 
mirštama šimtus kartų mažiau, 
nei nuo kitų ligų. 

Vienok visas dėmesys „ko-
ronai“. Nes valdžia gali girtis 
pergalėmis prieš nematomą 
priešą, aukštinti herojus, ku-
riuos pati sukūrė, neaprūpinu-
si saugos priemonėmis.  

„Rizikos grupė“ per TV nuo-
lat gąsdinama, kad karantinas 
gali būti pratęstas vasarą, o 
pagyvenusieji ir toliau bus 
ypatingai saugomi. Psichinė 
būsena tampa viena pagrindi-
nių žiniasklaidos temų, sklin-
da patarimai, kaip suvaldyti 
nerimą.

„... kad žmogus koncentraci-
jos stovykloje atgautų stipry-
bę, reikia nukreipti jį į tikslą 
ateityje. Bene taikliausias 
devizas, apibūdinąs visus ka-
liniui skirtos psichoterapijos 
ir psichohigienos pastangas 
būtų Nietzschės (Nyčės) žo-
džiai: „kas turi KAM gyventi, 
ištvers bet kokį KAIP.“

Taigi pasitaikius progai rei-
kėjo padėti kaliniams įsisąmo-
ninti šitą „kam“, įsisąmoninti 
gyvenimo tikslą, siekiant, kad 
jis subręstų ir atsispirtų siau-
bingam dabarties būties „kaip“, 
visoms stovyklos gyvenimo 
baisybėms.  Ir atvirkščiai – var-
gas kiekvienam, nemačiusiam 
prieš akis jokio tikslo...“, -  kny-
goje „Žmogus ieško prasmės“ 
rašė nacių pragarą ORIAI iš-
gyvenęs gydytojas psichiatras 
Viktoras E. Franklis.

Jis rašo ir apie tai, kad nėra 
jokios priežasties gailėti senų 
žmonių. Kodėl? Perskaitykite 
knygą, kol  nesibaigė karanti-
nas. Po to neturėsite laiko.  

Nuo birželio prasideda priėmimas studijuoti universitetuose ir kolegijose. 
Neapsisprendę abiturientai klausia patarimų. Siūlome vieną, pateikiamą 
Timo Feriso knygoje „Titanų įrankiai“ (apie milijardierių, pasaulinio lygio 
žvaigždžių įpročius). „Jaunuolis atėjo pas virtuvės šefą ir klausia, ar jam 
prašytis priimamam į darbą, ar stoti į kulinarijos mokyklą.

Šefas atsako: „Gali prašyti darbo, o aš tau atsakysiu: „Taip, žinoma. Bulvės 
ten, gali skusti.“

Arba gali stoti į kulinarijos mokyklą, praleisti joje dvejus arba daugiau 
metų, išleisti 30-40 tūkstančių dolerių mokslui ir pragyvenimui bei grįžti 
pas mane prašytis darbo. Tada aš sakysiu: „Taip, žinoma. Ten stovi didelis 
puodas bulvių. Gali skusti.“                          

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad baigus visas reikalingas diplomatines procedūras, 
Lietuva ofi cialiai įsitraukia į naujai Japonijos mokslininkų sukurto vaisto „Avigan“ klinikinius tyrimus. 
Tikimasi, kad šis naujasis vaistas padės įveikti koronaviruso infekciją (COVID-19) ir sustabdyti jos plitimą.  

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, Lietuva stengiasi išnaudoti visas įmanomas 
galimybes, kurios padėtų kovoti su naujuoju virusu.

„Imamės ne tik pačių įvairiausių priemonių ir netradicinių sprendimų šalies viduje, bet ir stengiamės 
kiek galima daugiau įsitraukti į tarptautinius projektus. Ne išimtis – ir dalyvavimas naujai kuriamų vaistų 
klinikiniuose tyrimuose, pasitelkiant mūsų šalies medikus, mokslininkus bei įtraukiant pacientus“, – sako 
ministras A. Veryga. 

Anot užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus, dar nuo kovo pabaigos intensyvias diplomatines derybas 
vedė Lietuvos ambasada Japonijoje, nes vaisto prašo ir tyrimuose nori dalyvauti 80 valstybių.

„Visos diplomatinės procedūros baigtos, beliko sulaukti vaisto Lietuvoje. Džiugu, kad mūsų medikai prisi-
jungs prie kitų keturiasdešimties pasaulio valstybių, jau dalyvausiančių klinikiniuose vaisto tyrimuose. Kartu 
tai – dar vienas ypatingų ryšių tarp Lietuvos ir Japonijos pavyzdys“, – teigia  L. Linkevičius.

Šio vaisto eksperimentinius klinikinius tyrimus Lietuvoje vykdys Lietuvos gydymo įstaigų medikai. 

Tik kelias minutes užtrunkanti procedūra neišeinant iš namų, darbo 
kabineto ar bet kurios kitos vietos, kur yra interneto ryšys, ir jau pa-
rengtas įgaliojimas asmeniui jūsų ar įmonės vardu atlikti reikalingus 
veiksmus. Tai padaryti leis Teisingumo ministerijos parengtos Civilinio 
kodekso pataisos, kurios praplečia IT priemonėmis sudaromų įgaliojimų 
sąrašą. Pasinaudojus tik asmens identifi kavimo priemonėmis – be nota-
ro patvirtinimo, tokius dokumentus galės sudaryti ne tik fi ziniai, bet ir 
juridiniai asmenys. 

„Prieš šešerius metus įteisinus elektroninius įgaliojimus, tokia jų  forma 
tapo itin populiari. Todėl iškilo poreikis plėsti šių paslaugų pasiūlą – ypač  
juridiniams asmenims, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. 
– Suteikti įgaliojimus bus galima greitai, saugiai, be notarinių mokesčių 
ir nereikalingo popierizmo.“
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1. Kaštų mažinimui – 
3 mėnesiai nemokamų 
„Tele2” paslaugų
Atsižvelgiant į sudėtingą situaciją, 

„Tele2” solidarizuojasi su verslu ir 
dovanoja net 3 mėnesius nemoka-
mų paslaugų Lietuvoje visiems nau-
jiems verslo klientams. Efektyvus 
išmanių sprendimų ir svarbiausių 
ryšio bei interneto paslaugų pake-
tas padės verslui atsigauti, padidinti 
našumą ir sumažinti veiklos kaštus.

„Svarbiausias mūsų verslo priori-
tetas yra padėti jūsų verslui, todėl 
suprasdami, koks sunkus šis laikotar-
pis yra smulkaus ir vidutinio verslo 
segmentui, net tris mėnesius visiems 
naujiems verslo klientams leisime 
„Tele2” paslaugomis naudotis nemo-
kamai, su galimybe jų atsisakyti be 
jokių papildomų mokesčių“, – sakė 
Lukas Mulevičius, „Tele2” marketin-
go verslo klientams vadovas.

Pasiūlymas galioja naujiems 
„Tele2” verslo klientams bei esa-
miems „Tele2“ klientams, kurie ne-
turi balso ryšio paslaugų sutarties. 
Persigalvojus, per pirmuosius tris 
paslaugų tiekimo mėnesius, planą 
bus galima nutraukti bet kuriuo metu 
ir be jokių papildomų mokesčių.

Pasiūlymas negalioja įrangai, tarp-
tautiniam ir tarptinkliniam ryšiui 
bei trečiųjų šalių paslaugoms. 

Sužinoti daugiau apie pasiūlymą 
galite bet kuriame „Tele2“ salone, 
numeriu 1885 arba internete: https://
tele2.lt/verslui/ 

2. Būtiniausios 
paslaugos verslui su 
„Power Pack“
Karantino metu pamatėme, kad 

pritaikius išmanius ir kokybiškus 
ryšio bei interneto sprendimus, biu-
ras gali būti ten, kur esate jūs ar jūsų 
darbuotojai – kiekvieno namuose ar 
kelyje. Taupant jūsų laiką ir kaštus, 
„Tele2” siūlo kone geriausią pasirin-
kimą smulkiam ir vidutiniam vers-
lui – išmanių sprendimų ir neribotų 
pokalbių bei interneto planų paketą 
„Power Pack“, idealiai pritaikytą mo-
biliam arba nuotoliniam darbui, už 
vieną, mažesnę kainą. 

Komplektas apima visas verslui 
svarbiausias paslaugas, tokias kaip 
„Tele2 Laisvas internetas” visiems 
įmonės darbuotojams, išskirtines 
sąlygas reikalingos įrangos įsigi-
jimui, neribotus pokalbių planus ir 
„Išmanųjį skambučių valdymą“. Visa 

tai – dar geresniems įmonės veiklos 
rezultatams. 

Be to, verslui taip pat teikiamos 
nuotolinio išmaniosios įrangos tai-
symo neišeinant iš namų ar biuro 
paslaugos, programinės įrangos 
diegimas bei kiti aktualūs verslui 
skirti sprendimai.

3. Efektyviam darbui 
– išmanus skambučių 
valdymas
Klientų pamėgtas, paprastas ir 

efektyvus „Išmanaus skambučių val-
dymo“ sprendimas leidžia lengvai 
valdyti įmonės skambučius be jokios 
papildomos įrangos ir diegimo mo-
kesčio. Paslauga veikia tiesiog jūsų 
išmaniajame telefone.

Kadangi šiuo metu kiekvienas 
skambutis yra aukso vertės, „Išma-
nusis skambučių valdymo“ įrankis 
nukreips visus fi ksuoto telefono 
numerio ar sergančio bei atosto-
gaujančio darbuotojo skambučius 
jo dirbantiems kolegoms. Tai padės 
jums nepraleisti nė vieno skambučio 
ir neprarasti svarbių klientų.

Be to, galėsite atsisakyti ir laidinio 
telefono – nuo šiol įmonės adminis-
tratoriaus funkcijas atliks išmanusis 
skambučių valdymas, kurio dėka 
galėsite dirbti daug produktyviau.

Taip pat turėsite galimybę pasi-
naudoti ir kitais išmanaus skambu-
čių valdymo privalumais – pokalbių 
įrašymo, nepažeidiant BDAR regla-
mento, funkcija, išsamia skambučių 
statistika, išmaniuoju autoatsaki-
kliu, pasisveikinimo pranešimais 
ir virtualiu skambučių administra-
vimu. Taip ne tik sutaupysite, bet ir 
padidinsite darbo našumą bei page-
rinsite klientų aptarnavimo kokybę.

Išskirtinė pokalbių įrašų paslau-
ga leis sudaryti sutartis su klientais 
tiesiog telefonu, padės operatyviai 
išspręsti visus iškilusius ginčus, 
suteiks galimybę lengvai ir greitai 
pasitikslinti užsakymų detales bei 
padės tobulinti klientų aptarnavimą.

Sužinoti daugiau apie pasiūlymus 
verslui galite bet kuriame „Tele2“ sa-
lone, numeriu 1885 arba internete: 
https://tele2.lt/verslui/ 

„Tele2“ veiksmų planas verslui: nuo išmanių 
sprendimų iki nemokamų paslaugų
Karantinas tapo dideliu iššūkiu verslui, todėl šiandien svarbu imtis skubių veiksmų, 

kad verslo veikla kuo greičiau atsigautų. Reaguodamas į dabartinę situaciją, mobilio-
jo ryšio operatorius „Tele2” paruošė specialius pasiūlymus, kurie padės sustiprinti 
verslo strategiją, padidinti verslo procesų efektyvumą ir sumažinti veiklos kaštus.

Atkelta iš 1 p.
Tada teatras būtų praradęs prieš 

rinkimus socialdemokratų žadėtą 
galimybę tapti profesionaliu.

Sprendimą sustabdė
Tačiau dovana buvo nugvelbta me-

rui iš po nosies paskutinę akimir-
ką. Balandžio 29-ąją  Marijampolės 
savivaldybės taryba, administracija 
ir Kultūros centras gavo Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 
neskundžiamą nutartį.

Joje rašoma: „Pareiškėjo Mari-
jampolės dramos teatro atskirąjį 
skundą tenkinti.

Regionų apygardos administra-
cinio teismo Kauno rūmų 2020 m. 
kovo 31 d. nutartį panaikinti.

Pareiškėjo Marijampolės dramos 
teatro prašymą taikyti reikalavi-
mo užtikrinimo priemonę tenkinti. 
Iki bus priimtas galutinis teismo 
sprendimas šioje byloje sustabdyti 
Marijampolės savivaldybės tarybos 

2020 m. vasario 24 d. sprendimą 
Nr. 1-35 „Dėl Marijampolės Dra-
mos teatro reorganizavimo pri-
jungimo būdu prie Marijampolės 
kultūros centro sąlygų aprašo ir 
Marijampolės kultūros centro 
nuostatų patvirtinimo“ galiojimą.“ 

„Miesto laikraštyje“ (balandžio 23 
d.) rašyta, kad Kauno teismas priėmė 
Dramos teatro skundą dėl tarybos 
sprendimo. Tačiau, kaip paaiškėjo, 
atmetė prašymą sustabdyti sprendi-
mo galiojimą. Tada teatras kreipėsi į 
Vyriausiąjį administracinį teismą...

Melo pamokos
Dabar teatras, kokio nenori valdan-

tieji socialdemokratai bei „valstie-
čiai“, ir pirmiesiems neįtinkantis 
direktorius, beje, socialdemokratas, 
dirbs iki teismo galutinio sprendi-
mo. Jo gali tekti laukti ilgai. Mat 
teismui priėmus sprendimą, kuris, 
suprantama, bus palankus vienam 
proceso dalyviui, kitas galės skųstis 
aukštesnės instancijos teismui.

Kol prasidės ir vyks bylinėjima-

sis, teatras gali imtis to, kam jį 1942 
metais įsteigė Marijampolės tėvai – 
kūrybos. Pavyzdžiui, pastatyti spek-
taklį pagal Moljero pjesę „Šykštuolis 
arba Melo mokykla“. Vaidinti galėtų 
meras su artimąja aplinka. Jiems 
nė repetuoti nereikia, nes Algirdo 
Brazausko „anūkai“ įsisavinę Melo 
mokyklos pamokas: prieš rinkimus 
pažadėk, išrinktas netesėk. 

Nepaklusnūs piliečiai
Šiandien, gegužės 14-ąją, yra Pilie-

tinio pasipriešinimo diena. Lietuvoje 
ji minima prisimenant Romo Ka-
lantos auką - jaunuolis 1972 metais 
Kaune susidegino protestuodamas 
prieš okupacinę tarybų valdžią. Po to 
į gatves išėjo maždaug 3 tūkstančiai 
kauniečių. 

Kai Marijampolės savivaldybės 
taryba priėmė sprendimą paversti 
teatrą Kultūros centro padaliniu, 
protestuoti į gatves neišėjo ne vienas 
marijampolietis. Matyt, dėl to, kad 
jie susiburia tik tada, kai  valdžia, se-
novės Romos pavyzdžiu tikėdamasi 

minios prielankumo, pažada duonos 
ir žaidimų. Pavyzdžiui, per Miesto 
dienų šventę.

Tačiau būtų netiesa teigti, kad 
Marijampolė, prieš kelis dešimtme-
čius kelių blokadomis atstovėjusi 
Cukraus fabriką, prarado pilietinio 
pasipriešinimo dvasią. Ji gyva nuo-
toliniu būdu, marijampoliečių „at-
rastu“ dar iki paskelbiant karantiną. 
Antai peticiją prieš savarankiškumo 
atėmimą iš teatro internete pasirašė 
daugiau žmonių, nei dalyvavo 1972-
ųjų protesto eisenoje Kaune.  

Kam reikia keistis?
Tačiau peticija atmesta, o P. Isoda 

džiaugiasi bendruomenės palaiky-
mu. Jei maždaug 4 000 žmonių (maž-
daug devintadalis Marijampolės 
gyventojų), prieštaraujančių teatro 
prijungimui, nėra bendruomenė, tai 
ir meras nemeluoja apie palaikymą. 

„Karaliavimo“ metinėms skirtame 
interviu jis pabrėžė didžiulį pasi-
priešinimą reformoms. Esą žmonės 
nenori matyti, kad aplinka keičiasi, 
poreikiai keičiasi, ir visiems reikia 
keistis.

Tie 4 000 tūkstančiai kaip tik tai 
supranta, nori pokyčių. Reikšmin-
giausias miesto kultūriniame gyve-
nime būtų Dramos teatro tapimas 
profesionaliu, tokiu, koks buvo įkur-
tas 1942 – aisiais. Tada, teatro ati-
darymo iškilmėse marijampoliečius 
sveikinęs Kauno aktorius kalbėjo: „...
šalia Vilniaus, Kauno, Šiaulių teatrų 
kultūrinio darbo baran stoja ir Mari-
jampolės miesto teatras – penktasis 
profesionalus teatras Lietuvoje. Gar-
bė jums kelerių metų sunkią kovą 
laimėjus“. 

Praėjus beveik 80 metų Marijam-
polės valdžia siekia atimti net gali-
mybę Dramos teatrui tapti profesi-
onaliu. Tarybos dauguma sceninio 
Meno šventovę stato į vieną gretą ša-
lia Baraginės, Daukšių, Gavaltuvos, 
Gudelių, Igliaukos, Igliškėlių ir kitų 
Kultūros centro skyrių. Išties „origi-
nalus“ būdas pritraukti ir sugrąžinti 
į Marijampolę iš čia išvažiuojančius 
perspektyvius, protingus žmones.  

Melo mokyklos pamokos

Jie mėgino mus užkasti, 
bet nežinojo, 
kad mes esame sėklos

Meksikiečių patarlė

XXI tarptautinės muzikos 
festivalis 

„Džiūgaukim... 
Aleliuja – 2020“ 

        virtualioje erdvėje

Gegužės 15 d. 18 val. 
Ukrainos ir Lietuvos Jaunųjų meistrų atliekama 

klasikinė ir liaudies muzika 
(klausysimės 2017 metų solistų konkurso dalyvių).

Gegužės 17 d. 18 val. 
Tarptautinių konkursų laureato, Kijevo Taraso 

Ševčenkos universiteto choro DNIPRO 
(vadovė Irina Dušeiko) 

koncertas.

Laukiame choro „Suvalkija“ Facebook.com 
paskyroje arba www.suvalkija.lt skiltyje „Renginiai“.

Stanislavas LIKAS, UAB „Publi-
cum“. Pasaulis dėl koronaviruso 
pandemijos susidūrė su geopoliti-
niais ir ekonominiais pokyčiais ir 
jau niekada nebus toks, koks buvo. 
Tačiau kiekviena krizė atveria ir 
galimybių langą, o Lietuva gali 
suskubti jį išnaudoti tam, kad 
įgyvendintų pokyčius, reikalin-
gus šalies klestėjimui, įsitikinę 
Lietuvos ekonomikos, verslo, 
pramonės, politikos, mokslo bei 
kultūros atstovai.

Beveik šimtas jų dalyvavo Vil-
niaus klubo organizuotoje nuoto-
linėje diskusijoje „Epochos lūžis: 
iššūkiai ir galimybės Lietuvai“, kur 
aptarė ne tik ankstesnių krizių klai-
das, bet ir galimus ekonominius 
sprendimus Lietuvai, turėsiančiai 
kovoti su pandemijos pasekmėmis.

Istorinė galimybė
„Kalbame apie epochos lūžį, 

istorinę galimybę Lietuvai sku-
biai imtis veiksmų ir užsitikrinti 
ekonominę gerovę. Gamyba iš 

Azijos šalių perkeliama į Euro-
pą ir JAV, trumpinamos tiekimo 
grandinės. Mūsų regionas yra 
vienas patraukliausių Europoje, 
turime puikias skolinimosi gali-
mybes, todėl turime veikti išvien 
ir nepraleisti progos kurti pirmau-
jančią gerovės valstybę“, – sakė 
Alvydas Žabolis, Vilniaus klubo 
tarybos pirmininkas. 

Vilniaus klubas pristatė pasiū-
lymą įsteigti Nacionalinį gerovės 
fondą, kuris fi nansuotų Lietuvos 
ekonomikos konkurencingumą. 
Minimalus tokio fondo įstatinis 
kapitalas galėtų būti bent 10 mlrd. 
eurų, o fi nansuojamų projektų 
bendra vertė galėtų siekti virš 50 
mlrd. eurų. 

Tokia suma būtų didesnė nei 
visos Lietuvos Bendras vidaus 
produktas (BVP) šiuo metu.

Fondo lėšomis galėtų būti fi nan-
suojami ar kofi nansuojami Lietu-
vai strategiškai svarbūs projektai 
– investuojama į nacionalinės pa-
žangos prioritetus (daugiau 6 psl.). 

Ar išnaudosime krizę 
ekonominiam šalies klestėjimui?
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Karantinuojamės...

Autoportretas Birutės KURTINAITIENĖS nuotrauka

Įgyvendinant projektą „Naujos kartos interneto priei-
gos infrastruktūros plėtra“ Marijampolės apskrityje prie 
šviesolaidinio tinklo prijungta 16 esamų ryšio objektų 
paklojus daugiau nei 20 kilometrų šviesolaidinių linijų. 
Linijų tiesimo darbai vykdyti Marijampolės, Vilkaviškio, 
Šakių, Kalvarijos, Kazlų Rūdos rajonuose.

„Jau paklota didelė dalis visų projekto metu suplanuotų 
šviesolaidinių linijų visoje Lietuvoje, vyksta tolesnis li-
nijų projektavimas ir įrengimas –  teigė projekto vadovas 
Dr. Vytautas Tvaronavičius, – džiaugiamės, jog šio itin 
sudėtingo projekto įgyvendinimas vyksta sklandžiai.“

Bendras projektu nutiestų šviesolaidinių linijų, prijun-
gusių 165 esamus ryšio objektus, ilgis visoje Lietuvoje 
siekia daugiau nei 468 kilometrai. Šviesolaidinių linijų 
klojimo, ryšio bokštų projektavimo ir įrengimo, elektros 
generatorių diegimo ir kiti projektu numatyti darbai 
vykdomi visoje Lietuvoje. Sukurtu tinklu ryšio paslaugų 
teikėjai galės teikti kokybiškas ir sparčias interneto, 
televizijos bei kitas paslaugas galutiniams vartotojams.

Projekto metu teritorijose, kuriose namų ūkiai neturi 
galimybės naudotis naujos kartos interneto prieiga, 
planuojama pastatyti apie 180 ryšio bokštų, bei nutiesti 
apie 1465 kilometrus šviesolaidinių linijų prijungiant 
pastatytus ryšio bokštus, bei apie 430 esamų ryšio 
objektų. Sukurtas tinklas praplės viešosios įstaigos 
„Plačiajuostis internetas“ valdomą šviesolaidinį tinklą, 
bei užtikrins galimybes operatoriams teikti sparčias 
naujos kartos interneto prieigos paslaugas galutiniams 
vartotojams. Projektą planuojama įgyvendinti 2021 m. 
spalį.

Planuojama, kad projektas turės teigiamą poveikį 
verslo inovatyvumui, konkurencingumui, darbo jėgos 
paklausai, namų ūkių pajamoms, socialiniam mobilu-
mui ir įtraukčiai, švietimui.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjun-
gos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto 
„Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo 
priemonę Nr. 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos priei-
gos plėtra“. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF). Projektą įgyvendina 
viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“.

Projekto „Naujos kartos interneto prieigos 
infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas

Kęstutis TrašKevičius
savivaldybės tarybos 
Ts – LKD frakcijos narys
Marijampoliečius artimiausiomis 

dienomis pasieks arba jau pasiekė už 
balandžio mėnesį suvartotą šilumą 
UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės 
šiluma“ išrašytos sąskaitos. Gerai, 
kad jos jau paskutinės šį šildymo 
sezoną, nes gegužės mėnesį už ši-
lumą, t. y. jau tik už karštą vandenį 
vartotojams teks mokėti per 53 % 
daugiau negu vidutiniškai Lietu-
voje. Tokią informaciją galima rasti 
Valstybinės energetikos reguliavimo 
tarybos interneto svetainėje. Anot 
jos duomenų, gegužę vidutinė šilu-
mos kaina Lietuvoje yra 40,88 euro 
(su PVM) už megavatvalandę (Eur/
MWh), o Marijampolėje – net 62,60 
Eur/MWh (su PVM). 

Išanalizavus, kaip kito šilumos kai-
nos šių metų kovo-gegužės mėne-

siais, matosi, kad jos turi tendenciją 
mažėti. Tačiau Lietuvoje kainos kas 
mėnesį vidutiniškai mažėjo po 8-9 
%, o Marijampolėje – tik po maž-
daug 1,5 %. Dėl to, jei kovo mėnesį 
Marijampolėje šiluma buvo dar tik 
32 % brangesnė negu vidutiniškai 
Lietuvoje, tai balandžio mėnesio 
sąskaitose marijampoliečiams jau 
bus įrašytos vidutiniškai 41,77 % 
didesnės sumos negu kitiems Lietu-
vos šilumos vartotojams. O gegužės 
mėnesį jos bus jau 53,13 % didesnės. 
Tad jei per kitus mėnesius išliks pa-
naši tendencija, naują šildymo se-
zoną Marijampolėje yra galimybė 
pasitikti su šilumos kainomis, kurios 
bus dvigubai didesnės negu viduti-
niškai šalyje.

Peržvelgus gegužės mėnesio ši-
lumos kainų Lietuvos savivaldybė-
se statistiką, galima pastebėti, kad 
šilumos kaina Marijampolėje yra 
viena didžiausių. Tarp 49 savivaldy-
bių pagal šį rodiklį užimame 14-ąją 
vietą, o tarp dešimties savivaldybių 
- apskričių centrų - pirmaujame. Net 
Tauragėje ir Telšiuose už šilumą var-
totojai moka kur kas mažiau negu 
Marijampolėje, jau nekalbant apie 
Uteną ir Alytų, kur šilumos kainos 
yra vienos mažiausių šalyje (pa-
tenka į mažiausių kainų Lietuvoje 
septintuką).

Tad kodėl Marijampolėje šilumos 
kainos negali būti mažesnės ir arti-
mos vidutinėms šalyje?

Visų pirma, todėl, kad šilumos 
kainų mažinimas nėra dabartinės 
savivaldybės tarybos valdančiosios 
daugumos, kurią sudaro socialde-
mokratų bei valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos atstovai, prioritetas. Pra-
ėjusiais metais, rugpjūčio 28 d. 
vykusiame savivaldybės tarybos 
posėdyje svarstant klausimą dėl Ma-
rijampolės savivaldybės 2019-2023 
metų veiklos prioritetų patvirtinimo, 
siūliau įtraukti į veiklos prioritetų 
sąrašą centralizuotai tiekiamos ši-
lumos kainos mažinimą, tačiau visi 
valdančiajai koalicijai priklausantys 
tarybos nariai vieningai balsavo, kad 
toks prioritetas nebūtų patvirtintas. 
Tai rodo, kad savivaldybės vadovams 
menkai rūpi šilumos kainų maži-
nimas.

Antra, savivaldybės administra-
cijos atstovai nuolat pabrėžia, kad 
aukšta šilumos kaina Marijampo-
lėje yra dėl to, kad jau keletą metų 
Valstybinė energetikos reguliavimo 
taryba neperskaičiuoja „Litesko“ fi-
lialo „Marijampolės šiluma“ tiekia-
mos šilumos kainos, nepadeda jokie 

susirašinėjimai, pokalbiai ir vizitai. 
Praėjusių metų lapkričio 22 dieną 
savivaldybės tarybos Kontrolės ko-
mitetas, svarstydamas klausimą dėl 
informacijos apie priemones centra-
lizuotai tiekiamos šilumos kainai 
mažinti, nutarė rekomenduoti savi-
valdybės administracijos vadovams 
dėl pagalbos sprendžiant šilumos 
kainos perskaičiavimo klausimą 
kreiptis į Marijampolės savivaldy-
bėje rinktus Seimo narius. Tačiau 
neteko girdėti, kad tai būtų padaryta. 
O jei ir buvo, tai Seimo nariai pas-
taruoju metu vargu ar turėjo laiko 
domėtis marijampoliečių mokamos 
aukštos kainos už šilumą problema: 
vienas stengėsi išsukti „uodegą“ ga-
limai neteisėto koronaviruso testo 
istorijoje, kad išsaugotų komiteto 
pirmininko postą, o kitas turbūt 
suko galvą, kaip greičiau įteisinti 
Lietuvoje medžioklę lankais ir kitų 
abejotinų priemonių arsenalą.

Norėdamas padėti savivaldybės 
vadovams spręsti šilumos kainų 
mažinimo klausimą, Marijampo-
lės savivaldybės tarybos TS-LKD 

frakcijos narys Andrius Vyšniauskas 
šių metų vasario 5 dieną organiza-
vo savivaldybės vadovų susitikimą 
su tarptautinės advokatų kontoros 
„TGS Baltic“ teisininkais, kurie 
sėkmingai konsultavo Vilniaus ir 
Alytaus miestų savivaldybes nu-
traukiant sutartis su „Litesko“ ir 
taip padėjo joms ženkliai sumažinti 
centralizuotai tiekiamos šilumos 
kainas. Tačiau per daugiau kaip 3 
mėnesius nuo susitikimo, panašu, 
jokio bendradarbiavimo tarp Mari-
jampolės savivaldybės ir  patyru-
sių teisininkų komandos užmegzta 
nebuvo. 

Apibendrinant galima pasakyti, 
kad dėl savivaldybės vadovų abe-
jingumo šilumos kainos problemai 
turime rezultatą, kai Marijampolės 
šilumos kainos ir vidutinės Lietu-
vos šilumos kainos santykinis skir-
tumas pradėjo šokti pasiutpolkę 
Marijampolės šilumos vartotojų 
nenaudai. Tad jiems nuo šiol už 
šilumą teks mokėti net per pusan-
tro karto didesnę kainą nei vidutinė 
Lietuvoje.

Marijampolėje šiluma 53 procentais brangesnė negu vidutiniškai Lietuvoje

Šilumos kainų statistika

Mėnesis Šilumos kaina 
Marijampolėje (su PVM) 

Vidutinė šilumos kaina 
Lietuvoje (su PVM) 

Kiek procentų didesnė negu 
vidutiniškai Lietuvoje 

2020 m. kovas 64,60 Eur/MWh 48,94 Eur/MWh 32,00 % 
2020 m. balandis 63,50 Eur/MWh 44,72 Eur/MWh 41,77 % 
2020 m. gegužė 62,60 Eur/MWh 40,88 Eur/MWh 53,13 % 
 
 

 

aldona MurausKieNĖ. Kai bibliote-
kose ir knygynuose gausu lietuviškų 
knygų, laisvai kalbame ir rašome 
gimtąja kalba, sunku įsivaizduoti, 
kad po 1863 metų sukilimo Rusi-
ja uždraudė lietuvišką spaudą. Tai 
nebuvo lengva: caro valdininkų bru-
kamas vadinamąsias „graždankines“ 
maldaknyges (jose lotyniškas raidy-
nas pakeistas rusiškuoju) valstiečiai 

degindavo, mieliau skaitydami sveti-
muose kraštuose išspausdintus kon-
trabandinius lietuviškus spaudinius. 

Kova tęsėsi 40 metų, kol 1904 m. 
gegužės 7-ąją Rusijos caras pasirašė 
spaudos draudimo panaikinimo do-
kumentą. Anot kalbininko Arnoldo 
Piročkino, šis laimėjimas reikšme 
prilygsta pergalei Žalgirio mūšyje.

Ar šiandien, nykstant valstybių 

sienoms, normalu, kad sena ir gar-
binga lietuvių kalba, lyg kukli ir 
paklusni giminaitė, uoliai susitaiko 
su angliškais „prieskoniais“, kad vis 
daugiau  tautiečių neranda lietuviš-
kų pavadinimų savo parduotuvėms, 
kirpykloms, biurams, dainoms ir 
knygoms, lietuviškuose vardynuose 
daug nelietuviškų vardų... 

Lietuviškame žodyje, kurį tau-
tiečiams nešė Jonas Basanavičius, 
Vincas Kudirka, Maironis, ruseno 
tautos gyvybė ir išsivadavimo siekis. 

Tad kodėl:
Taip lengvai mes 
atiduodame kitiems
Taip ilgai  brandintą gimtą žodį, 
Knygnešių  takais, keliais tremties,
Vežtą, grūdintą, širdy nešiotą.
Katekizmo žodžiai paprasti, 
Liuterono Mažvydo rašyti, 
Amžiams bėgant nepamesti, 
neprarasti, 
Ir šiandieną aukso raidėm švyti. 

Na ir kas, kad dulkės padengė senas 
knygas, 
O jų autorių vardus ištrint mėgino 
Laikas, 
Daug blogiau, kad per globalizacijos 
sunkias  bangas
Kirvarpos į mūsų gimtą žodį taikos.
Nebelieka net lietuviškų vardų, 
Iškabos kitom kalbom į mus prabyla.
Gal tikrai nualinta tauta
Kaip ta vasara nugrims į tylą?..

Kirvarpos į mūsų gimtą žodį taikos

Mėnuo
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Rimantas NORVILA, Vilkaviškio 
vyskupas. Ko gero visame pasaulyje 
nėra šalies, kuri nebūtų priėmusi 
vienokių ar kitokių sprendimų ir 
apribojimų, siekiant sumažinti vi-
ruso COVID-19 pavojų savo krašto 
žmonėms. 

Pradėjus sklisti susirgimus ir net 
mirtį nešančiam virusui, niekas pa-
saulyje nebuvo tinkamai pasiruošęs 

priimti naują, mažai pažįstamą iššū-
kį, niekas neišvengė klaidų kovoje 
su juo.

Todėl ne visose pasaulio vietose 
priemonės, kurių pirmiausia im-
tasi, buvo pačios tinkamiausios ir 
efektyviausios. Tačiau tuo metu 
jos atrodė geriausios atsižvelgiant 
į turimą informaciją ir rekomen-
dacijas bei galimybes. Visų mūsų 

Dvasinis karantinas žmogiškas supratimas yra ribotas, 
kaip ir konsultuojančių specialistų 
pažinimas yra neprilygstantis die-
viškam. Visgi nedaryti nieko būtų 
buvę daug blogiau.

Religinės bendruomenės dėl ben-
dro gėrio taip pat buvo priverstos 
peržiūrėti susirinkimų maldai, li-
turgijos šventimo, kitas religines 
praktikas. Jokia išimtis šiame kon-
tekste ir Lietuva. Mūsų šalyje ne 
tik Katalikų Bažnyčia, bet ir kitos 
konfesijos turėjo naujai peržvelgti 
jiems įprastą religinę  praktiką, nes 
ją reikėjo laikinai pakeisti.

Vyskupų konferencijos priimti 
sprendimai, siekiant kiek galima 
apriboti viruso sklaidą tikinčiųjų 
bendruomenėse, sielovadoje taip pat 
nustatė nemažai apribojimų. Prieš 
priimant šiuos sprendimus stebėjo-
me, kas vyskupų nutarta tose šalyse, 
kurias pandemija ištiko anksčiau. 
Kaip daugelis matė  per televiziją, 
ir popiežius Pranciškus Didžiąją sa-
vaitę, per Velykas meldėsi be įprastų 
tikinčiųjų minių (nuotraukoje-red.
pastaba).

Mūsų šalies tikintieji vyskupų 
nustatytus apribojimus priėmė 
geranoriškai, nors prisitaikyti prie 
naujos situacijos daugeliui buvo kiek 
sunkiau. Ypač trūko Didžiosios sa-

vaitės liturgijos ir Velykų ryto šv. 
Mišių šventimo, procesijos. Kurį 
laiką Mišios ne tik sekmadieniais 
buvo aukojamos be žmonių, labai 
sumažėjo sakramentų teikimas. 
Per karantino laiką primiršome ir 
skambias chorų giesmes bažnyčiose.

Pamažu rimstant pandemijos au-
drai mūsų krašte, kiek galimybės 
leidžia sielovadoje, religinėje prakti-
koje atšaukiami ir kai kurie vyskupų 
nustatyti apribojimai. Siekiama, kad 
ypatinga Kristaus dovana Bažnyčiai - 
Eucharistija, taip pat kitos sakramen-
tinės malonės būtų prieinamos kiek 
galima didesniam tikinčiųjų skai-
čiui. Jį ribojant jau leidžiama švęsti 
Mišias ne tik šiokiadieniais, bet ir 
sekmadieniais. Numatyta viena kita 
santuoka, krikštas.

Viliamės, jog netolimoje ateityje 
grįšime prie nusistovėjusios sielova-
dos, katechezės, įprasto sakramentų 
šventimo. Duok Dieve, kad tai ga-
lėtų įvykti kuo greičiau. Šiandien 
kunigams ir daugeliui katalikiškų 
šeimų tėvų labai rūpi, kaip para-
pijose saugiai užbaigti Pirmosios 
šv. Komunijos grupių parengimą, 
pasiruošimą priimti sutvirtinimo 
sakramentą. 

Nemažai sužadėtinių, atsižvelg-
dami į šiandienos situaciją, jau pra-

deda planuoti ypatingai svarbaus 
jų gyvenime momento - santuokos 
sakramento priėmimo datą.

Dar gavėnios metu į mūsų šalį 
atslinkusi pandemijos banga, pra-
sidėjęs karantinas daugelį paskatino 
geriau pamatyti žmogiškos civiliza-
cijos galimybių ribas, suprasti, kad 
žmogus nėra visagalis. Tai  paakino 
savo žvilgsnį labiau kreipti Dievo, 
pasaulio Kūrėjo link. Taip pat ši ir 
po Velykų užsitęsusi gavėnia daugelį 
paskatino naujai įvertinti Bažnyčioje 
teikiamas dvasines malones, dvasinių 
dalykų ilgesį, padėjo atrasti naujus 
bendravimo su Dievu būdus, susti-
prino amžinybės viltį. Tad norėtųsi 
drąsintis liaudies išmintimi: „nėra to 
blogo, kas neišeitų į gera”. Bent jau 
kai kurie gėrio, solidarumo, atjauti-
mo, bendros atsakomybės daigai pan-
demijos metu sudygo tarp žmonių 
kartu su šviežia pavasario augmenija 
pievose, daržuose, gėlynuose.

Mokykimės iš tų daigų auginti ir 
toliau tai, kas vertingiausia. Pasinau-
dokime šiame procese ir apaštalo 
Jokūbo patarimu - siekti išminties. 
„kylančios iš aukštybių“. Ji, anot 
apaštalo, yra: „…taikinga, maloninga, 
klusni, pilna gailestingumo ir gerų 
vaisių, nesvyruojanti, nuoširdi.“ (Jok 
3,17 - 18)

„Puikiai suprantame, kad dide-
lei daliai mūsų klientų salonai – 
ypatingai svarbūs. Reaguodami 
į klientų poreikius, laikydamiesi 
naujausių Vyriausybės nutarimų 
ir griežtų sveikatos apsaugos rei-
kalavimų, atnaujiname salonų vei-
klą,“ – sakė Petras Masiulis, „Tele2“ 
generalinis direktorius.

„Tele2“ salonai veiklą atnaujino 
nuo balandžio 23 dienos. 

Palaipsniui bus atidaryti ir kiti 
salonai, pilną veikiančių pardavi-
mo vietų sąrašą ir jų darbo laiką 
rasite https://tele2.lt/privatiems/
kontaktai.

Operatorius atidarė saloną Mari-
jampolėje adresu – V. Kudirkos g. 
3. Salono darbo laikas: nuo pirma-
dienio iki šeštadienio 10:00 – 19:00 
val., sekmadienį 10:00 – 18:00 val. 
(pietų pertrauka 12:30–13:30 val.).

Iš viso šiuo metu atidaryti jau 59 
„Tele2“ salonai. Vilniuje atidaryta 
vienuolika salonų, Kaune – penki 
salonai, Klaipėdoje – trys salonai, 
po du salonus atidaryta Šiauliuose 
ir Panevėžyje. 

Taip pat po vieną saloną atidaryta 
Alytuje, Anykščiuose, Druskinin-
kuose, Elektrėnuose, Gargžduose, 
Ignalinoje, Jonavoje, Joniškyje, Jur-
barke, Kaišiadoryse, Kėdainiuose, 
Kretingoje, Lazdijuose, Kelmėje, 

Kupiškyje, Šilalėje, Mažeikiuose, 
Palangoje, Pasvalyje, Plungėje, 
Prienuose, Rokiškyje, Šakiuose, 
Šalčininkuose, Šilutėje, Širvintose, 
Skuode, Švenčionyse, Tauragėje, 
Telšiuose, Ukmergėje, Utenoje, Vil-
kaviškyje, Visagine ir Zarasuose.

Kiekviename salone siekiant 
užtikrinti klientų ir darbuotojų 
saugumą bus įrengtos specialios, 
saugų atstumą užtikrinančios per-
tvaros.

Salone vienu metu lankytis ga-
lės tiek klientų, kiek jame yra laisvų 
pardavėjų. Tarp darbuotojų bus lai-
komasi saugaus 2 metrų atstumo. 
Taip pat dėl saugumo reikalavimų, 
per dieną bus aptarnaujamas ribotas 
kiekis klientų.

Operatorius ragina klientus būti 
supratingais ir pasirūpinti savo 
ir aplinkinių sveikatos saugumu 
– vizito salone metu mūvėti vien-
kartines pirštines ir dėvėti kaukes.

Salonuose bus laikomasi ir kitų 
saugumo priemonių – dezinfekuo-
jamos patalpos ir dažnai liečiami 
paviršiai. Salonus patys darbuo-
tojai dezinfekuos dienos metu, po 
kiekvieno kliento apsilankymo. 
Taip pat kiekvieną vakarą, užbai-
gus darbą, dezinfekcinius darbus 
atliks ir profesionali valymo ko-
manda.

„Tele2“ atnaujina prekybos tinklo 
veiklą klientams – atidaromas 
salonas Marijampolėje
Sušvelninus karantino apribojimus verslui mobiliojo 
ryšio operatorius „Tele2“ atnaujina savo prekybos 
tinklo veiklą – atidaromas operatoriaus salonas Ma-
rijampolėje.

Nuotrauka iš interneto

Leidykla „Briedis“ pristato
Šią knygą apie savo gyvenimą vokiečių okupuotoje Varšuvoje  parašė 

garsus žydų kilmės Lenkijos muzikantas ir kompozitorius Władysławas 
Szpilmanas. Visa jo šeima – tėvai, dvi seserys ir brolis žuvo nuo nacių 
rankų. 

Autorių nuo mirties išgelbėjo iš pradžių žydų policininkas, rinkęs Var-
šuvos geto gyventojus paskutinei kelionei į Treblinkos koncentracijos 
stovyklą, paskui – lenkė Helena Lewicka, o karo pabaigoje – vokiečių 
kariuomenės kapitonas Wilmas Hosenfeldas.

Pasibaigus karui, Szpilmaną ilgai kankino depresija. Muzikantas jau-
tėsi kaltas, kad artimieji žuvo, o jis liko gyvas. Norėdami palengvinti jo 
sunkią būseną, draugai pasiūlė parašyti prisiminimų knygą, kuri pirmą 
kartą pasirodė Lenkijoje 1946 m., 1998 m. buvo išleista Vokietijoje, o 
1999 m. – Jungtinėse Valstijose.

2002 m. pagal šį romaną sukurtas filmas „Pianistas“ apdovanotas trimis 
„Oskarais“ ir Kanų kino festivalio Auksine palmės šakele. 

Kotryna ZyLė. Pastaruoju metu turbūt ne vienam vaikus auginančiam ar su vaikais dirbančiam žmo-
gui teko susidurti su karantino mestais iššūkiais. Net ir laisvėjant suvaržymams emocinė atmosfera 
šeimose dar ilgam gali išlikti įaudrinta ne tik realaus nerimo dėl viruso plitimo, bet ir įtampų dėl 
išsibalansavusios buities, ekonominių sunkumų.

2020 metai Lietuvoje paskelbti vaikų emocinės gerovės metais. Visuomenė skatinama atkreipti 
dėmesį į vaikų emocinės gerovės svarbą bei imtis iniciatyvų, kurios galėtų padėti vaikams tą gerovę 
sukurti. Todėl vaikų ir jaunimo literatūros pažinimo programa „Vaikų žemė“, kartu su VšĮ „Vaiko 
psichologijos centru“ ir tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos sky-
riumi, pakvietė Lietuvos vaikų knygų kūrėjus susiburti vardan bendro tikslo ir sukurti „Knygiukus“ 
– nemokamas parsisiunčiamas knygeles. Tai rašytojo ir iliustruotojo dueto sukurta istorija, skirta 
ketverių-devynerių metų vaikams, papasakota iš vieno A4 formato lapo išlankstomoje šešių puslapių 
knygelėje. Ją parsisiųsti, atsispausdinti ir susilankstyti galės bet kuris namuose esantis vaikas.„K
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Atkelta iš 1 p.
Taigi, be civilizacijos grimo aš Žmogus, 

mąstantis žmogus, lygiai toks, kaip Rode-
no skulptūroje: susikaupęs, nuogas savo 
atvirumu ir visą pasaulį išgyvenantis vi-
duje.  Išorėje tik vaidmenys: matematikės, 
rašytojos, poetės, menininkės. Tiesa, šie 
vaidmenys tiek suaugę su manimi, kad 
jiems paprastai nereikia net grimo. O juo 
labiau kaukės. 
- Išties, mačiau Jus mieste be apsau-

ginės kaukės: nebijote nei policijos, nei 
užsikrėsti, o gal taip išreiškiate savo 
laisvę ir nepriklausomybę? 

- Be kaukės vaikščiojau, kol nebuvo pri-
valoma. Kovoti su vyriausybės nurodymais 
(net pačiais kvailiausiais savo beprasmišku-
mu), nors jie nėra įstatymai, nežinau kaip. 
Ir šitas bejėgiškumas varo iš proto – nega-
liu rasti jokios spragos Konstitucijoje, kad 
pasipriešinčiau. Tad ant kaukės nors mažą 
juodą širdelę užklijavau – savo sukurto stalo 
žaidimo JUODOJI ŠIRDIS logo. 

Geriau jau jausiuosi reklaminiu skydu, 
nei zombinimo eksperimento dalimi. Ši-
tas kaukių vajus labai primena geltonąsias 
šešiakampes žvaigždes ant rūbų. Kuo tai 

baigėsi, visi puikiausiai žinome... O užsi-
krėsti gali daug kuo: niežais, utėlėmis, vė-
jaraupiais, maliarija ir dar, velniai žino, kuo. 
Gali pakliūti į avariją, nuskęsti, užspringti 
prie pietų stalo. Norėdamas to išvengti turi 
niekur neiti, nieko nevalgyti ir nekvėpuoti. 
Vienintelė išeitis visko išvengti – negyventi. 
Vykdama į Etiopiją nei skiepijausi, nei kaž-
kokių vaistų gėriau: žmogaus organizmas 
yra pajėgus susitvarkyti. Lygiai taip pat 
žmogus intuityviai jaučia, kada jam yra 
grėsmė: niekas savo noru nelenda į upę, 
kai šalia plaukioja krokodilai, arba nepuola 
į degantį namą. Jeigu būtų  nors kokia grės-
mė, aš tai jausčiau ir tuomet saugočiausi. 
Dabar visame tame matau tik spektaklį su 
milžiniškomis išlaidomis dekoracijoms. 
- Kas paskatino tapti Liberalų sąjūdžio 

Marijampolės skyriaus pirmininko pa-
vaduotoja, kaip suderinama Jūsų laisvė 
su ją varžančiu priklausymu partinei 
struktūrai?

- Mano laisvė išties tėra iliuzija. 2007 me-
tais išleidau poezijos knygelę ĮKALINTI. 
Jos tituliniame lape įrašiau, kad absoliučios 
laisvės nėra. Tapdami laisvi mes tik praple-
čiame nelaisvių pasirinkimo galimybes. 
Ir taip tampame įkaitais minčių, jausmų, 

aistrų, baimių, nerimo, abejonių, daiktų, pi-
nigų, idėjų, norų, svajonių, dogmų, žmonių… 

Taip, esu laisva nuo daug ko, nes gyvenu 
pačiame sistemos paribyje susikūrusi savo 
taisykles, o sistemai paklūstu tik tiek, kad 
neperžengčiau įstatymais nubrėžtos ribos. 
Tačiau mintys ir idėjos mane dažnai uždaro 
į karcerį. Ir tuomet vienintelis kelias ištrūkti 
į laisvę yra tas mintis ir idėjas  įgyvendinti. 
Todėl idėja kada nors įkurti kūrybinės kla-
sės (tai amerikiečių sociologo. R. Floridos 
sugalvotas terminas) partiją pareikalavo 
pirmojo žingsnio: įstoti į kurią nors Lie-
tuvoje veikiančią partiją. Kad pamatyčiau, 
kaip viskas vyksta viduje ir suvokčiau patį 
procesą. Tokios partijos, kuri atitiktų mano 
anarchokomunistinę pajautą nėra, taigi, 
kaip pati sau juokauju, kad ėjau tiek į kairę, 
jog galiausiai, apėjusi ratą, atsidūriau deši-
nėje. Be to, kairiųjų principas, kad lygybė 
yra taisyklė, o nelygybė – išimtis, labiau 
diskutuotinas, nei dešiniųjų laikysena, kad 
nelygybė yra taisyklė, o lygybė išimtis, ku-
rią reikia pateisinti. 

Galutinį sprendimą stoti į Liberalų sąjū-
dį priėmiau partijos pirmininke išrinkus 
Viktoriją Čmilytę-Nielsen, vildamasi, kad 
šachmatininkės strategija, galbūt, pasitei-
sins ir valstybinio lygio žaidimuose. 
- Kada sulauksime dar vienos Jūsų 

knygos, o gal karantinas tinkamas 
metas rengti žurnalą BALTAS KAM-
BARYS, kuriame bus ir apie juodąją 
Etiopiją - turiu omenyje žmonių odos 
spalvą?

- BALTAS KAMBARYS pasirodo kartą per 
metus,  rudenį. Virš 100 puslapių žurnalas 
prilygsta almanachui, kuris tarp savo sienų 
uždaro (kaip inkliūzus) mano amžininkus, 
kad juos išsaugotų amžinybei. Naujame 
numeryje gal kokią nuotrauką iš Etiopijos 
ir panaudosiu, jeigu tiks prie kurio nors 
teksto. Tačiau Etiopijos, tiksliau Lucy (mano 
knygos herojė, daugiau nei prieš tris mi-
lijonus metų gyvenusi žmonijos pramote 
vadinama australopitekė, jos griaučiai yra 
Etiopijos nacionaliniame muziejuje) isto-
rija bus antroje mano romano MIRTIES 
BĖGLIAI dalyje. Tik kada ji  pasirodys, 
nežinau, nes dabar kartu su drauge Edita 
Lei (su ja 2013 metais išleidome mistinę 
apysaką SPALVOTA LAIMĖS FORMULĖ) 

rengiame spaudai knygą vaikams „uTOPI-
NĖ mokykla“. Tai mūsų švietimo sistemai 
ir privačioms „karalienių“ mokykloms opo-
nuojanti knyga, tiksliau knyga apie tai, kaip 
paršelis Migelis (mano menamas draugas) 
įkūrė mokyklą žmonių vaikams…
- Jūsų išvaizda labai mažai pakito nuo 

to laiko, kai susipažinome - tai buvo 
beveik prieš 20 metų. Ar įsivaizduojate 
save sulaukusią, pavyzdžiui, penkias-
dešimties?

- O taip! Puikiai įsivaizduoju, tiksliau net 
žinau, kokia būsiu – tokia, kokią mačiau 
save veidrodyje šeštadienį, gegužės 9-ąją, 
kuomet mano gyvenime penkiasdešimtąjį 
kartą skambėjo daina „День победы“.

Klausimus pateikė 
Vytautas ŽEMAITIS

Sistemos paribyje sukūrė savo taisykles

Luana Etiopijoje su Kara genties moterimi

L. Masienės fotografijų paroda 
„Kasdienybė be civilizacijos gri-

mo“ Kultūros centre veiks 
iki  birželio 24 d.  

Kultūros centras paskelbė, kad jau 
atvėrė parodines erdves lankytojams. 

Arūnas KAPSEVIČIUS, muziejinin-
kas. Pasiturinčių ūkininkų šeimo-
je 1892 m. gimęs Kazys Vosylius 
baigė Marijampolės gimnazijos 
šešias klases. Po to mokėsi Vil-
niaus komercijos mokykloje, įgijo 
buhalterio specialybę. Dirbo Vil-
niaus „Žaibo” spaustuvės adminis-
tracijoje ir berniukų bendrabučio 
prižiūrėtoju. 1919 m. savanoriu 
išėjo į kariuomenę, tarnavo arti-
lerijos pulke. 

Po kario tarnybos įsidarbino Fi-
nansų ministerijoje, buvo Tauragės 
apskrities iždininku. Į Steigiamąjį 
Seimą išrinktas Raseinių rinkimų 
apygardoje, priklausė Lietuvos ūki-
ninkų sąjungos frakcijai, įėjusiai į 
krikščionių demokratų bloką. 

Baigęs politinę karjerą išvyko į 
Berlyną, kur studijavo fotografiją 
ir fototechniką. 1930 m. emigravo 
į Braziliją. Įsikūrė Rio de Žaneire 
ir dešimt metų dirbo Brazilijos 
Švietimo ministerijos Meno de-
partamento fotografu. Tarnyba 
valstybinėje įstaigoje K. Vosyliui 
užtikrino nuolatines pajamas, 
todėl jis, skirtingai nei dauguma 

emigrantų iš Lietuvos, neskurdo. 
1942 m. San Paulo mieste įvyku-
sioje Brazilijos fotografų parodoje 
K. Vosyliaus nuotrauka buvo įver-
tinta antrąja premija. Taip pat jis 
kartu su kitais žinomiausiais to 
meto fotografais buvo paskelbtas 
šalies fotografijos draugijos garbės 
nariu. 1943 m. Čikagoje vykusios 
Tarptautinės istorijos draugijos 
fotografijų parodoje jo darbai įver-
tinti penktąja vieta.  

Mūsų kraštietis Brazilijoje gerbia-
mas iki šiol, nes jo draugystė su žy-
miausiu brazilų dailininku Kandidu 
Torkvatu Portinari padėjo išsaugoti 
du šimtus dingusių šio kūrėjo pa-
veikslų. Lankydamas dailininką K. 
Vosylius fotografavo jo tapomus 
paveikslus. 

2004 m išleista serija devynių 
pašto ženklų, kuriuose iš „finlan-
des“ (suomio) fotografo Kasio Vo-
syliaus nuotraukų atkurti  Portina-
ri paveikslai. Galima spėti, kad pats 
Vosylius savo kilmės iškraipymo 
neneigė, nes tai ne vienintelis 
kartas, kai brazilų spauda lietuvį 
pavadino suomiu. 

Kazio Vosyliaus fotografuotų 
Brazilijos istorinių pastatų ir 
Portinari paveikslų galima aptik-
ti internete.  Džiugu, kad Lietu-
vos centrinio valstybės archyvo 
darbuotojams pavyko pargabenti  
fotografo darbų. Deja, jo mirties 
data ir amžinojo poilsio vieta ne-
žinoma.  

Lietuvis, kurį brazilai vadino suomiu

Lietuviškai braziliškas gamtovaizdis K. Vosyliaus nuotrauka
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Šalyje užsitęsus karantino laikotarpiui, 
„Tele2“ siūlo itin patrauklias sąlygas išma-
niesiems įrenginiams įsigyti. Išsirinkti išma-
nųjį telefoną, planšetę ar kompiuterį galite 
jau dabar, o mokėsite už jį vėliau. Pasiūlymu 
galima pasinaudoti operatoriaus salonuose 
ir internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.

„Sudėtingu karantino laikotarpiu ir taip 
gausu įvairių išlaidų, todėl norėdami padėti, 
suteiksime galimybę įsigyti trokštamą mobi-
lųjį telefoną, nešiojamąjį kompiuterį ar kitą 
išmanųjį įrenginį dabar, o pradėti už jį mokėti 
tik po 3 mėn.“, –  sakė Petras Masiulis, „Tele2“ 
generalinis direktorius.

Įrenginių įmokų atostogos
Reaguodami į dabartinę situaciją, „Tele2” 

siūlo neatidėlioti darbui ar laisvalaikiui rei-
kalingų išmaniųjų įrenginių įsigijimo – įsigiję 
juos jau dabar, mėnesines įmokas už telefoną 
galėsite pradėti mokėti tik po 3 mėn. nuo su-
tarties pasirašymo datos.

Pasiūlymas galioja pasirašius 24 mėn. naują 
sutartį arba pratęsiant esamą sutartį su visais 
pokalbių planais ir perkant telefoną arba „Lais-
vo interneto“ planais bei perkant kompiuterį, 

planšetę ar kitą pasirinktą išmanųjį įrenginį. 
Paslaugų sutartis bus aktyvuojama iškart, 
pasirašius sutartį. 

Mėnesines įmokas bus galima pradėti mo-
kėti tik nuo ketvirtojo sutarties mėnesio. Nu-
traukus paslaugų sutartį, nutrūks ir įrangos 
sutartis (klientui reikės sumokėti likusią sumą 
už įrangą). 

Taip pat šiuo metu galimas greitas, nemo-
kamas ir bekontaktis įrenginių pristatymas 
į namus. 

Nuolaidos mobiliesiems 
telefonams
Svajojantiems įsigyti naują išmanųjį telefo-

ną, dabar itin palankus metas tai padaryti. Be 
palankių įrenginių įsigijimo sąlygų, daugybei 
mobiliųjų telefonų iš plataus „Tele2” asorti-
mento šiuo metu taikomos ir itin patrauklios 
nuolaidos.

Pasiūlymais pasinaudoti turėtų suskubti 
„Apple“ gerbėjai. Didžiausia, net 320 Eur nuo-
laida su 24 mėn. sutartimi šiuo metu taikoma 
ypač ryškų, 5,8 colių įstrižainės „Super Retina“ 
ekraną ir prabangaus dizaino plieninį korpusą 
turinčiam, 64 GB vidinės atminties „iPhone 

XS“ telefonui. Kaina be sutarties mokant visą 
sumą iškart – 739 Eur (kaina ne akcijos metu 
– 1059 Eur).

Ypatingi pasiūlymai paruošti ir norintiems 
įsigyti spalvingąjį „iPhone Xr“ bei daugelio 
jau pamėgtus „iPhone 7“ arba „iPhone 8“ iš-
maniųjų modelius.

Sutaupys ir tie, kurie pasiūlymo laikotar-
piu pasirinks „Samsung“ išmaniuosius. Šiuo 
metu itin gera kaina galima įsigyti populiarius 
„Galaxy S10”, „Galaxy S10+”, „Galaxy S20” ir 
kitus pamėgtus „Samsung“ mobiliųjų telefonų 
modelius. Išskirtinis pasiūlymas taikomas 
ir unikaliam besilankstantį stiklinį ekraną 
ir aukščiausios kokybės kamerą turinčiam 
„Galaxy Z Flip” telefonui su 256 GB vidine 
atmintimi. Užsisakius šį išmanųjį jau dabar, 
dovanojamas net 12 mėn. draudimas.

Naujieji „Tele2” pasiūlymai turėtų sudominti 
ir „Huawei“ fanus. Svajojantys apie „P30 Pro“ 
modelį dabar šį itin lengvą, vos 165 gramus 
sveriantį, ryškių spalvų išmanųjį su 128 GB 
vidine atmintimi, 24 mėn. sutartimi įsigyti 
gali net 220 Eur pigiau. Kaina be sutarties 
– 579 Eur (kaina ne akcijos metu – 799 Eur).

Nuolaida taikoma ir „Huawei P Smart 2019“, 
kurį verta rinktis ieškantiems lengvesnio bei 
kompaktiškesnio telefono modelio. Jis ne tik 
lengvai susidoros su visomis kasdienėmis 
užduotimis, bet ir nustebins savo intuityvumu 
bei kokybiška kamera. Be šių telefonų, spe-
cialūs pasiūlymai taikomi ir dar septyniems 
skirtingiems „Huawei“ modeliams.

Paruošti ir 5 „Xiaomi“ gamintojo pasiūlymai. 
Pavyzdžiui, ieškantiems galingo bei užduotis 
greitai vykdančio telefono, patiks „Redmi 8T“ 
modelis su 64 GB atmintine. Šį, keturguba 
galine kamera papildytą, ir „Snapdragon 655“ 
procesorių turintį bei išskirtiniu dizainu pa-
sižymintį telefoną šiuo metu galima įsigyti 
už itin patrauklią kainą.

Nuolaidos planšetėms ir 
kompiuteriams
Be lanksčių įsigijimo sąlygų, papildomos 

nuolaidos su sutartimi šiuo metu taikomos 
ir įvairių gamintojų planšetiniams bei nešio-
jamiesiems kompiuteriams.

Jei kaip tik planavote įsigyti planšetę, rinktis 
tikrai yra iš ko – viliojantys pasiūlymai paruoš-
ti „Apple“, „Samsung“ ir „Huawei“ gamintojų 
planšečių modeliams. 

Tuo tarpu nešiojamiesiems kompiuteriams 
šiuo metu taikomos nuolaidos su sutartimi 
siekia net iki 420 Eur. Įsigyjant kompiuterį 
su 24 mėn. sutartimi, tokia nuolaida taiko-
ma „Apple Macbook Air 13” (2019) lengvam, 
spalvingam ir intuityviam kompiuterio mo-
deliui su 256 GB vidine atmintimi. Nors šis 
kompiuteris itin lengvas, bet kartu ir labai 
galingas – jame veikia aštuntos kartos „Intel 
Core i5” procesorius, kuris padeda susidoroti 
su visomis užduotimis. Kaina be sutarties – 
1099 Eur (kaina ne akcijos metu – 1519 Eur).

Ieškantiems patikimo, lengvo ir lankstaus 
kompiuterio modelio, sudomins „Lenovo Es-
sential V130 15.6 FHD“ kompiuteris, kurį su 
24 mėn. sutartimi dabar įsigysite net 50 Eur 
pigiau. Plačiu 15,6 colių įstrižainės ekranu ir 
lengvumu (vos 1,8 kg) išsiskiriantis modelis 
sukurtas taip, kad taptų ištikimiausiu jūsų 
pagalbininku. Šio modelio ekranas lankstosi 
net 180 laipsnių kampu, todėl nešiojamuoju 
kompiuteriu naudositės taip, kaip jums pato-
giausia. Kaina be sutarties – 399 Eur (kaina 
ne akcijos metu – 449 Eur).

Šiuo metu ypač gera kaina siūloma ir popu-
liariai žaidimų konsolei „Sony Playstation PS4 
Slim 500 GB“. Aukštos kokybės konsolę dabar 
galima įsigyti su 40 Eur nuolaida. Pasiūlymas 
galioja perkant konsolę su 24 mėn. sutartimi. 
Konsolės kaina be sutarties – 309 Eur (kaina 
ne akcijos metu – 349 Eur).

Daugiau informacijos apie akciją sužinosite 
https://tele2.lt/privatiems/akcijos/nemokek-
tris-menesius, „Tele2“ salonuose arba paskam-
binę telefonu 117. 

Įrenginiams papildomai taikomas vienkar-
tinis laikmenos mokestis. Akcijos laikas bei 
įrenginių kiekis –  riboti.

„Tele2“ pasiūlymas: įsigykite išmanųjį įrenginį dabar, mokėkite po 3 mėn.

Atkelta iš 2 p.
O būtent stiprinamos Lietuvos ino-

vatyvaus verslo, kuriančio ypatingą 
krašto konkurencingumą, pozicijos, 
investuojama į aukšto lygio moks-
linius tyrimus ir švietimą. 

Fondas taip pat leistų investuoti į 
miestų infrastruktūrą, socialinės inf-
rastruktūros plėtrą, pertvarkant Lie-
tuvos sveikatos apsaugos sistemą, 
plėtoti skaitmeninių komunikacijų, 
skrydžių, oro uostų bei kelių tinklus.

Būtina įsigyti bilietą
Lietuvos pramonininkų konfedera-

cijos viceprezidentas Alvydas Stul-
pinas įsitikinęs, kad visos pasaulio 
valstybės dabartinės krizės metu 
yra gavusios kvietimą „dalyvauti 
loterijoje“.

„Tačiau norint dalyvauti loterijoje 
būtina įsigyti bilietą. Ar turime jam 
lėšų, už kurias galėtume  įgyvendinti 
projektus, ar esame pasiruošę grįž-
tančioms investicijoms, išsprendę 
žemės klausimus? Galų gale, ar 
mūsų mokesčių politika yra palan-
ki konkuruoti su kitomis Europos 
valstybėmis? Tai itin svarbūs klau-
simai“, – sakė A. Stulpinas.

Pasak jo, būtent fondas leistų užsi-
tikrinti finansinius instrumentus rei-
kalingiems projektams įgyvendinti.

„Lietuvos pozicijos yra labai geros 
įvairiai darbo jėgos migracijai tiek iš 
Lenkijos, tiek iš Ukrainos ar Balta-
rusijos. Turime visas galimybes ne 
primityviai, o robotizuotai ir techno-
logijomis pagrįstai pramonei vysty-
tis. Ketvirtoji pramonės revoliucija 
jau dabar beldžiasi mums į duris ir 
tai yra unikali galimybė“, – įsitikinęs 
A. Stulpinas.

Pasak A. Žabolio, pramonininkų 
idėjoms reikia investicijų į infras-
truktūrą bei būtina sudaryti gali-

mybes savivaldybėms laisvai dis-
ponuoti žeme, kad jos galėtų greitai 
pritraukti verslą.

„Vadinasi, mums reikia ne tik fi-
nansų, bet ir naujo požiūrio. Mums 
reikia sutraukyti biurokratijos pan-
čius“, – teigė A. Žabolis.

O kas yra Lietuva? 
Investicinio fondo „Covalis Capi-

tal“ vyriausiasis ekonomistas Pau-
lius Kunčinas teigė, kad pinigų 
pandemijos pasekmėms mažinti 
tikrai yra. Pasak jo, Europos cen-
trinis bankas jau pradėjo vykdyti 
750 mlrd. eurų vertės obligacijų 
pirkimo dėl pandemijos programą 
ir ši suma greičiausiai bus padidinta 
iki 1,5 trilijono eurų. 

Dar bent 1 trln. eurų žada skirti 
Europos Komisija.

„Lietuva gali pasinaudoti kitų 
šalių patirtimi ir drąsiai siekti kuo 
ilgesnio valstybės skolos vertybinių 
popierių laikotarpio. 

Tačiau mums ypač svarbu užsi-
tikrinti radikalų skaidrumą šalyje, 
o tai reiškia, kad turime susitarti 
dėl prioritetų. Jeigu Mongolija yra 
kašmyras, o Estija – informacinės 
technologijos, tai paklausus, kas yra 
Lietuva, išgirsime ilgą pauzę. Mums 
reikia aiškios strategijos“, – sakė P. 
Kunčinas. Jo teigimu, Lietuva turi 
gilias žemės ūkio tradicijas, itin sti-
prią logistiką ir didžiulį potencialą, 
tačiau neturi 10-20 metų strategi-
jos, kurią turi kitos, konkurencingos 
valstybės.

„Europa jau uždavė keletą labai 
aiškių ir prioritetinių žemynui 
krypčių, tai – žaliasis kursas, skai-
tmenizavimas ir aukštosios techno-
logijos“, – teigė P. Kunčinas.

Jam pritarė „Luminor“ banko vy-
riausiasis ekonomistas Žygimantas 

Mauricas teigdamas, kad Lietuvai 
reikia ne tik krypties, bet ir kitokios 
komunikacijos kalbant apie ekono-
minę pandemijos krizės pusę. Pasak 
jo, net emocijos ir tai, ką kalbame, 
gali nulemti, kokį faktą mes turė-
sime ekonomikoje.

„Diržų nesiveršime...“
„Iš dalies 2009 metais mes taip 

giliai smigome į krizę, nes viešojoje 
erdvėje buvo iš esmės du – diržų ver-
žimosi ir tarptautinio konkurencin-
gumo atgavimo per atlyginimų ma-
žinimą – naratyvai. Diržų veržimasis 
suponavo, kad iš valstybės pagalbos 
negausi, vadinasi, turi suktis pats. 
Tai Lietuvą įvėlė į nuolat augančio 
šešėlio ir nuolat mažėjančio suren-
kamų pajamų užburtą ratą“, – sakė 
Ž. Mauricas.

Pasak jo, atlyginimų mažėjimas 
2009 metais, ypač mažmeninės 
prekybos sektoriuje, dar labiau pa-
veikė gyventojų emocijas, todėl jie 
„dar labiau užsiveržė diržus patys“, 
emigravo, o tai tik pagilino krizę.

„Todėl pirmas dalykas, kurį reikėtų 
daryti priešingai nei 2009 metais 
– tai sakyti, kad mes diržų nesiver-
šim, mes skatinsim ekonomiką, mes 
turime žymiai didesnes galimybes 
pigiau skolintis ir mes imsimės eko-
nomikos skatinimo priemonių tiek, 
kiek jų reikės. Panašiai, kaip JAV ar 
Europos centrinis bankas šiuo metu 
komunikuoja“, – pabrėžė Ž. Mau-
ricas. Pasak jo, Lietuva šiuo metu, 
priešingai nei 2009 metais, negali 
remtis eksportu bei negalėtų pakelti 
tokio masto emigracijos, kokia buvo 
2009-2013 metais.

Trūksta 
konkurencingumo
P. Kunčinas taip pat laikosi nuomo-

nės, kad Lietuvai trūksta reimigra-
cijos politikos ir konkurencingumo 
kovojant dėl savo tėvynainių.

„Mes privalome atsisakyti mo-
kesčių nelygybės ir užkirsti kelią 
talentų švaistymui. Įsivaizduokite, 
jeigu anksčiau mes buvome labiau 
prikaustyti prie savo darbo ar gyve-
namosios vietos, tai po šitos krizės 
tikrai visi išmoksime dirbti nuoto-
liniu būdu. Mums gresia dar viena 
emigracijos banga ir ji bus viena 
didžiausių, jeigu mes jos nesuval-
dysime“, – tikino jis.

Mecenatas Žilvinas Mecelis mano, 
kad po įstojimo į ES Lietuvoje pa-
simatė tam tikras strateginis at-
sipalaidavimas, valstybėje imtasi 
taikytis su mokesčių nelygybe, 
korupcija ir daugeliu ekonomine 
logika nepateisinamų privilegijų, 
tokių kaip mokesčių išimtys, kurios 
nieko neturi bendro su produkty-
vumu arba ekonominės gerovės 
kūrimu.

„Lietuvos elitas turėtų pripažinti ir 
prisiimti dalį atsakomybės už šitas 
epochos klaidas. 

Nes tik taip mes galėsime pasi-
naudoti naujomis galimybėmis ir 
įgauti visuomenės pasitikėjimą. Ly-
giai taip pat elitas turės prisiimti 
atsakomybę, jei Lietuva nepasinau-
dos krizės galimybėmis šiandien“, 
– mano Ž. Mecelis.

Būtų ketvirta banga
„Nesinori tikėti, bet, prisimenant 

praėjusią finansinę krizę, vis dar yra 
rizika, kad dėl pandemijos į Lietu-
vą grįžę lietuviai po tarptautinių 
kelionių suvaržymo panaikinimo, 
vėl emigruos. Tai būtų jau ketvirtoji 
emigracinė banga“, –  teigė Pasaulio 
lietuvių bendruomenės pirmininkė 
Dalia Henke.

Pasak jos, norint, kad taip nenutik-
tų, Lietuvai būtina išnaudoti situa-
ciją, išlaikyti sugrįžusius į Lietuvą 
specialistus, kaip trūkstamą darbo 
jėgą.

„Dabartinėje situacijoje yra svar-
bus, visų pirma, darbo vietų užtikri-
nimas ir jų kūrimas, tvari ir saugi 
ekonomika. Reikalingi finansiniai 
ištekliai ir investicijos į mokslą, švie-
timą, sveikatos apsaugą, pertvarkant 
socialinės apsaugos sistemą, ir, be 
abejo, nepamirštant kultūros“, – sakė 
D. Henke.

Jos manymu, būtina sudaryti ypač 
palankias ir lanksčias sąlygas kurtis 
smulkiems verslams, neapkrauti jų 
iš anksto mokesčiais, leisti užsidirb-
ti, kad šie bent galėtų pradėti sau 
mokėti atlyginimus.

Visus gelbsti valstybė
„Grįžtantieji ir jų šeimos turi socia-

liai integruotis. Neretai, kai jie grįž-
ta, jiems tai yra antroji emigracija 
ir reversinis, kultūrinis šokas. Turi 
būti skatinamas verslas ir grįžtan-
tiems pritaikyta švietimo sistema. 
Tam reikalingos ne tik investicijos, 
bet ir politiniai sprendimai Lietuvo-
je, skirtinguose lygmenyse“, – įsiti-
kinusi D. Henke.

Pasak jos, taip pat yra būtina grą-
žinti tikėjimą valstybe ir pasitikė-
jimą politika.

„Ne kam kitam, o valstybei dabar 
tenka gelbėti beveik visus – nuo 
verslo iki individo. Valstybė yra 
svarbus darbdavys ir paramos teikė-
jas krizių atveju. Taip pat yra būtina 
mažinti biurokratinius aparatus, de-
centralizuoti tokius monstrus, kaip 
pavyzdžiui, Mokesčių inspekcija, 
„Sodra“, įdarbinant daugiau spe-
cialistų iš regionuose gyvenančių 
žmonių“, – sakė D. Henke. 

Jos teigimu, Lietuva šiuo metu turi 
visas galimybes sutelkti pasaulio 
lietuvių kilmės ekspertus, investuo-
tojus, verslininkus, mokslininkus.

Ar išnaudosime krizę ekonominiam šalies klestėjimui?
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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 gegužės 26 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

Knygą „Raganius. Kregždės bokš-
tas“ laimėjo 

VIRGINIJA JOKYMAITIENĖ. 
Prizą atsiimti redakcijoje, 

Kauno g. 15 (II a ., 6 kab.)., prieš 
tai susitarus tel. 8-605 99998 

Vertikaliai: Užranta. LKA. Žuvauja. Minoras. DIII. Tyrinys. Apei-
ti. Tam. Klika. Brailis. Urna. Sadutė. Žibikas. Ės. Tinklas. 
Horizontaliai: Užsispyrusi. Arabė. Lapoti. Indis. Ryt. Lauk. Atža-
riai. Tat. Ausi. Suėsi. Nik. Lady. Kuisti. Raji. Ak. Aitmatovas. 

Kryžiažodžio (Nr. 17) atsakymas:  ŽARNYNAS

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.

PARDUODA

Marijampolėje, Žvėryno g. 4, parduodamas 

medinis namas (51 kv. m, yra 6 a žemės). Tel. 

8-615 93427.

Parduodu naujus klausos aparatus -  50 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.

Brangiai perku sendaikčius, ženkliukus, 

medalius, pinigus, fotoaparatus, stalo įran-

kius, statulėles, laikrodžius, karo atributi-

ką, radijas ir kt. Tel. 8-671 04381.

NUOMA

Išsinuomotų kambarį nuosavame name 
arba bendrabutyje. Tel. 8-653 49115.

PASLAUGOS

UAB „Autofonas“: žemės kasimo, plani-

ravimo, krovimo, gręžimo ir kiti darbai su 

vikšriniu mini krautuvu BOBKAT ir 6.3 t mini 

ekskavatoriumi. Tel.: +370 612 64048, 

+370 651 30017.

Informuojame, kad dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų žemiau 
išvardintiems namams bus netiekiama centralizuota šilumos energija:
nuo 2020 m. gegužės 12 d. 8.00 val. iki gegužės 13 d. 17.00 val. Sporto 
g. 9, 11, 24, Sasnavos g. 74;      
nuo 2020 m. gegužės 13 d. 8.00 val. iki gegužės 13 d. 17.00 val. Igliaukos 
gyv.: Vytauto g. 19, 22, Jaunimo g. 1, 3, 4, 5, 6, 7;    
nuo 2020 m. gegužės 14 d. 8.00 val. iki gegužės 14 d. 17.00 val. Patašinės 
gyv.:  Marijampolės g. 11, Nausupės g. 4, 6, 8, 10, Nausupės sk. 2, 4;             
nuo 2020 m. gegužės 14 d. 8.00 val. iki gegužės 15 d. 17.00 val. Atgimimo 
g. 27, 29, 44, Užtvankos g. 27;     
nuo 2020 m. gegužės 18 d. 8.00 val. iki gegužės 19 d. 17.00 val. Dariaus 
ir Girėno g. 4, Dariaus ir Girėno sk. 4 , Kauno g. 7, 9, 13, 15, 15a, 18, 
20, Šaulių g. 4;
nuo 2020 m. gegužės 19 d. 8.00 val. iki gegužės 19 d. 17.00 val. Kume-
lionių gyv.: Vingio g. 1, 3, 5, 7, Dvarkelio g. 7, 11, 13;           
nuo 2020 m. gegužės 20 d. 8.00 val. iki gegužės 21 d. 17.00 val. 
J.Basanavičiaus a. 15, 16, 17, Gedimino g. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
J.Dailidės g. 8, 10, Ūkininkų g. 3, 6, 7, Laisvės g. 4, 10, 10a, 16, Vasario 
16-osios g. 7, P.Butlerienės g. 3, 5, 7, 9, 11, 20, P.Butlerienės sk. 5, Kęstučio 
g. 7, 9, V.Kudirkos g. 18/20;
nuo 2020 m. gegužės 21 d. 8.00 val. iki gegužės 21 d. 17.00 val. Meškučių 
gyv.: Vytauto g. 31, 33, Žiedo g. 35;           
nuo 2020 m. gegužės 25 d. 8.00 val. iki gegužės 26 d. 17.00 val. 
J.Basanavičiaus a. 4, 5, 9, Laisvės g. 26, Kęstučio g. 1, 2, 3, 4, 5, Gedimi-
no g. 2, P.Butlerienės g. 4, 6, 8, Vytauto g.9;
nuo 2020 m. gegužės 27 d. 8.00 val. iki gegužės 28 d. 17.00 val. J.Kriščiūno 
g. 6, 8, Mokyklos g. 22, Naujakurių g. 6, Žemaitės g. 25;
nuo 2020 m. gegužės 29 d. 8.00 val. iki gegužės 29 d. 17.00 val. 
J.Basanavičiaus a. 1, 2, Bažnyčios g. 38, J.Bendoriaus g. 3, 3a, 7, 7b, 11.
Minėtų  namų šilumos energijos vartotojai iki numatytų bandymų 
pradžios 8 val. ryto privalo patikimai atjungti pastatų šilumos punktus 
ir vidaus šildymo sistemas nuo miesto šilumos tinklų.   
Bandymo metu trūkus vamzdynams, šilumos energija minėtiems na-
mams bus pradėta tiekti likvidavus vamzdynų trūkimus. 
Atsiprašome šilumos energijos vartotojų dėl galimų nepatogumų.

UAB „Litesko“ fi lialas „Marijampolės šiluma“

ŠILUMOS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŽINIAI!

 Dėl prašymų pateikimo rengiant Marijampolės apskrities 
Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Valavičių 

kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą
    Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijam-

polės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius (toliau - Skyrius) informuoja, 
kad 2020-06-01 bus pradėtas rengti 93,6741 ha teritorijos Marijampolės 
apskrities Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Valavičių 
kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pa-
geidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra, 
gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti 
neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2020-05-25 
gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo Danutė But-
kienė, (VĮ Valstybės žemės fondas Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų 
planavimo skyrius). Su laisvos žemės fondo žemės planu galima susipažinti 
interneto svetainėje www.nzt.lt arba Skyriuje, Vytauto g. 28, Marijampolė, 
103 kab., darbo dienomis nuo 9 iki 12 val.
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Kęstutis SKERYS. Pagal Vyriausybei pateiktą nutarimo 
projektą, Vilkaviškio sporto salei rekonstruoti šiais me-
tais bus papildomai skirta beveik pusantro milijono eurų.
Objektas pradėtas statyti  prieš 30 metų, tačiau dėl 

įvairių priežasčių – dažniausiai lėšų trūkumo - darbai 
buvo ilgam sustoję. Praėjusiais metais, Vyriausybei 
skyrus lėšų, čia užvirė darbai. Jų ėmėsi Vilkaviškio sa-

vivaldybės administracijos skelbtą konkursą laimėjusi 
Marijampolės UAB  „Statybos ritmas“. Bendrovė įgyven-
dina projektą, kurį parengė mūsų miesto projektavimo 
įmonė „Ugira“.  
Statybininkai jau baigė pastato išorę, dirba viduje. 

Iš viso šiame objekte „Statybos ritmas“  atliks darbų, 
kurių vertė apie 3,5 milijono eurų. Už juos bus įrengta 

krepšiniui ir tinkliniui žaisti tinkama salė su maždaug 
300 žiūrovų vietų. Taip pat numatytos salės imtynėms 
bei tenisui ir stalo tenisui, drabužinės, administracinės 
patalpos. 
Planuojama, kad vilkaviškiečių ilgai lauktas sporto 

kompleksas pradės veikti šių metų rudenį.  
Nuotrauka iš www.vilkaviskis.lt 
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 Aušrinė VAŠČĖGAITĖ, Kauno miesto savivaldybės administracija. Po pusantrų metų 
trukusios rekonstrukcijos atgimė Kauno simbolis - Laisvės alėjos fontanas. 
Jis ne tik šoka, groja, bet ir stebins šviesų, muzikos bei vandens srovių šou, 
turės unikalią, Lietuvoje dar nenaudotą dūmų technologiją, kuri išskirtiniu 
efektu papildys kauniečių pasirinktas dainas. Karštomis vasaros dienomis ši 
migla vėsins praeivius, kartais bus galima užuosti jos aromatus. 

Laisvės alėją nuo 1982-ųjų puošęs fontanas po atnaujinimo kompiuterizuotas, 
visi jo procesai stebimi bei valdomi nuotoliniu būdu. Įrengtas naujas LED 
apšvietimas – trys dešimtys specialių įvairiaspalvių nerūdijančio plieno švies-
tuvų. Šviesos automatiškai įsijungia temstant arba užsakius muzikinį kūrinį.

Interaktyvus fontanas priims trumpąsias SMS žinutes ir gros muzikinius 
kūrinius pagal lankytojų pageidavimus. Ši paslauga turėtų būti aktyvuota 
gegužės viduryje. Kol kas daugiausia laiko jis veiks įprastu klasikiniu režimu, o 
kiekvienos valandos pradžioje „iššaus“ muzikos, šviesų ir vandens pasirodymais.

Kol kas fontane suprogramuoti grupės „Antis“ hitas „Alyvos“, „Rolling Sto-
nes“ – „I can‘t get no satisfaction“ ir „Queen“ – „Somebody to love“. Per ar-
timiausią mėnesį grojaraštis turėtų pasipildyti naujais kūriniais, mat dainų 
kiekis gali būti neribotas.
Naujieji purkštukai gali pakelti vandens „stulpą“ net į 9 metrų aukštį ir 

geba skirtingais režimais „karpyti“ srovę iki 12 kartų per sekundę. Jei fontano 
siurbliai veiktų pilnu pajėgumu, per valandą jie išpurkštų daugiau kaip 600 
m³ vandens.  

Šiemet naujovių sulaukė ir garsusis Kauko laiptų fontanas. Beje, jis – pats 
seniausias mieste -  pradėjo trykšti dar 1926 metais. 

Jurga TROTIENĖ, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentū-
ra. Klaipėdos  UAB „Vėjo projektai“, sukūrusiai unikalų 
elektrinį autobusą „Dancer“, suteiktas  inovatyvios 
įmonės statusas. Tai naujovė ne tik Lietuvoje, bet ir 
Europoje. Šis statusas atveria kelius sparčiau plėtoti 
mokslinius tyrimus ir eksperimentinę veiklą. 

Bendradarbiavimas su mokslininkais įmonei „Vėjo 
projektai“ padėjo sukurti daugeliu technologinių ir 
aplinkos apsaugos aspektų pirmaujančia keleivinio 
autotransporto priemonę. Ji  yra lengviausia iš šiuo 
metu pasaulyje eksploatuojamų elektrinių autobusų. 
Tai reiškia mažesnes energijos sąnaudas ir didesnį 
konkurencingumą.
„Autobuso „Dancer“ kėbulas gaminamas naudo-

jant daug perdirbto PET plastiko (tvirto, atlaikančio 
dideles apkrovas). Tai irgi naudinga gamtai“, - pa-
brėžia UAB „Vėjo projektai“ departamento vadovas 
dr. Rimantas Didžiokas.

 „Dancer“ idėją pasiūliusio Alvydo Naujėko inicia-
tyva, beveik prieš aštuonerius metus suburti įvairių 
sričių verslininkai ir mokslininkai įkūrė Vėjo ir sau-
lės transporto aljansą. Jo tikslas -  atsinaujinančia 
energija varomas miesto transportas. „Turime progą 
pataikyti į dešimtuką kurdami taupias ir draugiškas 
miestui transporto sistemas. Lietuvos mokslininkų 
potencialas yra pajėgus išspręsti technologinius 
iššūkius, kurti bei eksportuoti pasaulinėje rinkoje 
paklausias elektrinio transporto inovacijas“, - tada 
sakė  UAB „Vėjo projektai“ valdybos pirmininkas A. 
Naujėkas.    
Pirmieji autobusai „Dancer” veža keleivius Klai-

pėdos viešojo transporto maršrutais, mieste įrengta  
galinga elektros stotis, leidžianti autobusą įkrauti 
greičiau nei per 10 minučių.

Klaipėdos Laisvojoje ekonominėje zonoje pradeda 
veikti nauja elektrinio transporto kūrimo laboratorija.

Atgijo garsusis Laisvės alėjos fontanas

Kauno savivaldybės administracijos nuotrauka

Elektriniai autobusai – iš perdirbto plastiko  

Domo RIMEIKOS nuotrauka


