Stiprūs,
garbingi,
kilnūs....
Jurgis MaČYs. „Vienas kasa, dešimt žiūri“. „Kokie jie
gražūs ir kiek daug“. „Kažkur girdėjau, kad oranžinė yra
orgazmo spalva...“ Skaitėte, kaip praeiviai vertino vaizdelį,
kurį matote nuotraukoje.
Originaliausiu man pasirodė pono Stasio pastebėjimas: „Tikriausiai artėjančių Kalėdų proga „Kelranga“
(mūsų miesto UAB‘as – red. pastaba) išdalino naujus
darbo drabužius, tai vyrai ir demonstruoja – juk Laisvės
gatvė puikus podiumas, modelius pamatys šimtai ar
net tūkstančiai praeivių, pravažiuojančiųjų. Jų kiekis
priklausys nuo demonstravimo laiko, o šį, matyt, lems
neuniformuotasis, kuris duobėje.“
„Anglijos heraldikoje, oranžinė reiškia jėgą, garbę,
kilnumą ir gerovę“, - rašoma laisvojoje enciklopedijoje
„Vikipedija“.
„Oranžinė yra entuziazmas, susižavėjimas, laimė,
kūrybingumas, patrauklumas, sėkmė, padrąsinimas ir
paskatinimas. Žmonės, besirenkantys daug oranžinės
spalvos, mėgsta būti apsupti žmonių, linksmintis.“ (Iš
horoskopai lt.)
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Linksmų švenčių žmonių (-ų) apsuptyje, vyrai,
su Šventomis Kalėdomis!
J. Mačio nuotrauka

SOCDEMAI
STOGUOJA

REIKALINGIAUSIUS

BIČIULIUS
Daugiau 5 psl.

Viena didžiausių ir
moderniausių medienos
perdirbimo įmonių

UAB „Juodeliai“
medienos apdirbimo ceche (Jūrės km.),

KVIEČIA prisijungti Reikalingas
prie komandos:

Ekskavatoriaus vairuotojusšaltkalvis(1200-1500 Eur į rankas)
remontininkas.
Šaltkalvius-remontininkus (1100-1600 Eur į rankas)
Reikalavimai:
Autokrautuvo vairuotojus (800-1000
Eur į rankas)
ne mažesnė nei 3 metų
autopakrovėjo
Gamybos darbuotojus (700-800darbo
Eurpatirtis,
į rankas)
teisės būtų privalumas.
Operatorius (1000-1500 Eur į rankas)
Keiptis tel.: 8

620 66343

Darbo pasiūlymus turim:
Marijampolės gamykloje, Juodelių g. 8, Nendriniškių k., Marijampolės sav.
Jūrės gamykloje, Medelyno g. 4B, Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.
Akmenynų gamykloje, Liepų g. 20, Akmenynų k., Kalvarijos sav.

Skambink arba rašyk!
+370 600 00515 arba cv@juodeliai.lt

Mieli Marijampolės krašto žmonės,
Nuoširdžiai sveikinu Jus su pačiomis
gražiausiomis metų šventėmis.
Linkiu šiltų, ramių ir jaukių
Šv. Kalėdų bei prasmingų Naujųjų
2022 metų.
Su pagarba
Vygantas SUBAČIUS
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų Marijampoles ﬁlialo tarybos

pirmininkas
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Kaip išmokyti vaikus elgtis su pinigais
„Mokytojau, ar žinojote, kad bankomatas gamina pinigus ir kai tik jų
reikia, visada gali iš tos būdelės pasiimti?“ Tokius ir panašius mokinių
klausimus ne kartą girdėjo finansinio raštingumo mokytojas Simonas
URBONAS. Nustebti priverčiančios vaikų frazės skatina susimąstyti apie finansinio raštingumo situaciją Lietuvoje. Trijų vaikų tėvas
pateikia 10 patarimų, padėsiančių nepasimesti finansų labirintuose.
1. Apie pinigus reikia imti kalbėti tuomet, kai vaikams jie tampa
įdomūs. Dažniausiai tėvai bijo šios temos – jie augo šeimose, kuriose
pinigai buvo tik suaugusiųjų reikalas, ir neturi žinių.
2. Reikia nebijoti leisti mažiesiems žaisti su monetomis, papasakoti apie jas, suteikti galimybę mokytis atskirti jų spalvas, dydžius,
tekstūras.
3. Vėlesniame amžiuje pinigams pažinti galima pasitelkti įvairius
žaidimus. Pats geriausias išmokti skaičiuoti pinigus ir suprasti jų
vertę – parduotuvė. Taip pat galima žaisti kavinę, SPA, kirpyklas.
4. Prieš einant į darželį verta susikurti taupyklę. Pasidarykite tris
iškart. Taupyklę smulkmenoms, svajonėms ir aukojimui. Taip vaikas
mokysis ne tik taupyti, bet ir turės galvoti, kaip paskirstyti savo pinigus.
5. Kalbėkitės su vaikais apie taupomus pinigus kelionei, atostogoms ar kokiam nors svarbiam pirkiniui. Net galite leisti pagal savo
galimybes prisidėti prie santaupų.
6. Kad atsirastų motyvacija taupyti, galite pasiūlyti vaikams nupiešti
ant lapo, ką jie norėtų nusipirkti, patirti ar išbandyti už savo santaupas.
7. Duokite vaikams užduotį surašyti reikiamų produktų sąrašą savaitei ir nuėjus nupirkite tik tai, ko jiems, rodos, trūko žiūrint į tuščią
šaldytuvą. Grįžę iš parduotuvės stebėkite vaiko akis, kai jis suvokia,
kad batonas su „Nutella“ nelabai išmaitins juos visą savaitę.
8. Pirmieji kišenpinigiai neturėtų būti dideli. Vėliau jie gali augti kartu su vaiko finansiniu
sąmoningumu. Tai lyg vaiko biudžetas, kurį jis valdo. Sakykime, einate į parduotuvę ir nuperkate
vaikui saldainį. Arba galite sutarti, kad saldainio neperkate, o tam skiriamą biudžetą duodate
vaikui ir jis pats tampa atsakingas, ką daryti su pinigais, skirtais saldainiams. Vėliau prijungiate dar atsakomybių. Pavyzdžiui, duokite mėnesinį draugų gimtadienių dovanų biudžetą, kurį
vaikas turi paskirstyti pats.
9. Labai svarbu leisti praradimus patirti savo kailiu. Pavyzdžiui, nusiperkant brangų žaislą ir
po savaitės suprantant, koks jis nereikalingas ir atėmė visus sunkiai sutaupytus pinigus. Žinoma, pasakyti savo nuomonę privalote, bet jokiu būdu nereikia drausti, nes geriau vaikystėje
prisidaryti finansinių klaidų, nei suaugus bandyti mokytis su kur kas brangesniais dalykais.
10. Vaikų finansiniam raštingumui ugdyti skirta „Poklet“ programėlė, kuri leidžia mokytis
taupyti ir savarankiškai spręsti, kur leisti pinigus. Tai gali puikiai pakeisti ir kiaulę taupyklę
bei grynuosius pinigus. Su programėle susieta mokėjimo kortelė suteikia vaikams galimybę
atsiskaityti parduotuvėse, o tėvai gali sekti visas vaikų atliekamas pinigines operacijas.
Apibendrinimas. Svarbiausia – nustoti galvoti, jog pinigai yra tik suaugusiųjų reikalas.

Skatinami šviesti senjorus
Sveikatos apsaugos ministerija skatina
šeimos gydytojus ir jų komandos narius skirti išskirtinį dėmesį vyriausių
gyventojų švietimui apie COVID-19
ligos keliamus pavojus, būdus nuo jos
apsisaugoti ir vakcinacijos svarbą.
Tai ypač svarbu plintant dar labiau
užkrečiamai „Omikron“ atmainai. Išankstiniai tyrimai rodo, kad jai atsparūs
gali būti tik neseniai pasiskiepiję arba
persirgę, taip pat sustiprinančiąją vakcinos dozę gavę asmenys.
Skatinant aktyvų ir nepertraukiamą

dialogą su vyresnio amžiaus pacientais,
nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2022 m.
kovo 31 d. už kiekvieną 75 metų ar vyresnį asmenį, paskiepytą pirmąja COVID-19
vakcinos doze, šeimos gydytojo komandai ir toliau bus mokamas padidintas
30 eurų skatinamasis priedas. Taip pat
šeimos gydytojo komandai nustatytas
30 eurų skatinamasis priedas už kiekvieną sustiprinančiąja doze paskiepytą 65
metų ar vyresnį asmenį.
Lietuvoje bent viena vakcinos doze
paskiepyta beveik 80 proc. 65 metų ir
vyresnių gyventojų, o sustiprinančiąja
doze - apie 39 proc. šios amžiaus grupės
asmenų.

Vilija Blinkevičiūtė: „Tikiu, kad sunkiausi pandemijos metai – jau už mūsų nugarų“
Rimantas Kazlauskas
Pokalbis su Europos Parlamento
nare, Lietuvos socialdemokratų
partijos pirmininke Vilija BLINKEVIČIŪTE.
- Gerbiama Vilija, tikriausiai ir
šiemet Europos Parlamento (EP)
darbotvarkėje vieni svarbiausių
buvo kova su pandemija ir jos
pasekmėmis?
- Žinoma. Šiemet dar kartą ir labai aiškiai supratau: kaip gerai, kad
esame Europos Sąjungoje. Vieniems
susigrumti su pandemija būtų buvę
žymiai sunkiau. Kalbu ir apie milžiniškas lėšas, bet už jų juk žmonės,
jų likimai.
Dar vasarį EP patvirtino 672,5
milijardo eurų dydžio ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo
priemonę, skirtą padėti kovoti su
pandemija. Tai dotacijos ir paskolos
valstybėms, taip pat Lietuvai. Iškart
po to EP patvirtino programą „ES
– sveikatos labui“, pagal kurią kuriamas bendras ES vaistų, vakcinų
ir medicinos priemonių rezervas. Pritarta skirti valstybėms 100 milijardų
eurų darbo vietoms išsaugoti, kai
įmonės negali vykdyti veiklos dėl
koronaviruso krizės.
Gegužę EP skyrė beveik 400 milijonų eurų Solidarumo fondo lėšų
pandemijai valdyti Lietuvoje ir dar
19 Europos valstybių. Dabar iš jo
galima finansuoti ir visuomenės
sveikatos krizių valdymą, infekcinių
ligų stabdymą.
Išplėstas Europos socialinis fondas:
88 milijardų eurų skirti investicijoms į darbo vietų kūrimą, į galimybes naudotis sveikatos paslaugomis

ir į skurdo mažinimą. Daugiau lėšų
numatyta kovai su jaunimo nedarbu,
vaikų skurdu.
- Kokie dar buvo svarbūs sprendimai, nesusiję su pandemija?
- Liepą priėmėme rezoliuciją, pagal kurią, pavyzdžiui, bus užtikrinta,
kad iki 2030 m. būtų užbaigti tokie
projektai kaip „Rail Baltica“.
Lietuvai aktualu ir tai, kad patvirtinome 16 milijardų eurų paketą, kuris
padės ES valstybėms stiprinti sienų
apsaugą ir migracijos srautų valdymą bei gerinti trečiųjų šalių piliečių
integraciją.
Vienas iš paskutiniųjų sprendimų:
EP pritarė ES bendrai žemės ūkio
politikos (BŽŪP) reformai. Siekiama
ekologiškesnio ūkininkavimo ir teisingesnės bei skaidresnės politikos.
Ne mažiau kaip 10 proc. tiesioginių
išmokų bus naudojama mažiems, vidutiniams ūkiams remti. Bent 3 proc.
biudžeto bus skiriama jauniesiems
ūkininkams. Valstybės bus įpareigotos užtikrinti, kad ne mažiau kaip
25 proc. tiesioginių išmokų skirtų
aplinkos apsaugos priemonėms.
- Kaip sekėsi dirbti Jūsų pagrindiniame – Užimtumo ir socialinių reikalų – komitete?
- EP patvirtino komiteto inicijuotą atnaujintą Europos prisitaikymo
prie globalizacijos padarinių fondo
reglamentą. Buvau šio klausimo
pranešėja, atstovavau Parlamentui
derybose su Vadovų Taryba ir Europos Komisija.
Šis sprendimas reiškia didesnę paramą, skiriamą didesniam
skaičiui darbą praradusių žmonių.
Lankstesnės taisyklės leis gauti

paramą ir praradusiems darbą dėl
COVID-19 pandemijos. Numatyta
vaiko priežiūros pašalpa atleistiems
darbuotojams, padidinta parama savarankiškai dirbantiems asmenims,
norintiems pradėti verslą.
Taip pat svarbu: EP balsavo už
visoms ES valstybėms vienodus
ir ateityje privalomus minimalios
mėnesio algos (MMA) kriterijus.
Direktyvos dėl deramo ir teisingo
minimalaus darbo užmokesčio ne
vienerius metus siekia Europos socialdemokratai. Direktyva nukreipta
į MMA didinimą ir kolektyvinių derybų skatinimą. Pokyčiais siekiama
užtikrinti, kad visu krūviu dirbantieji ES uždirbtų tokį MMA, kuris užtikrintų jiems ir jų šeimoms deramą
pragyvenimo lygį. Neįtikėtina, bet
dabar turtingiausioje pasaulio bendrijoje beveik 10 proc. darbuotojų
gyvena skurde.
EP siūlo, kad, nustatant MMA, reikėtų įvertinti bendrą perkamąją galią
pagal kiekvienos valstybės prekių
ir paslaugų krepšelį, pagal vidutinį
darbo užmokestį bei jo augimo tendencijas, taip pat skurdo lygį.
Juda į priekį Vaikų garantija. Pagaliau, atsižvelgdama į EP rezoliucijas,
Europos Komisija pateikė pasiūlymą
dėl Europos vaiko garantijų sistemos. Buvau viena iš šios iniciatyvos
autorių, ją pristačiau ir gyniau jos būtinybę. Iniciatyva numato konkrečias
(taip pat ir finansines) priemones visiems vaikams užtikrinti kokybiškas
gyvenimo sąlygas, nepriklausomai
nuo turtinės padėties, visuomeninio
tėvų ar globėjų statuso.
Skinasi kelią komiteto iniciatyva

Vilija Blinkevičiūtė: „Šiemet dar kartą ir labai aiškiai supratau: kaip
gerai, kad esame Europos Sąjungoje. Vieniems susigrumti su pandemija būtų buvę žymiai sunkiau“.
užtikrinti teisę po darbo atsijungti
nuo interneto. EP balsavo, kad, pasibaigus darbo valandoms, būtų užtikrinta teisė išjungti skaitmeninius
prietaisus ir likti nepasiekiamam
darbdavių. Siekiama tai įtvirtinti
ES teisės aktu.
- Ko palinkėsite skaitytojams
artėjančių švenčių proga?
- Vilties ir kantrybės. Meilės ir
sveikatos. Daugiau šviesesnių die-

nų. Telydi visus jausmas, kad esate
labai reikalingi.
Tikiu, kad sunkiausi pandemijos
metai – jau už mūsų nugarų.

www.blinkeviciute.eu
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Nuo metų pradžios – didesnės socialinės išmokos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija. Nuo 2022

m. pradžios minimali mėnesinė
alga (MMA) didės iki 730 eurų, t.
y. beveik 14 proc. MMA uždirbančių žmonių pajamos per mėnesį „į
rankas“ kitąmet didės 62,5 euro.
Bazinis pareiginės algos dydis
augs nuo 177 iki 181 eurų. Todėl
įstaigų tarnautojai ir darbuotojai
vidutiniškai gaus 40 eurų didesnį
atlyginimą. Tai palies per 200 tūkst.
viešajame sektoriuje dirbančių šalies gyventojų.
Vidutinė senatvės pensija
didės nuo 414 eurų iki 465 eurų,
o 2024 m. sieks 544 eurus. Vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu 2022 m. didės nuo
441 iki 489 eurų, o 2024 m. – iki
576 eurų.
Vienišo asmens išmoka 28,63
euro bus skiriama automatiškai
ir mokama be atskiro asmens
prašymo, o ją gaus beveik penkis
kartus daugiau šalies gyventojų.
Pirmąsias vienišo asmens išmokas
„Sodra“ jau moka, kartu išmokama
ir vienišo asmens išmokos nepriemoka, jeigu ji susidarė.
Didės ir globos (rūpybos)
išmoka skiriant: vaikams iki 6
metų - 218 eurų; nuo 6 iki 12 metų
– 252 eurus; nuo 12 iki 18 metų ir
tiems, kuriems nustatytas neįgalumo lygis – 273 eurus; buvusiems
globotiniams iki 24 metų, kurie
mokosi ar studijuoja – 273 eurus.
Bazinė socialinė išmoka bus
42 eurai (2021 m. – 40 eurų). Ati-

tinkamai didės nuo jos priklausančių išmokų dydžiai: vaiko pinigai,
vienkartinė išmoka vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai,
minėta globos (rūpybos) išmoka,
globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vienkartinė išmoka
įsikurti, išmoka besimokančio ar
studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, laidojimo pašalpa, parama
palaikams parvežti, socialinė parama mokiniams, vaiko išlaikymo
išmoka, dalinė neįgalių studentų
išlaidų kompensacija ir kitos socialinės išmokos.
Šalpos pensijų bazė sieks 150
eurų (dabar 143 eurai). Todėl šalpos išmokos, priklausomai nuo
išmokos rūšies ir gavėjų kategorijos, padidės nuo 3,5 euro (šalpos
našlaičių pensija) iki 15,75 euro
(šalpos neįgalumo pensija asmenims, netekusiems 100 procentų
darbingumo iki 24 metų amžiaus).
Šalpos išmokos užtikrina minimalias pajamas neįgalumo ar
senatvės atvejais jokių pajamų
negaunantiems arba labai mažas
pajamas gaunantiems asmenims.
Tikslinių kompensacijų bazė
didinama nuo 120 iki 126 eurų.
Žmonėms, kuriems nustatytas
pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis,
tikslinė kompensacija padidės 6,6
euro, o tiems, kuriems nustatytas
antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis
– 3,6 euro.
Valstybės remiamų pajamų

dydis sieks 129 eurus. Jis
aktualus nustatant teisę į
piniginę socialinę paramą
nepasiturintiems gyventojams ir šios paramos
dydžiui, teisę į socialinę
paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui,
paramą būstui įsigyti ar
išsinuomoti bei kitą socialinę paramą.
Planuojamas minimalių
vartojimo poreikių dydis (asmens išlaidų suma
minimaliems maisto ir ne
maisto prekių bei paslaugų poreikiams patenkinti
per mėnesį) kitais metais
sieks 267 eurus (šiemet
-260 eurų).
************
Kiekvienų metų pradžioje
į pensijų kaupimą įtraukiami tgyventojai, kurie sausio
2 dieną buvo jaunesni nei
40 metų, tą dieną dirbo
samdomą darbą ar vykdė
savarankišką veiklą Lietuvoje – turėjo galiojantį verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą, buvo
individualios įmonės savininkai
ar mažosios bendrijos nariai ir t. t.
Informacija apie įtraukimą į pensijų kaupimą siunčiama į asmenines paskyras www.sodra.lt/gyventojui, o jei žmogus yra pasirinkęs
ir kitus informavimo būdus – taip
pat elektroniniu paštu.
Gavusieji tokį pranešimą gali apsispręsti – nieko nedaryti ir nuo

Mieli marijampoliečiai,
Besibaigiantys metai buvo
išbandymų metas, tačiau esame
drąsi, stipri ir ryžtinga tauta, kuri
jau daug kartų atsilaikė ir
nepalūžo. Tikiu, kad 2022-ieji
bus šviesesni ir sėkmingesni.
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų
proga linkiu Jums tikėjimo,
vilties, sveikatos ir šviesos.
Nuoširdžiai Jūsų –

Andrius Vyšniauskas
LR Seimo narys

liepos 1 d. tapti pensijų kaupimo
dalyviais „Sodros“ parinktoje bendrovėje bei pradėti mokėti pensijų
kaupimo įmokas, sudaryti sutartį
su savo pasirinkta kaupimo bendrove, arba iki birželio 30 d. pateikti prašymą asmeninėje „Sodros“
paskyroje ir atsisakyti dalyvauti
kaupime.
Kaupti atsisakiusiam asmeniui
kas trejus metus vėl siūloma prisijungti prie pensijų kaupimo.
Kitais metais į pensijų kaupimą
pakartotinai bus įtraukti tie gyven-

tojai, kurie 2019 metais atsisakė
kaupimo. Tokie žmonės, kaip ir
įtrauktieji pirmą kartą, gali priimti
sprendimą dėl dalyvavimo pensijų
kaupime iki birželio 30 d. Neatsisakę dalyvauti pensijų kaupime,
jie pradės kaupti antroje pakopoje
nuo 2022 m. liepos 1 d.
Kai žmogus sulaukia 40 metų, jis
daugiau į kaupimą nebeįtraukiamas, tačiau nepriklausomai nuo
amžiaus gali pats pasirinkti kaupimo bendrovę ir pradėti kaupti
pensijai papildomai.

Investicijos kaip kilpa ant marijampoliečių kaklo

Gediminas aKelaITIs
Krikščionių sąjungos Marijampolės
regiono skyriaus pirmininkas
Kainos toliau kils – tai niekam ne paslaptis
ir, manau, su tuo dauguma susitaikė. Kaip

tik todėl Šv. Kalėdų proga linkiu vilties. Ne
tikėjimo, kad kainos nustos augti, o vilties,
jog šita valdžia neamžina. Taip pat linkiu
neprarasti atminties ir nekartoti klaidų, kai
tris dešimtmečius balsuojame už tas pačias
partijas, jų narius, užsisėdėjusius tiek Seime,
tiek savivaldoje.
Kur tai veda, Marijampolės gyventojai,
pavyzdžiui, mato naujausiose sąskaitose už
šildymą. Jis gerokai pabrango. Priežastis aiški
– miesto šilumos tinklai išnuomoti prancūzų valdomai privačiai bendrovei. Kai dirbau
savivaldybės taryboje, nesutikau su tokiu
daugumos sprendimu argumentuodamas,
kad privatininkui svarbiausia yra pelnas, o
ne gyventojų – marijampoliečių interesai.
Tačiau kolegos į tai neįsiklausė.
Išsinuomoję tinklus prancūzai „išprievartavo“ savivaldybės tarybą, kad ši sutiktų
užskaityti kaip investiciją naujus katilus.
Pasidomėjau jų kaina, iš kur šie agregatai –
gal iš subombarduotos Sirijos, kaip ir mieste

klojami vamzdžiai, kodėl atgabenti į Marijampolę, o ne kur kitur? Atsakymas buvo vienas
– tai esą prancūzų milijoninė investicija, ir
jokių paaiškinimų. O juk jau tada buvo aišku,
kad tokia „investicija“, kaip ir kai kurios kitos,
yra kilpa ant vartotojų kaklo.
Perspėjau ir dėl elektros, dujų kainų brangimo, nes dėl savivaldybės tarybos žioplumo atsisakyta pigaus kuro – tik pažiūrėkite
kiek laukuose pūva šiaudų. Jų rulonus keičia
pabrangusios dujos, kitas nepigus kuras.
Ir nieko nepakeisi, nes monopolis Marijampolės šilumos ūkyje užprogramuotas
iki 2025 metų – tai terminas, iki kurio savivaldybės taryba pratęsė nuomos sutartį
su prancūzų valdoma UAB „Litesko“. Už
tai balsavo ir konservatoriai, kurie dabar
mosuoja rankomis piktindamiesi aukštomis
šilumos kainomis.
Jos ir toliau augs, nes, šilumos tinklus
savivaldybė turės išsipirkti brangiai - su
investicijomis, kurių niekas nekontroliavo,

agnė ČIŽINausKasITė. Nuo „neatmenamų“ laikų marijampoliečius džiuginęs turgelis prie „Norfos“
prekybos centro (Dariaus ir Girėno g.) išsikraustė prie naﬅos bazės (buvusi „Bendida“). Išsikraustė
ne savo noru, o „Norfai“, kuri išsipirko pastatą iš kadaise čia veikusios „Rimi“, nepratęsus sutarties
su įmone, valdžiusia turgelį.
Automobilių stovėjimo aikštelėje, kurioje jis veikė, dabar tvarkosi „Norfa“. Jos atstovė „Miesto
laikraščiui“ paaiškino: „Sutartis nutraukta, nes turgelio produkcija konkuravo su mūsų parduotuvės
siūlomomis prekėmis.“
O kas nori savo pašonėje konkurento, kai greta dar ir „Maxima“!
Didžiausias pralaimėtojas šioje situacijoje yra prekeiviai, kurie prarado didžiąją daugumą pirkėjų.
Priežastis suprantama - turgelyje apsipirkdavo žmonės eidami į minėtus prekybos centrus arba iš jų.
Prie kuro bazės, kur savivaldybė įrengė vietą prekeiviams, tokių srautų nėra ir nenusimato.
Marijampolės mastais tai yra beveik užmiestis, kur reikia specialiai išsiruošti.
Lyg ir tinkamiausia vieta turgeliui būtų beveik visus metus tuščia J. Basanavičiaus aikštė – apie
tai ne kartą rašė „Miesto laikraštis“, bet... ir čia nėra žmonių srauto.
Didžiausias Marijampolės traukos centras, kurį tinkama vadinti ir miesto centru – didžiosios
parduotuvės Dariaus ir Girėno gatvėje. Taip beveik prieš 20 metų nutarė miesto galvos, spręsdamos
klausimą, iš kur gauti pinigų. Tada davė prekybininkai ir, nugriovę mokyklą bei autobusų stotį,
pastatė tai, kur dabar neužeina retas marijampolietis.

nors tam buvo įkurta speciali savivaldybės
įmonė – UAB „Marijampolės šilumos tinklai“.
Šios bendrovės darbuotojai puikiai gyvena
iš nuomos pinigų išsimokėdami didžiulius
atlyginimus.
Skirtingai nei daugelis (o gal ir dauguma)
marijampoliečių, skaičiuojančių, ar didėjantys
atlyginimai, pensijos spės paskui šuoliuojančią inﬂiaciją.
Ateinančiais metais skaičiuoti reikės dar atidžiau, nes vis daugiau vadinamųjų sveikatos
paslaugų - taip biurokratai vadina gydymą,
atiduodama į privatininkų rankas. Tokia sveikatos apsaugos reformos už 800 milijonų
eurų kaina. O privatininkai, kaip minėjau, be
pelno nedirba, todėl kaip šilumininkai į kainą
įskaičiuoja savo investicijas, taip privačios
medicinos įstaigos – inﬂiaciją.
Tačiau, kas bebūtų, linkiu vilties. Nors ir
sakoma, kad ji yra kvailių motina, tačiau savo
vaikus apleidžia paskutinė.

Turgelis ir prekybos
centrai, kurie yra
centras

A. Čižinauskaitės nuotrauka
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Viltinga perspektyva,
nesaistoma laiko ribos

Rimantas NORVILA,
Vilkaviškio vyskupas

Dirbs per šventes

Jau gerokai prieš Šv. Kalėdas
daugelis svarbesnių pastatų,
miestų ir miestelių centrai
dekoruojami, išryškinami
šventiškomis girliandomis,
kitais šviesiais ir spalvingais
puošybos elementais. Daugelis žmonių taip pat šiuo laiku
papuošia savus namus ne tik
viduje, bet ir išorėje. Vienas
svarbiausių šio laiko spalvingų
akcentų - ypatingai išgražinta
eglė. Visa tai žiemišku laiku,
kai sutrumpėja dienos ir įsivyrauja kiek šaltesni orai, mus
nuteikia viltingiau, sukuria
šventiškesnę nuotaiką.
Šventinių instaliacijų atsiradimas paprastai sutampa su
keturias savaites trunkančio
advento pradžia. Laikotarpiu,
kuris pradeda naujus liturginius metus ir skirtas pasiruošti
Šv. Kalėdoms. Adventas vadinamas laukimo ir budėjimo
metu prieš Jėzaus gimimo
šventes. O svarbiausias jo akcentas - viltis. Prieššventinė
puošyba, spalvingos šviesos
gruodžio mėnesio prieblandoje
šiltai papildo viltingo Jėzaus
gimimo laukimo nuotaiką
advento metu. Kartu padeda
kurti džiugesnę būsimų švenčių atmosferą.
Netrukus po Šv. Kalėdų ateina Naujieji Metai. Jie kasmet
taip pat siejami su naujomis
viltimis, lūkesčiais. Aptardami
prabėgusius metus paprastai
labiau pastebime tai, kas buvo
gera, nauja, prasminga, o Naujuosius siejame su viltingu laukimu. Ištisi ateinantys metai
jau daug ilgesnis laikotarpis
nei keturias savaites trunkantis
adventas. Ir juos, nors vis dar
neištrūkdami iš pandemijos
suvaržymų, pasitikime viltingai.
Dar reikšmingesnį ir ilgesnį
savo trukme laikotarpį mums

atneša Atpirkėjo gimimas, kurį
švenčiame per Kalėdas. Jėzaus
atėjimas dar svarbesnė pradžia.
Juk mūsų kalendorinius šios
eros metus visoje vakarietiškoje kultūroje skaičiuojame
būtent nuo šio momento. Du
tūkstančiai dvidešimt vieneri
metai, pagal žmogaus gyvenimo trukmę, yra labai ilgas
laikas. Kiek daug visko per
tuos amžius Europoje, visame
pasaulyje įvyko. Kiek tobulėjo
mokslas ir technologijos, kiek
gyveno žmonių kartų! Žmonijos vystymosi pažanga taip pat
viltingas virsmas. Jis kasmet
atneša vis naujų galimybių,
kildina naujus lūkesčius.
Tad sutikdami Šv. Kalėdas
prisiminkime, jog su Jėzaus
gimimu atsiveria dar viena
viltinga perspektyva, kurios
jau net nesaisto laiko ribos.
Naujai gimęs kūdikis atneša
naujo, niekada nesibaigsiančio,
amžino gyvenimo viltį visiems
geros valios žmonėms, kaip
skelbiama Jėzaus gyvenimą ir
mokymą aprašančiose Evangelijose. Visa Vakarų civilizacija,
šiuos lūkesčius siedama su Jėzaus gimimu, ištisus amžius
papildė ir turtino savo kultūrą,
Kalėdų švenčių turinį ir gilesnį
jų prasmės supratimą.
Tegul ir mums šis, kasmet
vis naujai išsiskleidžiantis
turtingas paveldas šiuo švenčių metu, atitrūkus nuo kasdieninių reikalų, kiek aprimus
atveria vis platesnį šių turtingų
klodų suvokimą, gaivina mus
viltimi ir dvasiniu džiaugsmu.
O visi Kalėdų švenčių šviesūs
ir spalvingi atributai, ypatingai
turtingas kalėdinių giesmių ir
muzikos paveldas, dovanų, o
kartu ir pagalbos tiems, kuriems sunkiau, tradicija tepadeda geriau perprasti, jog visas Kalėdų šventinis virsmas
atneša kur kas daugiau nei
kitos šventės, ypatingu būdu
leidžia suvokti Dievo gerumą
ir artumą kiekvienam žmogui.
Tepaskatina tai į savo nuoširdžius kalėdinius sveikinimus įpinti daugiau vilties ir
gilesnės prasmės, siejant jas ir
su visa gera linkėjimais, ir su
žmogiška artimo meile, skatinančia dovanoti tai, kas gera,
o taip pat su amžinojo gyvenimo viltimi, kuria Dievas mus
apdovanoja ateidamas į mūsų
gyvenimą.
Stiprinamas tokios vilties visus skaitytojus nuoširdžiausiai
sveikinu ir linkiu džiugių ir palaimingų Viešpaties užgimimo
švenčių!

Sveikatos apsaugos ministerija. Pirmines ambulatorines
ir kai kurias specializuotas sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančios įstaigos, COVID-19 tyrimus atliekančios laboratorijos, mobilieji punktai ir karščiavimo klinikos dirbs
ir šventinėmis dienomis – gruodžio 24–26 d.
Sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijos, atliekančios
COVID-19 nustatymo PGR tyrimus, veiks įprastu grafiku.
Šeimos klinikos pacientams paslaugas teiks tik ūmios ligos
atveju, kai pasireiškia karščiavimas ir vidutinio stiprumo
skausmas, taip pat – kai paros laikotarpiu, pacientui esant
ramybės būsenos, atsiranda dusulys, galvos skausmas ir
svaigimas, pykinimas ir vėmimas, sutrinka koordinacija,
pasireiškia staiga progresuojantis tinimas, bei tais atvejais, kai patiriamos įvairios kilmės traumos ir sužeidimai.

Pokalbiai, kurie praturtina ir ilgina gyvenimą
Lietuvoje visuomenė senėja sparčiausiai visoje
Europos Sąjungoje ir, prognozuojama, jau 2030 m. kas
trečias šalies gyventojas bus vyresnis nei 60 metų. Statistikos departamento duomenimis, kone pusė žmonių,
sulaukusių 65+ metų amžiaus, gyvena vieniši. Tai daro
neigiamą poveikį šių žmonių gyvenimo kokybei. Bėgant
laikui socialinių ryšių ratas siaurėja, tačiau bendravimo
poreikis niekur nedingsta. Psichologai, šeimos gydytojai
ir giminaičiai skatina vyresnio amžiaus žmones per dieną
pasikalbėti bent su 3-5 bičiuliais. Bendravimas suteikia
teigiamų emocijų, leidžia nepaskęsti kasdieniuose rūpesčiuose. Ką daryti, kad jaustumėmės gerai, nepradėtų
kankinti vienatvė ir vienišumo jausmas? Kur ir kaip
surasti bičiulį, su kuriuo būtų galima tiesiog pasikalbėti?

Į pagalbą – „Sidabrinė linija“
Bet kuriam telefoną turinčiam vyresnio amžiaus
žmogui naudinga žinoti „Sidabrinės linijos“ nemokamą telefono numerį – 8 800 800 20. „Susidomėjusiam
mūsų paslauga žmogui tereikia paskambinti į „Sidabrinę
liniją“. Pasikalbame, išklausome ir surandame pokalbių
draugą. Pašnekovai pasipasakoja, kuo gyvena, pasidalina džiaugsmais ir rūpesčiais. Esant poreikiui teikiame
emocinę bei psichologinę pagalbą. Jei į „Sidabrinę liniją“
paskambinęs senolis yra sunerimęs, susijaudinęs, mes jį
išklausome, paguodžiame, padedame rasti atsakymus į
rūpimus klausimus. Pasikalbame apie tai, kas tą akimirką
slegia. Pandeminis laikotarpis visus mus išmokė gyventi
kitaip. Bendravimas, apsipirkimas ir netgi registracija
pas gydytojus įgavo naujas formas. Kaip atlikti vieną
ar kitą veiksmą, kaip teikiamos vienokios ar kitokios
paslaugos – dėl visų šių klausimų senoliai taip pat gali
skambinti į „Sidabrinę liniją“. Visi mūsų pašnekovai labai
skirtingi – vieni nori turėti nuolatinį pokalbių draugą,
kitiems užtenka vienkartinio pasikalbėjimo – „širdies ir
rūpesčių išliejimo“, treti turi spręstinų praktinių klausimų ar ieško informacijos, pavyzdžiui, apie vaistus arba
žurnalo prenumeratą. Siekiame, jog „Sidabrinė linija“
padėtų vyresnio amžiaus žmonėms savarankiškai spręsti
įvairias situacijas nelaukiant, kol po darbo ar mokslo
dienos vakare sugrįš namiškiai ar su jais bus proga susitikti kitą mėnesį“, – vyresnio amžiaus žmonėms skirtas
„Sidabrinės linijos“ paslaugas vardija Kristina Čiuželienė,
„Sidabrinės linijos“ Skambučių centro vadovė.

Gera nuotaika gimsta besikalbant
„Sidabrine linija“ šiandien jau naudojasi daugiau
nei 5 000 vyresnio amžiaus žmonių, o su jais reguliariai

bendrauja daugiau nei 600 savanorių bendruomenė.
„Turiu aš ir artimuosius, kurie manimi rūpinasi. Tačiau
jie savus gyvenimus gyvena – kaip ir aš savu laiku aktyviai gyvenau. O „Sidabrinės linijos“ pašnekovės visada
tinkamų šiltų žodžių ir laiko man suranda, visada pradžiugina, optimizmo įkvepia, viltį suteikia. Susitikusi su
savo artimaisiais aš tuo optimizmu dar ir pasidalinu,“
– džiaugiasi ponia Danutė, jau keletą metų palaikanti
draugystę telefonu su „Sidabrinės linijos“ pašnekovais.
Mieli senjorai, „Sidabrinė linija“ kviečia Jus
drąsiai skambinti telefonu 8 800 800 20 ir patirti
gydančią pokalbių galią.
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas įgyvendina
iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą
Marijampolės vietos plėtros projektą „Sidabrinė linija”
Marijampolėje: socialinę integraciją skatinančių veiklų
organizavimas pasitelkiant savanorius” (Nr. 08.6.1-ESFAT-927-01-0085). Projekto partneriai: Marijampolės trečiojo amžiaus universitetas, Marijampolės bibliotekininkų
draugija, Maltos ordino pagalbos tarnybos Marijampolės
grupė ir VšĮ „Tautos blaivybės fondas“. Įgyvendinimo
laikotarpis: 2019-2022.

Nestandartinis pasaulio čempionatas
Lietuvos sporto universitetas (LSU). Likus metams iki
pasaulio futbolo čempionato Katare ima ryškėti galimos neįprastų pirmenybių tendencijos.
Neįprasta ši pasaulio taurė bus dėl to, kad vyks lapkritį
ir gruodį. Nors rekordinių to laikotarpio temperatūrų
Katare nesitikima, nacionalinėms komandoms pasiruošimą gali sutrikdyti termometrų rodmenų skirtumai
tarp šiauriau esančių šalių ir Artimųjų Rytų valstybės.
Pavyzdžiui, jei žiemos pradžioje Katare oro temperatūra viršys 20 laipsnių ribą, tai tuo pačiu metu Danijoje, kurios futbolininkai jau užsitikrino vietą pasaulio

taurėje, termometro stulpelis suksis apie 0 laipsnių.
Čempionato organizatoriai tikisi, kad karščio bangas,
jei tokių bus, prislopins unikalios technologijos.
„Buvo pasirūpinta stadionų kondicionavimu, – sako
LSU profesorius Marius Brazaitis. – Kol kas neaiškus jo
efektyvumas, nes tuo laikotarpiu būna labai daug smėlio
audrų. Tikslas yra išnaudoti vėjuotą laikotarpį. Stadionuose daromos įvairios ertmės ir plyšiai, per kuriuos
skverbsis vėjas. Šis, praėjęs visus filtrus ir vėdinimo
sistemas, per specialias angas bus išpučiamas į stadioną
bei taip vėdins tiek futbolininkus, tiek sirgalius.“
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Socdemai stoguoja

REIKALINGIAUSIUS bičiulius
akcentavo per mažas įmonės investicijas į
aplinkos puoselėjimą – „tik“ apie 3 000 eurų.
Bet juk ir įmonė nedidelė, negali lygintis
su generuojančiomis milijonines apyvartas
ir atitinkamai investuojančiomis. Tokiai
įmonei ir 3 000 eurų didelė suma, o taryba
jos neparėmė. Ar ne dėl to, kad UAB „Trys
stogai“ yra tiesioginė D. Kemeraičio bendrovės „Vidara“ konkurentė ir valdantieji
sąmoningai siekia jai kenkti?

Lengvatos,
kad nekeltų sumaišties

Tadas RAČIUS
Nepriklausomas Marijampolės
savivaldybės tarybos narys
Kuriam verslui klestėti, o kuriam tik kovoti
dėl išgyvenimo Marijampolės savivaldybėje
sprendžia ne rinka, o savivaldybės tarybos
valdančiąją daugumą sudarantys socialdemokratai ir prie jų prisišlieję keli „žalieji valstiečiai“. Kadangi nė vienas tarybos
narys nėra oficialiai įsiregistravęs lobistas
(žmogus, politinėmis ir ekonominėmis priemonėmis siekiantis naudos tam tikroms
grupuotėms), tokia veikla, kai politikai
naudojasi savo įgaliojimais veikdami konkrečios verslo grupės naudai, yra neteisėta.

Pažeidimai „Vidaros“ labui
Kad tai nė motais valdančiajai daugumai, ji
eilinį kartą pademonstravo lapkričio mėnesį
vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje,
kuriame nuo valstybinės žemės nuomos ir
nekilnojamojo turto mokesčių atleido UAB
„Vidara“. Nors pagal pačios tarybos patvirtintą tvarką vienai įmonei galima taikyti
tik vieną lengvatą, mero Povilo Isodos – ne
teisininko nuomone, valdantieji pasielgė
teisėtai. Mano – teisininko įsitikinimu, valdantieji pasielgė neteisėtai, o lengvatų suteikimo tvarka pažeista sąmoningai, nes nuo
mokesčių atleistos įmonės vadovas Darius
Kemeraitis yra socialdemokratų frakcijos
savivaldybės taryboje seniūnas.
O štai įmonės „Trys stogai“ taryba nuo
valstybinės žemės nuomos mokesčio neatleido. Šį klausimą Socialinės ir sveikatos
apsaugos komitete prieš tarybos posėdį pristatęs savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis, kuris
yra Mokesčių lengvatų svarstymo komisijos
pirmininkas, nepateikė jokių objektyvių tokį
sprendimą pateisinančių argumentų, nes ir
įmonės pastatas, ir aplinka (valstybės žemė!)
sutvarkyta įmonės lėšomis. Pavaduotojas

Toliau – dar įdomiau. Aiškindamas nuolatinio „Vidaros“ atleidimo nuo dviejų mokesčių priežastis, V. Tumelis jau trečius
metus iš eilės nurodė tą pačią priežastį, t.
y. dar 2012-2013 metais šios įmonės atliktus Kūlokų kaimo bendruomenės pastato
remonto darbus – už juos bendruomenė
nesugebėjo atsiskaityti. Tad jau tris metus
D. Kemeraičio įmonei taikomos lengvatos
(šiemet jos didesnės nei 3,5 tūkstančiai
eurų) yra lyg savivaldybės kompensacija
už įmonės negautus daugiau kaip 12 tūkstančių eurų. Tačiau V. Tumelis negalėjo
paaiškinti, kodėl savivaldybė turi kompensuoti nuostolius statybų įmonei, kuri
dėl skolos išieškojimo, mano žiniomis, net
nesikreipė į teismą.
Užtat galiu aš. Nors skola už bendruomenės pastato remonto darbus „velkasi“
jau beveik dešimtmetį, praėjusių dviejų kadencijų tarybos, kai joms vadovavo merai
Vidmantas Brazys ir Irena Lunskienė, o absoliučią daugumą sudarė socialdemokratai,
jokių priemonių padėti „Vidarai“ nesiėmė.
O štai naujai išrinktas meras P. Isoda nieko
nelaukęs sugalvojo planą, kaip „gelbėti“ D.
Kemeraičiui priklausančią įmonę.
Mano žiniomis, meras jau treti metai „gelbėja“ savo frakcijos seniūną, kad šis nekeltų
sumaišties taryboje, kaip kad buvo kadencijos pradžioje, kai dėl trinties socialdemokratų frakcijoje į vicemero pareigas nebuvo
išrinkta P. Isodos pasiūlyta I. Lunksienė.

Plius viešieji pirkimai
Aišku, savivaldybės biudžeto sąskaita taikomomis keleto tūkstančių eurų lengvatomis frakcijos vadovo norų nepatenkinsi, čia
lemia gerokai didesni pinigai. Pavyzdžiui,
300 000 tūkstančių eurų – vidutiniškai maždaug už tokią sumą kasmet keletą paskutinių metų savivaldybės skelbiamų viešųjų
pirkimų laimi UAB „Vidara“ (norint gauti
tiek užsakymų iš privačių užsakovų, reikėtų
gerokai pasistengti).
Įdomu, ar kuris nors save ir mūsų savivaldybės gyventojus gerbiantis politikas
galėtų lengvatų forma taip ciniškai naudotis mokesčių mokėtojų pinigais, kaip be
pagrįsto pagrindo tuo jau trečius metus (dar
ne paskutinius) naudojasi tarybos narys D.
Kemeraitis, kuris viešoje erdvėje save pristato, kaip sėkmingą verslininką ir įvairių
viešųjų projektų bei renginių rėmėją?

Maloninamas buvęs
visuomeninis patarėjas
Kitos įmonės, kurioms suteikta ilgalaikė
privilegija gauti 100 proc. mokestinę lengvatą, t. y. nemokėti nekilnojamojo turto
mokesčio, yra buvusio ilgamečio socialdemokratų merų visuomeninio patarėjo
Klemenco Agento valdomos „Mantinga“,
„Mantinga Food“ ir „Eurobagetas“. Viskas
prasidėjo 2017 metais, kai, mirus merui
Vidmantui Braziui, jo įpėdine buvo išrinkta
Irena Lunskienė. Tada socialdemokratų valdoma taryba priėmė sprendimą 5 metams
(2017-2021) atleisti K. Agento valdomas
įmones nuo savivaldybės administruojamo
nekilnojamojo turto mokesčio.
„Už“ balsavusi socialdemokratų dauguma
diskutavo tik dėl vieno: taikyti nuolaidą be
pasirašyto susitarimo dėl investicijų ar tik
jį pasirašius. Balsuota už pirmąjį variantą,
matyt, tuometiniai tarybos nariai nedrįso
„vadovauti“ įtakingam verslininkui nurodant, kada ir kokias investicijas jis privalo
daryti.

Kai pinigai ne asmeniniai
Toks socialdemokratų požiūris į savivaldybės biudžeto pinigus buvo, toks ir išliko. Matyt, vietinių socialdemokratų logika tokia: kodėl proteguojamoms įmonėms
neturėtume suteikti mokestinių lengvatų
– juk jos ne asmeniniais pinigais kompensuojamos. Juolab kad „savais“ verslininkais
socialdemokratams „rūpintis“ pravartu,
kadangi dėl to gaunama abipusė nauda.
Savaime suprantama, kad dėl to nukenčia
mūsų savivaldybės gyventojai, nes jų pinigai netiesiogiai atiduodami stambiems
verslininkams.
Pabrėžtina, kad pagal nustatytą tvarką nekilnojamojo turto mokesčio lengvata negali
būti taikoma dėl įmonės vykdomų kapitalo
investicijų, todėl ši lengvata nebuvo suteikta
UAB „CIE LT Forge“, tačiau, kaip parodė UAB
„Vidara“ pavyzdys, kai valdantieji tvarko
„savų“ reikalus, jiems teisė neegzistuoja.
Jie vadovaujasi savo „teise“.

Lieka dešimtys
tūkstančių eurų
Kaip ir „Vidaros“ atveju, aš balsavau prieš
tokią nuolaidą, nes niekam nesu įsipareigojęs. Sunkiai logiškai paaiškinamą sprendimą
dėl „Mantingos“ įmonių priėmė praeitos
kadencijos taryba, į kurią nebuvau išrinktas.
Tai viena. O antra, manęs niekas iš savivaldybės administracijos nesiteikė supažindinti
su minėtu sprendimu (jį prieš pat tarybos
posėdį gavau savo iniciatyva), nesikreipė
ir „Mantingos“ atstovai, kad informuotų
apie tokį tarybos sprendimą, paaiškintų,
kaip jį vykdo, kokias daro (darė) investicijas,
kodėl verta pritarti sprendimui dėl jiems
teikiamos mokestinės lengvatos.
Kita vertus, gali būti, kad mąstoma taip:
kodėl kažkam, kurio balsas nieko nelemia,
turėtume aiškinti įmonių reikalus, kai ir

be to joms dėl savivaldybės taikomos mokestinės lengvatos jau penkis metus kasmet lieka dešimtys tūkstančių eurų (šiais
metais – 86 141,00 Eur).
Kadangi aš pradėjau kelti nepatogius
klausimus dėl pagal neaiškius kriterijus
stambiems verslams taikomų lengvatų,
valdantieji šiais metais pagaliau priėmė
sprendimą baigti ilgalaikių įsipareigojimų
dėl mokestinių lengvatų suteikimo praktiką.

Rinkoje mato
vienintelį dalyvį
Tuo tarpu, kai viena praktika socialdemokratų dominuojamoje taryboje baigiama,
kita – smulkiųjų keleivių vežėjų naikinimo
– įsibėgėja. Mat meras P. Isoda savivaldybės vežėjų rinkoje mato nedaug dalyvių,
tiksliau – vienintelį, t. y. savivaldybei priklausantį Marijampolės autobusų parką.
Mero supratimu, jį reikia proteguoti, o kitus,
mažuosius, t. y. privačius vežėjus, dirbtinai
šalinti iš rinkos.
Pasinaudojant landomis teisės aktuose,
neseniai iš visų privačių vežėjų buvo „atimti“ priemiestiniai maršrutai ir perduoti
Autobusų parkui. Prieš metus identiška situacija buvo su miesto maršrutais. Taigi,
savivaldybės valdomas vežėjas be pagrįsto
pagrindo mūsų savivaldybėje gavęs visą
keleivių vežimo, teikiant viešąsias paslaugas, rinką, „perėmė“ privačių konkurentų
pajamas, o šie, savivaldybėje paslaugas teikę
ilgiau kaip 20 metų, siunčiami bankrutuoti,
nors kai kurie jų net neprašė savivaldybės
dotacijų, nes verslas atsipirko. Tačiau nei
apie tai, nei apie mažųjų vežėjų eliminavimo pasekmes gyventojams, verslui valdžia
nediskutavo, galimų padarinių neanalizavo.

Ko verti mero kvietimai
Ir tai Marijampolę valdantys socialdemokratai vadina rūpinimusi smulkiu ir
vidutiniu verslu! Ko tada verti mero vieši
kvietimai „verslauti“ mūsų savivaldybėje,
kai verslo bendruomenėje jau seniai žinoma, kaip elgiamasi su „verslautojais“, kurie
nėra susiję su mero ir valdančiųjų aplinka?
Pastebėtina, kad savivaldybė neskelbia
konkursų teikti keleivių vežimo viešąsias
paslaugas nei miesto, nei priemiestiniais
maršrutais, nes baiminasi, kad laimėti gali
ne Marijampolės autobusų parkas, o geresnes (mažesnes) keleivių vežimo kainas
pasiūlę konkurentai.
Kuo mažiau konkurencijos – tuo blogiau
mūsų savivaldybės gyventojams, kadangi keleivių vežimo rinkos monopolį šiuo
metu turintis Autobusų parkas paslaugų
kainą gali nustatyti negalvodamas apie
konkurentų taikomus tarifus. Tai, savaime suprantama, kainos tikrai nemažina.
Akivaizdu, kad, užtikrinant sąžiningą konkurenciją, gyventojų teises ir teisėtus interesus
mūsų savivaldybėje privalo būti paskelbti
konkursai dėl keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo. Deja, bet panašu į tai, kad
šią kadenciją valdantieji neketina to daryti.

Skiepytis sustiprinančia doze galima anksčiau
Sveikatos apsaugos ministerija.
Siekiant padidinti vakcinos efektyvumą prieš naująją koronaviruso
atmainą „Omikron“, gyventojams
skiepytis sustiprinančiąja doze jau
galima anksčiau – praėjus trims
mėnesiams po pilnos vakcinacijos.
Gyventojai, kurie pasiskiepijo
„Comirnaty“, „Spikevax“ arba

„Vaxzevria“ vakcinomis pagal
pilną skiepijimo schemą, praėjus
90 dienų imuniteto sustiprinimui
galės rinktis „Comirnaty“ arba
„Spikevax“ vakciną.
Revakcinacija „Spikevax“ vakcina bus atliekama suleidžiant pusę
įprastos šios vakcinos dozės.
„Janssen“ vakcina pasiskiepi-

ję gyventojai po 90 dienų galės
rinktis „Comirnaty“ arba „Spikevax“ sustiprinančiąją dozę, arba
ne anksčiau kaip po 120 dienų
skiepytis antrąja „Janssen“ vakcinos doze.
Retais atvejais, kai po pilnos
vakcinacijos žmogaus organizme
nesusiformuoja antikūnai, gauti
sustiprinančiąją dozę leidžiama

anksčiau, praėjus bent 28 dienoms
po paskutinio skiepo. Tokiu atveju,
ne anksčiau kaip 28-tą dieną po
pilnos vakcinacijos gavus neigiamą antikūnų tyrimo rezultatą, gyventojas turėtų kreiptis į šeimos
gydytoją ir gauti jo rekomendaciją,
pateikiant įrašą e. sveikatoje, anksčiau pasiskiepyti sustiprinančiąja
vakcinos doze.

Registruotis sustiprinančiajai
vakcinos dozei galima internetu
www.koronastop.lt arba Karštosios
linijos trumpuoju numeriu 1808.
Revakcinuotis taip pat galima pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kur gyventojai gauna šeimos medicinos paslaugas.
Norėdami sužinoti, ar jų asmens
sveikatos priežiūros įstaiga vykdo
skiepijimą nuo COVID-19 ligos,
gyventojai turėtų kreiptis į įstaigos registratūrą.
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Dingusios Baltijos jūros salos
Klaipėdos regioninis valstybės archyvo informacija. Kokia Baltijos

jūros sala arčiausiai Lietuvos? Iki
Švedijai priklausančios Gotlando
salos yra maždaug 200 kilometrų.
Tačiau daugiau nei prieš tris šimtus metų tarp Šventosios ir Liepojos buvo dvi salos. Bent jau taip
teigia jas savo pieštuose žemėlapiuose įamžinę Švietimo epochoje
gyvenę kartografai.
Gali būti, kad vienam neteisingai
interpretavus iš keliautojų gautus
duomenis bei pažymėjus neegzistuojančias salas, jos atsirado ir
kituose žemėlapiuose, tačiau tai
mažai tikėtina.
Nagrinėdami XVII a. antros pusės – XVIII a. pradžios žemėlapius,
aptikome bent 15 skirtingų kartografų sukurtų, kuriuose pavaizduotos salos visai šalia Lietuvos.
Kai kurių autorių darbuose šiose
salose net pažymėtos gyvenvietės:
vienoje - Sevenbergen (Sewenbergen, Sibenberg), kitoje – Liepoja
(Liba, Liebau).
Pažymėtina, kad Lietuvos Laukžemės (Laugzemi, Langzumy)
kaimas, šiuo metu nuo jūros nutolęs apie 10 km, žemėlapiuose
pavaizduotas įlankos pakrantėje.
Vėlesnių metų žemėlapiuose viena
iš salų vaizduojama jau kaip pusiasalis. Žinant, kad žemėlapiuose
pavaizduotų jūros užlietų teritorijų
vietose šiuo metu plyti pelkingos
lygumos, o prie Liepojos ir Papės
tyvuliuoja ežerai, visai tikėtina,
kad XVII a. viduryje stipri audra

galėjo praardyti neaukštas kopas
ir beveik šimtmečiui pakeisti jūros
kranto liniją.
Ieškant informacijos apie Baltijos jūroje anksčiau siautusias
didžiausias audras, pavyko rasti
užrašus apie Burchardi potvynį,
kurį Danijoje ir Vokietijoje 1634 m.
spalio 11-12 d. sukėlė uraganas.
Stichijos metu vanduo pakilo 5,5
m. ir užtvindė Šiaurės Fryziją ir
daugelį pakrančių miestų, įvairiais vertinimais, žuvo nuo 8 iki
15 tūkstančių žmonių.
Istoriko ir poeto Motiejaus
Strijkovskio 1582 m. parašytoje
bei Karaliaučiuje atspausdintoje
pirmoje Lietuvos istorijoje - „Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos
Rusios kronikoje“ yra žinių, kad
1570 m. lapkričio 1 d. naktį kilo
stiprus potvynis, kuris staiga užliejo Nyderlandų pajūrio žemes. M.
Strijkovskis rašo, kad tai atsitiko
dėl ilgalaikio stipraus vėjo, kuris
visą rudenį nuolat pūtė pietryčių
kryptimi ir ginė vandenį link Anglijos bei Airijos, o vėliau priešingos krypties vėjas nustumtą jūros
vandenį staigiai grąžino atgal ir
užtvindė pakrančių žemes, žuvo
daug žmonių ir gyvulių, iš vandens
kyšojo tik namų stogai ir bažnyčių
bokštai.
Fizikos ir matematikos mokslų daktaro Batyr Karyev 2017
m. išleistoje knygoje „Nelaimės
gamtoje: vandens stichija“ rašoma,
kad Baltijos jūroje galimi nedideli
cunamiai. Remiantis metraščiais

Joann Blaeu žemėlapio fragmentas, 1645 m.
[neįvardintais],1497 m. virš Baltijos šalių praūžė cunamis „Jūrų
lokys“, kitas cunamis kilo XVII a.
antroje pusėje.
Tikėtina, kad šios ar kitos pana-

šaus stiprumo audros ir galėjo suformuoti laikinąsias salas Baltijos
jūros pakrantėje.
Pažymėtina, kad anuomet ši
pakrantės dalis Kuršo žemėse

buvo mažai apgyvendinta, todėl
potvynio užlietose teritorijose
greičiausiai didelių nuostolių nepatirta ir rašytiniuose šaltiniuose
neužfiksuota.

Kakė Makė nesens - amžinai liks 5 metų mergaite
- Apie šią knygą mažai kas girdėjo.
- Gali būti, nes ji išleista tarp pirmosios ir
antrosios Kakės Makės serijos knygų, tačiau
žinau, kad yra ir šios knygos fanų.
- Nebijote išlikti kaip vieno personažo
- Kakės Makės - autorė?
- O aš nesu vieno personažo autorė (juokiasi). Jeigu paskaičiuosime, kiek veikėjų yra
Kakės Makės knygų serijoje, išeitų nemažai. Netvarkos nykštukas, ko gero, tiek pat
žymus, kiek pati Kakė Makė. Dar monstrai
– Mamaisa ir Nanaisa...
- Atsimenate visų savo personažų
vardus, ar juos skaičiuojate?
- Atsimenu, bet skaičiuoti nebandžiau. Jei
personažas atsirado knygoje, vadinasi, jis
man svarbus.
- Ar galėtumėte iliustruoti
knygą taip, kad Jūsų braižo
niekas nepažintų?
- Reikėtų laiko ir, manau, galėčiau padaryti kažką visiškai
naujai. Tam tikros savęs paieškos buvo knygoje „Ferdinandas
ir Pū“, skirtoje pradinukams. Ten
iliustracijos kurtos kitokia technika. O knygoje „Du paršeliai“,
skirtoje patiems mažiausiems ir
tiems, kuriems nesinori skaityti
ilgo teksto, kūrinį sudaro 130 su
trupučiu žodžių – mano braižas
lengvai atpažįstamas.
- Nes Jūsų knygos prasideda
nuo žodžių?
- Nuo istorijos, bet aš žinau
tik pradžią ir pabaigą. Tuomet
aptariu ją su namiškiais ir jeigu
jaučiu, kad krūtinėje skraido drugeliai, užrašau. Tiesa, ne visos
užrašytos istorijos tampa knygomis. Kartais pasiduodi emocijai,
Gintaro ŠIUPARIO nuotrauka atrodo, kad čia tikrai tai, ko reikia

Simona Krasauskienė. „Jeigu rašyčiau knygas vaikams remdamasi vien savo ir savo
kartos patirtimi, likčiau nesuprasta“, – neslepia iliustruotoja ir rašytoja Lina Žutautė.
- Ar dabartinėmis aplinkybėmis Jums
nesunku nusiteikti kurti nuotaikingas
istorijas vaikams?
- Dirbu iš namų jau daugiau nei 15 metų,
tad karantinas nieko esmingai nepakeitė,
beveik nieko iš manęs neatėmė. Turiu savo
rutiną ir jau žinau, kaip prisišaukti įkvėpimą.
Kartais užtrunku pusvalandį, kartais pusę
dienos, o jei nuotaikos visai nėra, žinau, kad
ji ateis rytoj. Beje, nuobodus mechaniškas
darbas visada labai skatina smegenų veiklą.
Vieną knygą – „Du paršelius“ – sugalvojau
plaudama indus.

L. Žutautė su Mikiu

gerai knygai, bet po pertraukos pažvelgus
iš naujo, taip gali nebeatrodyti. O piešimas,
turint įdirbio, nebereikalauja daug kūrybinių pastangų. Vaizdą matau galvoje iš karto,
belieka jį perkelti į kompiuterį.
- Gal atėjo laikas posūkiui į paauglių
ar suaugusiųjų literatūrą?
- Jaunesniems paaugliams esu parašiusi
knygą „Kniūkiai, arba dingusių kojinių paslaptis“. Tai buvo tarsi nuotykis, kurio prieskonį atsimenu iki šiol. Kurti paaugliams
gana sudėtinga, tai žmogaus amžiaus
tarpsnis, reikalaujantis gilesnio pažinimo,
o aš negaliu tuo pasigirti. Dėl suaugusiųjų literatūros – dar prieš porą metų sakiau
„niekada“, bet dabar taip nebesakau.
- Tikriausiai pagalvojate, kas būtų, jei
Kakė Makė užaugtų, susirastų darbą,
sukurtų šeimą?
- Tokia idėja buvo, bet aš jos atsisakiau.
Panagrinėjus pasaulinę vaikų literatūros
istoriją akivaizdu, kad mylimiausi veikėjai
neauga, o jeigu užauga – pasimiršta. Todėl
nusprendžiau leisti Kakei Makei nesenti ir
amžinai likti 5 metų mergaite, kuri pilnais
plaučiais išgyvena kiekvieną dieną.
- Jūsų istorijas analizuoja vaikų psichologai, tėvai pritaiko auklėdami
vaikus. Argi tai nevaržo kūrybinio
polėkio?
- Sakyčiau, tai, kad rašydama galiu pasikonsultuoti su vaikų psichologais ir edukologais, – tik padeda. Jeigu rašyčiau knygas
vaikams remdamasi vien savo ir savo kartos
patirtimi, galėčiau ir nusirašyti į pūdymus
arba mažų mažiausiai likčiau nesuprasta.
Kai kurie dalykai šiandieniame vaikų auklėjime ir mano vaikystėje – kardinaliai skiriasi
ir aš dėl to labai džiaugiuosi.
- Bet Jūsų įkvėpimo šaltinis vis dėlto
nėra vaikų psichologija ir jos problemos?

- Mano istorijos gimsta stebint aplinką,
atsitiktinai nugirdus smagų pokalbį, pamačius juokingą situaciją. Pavyzdžiui, katino
Ferdinando ir šuns Pu istorija – tai mano
augintinių istorija. Jų santykiai buvo labai
įdomūs, ne tik kaip šuns ir katino, bet ir kaip
kambariokų. Apie šiuos herojus parašiau dvi
knygas, tačiau tęsinio nebebus. Įkvėpėjai,
kad ir kaip gaila, iškeliavo į vaivorykštės
šalį, o kurti toliau apie juos per daug sunku.
Mano naujausia knyga – „Katinas vienai
savaitei“ – iš dalies irgi iš mano gyvenimo.
Prieš keletą metų iš gatvės parsinešiau katiną, suvargusį, pilną ligų. Tiesiog negalėjau
jam nepadėti. Ir po truputį jį atgaivinau,
išslaugiau, vežiojau pas veterinarą. Bet
nuostabiausia – pajutau jo dėkingumą.
Tai buvo nepakartojamas jausmas, sujaudinantis iki ašarų. O juk neretai žmonės,
ieškodami augintinio, nežino, ko nori, ieško
ypatingos veislės, kartais dėl mados, kartais
dėl įvaizdžio; ir pamiršta, kad yra daugybė
tokių, kuriems labiausiai reikia namų, kurie labiausiai laukia šilumos, ir jie nė per
nago kraštelį ne prastesni. Kasdieniškos
situacijos mano galvoje tiesiog labai greitai
apsipina įvairiais dalykais ir išeina istorija,
kurią užsirašau.
- Į užrašų knygutę?
- Taip, bet jos visur nesinešioju, nors gal
reikėtų. Labai svarbu užfiksuoti įspūdį, emociją, kad neišblėstų. Parašyti apie kažką, ko
niekada nematei ir nepatyrei – labai sunku,
nes skaitytojas pajus apgaulę. Istorijoje būtina nors kruopelė kažko tikro.
- Užrašų knygelėje ne tik užuomazgos, bet ir eskizai?
- Žinoma, iliustracijose pilna detalių iš realaus gyvenimo. Man patinka įterpti detalių,
kurių komiškumas ar ironija suprantami
tik suaugusiesiems, nes man svarbu, kad
knyga būtų įdomi ne tik vaikui, bet ir tam,
kuriam ją tenka skaityti vėl ir vėl.
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Dirbtinė eglutė,
girliandos, žaisliukai:
kur dėti,
kai nebedžiugina?
Sena ir nebegraži dirbtinė eglutė, nusibodusios puošmenos: kiek iš
jų naudos?
Atsinaujinimo, kitokių, nematytų ar išraiškingesnių grožio formų
poreikis šventiniu laikotarpiu tik sustiprėja. Vieni imasi rankdarbių,
pina adventinius vainikus iš augalinių elementų, kiti gi ieško naujo dizaino puošmenų parduotuvėse. Sena, gal prieš penkmetį pirkta
plastikinė eglutė irgi nebeatrodo graži, nebeteikia džiaugsmo, dulka
sandėliuke. Kur dėti anksčiau džiuginusį gėrį ir ar jis dar gali būti
kam nors naudingas?

Plastikinė eglutė,
deja, į plastiką
nebepavirs

Marsas ir savivaldybės
metų patys pačiausieji
Įtakingas JAV žurnalas „Time“
metų žmogumi paskelbė Elaną
Muską, kuriantį novatoriškas elektrines transporto priemones, organizuojantį kosminius skrydžius.
Siekdamas praplėsti žmonijos
horizontus jis kalba apie interesą kolonizuoti Marsą. Tuo tarpu
Marijampolės valdantieji apie interesus nešneka, o juos įgyvendina.
Socialdemokratai, pavyzdžiui, kolonizavo daugiau kaip ketvirtadalį
vietos Valstiečių ir žaliųjų sąjungos
skyriaus.
Toks politinio „horizonto“ praplėtimas patraukė dėmesį „Miesto
laikraščio“ ekspertų, rinkusių 2021
metų pačius pačiausius savivaldybės žmones, įvykius, reiškinius.
Pristatome juos ne abėcėlės ir ne
reikšmingumo tvarka.
Metų dovana. 100 000 eurų,
kuriuos „Sūduvos“ futbolo klubui
baigiantis sezonui skyrė savivaldybės taryba.
Metų išminčius. „Sūduvos“ futbolo klubo prezidentas Vidmantas
Murauskas,100 000 eurų prašęs
ne banko (šiam pinigus reikėtų
grąžinti ir dar mokėti palūkanas),
o savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, tarybos (pastaroji
prašytą sumą dovanojo).
Metų verslininkas (žr. Metų
išminčius).
Metų investicija. Darbo vietos savivaldybės administracijoje
Agnei Krivickienei ir Raimondai
Knygauskaitei-Dvylienei (investicija jau atsipirko balsais jų sutuoktinių tarybos narių, perbėgusių iš
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frak-

„Nutarę išmesti nebereikalingą,
praradusią estetinę išvaizdą ar sulūžusią plastikinę eglutę turėtume
ją pristatyti į stambiagabaričių
atliekų aikštelę arba nešti į mišrių
komunalinių atliekų konteinerį.
Deja, nors tokios eglutės didžiąja
dalimi gaminamos iš plastiko, šis
plastikas dažniausiai nepriskiriamas perdirbamų medžiagų kategorijai. Būtų klaida tokią eglutę
ar iš panašaus plastiko padarytą
girliandą mesti į plastiko pakuočių
atliekoms skirtą konteinerį, nes
pastarieji konteineriai yra skirti
pakuočių ir perdirbimui tinkamoms atliekoms, kurios galėtų
tapti žaliava naujų produktų gamybai“, – aiškina Pakuočių tvarkymo organizacijos (PTO) viešinimo ir marketingo specialistė Eglė
Razbadauskaitė.
Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad
plastikinės eglutės ar į jas panašios girliandos tik užteršia plastiko pakuočių atliekoms skirtų
konteinerių turinį, šias atliekas
tampa sunku rūšiuoti, pabloginama perdirbimui skirtų atliekų
kokybė. Galiausiai neperdirbamos
plastikinės eglutės – geriausiu
atveju – sudeginamos, išgaunant
energiją, blogiausiu atveju – nugula į sąvartynus.

Plastikinę turėtume
naudoti 1O metų

cijos į socialdemokratų stovyklą).
Metų pora. Su patarėja.
Metų kompanija. Su patarėja,
pavaduotojas, direktorius, koks
nors senjoras – tarybos narys (dėl
nelyginio skaičiaus, jei, apsaugok
Viešpatie, reikėtų balsuoti).
Metų virsmas. Be konkurso
Viešosios tvarkos skyriaus vedėja
paskirta Ieva Jundienė.
Metų vergvaldys. Ligoninės
direktorius Mantas Čėsna, patvirtinęs darbo tvarkos taisykles,
kurios ligoninės dirbantiems draudžia „kritikuoti, aptarinėti vadovų
sprendimus, pavedamas vykdyti
užduotis....“ (Taisykles p. Čėsna
tikriausiai skaitė, o štai Konsti-

tuciją – abejotina, nes ji draudžia
persekioti už kritiką).
Metų sugrįžimas. „Sūduvos“
stadiono pavadinimo iškaba, kurią
buvo pavogęs visai ne Grinčas.
Metų neišsipildžiusi svajonė.
Daugiafunkcinės arenos techninis
projektas. („... Pagal terminus, vėliausiai techninį projektą turėsime
kitų metų (2021 m. - red. pastaba)
viduryje....“, - 2020 m. teigė savivaldybės administracijos direktorius Karolis Podolskis).
Metų lėlininkai ir lėlė – (žr.
iliustraciją).
Metų trinkelių skaičiuotojas
(dar kartą žr. iliustraciją).

Metų mįslė miesto svečiams.

Atsakymas: pirmi du žodžiai

„Manau, geriau tokių plastikinių
eglučių iš viso atsisakyti. Bent iki
to laiko, kol bus sukurtos lengvai
perdirbamos. Vis dėlto atrodo, kad
pastaruoju metu labiau linkstama
naudotis gyvų eglučių augintojų
siūloma produkcija. Yra apskaičiuota, kad dviejų metrų dirbtinės
eglutės gamyba sukuria 40 kilogramų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų, o tai yra daugiau
nei dvigubai nei tikro medelio,
kuris gyvenimą baigtų sąvartyne,
bei 10 kartų daugiau nei eglutės
medelio, kuris po švenčių būtų sudeginamas“, – atkreipia dėmesį E.
Razbadauskaitė.
Pasak jos, būtų gerai prisiminti ir kitą apskaičiuotą formulę:
dirbtinė Kalėdų eglutė mažesnį
poveikį aplinkai nei tokio paties
dydžio tikra turėtų tik tuo atveju,
jei plastikinę naudotume mažiau-

siai 10 šventinių sezonų. Tad jei
turima dirbtinė mums jau visai
nebemiela, o vis dar galėtų būti
tinkama naudoti, galėtume ją pasiūlyti kitiems – pažįstamiems ar
per daiktų atidavimo platformas.

Eglutės žaisliukų
atliekos – ne žaliava
Laukiant švenčių, dėliojant
ankstesniais metais įsigytas Kalėdų puošmenas, gali kilti panašių
galvosūkių: kur dėti sudužusius
ar sulūžusius, praradusius gerą
išvaizdą stiklinius ar plastikinius
eglutės žaisliukus? Ar jie dar kam
nors tinkami?
„Nebetinkami žaisliukai turėtų
keliauti į mišrių komunalinių
atliekų konteinerius, o ne į stiklo
ar plastiko pakuotėms skirtus konteinerius. Pastarieji konteineriai
skirti pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms, t. y. atliekoms,
kurios gali būti perdirbamos. Tiek
stikliniai, tiek plastikiniai žaisliukai paprastai yra pagaminti iš perdirbimui netinkamų medžiagų“,
– pastebi PTO atstovė.
Jei žaisliukai tiesiog nusibodo,
nebetinka prie interjero, dar nereiškia, kad jų nereikia kam nors
kitam – šias puošmenas irgi galima atiduoti kitiems. E. Razbadauskaitė taip pat primena, kad
kūrybiški žmonės bei šeimos, turinčios vaikų, galėtų prisiminti
galimybę kai kurias puošmenas
pasigaminti ir iš nebenaudojamų
pakuočių. Popierius, spalvotas ar
blizgus, įvairių formų plastikas
neretai būna nesunkiai transformuojamas į įdomias dekoracijas,
jų pavyzdžių ir patarimų, kaip tai
daroma, šiuo metu internete tik
daugėja.

Apie VšĮ Pakuočių
tvarkymo
organizaciją
VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija – tai pelno nesiekiantis
viešasis juridinis asmuo, kurio
tikslas – gamintojų ir importuotojų pavedimu plėtoti efektyvią pakuočių atliekų tvarkymo sistemą
bei vykdyti visuomenės švietimo
ir informavimo veiklą, įgyvendinti
teisės aktuose įtvirtintas gamintojams ir importuotojams pareigas,
siekiant įvykdyti LR Vyriausybės
nustatytas apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo užduotis.
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PARDUODA
Parduodu naujus klausos aparatus (50
eur) ir žvejybos tinklą (40 eur). Tel. 8-678
66028.

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius,
jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. Tel. 8-676 41155.
Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.
Be tarpininkų pirkčiau butą Marijampolės mieste. Pirkčiau be paskolos. Tel.
8-698-08886.
Pirksiu mūrinį garažą Suvalkiečių g. Tel.
+370 615 99555.
Pirkčiau garažą arba panašias patalpas Marijampolėje arba netoli jos. Tel. 8-690 40264.
Perku vienkiemį miške arba prie vandens
su daugiau žemės. Tel. 8-611 01110.
Superkame auksą, sidabrą, gintarą, gintarinius karolius, medalius, ženkliukus, laikrodžius, monetas ir kitą įvairų antikvariatą.
Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8-670 59488,
8-626 68561.

REIKALINGA
Raseinių rajone reikalingi darbuotojai:
gyvulių ūkyje, mėsos ceche, kaulintojai,
skerdikai moterys ir vyrai. Atlyginimas
nuo 700 eu. Apgyvendiname, maitiname.
Tel. 8-672 50316.

Baldų gamybos įmonė prie
Kauno (LEZ teritorijoje)
IEŠKO įvairių sričių
gamybos darbuotojų:
CNC operatorių, stalių-surinkėjų, medienos šlifuotojų, suvirintojų, metalo poliruotojų,
šaltkalvių, frezuotojų, dažytojų,
elektrinio krautuvo vairuotojų,
valytojų, pagalbinių darbuotojų.
Pasirūpiname darbuotojų
atvežimu į darbą ir atgal.
Skambinkite tel.:
+370 655 51537
arba +370 655 44295.

DĖMESIO
Informuojame žemės sklypų kad. Nr. 3945
/5:2231 ir 3945/4:1891 , esančių Pajevonio k.
Vilkaviškio r. sav., sklypų paveldėtojus ar jų
įgaliotus asmenis, kad UAB „EVVI“ matininkas
(kvalifkacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1332 )
2022-01-04d. 11val. vykdys žemės sklypų NR.
588, 3945/5:883 ir 3945/4:884 esančių Pajevonio k. Vilkaviškio r. sav., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome
kreiptis į matininką adresu J.Basanavičiaus a.
16-2, Marijampolė, el. paštu info@boldo.eu
arba telefonu 8 610 70964.
Informuojame žemės sklypo esančio Marijampolės m., Draugystės g. 13, Draugystės g. 15
ir Jaunimo g. 7 naudotojus, kad UAB „Metrum
Lt“ matininkė Inga Sarpalienė, (kvaliﬁkacijos
pažymėjimo Nr. 2M-M-652) 2022-01-04 d.
11:00 val. vykdys žemės sklypo, esančio Marijampolės m., Jaunimo g. 11, ribų ženklinimo
darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Metrum Lt“ matininkę Ingą

Kviečiame jungtis prie
mūsų sparčiai
augančios komandos:
SIUVĖJAS (-US) (baldinių
apmušalų iš odos ir gobeleno
siuvimas).
BALDŲ PRAMONĖS DARBININKUS (-ES) (porolono
klijavimas,baldų apmušimas, pakavimas, surinkimas).
PAGALBINIUS SANDĖLIO
DARBUOTOJUS (produkcijos
surinkimas, žaliavų pakrovimas ir
iškrovimas).
Atlyginimas priklauso nuo turimos
darbo patirties, darbo rezultatų,
mokami papildomi priedai.
Nemokančius apmokome darbo
vietoje.
Darbas nuo 8.00 iki 16.30 val.
Iš kitų miestų darbuotojus vežame įmonės transportu (derinama
pokalbio metu).
UAB „FurnMaster“
Tel. 8-603 98579.
El.p vapau@furnmaster.lt

.

KASAME KŪDRAS
ILGASTRĖLIU EKSKAVATORIUMI
Tel. (8-343) 70482

.

.
.
.

Sarpalienę adresu Vytauto g. 34A, Marijampolė, el. paštu inga@metrumlt.eu arba telefonu
8-657-75706.
Informuojame žemės sklypo, esančio Marijampolės sav., Buktos k., sklypo kadastro Nr.
5120/0001:148, savininką, turto paveldėtojus
ar jų įgaliotus asmenis, kad UAB „Metrum
Lt“ matininkė Inga Sarpalienė, (kvaliﬁkacijos
pažymėjimo Nr. 2M-M-652) 2022-01-04
d. 9:00 val. vykdys žemės sklypo kadastro
Nr.5120/0001: proj. Nr. 333, esančio Marijampolės sav., Buktos k., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome
kreiptis į UAB „Metrum Lt“ matininkę Ingą
Sarpalienę adresu Vytauto g. 34A, Marijampolė, el. paštu inga@metrumlt.eu arba telefonu
8-657-75706.

ĮRANKIŲ
NUOMA

NUOMA

Nuo 5 iki 10 parų -15%
Nuo 11 ir daugiau parų – 30%

Nuomojantis įrankius 5 paras ir ilgiau,
sekmadienio mokestis neskaičiuojamas
8 650 32 667
Stoties g. 47, Marijampolė

Informuojame žemės sklypo esančio Marijampolės m., Uosupio g. 14, Uosupio g. 10 ir
Uosupio g. 10A naudotojus, kad UAB „Metrum
Lt“ matininkė Inga Sarpalienė, (kvaliﬁkacijos
pažymėjimo Nr. 2M-M-652) 2022-01-04 d.
14:00 val. vykdys žemės sklypo, esančio Marijampolės m., Uosupio g. 12, ribų ženklinimo
darbus. Prireikus išsamesnės informacijos,
prašome kreiptis į UAB „Metrum Lt“ matininkę
Ingą Sarpalienę adresu Vytauto g. 34A, Marijampolė, el. paštu inga@metrumlt.eu arba
telefonu 8-657-75706.

STATYBOS RITMAS

REIKALINGI

PLATAUS PROFILIO
STATYBININKAI

Atlyginimas 1 100 eurų neatskaičius mokesčių

Kreiptis:
Gamyklų g. 3,
Marijampolė
tel. 8 652 50618;
8 343 71450.

Informuojame žemės sklypo esančio Marijampolės m., Mokolų g. 65 naudotojus, kad
UAB „Metrum Lt“ matininkė Inga Sarpalienė,
(kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-652)
2022-01-04 d. 15:00 val. vykdys žemės sklypo, esančio Marijampolės m., Mokolų g. 63,
ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės
informacijos, prašome kreiptis į UAB „Metrum
Lt“ matininkę Ingą Sarpalienę adresu Vytauto
g. 34A, Marijampolė, el. paštu inga@metrumlt.eu arba telefonu 8-657-75706.

Paroda

Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialiniame muziejuje (Bažnyčios g. 23) iki vasario veikia
Kauno taikomosios dailės
mokyklos mokinių darbų
paroda.

PARDUODA

. Likusius nuo gamybos įvairius metalus dar tinkamus
naudoti gamyboje.

. Naudotus metalo apdirbimo įrengimus, stakles ir įrankius.
NUOMOJA

. Patalpas biurui, gamybai, sandėliavimiui ar kitai veiklai
Marijampolėje, Gamyklų g.

. Patalpas Marijampolės centre, senamiestyje komercinei
ar kitai veiklai Gedimino g. 1, Marijampolė.
Daugiau informacijos www.turtas.alga.lt
arba telefonu 8 (686) 08077.

9

2021 m. gruodžio 23 d., ketvirtadienis, Nr. 26 (1775) / ML

Tigras

Tas mūsų Laikas greitai bėga
Ir tai nestebina nė kiek.
Praėjo šventosios Kalėdos,
Pradėjom STEBUKLU TIKĖT.

Esu grakštus ir ambicingas
Ir nebijau surizikuot.
Jei elgsitės labai protingai,
Skubės SĖKMĖ jums ranką duot.

Ilgokai mes nesusitikom:
Čia kaltas „Covid‘as“. Ne mes.
Juk mes nė kart nesusipykom.
Draugystę šią mėginsim tęst.

Kvies keist gyvenimus ir darbus,
Kurti šeimas, statyt namus.
Kitos vertybės Tigrui svarbios:
Aš – ambicingas, neramus.

Norėtųs apkabint kiekvieną,
Bet juk „Korona“, nevalia.
Dar kaukės ilsis naktį, dieną
Jos kaip ir oras, vis šalia.

Blizgučių man taip pat nereikia:
Aš – ne beždžionė, aš – žvėris,
Tik tas, kas pokyčius palaiko,
Lai žengs pro metų šių duris.

Ar galit šiandien kaltint Jautį,
Kad pralaimėjo ligai jis?
Norėjot džiaugtis ir keliauti,
Galvojot virusas išnyks.

Užteks miegoti, „pozityvą“
Kviečiu įjungti pagaliau,
Mąstyt pradėt rytą ankstyvą,
O dieną dirbti vis žvaliau.

Dabar arenoje aš –TIGRAS.
Valdysiu ištisus metus.
Aš – ne simbolinis. Aš – tikras.
Aš saugosiu tvirtai vartus.

Tad pasiruoškit, mieli žmonės
Mana šalis jums atverta
Linkiu labai smagios kelionės
Su mano gidais ir svita.
Aldona MURAUSKIENĖ

Meno rinkos agentūra. Samuelio Bako muziejuje vykęs Vilniaus aukcionas grąžino aistrą ir kovas
į Lietuvos meno rinką, išryškino kryptis, pagal kurias dalyviai rinkosi vertybes ir meno kūrinius.
Vakaro pažiba tapo dailininkui Jonui Švažui (1925–1976) priskiriamas kūrinys „Peizažas su gubomis“ (XX a. vid.), dėl kurio atkakliai varžėsi gausus būrys dalyvių, o kaina kilo žaibišku greičiu.
Faktai ir skaičiai: 6 000 – tiek eurų kainavo brangiausiai aukcione parduotas kūrinys - dailininko
Kazio Šimonio (1887–1978) ankstyvas paveikslas „Amžinas žydas“ (XX a. 3 deš.); 80 eurų kainavo
pigiausias lotas - fotomenininko Kazio Daugėlos (1912–1999) fotografija „Dailininkas Viktoras
Vizgirda“ (1976); 970 – tiek eurų vidutiniškai išleido vienas Vilniaus aukciono vertybes įsigijęs
dalyvis; 411 – tiek procentų kilo kaina labiausiai geidžiamo aukciono loto, kuriuo tapo dailininkui
Jonui Švažui (1925–1976) priskiriamas kūrinys „Peizažas su gubomis“ (XX a. vid.); 60 procentų–
tiek vidutiniškai kilo kaina skulptoriaus Antano Mončio (1921–1993) parduotų mažųjų kūrinių.

Meno aukcionas

Pagal Rytų horoskopą 2022-ieji busTigro metai

Sudarė Danutė Šulcaitė

Kryžiažodis

Artėja Lietuvos krepšinio šimtmetis
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija. Ateinančiais

metais bus minimas Lietuvos
krepšinio šimtmetis – 1922 m.
balandžio 23 d. Kaune įvyko pirmosios šalyje oficialios krepšinio
varžybos, o 1937 m. Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinė pirmąkart tapo
Europos čempione. Rengiantis
paminėti šią progą, Vyriausybė
patvirtino minėjimo planą.
„Krepšinis ir šios sporto šakos
istorija, pergalės, pralaimėjimai
svarbūs ne tik sportininkams ar
treneriams. Krepšinis yra mūsų
identiteto dalis – ne veltui ir
sporto istorikai, ir sociologai jį
vertina kaip visuomenę vienijantį reiškinį. Šimtmetis – proga
prisiminti didžias pergales ir, galbūt, skaudžius pralaimėjimus bei
pasisemti įkvėpimo kurti ateitį“,
– sako švietimo, mokslo ir sporto
viceministras Linas Obcarskas.
Krepšinis yra populiariausia
sporto šaka Lietuvoje, išugdžiusi daug žinomų sportininkų, tre-

nerių, teisėjų, turinti gausų šios
sporto šakos mėgėjų ir sirgalių
būrį, o Lietuvos krepšininkų
laimėjimai garsina šalies vardą
pasaulyje. Lietuvoje šiuo metu
yra 18 tūkstančių licencijuotų
krepšininkų ir apie 100 000 šalies
gyventojų krepšinį žaidžia savo
malonumui.
Minint šalies krepšinio šimtmetį numatyta parengti ir visuomenei pristatyti dokumentinių kino
filmų ir televizijos laidų ciklų,
istorinių knygų, bus sukurta ir į
apyvartą išleista proginė moneta,
surengta ne mažiau kaip 1 000
varžybų ar renginių. Lietuvoje ketinama organizuoti „FIBA Europe“ Generalinę Asamblėją bei Pasaulinį krepšinio kongresą, vyks
tarptautinių krepšinio turnyrų,
bus atidarytas krepšinio muziejus
Kaune „Krepšinio namai“.
Minėjimo programa parengta
įgyvendinant Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimą „Dėl 2022
metų paskelbimo Lietuvos krepšinio šimtmečio metais“.
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Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki sausio 3 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje
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8-605
99998

Kryžiažodžio (Nr. 25) atsakymas: LANKSTAS

Vertikaliai: Stepė. Turas. Pagal. Ikrai. Idalgas. Kitos. Ožiai. Akas. Siena. Sus. Liukas.
Pa. Griūsiu. AAK. Drakula. Sanitarė.
Horizontaliai: Egida. Tupikas. Radikulitas. Agatas. Salos. Saus. Lgs. Piala. Laukan.
Taisosi. Žiu. Perniek. Ana. Giliaspaudė.
Knygą „Čia bus Mėmelio pilis“ laimėjo JUOZAS PANAVAS.
Prizą atsiimti redakcijoje, Kauno g. 15 (II a ., 6 kab.)., prieš tai susitarus tel. 8-605 99998.

NEMOKAMĄ „Miesto laikraštį“ (ISSN 1822-5667) leidžia UAB „Regionas“ (įmonės kodas 122210251,
92 proc. akcijų priklauso UAB koncernui „Alga“). 2021 metais laikraštis leidžiamas du kartus per mėnesį.
Redakcijos adresas Kauno g. 15 (6 kab., II a.), LT-68178 Marijampolė, tel. 8-605 99998, el.p. miesto@
miesto.lt. Vyriausiasis redaktorius Vytautas Žemaitis, el.p. zemaitis@miesto.lt, reklamos vadovė Inesa
Kazlauskienė, tel. 8-605 99998, el.p. reklama@miesto.lt, vyriausioji dizainerė Kristina Budrienė. Šio
numerio tiražas 8 020 egz. Spausdina spaustuvė Ignatkose (Balstogė, Lenkija). Užsakomųjų straipsnių
pavadinimai - pasvirusiu šriﬅu. Už reklamos ir užsakomųjų straipsnių turinį atsako užsakovas.

Kitas
numeris
išeis
sausio 13 d.
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Kalėdinės „Pildyk“ dovanos – kasdien! Nuo
neriboto plano metams iki „Samsung“ išmaniųjų
Gausių kalėdinių dovanų metas
išankstinio mokėjimo „Pildyk“
paslaugos vartotojams jau prasidėjo. Iki pat šių metų pabaigos kiekvienas, pasipildęs savo
sąskaitą per e-bankininkystę ar
mokėjimo kortele bent 7 Eur,
dalyvauja žaidime, kurio metu
gali laimėti neribotų gigabaitų
ir minučių planą metams, „Samsung“ laikrodį „Galaxy Watch
4“ arba ﬂagmaną „Z Flip3 5G“.
„Metų pabaigos šventės simbolizuoja ryšį su artimaisiais ir dosnumą vieni kitiems. Todėl paruošėme ypatingų dovanų, kurios padės
bendrauti savęs nevaržant, o joms
laimėti nereikia atlikti jokių sudėtingų veiksmų“, – sakė Dominyka
Jonušienė, „Pildyk“ ženklo vadovė.
Kiekvienas, savo „Pildyk“ sąskai-

tą papildęs per e-bankininkystę ar
mokėjimo kortele 7 Eur ar didesne suma, automatiškai dalyvauja
žaidime – papildomai daryti nieko
nereikia. Su laimėtojais dėl prizų pristatymo ar atsiėmimo susisiekiama
asmeniškai.

Neriboti gigabaitai ir
pokalbiai iki pat 2023-ųjų:
laimėti galima kasdien
O laimėtojų, sulauksiančų sveikinančio skambučio, bus itin daug.
Iki pat metų galo kiekvieną savaitę
burtų keliu bus išrenkami 7 sėkmingi numeriai. Jų savininkai dovanų
gaus neribotų gigabaitų, pokalbių
minučių ir SMS žinučių planą visiems metams.
Įprastai toks neribotų duomenų,
minučių ir SMS planas, galiojantis

Lietuvos teritorijoje, ne akcijų
metu „Pildyk“ savitarnos svetainėje kainuoja 14,99 Eur/
mėn. Tačiau visiems vartotojams, šį planą laimėjusiems
kalėdiniame žaidime, jis bus
aktyvuotas nemokamai ir automatiškai, taip pat nemokamai
prasitęs, kas mėnesį iki pat
2023-ųjų.

Kas savaitę – po tris
laikrodžio „Galaxy
Watch 4“ laimėtojus
Tai dar ne viskas. Iki pat šių
metų pabaigos kiekvieną savaitę net 3 „Pildyk“ žaidime
dalyvaujantys vartotojai laimės po
„Samsung“ išmanųjį laikrodį „Galaxy Watch 4“. Dovanos vertė – 319
Eur.

Duris atvėrė nauja „Akimirka sau“ parduotuvė!

Kalėdų dovanos norintiems išskirtinių namų –
interjero detalių, tekstilės ir namų kvapų.

Laukiame Jūsų!

Jaunimo g. 12, Marijampolė. Darbo laikas: I-V nuo 11 val. iki 17 val., VI - nuo 11 val. iki 14 val.

Šis juodos spalvos laikrodis pasižymi ne tik moderniu dizainu, bet ir
išmaniu ekranu, kurio skersmuo siekia net 40 mm. Jame galima patogiai
matyti visus skambučių ir žinučių
pranešimus. Be to, su „Galaxy Watch 4“ galima ir atsiskaityti – jame
įdiegta „Google Pay“ funkcija.
Išmaniojo laikrodžio laimėtojai galės ir paprasčiau įgyvendinti naujametinius pažadus gyventi sveikiau
bei aktyviau. Specialūs įrenginio
jutikliai matuoja pulsą, miego kokybę ir kraujyje esančio deguonies
kiekį – visus šiuo duomenis galima
stebėti tiesiog ant rankos riešo. Be to,
šis laikrodis fiksuoja net 90 skirtingų
sporto šakų aktyvumą bei pasivaikščiojimo ir bėgimo maršrutus.

Didysis savaitės prizas –
telefonas „Samsung Z Flip3 5G“
Ypač pasiseks tiems žaidimo dalyviams, kurie laimės didžiuosius

savaitės prizus – išmaniuosius telefonus „Samsung Flip Z3 5G“ (128
GB). Šių smėlio spalvos ﬂagmanų
vertė yra 1059 Eur.
Akį traukiančio dizaino telefonas
labiausiai išsiskiria analogų neturinčiu besilankstančiu ekranu. Nors jo
įstrižainė siekia net 6,7 colių, tačiau
išmanusis gali būti perlenkiamas
pusiau ir patogiai įtilpti į kišenę.
Maža to, su „Samsung Flip Z3 5G“
galima užfiksuoti ypač aukštos
kokybės nuotraukas. Tai užtikrina
dviguba galinė ir 10 MP asmenukių kamera. Beje, asmenukes galima
daryti net ir su užverstu telefonu.
Vienas žaidimo dalyvis jame laimėti
gali tik vieną kartą. Išsami informacija apie žaidimo taisykles bei sąlygas
skelbiama internetinėje svetainėje:
www.pildyk.lt/akcijos/zaidimo-taisykles arba suteikiama paskambinus
trumpuoju numeriu 1577 (0,09 eur/
skamb.) ar „Tele2“ salone.

Virtualioje konferencijoje nevirtualios ekskursijos
Inga JOČIONIeNė. Erasmus+ „Europe is my
future“ projektas skirtas jaunajai kartai susipažinti su Europos Sąjunga ir jos galimybėmis. Projektą koordinuoja Marijampolės šv.
Cecilijos gimnazija, dalyvauja partneriai iš
Turkijos, Italijos ir Rumunijos.
Gruodžio 13-18 d. organizuotas virtualus
susitikimas, kurio metu mokiniai gilinosi į
ES įstatymų ginamas žmonių teises ir technologinę naudą. Rumunijos partnerių organizuojamame susitikime dalyvavo šv. Cecilijos
gimnazijos 8 kl. mokiniai. Pirmąją projekto
dieną jie gilinosi į žmogaus teisių gynėjų
biografijas, jų gyvenimus ir likimus, taip pat
aptarė technologines Marijampolės miesto
galimybes. Moksleiviai sukūrė skaidres, ruošė
informaciją, kuria dalinosi su šalių partnerių
mokiniais: italais, turkais ir rumunais.
Erasmus+ „Europe is my future“ virtualaus
susitikimo antrąją dieną moksleiviai susipažino su žmogaus teisių istorija. Teisininkė
p. Elena Baston vedė pamoką apie Žmogaus
teisių deklaraciją ir supažindino su visais minėto dokumento straipsniais. Tikrinant žinias
apie Žmogaus teisių deklaraciją sužibėjo mūsų
mokyklos mokiniai Gabrielė Mickevičiūtė ir

Klausome gido „Atominiame bunkeryje“

Adomas Gutauskas, kurie į visus klausimus
atsakė teisingai. Peno mintims davė vaizdai
iš „TED talks“ (kasmetinė tarptautinė konferencija, kurios šūkis „idėjos vertos platinimo“)
apie gimimo liudijimų išdavimo problemą. Ji
paskatino susimąstyti, kokie laimingi esame
žinodami, kur ir kada gimėme. Kilę iš neturtingų, neišsivysčiusių šalių žmonės netenka
galimybės mokytis, studijuoti, dirbti, atsidaryti
banko sąskaitas, būti pripažintais piliečiais
vien dėl to, jog neturi gimimo liudijimo.
Trečiąją projekto dieną visus įtraukė pamoka
„Ar 21 amžiuje vis dar yra vergovė?“ Aptarėme, kas yra šiuolaikinė vergovė: prekyba žmonėmis, seksualinis išnaudojimas, migrantų
vergovė ir t. t. Visus sujaudino tikros istorijos
apie žmonių prekybą, „Au Pair“ tarptautinę
kultūrinių mainų programą (pagal ją jaunimas
gyvena metus užsienio šeimoje, prižiūrėdamas
vaikus) ir pan., pasakotos įvykius patyrusių
žmonių.
Diskusijoje aptarta, kaip galima užkirsti
kelią šiuolaikinei vergovei, ką daryti, kad
nepatektume į modernios vergovės pinkles?
Po pertraukos žaidėme interaktyvų žaidimą
– „Kasdieninių problemų sprendimas“. Mo-

Ekskursija istorinėje Prezidentūroje Kaune

kinius linksmai nuteikė žaidimas „Kahoot“
- „Keisčiausi pasaulio įstatymai“. Ketvirtąją
projekto dieną visi dalyviai vyko į ekskursijas
savo šalyse. Marijampoliečiai Kauno technologijos universiteto muziejuje „nukeliavo
laiku“ į smetoninę Lietuvą, aplankė seniausius
Universiteto pastatus, sužinojo, kur dirbo ir
mokėsi žymiausi Lietuvos valstybės veikėjai
ir mokslininkai. Taip pat išgirdome įdomių
ir linksmų istorijų iš spalvingo studentų gyvenimo, pamatėme beveik 100 metų senumo
istorinę prof. K. Vasiliausko medžiagų atsparumo laboratoriją ir dalyvavome edukacinėje
programoje „Pažintis su senovine laboratorija“.
Per pietus Bernelių smuklėje išmokome virti
cepelinus. O popiet, pasivaikščioję Laisvės
alėja, aplankėme istorinę Prezidentūrą, išgirdome Prezidento rūmų istoriją, apie Kauno
tapimą laikinąja sostine ir to laikmečio politinį
kontekstą.
Vakarop aplankėme „Atominį bunkerį“, kuris
pristato „KGB šnipų muziejų“. Tai unikali kolekcija, kurioje paviešinta slapta sekimo įranga
ir prietaisai, naudoti NKVD, KGB ir milicijos
specialiųjų tarnybų. Iki šiol apie KGB naudotą
sekimo techniką galima buvo tik paskaityti

knygose arba pamatyti kino filmuose apie
Džeimsą Bondą.
Paskutinę virtualaus susitikimo dieną Dunarea de Jos Galati universitetą ir studijų
programas apžvelgė prof. Aida Mihaela Vasile. Paskaitą apie technologijų ir švietimo
naujoves skaitė to paties universiteto prof. Ion
Ion. Pamoką apie maisto pramonę ir ES fondų
panaudojimą vedė Balaban Mihail.
Virtualiu būdu aplankėme virtualaus susitikimo šeimininkų miestą Galati, kuris turi
nuostabų senamiestį, uostą, parkus. Labai
nudžiugome išgirdę balsavimo dėl geriausio
devizo apie žmogaus teises rezultatus - nugalėtoja buvo paskelbta Merlinda Sikorskytė. Susitikimą baigėme ekskursijų pristatymu, kurio
metu moksleiviai turėjo galimybę pasidalinti
įspūdžiais. Tikimės, kad paskutinis projekto
susitikimas vyks jau GYVAI, tad partneriams
tarėme iki susitikimo Turkijoje.
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Horoskopas

Kokia jūsų Zodiako ženklo prognozė?
Avinas
Gimusieji po šiuo Zodiako ženklu nuo
2022 m. pirmojo ketvirčio matys lėtą, bet
stabilų kilimą. Nesijaudinkite ir nesistebėkite. Iš pradžių gali tekti susitvarkyti
su praeities problemų bagažu. Visa tai
laikina ir jūs tikrai susitvarkysite. Kol
Saturno planeta bus Ožiaragio ženkle,
viskas bus gerai. Svarbiausia – kantrybė
ir sunkus darbas. Tačiau teks labai atidžiai stebėti savo karjerą, nes žvaigždės
gali trukdyti progresui. Nebūtinai taip
nutiks, tačiau nepamirškite šios mažos
kliūties.
Jei galvojate apie profesijos keitimą, tuomet neskubėkite priimti sprendimo 2022
m. pirmąjį ketvirtį. Tai netinkamas laikas.

Jautis
Šio ženklo atstovai yra tikri laimingieji. Metų pradžioje jie sulauks labai gerų
naujienų. Argi ne puiku? Pasistenkite nuo
2022 metų sausio 1 dienos viską kruopščiai planuoti: susitikimus, renginius ir
pan. Tai padės išnaudoti visas naujas galimybes ir perspektyvas. Jūsų pagrindinė
užduotis yra sinchronizuoti veiksmus ir
galimybes. Jei pavyks, sėkmingi darbai
ir drąsiausių planų įgyvendinimas garantuoti.
Viskas priklauso nuo konkretaus žmogaus: vieni Jaučiai mėgsta viską planuoti,
kiti tiesiog stengiasi nepraleisti geros
galimybės.

Dvyniai
2022-ieji jums bus nuostabūs ir nepakartojami. Tai bus tikrai stebuklingi metai. Tai įdomus laikas, kupinas svajonių,

projektų ir idėjų. Anksčiau tikriausiai
dažniausiai plaukdavote pasroviui. Dabar viskas pasikeitė: svajokite, išdrįskite
– viskas susitvarkys! Dėl to, ką išmokote,
pagaliau galėsite viską įgyvendinti. Būkite pozityvūs ir motyvuoti, nes 2022-ieji
yra jūsų metai!

Vėžys
Gimusiesiems po šiuo ženklu 2022
metais labai svarbu susitelkti į asmeninį gyvenimą, finansus, turtą ir karjerą.
Visi šie aspektai jiems bus labai svarbūs.
Vėžiai šiose srityse gali susidurti su įvairiomis nenumatytomis aplinkybėmis,
todėl turi būti joms pasiruošę. 2022-ieji
šio Zodiako ženklo atstovams – sunkaus
darbo ir užsispyrimo metai. Jei stengsitės
ir parodysite ryžtą, tikrai pasieksite viską,
ką galvojate. Šie metai gali būti vieni geriausių jūsų gyvenime, jei dirbsite visuose
savo gyvenimo „frontuose“.

Liūtas
Gimusių po Liūto ženklu laukia įvykių
kupini metai. Jie turi daugiau dėmesio
skirti svarbių sprendimų ir veiksmų priėmimui, o ne projektų planavimui ir plėtrai. Viskas priklauso nuo jūsų: pastangos
nenueis veltui, svarbiausia neatsitraukti
ir nepasiduoti. Taip pat svarbu neskubėti, neskubinti reikalų ir nesijaudinti: viskam savas laikas. Atidžiai apsvarstykite
kiekvieną žingsnį, nes kitaip visos jūsų
pastangos nueis veltui.

Mergelė
Šio Zodiako ženklo atstovams 2022ieji – pakilimų ir nuosmukių metai. Jūs
netgi galite tikėtis įvykių reguliarumo ir

nuspėjamumo. Šie metai jums bus kupini
iššūkių. Nesvarbu, ar tai asmeninis gyvenimas, ar karjera, turite būti atsargūs.
Neskubėkite imtis jokių veiksmų, kol visko kruopščiai neišanalizavote. Tai padės
sumažinti riziką ir apsisaugoti nuo klaidų.

Svarstyklės
2022-ieji bus palankūs ir pažangūs
metai daugeliu atžvilgių. Jūsų talentas
bandyti ir eksperimentuoti pravers. Gali
būti, kad tai atneš netikėtą sėkmę, apie
kurią šiandien nedrįstate net svajoti. Iš
prigimties esate tyrinėtojas, tad mokykitės, pažinkite pasaulį. Sėkmė yra labai arti!
Eksperimentavimas yra raktas į sėkmę!

Skorpionas
Po Skorpiono ženklu gimę žmonės
2022 metais pagaliau galės pajusti taip
trokštamą lengvumą. Tai taikoma tiek
asmeniniam, tiek profesiniam gyvenimui.
Turėsite galimybę atsikratyti nerimo, atsikvėpti ir tiesiog mėgautis gyvenimu.
Tačiau niekas gyvenime nepadėta ant
sidabrinės lėkštutės: dirbkite su savimi,
atsikratykite destruktyvių ir žalingų mąstymo šablonų.
Prie sveikų įpročių priskiriamas knygų skaitymas, meditacija ir visa kita, kas
skatina sielos ramybę ir harmoniją. Pavyzdžiui, reguliari meditacija gali būti
veiksmingas būdas kovoti su nerimu
ir stresu. Praktikuotis kiekvieną dieną
būtina.

Šaulys
Šio Zodiako ženklo atstovams 2022-ieji
žada sėkmę finansų srityje. Dėl savo gebėjimo tyrinėti ir eksperimentuoti galėsite

pasiekti stabilią padėtį. Beje, nedvejodami kreipkitės patarimo į artimuosius ar
ekspertus. Ateinančiais metais jų pagalba
jums bus neįkainojama.

Ožiaragis
Galite jaustis efektyviai ir tuo pačiu
metu būti ramūs bei atsipalaidavę.
2022 metais atsivers naujos galimybės
(nepraleiskite jų!). Šie metai bus kupini džiaugsmo. Atrasite naujus grožio
ir patrauklumo aspektus, suprasite ir
atrasite tai, kas anksčiau buvo laikoma
nesvarbiais dalykais. Pavyzdžiui, galite
nustebti sužinoję, kad mėgstate tapyti.
Ir tai yra puiku!

Vandenis
Harmonija – tai raktinis žodis. Įsitikinkite, kad jūsų sieloje tvyro ramybė ir
harmonija, tada galėsite tikėtis sėkmės
visose srityse. Savęs neatpažinsite: spinduliuosite ramybe ir laime.

Žuvys
Gimusieji po šiuo Zodiako ženklu turi
ypatingų ir unikalių sugebėjimų, kurie
juos išskiria iš kitų. Pats laikas juos parodyti: 2022 metais galite susidurti su
sunkiomis ir dviprasmiškomis situacijomis. Nesijaudinkite – viskas išeis į
naudą. Šiemet savęs neatpažinsite, nes
parodysite neregėtą energiją ir racionalumą. Jūsų itin kūrybingai prigimčiai tai
bus tikras proveržis.
Greičiausiai net pradėsite nerimauti,
kad tapote per daug pragmatiški. Tačiau
taip nėra: 2022-ieji jums yra sėkmės ir
pasiekimų metai.
https://www.zinoti.lt

Zoologijos sodo tigrė prognozuoja ramius metus
Aida Grockienė. Ateinančių metų simbolis
juodojo vandens tigras su savimi atsineš drąsą
- naujoms pergalėms, išmintį - prasmingiems
gyvenimo pokyčiams ir galią - kurti naujas
taisykles. Ne veltui tigrai laikomi vienais gražiausių bei paslaptingiausių gyvūnų pasaulio atstovų. Kaune, Lietuvos zoologijos sode
gyvena amūriniai tigrai, o vienas iš jų spėjo,
kokie bus ateinantys metai.
Tigrai - vieni pavojingiausių pasaulio plėšrūnų, yra įrašyti į tarptautinę Raudonąją knygą,
šiandien jų likę vos 3 800 individų. Iš žinomų
9 šio gyvūno porūšių, 3 - visiškai išnykę, o likusieji - ant išnykimo ribos. Siekiant išsaugoti
amūrinių tigrų populiaciją, Lietuvos zoologijos sode, pagal Europos retų ir nykstančių
rūšių veisimo programą, 2008 - 2013 metais
apsigyveno du plėšrūnai.
Tigrė Norda atkeliavo 2008 metais iš Rusijos,
Čeliabinskio zoologijos sodo, o 2013 metais
sulaukė partnerio, Edo, kuris atvyko iš Čekijos
respublikos Ostravos zoologijos sodo. Tigrai

prisitaikę gyventi įvairiomis sąlygomis, nuo
Sibiro taigos, kur naktys gali būti iki -40 °C,
iki Sundarbano pelkių, kur temperatūra siekia
daugiau nei 40 °C, todėl nei lietuviškos žiemos,
nei vasaros jiems nėra baisios. Būdami labai
alkani, tigrai gali suėsti iki 27 kg mėsos per
dieną, tačiau paprastai jie suėda apie 9 kg.
Įdomu tai, kad patinai pirmiausia prie grobio leidžia pateles ir jauniklius, o patys lieka
paskutiniai eilėje.
Nuspėti, kokie bus artėjantys metai, šiemet patikėta Nordai. Plėšrūnų prižiūrėtojai
paruošė jai tris siurprizus: dovanas, kuriose
paslėptas pašaras - šviežia mėsa. Viena dovana
simbolizuoja aktyvius, kita - ramius, o trečioji
- nenuspėjamus būsimus 2022 metus.
Išleidus tigrę į lauko voljerą, ji ramiai,
grakščiai, kaip ir priklauso šių paslaptingų kačių atstovei, nužingsniavo tiesiai prie
dovanų. Apuosčius visas, Nordą labiausiai
sudomino ramių metų perspektyva, kurią
ir pasirinko.

Prognozuotoja...

Amžina šventinio stalo klasika ir puošmena

- užkandžių lenta (angl. „charcuterie board“). Tai
paprastas būdas ne tik patogiai patiekti šventinius
užkandžius, kuriais planuojate vaišinti svečius, bet
ir padekoruoti stalą.
Pasigaminti užkandžių lentą nėra sunku – dažniausiai pasirinktus produktus tereikia supjaustyti
ir gražiai išdėlioti ant pasirinktos medinės virtuvinės lentelės ar padėklo. Taigi, kaip sukurti Kalėdinę
užkandžių lentą, nuo kurios niekas negalės atplėšti
nei rankų, nei akių?
1. Pradėkite nuo sūrių. Dėkite juos ant lentos, sūrius
galite pjaustyti arba ne. Bus gražiau, jei rinksitės
skirtingų formų ir atspalvių sūrius, tačiau persistengti nereikia, nes pats užkandžių lentos dizainas
jau bus didelė puošmena.

Udrius Armalis. Garažo sieną prie Kazlų Rūdos
Turizmo ir verslo informacijos centro papuošė

P. S. Kadangi Kazlų Rūdos gyventojai pasklidę
po visą Lietuvą, yra tikimybė, kad A. Raugevičiaus
kūrinyje gali būti ir „Miesto laikraščio“ skaitytojų
giminių. Norintys įsitikinti arba pamatyti įspūdingą piešinį Atgimimo g. 5, kviečiami apsilankyti.

žinomo Kauno menininko Armino Raugevičiaus
piešinys. Jis sukurtas istorinių fotonuotraukų pagrindu. Istorikas, humanitarinių mokslų daktaras
Juozas Banionis sako, kad sienos piešinys atspindi
tris Kazlų Rūdos istorijas nuo Pirmojo pasaulinio
karo iki 1940 metų.
Pirma – apie kaizerio vokiečių okupacijos metus,
kai miestas, įsikūręs prie seniausio Lietuvos gele-

žinkelio, tapo didžiuliu uogų ir grybų supirkimo
punktu. Tai leido užsidirbti vietiniams gyventojams, todėl galima drąsiai sakyti, kad posakis „jei
ne grybai ir ne uogos...“ tinka ir I Pasaulinio karo
meto Kazlų Rūdos gyventojams.
Antra istorija primena Kazlų Rūdą tarpukariu
buvus kauniečių vasarviete. Miesto pakraščio
pušyne buvo įrengti hamakai, poilsiautojus aptarnavo krautuvės, restoranai ir viešbučiai. Piešinyje pavaizduotas namas prie centrinės Vienybės

aikštės. Pastato savininkas M. Natonzonas dalyje patalpų buvo įrengęs parduotuvę, o likusias
nuomojo alinei, batsiuviui, kirpyklai ir kitiems
smulkiems verslams. Tikėtina, kad ponas namo
tarpduryje – pats M. Natonzonas, o vyrai šalia
– pirkėjai. Šis namas išlikęs, jo pirmame aukšte
veikia parduotuvė.
Trečia istorija pasakoja apie gyventojų įrengtą
skverą. Jis atsirado pasodinus medžių prie senojo
turgaus ir Štreimikio restorano. Pastarojo nebėra,

Neaišku, kas yra kiti asmenys, pavaizduoti piešinyje.

tačiau išlikęs jo pastatas, o skverą puošia paminklai žymių žmonių, kilusių iš Kazlų Rūdos krašto.
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Įspūdingame piešinyje dar yra nežinomųjų
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Kodėl verta dovanoti knygą
Dovanojate visą pasaulį! Ne tik
knygos apie keliones padės užuosti egzotinių šalių kvapus, išgirsti džiunglių
garsus ar patekti į sunkiai prieinamas
vietas. Romanai, biografijos, istorinės
bei fantastinės knygos talpina ištisus
pasaulius, kartais realius, o kartais žadinančius vaizduotę magiškais vaizdiniais.
Lengva supakuoti. Ši priežastis neatrodo įtikinamai, ar ne? Tačiau pamėginkite supakuoti pliušinį dinozaurą, trijų
dalių žvakidę ar pieno ąsotėlį. Knygų
forma yra dovanų pakuotojo svajonė,
o jas gražiai suvynioti pavyksta net
pradinukams.
Nereikia plėšti banko. Knygos nėra
pigios, tačiau biudžetą nusiaubia nepalyginamai mažiau nei mobilūs telefonai, rankų darbo vazos, šviestuvai ar
madingi žaislai. Gerų knygų įsigysite
vos už kelis eurus, tereikia pasinaudoti
karštomis akcijomis.
Supažindina su idėjomis. Atsibodo
su dėde ginčytis dėl politikos? Mama
įsitikinusi, kad socialiniai tinklai nekuria jokios vertės? Rasti svarių argumentų tolimesnėse diskusijose padės gerai
parašyta knyga. Kokybiškoje literatūroje
dėstomos aktualios temos gali pakeisti nusistovėjusį požiūrį ar bent vilioja
praplėsti akiratį.
Galima perdovanoti. Ne kartą gavote dovanų ir nežinojote, kur jas dėti.
Tačiau, jei netyčia į jūsų rankas pateko
knyga, kurią jau turite, ją įvairiuose forumuose galite iškeisti į kitą, taip pat
perdovanoti draugams, perleisti bibliotekai ar mokykloms, palikti knygų nameliuose bei kitose vietose, kur renkasi
skaitytojai.
Parašyta kiekvienam. Yra žmonių,
kurie sako, kad jiems nepatinka skaityti.
Ką gi, greičiausiai jie nerado tinkamos
knygos. Per metus išleidžiami tūkstančiai įvairaus žanro leidinių. Nesvarbu,
ar juos ketinate dovanoti romantikui,
ar universitete filosofiją studijuojančiam pusbroliui – visada rasite tinkamų
kūrinių.
Daro žmones geresniais. Banalu?
Bet tai yra tiesa. Mokslas įrodė, kad knygas skaitantys žmonės yra empatiškesni. Be to, teigiama, kad skaitantys gyvena ilgiau, o jų smegenys veikia geriau.
Daugiau dovanotų knygų ir pasaulis
taps geresnis.
Nereikalauja priedų. Viskas, ko reikia knygai skaityti yra… knyga! Na, gal
dar patogi sofutė. Neprireiks baterijų ar
specialaus pasiruošimo, kokio pareikalautų, pavyzdžiui, dovanota slidinėjimo
įranga. Tiesiog išvyniojate, pamyluojate
ir skaitote.
Amžinai madingos. Dovanota knyga
nesuges ir neprivers dovanos gavėjo
rūpintis garantiniu taisymu. Knygos
nedūžta, tiesą sakant, net aplietos kava
praranda tik išorinį grožį, puslapiai gelsta, viršeliai apsitrina, tačiau istorija viduje lieka nepakitusi.

2. Uždėkite mėgstamų mėsos gaminių. Kumpį
sukite ar plėšykite, nesistenkite sudėti pernelyg
tvarkingai.
3. Pridėkite saldžių priedų. Čia labiausiai tiks švieži
vaisiai, uogos ir džiovinti vaisiai.
4. Pridėkite krekerių, traškių duonos lazdelių,
trapučių, duoniukų ar tiesiog plėšyto prancūziško
batono gabalėlių.
5. Nepamirškite pagardų. Čia tiks įvairios užtepėlės,
humusas, namų gamybos džemai, lydytas sūrelis.
6. Papuošimui ir tarpų užpildymui naudokite šviežią rozmariną, čiobrelius, įvairius riešutus, spanguoles, granatus ar mandarinus, kurie užkandžių
lentai suteiks papildomos spalvos ir sukurs šventinę
nuotaiką ant stalo.

Mėgstantiems keliauti. Pastarieji
pora metų smarkiai susiaurino pasaulį
ir apribojo keliones. Tačiau knygos, kuriose keliautojai dalijasi savo įspūdžiais,
leidžia nusikelti į tolimas šalis ir kartu
su autoriais skanauti, patirti ir atrasti.
Niekada neprašausite. Klasikinė
literatūra – universalus ir geras pasirinkimas. Klasikinės knygos formuoja
pasaulėžiūrą, leidžia geriau suprasti laikotarpį, kuomet jos buvo rašytos, taip
pat kitas knygas, kurias neretai įkvepia
klasikai. Ernest Hemingway, William
Shakespeare, Jane Austen, Erich Maria
Remarque, Michail Bulgakov – autoriai,
kurių kūryba nesensta ir nepraranda
vertės.
Fantastikos knygos. Jos patinka
visų lyčių ir amžiaus grupių žmonėms.
Mokslinė fantastika žada keliones laiku
ar į kosmoso platybes, supažindina su
drakonais, raganiais, elfais, troliais ir
kitomis būtybėmis. Norite pabėgti nuo
rutinos? Rinkitės fantastiką!
Naujovių į virtuvę. Dovanodami receptų knygas kartu dovanojate ir naujas
patirtis bei skonius. Tiesa, būtina žinoti,
ar žmonės mėgsta gaminti, tačiau jei
atsakymas teigiamas, tai kiekvienas apsidžiaugs kokybišku, nauju, įkvepiančiu
kulinariniu leidiniu.
Biografijos. Knygos, kuriose aprašyti lyderių ir garsenybių gyvenimai ar
įvairūs atsiminimai apie nepaprastus
gyvenimus. Daug žmonių iš tokių knygų pasisemia patirties, randa įkvėpimo,
pasimoko.
Žingeidiems. Mokslo populiarinimo
knygos – dėmesio verta kategorija ieškantiems įdomesnių skaitinių. Populiariausi autoriai, nuo kurių galite pradėti
dovanų sąrašą, yra Yuval Noah Harari,
Carlo Rovelli ir Stephen Hawking. Apie
jų knygas kolegos diskutuoja taip pat
dažnai, kaip apie orą.
Vaikams ir jaunimui. Knygos ugdo
vaizduotę, empatiją, turtina žodyną ir
dovanoja galimybę pabėgti į kitus pasaulius. Mažyliams patinka Kakė Makė,
o savarankiškai skaitantiems jaunuoliams siūlome Astrid Lindgren knygas.
Truputį vyresniems, be abejo, patiks
Hario Poterio serija.
Paaugliams ir jaunimui rekomenduojame pasidairyti klasikos kategorijoje, tarp kurios J. D. Salinger „Rugiuose
prie bedugnės“, Lewis Carroll „Alisa
Stebuklų šalyje“, mokslinės fantastikos
pradininko Jules Verne kūriniai ir kitos
knygos.
Itin išrankiems. Pažįstate žmogų,
kuris nuolat apsuptas knygų? Jums atrodo, kad gavę dovanų, tokie skaitytojai
tik ir galvoja „o ne, ne tai!“, tačiau tai
netiesa. Tikri knygoholikai jums patvirtins, kad knygų per daug nebūna ir jos
iš tiesų yra geriausia dovana. Jei bijote
aistringam skaitovui neįtikti, rinkitės
knygyno dovanų kuponą.

Parengė Simona PĖČELYTĖ,
UAB „Patogu pirkti“

