Mero šališkumas žlugdo sporto ateitį

Kelis metus patyrusių specialistų kurta savivaldybės sporto strategija
Marijampolės valdantiesiems nė motais. Svarbiausia jiems - skirti
kuo daugiau lėšų artimos aplinkos valdomoms įstaigoms, pavyzdžiui,
užsieniečių „prifarširuotai“ Sūduvos futbolo komandai. Jos apetitui
patenkinti šiemet atseikėta 200 tūkstančių eurų. Tiek užtenka, kad visi
Sporto centro auklėtiniai pasirinktas treniruotes galėtų nemokamai
lankyti net tris metus (dabar jie kas mėnesį moka nuo 5 iki 10 eurų).
O kur dar 130 tūkstančių eurų, skirtų Sporto ir sveikatingumo klubui
„Mantinga“.
Kodėl vyksta tokie dalykai, sporto įstaigos skirstomos į savas ir
svetimas, atskleidžia savivaldybės tarybos narys Tadas Račius. Jo
straipsnį skaitykite 5 psl.
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Tarp „Playboy“ ir pakelės į
daugiafunkcę
realybę
SPORTO ARENA

Daugiau 3 psl.

Antano JANUŠONIO piešinys

Kaip kylant kainoms sutaupyti
Jūratė Cvilikienė, „Swedbank“
Finansų instituto vadovė. Brangs-

tančios žaliavos bei energetiniai
ištekliai, trūkinėjančios tiekimo
grandinės augina būtinų produktų
bei paslaugų kainas. Dažnam kyla
klausimas, ko imtis, kad kylančios
kainos kandžiotųsi mažiau. Štai keli
patarimai, į kuriuos verta atkreipti
dėmesį siekiant sutaupyti.
Visų pirma, reikėtų fiksuoti savo
išlaidas ir sudaryti biudžetą, kuriame aiškiai matytume, kiek pinigų
per mėnesį išleidžiame konkrečioms prekėms ar paslaugoms.
Svarbu šeimoje sutarti, kad biudžeto ribų stengsimės neviršyti, kad
ir kokia pagunda išlaidauti mums
kiltų. Pinigų yra tiek, kiek yra, ir su
jais turime išsiversti.
Kiekvienas iš mūsų greičiausiai
galėtų įvardinti prekę ar paslaugą,
kurios atsisakyti nebūtų sudėtinga,
nes ji nėra būtina. Jei pasistengsime nepirkti, pavyzdžiui, mėgstamo
deserto ar saldumynų „į atsargą“ artimiausių kelių apsipirkimų metu,
vėliau nė nepastebėsime, kaip šie
produktai dings iš mūsų pastovaus
prekių krepšelio. Žinoma, visiškai
deserto galima ir neatsisakyti − juo
pasimėgaukite galbūt išskirtine
proga ar daug rečiau.
Verta susidaryti ne tik konkretaus
apsipirkimo sąrašą, bet ir suplanuo-

Marijampolės
savivaldybės
ataskaitos už
2021-uosius
metus
recenzija

ti savaitės valgiaraštį bei tam reikalingus produktus. Nepatariama į
parduotuvę eiti labai išalkus – tokiu
atveju tikimybė išleisti daugiau, nei
planavote, labai išauga.
Rinkitės produktus, kuriuos dažnai
naudojame savo virtuvėje. Neįprastų
patiekalų planavimas gali baigtis
tuo, kad prisipirksime produktų, kurių galiausiai nesunaudosime. Be to,
nepasiduokite pagundai pirkti „nuolaidas“. Įsigiję pigiau produktų, kurių
nelabai mėgstate ir retai naudojate,
vis tiek greičiausiai nevalgysite.
Naudinga atminti, kad, pavyzdžiui, sezoninės daržovės paprastai
kainuoja pigiau. Todėl planuojant
racioną naudinga pirkti mūsų sąlygoms būdingas gėrybes: bulves,
burokėlius, kopūstus, morkas.
Sutaupyti pavyks ir renkantis šaldytas daržoves. Greitai atšaldytos (o
būtent taip ir yra daroma pramoniniu būdu), jos, ir ilgai laikomos šaldiklyje, išlaiko maistines ypatybes,
tuo tarpu šviežios daržovės neretai
sugenda greičiau, nei spėjame suvalgyti.
Pietūs ar vakarienė kavinėje su
šeima ar draugų kompanija, į namus pristatomas maistas, – džiugus
kulinarinis malonumas, bet atsieina
gerokai brangiau, nei gaminti maistą namuose.
Daugiau 2 psl.
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Sūduvos krašto bendruomenė susitelkė primiršto parko
atnaujinimui ir Marijampolei padovanojo unikalią erdvę
Jauki ir interaktyvi bendruomeninė erdvė po atviru dangumi, suteikianti
galimybes muzikiniams atradimas ir improvizacijoms – prieš kiek daugiau
nei metus tai dar tebuvo aktyvios Sūduvos krašto bendruomenės sugalvota
idėja. Tačiau praėjusią vasarą Marijampolės Pašešupio parke atidaryta
„Muzikos alėja“, kviečianti mažus ir didelius išlaisvinti savo muzikalumą
ir pasinerti į garsų pasaulį, skaičiuos pirmuosius savo gyvavimo metus.
Muzika ir spalvomis užpildyti atokesnę Suvalkijos sostinės vietą Sūduvos
regiono bendruomenei padėjo lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ iniciatyva „Mes – bendruomenė“, kuri šiemet vykdoma jau aštuntąjį kartą.
„Jau beveik dešimtmetį tęsdami iniciatyvą ne
kartą galėjome įsitikinti, kad įvairių Lietuvos
kampelių bendruomenės yra išties aktyvios
ir turi puikių idėjų. Kiekvienais metais sulaukiame šimtų paraiškų su bendruomenėms
naudingais projektais. Prie tokių į alternatyvias edukacijos, laisvalaikio ir pramogų erdves
bei infrastruktūrą, neformalaus mokymosi
ir užimtumo galimybes orientuotų projektų
įgyvendinimo nuosekliai prisidedame savo
finansine parama. Esame arti bendruomenių
ir suprantame jų gyvybingumo svarbą, todėl
tai yra viena pagrindinių mūsų prekybos tinklo
socialinės veiklos krypčių“, – sako „Maximos“
Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė.

Erdvė – muzikaliam miestui
Pašešupio parke Sūduvos regiono bendruomenės iniciatyva praėjusią vasarą įrengti penkių rūšių lauko muzikos instrumentai, kurių
garsais užpildyti viešąją erdvę gali kiekvienas
norintis. Artimiausiu metu „Muzikos alėją“
tikimasi papildyti dar keliais instrumentais.
Sūduvos krašto bendruomenę atstovaujančios asociacijos „Sūduvos regiono kultūros ir
sporto centras“ atstovė ir idėjos sumanytoja
Virginija Subačiūtė sako, kad tokiu projektu
siekta išryškinti su muzika glaudžiai susijusį
Sūduvos krašto identitetą ir veidą.
„Miestas prie Šešupės tiesiog privalo apie
save ne tik prabilti, bet ir užgroti, o tuo pačiu

priminti Lietuvai bei visam pasauliui apie
šio krašto kultūrinėje tapatybėje glūdinčią
skambaus žodžio ir muzikos dermę. Neatsitiktinai parke šalia instrumentų pasodinome
vyšnaičių, o erdvės atidarymo renginys kvepėjo vyšnių uogiene. Muzikos alėja su sirpstančiomis vyšniomis tarsi atliepia kitame miesto
parke esantį paminklą Vytauto Kernagio dainai
„Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, – pasakoja V.
Subačiūtė.

Parką pritaikė
bendruomenės poreikiams
Tačiau „Muzikos alėja“ nėra tik simbolinę
prasmę turinti vieta. Tai realiems bendruomenės poreikiams pritaikyta rekreacinė erdvė. V.
Subačiūtė pasakoja, kad ji retai būna tuščia. Net
ir žiemos rytais parką žadina ne vien gamtos,
bet ir praeivių muzikos instrumentais sukelti
garsai. Dienomis prie būgnelių, metalofono ir
kitų instrumentų būriuojasi šeimos, netrūksta
vaikų juoko. Atšilus orams erdvėje bus organizuojami bendruomenės renginiai, o mokyklos
galės organizuoti pamokas gryname ore.
„Sūduvos regiono bendruomenė yra išties
aktyvi ir labai palaiko Pašešupio parko atnaujinimo idėją. Ją įgyvendinti pradėjome prieš
keletą metų šioje vietoje įrengę laipiojimo
sienelių erdvę, suteikiančią galimybę jaunimui aktyviai ir sveikai leisti laisvalaikį. Labai
svarbų postūmį ir įrankį šio sumanymo įgy-

Kaip kylant kainoms sutaupyti
Atkelta iš 1 p.
Todėl, siekiant sutaupyti, reikėtų
dažniau maistą gaminti patiems.
Nuosavas automobilis dažnam
yra ne tik susisiekimo priemonė,
bet ir patogaus, nuo kitų darbotvarkės ir planų nepriklausomo
judėjimo simbolis. Gal todėl, nors
ir nuolat girdime apie transporto
taršą bei poveikį aplinkai, privengiame persėsti į viešąjį transportą.
Išaugusios degalų kainos gali
tapti proga dažniau pasivaikščioti
ar pasinaudoti viešuoju transportu, o gal ir dviračiu ar paspirtuku,
nes artėja šiltasis metų sezonas.
Jei šeimoje naudojatės dviem automobiliais, tai gera proga įvertinti, ar abu automobiliai iš tiesų
reikalingi – neretai jų išlaikymo
sąnaudos būna daug didesnės nei
suteikiama nauda.
Į viršų šoktelėjusios energijos
išteklių kainos nedžiugina nė
vieno vartotojo. Ne visi turime
galimybę, pavyzdžiui, reguliuoti
namų šildymą ir taip sumažinti
šią išlaidų eilutę. Vis dėlto, kitų
energijos išteklių vartojimą galime kontroliuoti ir patys.
Todėl, jei neturime įpročio išjungti šviesos tose namų erdvėse,
kuriomis tuo metu nesinaudojame, bei nepalikti įjungtų nenaudojamų prietaisų, pats metas šį
įprotį pradėti lavinti. Svarbu be
reikalo nepalikti ir tekančio vandens, pavyzdžiui, valantis dan-

tis, ir įsitikinti, kad jį naudojame
efektyviai.
Filmai, serialai, muzika, knygos
– daugelis šių dalykų prieinami
nemokamai, už dalį turime mokėti
vienkartinį ar periodinį mokestį. Norint sutaupyti šioje srityje,
reikėtų peržiūrėti turimas įvairių
interneto platformų prenumeratas
bei pagalvoti apie pigesnes ar nemokamas jų alternatyvas.
Vos baigę studijas, daugelis
paskutinį kartą užvėrėme bibliotekos duris ir ten daugiau nekėlėme kojos. Tačiau tai − puiki
alternatyva tiek fiziškai knygyne įsigyjamoms knygoms, tiek
elektroninių knygų platformų
prenumeratoms.
Pavasaris yra tas metų laikas, kai
norisi atnaujinti drabužinę. Tačiau
prieš leidžiant pinigus naujiems
rūbams, batams ir aksesuarams,
pravartu peržiūrėti jau turimus.
Tikėtina, kad spintoje rasime seniai, o gal net ir niekada nedėvėtų
savo ankstesnių pirkinių.
Kokybiškus, tačiau mūsų pačių
nebedžiuginančius daiktus naudinga pamėginti parduoti internetu, komiso parduotuvėse. O ir
būtinybę įsigyti naujus reikėtų
apgalvoti dukart. Iš tiesų naujus
drabužius ir kitus aprangos elementus protingiausia pirkti todėl,
kad turimi – sudėvėti, o ne todėl,
kad norisi. Tai ne tik būdas sutaupyti, bet ir galimybė tausoti
aplinką.

vendinimui davė prekybos tinklo „Maxima“
iniciatyva „Mes – bendruomenė“, iš kurios
fondo projektas dalinai ir finansuotas“, – sako
V. Subačiūtė.
Anot jos, laipiojimo sienelių projekto sėkmė
įkvėpė ieškoti naujų būdų įveiklinti ir bendruomenės poreikiams pritaikyti jaukią, tačiau
didelio dėmesio iki tol nesulaukusią miesto
vietą. Taip kilo mintis apie „Muzikos alėją“,
o ieškant galimybių jos įgyvendinimui ir vėl
teikta paraiška iniciatyvos „Mes – bendruomenė“ paramai gauti. Šis projektas taip pat
buvo įvertintas ir gavo finansavimą.
„Tiek laipiojimo sienelė, tiek muzikos instrumentai Pašešupio parką pavertė patrauklia
vieta aktyviam laisvalaikiui ir kokybiškam
poilsiui. Artimiausiu metu apie šią erdvę pateiksime informaciją Marijampolės turizmo
informacijos centrui, taip raginsime šalia esančias mokyklas čia organizuoti išeinamąsias
pamokas. Be to, šiemet Marijampolė mini
230 metų jubiliejų, tad sutvarkytame parke
galės vykti dalis šventinių renginių“, – sako
V. Subačiūtė.

Bendruomenių projektams –
rekordinis fondas
Šiemet „Maxima“ iš viso bendruomenių idėjų
įgyvendinimui skiria rekordinę pinigų sumą
– 130 tūkst. eurų. Prizinis fondas net 30 proc.
padidintas prekybos tinklui minint savo 30-ies
metų sukaktį. Kiekviena bendruomenė projekto
finansavimui galės gauti iki 10 tūkst. eurų. „Mes
– bendruomenė“ programos lėšomis gali būti
finansuojama iki 70 proc. visos projekto vertės.
Programoje gali dalyvauti bendruomenes vienijančios nevyriausybinės ir ne pelno siekiančios
organizacijos. Savivaldybės administracija gali
teikti tik vieną paraišką su viena organizacija.
Paraiškų teikimo pabaiga – balandžio 3-oji.
Tuomet iš visų paraiškų bus atrinktas sutrumpintas dalyvių sąrašas. Vėliau, po kompetentingos ekspertų komisijos įvertinimų ir balsavimo internete, paaiškės, kurioms idėjoms
bus skirtas finansavimas.
Dalyvavimo taisykles ir registracijos formą
rasite čia: https://www.maxima.lt/mes-bendruomene

Klastoja automobilių ridą
UAB „PR Service/Edelman Affiliate“ informacija. Baltijos šalyse sparčiai
augant naudotų automobilių segmentui, sertifikuotų automobilių centrų
atstovai perspėja pirkėjus būti atidiems įsigyjant transporto priemonę iš
privataus asmens. Kaip rodo internetinės platformos „carVertical“ atliktas
tyrimas, net penktadalį naudotų automobilių Lietuvoje bandoma parduoti
klastojant ridos duomenis. Tokios mašinos vertė neatitinka techninės
būklės. Tyrimo metu įvertinta per 900 000 Europos valstybėse ir JAV
parduodamų automobilių. Paaiškėjo, jog daugiausiai suklastotų ridos
atvejų pasitaiko Vidurio ir Rytų Europoje. Didžiausias vidaus rinkoje
suklastotų automobilių procentas fiksuojamas Latvijoje (24,08 proc.),
antroje vietoje yra Rumunija (19,83 proc.), trečioje ir ketvirtoje – Estija
(18,95 proc.) bei Lietuva (18,34 proc.).
Statistika rodo, jog Baltijos šalių gyventojai dažniau linkę rinktis naudotus automobilius, ši tendencija ypač ryški Lietuvoje.
Įmonės „AutoTyrimai“duomenys rodo, jog 2021 m. naudotų automobilių
Lietuvoje buvo šešis kartus daugiau nei naujų, atitinkamai 146 625 ir 26
100. Tuo tarpu Latvijoje naudotų ir naujų automobilių skaičius siekia 54
152 ir 15 880, Estijoje – 28 996 ir 25 492.
„Moller Auto Baltic“ generalinė direktorė Izida Gerken patvirtina, jog kaina
yra pagrindinė priežastis, lemianti sprendimą įsigyti naudotą automobilį:
„Naujų automobilių ieškantys pirkėjai atsižvelgia į faktą, jog net ir po labai
trumpo naudojamo jų vertė kris. Jei vertintume naudotų automobilių rinką,
šis nuvertėjimas yra santykinai mažesnis – jei vairuotojas renkasi mažai
naudotą automobilį ir atsakingai juo rūpinasi, po kelerių metų jo vertė
išliks panaši į buvusią pirkimo metu“. Anot jos, sertifikuotuose automobilių
salonuose įsigyjami automobiliai turi pranašumą: „Nepriklausomai nuo
to, renkatės naują ar naudotą transporto priemonę, galite būti tikri dėl
tvarkingos jos techninės būklės. Net ir naudotoms transporto priemonėms
neretai suteikiama garantija, siūlomos lankstesnės išsimokėjimo sąlygos“.

Susisiekimo ministras Marius
Skuodis pasirašė įsakymą,

pagal kurį bus atnaujinamas ir keičiamas Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros
atlikimo tvarkos aprašas.
Siūlomi keli esminiai pakeitimai. Vienas jų – korupcijos prevencijos priemonių
paketas. Jame nustatyta, kad
privalomajai techninei apžiūrai pateiktoje transporto
priemonėje negali būti palikta pinigų ar kitų daiktų,
kurie nėra susiję su transporto priemonės naudojimu
ir gali būti suprantami kaip
bandymas papirkti techninės apžiūros kontrolierių.
Įsakymas įpareigoja kontrolierių įspėti transporto
priemonės savininką apie
tokius paliktus daiktus, o
pastebėjus juos arba savininkui atsisakius patraukti
pašalinius daiktus – nutraukti techninę apžiūrą ir
apie tai pranešti techninės
apžiūros įmonės vadovui.
Siūloma atsisakyti reikalavimo pateikti vairuotojo
pažymėjimą ar transporto
priemonės registracijos
dokumentą, jeigu asmuo
pateikia savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o transporto
priemonė yra registruota
Lietuvoje.

Skaidrumas

3

2022 m. kovo 31 d., ketvirtadienis, Nr. 6 (1781) / ML

Tarp „Playboy“ ir pakelės į daugiafunkcę realybę
Atkelta iš 1 p.
Vytautas ŽEMAITIS. Visų pirma, turiu pažymėti, kad šią recenziją skaitote tik dėl to, kad
savivaldybės ataskaitos įžanginiame žodyje
meras paminėjo šių eilučių autorių. Jis į
Povilo Isodos akiratį pateko kartu su visais
marijampoliečiais bei aplink miestą įsikūrusiais žmonėmis. „Labiausiai didžiuojuosi visais savivaldybės gyventojais..., - akcentuoja
meras ir priduria. - Dėkoju, kiekvienam iš
Jūsų, kad kiekvieną dieną sąžiningai dirbate, esate atsidavę savo profesijai...“ (citatos
rašyba netaisyta – V. Ž).

Spalvingas kaip „Playboy“
Po ataskaitos pasirodymo gyventojų pašto
dėžutėse praėjo mėnuo, o atsiliepimų žiniasklaidoje nepasirodė. Todėl tenka prisiimti
šią naštą, nes esu atsidavęs profesijai, kuri
apibūdinama kaip tekstų rašymas. Kai kas
tokį užsiėmimą vadina šūdo malimu, bet,
kaip žinia, kiekvienas sprendžia pagal save.
Beveik 40-ies spalvingų puslapių leidinį
dėl iliustracijų gausos greičiau derėtų vadinti žurnalu. Gal ir neprilygstančiu „Playboy“ (liet. vėjavaikis, padauža), nors mero
abrozdėlių (vieno, poroje, grupėje ar būryje)
užtektų papuošti beveik kas antrą puslapį.
O štai ataskaitos skyrių apie savivaldybės
tarybos sudėtį puošia išskirtinis kompiu-

terinės grafikos kūrinys. Jis skirtas pademonstruoti absoliutų socialdemokratų
dominavimą – 59 proc. Kitoms partijoms
skirta po atitinkamą vietelę, o viena palikta
tuščia. Matyt, čia per skubėjimą pamiršta
atspausdinti iliustracijos komentarą. Arba
to nepadaryta specialiai, nes ataskaitą rengusi Marijampolės socdemų viršūnėlė nenorėjo berti druskos ant koalicijos partnerių
„valstiečių“ žaizdos, tebekraujuojančios dėl
visiškai sumenkusios frakcijos (11proc.).

Ieškokite moters
Čia pats laikas grįžti į artimą praeitį, kurią
atspindi savivaldybės ataskaita už 2020 metus. Tada socdemai sudarė 48 proc. tarybos,
„valstiečiai“-19 proc. Skirtumas reikšmingas, nors savivaldos rinkimų pernai nebuvo.
Reiškia reikia ieškoti moters. Šiuo atveju
randame net dvi. Viena jų - Raimonda Knygauskaitė-Dvylienė, Socialinių paslaugų
skyriaus vyriausioji specialistė. Kai opozicija ėmė kelti triukšmą, kad ši darbo vieta
jai sukurta kaip atlygis už vyro „valstiečio“
perbėgimą pas socdemus, specialistę mūru
užstojo meras. Anot jo, „Įdarbinta specialistė
tikrai turi reikiamą kvalifikaciją , (...) ilgametę darbo patirtį notaro biure, kur vykdė
tokias funkcijas kaip juridinių dokumentų
ruošimas, klientų konsultavimas...“
Tai citata iš pernykščio apskrities laikraš-

čio. Daugiau kaip puslapį užimančiame
straipsnyje, kuriame savo nuomonę apie
politiko žmonos įdarbinimą dėsto jos sutuoktinis, pozicijos ir opozicijos atstovai, nė
karto nepaminėta moters pavardė. Matyt,
nė vienas nelaikė jos viešu asmeniu, kurį
galima linksniuoti (nemaišykite su žodžiu
„linčiuoti“!).
Net pačiai ilgametei teisinės įmonės (!)
darbuotojai R. Knygauskaitei-Dvylienei pritrūko kvalifikacijos suprasti, kad, pradėjusi
dirbti savivaldybės administracijoj, ji tapo
viešu asmeniu. Tą vyriausiajai specialistei
išaiškino tik Žurnalistų etikos inspektorė,
į kurią tarybos nario sutuoktinė kreipėsi
skųsdamasi „Miesto laikraščiu“, kuris ją/jos
pavardę „ištraukė į dienos šviesą“.

Paraudonavęs Nr. 2
Dėl kito buvusio „valstiečio“ žmonos
Agnės Krivickienės, įdarbintos Bendrųjų
reikalų skyriaus vyriausiąja specialiste, aistrų nekilo. Gal tarybos opozicija nusprendė
leisti merui užsiimti svarbesniais reikalais
nei advokatauti dar vieno išverstakailio sutuoktinei, o gal susitaikė su mintimi, kad
mažuma prieš vėją (daugumą) nepapūs.
Yra šioje istorijoje ir trečioji moteris – Vaida
Giraitytė-Juškevičienė, išrinkta į savivaldybės tarybą pagal Darbo partijos sąrašą. Šiai
opozicijos atstovei pernai tapus Seimo nare,
jos vietą užėmė darbiečių sąraše antruoju
buvęs Metas Ražinskas. Jis ne tik prisiglaudė didžiojoje valdančiųjų frakcijoje, bet ir
išstojo iš Darbo partijos. Aukščiau minėto
kompiuterinės grafikos kūrinio pavadinimas
„Tarybos sudėtis pagal partijas“ turėtų reikšti, kad ponas Metas galutinai paraudonavo.
Ne ta prasme, jei pagalvojote apie gėdą.
Turiu omenyje foną, kuriame puikuojasi
socialdemokratų simbolis rožė.
Per metus įgyvendintas socdemų projektas
jų frakciją išaugino iki 16 narių (iš viso taryboje 27 asmenys), o „valstiečių“ aptirpdė iki
trijų (kadencijos pradžioje jų buvo septyni).

Pakelė į realybę

Šią vasarą Kaune pradėsiančio veikti vandens sporto ir pramogų centro vienas baseinų bus
olimpinio standarto: 50 metrų ilgio ir 10 takelių su 500 vietų žiūrovų tribūnomis
Kompiuterinė vizualizacija

Kiek prasčiau, švelniai tariant, socialdemokratams sekėsi įgyvendinti kitą projektą,
kuris kainuoja nepalyginamai daugiau, nei
dviejų tarybos narių žmonų įdarbinimas. Todėl nei projekto iliustracijos, nei aprašymo
ataskaitoje nerasime. Kas gi nori demonstruoti savo bejėgiškumą?
„Daugiafuncė sporto arena bus“, - žadėjo
merė Irena Lunskienė marijampoliečiams,
2017 metų pavasarį susirinkusiems J. Basanavičiaus aikštėje. Čia buvo pagerbiama

Populiariausiu lietuvių
pomėgiu išlieka knyga
Justina Dundulytė, tarptautinė bendrovė „Kantar“. Tyrimai rodo, kad 4 iš 10 šalies gyventojų

knygų skaitymą įvardija kaip savo laisvalaikį
ar pomėgį, kuris lenkia net tokius populiarius
laisvalaikio būdus kaip sodininkystė ar daržininkystė
Atsirandant naujoms medijoms pasigirsta
kalbų ir apie senesnių išnykimą. Tačiau su knygomis tokios tendencijos nematome. Lietuvoje
dominuoja spausdintos knygos – jas renkasi
du trečdaliai skaitančiųjų. Likusieji renkasi
elektronines knygas kompiuteryje, telefone
ar planšetėje.
Tyrimo duomenimis, dažniausiai žmonės
knygas atsiverčia po darbo, o didžiausia dalis
– nuo 21 valandos iki vidurnakčio. Yra ir tam
tikra dalis popietės skaitančiųjų.
Knygų kaip atgaivos svarba pasimatė ir pandemijos metu – trečdalis apklaustųjų įvardijo,
jog rūpindamiesi emocine sveikata per karantiną skaito.

Knygas moterys skaito pustrečio karto dažniau
nei vyrai, skaitančiųjų daugiau tarp vyresnio
nei 40 metų amžiaus žmonių. Tarp turinčiųjų
aukštąjį išsilavinimą skaito daugiau nei pusė,
tarp turinčių vidurinį bei aukštesnįjį išsilavinimą - daugiau nei po trečdalį.
Internetu knygas yra pirkę beveik trečdalis
apklaustųjų. Kone dešimtadalis knygas linkę
pirkti išskirtinai internetu, apie 12 proc. perka
daugiausia internetu, o 8 proc. nesvarbu, kur
pirkti. Tik apie porą procentų žmonių linkę rinktis išskirtinai fizines knygų pardavimo vietas.
Nors statistiškai vidutinis Lietuvos gyventojas
per dieną skiria knygai 17 minučių, analizuojant grynai knygų vartotojų įpročius, šie skiria
knygai vidutiniškai beveik 2 valandas per dieną.
Pandemija tik sutvirtino knygos kaip laisvalaikio būdo, geros emocinės būklės palaikymo
įrankio vaidmenį. Tad nors jos persikelia ir į
naujas elektronines formas, kol kas jokių ženklų,
kad spausdintinės knygos grimztų į užmarštį,
nematyti.

šalies moterų krepšinio čempione tapusi
Marijampolės komanda (amžiną jai atilsį!).
Po kiek laiko Nacionalinės krepšinio lygos
aukso medalius ir teisę startuoti LKL pirmenybėse laimėjusios „Sūduvos-Mantingos“
vyrų komandos vienas retų marijampoliečių
Aurimas Kieža pareiškė: „Mes savo darbą
atlikome, dabar jūsų eilė“. Taip jis Marijampolės vadovams priminė I. Lunskienės
pažadą.
Merę jau buvo pakeitęs dabartinis Marijampolės galva, bet valdžioje liko socdemai,
kuriems pažadėti kaip du pirštus apspjauti.
Antai prieš 2019 metų savivaldos rinkimus
įtikinėję marijampoliečius, kad sudarys Dramos teatrui galimybes tapti profesionaliu,
gavę daugumą balsų ėmėsi naikinti net šios
meno įstaigos savarankiškumą.
Užtat 2019 m. savivaldybės ataskaitoje valdantieji pasigyrė: „Daugiafunkcė sporto arena Marijampolėje po truputį virsta realybe.
Paskelbus architektūrinės idėjos konkursą
sulaukta 8 pasiūlymų (...), vieningai buvo
nuspręsta, kad (...) projektas „Sūkurys“ yra
geriausias ir Vokiečių gatvėje iškils būtent
pagal jį pastatyta arena.“

Lygiuojasi į Vilnių
Besibaigiant 2020-iesiems pradėtas rengti
arenos techninis projektas. Tada savivaldybės administracijos direktorius Karolis
Podolskis pareiškė, kad jo rengimas gali
užtrukti iki 2021 metų vidurio.
Po truputį artėja 2022 m. vidurys ir jau
iš mero girdime, kad projektas bus baigtas
iki šių metų pabaigos, o tada reikės ieškoti
pinigų (ne mažiau 15 mln. eurų) jam įgyvendinti.
Palyginimui: beveik tuo pačiu, kai pradėtas
rengti Marijampolės arenos techninis projektas, Kaune, šalia „Žalgirio“ arenos imtas
statyti vandens sporto ir pramogų centras.
Jis atsieis apie 30 milijonų eurų ir pradės
veikti 2022 metų vasarą.
Tačiau Marijampolės valdantieji akivaizdžiai lygiuojasi į Vilnių, kuris daugiau kaip
30 metų „stato“ nacionalinį stadioną ir iki
šiol nežino, kada jis bus baigtas. Gali būti,
kad abi sostinės – viena Lietuvos, kita – Sūduvos dar ilgai bus prie suskilusios geldos,
atitinkamai be stadiono ir arenos.
Tiek pastabų apie savivaldybės ataskaitą
(-as). Visa kita galite paskaityti ir pamatyti
pačiame leidinyje. Jei šiųmetinį išmetėte
į šiukšlių dėžę (žinau, blizgus popierius
sunkai dega), ataskaitą rasite savivaldybės
interneto svetainėje www.marijampole.lt.
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Teisingiausi sprendimai išnešioti laike Kaip neapsigauti vaistinėje
ir palaistyti brandžios maldos vandeniu
Rytis Baltrušaitis, Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonas. Kai kurie

žmonės linkę teigti, kad jie yra laiko ir
gyvenimo šeimininkai. Tokiu teiginiu
tarsi sako, kad viskas, kas gyvenime
vyksta, ar dar tik nutiks, yra jų valioje,
pasirinkimuose bei sprendimuose - jie
savo laiko viešpačiai. Kiti nuoširdžiai
pripažįsta, kad laiko autorius ir gyvenimo laiko šeimininkas yra Dievas
Kūrėjas, kuris gyvenimo laiką tarsi
paskolina žmogui, pašaukdamas gimti
ir gyventi.
Šio pasirinkimo ar, tiksliau, apsisprendimų kontekste iškyla paprastas
klausimas – ar laikas gydo? Klausimas,
kurį dažnai girdime bendraudami,
ypač sunkumų akivaizdoje, išgyvendami netektį, ligą, pasaulio neramybę, įvairaus pobūdžio sužeidimus,
slegiančią skriaudą ar neteisybę.
Kartais, prieš priimdami rimtą sprendimą, prašome duoti mums laiko,
palikti mus vienus tylai, natūraliai
tėkmei. Šios patirtys būtinos žmogui,
nes nėra teisinga priimti sprendimą,
kai esi „ant emocinės bangos“ ar „emocinėje duobėje“, nes psichologiškai
žvelgiant, abi būsenos yra ribinės ar
kraštutinės. Teisingiausi sprendimai
gimsta ramybėje, tolygume, kuomet
jie išnešiojami laike ir laistomi brandžios maldos vandeniu.
Šventasis Ignacas Lojola (kunigas
jėzuitas) kalba apie dvasinę paguodą
ir dvasinę nepaguodą. Būtent dvasinėje nepaguodoje (kai sieloje ir širdyje
neramu, blaškomasi, maištaujama)
svarbu išlaukti. Net jei esi talžomas
siaubiančios audros – išlaukti ramybės
ir tik tuomet spręsti. Žinoma, tai nėra
paprasta, nes užplūdus labai stiprioms
emocijoms kartais veikiame skubotai,
tos akimirkos impulsų paveikti, dėl ko
vėliau net ir gailimės, kartais nieko
jau negalėdami pakeisti. O juk ir patys
bendraudami su kitu žmogumi, kuris
yra egzistenciniuose paribiuose ar tik
rimtuose apmąstymuose, patariame:
„tau reikia daugiau laiko, tai rimta,
neskubėk. Pabūk! Išbūk!“

Pripažinkime, kartais esame bejėgiai
prieš kitų žmonių ar ir kai kurias savo
gyvenimo situacijas: mirtį, netektį,
nepagydomos ligos tikrovę, įvairius
praradimus. Dažnai nutylame, nudelbiame akis, pravirkstame, nustojame
vilties. Kartais imame be sustojimo
kalbėti, guosti, pasakoti panašias kitų
istorijas, ir kaip jie atsilaikė bei išliko. Tikintis žmogus pažada maldos
paramą ar ima skelbti, kad reikia turėti vilties, nors pats jos pertekliumi
nepasižymi. Dažniausiai girdimas
„paguodos“ sakinys: „Reikia laiko.
Laikas gydo“.
Prie šio teiginio ir stabtelkime bandydami pasvarstyti klausimą – ar laikas gydo?
Pamenu vieną istoriją. Prieš keletą
metų, ankstyvą pavasarį, žuvo vienos
šeimos aštuoniolikmetis sūnus. Atsisveikinimas buvo skaudus, sunkus,
ypač tėvams. Moteris, gyvenanti netoliese, norėjo šeimai pagelbėti, paguosti. Ji sakė taip: „Kai jie apsipras,
eisiu aplankyti“. Jai buvo patarta
nelaukti, kol kaimynai apsipras, eiti
reikia jau šiandien, arba rytoj. Moteris
kiek prieštaravo garsiai svarstydama,
kad neturės jiems ką pasakyti, nesugebės ištarti tinkamų žodžių. Tačiau
padrąsinta ji nuėjo nieko nelaukdama
ir džiaugėsi, kad taip padarė, nes jai
nieko kalbėti ir nereikėjo. Tereikėjo
pabūti drauge ir išklausyti sielvartaujančių kaimynų. Tereikėjo pabūti
drauge, kaimynams leidžiant suprasti:
„nesate vieni, esu drauge su jumis.“
Todėl pasakymas, kad laikas gydo
yra ir teisingas, ir ne. Teisingas tiek,
kad, einant laikui, žmogus neišvengiamai rimsta, apsipranta, išmoksta
naujai gyventi, tvarkytis. Neteisinga
teigti, kad laikas gydo manant, kad
dalykai įvyks savaime, vidinė žaizda
užgis nieko nedarant, nesikreipiant
pagalbos. Nieko nedarant viskas ima
gesti, rūgti, nepataisomai keistis, neatstatomai irti.
Laikas gydo priklausomai nuo to,
ką aš tame laike veikiu, kokius veiks-

mus atlieku, kokių iniciatyvų imuosi. Automatiškai niekas nepasidaro ir
nesusitvarko. Kad vėl rastųsi darna,
gyvenimo prasmingumas, reikalingas
ir paties žmogaus veikimas, kažko
darymas. Pati laiko tėkmė nieko
nelemia ir garsios dainos žodžiai,
kad laikas visagalis – nėra tiesa. Laike veikia žmogus ir Dievas. Laike
žmogui gyti gali padėti Dievas ir
žmonės, todėl mums labai reikalingas kitų buvimas, pagalba, parama.
Reikalingas Dievo prisilietimas, Jo
gailestingumo patyrimas, aiškus
žinojimas, kad kažkas ne tik žadėjo melstis, bet tikrai tai daro, kad į
Dievą galiu kelti savo žvilgsnį net ir
tirščiausią tamsą patirdamas.
Būna gyvenime akimirkų, iš kurių
labai sunku išjudėti, pradėti vėl gyventi, kurti, kažką daryti. Šiais atvejais
svarbus mažų žingsnelių menas: darau tiek, kiek galiu, bet darau, ryžtuosi,
su kitų ir Dievo pagalba.
Kai labai baugina rytojus, kai nėra
užtikrintumo dėl jo, prašau Dievą valios ir malonės išgyventi šiandieną,
dabarties duotybinę akimirką, nekurdamas šimtmečio planų. Ir gera
patvirtinti gausybe pavyzdžių, kai
taip mažais žingsneliais yręsi pirmyn,
patyrę itin stiprų priešpriešinį vėją,
pagauna kryptį, įgauna pagreitį ir nors
ir randuoti nuo patirtų išbandymo
smūgių, juda pirmyn. Skaičiusiems
Ernesto Hemingvėjaus romaną „Senis
ir jūra“ verta prisiminti žveją, kuris,
sugavęs didžiulę žuvį ir pritvirtinęs ją
prie valties krašto, palaukia krantan, o
taip beplaukiantį užpuola aštriadančiai rykliai ir visą laimikį tiesiog suryja. Žvejas pasiekia krantą vos gyvas,
o prie valties šono tik didžiulės žuvies
griaučiai. Visiems aišku, kas nutiko
kely, tačiau visi mato ir kokį laimikį
sugavo. Supranta, kad ir su sėkmės
griuvėsiais, bet gyvas krante, esantis
gyvenime.
Taigi – laikas negydo. Gydo laike
sutikti žmonės ir padovanoto laiko
Autorius.

Rimantas Zagrebajev,
Valstybinė ligonių kasa prie
(VLK) . Neretai pasitaiko

atvejų, kuomet gyventojams, norintiems vaistinėje įsigyti kompensuojamąjį
vaistą su mažiausia priemoka, pasakoma, kad vaistinė
jo neturi ir primygtinai
siūlomas kitas brangesnis
vaistinis preparatas. VLK
nepalaiko tokio neracionalaus vaistų išdavimo ir
primena svarbias pacientų
teises bei vaistų pardavimo
tvarką, padėsiančią neapsigauti vaistinėje.
Vaistinėse parduodami
skirtingų gamintojų, bet
tos pačios veikliosios medžiagos kompensuojamieji
vaistai. Už juos gyventojų
sumokamos priemokos gali
labai skirtis – kai kurių net
dvigubai. Todėl pirmiausia
vaistininkas kiekvienam pacientui privalo monitoriuje
parodyti visus pagal išrašytą receptą tinkamus tos
pačios veikliosios medžiagos skirtingų gamintojų
kompensuojamuosius vaistus ar medicinos pagalbos
priemones (MPP). Taip pat
kiekvieno jų kainas ir priemokas. Vaistai, už kuriuos
primokėti reikia mažiausiai,
visuomet monitoriuje parodomi aukščiausiai – pirmoje
eilutėje.
Jei reikiamo vaisto ar MPP
su mažiausia priemoka
vaistinė tądien neturi, vaistininkas jį privalo pasiūlyti
užsakyti ir pristatyti į vaistinę mieste per 2, o kaime
per 4 dienas.
„Kartais pacientams siūloma pasirinkti brangesnį
vaistą, nes tai rekomenduoja
gydantis gydytojas ar vaistininkas. Tokios rekomendacijos galimai yra labiau
paremtos ne racionalaus

vaistų išdavimo principu, o
farmacijos rinkos interesais,
kai skiriami brangesni tos
pačios terapinės vertės vaistai, nors yra galimybė skirti
ir įsigyti pigesnius, tokius
pat kokybiškus analogiškus
vaistus“, – sako VLK atstovė
Irma Medžiaušaitė.
Pasak jos, gydytojas recepte turi nurodyti tik į
vaisto sudėtį įeinančią veikliąją medžiagą bendriniu
pavadinimu. Tačiau būna
tokių atvejų, kai išrašydamas receptą gydytojas ant
popieriaus lapelio užrašo
konkretų vaisto pavadinimą, kurį pacientas turi įsigyti, o šis nebūtinai yra su
mažiausia priemoka. Reiktų
neapsigauti – žmonės turi
galimybę patys pasirinkti,
kokį vaistą įsigyti.
„Jei vaistininkas vengia
pasiūlyti vaistą su mažiausia priemoka, nes vaistinė
jo neturi ir nepasiūlo pacientui vaisto užsakyti, o
vietoj jo bando įpiršti kitą,
gyventojai raginami apie
tai nedelsiant pranešti teritorinėms ligonių kasoms“,
– pabrėžia I. Medžiaušaitė.
Kartais žmonės ir patys –
neraginti nei gydytojų, nei
vaistininkų – renkasi vaistus pagal gamintojo pavadinimą su didesne priemoka.
Žinant, kad gydo ne vaisto
pakuotė, tablečių spalva, o
veiklioji medžiaga, ekonomiškai naudinga būtų rinktis vaistus su mažesnėmis
priemokomis.
Visgi, jei žmogus atsisako
įsigyti pasiūlytą kompensuojamąjį vaistinį preparatą
su mažiausia paciento priemoka, jam gali būti parduotas kitas recepte nurodyto
bendrinio pavadinimo vaistas. Tuomet reikia sumokėti
šio vaisto priemoką.

„Tele2“ užtikrina nemokamas ryšio paslaugas
ukrainiečiams: išdalinta jau virš 24 tūkst. SIM kortelių
Iš Ukrainos į Lietuvą atvykstantiems pabėgėliams „Tele2“ suteikia „Pildyk“ SIM korteles, kurios tris mėnesius užtikrina nemokamą interneto
ryšį, pokalbius ir SMS žinutes tiek šalies viduje, tiek į Ukrainą. Kartu
su įvairiomis pagalbą ukrainiečiams teikiančiomis organizacijomis jau
išdalinta virš 24 tūkst. SIM kortelių.

„Į mūsų šalį atvykstantiems ukrainiečiams
kiekvienas turime padėti taip, kaip geriausiai galime. Tokiose situacijose galimybė
naudotis ryšio paslaugomis nemokamai
yra itin svarbi. Kviečiu visus susivienyti ir
prisidėti prie reikalingos pagalbos Ukrainos
žmonėms“, – sakė Petras Masiulis, „Tele2“
generalinis direktorius Baltijos šalims.
Mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ perduoda „Pildyk“ korteles Lietuvos Šaulių
sąjungai, Raudonojo Kryžiaus bei „Stiprūs
kartu“ organizacijoms, kurios pasirūpina,
kad jos operatyviai pasiektų į Lietuvą atvykusius ukrainiečius. SIM korteles gavę
žmonės gali tris mėnesius nemokamai ir
neribotai skambinti, rašyti SMS žinutes ir
naudotis neribotu internetu Lietuvoje. Šiuo
metu visiems „Tele2“ ir „Pildyk“ klientams
skambučiai ir SMS į Ukrainą taip pat yra
nemokami.
Operatoriaus „Tele2“ duomenimis, įvairiuose miestuose išdalinta 24,5 tūkst. „Pildyk“
SIM kortelių, iš kurių aktyvuota jau 38 proc.
(9316 kortelės). Iš jų 30 proc. ukrainiečių
nemokamomis ryšio paslaugomis naudojasi
Vilniuje, 13,4 proc. Kaune, 9,18 proc. Klaipėdoje ir 4,11 proc. Šiauliuose.
Korteles dalinantys savanoriai tikina, kad

ukrainiečiams suteiktos nemokamos operatoriaus paslaugos itin praverčia, o SIM
kortelės dalinamos labai operatyviai.
Šiuo metu nemokamos SIM kortelės ukrainiečiams yra dalinamos įvairių organizacijų
įsteigtuose pagalbos centruose. Informacija
ant „Pildyk“ pakuočių ir Pildyk.lt internetiniame puslapyje yra pateikiama ukrainiečių
kalba.

Pagalba Ukrainos žmonėms
Mobiliojo ryšio operatorius kviečia visus
Lietuvos gyventojus paaukoti veikiančius,
tačiau nebenaudojamus telefonus ir planšetinius kompiuterius. Juos atnešti galima
į bet kurį artimiausią „Tele2“ saloną. Operatorius užtikrina jų surinkimą, patikrinimą
ir tiekimą Ukrainos žmonėms padedančiam
Raudonajam Kryžiui.
„Stiprūs kartu“ draugijai operatorius skyrė mobiliųjų telefonų su SIM kortelėmis.
Raudonajam Kryžiui „Tele2“ suteikė paramą
darbui reikalingais įrenginiais.
Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą bendravimą, telekomunikacijų bendrovė taip pat
kompensuoja tarptinklinio ryšio paslaugų
kainą privatiems ir verslo klientams, esantiems Ukrainoje.
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Mero šališkumas žlugdo Marijampolės savivaldybės sporto ateitį

Tadas RAČIUS
Demokratų grupės
„Vardan Lietuvos“ Marijampolės
savivaldybės taryboje narys

Sąžiningai konkuruojant
„Sūduvos“ futbolo akademija
neprilygtų „Marijampolė City“
futbolo akademijai.
Vertinant formaliai, toks įspėjimas yra teisėtas, nes tėvai neatsiskaito pagal sutartis,
pasirašytas su Sporto centru. Tačiau vertinant socialiniu aspektu, tai nėra teisinga.
Iš bendravimo su mūsų savivaldybės gyventojais žinau, kad tokios skolos susidaro
ne iš gero gyvenimo. Galiausiai, visi žino,
kokia šiuo metu yra ekonominė situacija
Lietuvoje ir kaip tai paveikė žmonių finan-

Užfiksuota sporto arenose

Futbolas yra labai populiari sporto šaka
Marijampolėje. Bet mūsų mieste, mero Povilo Isodos įsitikinimu, gali veikti tik vienas
futbolo klubas – tai „Sūduva“, kadangi jo
dalininkė yra savivaldybė, o prezidentas
Vidmantas Murauskas yra mero bičiulis. Šių
metų pradžioje valdančiųjų socialdemokratų
iniciatyva buvo panaikinta galimybė sporto
projektams įgyvendinti gauti finansavimą
iš savivaldybės biudžeto privačioms futbolo
akademijoms, tokioms kaip šiuo metu mūsų
mieste veikianti „Marijampolė City“.
Sausio mėnesį priimtame sprendime dėl
tokių projektų finansavimo tvarkos, be kita
ko, nurodyta, kad vienas kriterijų, taikomų
finansavimo siekiantiems juridiniams asmenims – sudaryti sąlygas treniruotes vykdyti
pilnų matmenų (ilgis min. 100 m., plotis
min. 64 m) natūralios ar dirbtinės dangos
treniruočių aikštėje visais metų laikais.
Tokia yra tik „Hikvision“ dengta arena, kurią valdo minėtas „Sūduvos“ futbolo klubo
prezidentas. Čia, suprantama, treniruojasi
ir šio klubo futbolo akademijos auklėtiniai.
Kadangi šioje arenoje nepageidaujami
konkurentai – „Marijampolė City“ jaunieji
futbolininkai, ši akademija įsirengė savo
dengtą maniežą, kurio plotis mažesnis nei
nurodyta tarybos sprendimu patvirtintame
sporto projektų finansavimo iš savivaldybės

biudžeto tvarkos apraše. Laikantis socdemams įprastos praktikos, į šio sprendimo
projektą minėtas kriterijus dėl aikštės ploto
buvo „įfarširuotas“ taip, kad balsavusieji
prieš atrodytų savivaldybės sporto priešais,
todėl jį palaikė ir kiti tarybos nariai.
Kaip jau esu rašęs, teikti finansavimą
sporto komandoms, klubams ar įstaigoms
teisingai ir skaidriai leistų sportinio ugdymo
krepšelis – kai pinigai „eina paskui sportuojantį vaiką“. Tada vaikai turėtų platesnį
pasirinkimą, pavyzdžiui, galėtų laisvai pasirinkti, kur lankyti futbolo treniruotes – ar
„Marijampolė City“ futbolo akademijoje,
kurioje mokestis didesnis negu savivaldybės dosniai finansuojamoje „Sūduvos“
futbolo akademijoje ar kitur. Tačiau prieš
tokią tvarką kategoriškai nusiteikęs meras,
akivaizdžiai proteguojantis futbolo klubą
„Sūduva“.
Kiek teko bendrauti su abiejose futbolo
akademijose treniruotes lankančiais vaikais
ir jų tėvais, šių nuomonė aiški – sąžiningai
konkuruojant „Sūduvos“ futbolo akademija neprilygtų „Marijampolė City“ futbolo
akademijai.
Blogiausia šioje situacijoje yra tai, kad
kenčia vaikai. Tiek mero, tiek valdančiųjų
socialdemokratų požiūrį į juos atspindi ir
situacija Marijampolės sporto centre. Vos
tik „apšilę kojas“ naujose pareigose naujieji
vadovai suskubo „išmušinėti“ pinigus iš
sportuojančių vaikų juos įspėjant, kad nesumokėję mokesčio daugiau nei už 2 mėnesius
bus išbraukti iš Sporto centro auklėtinių
sąrašo ir perduoti skolų išieškojimo įmonei.

Lietuvos sporto žurnalistų federacijos rengiamo „Mėnesio sporto nuotraukos“ konkurso 2022 metų antruoju laureatu tapo fotografas Rokas
Lukoševičius.
Jis geriausioje vasario mėnesio sporto nuotraukoje užfiksavo akimirką
iš „Betsafe“ Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynių, kuriose
susitiko Alytaus „Dzūkija“ ir Jonavos „CBet“ komandos. Antrą vietą
užėmė Dainius Virbickas su nuotrauka „Aš ir mano 200 m“ iš vaikų
lengvosios atletikos varžybų Šiauliuose.

sines galimybes. Reikalavimas susimokėti
nesigilinant į įsiskolinimo susidarymo priežastis rodo, kad socialdemokratams ir jų
statytiniams visai neįdomu, kokios sąlygos
sportuoti mūsų savivaldybėje sudarytos
mūsų vaikams. Valdantiesiems pasistengus vaikai, kurių tėvai neturi pinigų, neturi
galimybių lankyti Sporto centre vykstančių
treniruočių.
Prieš porą metų į Sporto centrą sujungę
kelias įstaigas socdemai tikino, kad taip
bus sutaupyta pinigų sportininkų ugdymo procesui tobulinti. Tuo tarpu vos kelis
mėnesius išdirbęs Sporto centro direktorius,
atlikdamas metinį veiklos vertinimą, didelės dalies trenerių, kitų darbuotojų veiklą
įvertino patenkinamai. Neoficialiai jiems
paaiškino, kad geresnis įvertinimas reikštų
atlyginimų didinimą, o tam nėra pinigų!
Nėra pinigų ir laisvam mergaičių krepšinio
trenerio (-ės) etatui užimti, tačiau randama
lėšų įdarbinti regbio trenerį, kurio darbo
grafikas Marijampolėje, mano žiniomis,
sutampa su jo pamokų grafiku mokykloje
beveik už pusantro šimto kilometrų. Jau
nekalbant apie tai, kad Sporto centro autobusai, naujojo direktoriaus iniciatyva, buvo
remontuojami ne Marijampolėje, o Kaune,
kol šio klausimo neiškėliau direktoriui, kai
jis šį mėnesį vykusiame tarybos posėdyje
teikė Sporto centro veiklos ataskaitą.
Tuo tarpu nemaža dalis sportuoti norinčių kaimiškųjų vietovių vaikų negali treniruotis, nes ne vieną mėnesį dumblinais
keliais negali pravažiuoti ne tik jų tėvai,
bet ir mokykliniai autobusai. Deja, bet meras ir jo bičiuliai iš socdemų frakcijos čia
nemato problemos. Jų manymu, jei tėvai
nori sudaryti tinkamas sąlygas savo vaikams mokytis, sportuoti, leisti laisvalaikį,
tai jie turi gyventi mieste. Mat rajone mažai
rinkėjų, todėl mieste dešimt kartų keičiamos trinkelės (neretai taisant broką), kad
miestiečiai nespėtų užmiršti, kaip socdemai
gražina miestą, o gyvenvietės, kaimai, išskyrus tuos, kuriuose įsikūrę socialdemokratų
šulai ar jų aplinka (pvz., Liudvinavas, Želsva,
Igliškėliai), socdemų supratimu, vis dar gali
gyventi balanos gadynėje.
Ten ne tik keliai netvarkomi. Antai uždarius Padovinio pagrindinę mokyklą, tėvai,
seneliai į jos teritoriją atvesdavo vaikus pažaisti čia įrengtoje žaidimų aikštelėje. Bet

vos atėjus pavasariui, vieną dieną pamėgtoje
vietoje žmonės neberado įrenginių. Apie
planus panaikinti vienintelę Padovinyje
esančią vaikų žaidimų aikštelę gyventojai
nebuvo informuoti. Pasirodo, žaidimų aikštelės įrenginiai buvo išmontuoti ir išvežti į
Liudvinavo gimnaziją, nes tai yra jos turtas.
Socdemų nuomone, naujos vaikų lauko žaidimų aikštelės įrengimu turi rūpintis patys
gyventojai, tai nėra savivaldybės reikalas.

Socialdemokratams ir jų
statytiniams visai neįdomu,
kokios sąlygos sportuoti
mūsų savivaldybėje sudarytos
mūsų vaikams.
Tuo tarpu savivaldybės administracijos
direktorius Karolis Podolskis vien šiems
metams „Sūduvos“ futbolo klubui skyrė 200
tūkstančių eurų, kurie iš esmės bus naudojami išlaikyti legionieriams, atstovaujantiems
„Sūduvos“ futbolo komandai. Tiek pinigų
užtenka, kad visi Sporto centro auklėtiniai
savo pasirinktas treniruotes galėtų nemokamai lankyti net tris metus (!).
O kur dar 130 tūkstančių eurų, kuriuos
savivaldybės administracijos direktorius
šiems metams skyrė Sporto ir sveikatingumo klubui „Mantinga“? Kaip žinia, su „Mantingos“ įmonių grupės savininku Klemencu
Agentu meras palaiko glaudžius ryšius.
Meras akivaizdžiai tarnauja ne visiems savivaldybės gyventojams, o keliems išskirtiniams verslininkams, išskirtinai rūpinasi jų
interesais. Kiti turi prisitaikyti arba trauktis
iš savivaldybės. Tą verslas žino. Tą žino ir
sporto bendruomenės atstovai.
Valdantiesiems visiškai nerūpi ir kelis
metus kompetentingų specialistų kurta
savivaldybės sporto strategija. Jiems svarbiausia – skirti kuo daugiau pinigų klubams,
kuriems vadovauja artimos aplinkos žmonės. Nes jie žino, kaip atsilyginti.
Tik klausimas, ko pasieksime vadovaudamiesi tokia „strategija“? Akivaizdu, kad
savivaldybės biudžeto pinigai nebus skirstomi teisingai bei socialiai atsakingai, todėl vaikams nebus sudarytos reikalingos
sąlygos įgyti sveikos gyvensenos įpročius
ir tapti aukšto meistriškumo sportininkais.

Sužeidei žmogų – atlyginsi gydymo išlaidas
Valstybinė ligonių kasa (VLK) praneša, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondui (PSDF) pernai
atlyginta 2,2 mln. eurų žala, atsiradusi dėl neteisėtos gyventojų veiklos.
„Ligonių kasos žalą PSDF išieško dėl nusikaltimų ar nusižengimų žmogaus gyvybei, sveikatai,
viešajai tvarkai, transporto eismo saugumui, nes
visais šiais atvejais privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) drausti nukentėjusieji gydomi PSDF
lėšomis. Taip pat žala išieškoma ir tais atvejais,
jei žmogus neteisėtai pasinaudoja Europos sveikatos draudimo kortele (ESDK) arba, jei būdamas
nedraustas PSD, neteisėtai gauna PSDF lėšomis
apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje ar svetur“, – sako VLK Teisės skyriaus vedėjas
Tomas Ragauskas.
Jo teigimu, iš viso pernai buvo fiksuota 9 tūkst.
tokių atvejų, kai fiziniai asmenys padarė žalą PSDF.
Tai – 1 tūkst. atvejų mažiau, nei 2020-aisiais.
Pagal šiuo metu galiojančią tvarką žalos išieškojimą vykdo teritorinės ligonių kasos (TLK). Apie
nukentėjusius ir gydomus asmenis TLK gauna
pranešimus iš policijos komisariatų, prokuratūrų, o
antstoliai padeda išieškoti nukentėjusiųjų gydymui
išleistas ir priteistas lėšas bei jas grąžina į PSDF.
Daugiausia žalos atvejų – 8 873 – pernai nustatyta dėl nusikalstamų veikų ir eismo įvykių bei
neteisėto sveikatos priežiūros paslaugų gavimo.
Pavyzdžiui, jei prie automobilio vairo sėdęs neblaivus asmuo sukelia autoįvykį, kuriame sužalojami
PSD apdrausti žmonės, jų sveikatos priežiūros išlaidos (medicinos pagalba, išlaidos vaistams ir
kt.) yra apmokamos iš PSDF lėšų. Tuomet ligonių

kasos turi teisę visą fondui padarytą žalą išieškoti
iš kaltininko, o jei jis nepilnametis – iš tėvų ar globėjų. Iš viso praėjusiais metais už tokio pobūdžio
pažeidimus skolininkai į PSDF grąžino daugiau
nei 1,3 mln. eurų.
Taip pat pernai nustatyta nemažai atvejų (180), kai
buvo neteisėtai pasinaudota ESDK. Tai yra tokios
situacijos, kai laikinai į bet kurią kitą Europos šalį
nuvykęs žmogus gydymo įstaigoje pateikia kortelę
ir jam suteikiama būtinoji medicinos pagalba, nors
Lietuvoje jis nėra draustas PSD. Tuomet šie pažeidėjai turi grąžinti PSDF jų gydymui išleistas lėšas.
Praeitais metais jos siekė beveik 25 tūkst. eurų.
VLK duomenimis, 2021 m. mažiausia priteista
ir išieškota žala PSDF Lietuvoje buvo 20 eurų, o
didžiausia – viršijo 22 tūkst. eurų. Pastaroji pinigų suma sumokėta už ilgą pacientės gydymą po
patirto smurto šeimoje.
„Svarbu žinoti, kad padarius žalą PSDF, kol civilinis ieškinys nepateiktas teismui, yra galimybė ją
savanoriškai atlyginti. Tokiu atveju baudžiamosiose
bylose atsiranda galimybė susitaikyti ir nutraukti
procesą. Jei susitaikyti neįmanoma, savanoriškas
žalos atlyginimas teisme vertinamas kaip kaltininko atsakomybę lengvinanti aplinkybė“, – pabrėžia
T. Ragauskas.
Pasak jo, gavęs pranešimą ir raginimą gera valia
atlyginti žalą fondui, skolininkas gali pasirinkti
iš karto atlyginti visą sumą ar atvykti į TLK ir
pasirašyti sutartį dėl žalos atlyginimo dalimis.
Tačiau tokia sutartis gali būti sudaroma nustatant
ne ilgesnį nei 5 metų žalos atlyginimo terminą ir
tik tuomet, jei žalos suma viršija 300 eurų.
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PARDUODA
ŠILTNAMIAI. Parduodu įvairaus dydžio
šiltnamius. Nemokamas pristatymas.
Suteikiu garantiją. Tel. 8-608 90070.

ĮRANKIŲ
NUOMA

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

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

Perku vienkiemį su daugiau žemės, gali būti
miške ar vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės.
Gerą variantą siūlyti tel. 8-611 01110.
Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.
Įmonė „UAB Vudlita“ perka malkas - ąžuolo,
PASLAUGOS
klevo, skroblo, beržo (popiermedį), uosio.
Atsiskaitymas iškarto. Galime pasiimti savo
Šilumos siurblių oras/vanduo, oras/oras,
transportu. Tel. +370 699 86646.
kondicionierių, saulės elektrinių pardaviUAB „Telemarketing“
siūlo darbą

PARDAVIMŲ TELEFONU
VADYBININKEI (-UI)
Reikalavimai:
- sklandi lietuvių kalba;
- atkaklumas siekiant rezultato;
- noras mokytis ir užsidirbti.
PATIRTIS NEBŪTINA!
Telefonas pasiteirauti
8-611 27221.

IEŠKAI PASTOVAUS DARBO?

Kviečiame jungtis prie
mūsų komandos!
Patirtis nereikalaujama –
apmokome darbo vietoje.
IEŠKOME:
SIUVĖJŲ, SUKIRPĖJŲ,
BALDŲ PRAMONĖS
DARBININKŲ,
SANDĖLIO DARBUOTOJŲ,
KOMPLEKTUOTOJŲ.
Darbo užmokestis priklauso nuo
pozicijos, darbo patirties, kvaliﬁkacijos, darbo rezultatų.
Darbas dviem pamainom (rytinė ir
vakarinė), savaitgaliai ir šventinės
dienos laisvos.
Susidomėjote? Laukiame jūsų:
Geležinkelio g. 3, Marijampolė
vapau@furnmaster.lt /
jka@furnmaster.lt
8-603 98579 / 8-683 60184.

.

.

.

mas, montavimas, konsultacija, pogarantinis aptarnavimas. Tel. 8-600 23832.

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

DĖMESIO
Informuojame žemės sklypo kad. Nr. 5152/
0016:104, esančio Pašešupiųk. Marijampolės sav., paveldėtojus ar jų įgaliotus
asmenis, kad UAB „EVVI“ matininkas (kvalifkacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1332 )
2022-04-12 d. 11 val. vykdys žemės sklypo
kad. Nr. 5152/0016:0203, esančio Pašešupių k. Marijampolės 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.

.

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

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus priimtų įsakymų dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams (Krėvos gatvės atšakos iki įvažiavimo į naujai
užstatomą gyvenamųjų namų kvartalą Marijampolės sav., Marijampolės sen., Triobiškių k. susisiekimo infrastruktūrai vystyti).
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius (toliau – Skyrius) vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 8 dalimi, informuoja,
kad yra priimti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus įsakymai dėl visuomenės poreikiams paimtų žemės sklypų:

. D. Hohlveg ir K. D. Hohlweg nuosavybės teise valdomo 0,0137 ha
žemės sklypo, esančio Triobiškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav.;

. T. Balaikos ir O. Balaikienės nuosavybės teise valdomo 0,0306 ha žemės sklypo, esančio Triobiškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav.;
. T. Balaikos ir O. Balaikienės nuosavybės teise valdomo 0,0215 ha

žemės sklypo, esančio Triobiškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav.
Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma,
kad žemės savininkams ir (ar) kitiems naudotojams, kuriems nepavyko
įteikti registruotų laiškų pasirašytinai, apie įsakymą paimti žemę visuomenės poreikiams, pranešta tinkamai.
Susipažinti su parengta informacija galite Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) adresu www.zpdris.
lt (paslaugos numeris ZPVP-69717).
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Skyriaus (adresas: Vytauto
g. 28, Marijampolė) vyriausiąją specialistę Loretą Norkeliūnienę, tel. 8 706
85 604, el. p. loreta.norkeliuniene@nzt.lt.

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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Ką valgyti prieš miegą
Vilma JUODKAZIEnė, prekybos tinklas „Iki“. Tam, kad miegas naktį
būtų kuo gilesnis, reikėtų stebėti,
kiek kofeino suvartojame per dieną. Ypač jo reikėtų vengti gerokai

po pietų ar vakare. Saldūs gėrimai
ir saldumynai taip pat siejami su
prastesniu miegu, vakarais ne į
naudą ir riebus ar aštrus maistas,
kurį sunku virškinti.

REIKALINGI

STATYBOS RITMAS

PLATAUS PROFILIO
STATYBININKAI

Atlyginimas 1 100 eurų neatskaičius mokesčių

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

Prie maisto, padedančio geriau
miegoti, priskiriami kai kurie vaisiai, pilno grūdo dribsniai, žolelių
arbatos, medus, uogos, kai kurių
rūšių riešutai ir mėsa. Pavyzdžiui,
bananuose yra daug kalio, todėl jie
gerina miego kokybę. Be to, juose
yra ir B6 vitamino, o būtent jis reikalingas melatonino, padedančio
užmigti, gamybai.
Vitamino B6 taip pat turi
grūdiniai dribsniai su džiovintais vaisiais, todėl šie
produktai rekomenduojami
miego sutrikimų kamuojamiems žmonėms. Miegą
pagerinti gali ir protingas
kiekis graikinių, migdolų,
lazdynų ar anakardžių riešutų. Bene didžiausi kiekiai
melatonino aptinkami vyšniose, todėl prieš miegą suvartota sauja šių uogų arba
stiklinė sulčių taip pat pagerins naktinį poilsį. Nemažai
melatonino yra ir raudonose
vynuogėse.
Dar vienas vaisius, kurį suvalgę vakare turėtume geriau miegoti – kiviai. Juose
ypač gausu vitaminų C ir E,
taip pat kalio ir folio.
Tiems, kurie neįsivaizduoja vakarienės be mėsos, rinktis rekomenduojama kalakutieną – joje gausu amino
rūgšties triptofino, kuris yra
gero miego garantas. Na, o
karšti gėrimai, pavyzdžiui,
puodelis šilto pieno ar žolelių arbata suteiks raminamąjį poveikį.

Dubenėlis su kruopomis, kalakutiena ir riešutais
Reikia: 120 g bulguro kruopų; 2 mažesnių kukurūzų burbuolių;
220 g kalakutienos ﬁlė; 1 a. š. druskos; 2 v. š. alyvuogių aliejaus;
200 g pievagrybių; 1 obuolio; saujelės graikinių riešutų; 2 saujų
tarkuotų raudonųjų kopūstų; 1 citrinos; ¼ a. š. maltų juodųjų pipirų;
10 melisos arba mėtos lapelių.
Gaminimas: išvirkite bulgurą pagal ant pakuotės nurodytas
instrukcijas. Grilio keptuvėje paskrudinkite kukurūzų burbuoles,
kol jos suminkštės.
Kalakutieną supjaustykite nedideliais gabalėliais, pasūdykite
ir kepkite grilio keptuvėje ant įkaitinto aliejaus apie 10 minučių.
Iškepusią mėsą perkelkite į lėkštę, į keptuvę suberkite griežinėliais
supjaustytus grybus ir kepkite, kol nugaruos vanduo, tačiau ne
per ilgai, kad grybai neprarastų formos. Grybams baigiant kepti,
pagardinkite juos druska ir pipirais.
Obuolį nupjaukite, išpjaukite sėklytes, supjaustykite plonomis
skiltelėmis ir apšlakstykite jas citrinos sultimis. Graikinius riešutus
šiek tiek patraiškykite.
Tarkuotus kopūstus pasūdykite ir apšlakstykite likusiomis citrinos
sultimis. Į dubenėlius sudėkite virtas kruopas, ant viršaus dėkite
kalakutieną, griežinėliais supjaustytus kukurūzus, grybus, obuolius
bei kopūstus. Viską apibarstykite graikiniais riešutais ir papuoškite
mėtų ar melisų lapeliais.

Vaisių salotos
Reikia: 2 kriaušių; 4 obuolių; 30 g spanguolių; saujos vyšnių;
saujos vynuogių; 200 g natūralaus jogurto; žiupsnelio cinamono;
žiupsnelio kokosų drožlių.
Gaminimas: kriaušes ir obuolius nuplaukite, nulupkite, išimkite
sėklytes ir supjaustykite kubeliais. Iš vyšnių pašalinkite kauliukus,
vynuoges perpjaukite per pusę. Į dubenį suberkite visus supjaustytus vaisius,užpilkite jogurtu, įberkite žiupsnelį cinamono bei kokosų drožlių ir viską išmaišykite. Papuoškite salotas šviežiomis
spanguolėmis ir patiekite.

Sudarė Danutė Šulcaitė

Kryžiažodis

Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis

8-605 99998

SMS žinutėje rašykite atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki balandžio 8 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

Kryžiažodžio (Nr. 5) atsakymas: MENUETAS

VERTIKALIAI: Elegancija. Gimtinė. Platina. Žarna. Sagan. Dušas. Lakaja. Arama. Anau. Sirokas. Raus. Atašė. Ni. Atsisės. Stos.
HORIZONTALIAI: Priežodis. Rišaras. Aro. Atsakas. Matė.
Ariel. Lasas. Asta. Citata. Karės. Iguana. Janina. Jauno. Antausis.
Knygą „Raudonoji maﬁja“ laimėjo EUGENIJA KILINSKIENĖ.
Prizą atsiimti redakcijoje, Kauno g. 15 (II a ., 6 kab.)., prieš tai
susitarus tel. 8-605 99998.
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Lietuva pagal etnografinę geografiją
Etninės kultūros globos tarybos

Į kavinę su
savo puodeliu!

(EKGT) užsakymu parengtas Lietuvos etnografinių regionų žemėlapis. Tai 2003 metų tokio pat
žemėlapio patobulintas variantas.
Remiantis susiklosčiusia tradicija, Lietuvos teritorija dalinama
į penkis etnografinius regionus:
Aukštaitiją, Dzūkiją (Dainavą), Mažąją Lietuvą, Suvalkiją (Sūduvą) ir
Žemaitiją. Nors šie regionai formavosi ne vienu laiku ir jų vaidmuo
istorijos gana skirtingas, tačiau
juos sudaro pakankamai ryškios
etninės kultūros sanklodos, reikšmingos ne tik ten gyvenančių
žmonių savimonei, bet ir visos
Lietuvos kultūrinio identiteto
palaikymui ir stiprinimui.
Svarbiausi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma Lietuvos etnografinių regionų teritorija, yra regioniniu savitumu pasižymintys
materialinės ir dvasinės kultūros
reiškiniai: darbo, šeimos, kalendorinių ir bendruomenės šventės,
kalba (tarmės), folkloras, tradiciniai amatai ir verslai, kulinarinis
paveldas, architektūra, drabužiai ir
kt. Tai kultūriniai regionai, kurie
nesutampa su įvairiais laikotarpiais egzistavusių politinių, administracinių darinių ribomis.
Tobulinant žemėlapį, papildomai pažymėti etnografinių regionų centrai, didesni miestai,
savivaldybių ribos, Vilnius ir
Kaunas išskirti kaip nepriklausantys etnografiniams regionams,
nes šie didmiesčiai nepasižymi
atskiriems etnografiniams regionams būdingomis ypatybėmis
(skirtingai negu Klaipėda, reprezentuojanti Mažąją Lietuvą), tiksliau pažymėta istorinė Mažosios
Lietuvos riba.
Aukštaitijos vardas pirmą kartą paminėtas Petro Dusburgiečio
Prūsijos žemės kronikoje kalbant
apie 1294 m. įvykius. Jis ne kartą
iškyla XIV a. šaltiniuose. Pavyzdžiui,
1323 m. Aukštaitiją mini Didžiojo
kunigaikščio Gedimino kanceliarija:
Aukštaitija suvokiama kaip viena iš
dviejų pagrindinių Lietuvos sudedamųjų dalių (šalia Žemaičių). 1420
metais Aukštaitijos sąvoka vartojama Vytauto laiške, kur paaiškinta jos
reikšmė: tai žemė, kuri yra aukščiau
nei Žemaičių.
Dėl Aukštaitijos centro vardo
nuo seno konkuruoja Utena (pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose
paminėta 1261 m.) ir Panevėžys
(1503 m.). Pastarajam, tapusiam
vienu didžiausių Šiaurės Lietuvos miestų, 2003 m. išleistame
Lietuvos etnografinių regionų
žemėlapyje suteiktas Aukštaitijos
sostinės titulas.

Dzūkijos pavadinimas pradėtas vartoti tik XIX a. Jis kilo nuo
dzūkų tarminės ypatybės dzūkuoti, t. y. tarti „c“ ir „dz“ vietoj
„t“ ir „d“. Tačiau Dzūkija turi ir kitą
savo krašto vardą – Dainava, kuris
siejamas su vėlyvajame geležies
amžiuje dešiniajame Nemuno
krante ir Merkio baseine gyvenusia jotvingiams priklausiusia
dainavių gentimi. „Terra Deynowe“ (Dainavos žemė) pirmą kartą
paminėta 1253 m. karaliaus Mindaugo donaciniame akte Livonijos
kryžiuočiams. Dainavos pavadinimą ypač išpopuliarino Vincas
Mickevičius-Krėvė.
Dabartine Dzūkijos sostine tituluojamas Alytus. Tačiau nuo seniausių laikų Dzūkijoje svarbus
ekonominis, kultūrinis, teritoriją
administruojantis ir organizuojantis centras buvo ir Merkinė.
Mažosios Lietuvos (vok. Klein
Litauen) ir kaip sinonimas Prūsų
Lietuvos (vok. Preussisch-Litauen) pavadinimai kartografijoje
vartojami nuo XVII a., šie vardai
vartoti ne tik vokiškuose, bet ir
angliškuose, prancūziškuose,

ﬂamandiškuose, lenkiškuose, rusiškuose žemėlapiuose, periodiniuose leidiniuose, knygose ir kt.
Nuo 1618 m. iki XIX a. pradžios
Prūsijos lietuvių žemės Prūsijos
valstybės teisiniuose dokumentuose, valdovų įsakuose ir potvarkiuose dar buvo vadinamos
Lietuvos provincija (vok. Provinz
Litauen). Po Pirmojo pasaulinio
karo, siekiant lietuviškų Prūsijos
žemių prijungimo prie Lietuvos
valstybės, dažniausiai buvo vartojamas Mažosios Lietuvos vardas.
Nuo 1919 m. atsirado Klaipėdos
krašto (vok. Memelland) pavadinimas, reiškiantis 1919–1939 m.
egzistavusį administracinį teritorinį vienetą šiaurinėje Mažosios
Lietuvos dalyje ir palei Nemuno
žemupį bei Baltijos jūrą. Prijungus prie Lietuvos tik šią Mažosios
Lietuvos dalį, Klaipėdos krašto
vardu buvo pradėta vadinti ir Lietuvos etnografinį regioną. Tačiau
nuo XX a. antrosios pusės ir ypač
pastaraisiais dešimtmečiais visuomenėje įsitvirtino ir tradiciniu
tapo šio regiono vadinimas Mažąja Lietuva. Mažosios Lietuvos

Eglė RAZBADAUSK AITė, Pakuočių
tvarkymo organizacijos specialistė .

Kiekvienas vienkartinis puodelis –
tai žala gamtai. Ir nors daugelis vis
dar mano, kad popieriniai puodeliai
yra ekologiškas sprendimas, deja, tai
– klaidingas įsitikinimas. Pasaulyje
šiuo metu perdirbama tik apie 1 proc.
tokių popierinių puodelių. Bėda ta, kad
didžioji jų dalis padengta plonu plastiko sluoksniu, ir tai labai apsunkina
perdirbimą. Šaltinių tvirtinimu, perdirbamas tik 1 iš 400 tokių puodelių.
Skaičiuojama, kad sąvartyne jie suyra
maždaug per 30 metų.
Nepagalvojame, kad galėtume nešiotis daugkartinį puodelį ir gertuvę, o gal-

lietuviai save vadina lietuvininkais, taip pat šišioniškiais, rečiau
– būrais.
Istorinės Mažosios Lietuvos centras – Tilžė, dabar esanti Rusijos
Federacijoje. Tarpukariu iškilo
Klaipėdos, kaip admininstracinio
vieneto centro, reikšmė. Šiandien
Mažosios Lietuvos sostine dažniausiai tituluojama Šilutė.
Dėl Sūduvos pavadinimo tebediskutuojama. Istoriniai šaltiniai
liudija dabartinės Marijampolės
apskrities teritorijoje II amžiuje
gyvenus jotvingių sūduvių gentį
(sūduvius apie 150 m. mini Klaudijus Ptolemėjus).
Dalis Sūduvos gyventojų mano,
kad reikia laikytis Suvalkijos pavadinimo, kuris yra įsitvirtinęs
pastarųjų dešimtmečių etnologų
ir kalbininkų darbuose. Šis pavadinimas pradėtas naudoti nuo
1867 m., kuomet ši teritorija buvo
patekusi į carinės Rusijos sudarytą Suvalkų guberniją. Krašto
geografinė padėtis lemia, kad
jis vadinamas dar ir Užnemune.
Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme įtvirtintas

būt tiesiog pamirštame juos pasiimti.
Europos kavinių savininkai jau vasario mėnesį buvo susirūpinę, kad vienkartinių popierinių puodelių kaina išaugo daugiau kaip tris kartus. Tai lėmė
ne tik padidėjusios gamybos sąnaudos,
bet ir gabenimo išlaidos, nes didžioji
dalis tokių gaminių atkeliauja iš Kinijos. Be to, pastaruoju metu vis dažniau
kalbama ir apie logistikos trikdžius,
kurie sukelia vienkartinių puodelių
stygių. Tai – dar viena priežastis tiek
vartotojams, tiek ir kavinėms keisti
vartojimo kultūrą, pamažu atsisakant
vienkartinių gaminių.
Popieriniai puodeliai priskiriami
prie pakuočių, tad panaudojus juos

dvigubas krašto pavadinimas Suvalkija (Sūduva).
Regiono sostine laikoma Marijampolė, tapusi kultūriniu ir
ekonominiu etnografinio regiono centru.

Žemaičiai pirmą kartą paminėti 1219 m.: Ipatijaus kronikoje,

aprašant Haličio–Voluinės didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos taikos
sutartį, minimi ir du žemaičių kunigaikščiai Erdvilas (Gerdvilas) ir
Vykintas. Žemaitijos vardas iki XX
a. pradžios nebuvo paplitęs – šis
regionas vadintas Žemaičiais.
Vytautas Didysis Žemaičių vardą
aiškino tuo, kad tai žemė, esanti
geografiniu požiūriu žemiau negu
aukštaičių. Kai kurie kalbininkai
Žemaitijos vardą kildina iš žodžio
„žemė“. Nuo XV a. lotyniškuose ir
vokiškuose rašytiniuose šaltiniuose Žemaičių žemė buvo vadinama
Samogitia, Samogitiae.
Dabartinė Žemaitijos sostinė –
Telšiai. Istoriniai Žemaičių žemės
centrai – Medininkai (dabartiniai
Varniai), Kražiai, Raseiniai.

reikėtų išmesti į plastiko pakuotėms
skirtus konteinerius. Jei toks puodelis
atsidurs bendrųjų atliekų konteineryje,
didelė tikimybė, kad vėliau jis pateks
į sąvartyną, o jam pūvant į atmosferą
išsiskirs metanas, kuris, kaip ir anglies
dvideginis, yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos.
Jei tokį puodelį išmesime į pakuotėms
skirtą konteinerį, jis bus panaudotas
energijai gauti saugiu būdu sudeginant
specialiuose įrenginiuose. Tai visai kas
kita, nei sudeginti jį namų krosnyje. Čia
kartu su popieriumi sudeginsime ir
plastiko sluoksnį, į aplinką paskleisime
gamtai ir sveikatai neigiamą poveikį
turinčius teršalus.

