Bent jau teisybės bado nepajusite
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Vytautas ŽEMAITIS. Greta gąsdinimo „rusai puola“ pagrindinė
žiniasklaidos tema – infliacija. Parduotuvės aiškina, kad tiekėjai
kasdien didina kainas. Pirkėjai skaičiuoja, jog maisto produktai
brango 20, 30 ir net per 50%. Anot ekonomistų, kainos viršūnę
pasieks vasarį. „Bus badas, ne kitaip“, - kalba žmonės.
Dalį marijampoliečių gelbsti Lenkija, kur nebrangsta maistas,
degtinė, šildymas ir elektra gyventojams. Verslas – kitas reikalas.
Popierius, ant kurio ten spausdinamas „Miesto laikraštis“ (kaip
ir kiti lietuviški) nuo vasario brangsta 180 % (!), elektra, kurią
vartoja spaustuvė - 90%. Bet „Miesto laikraštį“ toliau gausite
dykai. Kad nepajustumėte teisybės bado.

Sklypas Parko g.1D praėjusį lapkritį
V. Žemaičio nuotrauka

Vytautas ŽEMAITIS. Mokykloje mums aiškino, kad žalojamam
medžiui skauda kaip žmogui. Tik augalas dėl suprantamų priežasčių to negali pasakyti, todėl medžiai, kuriuos pjauna, kerta,
laužo, miršta tylėdami. Aišku, jų niekas neklausia: nori jie mirti
ar gyventi.
Kartais, dėl šventos ar kitokios ramybės, kad koks nors gamtos
mylėtojas neimtų triukšmauti, pažada vietoje nužudytųjų kitoje
vietoje pasodinti naujų medžių.
Kažkodėl žuvus ar kitaip ne dėl senatvės į amžinybę iškeliavus
žmogui, jo artimieji neguodžiami, pavyzdžiui, taip: „Neliūdėkite
pernelyg dėl netekties, juk kažkur vietoje jūsų vyro (žmonos,
sesers, brolio ir t. t.) gimė kūdikis.“ Neabejotinai gimė – pasaulyje kas minutę gimsta apie 250 vaikų. Bet ar tokia informacija
guodžia gedinčiuosius?

Taip sklypą planuojama pertvarkyti. Statybos
specialistų skaičiavimais, kvadratinio metro
kaina tokių namų butuose (labai apytiksliai)
būtų 2,5 tūkstančio eurų
Kompiuterinė vizualizacija

Daugiau 7 psl.

Ar „įsipieš“ į šį tarpą šiukšliavežis?
Atsakymas 7 psl.

JUODELIAI KVIEČIA!
Viena didžiausių ir
moderniausių medienos
perdirbimo įmonių

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

augina savo komandą ir darbui AKMENYNŲ gamybiniame
padalinyje, kviečiaReikalingas
prisijungti:

šaltkalvisPAMAINOS MEISTRĄ
remontininkas.

Siūlome 1000-1100 Eur „į rankas”
• Slenkantis pamainomis darbo graﬁkasReikalavimai:
(2 dienomis/2 naktimis/4 laisvos)
ne mažesnė nei 3kurą
metų
• Darbuotojus vežame autobusu arba kompensuojame
(*yra papildomų
darbo patirtis, autopakrovėjo
sąlygų)
teisės būtų privalumas.
• Garantuojame laiku mokamą ir nuo rezultatų priklausantį darbo užmokestį!
• Nemokamas testavimas dėl Covid-19 ligos!
Keiptis tel.: 8 620 66343
• Draudimas nuo traumų!
Skambink ir gauk TAU tinkantį pasiūlymą
tel.: +370 698 41920; +370 600 00515 arba siųsk CV adresu cv@juodeliai.lt
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Dainius Gaižauskas: „Nuo Prezidento priklausys Lietuvos žmonių
vienybė, saugumas ir kaip pasitiksime artėjančias valstybines šventes“

Pokalbis su Seimo nariu, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotoju, atstovaujančiu
Valstiečių ir žaliųjų sąjungai (LVŽS),
Dainiumi GAIŽAUSKU.
- Po ketverių metų Seimo valdančioje
daugumoje jau daugiau kaip metai esate opozicijoje, tačiau ir šioje kadencijoje
darbuojatės komitete, atsakingame už

Lietuvos nacionalinį saugumą. Esate vienas aršiausiai kritikuojančių dabartinę
valdžią, negailite, sakyčiau, išskirtinai
skaudžių kirčių Premjerei Ingridai Šimonytei bei konservatorių lyderiui Gabrieliui Landsbergiui, kurie tiesiog negali ramiai atlaikyti Jūsų kritikos, dėl to
Jūsų paliestos problemos dažnai tampa
dienos temomis pagrindinėje žiniasklaidoje. Ypač daug kritikuojate valdančiųjų
sprendimus nacionalinio saugumo klausimais: migrantų krizės prisišaukimą,
netaiklių sankcijų Baltarusijos režimui
parinkimą, ekonominio karo su Kinija
išprovokavimą, dėl kurio aktyvavosi
Lietuvos verslo žlugdymo procesas, bei
lietuvių tautos supriešinimo veiksmus,
kuriuos įvardinote kaip didžiausia šių
dienų grėsme Lietuvos nacionaliniam
saugumui. Tik supriešinta tauta gali atsisakyti ginti savo valstybę, todėl šį dabartinės valdžios veiksmą Jūs pavadinote
tiesiog nusikaltimu, nes būtent dabar, kai
Rusija stovi ant karo slenksčio su Ukraina, supriešinti savo tautą, pasak Jūsų,
yra nusikaltimas. Žinome, kad praėjusią
savaitę kartu su LVŽS frakcijos atstovais
susitikote su LR Prezidentu Gitanu Nausėda. Apie ką diskutavote ir kokią žinią
perdavėte Valstybės vadovui, nes po šio
susitikimo žiniasklaidai pateikėte trumą
komentarą pareikšdamas, kad valdančiųjų

išprovokuotas krizes užsienio ir vidaus
politikoje kuo skubiau turi spręsti Prezidentas ir kol dar nevėlu imtis ryžtingų
veiksmų siekiant atstatyti pasitikėjimą
valstybės vadovais. Ką turėjote galvoje
tai akcentuodamas?
- Prezidentas turi imtis lyderystės ir proaktyvių veiksmų, nes valdantieji ėmė ignoruoti
diplomatiją užsienio politikoje, pavertė ją chaotiška ir žalinga valstybei. Negana to, jie dar ir
prarado kontrolę, pažeminę mūsų valstybę, nederindami svarbių užsienio politikos klausimų
su ES vadovais ir atsakingomis institucijomis,
įstūmė į keblią padėtį kitas ES valstybes, kurios
turi rodyti ir pagarbą demokratijai, ir išlikti
ištikimomis savo valstybių ekonominiams
interesams. Mes liekame vieninteliai, kurie
pyksis su Kinija, aukodami valstybės verslą ir ekonominius valstybės interesus. Jokie
skambūs situacijos pavadinimai apie vertybinę
politiką to nepakeis, nes tokia politika, kokią
vykdo valdantieji, tikrai neatliepia valstybės
interesų.
Taip pat svarbu, kad Prezidentas savo skubiuose ir neatidėliotinuose darbuose akcentuotų ir rodytų visuomenės vieningumo privalumus, pagarbą valstybinei kalbai ir kitiems
valstybės simboliams, nesileistų įveliamas į
valdančiųjų pinkles segreguojant visuomenę,
nes susiskaldžiusi tauta tampa silpna vieta
nacionalinio saugumo kontekste.

Anoniminis laiškas, kuriame daug tiesos
Vytautas ŽEMAITIS. „Mes, savivaldybės
darbuotojai, rašome Jums neapsikentę savivaldybės administracijos direktoriaus ir
mero elgesio mūsų atžvilgiu. Mūsų pareiginiai koeficientai metų metais nesikeičia.
Gaudami 500-600 eurų darbo užmokesčio
į rankas nepajėgiame išlaikyti savo šeimų.
Darbuotojų metinio vertinimo metu, duota
komanda vertinti savo veiklą „gerai“, nors
visas metines užduotis esame įvykdę ir galime tikėtis 0,5/1,5 koeficiento darbo užmokesčio didinimo.(...) Nesutikus su vertinimo
rezultatais, siūloma ieškotis kito darbo.
Prašome imtis priemonių, atlikti tyrimą,
sustabdyti vadovų vykdomą administracinį
mobingą darbuotojų atžvilgiu. (...). Neatsižvelgus į mūsų reikalavimus kreipsimės į
profsąjungą, žiniasklaidą...(...)“
Tai ištrauka iš skundo Marijampolės sa-

vivaldybės tarybos nariams, kurie prašomi
šių metų biudžete skirti lėšų darbuotojų
darbo užmokesčio didinimui ir peržiūrėti
praėjusių metų fiktyvų vertinimą, kuris
neatitinka teisės aktų reikalavimų.
Kadangi skundas, kaip kad jame rašoma,
„dėl suprantamų priežasčių“ nepasirašytas,
o jo autoriai grasina kreiptis į profsąjungą,
jos „Miesto laikraštis“ ir pasiteiravo apie
rašte išdėstytus dalykus.
Savivaldybės administracijos darbuotojų
profsąjungos pirmininkas Darius Cinaitis
sakė, kad skunde yra nemažai tiesos. Kalbant apie darbuotojų, kurių darbo santykius
reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, veiklą, pagal galiojančią tvarką, ją
pirmiausia įsivertina darbuotojas, o po to
vadovas, kuris ir priima sprendimą dėl minimo koeficiento. Tai darant atsižvelgiama

Kodėl gynėjai - ne pirkėjai?

Andrius GUDYNAS. Pastatas užkaltais langais ir šalia didžiulė plynė – tai kažkada buvusios P. Armino pradžios mokyklos teritorija. Ji galėjo tapti trečiuoju Marijampolės
centru po J. Basanavičiaus aikštės ir „Maxima“ bei „Norfa“ parduotuvių Dariaus ir
Girėno gatvės pradžioje.
Netapo, nes čia neiškilo planuota sporto arena su viešbučiu, kavine ir kitais arenos
„priedais“, kuriuos ketinta įkurdinti buvusioje mokykloje.
Būrio „Vilniaus marijampoliečių“ ir grupelės vietinių „paveldo puoselėtojų“ rūpesčiu
pastatas pripažintas kultūros vertybe. Dėl to neleidus jo griauti, patalpos tapo niekam
nereikalingos, o aplinkinę teritoriją labiausiai pamėgo šunų vedžiotojai.
Arenai parinktas kitas sklypas, reiškia čia, Vytauto - P. Armino gatvių sankirtoje nebus
gyvybės, kol savivaldybė ieško pastato pirkėjo. Gal ieško be reikalo - pirkti buvusią
mokyklą turėtų jos gynėjai iš sostinės, įžvelgę irstančio objekto išliekamąją vertę.
A. Gudyno nuotrauka

į daug rodiklių, pavyzdžiui, kaip įvykdyta
viena ar kita užduotis, kokia darbo kokybė,
darbuotojų kompetencija ir t. t.
Darbuotojo veikla gali būti įvertina patenkinamai, gerai ir labai gerai. Čia ir prasideda
visas įdomumas. Kai įvertinimas „gerai“,
reiškia keisti nieko nereikia – atlyginimas
lieka, koks buvęs. O štai veiklą įvertinus
„labai gerai“ reikia siūlyti, kaip darbuotoją paskatinti. Tai nebūtinai atlyginimo
didinimas: žmogui galima įteikti vardinę
dovaną, skirti vienkartinę išmoką, papildomų atostogų...
„Profsąjungų rankos valstybės ir savivaldybės įstaigose surištos, juk negali pasakyti
direktoriui, kad mokėtų žmonėms kiek jie
verti. Mat įstatyme aiškiai nurodyta, kad
jisai laisvas spręsti tokius klausimus skiriamų asignavimų ribose – atsižvelgiant į tai,

Šiandien Lietuvoje reikia vieningos tautos,
gerbiančios savo kalbą, valstybingumą, pasitikinčios valstybės vadovais ir jų daromais
sprendimais, nes pasaulį kausto neramumai, o
visai netoliese Rusija rikiuoja savo kariuomenę
ir grasina Ukrainai. Nerimą kelia ir Baltarusija,
kuri stumiama į Rusijos gniaužtus.
Mes nenorime karų nei su kaimynais, nei su
tolima Kinija. Pirmiausia taika ir geri santykiai
yra mūsų valstybės prioritetas. Todėl, turėdamas omenyje, kad LR Prezidentas, pagal Konstituciją atsakingas už užsienio politiką ir jos
turinyje už Lietuvos piliečių saugumą, reiškiu
lūkestį, kad Prezidentas imsis griežtų veiksmų
gindamas šiuos mūsų piliečių interesus.
Primenu, kad LVŽS jau priėmusi sprendimus,
kuriais rekomenduojama Prezidentui svarstyti
Gabrieliaus Landsbergio, kaip užsienio ministro, atsakomybę už klaidas, kurios jau dabar
turi neigiamų pasekmių valstybei. Tikimės,
jog Prezidentas vetuos svetimų rašmenų įteisinimą valstybinėje kalboje, imsis lyderystės
pandemijos valdyme ir pabrėš žmonių teises
bei pagarbą visuomenei.
Jeigu norime, kad tauta švęstų valstybines
šventes, o ne protestuotų, LR Prezidentas
turi parodyti, kad niekam neleis jos skaldyti.
Artėja Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji. Kaip jas
pasitiksime, priklausys nuo valstybės vadovo
pozicijos ir veiksmų. Laikas tiksi greitai, todėl
laukti nevalia.

kiek biudžete numatyta lėšų atlyginimams“,
- aiškina D. Cinaitis.
Jis teigiamai atsakė į klausimą, ar padidėjusi savivaldybės darbuotojų kaita – pastaruoju metu iš darbo išėjo keli skyrių vedėjai,
jaučiamas specialistų trūkumas – gali būti
susijusi su nekonkurencingais atlyginimais.
„Aš sprendžiu paprastai – visi verti, kad
jų atlyginimai didėtų, - kalba savivaldybės
administracijos darbuotojų profsąjungos
pirmininkas. - Įvertinant prognozuojamą
metinę infliaciją, kuri viršys 10 procentų,
algos pakėlimas per pusę bazinio dydžio (jis
yra 181 euras „ant popieriaus“) nepadengtų
infliacijos. Matant kainų augimą akivaizdu,
kad realūs darbuotojų atlyginimai mažėja.“
Savivaldybės administracijos darbuotojų
skundas įtrauktas į sausio 27 dienos savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdžio darbotvarkę. Pasisakyti pakviestas savivaldybės
administracijos direktorius Karolis Podolskis.

Pakeleivė be galimybių paso
Janina MITUZIENĖ. Baigėsi mano galimybių paso galiojimo laikas, o dar kartą
skiepytis šiek tiek baiminuosi dėl amžiaus
– esu ne pirmametė pensininkė (senjorė). Skiepytis bijau, o pramogauti norisi
– anksčiau su keliomis draugėmis bent
porą kartų per savaitę apsilankydavome
tai vienoje, tai kitoje Marijampolės kavinėje. Dabar be paso neleidžia.
Todėl apsidžiaugiau, kai marti pakvietė
kartu važiuoti į Druskininkus, kur gyvena jos bendradarbė. Abi dirba iš namų
– kompiuteriais, o dabar kilo būtinybė
aptarti reikalus susitikus. „O man kas?
- pagalvojau, - kol jos tvarkys reikalus,
pasivaikščiosiu, gal rasiu kavos aparatą,
koks stovi mūsų J. Basanavičiaus aikštėje,
atsigersiu, į parduotuvę, kur nereikia paso,
užsuksiu.“
Tokį planą išdėsčiau marčiai. Ji neprieštaravo, tačiau pasiūlė bent užeiti
į draugės butą, susipažinti su bendradarbe. Suprantama, sutikau, juk aš tik
pakeleivė. Minutę kitą pasikalbėjome ir
šeimininkė, išgirdusi apie mano ketinimus Druskininkuose, pasiūlė nueiti į populiarią kavinę M. K. Čiurlionio gatvėje,

kurorto centre netoli Druskonio ežero.
„Tai kad neturiu galimybių paso“, - atskleidžiau. „Ten ir nereikia, o bandelės
labai skanios, kava kainuoja tik eurą“, nuramino druskininkietė.
Ir tikrai, nei kas paso klausė, nei tikrino.
Minutėlę palaukiau eilėje (laikydamasi
nurodyto atstumo), užsisakiau kavos (už
eurą), išgirtų bandelių ir atsisėdau prie
mano akyse dezinfekuoto staliuko. Iki artimiausių kaimynų – ne mažiau dviejų
metrų, kaip ir priklauso.
Kodėl kažko panašaus nėra Marijampolėje? O gal yra, tik nežinau. Tačiau apie tai
ilgai negalvojau. Dar laukė pasivaikščiojimas Vilniaus alėja – čia veikiančiuose
kioskuose nupirkau lauktuvių anūkėms
– sūnaus šeimoje jos dvi. Po to neskubėdama apsukau ratą aplink Druskonio
ežerą. Tiesa, jo fontanas veikia tik vasarą,
tačiau gerai nuotaikai palaikyti užteko
pavasarį pranašaujančios saulutės – juk
žiema persirito per pusiaują.
Begalvojant, kad jai pasibaigus nebereikės galimybių paso, suskambo telefonas. Marti klausė, ar jau galime grįžti
į Marijampolę.
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Apie tikrąją Laisvės gynėjų dieną ir seniai pasibaigusią pandemiją

Gediminas AKELAITIS
Krikščionių sąjungos Marijampolės
regiono skyriaus pirmininkas
Seimas įstatymu įtvirtino, kad vardai ir pavardės galės būti rašomi ir lotyniškos abėcėlės
rašmenimis. Taip parlamentas pažeidė Lietuvos Konstituciją, tačiau tauta nesipiktina.
Ramu ir Sūduvoje, kur susiformavo bendrinė
lietuvių kalba. Argi piliečiai nemato, kad naikinamas lietuviškumas, tautiškumas ?
Prisimenu, „prie ruso“, kai mokiausi vidurinėje
mokykloje, ketinta įvesti rusų kalbą kaip bendrinę visoje sovietų sąjungoje. Tačiau užprotestavo
kalbininkai, mokslininkai, kraštotyrininkai ir
sumanymo buvo atsisakyta. Kiekvienoje respublikoje vietinė kalba liko pagrindine.
Dabar jau daugiau kaip trisdešimt metų esame nepriklausoma valstybė, tačiau nebeaišku,

kokia kalba kalbėsime netolimoje ateityje. Pataikaujame lenkams, amerikiečiams – kas tik
duoda pinigų. Atrodo, kad lietuvių didžiumai
tai nerūpi, nes nei visuomeninės organizacijos
išreiškia poziciją, nei piliečiai protestuoja prieš
dabartinės valdžios vykdomą nutautinimo
politiką.
Gal norėta protestuoti Sausio 13-ąją prie
Seimo vykusiame Laisvės gynėjų dienos minėjime, tačiau valdžia užblokavo visus kelius,
todėl į Nepriklausomybės aikštę pateko tik
maža dalis pageidavusių.
Noriu atkreipti dėmesį, kad laisvės gynėjai
buvo ne tik žuvusieji Sausio 13-ąją, laisvę gynė
ir dalyvavusieji 1991 metų referendume dėl
Lietuvos nepriklausomybės, pasirašinėję priesaiką, kad priima Lietuvos pilietybę, pokario
partizanai, kovoję ir žuvę dėl laisvos Lietuvos.
Sausio 13-oji yra visų laisvės gynėjų diena.
Todėl jos negali uzurpuoti Seimas, šiemet
organizavęs provokacinį renginį, prisidengiant
Laisvės premijos įteikimu. Ją įteikti buvo galima bet kurią dieną Seimo salėje, o Nepriklausomybės aikštėje Laisvės gynėjų dieną leisti
minėti tautai. Juk jos atstovai degino laužus
Sausio 13-ąją prie Seimo, kai prezidentė Dalia
Grybauskaitė tebedirbo okupantų išlaikomoje
aukštojoje partinėje mokykloje. Dabar ji sėdėjo
garbingoj tribūnos vietoje kartu su vienas kitą
liaupsinančiais valdančiaisiais, o tuos, kurie
prieš tris dešimtmečius buvo pasirengę dėl laisvos Lietuvos mirti po sovietų tankais, vadino
jedinstvenininkais, nesusipratėliais, atsitvėrė
nuo jų tvoromis, saugomomis karo policijos.
Apie kokią demokratiją čia galima kalbėti.

Po Sausio 13-osios minėjimo pradėta pulti
Bažnyčia. Už tai, kad palaiko lietuvybę, tautiškumą ir krikščionišką moralę, prie Seimo
susirinkusius žmones. Bet juk jie atvyko ne
norėdami paniekinti laisvės gynėjus, kaip kad
mėgina pateikti valdžios penima žiniasklaida,
o siekdami būti išklausyti. Nes jų niekas negirdėjo nei po pernai gegužę vykusio Didžiojo
šeimos gynimo maršo, nei po mitingų vasarą
bei rudenį prie Seimo ir Katedros aikštėje.
Negirdi iki šiol, nes valdžiai ne tauta rūpi,
o ją privalomai paskiepyti nuo „covido“. Tik
autoritarinėse santvarkose, kur valdė Hitleris,
Stalinas ar Kambodžos diktatorius Pol Potas,
bejėgiai koncentracijos stovyklų kaliniai, neturintys jokių teisų belaisviai buvo verčiami
atlikti medicinines procedūras, su kuriomis
nesutiko.
Ir štai panašią patirtį ketinta taikyti Lietuvoje, įstatymu grasinant, kad nesiskiepiję žmonės
bus atleisti iš darbo. Seimo opozicijai užteko
proto atmesti tokį valdančiosios daugumos
siūlymą. Suprantu, kad skiepytis turėtų norintys lankytis restoranuose, „Siemens“, „Žalgirio“
arenose, kitose masinio susibūrimo vietose.
Tačiau skiepyti visus prievartiniu būdu... Tai
niekuo nepateisinama ir vestų į Lietuvos sunaikinimą. Kaip tautos ir valstybės
Tokių veiksmų priežastis viena: pinigai,
didžiuliai pinigai, kuriuos įsisavinti pasiryžusi Seimo valdančioji dauguma. Ją išrinko
maža dalis Lietuvos žmonių – rinkimuose
nedalyvavo nė pusė balsavimo teisę turinčių
šalies piliečių! Išrinko neteisėtai užregistruotą
Laisvės partiją – tai tvirtinu, nes prokurorai

O iškaba liko
Aldona KVEDARIENĖ. Beveik kas dieną eidama pro Kauno g. 31-ąjį namą
atkreipiau dėmesį, kad jau trečia ar
ketvirta savaitė neveikia čia įsikūrusi
alkoholio parduotuvė.

neatliko tyrimo, nors buvo prašyti. Išrinko
Liberalų sąjūdį, matyt, užmiršę, kad tebesitęsia
jo teismas, jau nekalbant apie konservatorius,
kurių retas nebuvęs Amerikoje, iš kurios, kaip
ir Kremliaus, gauna nurodymus ir lėšų.
Pinigų įkaitu tapo vadinamasis galimybių
pasas – juk reikia sunaudoti tonas nupirktos
vakcinos. Ji, statistikos duomenimis, gamintojams kas sekundę (!) uždirba 1 000 dolerių
pajamų.
Kuo nenaudingas biznis, kai seniai nebėra
pandemijos! Taip, nebėra – mokslininkai ir kai
kurių valstybių vyriausybės pripažįsta, kad šis
virusas tiek mutavęs, kad jo nebeveikia vakcina. Antai Izraelis savo gyventojams suleido
net po keturias porcijas, tačiau tai, pasirodo,
neduoda jokio efekto.
Beverčiai ir „covido“ testai. Virusologai įrodė,
kad viruso liekanas susmulkinus iki molekulinio lygio, galima rasti jo likučių ir gauti
teigiamą estą. Tad tūkstančiai užsikrėtusiųjų,
apie kuriuos kas dieną pranešama, yra ne patikima statistika, o juodas melas. Viską galima iškreipti ir, pateikus klaidingus duomenis,
gąsdinti visuomenę.
Deja, taip ir daroma, nes, kaip minėjau, pandemija seniai baigėsi, liko katarai, peršalimai,
viršutinių kvėpavimo takų uždegimai, kiti
sezoniniai susirgimai, kuriuos žmonės visada patirdavo ir patiria. Kol nebus sunaudota
vakcina, nebus ir oficialiai skelbiama „covido“
pandemijos pabaiga. Prognozuoju, jog Lietuvoje tai bus padaryta 2023-ųjų metų gegužę,
kai mokslininkai praneš, kad eksperimentinė
vakcina nepasitvirtino ir yra neveiksminga.

Ant durų skelbimas, kad parduotuvė
nedirba, o pažvelgus į vidų matyti, jog
iš jos viskas išgabenta.
Belikusios tuščios patalpos ir iškaba.
Apie ją ne kartą skaičiau „Miesto
laikraštyje“. Iš pradžių iškaba buvo

nelietuviška, po to sulietuvinta pridėjus žodį „gėrimai“. Matyt, tai prekiauti
nepadėjo, nes pirkėjų čia buvo reta net
baigiantis darbo dienai, kai prekybos
centrai „apgulti“.
Įdomu, kas pasirūpins nuimti klaidinančią iškabą?

Kelionė į Damaską
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Sauliaus atsivertimas
Iliustracija iš interneto
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Rimantas NORVILA,
Vilkaviškio vyskupas
Naršydamas interneto platybėse
neseniai radau pasakojimą apie
Naujosios Zelandijos narkotikų
prekeivį, kuris išgyveno didelį pasikeitimą, atsisakė kvaišalų platinimo
ir galiausiai net tapo policininku.
Svarbiausias jo apsisprendimas
pasikeitimo link šiame aprašyme
pavadintas pirmu žingsniu kelionėje į Damaską. Literatūroje, ypač
religinėje, taip pat galime rasti nemažai pavyzdžių, kai atskiro asmens
radikalus požiūrio pasikeitimas ar į
jį vedantis ieškojimų kelias įvardijamas kaip kelionė į Damaską ar jos
pradžia. Tokiu pavyzdžiu gali būti ir
režisieriaus Oskaro Koršunovo spektaklis „Kelias į Damaską“, pastatytas
pagal Augusto Strinbergo pjesę.
Šis posakis, be abejo, siejamas
su Naujojo Testamento Apaštalų
darbų knygoje minimu Sauliaus iš
Tarso, vėliau apaštalo Pauliaus atsivertimu. Saulius buvo labai uolus
Senojo Testamento religinės tradicijos sekėjas ir gynėjas. Jis, tokio
uolumo vedamas, vyko į Damaską
turėdamas įgaliojimą persekioti

ir suiminėti krikščionis. Šioje kelionėje Saulius išgyveno netikėtą
atsivertimą. Kaip rašoma Apaštalų
darbų knygoje, staiga apšviestas
ir apakintas iš dangaus sklidusios
šviesos, nukritęs ant žemės, jis išgirdo balsą: „Sauliau, Sauliau, kam
mane persekioji?“ Į klausimą „Kas
tu esi, Viešpatie?“ išgirdo atsakymą:
„Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji.“
(Apd 9, 4-5). Šis momentas visiškai
pakeitė Sauliaus nuostatas, laikyseną, jis tapo uoliu Kristaus sekėju
ir skelbėju.
Toks pasikeitimas krikščioniškoje tradicijoje vadinamas atsivertimu. Šiuo atveju pasikeitimas buvo
ir netikėtas, ir radikalus. Viešpats
prakalbino Saulių tuomet, kai šis
manė jog tarnauja Dievui ir geram
tikslui. Persekiodamas krikščionis,
jis buvo įsitikinęs savo pastangų teisingumu. Nors Saulius ir nepažino
Jėzaus Jo žemiškojo gyvenimo metu,
jis buvo visiškai tikras, kad jam pasirodė tas pats Jėzus Kristus, kuris po
prisikėlimo buvo pasirodęs Petrui ir
kitiems apaštalams. Paulius apie tai
vėliau rašė laiške Galatijos tikinčiųjų
bendruomenei: „…mano paskelbtoji
Evangelija nėra iš žmonių. Aš neper-

ėmiau jos iš žmogaus ir nebuvau jos
išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus
apreiškimu“ (Gal 1, 11-12).
Svarbu pastebėti, kad radikalus atsivertimas Pauliui nereiškė, kad jis
keičia religiją, Dievą, kuriuo tikėjo
anksčiau. Ir po atsivertimo apaštalas
jautėsi priklausantis savo tautai, nes
tvirtai tikėjo jog Evangeliją skelbti jį
pasiuntė Dievas, kurį amžiais tikėjo
visas Izraelis. Tėvų tikėjimas jam
buvo tvirta atrama tolimesniame
gyvenime ir pasiuntinybėje. Taip
pat akivaizdu, kad tokį pasikeitimą
nulėmė ne nuoseklūs apmąstymai
apie Išganymo slėpinius, tai nebuvo
intelektualinio ar teologinio ugdymosi pasekmė, bet – labai svarbus
ir stulbinantis įvykis – Pauliaus
susitikimas su nukryžiuotu ir prisikėlusiu Jėzumi Kristumi. Būtent
šis susitikimas jį perkeitė naujam
gyvenimui su Kristumi. Po šio susitikimo Saulius su kitais apaštalais
bei Jėzaus mokiniais tapo prisikėlusio Jėzaus, kurį pats persekiojo,
liudytoju.
Daugelis žmonių savo žemiškoje
kelionėje išgyvena tokias patirtis, kurios pakeičia jų požiūrį į krikščionišką

tikėjimą, kitus žmones ir save pačius.
Šventajame Rašte tokių tikėjimo patirčių galime rasti ne vieną: Marija
Magdalietė, muitininkas Zachiejus ir
kiti. Tokias patirtis liudija ir daugybės
įvairių amžių šventųjų gyvenimai.
Visoje Krikščioniškoje tradicijoje
gerai pažįstami savo gyvenimą radikaliai pakeitę šventieji Augustinas,
Pranciškus Asyžietis, Ignacas Lojola,
daugelis kitų.
Kasmet sausio 25 dieną Bažnyčios
liturginiame kalendoriuje minima
apaštalo Pauliaus atsivertimo šventė.
Ji nuolat primena apaštalo Pauliaus
atsivertimą ir jo pasikeitimą iš krikščionių persekiotojo į apaštalą. Te prakalbina ši šventė ir mus. Te primena
ji, jog mūsų įsivaizduojamas galutinis ir vienintelis teisingas daugelio
dalykų vertinimas, netgi remiantis
tikėjimu, ne visada gali būti galutinis ir teisingiausias Dievo akyse ir,
kad atsinaujinimas, ypač paremtas
Aukščiausiojo malone, nėra nei gėdingumo, nei silpnumo ženklas. Požiūrio
atnaujinimas gali būti prasmingas
ir palaimingas, daug ką į gera pakeičiantis žingsnis, kaip anuomet Sauliui
pakeliui į Damaską.

Likimo į šoną nepastumsi arba Išmanusis užstoja viską - net saulę...
Interviu su poete Česlova
JAKŠTYTE. Dauguma pateikiamų klausimų – iš jos eilėraščių
- „Tavoji dalia nulemta...“ –
tik eilėraščio eilutė ar asmeninė patirtis, kuri taikytina
visiems?
- Tai mano asmeninė patirtis – iš
to išplaukia ir ši eilėraščio eilutė.
Visiems šios nuomonės taikyti,
žinoma, negalima – yra visaip
mąstančių. Aš asmeniškai netikiu, jog yra žmonių, kurie stipresni
ir už paslaptingąją Visagalybę. Ir
aiškiaregė Vanga juk sako: „Likimo
į šoną nepastumsi“.
- „Kas tas žmogus, kuriam tu
priklausai,/ aš niekieno, jiems
tyliai atsakau.“ Ką reiškia laisvas žmogus, apibūdinkite jį?
- Įvairiuose amžiaus etapuose tai
atrodo skirtingai: vienaip kai esi
jaunas, kitaip – brandžiame amžiuje, dar kitaip – kai jau senatvė
pašaipiai žvelgia iš veidrodžio. Jei
žmogus sveikas, gražus – viena
styga skamba, jei ne, dvasioje
girdisi dar kitoks skambesys. Toji
vienatvės uoga gali būti ir saldi,
jei saulėje nokusi, ir labai rūgšti... O apskritai – mes visi kažkam
priklausome: ryšys su kuo nors
iš gyvųjų kartais nutrūksta, o per
tėvų, protėvių kraują liekame susisaistę amžinai.
- „...juk aš moteris tik. Ir dar
kartais rašau...“ Ar moteris vis
dar silpnoji lytis?
- Žinoma, juk pati Gamta taip
jau sudėliojo: moters stiprybė ne
jėgoje, o švelnume, subtilume, gerume, supratingume. Nuoširdžiai
sakau: nežavi moteris nei laikanti
rankoje kalaviją, nei žiūrinti pro
šautuvo taikiklį ar besiboksuojanti ringe – tai toli nuo tikrosios
moters prigimties. O šiaip vyrai
ir moterys gali palenktyniauti
vieni su kitais: savo protu, savo
talentu, bet ir tuo didžiuotis būtų
neišmintinga – savo ranka juk nieko nepasiimi.
- „...svarbesnis mums akmuo
kokios tolios planetos, o ne tasai
žmogus, kuris yra greta...“ Ar
svetimėjame tik dėl kompiuterių ir išmaniųjų telefonų?
- Iš esmės, manyčiau, kad taip.

Anksčiau, pamenu, ypač kai pavasaris, nuostabi gamta, gražus
oras mieste, vaikinai pažvilgčioja į
merginas, merginos į vaikinus. O
pamatykite tokį simpatišką vaizdelį dabar. Jokioj dienoj to neišvysite. Gali žydėti sodai, alyvos,
rožės, gamta tiesiog gali rėkti:
„Gėrėkitės, džiaukitės manimi“
- daugelis jaunuomenės to net
nepastebės – išmanusis užstoja
viską – net saulę... Liūdną vaidmenį vaidina ir pandemija, ir mokslininkai, kurie (tegul jiems Dievas
atleidžia) vis įžūliau svaičioja apie
viešbučius kosmose, kai tuo tarpu
per televizorių ekranus prašoma
aukoti badaujantiems seneliams
lėkštei sriubos...
- „Kur tu dabar, kokiais keliais klajoji?“ Tai ir klausimas
skaitytojų, sužinojusių, kad
nebedirbate Marijampolės
krašto ir prezidento K. Griniaus muziejuje.
- Mielai „klajočiau“, bet po praeitais metais sunkiai prasirgto „covido“ kojos lyg laumių atmainytos
- tenka susitaikyti, prisitaikyti.
Džiaugiuosi, kad kartais dar norisi rašyti, skaitau, ryšio pagalba
komunikuoju su bičiuliais, kai
kuriais žmonėmis iš Lietuvos
rašytojų sąjungos, yra mokestiniai rūpestėliai, yra buitis. Artimųjų kapai už šimto kilometrų...
Džiaugiuosi tuo, ką dar turiu, ką
galiu. Kažko ypatingo laukti jau
ir ne laikas. Atėjo metas dėkoti
už tai, kas buvo: gero, prasmingo,
gražaus. Apskritai – už netrumpą
Gyvenimą.
- Ana Achmatova, Salomėja
Nėris, Adomas Mickevičius –
šiuos poetus minite savo eilėse. Ką jie reiškia Jums?
- S. Nėris mane žavėjo nuo mažumės, jos ankstyvieji eilėraščiai
tokie romantiški, jausmingi, naivūs, gražūs – jie ir dabar kartais
iškyla iš sąmonės gelmių – lyg
iš ružavų rūkų... A. Mickevičius
traukė ir traukia savo galingu
protu, didžiu talentu ir net savo
paslaptinga, bet nelaiminga meile
Marilei. Na, o A. Achmatova su
savo akmeistinio (rusų moderniosios poezijos srovė – red. pastaba)
stiliaus lyrika mane tiesiog užbū-

rė. Mokėjau savo laiku daug jos
eilėraščių mintinai. Artima ji man
savo išgyvenimais, paprastumu
ir drauge gilumu, atvirumu. Žavi
ir nuoširdumas, ir eilių savotiška
estetinė elegancija. Ji nebijo būti
savimi – ir gyvenimo viršūnėse,
ir bedugnėse.
-„Verčiau ramiai sugrįžt į seną
savo gentį, o ne surobotėt, kaip
daugelis kitų,“ - iš eilėraščio
„Dvidešimt pirmas amžius“.
Ar šis amžius nepateisina Jūsų
lūkesčių?
- Kažkiek pateisino, pavyko įgyvendinti kai kuriuos kūrybinius
tikslus, bet... „kažkas šaukia iš
amžių anų“. „Sužeista aš, nors ne
mirtinai,/man šiam amžiui sunku./
Vėl šuoliuoja Kažkas iš tenai/ su
šviesos vainiku.“
- „Meilė buvo iš viso išginta:/ kūnui – rūmas, brangiausi
maistai,/Meilei (Kristui) – kūtelė
tiktai.“ Kodėl sumaterialėjome?
- Ir prieš du tūkstančius metų
buvo panašiai. Juk Erodas gyveno rūmuose, o gimusiam Kristui
kitur, nei kūtelėje, vietos neatsirado. Ir dabar sumaterialėjimo
tonas paduotas, kur tik bežvelgi.
Dar Julija Žemaitė, ano amžiaus
pradžioje lankydamasi Amerikoje,
sakė: „Amerikonui rūpi tik doleris“. O iš kur viskas ateina?.. Ir žydi
obelis sausa, be lapelių...
- „Bet išgirstu staiga sugaudžiant vėją:/„kokia nauda iš
tavo posmų tų?“ Kokia...?
- Nežinau. Rašiau, nes negalėjau nerašyti. Sužydi sielos sodas
ir mezga obuoliukus, augina juos:
savo krauju, savo valia, savo išgyvenimais. Kai kam tų posmų
reikėjo ir dabar dar gal reikia. Kaip
vėliau bus – laikas parodys.
- „Aš su mūzom susijus seniai/
ir galia jų tikiu kaip tikėjau...“
Kiek seniai, kodėl ir kokia ji
- mūzų galia?
- Tą paslaptį pažįstu nuo mažumės, tik to vidinio virsmo tada,
žinoma, nevadinau mūzomis, kalėsi kažkas iš širdies ir užsirašinėjau, nors to niekas nei žinojo, nei
skatino. Matyt, buvo tai įskiepyta
prigimtyje. O galia mūzų didelė,

jeigu jau įsuka į savo slėpingąjį kūrybos sūkurį, tai ir valgį, ir miegą
užmiršti – lieka tik tas žaizdras „iš
gyvų širdies liepsnų“. Žinoma, kol
Motulė buvo gyva ir gyveno pas
mane, niekad neleisdavau sau Jos
užmiršti – prioritetas buvo jinai.
- Meile (jos tema) persunktas
dažnas Jūsų eilėraštis. Meilė
valdo pasaulį?
- Kažkada mūsų Dramos teatre
teko būti susitikime su rašytoju
Juozu Baltušiu. Iš viso vakaro
įsiminė toks jo sureikšmintai pasakytas sakinys: „Pasaulį valdo du
dalykai – badas ir meilė“. Badą rašytojas įvardijo pirmuoju, nes iš
tiesų: be maisto žmogus išbūna
gana neilgai, o be meilės (deja) –
kartais ir visą gyvenimą. Ir vis tik
ji stipri: „Ji klupdo viską su jėga
baisia, -/tokia jau meilės ir audros
dvasia...“
- Pernai, savo jubiliejaus metais, išleidote lyrikos rinkinį „Ir
dykumos žydi...“ Išleidote savo
lėšomis, nedaug egzempliorių,
kuriuos nemokamai išdalinote savo kūrybos gerbėjams. Ar
maži poezijos knygų tiražai
Lietuvoje reiškia, kad žmonėms
nereikia tokios kūrybos?
- Nemanau, kad nereikia – tiesiog daug ką apsprendžia leidybos
kaštai. Net ir sukrapščius visus
savo skatikus, išleidus egzempliorių daugiau, iškiltų nemalonus rūpestis – siūlyti savo knygas
tuose komercializuotuose mūsų
knygynuose. Jau vien nuo tos minties bloga darosi. Be to, dar ir toji
pandemija... Paliks posmai kaip
tos zuikio pėdutės snieguotame
sode – ir gerai.
- Esate Lietuvos rašytojų sąjungos narė, autorė dešimties
poezijos ir vienos eseistikos
knygų – ar prasigyvenote iš
kūrybos, ko palinkėtumėte eilėraščius kuriančiam jaunimui?
- Labai pralinksmino pirmoji
klausimo pusė dėl prasigyvenimo
iš kūrybos. Jei kas pasiteirautų, ar
per poeziją nenusigyvenau, būtų
arčiau šiandieninės realybės. Bet
kadangi beveik penkiasdešimt
metų dorai darbavausi ir kitur –
ne tik skrebenau plunksna, tai lyg

Č. Jakštytė

ir viskas neblogai. Kad tik sveikata
nesupyktų, kaip sakoma: „Nepamotų iš tolo ranka.“
O rašančiam jaunimui norėtųsi
pasakyti tiek: kūrybos kelias sunkus, reikalaujantis pasišventimo,
pasiaukojimo, kad pragyventum,
reikia ir dar kažkur kažką dirbti –
tai nėra taip paprasta, norint viską
suderinti. Tačiau jei nerašyti negalite, rašykite. Ir nebijokite būti
savimi.
- Prieš šį klausimą buvo 13.
Ar Jūs prietaringa?
- O taip! Daugmaž kaip Bazarovo
motina iš Turgenevo „Tėvų ir vaikų“. Tik vargu ar reikia džiaugtis,
jog tokios moterys baigia išnykti...

Išlikim ramūs
Nepravirk – tai vis tiek nepadės:
Šis pasaulis nežvelgs pagarbiau.
Nepasieksim tikrai vakarinės
žvaigždės,
O rytinės žvaigždės – juo labiau.
Liečia laikas tave. Dar mažiau
aš galiu.
Šnara gilmedžiai lapais
sausais...
Nors spalvotam sapne tu pabūk
birželiu,
Aš – ramiais barkarolės
garsais---
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V. Giraitytė-Juškevičienė: ignoruodami Darbo partijos
siūlymus valdantieji verčia žmones balansuoti ant skurdo ribos

Seimo Darbo partijos frakcija 2020–2021
metais Seime teikė daug svarbių įstatymų
projektų, apimančių tiek socialinę, tiek sveikatos apsaugos, tiek kitas šalies gyventojams
svarbias sritis.
Apie reikšmingiausius darbus, iššūkius, su
kuriais teko susidurti parlamente, kalbame su
Seimo Darbo partijos frakcijos nare, marijampoliete Vaida GIRAITYTE–JUŠKEVIČIENE.
- Kaip vertinate praėjusius metus Seime? Su kokiais didžiausiais sunkumais
teko susidurti siekiant įgyvendinti rinkėjams duotus pažadus?
- Tai buvo nelengvi metai. Nelengva buvo ir
dėl to, kad valdantieji paprastai net nesileisdavo į diskusijas, geriausiu atveju jas tik imituodavo, ir dėl to, kad mūsų vertybinė pozicija
iš esmės kertasi su konservatorių ir liberalų
siekiu sukurpti kuo daugiau mokesčių ar juos
didinti. Kol mes galvojome, kaip palengvinti
žmonių gyvenimus, valdantieji mąstė atvirkščiai. Tad ne vienas mūsų pasiūlymas, galintis
iš esmės pakeisti žmonių gyvenimus, buvo
lengva ranka atmestas. Nelengva pripažinti,
kad dėl politinių valdančiųjų ambicijų žmonės
ir toliau priversti balansuoti ant skurdo ribos.
- Kurie iš darbiečių siūlymų Jums asmeniškai buvo svarbiausi?
- Nelengva išskirti vieną ar kelis projektus,
nes spragų, kurias reikėjo ir reikia taisyti –
apstu. Paminėsiu siūlymą taikyti lengvatinį
5 procentų Pridėtinės vertės mokestį (PVM)
būtiniausiems maisto produktams, ekologiškiems produktams, nereceptiniams vaistams

ir medicinos priemonėms bei gamtinėms
dujoms, centralizuotam šildymui ir karšto
vandens paruošimui. Deja, valdantiesiems
tai pasirodė nereikalinga.
Gaila dėl tokio jų abejingumo, nes turime be
galo daug žmonių, balansuojančių ties skurdo
riba, o drastiškai augančios maisto kainos tokių
gyventojų būtį tik blogina. Deja, mums nepavyko įtikinti valdančiųjų konservatorių dėl šio
projekto reikalingumo. Toks valdančiųjų abejingumas yra tiesiog nusikaltimas prieš žmones.
Taip pat pažymėčiau mūsų siūlymą Darbo
kodekse įtvirtinti, kad minimalus mėnesinis
atlyginimas (MMA) būtų ne mažesnis kaip 50
procentų vidutinio darbo užmokesčio (VDU).
Pavasarį tokiam pasiūlymui valdantieji nepritarė, o rudens sesijoje tokį projektą jau
registravo patys. Tai tik parodo valdančiųjų
dviveidiškumą, tačiau džiaugiamės, kad šiemet MMA turėtų siekti 730 eurų. Tikimės,
kad tai – ne riba. Žmonių pajamos turi augti
dar daugiau, nes didelė infliacija nesuteikia
didesnės perkamosios galios.
- Plačiai nuskambėjo ir kitas Darbo partijos frakcijos siūlymas, kuriuo pensinio
amžiaus asmenims, mirus jų sutuoktiniui,
vietoje mažesnės jų pensijos, būtų mokama didesnė mirusio sutuoktinio socialinio draudimo pensija. Tačiau Seimas
jį atmetė, kaip vertinate tokį sprendimą?
- Vienareikšmiai blogai. Situacija mūsų šalyje
daugiau nei liūdna – daug pensinio amžiaus
žmonių patiria skurdą, socialinę atskirtį. Dabartinė tvarka, kai vienas iš sutuoktinių, kurio
pensija buvo didesnė, miršta, verčia kitą sutuoktinį atsidurti už skurdo ribos. Jau dviem
nelengva išsiversti, tačiau kai senjoras lieka
vienas, būsto sąskaitos juk nesumažėja, reikia
ir jas apmokėti, ir valgyti, ir vaistų įsigyti. Tuomet žmogus lieka nepavydėtinoje situacijoje.
Tačiau pensinio amžiaus žmonės valantiesiems parūpsta tik prieš rinkimus, todėl
jie ilgai nemąstę atmetė galimybę vyresnio
amžiaus žmonėms gyventi oriau.
- Siūlėte ir daugiau būdų, kaip padėti
tiems, kurie dažniausiai balansuoja ant
skurdo ribos.
- Taip, pavyzdžiui, siūlėme pensininkams,
neįgaliesiems ir vienišiems asmenims kasmet
skirti papildomą 200 eurų išmoką, kuri būtų
pervedama į maisto kortelę. Už šią išmoką
sunkiai besiverčiantys žmonės galėtų sau
leisti nusipirkti kokybiškesnio maisto. Tiesa,

Paaugliai ir pinigai
Justina Bagdanavičiūtė, „Swedbank“ Finansų institutas. Taupymas arba dalies gaunamų pajamų

atsidėjimas ateities poreikiams
yra tinkamo elgesio su pinigais
pradžiamokslis. Tačiau taupymo

pastaruoju metu turbūt reikėtų sakyti, kad
galėtų sau leisti nusipirkti maisto, nes infliacija
taip auga, kad kokybiškas maistas daugumai
žmonių išvis taps nepasiekiamas.
- Daug dėmesio skyrėte šeimų padėties
gerinimui, ne sykį pabrėždami, kad šeima
yra valstybės pagrindas. Kuo jūsų siūlymai būtų padėję Lietuvos šeimoms?
- Visi sutinkame, kad šeima yra valstybės
pagrindas, o turint galvoje prastą demografinę
šalies situaciją, būtini sprendimai, galintys
prisidėti prie šeimų gerovės. Išties daug dėmesio skyrėme tėvams – siūlėme numatyti
galimybę pirmaisiais vaiko priežiūros metais
gauti papildomų pajamų, vaiko priežiūros išmokos dydį apribojant iki 1 vidutinio darbo
užmokesčio dydžio. Tai būtų pagerinę finansinę šeimų situaciją, prisidėtų prie rekordinės
darbo jėgos paklausos mažinimo ir skatintų
pozityvią šeimos politiką.
Taip pat siūlėme įteisinti ilgesnes kasmetines
atostogas darbuotojams, auginantiems tris ir
daugiau vaikų. Tokie darbuotojai per metus
galėtų ilsėtis dvidešimt penkias darbo dienas.
Deja, valdantiesiems šeima rūpi tik rinkimų
lankstinukuose.
- Darbo partijos frakcija dėmesį skyrė
ne tik MMA uždirbantiems žmonėms,
bet ir viduriniajai klasei, kurios pajamas
taip pat būtina kelti.
- Atsižvelgiant į tai, kad Neapmokestinamasis
pajamų dydis (NPD) yra pagrindinė mokestinė
lengvata, būtina ne tik minimalią algą gaunantiems žmonėms, siūlėme visiems, uždirbantiems daugiau negu minimali mėnesinė
alga, taikyti vienodą NPD skaičiavimo formulę
su 0,2 koeficientu. NPD faktiškai nebūtų buvęs taikomas 3 050 eurų („ant popieriaus“) ir
daugiau uždirbantiems asmenims.
Taigi didesnę naudą dėl padidinto NPD būtų
pajutęs platesnis ratas dirbančiųjų ir jų gaunama nauda būtų didesnė. Jei Seimas būtų
priėmęs mūsų siūlomus pakeitimus, būtų
bent iš dalies padengti augančios infliacijos,
kylančių dujų, šildymo, elektros, brangstančio
būtiniausių maisto produktų krepšelio kaštai,
augtų vartojimas.
- Nepamiršote ir valstybės pareigūnų,
valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų.
Kodėl tai svarbu?
- Visi valstybės tarnautojai, pareigūnai yra
kažkieno tėvai, vyrai, motinos ir t. t. Jie augina

procesas gali nebūti itin džiuginantis, jeigu neturime konkrečių
tikslų – juk dažnai norime leisti
pinigus čia ir dabar.
Išsikėlę konkrečius tikslus, pavyzdžiui, išskirtiniai sportiniai
bateliai, išmanusis įrenginys,
žaidimų konsolė ar naujas
kompiuteris, įgausime daugiau motyvacijos. O įgyvendinus vieną svajonę, ateis
pasitenkinimo jausmas, kad
„man pavyko!“, ir tai paskatins
įgyvendinti kitą tikslą.
Verta pagalvoti ir apie ilgesnio laikotarpio tikslus, pavyzdžiui, kaupti pirmajai savarankiškai kelionei, pirmajam
savo automobiliui sulaukus
pilnametystės ar mokesčiui už
studijas. Svarbiausia − išsiugdyti įprotį reguliariai atsidėti
pinigų taupymui, kad ir nedidelėmis sumomis.
Gana dažnai užsimanome
bei įsigyjame tai, ko vėliau nenaudojame. Pasaulyje stiprėja
minimalizmo tendencija, kai
stengiamasi išsiversti tik su

Trumpai
Sporto centro informacija. Klaipėdoje Lietuvos jaunučių lengvo-

vaikus, išlaiko šeimas, tačiau jų atlyginimai
nekinta jau daug metų, o infliacija nelaukia.
Tad siūlėme nustatyti, kad 2022 metais valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų,
valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės
algos (atlyginimo) bazinis dydis, lyginant su
galiojančiu, didėtų 4,5 procento.
- Kokius dar projektus, kuriems Seimas
pritarė, galite paminėti?
- Nors, kaip minėjau, nelengva dirbti opozicijoje, ypač su valdančiaisiais, kuriems
terūpi kelti mokesčius, tačiau turime kuo
pasidžiaugti. Seimas pritarė siūlymui suvienodinti skaitmeninį ugdymą su kitomis ugdymo priemonėmis visiems vaikams prieinamo
ikimokyklinio ugdymo nuo 2024 metų ir pagalbos vaikams, turintiems raidos sutrikimų.
Siekiant sumažinti finansinę naštą mokamas
studijas pasirinkusiems asmenims, siūlėme
padengti dalį palūkanų už valstybės remiamas
paskolas studijų kainai sumokėti. Tam Seimas
taip pat pritarė.
Pinigų plovimo ir teroristinės prevencijos įstatymo pakeitimai, kuriais siūlėme, kad finansų
įstaiga, vadovaudamasi savo vidaus politikos ir
vidaus kontrolės procedūromis, norinti nutraukti dalykinius santykius su klientu, privalėtų
gauti teismo leidimą, taip pat priimti.
- COVID-19 pandemijos valdymas priešina ne tik visuomenę, bet ir Seimo narius.
Kokia jūsų pozicija dėl valdančiųjų siūlomų problemų sprendimo būdų?
- Išties matome, kad pandemija atvėrė daug
skaudulių. Čia valdantieji ir pasirodė visu gražumu. Vietoje to, kad realiai prisidėtų prie
situacijos gerinimo, jie tik blogino situaciją.
Paskutinis pavyzdys – bandymas priverstinai
skiepyti medicinos ir socialinius darbuotojus,
kurie ir taip vakcinacijos procese dalyvauja
aktyviausiai.
Teikėme kreipimąsi į Prezidentą, prašydami
vetuoti Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą, arba įtraukti į jį
pataisas, numatančias, kad visiems darbuotojams, besimokantiems ir studijuojantiems
atliekami testai bei sveikatos patikrinimai būtų
finansuojami valstybės lėšomis.
Niekada nepritarėme ir nepritarsime, kad
žmonės už testus turėtų mokėti patys, kaip nepritarsime ir jokiam prievartiniam skiepijimui
bei kitoms su sveiku protu prasilenkiančioms
valdančiųjų idėjoms.

tokiais daiktais, kurių mums tikrai
reikia. Prieš planuojant pirkti daiktus patariama sprendimą truputį
atidėti – panašiai, kaip suskaičiuoti iki dešimties prieš ką nors
pasakant. Tai leidžia pasitikrinti,
ar daiktas reikalingas, ar tai tėra
emocinė užgaida.
Taip pat reikėtų pasidomėti, ar
yra galimybė įsigyti kitam žmogui
nebereikalingą, naudotą, tačiau vis
dar puikiai savo funkcijas atliekantį daiktą, o nusprendus pirkti
naują daiktą, palyginti kainas bent
keliose skirtingose vietose.
Pajamos, kurias gauname įdėję
pastangų ir skyrę savo laiko, yra
svarbus žingsnis žengiant į visavertį finansinį gyvenimą. Ir tam
nebūtina laukti pilnametystės.
Pamirškime pinigus, kuriuos tėvai galbūt sumokės už sutvarkytą
kambarį, pagalbą buityje ir apie jų
skiriamas paskatas už gerą mokymąsi. Išnaudokime savo talentus,
gebėjimus ar pomėgius filmuotis
reklamose, vaidinti teatre, rašyti
tekstus, kurti interneto dizainus,
verti papuošalus. Be to, galime dasios atletikos čempionais tapo
Andrėja Zigmantaitė (1 000 m
kliūtinis bėgimas), Nida Bartaškevičiūtė (trišuolis), antrąją vietą

lintis savo įgūdžiais ir žiniomis
siūlydami korepetitorių, rašymo,
programavimo, fotografavimo
paslaugas.
Nebijokime kreiptis patarimo
į tėvus ar globėjus – jie irgi gali
turėti puikių idėjų, patarti, kaip
geriausiai jas įgyvendinti.
Posakis „niekas negimsta žinodamas“ gali būti įkyrėjęs iki kaulų
smegenų, bet jis teisingas.
Pradėti domėtis piniginiais reikalais visai paprasta. Pavyzdžiui,
daugelis finansų organizacijų
internete pateikia naudingos
medžiagos, tinkančios visoms
amžiaus grupėms ir įvairioms
situacijoms.
Teorines žinias būtina derinti
su praktinėmis. Jų įgysime tik
dažniau turėdami reikalų su pinigais – tarkim, kartu su tėvais
įsitraukdami į didesnių pirkinių
planavimą, apsipirkimą maisto
parduotuvėje, atostogų biudžeto
sudarymą. Nebijokime paklausti ir
apie tai, kaip jie skaičiuoja, taupo ar
investuoja − galbūt visi išmoksite
naujų dalykų.
užėmė Klaidas Vyšniauskas (600
m bėgimas), trečiąsias - Nojus
Minevičius (2 000 m bėgimas),
Aistė Cėplaitė (trišuolis).
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PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. Tel. 8-676 41155.

SIŪLOME DARBĄ

maisto gamybos įmonėje
Marijampolėje - apmokome!
Nemokamai vežame iš
Vilkaviškio, Kazlų Rūdos bei kitų
vietovių aplink.
Atlyginimas 580-700 Eur/mėn. į rankas.
Susisiekite tel. 8 638 52472.

DĖMESIO

Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.
Pirksiu mūrinį garažą Suvalkiečių g. Tel.
+370 615 99555.
Pirkčiau garažą arba panašias patalpas Marijampolėje arba netoli jos. Tel. 8-690 40264.

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

KVIEČIA!
Viena didžiausių ir moderniausių
medienos perdirbimo įmonių

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

Reikalingas
kviečia
prisijungti prie komandos
Reikalingas
Gamybos
darbuotojus
šaltkalvis-

remontininkas.
šaltkalvisAutokrautuvo vairuotojus
remontininkas.
(800-1
000 Eur į rankas)
Reikalavimai:
(700-800 Eur į rankas)

Informuojame žemės sklypų, proj. Nr.
256-276, 281 ir 278, esančių Ąžuolyno
k. Marijampolės sav., savininkus, kad
M. Kisieliausko IĮ matininkas, M. Kisieliauskas, kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr.
2M-M-614, 2022-02-07 8:30 val. vykdys
žemės sklypo, proj. Nr. 255-277, esančio,
SB „Kurmis“, Ąžuolyno k., Marijampolės
sav.., 9:00 val. žemės sklypo, kadastro
Nr. 5120/0003:136, esančio, Marijampolės
sav., Ąžuolyno k,, Kurmio 5-oji g. 9, ribų
ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės
informacijos, prašom kreiptis į M. Kisieliausko IĮ, adresu Marijampolė, V. Kudirkos
g. 12, el. paštu mantas.kisieliauskas@
gmail.com arba telefonu 8 656 71497.

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)
KOMPLEKTUOTOJUS arba
SANDĖLININKUS (žaliavų surinkimas).

.Atlyginimas priklauso nuo turimos

darbo patirties, darbo rezultatų,
mokami papildomi priedai.

ĮRANKIŲ
NUOMA

NUOMA

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

Nuomojantis įrankius 5 paras ir ilgiau,
sekmadienio mokestis neskaičiuojamas

. Nemokančius apmokome darbo

8 650 32 667

. Darbas pamainomis (rytinė ir po-

Stoties g. 47, Marijampolė

vietoje.

pietinė). Siuvėjos/-ai dirba dieniniu
graﬁku.

. Iš kitų miestų darbuotojus veža-

me įmonės transportu (derinama
pokalbio metu).
UAB „FurnMaster“
Tel. 8-603 98579.
El. p. vapau@furnmaster.lt

Varžybos

Sporto centro salė, Gamyklų g. 1

Sausio 29 d. (šeštadienį), 13 val.
TOP SPORT Lietuvos vyrų tinklinio čempionato rungtynės ,,Sūduva“ - Kauno ,,RIO Startas“.

Stintų šventėje – ir Sūduva
Vasario 11-13 dienomis, Palangos J. Basanavičiaus gatvėje
pasklis stintų kvapas, o kurorto centrą pripildys prekybininkų ir
amatininkų šurmulys. Itin populiari, jau devynioliktus metus
rengiama žiemos šventė „Palangos stinta“ šiais metais svečius
vilios ne tik agurkais kvepiančia žuvimi, tradicinėmis pramogomis, bet ir naujovėmis.
Be įprastos tautodailininkų bei kulinarinio paveldo atstovų mugės, šiemet šventės svečius kvies ir amatininkų kiemai. Pavyzdžiui,
centrinėje miesto aikštėje įsikurs Regionų amatų kiemas, kuriame
bus pristatoma programa, skirta Sūduvos prijungimo prie Lietuvos 600–mečiui. Mažųjų lauks Kurhauzo aikštėje įsikūręs Vaikų
kiemas. Pradedama nauja tradicija – pirmąją Stintų šventės dieną,
vasario 11-ąją, penktadienį, Jūratės ir Kastyčio skvero scena bus
atiduota jauniesiems Palangos talentams.

.

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

Operatorius
(1000-1500
ne mažesnė nei
3 metųEur į
Reikalavimai:
rankas)
darbo patirtis, autopakrovėjo
ne
mažesnė
3 metų
teisės
būtų nei
privalumas.
darbo patirtis, autopakrovėjo
(1teisės
200-1 būtų
500 Eur
į rankas)
privalumas.
Keiptis tel.: 8 620 66343

Ekskavatoriaus vairuotojus
Šaltkalvius-remontininkus
(1 100-1 600 Eur į rankas)
Keiptis tel.: 8 620 66343

Elektrikus-automatikus
(1400-1800 Eur į rankas)

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.
Kelionė autobusu į darbą arba kuro
kompensavimas (yra papildomų sąlygų)!
Darbo rūbai ir visos reikalingos darbo
priemones!
Nemokamas testavimas dėl Covid-19
ligos!
Gardi kava ir sotūs sumuštiniai!
Draudimas nuo traumų!
Skambink +370 600 00515 ir gauk
Tau tinkamą pasiūlymą!
Arba CV siųsk cv@juodeliai.lt

STATYBOS RITMAS

REIKALINGI

PLATAUS PROFILIO
STATYBININKAI

Atlyginimas 1 100 eurų neatskaičius mokesčių

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

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.
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Žaliasis miestas, kur karaliauja betonas ir cementas
Atkelta iš 1 p.
Aišku, gali kilti teisėtas klausimas, kas gedi medžių? Skruzdėlės,
vikšrai, paukščiai, voveraitės... Gal
ir vienas kitas žmogus.

Gerai ilgai nebūna
Praėjusių metų rudenį darytoje
nuotraukoje (ji 1 psl.) užfiksuoti medžiai auga sklype Pašešupio parko
paribyje, prie Degučių mikrorajono
žūklautojų pamėgto tvenkinio. Prieš
gerus tris dešimtmečius, Nepriklausomybės atgavimo išvakarėse čia
veikė populiari kavinė. Vėliau, kaip ir
dauguma panašių objektų, patalpos
privatizuotos. Jas mėginta pritaikyti įvairiems verslams, pavyzdžiui,
kurį laiką čia veikė kepykla, tačiau
nė vienas neįsitvirtino.
Nebenaudojamas pastatas ėmė
irti tiesiog akyse. Prie to prisidėjo
marijampoliečiai, kuriems reikėjo
plytų ar ko kito, ką galima panaudoti savame ūkyje arba parduoti.
Galop prieš keletą metų radosi investuotojas, pertvarkęs griuveną į
šiuolaikišką daugiabutį namą su
uždaru kiemu. Statybininkai pasirūpino išsaugoti vietovaizdį – nenukirstas nė vienas medis.
Bet čia Marijampolė, čia gerai
negali būti ilgai. Čia, anot valdžios
vyrų, būtini „reikalingi pokyčiai“.
Ir jie prasideda. Impulsą davė
2020 metų rugsėjo 9 d. savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Podolskio įsakymu
patvirtintas detalusis planas, į
kurį įtrauktas ir minėtas sklypas.
„Nuo detaliojo plano patvirtinimo
dienos čia įsigaliojo leistina statybos zona“, - atsakydamas į „Miesto
laikraščio“ klausimus paaiškino
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus vedėjas – vyriausiais architektas Arvydas Bekeris.

Sumažėjo skaidrumo
Prieš keletą metų detaliuosius
planus tvirtino savivaldybės taryba. Matyt, jos nariams tai buvo
nuobodus, varginantis užsiėmimas, todėl planų tvirtinimo funkcija deleguota administracijos direktoriui. „Nors opozicija „purkštavo“
prieš tokį sprendimą, jis priimtas
valdančiosios daugumos balsais“,
- prisimena konservatorių frakcijos
narys Kostas Jankauskas.

Pasak jo, kuo siauresnis ratas
asmenų sprendžia vieną ar kitą
klausimą, tuo didesnė korupcijos
tikimybė.
„Atvirai šnekant, savivaldybės
administracijos direktorius, nesvarbu ar tai Marijampolės, ar
Kazlų Rūdos, ar kokios kitos savivaldybės, nelabai išmano detaliųjų
planų „plonybes“. Jis tik tvirtina
jam pavaldžių specialistų paruoštas išvadas. Tuo tarpu tarybos nariai - įvairių specialybių ir visokių
patirčių turintys žmonės gali pamatyti daugiau rizikų, paviešinti
jas taip palikdami mažiau vietos
korupcijos apraiškoms, - aiškina
opozicijai atstovaujantis K. Jankauskas ir pabrėžia, - kuo daugiau
akių, nuomonių, tuo sprendimai
skaidresni ir teisingesni.“

Apie architektų
funkciją
Įsigaliojus leistinai statybos
zonai, o gal ir anksčiau (kas žino
– apie skaidrumą tik ką skaitėte)
radosi statytojai, tiksliau statytojas
– Vilniuje registruota UAB „Poilsio parkas“ bendrovė, pasirengusi
sklype Parko g.1D (šalia namo, iškilusio vietoje buvusios kavinės)
dislokuoti dar du daugiabučius.
Šiek tiek „pagūglinęs“ radau, kad
UAB „Poilsio parkas“ nuo įkūrimo
– 2017 metų neturėjo pajamų, o
įmonės turtas – 300 eurų. Į klausimą, ar tokie statytojai dažnai stato
daugiabučius namus Marijampolėje, A. Bekeris atsakė: „Tirti įmonių
ar privačių asmenų finansinę būklę
nėra vyriausiųjų architektų funkcija. Tai atlieka Lietuvos Respublikos
specialiosios tarnybos. Visi sklypų
savininkai turi teisę savo sklypuose projektuoti ir planuoti statybas
pagal sklypų paskirtį, naudojimo
būdą ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reglamentus.“
Suprantama, atsižvelgdami į tai,
projektuotojai pateikė namų Parko
g.1D projektinius siūlymus. Anot
A. Bekerio, praėjusių metų spalio
pabaigoje elektroninėje erdvėje
vykusiame siūlymų svarstyme
dalyvavo 9 suinteresuoti žmonės.
Norintys susipažinti su jų pastabomis, projektuotojų (Kauno mažoji
bendrija „Braižas“) atsakymais gali
kreiptis į namo Parko g.1 bendrijos
pirmininkę.

Lapkritį vyriausiasis architektas atliko savąją funkciją – jo vadovaujamas Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius pritarė
dviejų gyvenamosios paskirties
daugiabučių namų Marijampolės
m. Parko g.1D statybos projekto
projektiniams pasiūlymams.

Dzin ar ne dzin?
Juos svarstę devyni žmonės tai
mažiau nei galimai sklype bus
iškirsta medžių. Kitiems dzin: ne
mano daržas, ne mano pupos? Bet
„daržas“ mūsų, jis žaliuoja nuo pavasario iki vėlyvo rudens. O gal
žmonėms ne tas pats, gal jie tiesiog nepastebėjo sklype dešimčiai
dienų įsmeigto nedidelio stendo su
projektiniais siūlymais?
Kas atsitiko, marijampoliečiai supras tik pamatę virstančius arba
jau nukirstus medžius. Pamatys
ir stebėsis: „Kur buvo sąžinė tų,
kurie leido tai daryti.“ Bet bus jau
per vėlu.

dalyvavo ir A. Bekeris – jo vadovaujamas skyrius jau buvo patvirtinęs sklypo Parko g. 1D projektinius siūlymus, kuriuose, be kita
ko, rašoma: „Sklype numatoma
kirsti dalį esamų medžių dėl reljefo lyginimo ir statomų statinių.
Numatoma išsaugoti kiek įmanoma daugiau esamų medžių ir
pasodinti naujų medžių pietinėje
sklypo dalyje.“
Už numatomus kirsti medžius
atsakingas jau ne Architektūros
ir teritorijų planavimo skyrius. Jo
vadovo teigimu: „Visų saugotinų
medžių kirtimus tiek privačiuose,
tiek valstybiniuose sklypuose derina Marijampolės savivaldybės
administracijos Aplinkotvarkos
ir infrastruktūros skyriaus specialistai“.
Aišku. Bet stebina keista tvarka

Darbais mes tėvynę
mylime
Todėl spręsti, kas miestui svarbiau – žaluma ar vietoje jos karaliausiantis cemento ir betono
rinkinys, reikėtų nedelsiant, kol
rengiamas sklypo Parko 1D techninis projektas, bus rūpinamasi
gauti statybos leidimą (kartais jie
neišduodami). Sprendžiant iš publikacijų savivaldybės svetainėje
www.marijampole.lt , valdžia linksta prie žalumos (bent jau žodžiais).
„Marijampolė turi ambicijų tapti žaliuoju miestu: pradėjo veikti žaliosios politikos formavimo
darbo grupė“ skelbia praėjusių
metų lapkričio 5 d. pasirodžiusi
informacija. „Turime sukurti tokias sąlygas, kad „žaliai“ gyventi
būtų patogu ir paprasta“, – kalbėjo
meras pirmajame grupės susirinkime. Jo dalyviai numatė priemones,
„kurias sėkmingai įgyvendinus,
galima tikėtis, kad Marijampolė
galės išdidžiai vadintis „žaliuoju
miestu“.

Keista tvarka
Gruodžio 9-ąją pasirodė dar viena
publikacija, pavadinta „Žalioji Marijampolė – draugiška aplinkai ir
žmonėms vieta, kur gera gyventi,
kurti ir dirbti.“ Aprašomas antras
darbo grupės posėdis, kuriame

derinti kirtimus jau patvirtinus
projektinius siūlymus – juk taip
aplinkotvarkos specialistai iš esmės verčiami suderinti medžių
kirtimą. Tai lyg ir patvirtina A.
Bekerio žodžiai, esą jo praktikoje
nebuvę atvejo, kad dėl nesuderinto
medžių kirtimo nebūtų išduotas
statybos leidimas. Bet pirmas atvejas visada būna.

Ką daryti?
Antrajame grupės posėdyje taip
pat keltas klausimas, ką daryti,
kad Marijampolėje atsirastų kuo
daugiau žaliųjų erdvių.
Atsakau, visų pirma nenaikinti esamų. Įskaitant sklypą Parko
g.1D, kuriame po medžių „skerdynių“ ir žemės prievartavimo – bus
nukasamas šlaitas - numatomi 24
butai ir 28 automobilių stovėjimo
vietos.

Pridėtinė vertė Marijampolei
Pokalbis su UAB „Poilsio parkas“ direktoriumi Kęstučiu Dubausku.
- Kodėl sugalvojot statyti namus Marijampolėje?
- Manau, kad yra poreikis.
- Iš kur sužinojote, kad jis yra ir būtent tame sklype?
- Ką norite tuo pasakyti?
- Jūs vilnietis?
- Ne, aš esu iš Suvalkijos. Šiuo metu gyvenu Vilniuje, ruošiuosi
grįžti į Marijampolę.
- Iš kur sužinojote apie sklypą?
- Skelbimą pamačiau „Aruode“ (internetinis nekilnojamojo turto
portalas - red. pastaba).
- Ar sklypą apžiūrėjote?
- Apžiūrėjau, o kaip – kainavo nemažai, juk nesimėtai pinigais.
- Pirkote iš asmeninių lėšų, nes, kaip rodo svetainė www.
rekvizitai.lt, jūsų įmonės turtas nėra labai didelis?
- Viskas iš asmeninių. Taip. Statytojas bus Marijampolėje žinoma
įmonė – garantija kokybės ir visa kita. Žmonės ir ne mano įmonė
– samdysiu iš savų pinigų. Viskas bus labai tvarkingai padaryta.
Sukursiu pridėtinę vertę Marijampolei, nes aš ruošiuosi tenai ir
karuseles padaryti, ir supynes.
- Ten (sklype) reikės „pačirškinti“ medžių ir krūmų, kaip į
tai žiūrite?
- Samdysiu rimtą dendrologą rengti projektą, kad viskas tvarkingai
būtų padaryta, prisodinsim daugiau medžių nei dabar yra.
- Marijampolėje yra labai daug sklypų – tik statyk, kodėl
pasirinkote būtent šitą?
- Todėl, kad ieškojau sau kur gyventi ir man ta vieta patiko asmeniškai, aš pats ten ruošiuosi apsigyventi. Ir kaimynais pasirūpinsiu.
- Kai nusipirkote sklypą, po to buvo padarytas detalusis
planas?
- Ne, jis buvo iki įsigyjant sklypą.

Atsakymas: šiukšliavežis „neįsipiešė“
Atkelta iš 1 p.

J. Kudarausko nuotraukos

Justinas KUDARAUSKAS. Kelios minutės po 8 valandos vykstu į darbą
iš Kalvių gatvei priklausančio kiemo, tačiau išvažiavimą į Kauno
gatvę užgriozdinęs didžiulis šiukšliavežis su užrašu „Ecoservice“.
Išlipu iš automobilio ir atliekų konteinerius iš jų aikštelės prie
sunkvežimio ir atgal – iš viso ne mažiau kaip 100 metrų traukiančių
vyrų klausiu, kas atsitiko. „Mūsų mašina neprivažiuoja prie aikštelės, šitos sustatytos per siaurai“, - rodo į abipus išvažiuojamojo /
įvažiuojamojo keliuko paliktus automobilius.
„Tai kad anksčiau pravažiuodavo“, - sakau.
„Anksčiau mašinas palikdavo tik vienoje pusėje, kitoje tai daryti
trukdė sustoti draudžiantis kelio ženklas“, - paaiškina atliekų maišą
prie šiukšliavežio atnešęs vyriškis.
Prisimenu ženklą ir aš. Buvo nurodyta, kad stovėti draudžiama
berods 30 metrų atkarpoje. Ženklo senokai nebėra, o kai nedraudžiama, kam čia rūpi kažkokia šiukšlių mašina, kai nakčiai nėra kur
palikti savąjį automobilį.
O jeigu į kiemą važiuotų ne šiukšliavežis, bet į nelaimę (apsaugok,
Viešpatie!) skubantis ne ką mažesnių gabaritų ugniagesių gelbėtojų transportas? Galima apie tai negalvoti, bet galima ir grąžinti
draudžiamąjį kelio ženklą. Bent jau dėl viso pikto.
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Atidengti XVII a. saulės laikrodžiai

Leidykla „Briedis“ pristato

Tai tikrais faktais paremtas istorinis romanas apie jaunos Liublianos aukštuomenės atstovės
Veronikos Zarnik, kurią įtraukė
neramios istorijos verpetai, gyvenimo epizodus ir paslaptingą
dingimą. Apie ją pasakoja penki
skirtingi asmenys, kurie atskleidžia ir savo gyvenimo detales bei
piešia neramią Slovėnijos kasdienybę prieš Antrąjį pasaulinį
karą ir jo metu. Šie žmonės kalba
apie laikmetį, kuris prarijo įvairiais įsitikinimais besivadovavusius istorinius veikėjus bei karo
akivaizdoje atsidūrusius žmones – žmones, kurie nesuvokė
laikmečio siaubo ir tik troško
gyventi paprastus gyvenimus.
Bet „paprasti gyvenimai“ buvo
tik iliuzija, nes tais laikais net
iš pažiūros ramiame ir idiliškame kalnų papėdėse įsikūrusiame

dvare nebuvo galimybės išvengti smurto apraiškų.
Apie Veroniką pasakoja jos paliktas mylimasis, Jugoslavijos
karališkosios armijos karininkas,
keturiasdešimt penktaisiais atsidūręs karo belaisvių stovykloje
Palmanove; pasakojimą tęsia į
prisiminimus panirusi, abejotinomis viltimis gyvenanti Veronikos mama, kuri tais pačiais metais bute Liublianos priemiestyje
laukia grįžtančios dukros; apie
heroję kalba vokiečių okupacinės
kariuomenės gydytojas ir buvusi
tarnautoja, o pasakojimą užbaigia buvęs partizanas, kuris dėl
neaiškių asmeninių motyvų ir
paskatintas nesusipratimų, išjudina traukinį, naktį perskrodusį
daugybės žmonių likimus.
Drago Jančaras – rašytojas,
dramaturgas eseistas, vienas
garsiausių slovėnų rašytojų. Ši jo
knyga buvo išversta į dvidešimt
kalbų. 2014 m. autorius pelnė
Prancūzijos apdovanojimą už geriausią užsieniečio knygą, nominuotas „Femina“ apdovanojimui
Prancūzijoje, po metų – Lenkijos
„Angelus“ apdovanojimui, o 2017
ir 2018 m. – Rusijos „Jasnaja Poliana“ apdovanojimui. 2020 m. D.
Jančaras gavo prestižinį Austrijos
nacionalinį apdovanojimą, kuris
skiriamas už ypatingo tarptautinio dėmesio sulaukusio Europos
autoriaus kūrinį.
Šį istorinį romaną kritikai laiko
vienu geriausių apie slovėnus
Antrojo pasaulinio karo metais.

Saulės laikrodžiai

Vilniaus universiteto (VU) centrinių rūmų ir Istorijos bei Filologijos
fakultetų fasadų ir kiemų tvarkybos darbai pateikė reikšmingų staigmenų ne tik VU bendruomenei,
bet ir šalies mokslininkams bei
istorikams.
Vienas netikėčiausių atradimų
– ant VU Istorijos fakulteto pietinio fasado atrasti po tinko ir dažų
sluoksniu ilgą laiką besislėpę
XVII–XVIII a. tapytų saulės laikrodžių fragmentai.
„Restauratoriams įvertinus radinio vertę nutarta šiuos elementus
atidengti visuomenei, – sako Rasa
Rožanskienė, VU projektų vadovė.
– Antrajame aukšte atidengtas saulės laikrodžio fragmentas išlikęs

Sudarė Danutė Šulcaitė

Kryžiažodis

Justinao AUŠKELIO nuotrauka

iš XVII a. – skalės likučiai ir keli
skaitmenys, trečiajame – iš XVIII
a., mat šis aukštas buvo pristatytas
vėliau. Ankstesnių rekonstravimų
metu saulės laikrodžiai, matyt, neatrodė svarbus elementas, tad jie
buvo uždažyti – greičiausiai tai
įvyko XIX a.“
Saulės laikrodžius ketinama vėl
„įdarbinti“.
Centrinių rūmų Bibliotekos ir
Filologijos fakulteto Simono Stanevičiaus kiemų fasadai taip pat
nustebino tvarkybos darbų vykdytojus – atrasti sieninės tapybos
elementai – renesanso stiliaus
dekoratyvi tapyba – langų apvadai.
„Iš istorijos šaltinių ir ikonografijos galime spręsti, kad langų
angos XVI a. pabaigoje – XVII a.
buvo visai kitokios. Polichromijos
ir architektūrinių tyrimų metu
rasti duomenys leidžia tiksliai nustatyti buvusias langų angas ir jų
apvadų dekorą, kiek jo yra išlikę
iki šių dienų. Dalį buvusių langų
angų dekoro pavyko sėkmingai
restauruoti, likusios angos pažymėtos įraižomis ir dažymu, todėl
dabar aiškiai matomos“, – pasakoja R. Rožanskienė.
Pagal atliktus polichromijos tyrimus pateiktos išvados apie VU
fasadų dažymų sluoksnių skaičių,
spalvas, dažų rūšį. Dalis fasadų,

pavyzdžiui, Motiejaus Kazimiero
Sarbievijaus kiemo, susigrąžino
XIX a. pradžios laikotarpio spalvas.
S. Daukanto kiemelyje atidengti
išskirtiniai XVII a. renesansinio
mūro elementai, pasižymintys
ypatinga architektūrine išraiška.
„S. Stanevičiaus kieme per kelis tyrimų etapus nustatyta, kad
beveik visa kiemo teritorija buvo
užimta pastatais ir grindiniu daug žemesniu nei šiandieninis.
Tai rodo, kad ir Vilniaus miesto
grindinys prieš kelis šimtus metų
buvo panašaus lygio, – sako R. Rožanskienė. – Šiuo metu vykdomi
dideli archeologiniai ir architektūriniai tyrimai, kurie atskleis
daugiau detalių.“
Restauruojant Šv. Jonų bažnyčios
šiaurinę sieną, Konstantino Sirvydo kieme rasta per 140 žmonių
palaikų. VU Medicinos fakulteto
mokslininkės Justina Kozakaitė
ir Rūta Brindzaitė atliko išsamų
antropologinį tyrimą, kurio metu
nustatė 96 individų lytį ir amžių,
15 jų buvo dar vaikai. Tyrimas
atskleidė ir tai, kokiomis ligomis
sirgo mirusieji.
„Vilniaus universiteto sienos ir
požemis pateikia daug staigmenų, kurias turime įvertinti, suprasti
ir nuspręsti, ką su jomis daryti“,
- sako R. Rožanskienė.

Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis

8-605 99998

SMS žinutėje rašykite atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki vasario 7 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

Kryžiažodžio (Nr. 1) atsakymas: PRIEMOKA

Vertikaliai: Floristika. Domino. Onasis. Bilas. Edis. Kažkur. Ras.
RK. SMS. Nusisuk. Moki. Šnipas. Orisa. Aliuminis. Šifras. Apėmė.
Horizontaliai: Dobermanai. Leonidas. Malis. PAR. Reisas. Mala.
Nis. Nosis. Stos. Kruk. Aksioma. Rip. Kosminė. SIM. Bendraklasė.
Knygą „Kodų raida“ laimėjo LAURA LUCKĖ.
Prizą atsiimti redakcijoje, Kauno g. 15 (II a ., 6 kab.)., prieš tai
susitarus tel. 8-605 99998.
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