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antanas BENDORaitis. Šalyje prasidėjo elektros taupymo vajus. Žinia,
kainos kyla ne taip sparčiai, kaip didėja pensijos, atlyginimai. Pats tai
patiriu, ne pirmus metus esu senjoras. Kad nereikėtų pirkti vaistų, dažnai einu į Pašešupio parką kvėpuoti grynu oru. Neseniai prie didžiojo
tvenkinio mačiau šventę - Marijampolę valdanti partija įrengė fontaną,
kuris šviečia sutemus. Įrengė nemokamai – iš partijos narių skiriamų Gyventojų pajamų mokesčio procentų. Taip rašoma šios partijos
skyriaus „Facebook“ paskyroje. Mums, pensininkams, žinoma, patinka
viskas, kas nemokama, ypač „Miesto laikraštis“. Bet štai klausimas: kas
mokės už fontanui tiekiamą elektrą: partijos nariai ar visi mokesčius
mokantys marijampoliečiai?

Marijampolės televizijos „narcizai“
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Vytautas ŽEMaitis. „Teko būti
vienos garsios naujienų laidos,
kurioj nuolat pasirodydavau,
užkulisiuose. Prodiuseris
trumpai papasakojo man, kaip
viskas veikia. Ir pridėjo svarbiausia: „Mes čia tik užpildome
tarpus tarp reklamų.“ Tai citata
iš James Altucher knygos „Be
eilės“ (leidykla „Alma littera“
2022 m.).
Lietuvoje, kaip ir visur kitur,
televizijos gyvena iš reklamų.
Išskyrus visuomeninę LRT, pagal atitinkamą įstatymą finansuojamą iš valstybės biudžeto
(siekiant apsaugoti nacionalinį transliuotoją nuo politinės
valdžios kišimosi), ir Marijampolės TV, kuriai, savivaldybės
sprendimu, kasmet skiriama
apie 100 tūkstančių eurų mokesčių mokėtojų pinigų (kad
valdančioji dauguma galėtų
kištis į transliuotojo reikalus).
Negana to, Marijampolės
savivaldybė vienintelė Lietuvoje yra televizijos steigėja bei
didžiausia akcininkė, nors įstatymas draudžia savivaldybėms
valdyti žiniasklaidos priemones. Ignoruojamas įstatymas
sąlygoja nelygybę nedidelėje
Marijampolės reklamos rinkoje - televizija dažnai dykai pateikia informaciją, kuri kitose
žiniasklaidos priemonėse yra
mokama.
Daugiau 3 psl.

Didės algos, pensijos, kitos išmokos
Vyriausybė pristatė valstybės ir savivaldybių bei
„Sodros“ biudžetų projektus, kurie bus teikiami
Seimui ir lems, kaip gyvensime 2023 metais.
Nuo 2023 m. pradžios minimali mėnesinė
alga (MMA) didėja iki 840 eurų, t. y. 15 proc. nuo
730 eurų dabar.
Siūloma didinti ir maksimaliai taikytiną neapmokestinamą pajamų dydį (NPD) – iki 625
eurų. Seimui pritarus, NPD padidėtų 15,7 proc.
Uždirbančiųjų minimalųjį atlyginimą pajamos
„į rankas“ dėl MMA ir NPD didinimo kitąmet
paaugs 83 eurais.
Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos siūlymui kitąmet 5 eurais padidinti
bazinį pareiginės algos dydį nuo 181 iki 186
eurų. Pokytis palies biudžetinių įstaigų tarnautojų,
darbuotojų, pareigūnų, karių, teisėjų atlyginimus.
2022 m. pareiginės algos bazinis dydis didėjo 4
eurais.
Vidutinė senatvės pensija kitąmet didės nuo
482 eurų iki 542 eurų. Vidutinė senatvės pensija
su būtinuoju stažu 2023 m. didės nuo 510 iki 575
eurų. Jeigu ministerijos siūlymams bus pritarta
Seime, bendroji pensijos dalis 2023 m. didės apie 9
proc., o individualioji – beveik 15 proc. Per metus
vidutinė pensija turint būtinąjį stažą vidutiniškai
didėtų daugiau nei 12 proc. arba 65 eurais.
Nuo kitų metų sausio siūloma šalpos pensijų
bazę didinti iki 185 eurų. Šalpos išmokos, priklausomai nuo išmokos rūšies ir gavėjų kategorijos,

padidėtų nuo 6 Eur (šalpos našlaičių pensija) iki
27 Eur (šalpos neįgalumo pensija asmenims, netekusiems 100 procentų darbingumo iki 24 m.
amžiaus).
Nuo 2023 m. pradžios tikslinių kompensacijų bazę siūloma didinti nuo 138 eurų iki 147
eurų. Pernai ji siekė 120 eurų. Žmonėms, kuriems
nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės
slaugos poreikis, tikslinė kompensacija padidėtų
23,4 euro, o kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis –17,1 euro.
Nuo kitų metų pradžios padidinus valstybės
remiamų pajamų dydį 10 eurų, jis pasieks 157
eurus. Prognozuojama, kad vidutinis socialinės
pašalpos dydis vienam asmeniui padidės nuo 123,3
euro iki 132 eurų. Valstybės remiamų pajamų
dydis aktualus nustatant teisę į piniginę socialinę
paramą nepasiturintiems gyventojams ir šios paramos dydžiui, teisę į socialinę paramą mokiniams,
papildomą išmoką vaikui, paramą būstui įsigyti
ar išsinuomoti bei kitą socialinę paramą.
Planuojama, kad nuo 2023 m. bazinė socialinė
išmoka sudarys 49 eurus. Atitinkamai padidės nuo
jos priklausančių išmokų dydžiai: visos išmokos
pagal Išmokų vaikams įstatymą, pavyzdžiui, vaiko
pinigai, vienkartinė išmoka vaikui, vienkartinė
išmoka nėščiai moteriai, globos (rūpybos) išmoka,
globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vienkartinė išmoka įsikurti, išmoka besimokančio ar
studijuojančio asmens vaiko priežiūrai.

STATYBOS RITMAS

REIKALINGI

PLATAUS PROFILIO
STATYBININKAI

Atlyginimas nuo 1 100 eurų atskaičius mokesčius.

Kreiptis:
Gamyklų g. 3,
Marijampolė
tel. 8 652 50618;
8 343 71450.
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Dirbantys pensininkai
Malgožata kOziČ. Dirbančių senatvės pensijos gavėjų dalis tarp
visų senatvės pensijos gavėjų
auga – 2010 metais dirbo apie
9 proc. senatvės pensijos gavėjų,
2022 metais jų yra apie 12 proc.
Iš viso dirba 71,2 tūkst. senatvės
pensijos gavėjų, iš jų 40,7 tūkst.
moterų ir 30,5 tūkst. vyrų.
2022 m. liepos mėnesio duomenimis, Lietuvoje iš viso
buvo 1,1 mln. apdraustųjų, dirbusių ne mažiau nei 30 dienų
per mėnesį. Beveik trečdalis
iš jų – 27 proc. – tai 55 metų
ir vyresni žmonės. 65 metų ir
vyresni žmonės sudaro 5 proc.
visų dirbančiųjų. Vidutinis dirbančio pensininko amžius – 68
metai. Kai kurie žmonės darbo
rinkoje išlieka ilgai – Lietuvoje šiandien dirba 2,5 tūkst. 72

metų žmonių. Šiuo metu vidutinė vyrų, turinčių būtinąjį
stažą, pensija siekia 574 eurus,
moterų – 481 eurą. Dirbančiųjų
pensijos didesnės. Vyrai gauna
vidutiniškai 597 eurus senatvės pensijos, moterys – 542
eurus. Dirbančių pensininkų
pensijos kasmet atnaujinamos
ir daugeliu atvejų padidėja dėl
to, kad žmogus dirbo, mokėjo
socialinio draudimo įmokas
bei įgijo papildomai stažo ir
apskaitos vienetų. Be to, kaip
ir visų kitų senatvės pensijos
gavėjų, pensijos kasmet indeksuojamos.
Senatvės pensiją gaunančių
žmonių Lietuvoje daugėja.
2017 metais buvo 590,5 tūkst.
pensininkų, šiuo metu – apie
610 tūkst.

„Sūduvos parama“ čia pat.
Iš anksto registruotis nereikia
agnė ČiŽiNauskaitĖ. Nuotrauka,
kurioje kartu su Lietuvos ūkininkų
sąjungos (LŪS)Marijampolės skyriaus pirmininku Sigučiu Jundulu
matote kredito unijos „Sūduvos parama darbuotojas (iš kairės): vyriausiąją buhalterę Aušrą Rimavičienę,
vyriausiąją paskolų vadybininkę
Elę Kuprienę ir administracijos
vadovę-valdybos pirmininkę Redą
Damanskienę, tam tikra prasme yra
simboliška. Mat LŪS Marijampolės
skyrius beveik prieš 27-erius metus
įsteigė uniją, o jos valdybos nariu
šįmet tapo S. Jundulas. Jis su kolegomis pakvietė uniją prisijungti
prie Ūkininkų sąjungos neseniai J.
Basanavičiaus aikštėje šurmuliavusioje derliaus šventėje. Jos metu ir
daryta nuotrauka.
„Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, tuometiniame Marijampolės
rajone apie 5 000 asmenų atsiėmė
žemes ir pradėjo ūkininkauti. Kadangi užmokestį už parduodamą
produkciją žemdirbiai gaudavo
pavėluotai, trūko apyvartinių lėšų
bei lėšų žemės ūkio veiklai plėtoti,
kilo mintis kurti savo kredito uniją. 1995 metais LŪS Marijampolės
skyriaus iniciatyva susibūrus 54
ūkininkams buvo įkurta „Sūduvos
parama“, - savo vadovaujamos įstaigos istoriją trumpai dėsto R.
Damanskienė. - Tuo metu kredito
unijos nariais galėjo būti tik priklausantys LŪS Marijampolės skyriui
ir jų šeimų nariai. Nuo 2000 metų,
pakeitus įstatus, įstoti į uniją gali ir
kiti pageidaujantys, kurie gyvena ar
dirba Marijampolėje ir kaimyninėse
savivaldybėse.“
Nuo veiklos pradžios „Sūduvos
parama“ suteikė daugiau kaip 17
milijonų eurų paskolų. Daugiau-

Aiktelėjo kovą, atsiliepė rudenį
Vytautas ŽEMaitis. Gero pusmečio prireikė savivaldybės Eismo saugumo komisijai įsitikinti, kad eismas Pašešupio parko
pagrindiniu taku yra nesaugus. Tokį marijampoliečių pastebėjimą dar pavasarį
(kovo 10 d.) išspausdino „Miesto laikraštis“.
Angelė Urbaitienė rašė, kad pavojų kelia
tako perskyrimas į dvi dalis. Iš pėstiesiems
skirtosios pasukti į kitus takus galima tik
kirtus dviratininkams bei paspirtukininkams numatytą tako dalį.
„Kelių eismo taisyklėse nurodoma, kad
prieš žengiant į važiuojamąją kelio ar gatvės dalį reikia pažvelgti į kairę ir į dešinę,
tačiau čia juk ne gatvė, todėl retas apie tai
pagalvoja“, - pastebėjimais dalijosi ponia Senasis ženklinimas...
Angelė, nukentėjusi nuo paspirtuko.
Pakeitus tako ženklinimą, visi eismo dalyviai tapo lygiateisiai, belieka laikytis Kelių
eismo taisyklių
Tuo tarpu kitos „Miesto laikraščio“ skaitytojų keltos problemos - dėl poros metrų ilgio takelio įrengimo prie „Norfos“
parduotuvės Vilkaviškio gatvėje - Eismo
saugumo komisija neišsprendė. Aplinkinių
namų gyventojai palijus į parduotuvę turi
eiti važiuojamąja kelio dalimi, nes takelis
pažliunga. Komisija dėl takelio įrengimo
kreipėsi į „Norfos“ prekybos tinklo atstovus – esą tai jų teritorija. Tuo savivaldybės
atstovų rūpestis miesto gyventojais baigėsi. ir naujasis

Redakcijos nuotraukos

siai ūkininkams, kurie kreditus ėmė
pirkti žemę, techniką, įgyvendinti
įvairiems projektams.
Kreditus ir kitas paslaugas, tokias
pat kaip ir bankai, unija teikia tik
savo nariams. Stojimo mokestis –
10 eurų. Dabar „Sūduvos parama“
vienija apie pusantro tūkstančio
narių: ūkininkų, smulkaus bei vidutinio verslo atstovų, vadinamųjų eilinių žmonių, tarp jų senjorų,
kurie unijoje atsiima pensijas, kitas
išmokas.
„Žmones mūsų įstaiga traukia
ne tik plačiu paslaugų spektru,
bet ir dėl gyvo bendravimo, kurio
pasigendama bankuose. Antai COVID-19 karantino metu buvome
vienintelė savivaldybės finansinių

saulius aBRaŠkEViČius, „swedbank“
lietuvoje atstovas spaudai. Nepaisant

vyraujančio ekonominio neapibrėžtumo, 68 proc. šalies gyventojų teigia, kad papildomas taupymas ar
investavimas šiuo metu yra būtinas, norint užsitikrinti pakankamas
pajamas senatvėje, parodė „Swedbank“ užsakymu atliktas tyrimas.
Kas penktas darbingo amžiaus šalies
gyventojas teigia pastaruoju metu
šiam tikslui ėmęs taupyti daugiau,
maždaug kas trečias gyventojas nurodo, kad galimybės taupyti pensijai
sumažėjo, o vienas iš keturių gyventojų − kad dabartinė situacija įtakos
taupyti pensijai neturėjo.
„Per šiuos metus sparčiai išaugęs
kainų lygis daro poveikį gyventojų
disponuojamoms laisvoms lėšoms ir
skatina peržiūrėti finansinius prioritetus “, – sako „Swedbank“ investicijų
valdymo“ direktorius Tadas Gudaitis.
Tyrimas rodo, kad didžiausios
įtakos pasikeitusi ekonominė situacija turėjo žemesnes pajamas gaunantiems gyventojams, o didesnes
pajamas gaunantiems gyventojams
ji buvo mažiau juntama.
Virš 40 proc. iki 600 eurų į rankas
per mėnesį gaunančių respondentų

paslaugų įmonė, dirbus ne nuotoliniu būdu. Žinoma, priimdami klientus pasirūpinome jų ir savo darbuotojų saugumu. Beje, norintiems
apsilankyti mūsų unijoje nereikia
iš anksto registruotis “, - kalba R.
Damanskienė.
Ji kviečia atrasti visas svarbiausias finansines paslaugas vietinio
kapitalo finansų įstaigoje.

„Sūduvos paramos“ kolektyvas laukia Jūsų Vytauto
g. pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val.,
penktadieniais nuo 8 val. iki
16.45 val.
Tel. pasiteirauti 8-343 56496.

nurodė, kad jų galimybės papildomai atsidėti pensijai sumažėjo. Mažiausią poveikį pajuto didesnes kaip
1,5 tūkst. eurų pajamas per mėnesį
gaunantys gyventojai – 27 proc. jų
nurodė sumažėjusias galimybes
kaupti pensijai papildomai.Dabartinė ekonominė situacija labiau
rūpintis kaupimu senatvei dažniau
paskatino nuo 1 tūkst. iki 1,5 tūkst.
eurų gaunančius gyventojus – 27
proc. jų nurodė, kad dėl tokio tikslo
ėmė daugiau taupyti arba investuoti.
Kaip yra parodžiusi ankstesnė
„Swedbank“ apklausa, šalies gyventojai savo pensijos reikmėms per mėnesį galėtų vidutiniškai atsidėti apie
50 eurų. Tokia suma, ją reguliariai
investuojant bent tris dešimtmečius,
žmogui gali padėti sukaupti beveik
100 tūkst. eurų.
Tyrimo rezultatai rodo, kad apie pajamas sulaukus pensijos šiuo metu
negalvoja santykinai didelė dalis (43
proc.) jauno amžiaus respondentų
(18-25 m.), tačiau tokių gyventojų
dalis smarkiai sumažėja 26-35 m.
ir vyresnėse amžiaus grupėse. Šiose
amžiaus grupėse apie pajamas išėjus į pensiją teigia negalvojantys tik
mažiau kaip 10 proc. respondentų.

Apie lėšų kaupimą senatvei

NEMOKAMĄ „Miesto laikraštį“ (ISSN 1822-5667) leidžia UAB „Regionas“ (įmonės kodas 122210251, 92 proc. akcijų priklauso UAB koncernui „Alga“). Laikraštis leidžiamas du kartus per mėnesį. Redakcijos adresas Kauno g. 15 (6 kab., II a.),
LT-68178 Marijampolė, tel. 8-605 99998, el.p. miesto@miesto.lt. Vyriausiasis redaktorius Vytautas Žemaitis, el.p. zemaitis@miesto.lt, reklamos vadovė Inesa Kazlauskienė, tel. 8-605 99998, el.p. reklama@miesto.lt, vyriausioji dizainerė Kristina
Budrienė. Šio numerio tiražas 7 020 egz. Spausdina spaustuvė Ignatkose (Balstogė, Lenkija). Užsakomųjų straipsnių pavadinimai - pasvirusiu šriﬅu. Už reklamos ir užsakomųjų straipsnių turinį atsako užsakovas.

Kitas numeris spalio 27 d.
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Apie valdžiasklaidą: kodėl Lietuva gyvena be ketvirtosios valdžios?
Valdas Vasiliauskas, savaitraščio „Šiandien“ apžvalgininkas. Nuo seno žinomas

paradoksas: tik tada žiniasklaida pateisina
ketvirtosios valdžios vardą, jeigu ji laikosi
atstu nuo valdžios menių, jeigu ji atsispiria
valdžios ir politikų spaudimui ar gundymams. Tik išvengus priklausomybės nuo
valdžios (taip pat jos pinigų, „viešųjų pirkimų“ ir ordinų bei premijų), ketvirtosios
valdžios metafora įgyja realų turinį, nes tik
tokiu atveju spauda pajėgi susidoroti su tris
„tikras“ valdžias ( vykdomąją, įstatymų leidžiamąją ir teismus) prižiūrinčio ir ganančio
sarginio šuns vaidmeniu.
Lietuva gyvena be ketvirtosios valdžios
- gal nuo Dalios Grybauskaitės prezidentavimo laikų, kai galutinai buvo sunaikinta nepriklausoma lietuviška žiniasklaida.
Prisimenate tą televizijos klipą, kuriame
D. Grybauskaitė įkvėptai diriguoja žiniasklaidos orkestrui?
Tai buvo tobulas (ir realistiškas) dvaro
žurnalistų kolektyvinis portretas. Valdžia
prisijaukino sarginį šunį, kuris, sočiai šeriamas, pradėjo ją sergėti nuo visuomenės.
Lietuvos žiniasklaida gyvena be žurnalistikos ir žurnalistų. Ironiška, kad neseniai skelbiamuose „Delfi“ įtakingiausių žiniasklaidos
atstovų reitinguose žurnalistai sudaro mažumą - vyrauja vadybininkai, administratoriai, o pirmauja ordininikas Andrius Tapinas,
kuris seniai gyvena ne iš žurnalistikos, bet
iš visuomeninės ir politinės veiklos.
Mat puikiu profesionaliu žurnalistu gali
būti ir tas, kuris nebūtinai įgijęs žurnalisto
diplomą, bet būtinai gyvenantis iš žurnalistikos, turintis nuolatinį žurnalisto darbą
arba laisvai samdomas tam tikroms temoms
arba užduotims (freelanceris).
Užtat Lietuvoje apstu veikėjų, turinčių
kišenėse žurnalisto diplomus, tačiau niekad nebuvusių žurnalistais. Tokie veikėjai
užvaldę Lietuvos žurnalistų savivaldą, kuri
faktiškai virtusi dar vienu valdžios laisvo
žodžio ir nepriklausomos žiniasklaidos likučių kontrolės įnagiu.
Ne vakar prasidėjusi gabiausių Lietuvos
žurnalistų emigracija į ryšius su visuomene (angl. „Public relations“). Išsivadavusi
iš komunistinės agitacijos ir propagandos
(sovietmečiu spaudą prižiūrėjo komunistų
partijos Agitacijos ir propagandos skyriai,
tiesiogiai pavaldūs ideologijos sekretoriams), visuomenė pateko į vakarietiškos
reklamos ir viešųjų ryšių tinklus.
Lietuvos politikai greičiau nei jaunimas
įsikando žargonišką žodelį „piaras“(„Public
relations“ santrumpą), perėmė vakarietiško
verslo reklamos patirtį, įtikėjo jos sukurto
įvaizdžio galia.
Žurnalistai, tapę valdžios spaudos atstovais, komunikacijos departamentų vadovais
ir tarnautojais, viešųjų ryšių agentūrų savininkais ir darbuotojais, nors dažnai tituluojantys save nepriklausomais ekspertais,
analitikais ar konsultantais, iš tikrųjų perėjo
į reklamos agentų ir komivojažierių gildiją, kuri vietoje įprastų prekių pardavinėja
politikus, partijas, ministrus, ministerijas ir

Marijampolės valdžios ir žinia(valdžia)sklaidos vienybė šiemet demonstruota Šunskuose. Čia meras pakvietė kartu minėti Spaudos atgavimo, kalbos
ir knygos dieną
Laimos GRIGAITYTĖS nuotrauka iš www.msavaite.lt

Marijampolės televizijos „narcizai“
atkelta iš 1 p.
„Miesto laikraštis“ kreipėsi į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją klausdamas, kas
daroma, kad Marijampolės savivaldybė nebūtų lygesnė tarp lygių. Komisija, savo
ruožtu, paprašė savivaldybės atsakymo ir jį gavusi pateikė „Miesto laikraščiui“.
Savivaldybės administracija informavo, kad 2020 m. sausio 20 d. buvo skelbtas
Marijampolės televizijos dalininko teisių pardavimas viešo aukciono būdu. Kadangi
dalyvių neužsiregistravo, aukcionas neįvyko. Skelbti naują planuojama šių metų
trečiame ketvirtyje.
Kodėl savivaldybės administracija naujo aukciono nerengė 2020-aisiais ar
2021-aisiais, kaip kad darytų kiekvienas, kuriam reikia kažką parduoti, o apie planuojamą pakartotiną pardavimą pranešė tik pradėjus domėtis „Miesto laikraščiui“?
Nes Marijampolę valdo grupelė socialdemokratų - „narcizų“, negalinčių atsigrožėti
savimi vietinės TV ekrane. Padvelkus tarybos ir mero rinkimams jie tiesiog „apsigyveno“ žinių laidose: vienas per kitą skaičiuoja paklotas trinkeles, sumontuotus
suoliukus, asfaltuotus sodų takelius, labdarą, kurią skiria vargšams, pinigus gelbėti
verslą ir taip toliau, ir panašiai. Neabejoja, kad tai užskaitys prie balsavimo urnų
atėję rinkėjai.
O kuo arčiau rinkimai, tuo dažniau norisi rodytis, skaičiuoti savo nuopelnus. Ir
„narcizų“ norai pildosi – jie toliau valdo savo šeriamą Marijampolės TV, nes trečią
ketvirtį planuotas aukcionas neįvyko. Atsakydama į „Miesto laikraščio“ klausimą,
kodėl, savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja Birutė Domarkienė paaiškino: „Rugsėjo mėnesį organizuojant aukcioną iškilo teisinių klausimų,
buvo konsultuotasi su ministerijų atstovais bei priimtas sprendimas kreiptis į Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovą Kauno ir Marijampolės apskrityse
(...). Apie tai informuota Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Tolimesnių veiksmų
imsimės gavę Įstaigos atsakymą.“
Žinant mūsų biurokratinės mašinos apsisukimų greitį tikėtina, kad aukcionas įvyks
jau ne šiais metais, todėl bent iki rinkimų Marijampolės TV išliks valdžiasklaidos
priemone.
kitas valdžios institucijas bei jų projektus.
Arba pagal užsakymą ruošia konkurentų
diskreditavimo ir kompromitavimo žiniasklaidoje vajus.
Atrodytų, žurnalistas, perėjęs iš redakcijos
į viešųjų ryšių su visuomene agentūrą, tik
pakeitė darbą, bet ne profesiją, nes toliau
užsiiminėja kūryba, net jo pareigos vadinasi
„kūrybos direktorius“ ar tekstų rašytojas.

Tačiau sunku įsivaizduoti didesnį antagonizmą, nei žurnalistika ir viešieji ryšiai.
Žurnalisto priedermė – atskleisti ir paskelbti tiesą, o spaudos atstovo ar pasamdyto viešųjų ryšių profesionalo – neretaiją paslėpti, ištraukti savo klientą iš krizės
sūkurio ir pan.
Spaudos atstovas ar viešųjų ryšių agentūra, nelyg geras kirpėjas, siuvėjas, stilistas

LIETUVIŠKO SAVAITRAŠČIO

prenumerata
2023 metams

ar plastikos chirurgas, privalo užmaskuoti
savo kliento trūkumus ir įbrukti šią „prekę“
visuomenei, rinkėjams.
Ši viešąją erdvę užplūdusi valdiška ar privačių asmenų užsakomoji produkcija dažnai virsta „fake news“, „feikais“, grakščiai
išverstais į lietuvių kalbą „melagienomis“.
Iš tikrųjų tai ta pati senoji propaganda ir
smegenų pudrinimas.
Mano kolegė, žurnalistė iš Dievo malonės
- Rūta Janutienė yra nusisekusio ir todėl prigijusio naujadaro „valdžiažmogiai“ autorė.
Nenorėdamas atsilikti, aš taip pat nukaliau
naujadarą „valdžiasklaida“, kuris įvardintų
dabartinę Lietuvos žiniasklaidą, suaugusią
su valdžia, valdomą valdžios ir šuniškai jai
tarnaujančią.
Skleidžiančią ne teisingas žinias ir objektyvią informaciją, o valdžios melą ir galią.
Tai ir yra valdžiasklaida.
P. S. Jeigu būtų mano valia, surengčiau Žurnalistų sąjungai, „įtakingiausiems“ žurnalistams, dabartiniams Lietuvos žiniasklaidos
viešpačiams, taip pat žurnalistus ruošiančiai
profesūrai ekskursiją į Bistrampolio dvarą
(Panevėžio raj.), kur kunigas Rimantas Gudelis pastatęs Knygnešių koplyčią.
Kaip ir garsioji Juozo Zikaro skulptūra
„Knygnešys“, tai įstabus paminklas Lietuvos knygnešiams - talentingo, šviesaus
atminimo dailininko Antano Kmieliausko
skulptūra, koplyčios viduje – jo freskos, vaizduojančios knygnešius ir spaudos draudimo
gadynės legendą Jurgį Bielinį, centre ant
sienos - autentiškas medinis kryžius, po kuriuo mirė šis Lietuvos knygnešių knygnešys.
Ideali vieta prisiminti užmirštą tiesą,
kad nelegali lietuviška spauda ne tik žadino Tautą, bet ir rodė jai kelią į laisvę. Taip
pat pakartoti Jono Basanavičiaus „Aušros“
Prakalbos žodžius: „Kaip aušrai auštant
nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad
taip prašvistų Lietuvos dvasia“.

Pusmečio kaina
tik 24.99 €
Visuose Lietuvos pašto skyriuose,
internetu www.prenumeruok.lt;

www.prenumeruoti.lt

Lietuvos kultūros, švietimo, politikos, verslo, sporto aktualijos tik ŠIANDIEN
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Darbo partijos frakcijos
nariai lankėsi Marijampolėje
Seimo Darbo partijos frakcija,
siekdama iš pirmų lūpų išgirsti, su
kokiais iššūkiais susiduria Lietuvos
regionų verslai, žmonės, lankėsi
Marijampolėje.
Parlamentarai aplankė Marijampolės profesinio rengimo centrą,
langų ir durų gamintojų įmonę
„Dovista”, susitiko su šios savivaldybės meru Povilu Isoda ir Darbo
partijos skyriaus nariais.
Profesinio rengimo centro atstovai susitikime pabrėžė, kad švietimo įstaigos turėtų būti labiau
įtrauktos į Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos tarpinstitucines grupes, komisijas.
Su Darbo partijos frakcijos nariais
susitikę Marijampolės langų ir
durų gamintojai papasakojo, kaip
iš gamybos atsirandančią energiją panaudoja dar kartą savo
įmonės veikloje, pavyzdžiui,
atliekas panaudoja patalpoms
šildyti. Planuose – atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimas
įmonės teritorijoje, tad, anot įmonės atstovų, valstybės pagalba
tokioms tausioms priemonėms
labai praverstų.
Elektros kainų augimas, paliesiantis daugumą Marijampolės
gyventojų ir verslų, daug nerimo
kelia ir savivaldybei – su nerimu
laukiama, kaip auganti elektros
kaina paveiks vandens tiekimo
paslaugą.
Savivaldybės meras informavo,
kad yra parengta daug projektų,
kuriuos savivaldybė galėtų įgyvendinti, tačiau kylančios darbų

Frakcijos nariai prie Marijampolės profesinio rengimo centro su šios įstaigos
vadovais. Pirmoje eilėje V. Giraitytė-Juškevičienė

ir paslaugų kainos verčia sustoti,
nes patvirtinti finansavimai projektams nesutampa su išaugusiais
kaštais, o papildomo finansavimo
jiems nėra skirta.
Pasak Darbo partijos Marijampolės skyriaus vadovės, parlamentarės Vaidos Giraitytės-Juškevičienės, frakcija ir toliau lankysis
įvairiuose Lietuvos regionuose.
„Verslas ir žmonės susiduria su
drastišku kuro, elektros, maisto,

paslaugų kainų kilimu, tačiau valdantieji nesiima nieko konkretaus,
tarsi nemato, kuo gyvena Lietuvos
žmonės. Tad mes, lankydamiesi
įvairiose Lietuvos įmonėse, įstaigose, susitikdami su žmonėmis, ne
tik perduosime valdantiesiems jų
lūkesčius ir problemas, bet ir kiek
galėsime Seime inicijuosime reikiamus įstatymų projektus. Esame
pasižadėję dirbti kiekvienam šalies
žmogui, tą ir darome“, - teigia Seimo narė.

Kaip pakeisti gydymo įstaigą
Valstybinės ligonių kasos informacija. Kone visi apdraustieji

privalomuoju sveikatos draudimu yra prisirašę kurioje nors
pirminės sveikatos priežiūros
įstaigoje ir ten turi pasirinktą ar
priskirtą šeimos gydytoją, neatsižvelgiant į tai, kaip dažnai
kreipiasi ir ar kreipiasi.
Kartais žmonės nė nepamena,
kaip prisirašė gydymo įstaigoje, ir prireikus ją pakeisti jiems
kyla klausimų, kaip tai padaryti, ar dėl to reikia kreiptis į abi
– esamą ir naują – polikliniką,
medicinos centrą, kliniką.
Nepriklausomai nuo aplinkybių, apdraustieji gali nevaržomi
bet kuriame mieste pasirinkti
ir prisirašyti jiems priimtinoje
viešojoje ar privačioje gydymo
įstaigoje, dėl šeimos medicinos
paslaugų turinčioje sutartį su
ligonių kasa. Tiesa, būti prisirašius ir naudotis Privalomojo
sveikatos draudimo fondo apmokamomis šeimos gydytojo
komandos paslaugomis vienu
metu galima tik vienoje įstaigoje. Dėl paslaugų prieinamumo
patariama rinktis įstaigą arčiau
gyvenamosios vietos.
Keičiant polikliniką, medicinos centrą ar kliniką, kurioje
žmogus prisirašęs ir turi šeimos gydytoją, nereikia apie tai
informuoti esamos gydymo įstaigos ir pačiam rūpintis ligos
istorijos perdavimu. Tereikia
vieno – pasirinktai naujajai gydymo įstaigai pateikti prašymą
leisti joje gydytis. Jį pateikęs
pacientas iškart įrašomas į
naujos gydymo įstaigos pacientų sąrašą, o iš ankstesnės

automatiškai išregistruojamas.
Ankstesnė gydymo įstaiga pasirinktajai pati per 3 darbo dienas
turi perduoti paciento sveikatos
istoriją.
Prašymą galima pateikti įvairiais būdais: su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu
atvykus į pasirinktą gydymo
įstaigą, su tapatybės dokumento kopija atsiunčiant paštu ar
gydymo įstaigos nurodytu
elektroniniu paštu (prašymą
pasirašius elektroniniu kvalifikuotu parašu) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios
vartų portale epaslaugos.lt. Kai
kurios gydymo įstaigos taip pat
suteikia galimybę šį prašymą
pateikti jų elektroninėse sistemose. Už nepilnamečius vaikus prašymą pateikia tėvai ar
globėjai.
Psichikos sveikatos centrą
galima pakeisti taip pat kaip
polikliniką – pateikiant prašymą ten, kur norima gydytis.
Apdraustieji prireikus gali paprastai pasikeisti ir savo šeimos
gydytoją. Naujai pasirinktoje
gydymo įstaigoje konkretus
šeimos gydytojas nurodomas
pildant prašymą dėl prisirašymo, toje pačioje gydymo įstaigoje (kai ji nėra keičiama) – pateikiant prašymą leisti gydytis
pas kitą šeimos gydytoją.
Keičiantis polikliniką pacientas moka 0,29 euro už dokumentų tvarkymą, tačiau jei poliklinika ar psichikos sveikatos
centras keičiamas anksčiau nei
per 6 mėn. nuo prisiregistravimo, mokestis yra 2,90 euro.
Šeimos gydytojo keitimas neapmokestinamas.

Sutaupykite su „Tele2“: operatorius
mažina populiariausių savo planų kainas
Mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ naujiems ir esamiems klientams siūlo
būdą sutaupyti – populiariausi pokalbių ir interneto planai prieinami už
rekordiškai mažą kainą. Šiuo metu sudarę ar pratęsę sutartį klientai už
kasdienes ryšio paslaugas net iki dvejų metų mokės mažiau nei įprastai.
„Siekiame klientams suteikti gerą paslaugų kokybę už patrauklią kainą. Sumažindami populiariausių planų kainas norime
užtikrinti galimybę visiems naudotis kokybiškomis ryšio paslaugomis“, – sakė Petras
Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius
Baltijos šalims.

Populiariausias planas –
už rekordiškai mažą kainą
„Tele2“ vieną labiausiai klientų pamėgtą
planą dabar siūlo už rekordiškai mažą kainą
– jis kainuos vos 9,90 Eur/mėn, vietoje 15,90
Eur/mėn. Šis mokėjimo planas, sudarant
neterminuotą paslaugų teikimo sutartį,
įprastai kainuoja 17,50 Eur/mėn. Įsigiję šį
planą klientai kas mėnesį gaus neribotą
minučių kiekį pokalbiams, neribotas SMS
bei 10 GB duomenų Lietuvoje, iš kurių net
8,76 GB galioja Europos Sąjungoje. Daugiau
informacijos apie pasiūlymo sąlygas rasite
Tele2 internetiniame puslapyje.
Specialu pasiūlymu galima pasinaudoti
sudarant terminuotą sutartį 18 mėn. laikotarpiui be telefono arba 24 mėn. terminui,
įsigyjant telefoną ir mokant jo kainą dalimis.

Sudarę sutartį su šiuo planu klientai gaus
ne tik ryšio paslaugas, bet ir papildomų nemokamų paslaugų. Jie 3 mėnesius galės
naudotis „Laisvo interneto“ ir mobiliojo
parašo paslaugomis bei pirmąjį mėnesį
naršys neribotai.

Pigesnis internetas namams
Naujiems klientams siūloma speciali
„Laisvo interneto“ kaina – sudarant sutartį 24 mėn. laikotarpiui, 30 GB planas
kainuos vos 3,99 Eur/mėn. Šio mokėjimo
plano kaina, sudarant neterminuotą paslaugų teikimo sutartį, paprastai siekia 11
Eur/mėn. Daugiau informacijos apie pasiūlymo sąlygas rasite Tele2 internetiniame
puslapyje.
Klientai, užsisakantys šį planą, 14 dienų
galės išmėginti „Laisvo interneto“ paslaugą
nemokamai ir pirmąjį mėnesį galės nemokamai naudotis neribotu internetu.
Pagal RRT paskelbtą judriojo ryšio tinklų
tikėtinų aprėpties zonų žemėlapį, „Tele2“
mobilusis 4G internetas pirmauja tarp trijų
didžiausių judriojo ryšio tiekėjų vidutinio
rėžio aprėptyje („Tele2“ dengia 80 – 85 proc.

Lietuvos teritorijos, kiti du ryšio tiekėjai 75
– 80 proc.), o kituose rėžiuose nenusileidžia
kitiems judriojo ryšio tiekėjams (silpnojo
rėžio aprėptis visų operatorių apima 97 –

100 proc. teritorijos, stipriojo rėžio aprėptyje „Tele2“ kartu su vienu iš ryšio tiekėju
apima 45 – 50 proc. teritorijos, kai trečiasis
operatorius – 40 – 45 proc.).
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Apie rožinį, paprastą ir gilią maldą
Darius Vasiliauskas, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios klebonas. Rožinis.

Kas tai? Kai kam tai religinis (ar jau nebūtinai) daiktas, kabinamas ant automobilio veidrodėlio, užsidedamas ant kaklo, susukamas
ant riešo, maunamas ant piršto ar gulintis
kur nors stalčiuje. Spalvotų stikliukų, perlų,
gintaro, plastiko, (alyv)medžio. Parkeliavęs
iš Šventosios Žemės ar Romos, padovanotas
močiutės, krikšto motinos, kunigo, vyskupo
ar paties popiežiaus. Nė karto nelytėtas ar
nutrintas, negražus, bet labai vertingas, nes
daugybę kartų juo melstasi...
Spalis – mėnuo, kai katalikai yra kviečiami kasdien bendruomeniškai, šeimose ar
asmeniškai apmąstyti Kristaus gyvenimą
Rožinio maldos forma. Rožinis, rožančius,
rožynas – iš lotynų rosarium – rožių darželis,
rožynas. Pasakojama, kad kadaise skaityti
nemokėję vienuoliai, psalmių giedojimo
metu, kartu siekė sukalbėti šimtą penkiasdešimt „Tėve mūsų“- tiek, kiek Šventajame
Rašte yra psalmių.
Vėlyvaisiais viduramžiais susiformavo
šimto penkiasdešimties „Sveika Marija“
maldos forma, palengvinimui suskirstyta
po penkiasdešimt į tris dalis. Tokiu pačiu
vardu vadinamas šios maldos kalbėjimui
naudojamas penkiasdešimties karoliukų
vėrinys, kurio centre - kryžius.
Mums, vyresniesiems, giliai širdin įstrigęs šventasis popiežius Jonas Paulius II,
2002-iais po daugybės šimtmečių reformavo rožinio maldą, pridėdamas dar vieną
dalį ir parašydamas svarbų šios maldos vystymuisi dokumentą, pavadintą „Mergelės
Marijos rožinis“.
Medituoti, apmąstyti Kristaus slėpinius
rožinyje siūloma pagal metodą, grindžiamą
kartojimu, kuris padeda slėpinius geriau

perprasti. Pirmiausia tai pasakytina apie
„Sveika, Marija“, dešimt kartų kartojamą
kiekviename slėpinyje. Paviršutiniškai
vertinant šį kartojimą, gali kilti pagunda
rožinyje matyti tik sausą ir nuobodžią praktiką. Ir priešingai, vėrinį galima traktuoti
visiškai kitaip - kaip išraišką meilės, be
perstojo atsigręžiančios į mylimą asmenį.
Ši turtinga tradicinė malda, pasižyminti
liaudišku paprastumu, turi teologinę gelmę, tinkamą tiems, kurie jaučia brandesnės
kontempliacijos poreikį.
Bažnyčia, daugelis tikinčiųjų iš savo patirties pripažįsta ypatingą šios maldos veiksmingumą. Tad bendruomenės kviečiamos
ja melstis iškilus sunkiausiems reikalams.
Istorija liudija, kad, iškilus grėsmei pačiai
krikščionybei, būtent šios maldos galia atitolindavo pavojų, ir Rožinio Mergelė būdavo
sveikinama kaip išgelbėjimo išprašytoja.
„Šios maldos veiksmingumui šiandien
pavedu taikos reikalą pasaulyje ir šeimoje“, rašė Jonas Paulius II. Prieš dvidešimtį metų
užrašyti žodžiai – tarsi šiandien pasakyti. Rožinis yra taikos malda dėl jo nešamų artimo
meilės vaisių. Tinkamai kalbamas, kaip tikra
meditacinė malda, rožinis padeda susitikti
su Kristumi tiek apmąstomuose slėpiniuose,
tiek Jo ir mūsų broliuose ir seseryse, ypač
labiausiai kenčiančiuose.
Juk, apmąstant džiaugsmo slėpinius ir
įsižiūrint į Betliejuje gimusio Kūdikio slėpinį, neįmanoma nepajusti troškimo priimti,
ginti ir palaikyti gyvybę, prisiėmus vaikų
kančios naštą visose pasaulio dalyse. Sekant
šviesos slėpiniuose Tėvą apreiškiančio Kristaus pėdomis, neįmanoma neįsipareigoti
liudyti jo palaiminimus kasdieniame gyvenime. O kontempliuojant kryžiaus prislėgtą
ir nukryžiuotą Kristų, neįmanoma nepajusti
poreikio tapti „Kireniečiu“, kuris padeda kie-

kvienam kančios palaužtam ar nevilties sutriuškintam žmogui. Pagaliau,
įsmeigus akis į prisikėlusio Kristaus
garbę ir Karaliene vainikuotą Mariją,
neįmanoma nepatirti troškimo padaryti šį pasaulį gražesnį, teisingesnį ir
artimesnį Dievo planui!
Nukreipdamas mūsų žvilgsnius
į Kristų, rožinis padaro mus taikos
kūrėjais pasaulyje. Bendruomeniškai
ir nepaliaujamai meldžiantis atsiliepiame į Kristaus raginimą visuomet
melstis ir nepaliauti. Taip galime
tikėtis, kad toks sunkus mūšis už
taiką ir šiandien gali būti laimėtas.
Nenukreipdamas nuo pasaulio problemų, rožinis skatina mus žvelgti
į jas atsakingai bei kilniadvasiškai
ir teikia mums stiprybės stoti prieš
jas neabejojant, kad Dievas padės
visomis aplinkybėmis liudyti meilę.
Rožinio maldą sudaro keturios dalys, o
kiekvieną jų – penki slėpiniai. Slėpinys,
graikiškai mysterion – reiškia įsiklausyti,
įsižiūrėti - užmerkti akis ir užverti lūpas,
skirti apmąstyti esminius Jėzaus ir Marijos
gyvenimo, aprašyto Naujajame Testamente, momentus. Džiaugsmo slėpiniai susiję
su Jėzaus gimimu ir vaikyste. Šviesos slėpiniuose apmąstomas Viešpaties viešasis
gyvenimas. Kančios slėpiniuose persiimame Jėzaus kančia. Garbės slėpiniuose kontempliuojami įvykiai, susiję su Jėzaus ir Jo
motinos Marijos išaukštinimu.
Per daugiau nei tūkstantį metų rožinio
maldos dėka subrendo daugybė šventų vaisių. Teneša ji dar gausesnius ir mūsų laikais!
Jautrų vaikiško pasitikėjimo Rožančiaus
maldos galybe pavyzdį apysakoje „Sename
dvare“ aprašo Šatrijos Ragana: „...vargšė yra

pana Verusia, kaip baisu bus jai visiškai apakus … Bėgu pas paną Zuzaną, prašau jos
paskolinti rožančių ir, tylutėlaičiai įėjus į
panos Verusios kambarėlį, imu drauge melstis. „Teesie tavo valia! Teesie tavo valia!“ ašaromis patilžusiu balsu kartoja senelė, ir
aš gerai supratau, kad ji šią valandą mąsto
apie savo akis ir aukoja jas Kristui. Bet netikiu, kad gerojo Dievulio valia būtų tokia
baisi ir apakintų vargšę senutę. Po kiekvieno poterio iš pat širdies gilumos pridedu:
„Dieve, duok, kad pana Verusia neapaktų!“.
Ateina man į atmintį ir žinomi jau man
žodžiai: „Prašykite ir bus jums duota“, ir
tai, kad pana Verusia tokia gera, tai bausti
Dievas jos neturi už ką, ir kad ji neturi nei
mylimosios mamatės, nei dukrelės, taip
mylinčios ją, kaip aš savo mamatę, - argi
Dievas atimtų nuo jos dar ir akis? Ne, nepadarys to gerasis Dievulis.“

V. Blinkevičiūtė: „Neeiliniai laikai reikalauja
neeilinės pagalbos gyventojams ir verslui. Nedelsiant“
Europos Parlamentas paragino valstybes nares ir Europos Komisiją nedelsiant imtis veiksmų, kad
būtų apginta pagrindinė gyventojų teisė turėti įperkamą šilumą bei elektros energiją.
„Pasiuntėme aiškų signalą visoms valdžioms ir tiems, kurie lobsta šios energetinės krizės metu.
Reikia daugiau sprendimų, kad žmonės nebūtų priversti rinktis tarp maitinimosi ir šildymo, o įmonės
išliktų gyvybingos“, - Europos Parlamento rezoliuciją komentuoja jo narė Vilija BLINKEVIČIŪTĖ.

Rimantas Kazlauskas
- Gerbiama Vilija, kaip jūs
asmeniškai vertinate šią Europos Parlamento rezoliuciją?
- Visų lygių ES ir valstybių
vadovai paraginti nedelsiant
(pakartosiu šį žodį – NEDELSIANT) spręsti problemas dėl
kylančių kainų neigiamo poveikio žmonėms ir įmonėms. Neeiliniai laikai reikalauja neeilinių
sprendimų.
- Kokius pagalbos gyventojams siūlymus išskirtumėte?
- Europos Parlamentas ragina
valstybes nares svarstyti galimybę krizės laikotarpiu visoje
ES netaikyti pridėtinės vertės
mokesčio (PVM) pagrindiniams
maisto produktams, palengvinti
prieigą prie svarbiausių prekių ir
kovoti su maisto trūkumu bei kylančiomis būsto kainomis. Šis raginimas skirtas pirmiausia toms
valstybėms, tarp kurių ir Lietuva,
kurios netaiko net lengvatinio
PVM tarifo svarbiausiems maisto
produktams.
Europos Parlamentas perspėja
valstybes nares, kad energija neturėtų būti atjungiama vartoto-

jams, kurie neįstengia susimokėti didėjančių energijos sąskaitų.
Pažymėta, kad būtina vengti ir
tokių žmonių iškeldinimo.
- O kaip dėl verslo, pramonės?
- Ir vėl – nedelsiant – palengvinti naštą mažoms ir vidutinėms
įmonėms, pirmiausia energijai
imliems pramonės sektoriams.
Tik taip galime padėti išsaugoti
darbo vietas.
Europos Parlamento socialdemokratai siūlė išskirti maisto gamybos sektorių, šiam sektoriui
taikyti išskirtines kainų „lubas“,
kad būtų išvengta itin spartaus
maisto kainų didėjimo. Lietuvai,
kur rekordinė infliacija, tai labai
aktualu.
Dar kovo pabaigoje Europos Parlamentas paragino valstybes nares ir Europos Komisiją nedelsiant
užtikrinti didesnę maisto produktų gamybą. Dauguma ES valstybių išgirdo šį raginimą, priėmė
vienokius ar kitokius sprendimus.
Svarbu ir tai, kad Europos Parlamentas siūlo taikyti tokius pačius
užimtumo rėmimo mechanizmus
kaip ir pandemijos siautėjimo
metu: subsidijos darbo vietoms

išsaugoti ir laikinai nedirbantiesiems.
- Kas siūloma dėl energetikos sektoriaus?
- Trumpai ir tik vienu aspektu:
įmonės, kurios gavo naudos iš
nenumatyto pelno, turi padėti sušvelninti neigiamą krizės poveikį.
Pirmiausia tai taikoma energetikos
sektoriaus kompanijoms, kurios
šiuo metu santykinai pigiai gamina elektrą. Pajamos iš nenumatyto
pelno turėtų būti skirtos gyventojams ir įmonėms. Žalios naftos,
gamtinių dujų, anglių ir naftos
perdirbimo sektorių įmonėms siūloma nustatyti solidarumo įnašus.
Dar kartą labai aiškiai pasakyta:
šios krizės metu niekam neturėtų būti leista krautis pasakiškus pelnus žmonių ar įmonių
sąskaita. Šią žiemą tokios teisės
neturi niekas. Ši krizė, ši žiema
turi būti solidarumo, naštos ir
neplanuotai gautų milžiniškų
pelnų dalijimosi su visais laikas.
Dėl principo – perskirstyti pigiai elektrą gaminančių įmonių
vadinamuosius viršpelnius – jau
susitarė ES energetikos ministrai.
Lietuvai tai reiškia, kad laukia
derybos su didžiausia elektros

Vilija Blinkevičiūtė: „Ši krizė turi būti solidarumo, naštos ir milžiniškų pelnų
dalijimosi su visais laikas.“

tiekėja Švedija, iš kurios tų viršpelnių ir tikimės. Sutartis turi būti
pasirašyta iki gruodžio 1 dienos.
Derybas kontroliuos Europos
Komisija. Labai tikiuosi, kad Lietuvai pavyks, o visuomenė bus informuota apie sprendimų naudą.

Europos Parlamentas taip pat
siūlo įvesti kainų lubas dujoms,
taip pat ir dujoms, kurios naudojamos elektrai gaminti. Tai leistų
sumažinti elektros kainą visoje
ES. Deja, kol kas tokio sutarimo
tarp visų ES valstybių nėra.

www.blinkeviciute.eu
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Nuo spalio mėn.
gyd. Purtokų klinikoje
(Kauno g. 76)
echoskopuos ir konsultuos
pacientus, sergančius
širdies ligomis,
gydytoja kardiologė

STATYBOS RITMAS

Ina ALEKSONIENĖ

TRANSPORTO
PADALINIO VADOVAS

Būtina išankstinė registracija.
Tel. 8-672 44488.

PARDUODA
Parduodamas 37 kv. m butas R.
Juknevičiaus g. (110 namas, 3 a., langai
į parko/upės pusę, namas renovuotas).
Kaina sutartine. Tel. +370 611 77294.

PERKA

REIKALINGAS

.

KASAME KŪDRAS
ILGASTRĖLIU EKSKAVATORIUMI

Darbo pobūdis: vadovavimas įmonės transporto
skyriui. Skyriaus darbuotojų darbo organizavimas,
koordinavimas ir kontrolė.
Pageidautina: aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas transporto srityje.
Panašaus darbo patirtis transporto srityje.

Tel. (8-343) 70482

Transporto vadybininko atestacija, keliamųjų kranų
priežiūros meistro atestacijos pažymėjimas būtų
privalumas.

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

Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Atlyginimas: nuo 1 800 eurų neatskaičius mokesčių.

Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.

Kreiptis:
Gamyklų g. 3, Marijampolė.

Sendaikčius: papuošalus, ženklelius, karo
atributiką. Fotoaparatus, plokšteles, monetas, nuotraukas, žiūronus, laikrodžius ir
visa kita. Atvykstu. Tel. 8-671 04381.

Tel. 8 652 50618;
8 343 71450.
PASLAUGOS
Kaminų valymas. Tel. 8-621 99958.

REIKALINGA
Reikalingas automechanikas (šaltkalvis) darbui prie sunkvežimių remonto. Tel. +370 630
08336.
Reikalingas autovežio vairuotojas LT-EU-LT
arba EU. Darbo graﬁkas – LT-EU-LT iki 2 savaičių; EU 4/2, 6/3. Atlyginimas nuo 120 e už
k. d. + premijos. Tel. +370 630 08336.
Raseinių rajone reikalingi darbuotojai:
gyvulių ūkyje, mėsos ceche, kaulinto-

CV siųsti el. p. info@sr.lt
Kauno klinikų kraujagyslių

chirurgas
Antanas JAKUTIS

spalio 19 d.
Gyd. Purtokų klinikoje,
Kauno g. 76,
KONSULTUOS IR ECHOSKOPUOS
pacientus, sergančius
kraujagyslių (kojų, rankų, pilvo)
ligomis.
Tel. 8-672 44488.
jai, skerdikai moterys ir vyrai. Atlyginimas nuo 700 eu. Apgyvendiname,
maitiname. Tel. 8-672 50316.

ĮRANKIŲ
NUOMA

NUOMA

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

Nuomojantis įrankius 5 paras ir ilgiau,
sekmadienio mokestis neskaičiuojamas
8 650 32 667
Stoties g. 47, Marijampolė
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Žinotina apie šaldytus produktus
Brigita BaRatiNskaitĖ, „Maximos“ Maisto gamybos departamento
vadovė. Produktų šaldymas yra vienas seniausių bei geriausių kon-

servavimo būdų, kuris leidžia išsaugoti kone daugiausiai produktų
maistinių savybių.
Vitaminų, mineralų ir kitų svarbių medžiagų kiekis maistą užšaldžius sumažėja tik apie 10–15 proc. Taigi ne veltui daugelis šviežio
derliaus produktus vasarą ar rudenį sudeda į šaldiklį ir laiko per
žiemą. Tačiau produktų čia perlaikyti nereikėtų. Daržoves, uogas ir
vaisius rekomenduojama suvartoti per metus – iki kito derliaus, o
šaldytų virtų ar keptų grybų galiojimo laikas dar trumpesnis. Juos
suvalgyti rekomenduojama per 3–4 mėnesius.
Nederėtų iš šaldiklio ištrauktų uogų, grybų ar kitų gėrybių tiesiog
palikti kambario temperatūroje ant stalo ar spintelės virtuvėje.
Šiuos produktus atšildyti patartina po truputį.
Pirmiausia, rekomenduojama norimus atitirpinti produktus perkelti iš šaldiklio į šaldytuvą, taip nesudarant didžiulio temperatūrų
skirtumo.
Sudėjus produktus į šaldytuvą, svarbu užtikrinti, kad pastarieji
nesiliestų su kitais. Tokiu būdu atitirpinimas bus saugesnis, pavyks
užkirsti kelią skirtingų kvapų bei skonių susimaišymui.
Dar vienas atšildymo būdas yra produktų sudėjimas į šaltą vandenį.
Taip produktus galima atitirpinti greičiau, tačiau svarbu laikytis
kelių taisyklių. Produktus atšildant inde su šaltu vandeniu arba po
tekančio vandens srove būtina juos sudėti į sandarias plastikines
dėžutes. Kitu atveju, bakterijos iš oro ir aplinkos gali patekti į atitirpinamą gaminį. Procesą taip pat būtina kruopščiai stebėti bei
kas pusvalandį keisti vandenį. Be to, po atitirpinimo maistas turi
būti iškart suvartotas.
Šaldiklis turėtų būti plaunamas šiltu muiluotu vandeniu ir kempinėle po kiekvieno ištuštinimo. Tuomet būtina šaldiklį sausai
iššluostyti, gerai išvėdinti ir taip paruošti kitam sezonui. Savo
ruožtu susidaręs šerkšno sluoksnis ant saugomų maisto pakuočių patvirtina, kad buvo pažeistos užšaldymo sąlygos, per dažnai
varstomos šaldiklio durelės arba jau atitirpintas produktas antrą
kartą užšaldytas. Tokio maisto vartoti nebereikėtų.

Kryžiažodis

Bulvės: nesveika, kai be saiko
Edita GaVEliENĖ, sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja. Nors lietuviški patiekalai

iš bulvių vis dar populiarus pasirinkimas, dėl angliavandenių
baimės jų stengiamasi valgyti
vis mažiau. Tačiau ar bulvės bus
sveikatai naudingas patiekalas,
priklauso tik nuo jo gaminimo
būdo bei suvartoto kiekio.
Bulvėse iš tiesų yra apie 18
proc. angliavandenių, bet jie yra
kompleksiniai, o šioje daržovėje
esantis krakmolas puikiai virškinamas bei suteikia reikalingos
energijos. Saikingai vartojamos
bulvės teikia nemažai naudos
mūsų organizmui. Jose yra kalio, fosforo, kalcio, geležies, taip
pat skirtingų vitaminų, skaidulų.
Įdomu tai, kad 100 g bulvių yra
net 15 mg vitamino C.
Bulvės turėtų užimti ne daugiau nei ketvirtadalį lėkštės tūrio, o šalia jų galima patiekti kitų
daržovių, šviežių salotų, žuvies
ar liesos mėsos. Be to, svarbu
tinkamai paruošti šią daržovę
– geriausia valgyti virtas arba
orkaitėje, be papildomų riebalų,
keptas bulves. Taip paruoštų bulvių per dieną galima suvartoti
100–200 gramų.
Išvirtas ar orkaitėje be riebalų
keptas bulves galima valgyti ir
per pietus, ir vakare, bet jei tai
yra bulvių košė, plokštainis ar ce-

Sudarė Danutė Šulcaitė

pelinai, gaminami su papildomais,
dažniausiai itin riebiais ingredientais, tokie patiekalai sulėtina virškinimo procesą, prailgina sotumo
jausmą – jie netinkami vakariniam
valgymui. Vertinant bulvių maistinę vertę, jose sveikatai nepalankių
medžiagų nėra. – Tiesa, jei bulvės
išaugina daigelius ar yra netinkamai laikomos, jose gali atsirasti
solanino, kuris nepalankiai veikia
sveikatą. Jei nuskutus bulvę matomi pažaliavimai arba ji pradėjusi
dygti, valgyti nereikėtų.

Saldžiųjų bulvių blynai
Reikia: 2 didesnių saldžiųjų bulvių; svogūno; 2 kiaušinių; 2 šaukštų

miltų; 2 šaukštelių druskos; žiupsnelio juodųjų pipirų; šaukšto bazilikų; šaukštelio aitriosios paprikos
miltelių; šaukštelio česnako miltelių; 2 šaukštų graikiško jogurto;
svogūnų laiškų.
Gaminimas: bulves nulupkite
ir sutarkuokite; suberkite smulkiai
tarkuotą svogūną; įmuškite kiaušinį, berkite miltus ir visus prieskonius, gerai išmaišykite; į keptuvę
supilkite aliejų, kad jis tolygiai
padengtų visa dugną.
Šaukštu suformuokite nedidelius
blynelius. Kepkite iš abiejų pusių
apie 2 minutes. Patiekite su graikišku jogurtu ir svogūnais.

Moliūgą valgyti privalu
Ši daržovė nebrangi ir nekaloringa, tinkanti tiek vaikams, tiek
senyvo amžiaus žmonėms. Be to,
įtraukti į savo mitybos racioną ją
reikėtų ir skaičiuojantiems kalorijas: iš moliūgų galima ruošti ne tik
trintas sriubas, bet ir naudoti kepiniams, keičiant juose dalį miltų.
Ši daržovė turtinga skaidulomis
ir antioksidantais – beta karotenu
bei liuteinu, reikalingu žmogaus
regai. Be to, moliūguose galima
rasti tiek vandenyje, tiek ir riebaluose tirpių vitaminų: A, C, E

ir K – pastarasis itin reikalingas
kraujo krešumui, kaulų būklei
bei kitoms žmogaus organizmo
funkcijoms palaikyti. Vertingos
yra ir moliūgų sėklos, kuriomis
galima skaninti salotas ar sriubas.
Apskritai, moliūgas yra vienas iš
nedaugelio produktų, kuris įvairiais pavidalais privalo rasti vietą
žmogaus mitybos racione.

Bulvių ir moliūgų apkepas
Reikia: 400 g bulvių; 250 g moliūgo; svogūno; kiaušinio; aliejaus
kepimo formai patepti; druskos,
pipirų ir mėgstamų prieskonių.
Gaminimas: bulves ir moliūgą nulupame ir sutarkuojame
stambiais šiaudeliais; įmušame
kiaušinį, dedame prieskonius ir
išmaišome; masę dedame į kepimo
formą, pateptą aliejumi, ir kepame
170 C laipsnių temperatūroje apie
1 valandą, kol gražiai apskrus.
Pastaba: daržovių kiekius galima keisti dedant daugiau moliūgo,
tuomet apkepas bus saldesnis. Jeigu norite, kad apkepas būtų tvirtesnis, įmaišykite porą šaukštų
miltų. Valgykite su jogurtu ar
grietine.

Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis

8-605 99998

SMS žinutėje rašykite atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki spalio 23 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

Kryžiažodžio (Nr. 18) atsakymas: TINGINYS

Vertikaliai: Tramplinas. Patikima. Ima. Šok. Rašau. Skotland. Aig.
Kaas. Ršu. Skurs. Isokas. Ašakota. Nyk. Katuogė. Saseksai.
Horizontaliai: Sąsmauka. Trauk. Okupantė. Ištar. Mykolas. Onos.
Ikas. Styga. Akės. Išardys. Išark. Sąmaiša. Augustinas.
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Knygą „Knygą dešimt metų ir dvidešimt dienų“ laimėjo REGINA MASIENĖ.
Prizą atsiimti redakcijoje, Kauno g. 15 (II a ., 6 kab.)., prieš tai susitarus
tel. 8-605 99998.

8

2022 m. spalio 13 d., ketvirtadienis, Nr. 19 (1794) / ML

Kaunas kviečia į Dariaus ir Girėno stadiono atidarymą
Mindaugas Drąsutis, Kauno miesto savivaldybės administracija. Po

ketverių metų pertraukos į Dariaus ir Girėno stadioną grįžta futbolo batalijos. Kaune iš pagrindų
atstatyta istorinė erdvė ruošiasi
iškilmingam atidarymui. Ateinantį sekmadienį, spalio 16 d.,
nuo 17 val. rengiamos šventės
programoje - Lietuvos futbolo
federacijos (LFF) taurės finalo
rungtynės tarp Vilniaus „Žalgirio“ ir Kauno rajono „Hegelmann“
komandų ir žinomų atlikėjų koncertas, kuriame pasirodys Marijonas Mikutavičius, Leon Somov,

Jovani, Justinas Jarutis, Jessica
Shy, „The Roop“ ir kiti. Bilietus
įsigiję žiūrovai į renginį miesto
viešuoju transportu važiuos nemokamai (tvarkaraščius galima
rasti internete: stops.lt/kaunas).
Planuojantieji į renginį atvykti
nuosavu transportu raginami naudotis Autobusų stoties (Vytauto pr.
24) ir Vienybės aikštės (Vienybės
a. 1, įvažiavimas iš V. Putvinskio
gatvės) požeminėmis parkavimo
vietomis bei Kauno „Akropolio“
(Karaliaus Mindaugo pr. 49) aikštele. Renginio metu įvažiavimas į
Perkūno alėją automobiliais bus

griežtai apribotas.
*******
Paskutinį kartą Dariaus ir Girėno stadione sporto renginiai vyko
2018 metais. Užbaigus statybas,
nuo šiol tai didžiausias Lietuvoje
ir vienas moderniausių stadionų
Baltijos šalyse. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis neabejoja, kad
nauja futbolo infrastruktūra padės
miestui ir Lietuvai užauginti naują futbolininkų kartą.
„Kaunas kasdien tampa žavesnis
ne tik savo atnaujintais parkais,
skverais, gatvėmis ar vaikų darželiais, bet ir sporto infrastruktūra

bei renginiais. Atidarėme Ledo rūmus, olimpinių standartų baseiną
prie „Žalgirio“ arenos. Dabar miestas turi ir stadioną, kurio Lietuva laukė visą Nepriklausomybės
laikotarpį. Šalia jo – sutvarkytas
Ąžuolynas. Kaunas turės kokybiškas sąlygas ugdyti ne tik krepšininkus, bet ir futbolo žaidėjus“, – iš
pagrindų atnaujintame stadione
per spaudos konferenciją kalbėjo
meras V. Matijošaitis.
Pasak Lietuvos futbolo federacijos generalinio sekretoriaus Edgaro Stankevičiaus, dar šiais metais
atnaujintą Dariaus ir Girėno sta-

Kauno savivaldybės administracijos nuotrauka

dioną turėtų išbandyti ir Lietuvos
vyrų futbolo rinktinė. Lapkričio
16 d. planuojamos Baltijos taurės
rungtynės su Islandija.
Didžiausio ir moderniausio Lietuvoje stadiono statybai prireikė
11 tūkst. kub. metrų monolitinio
gelžbetonio, 3,5 tūkst. kub. metrų
surenkamų gelžbetonio gaminių
ir apie 1,5 tūkst. tonų metalo konstrukcijų. Po „susiūta“ hibridine
žalia veja išvedžiota net 33 km
šildymo vamzdelių. Greta – šildomos kėdės komandų atstovams,
lengvaatlečiams skirti bėgimo
takai, taip pat disko ir kūjo metimo sektoriai bei šuolio rungčių
įrenginiai.
Tribūnas, kuriose 15 tūkst. vietų,
nuo atšiaurių oro sąlygų dengia
stogas. Per koncertus stadionas
talpins dukart daugiau publikos –
iki 30 tūkst. žmonių. Erdvėje – du
didžiuliai ekranai rezultatams ir
transliacijoms. Sporto ir muzikos
renginius tamsiuoju paros metu
apšvies daugiau kaip 400 prožektorių bei šviestuvų.
Vidaus patalpose – persirengimo
kambariai, spaudos konferencijų salė, įstiklintos VIP tribūnos,
studija TV transliacijoms ir kitos
šiuolaikiškų standartų stadionams
būtinos erdvės. Čia pat sudarytos
patogios sąlygos žiniasklaidos atstovams.

Rekordinės vietos Lietuvoje
Nacionalinė turizmo skatinimo
agentūra „Keliauk Lietuvoje“ pri-

statė teminį net tris dešimtis rekordinių Lietuvos vietų apimantį
žemėlapį, kuriame kiekvienas ras
sau įdomiausią objektą.
* Beveik 200 hektarų plote Vilniaus priemiestyje, Kairėnuose,
įsikūręs Vilniaus universiteto
botanikos sodas įstabus ne tik
savo neįtikėtinu dydžiu, bet ir augalų gausa. Jų net virš 10 tūkstančių. Sode vyksta įvairūs koncertai,
kiti renginiai.
* Kauno rajone po šiltnamiu
paslėpta pogrindžio spaustuvė
„ab“ yra ilgiausiai – net 10 metų
– veikusi tokio tipo spaustuvė, kurios neaptiko sovietų saugumas.
1980–1990 metais čia buvo spausdinami pogrindiniai leidiniai bei
platinti po visą šalį. Spaustuvės
įkūrėjai – Vytautas Andziulis ir
Juozas Bacevičius. Šiuo metu
spaustuvė atvira lankytojams.
* Agentūra „Factum“ į Lietuvos
rekordų knygą įtraukė Kretingos
rajone, šalia Palangos, esantį poilsio ir sveikatinimo kompleksą
„Atostogų parkas“ kaip daugiausia baseinų – net šešiolika –
Lietuvoje talpinančią vietą. Iš
jų – dešimt vidaus baseinų (sporto,
4 masažo, treniruočių, kineziterapijos, mineralinio geoterminio
vandens, vaikų, Kneipo terapijos)
bei 6 baseinai po atviru dangumi.
„Atostogų parke“ taip pat galima
apsilankyti didžiausioje Lietuvoje
gintarų pirtyje, įrengtoje iš 3 tonų
natūralaus Baltijos jūros gintaro.
* Vilniaus universiteto Šiaulių
akademijos informacijos centro
pastato fojė, eksponuojama didžiausia knyga Lietuvoje. Jos

aukštis siekia 1,25 metro, plotis
– 90 centimetrų, o storis – 25 centimetrus. 184 puslapių knyga apie
Salduvės piliakalnį sveria daugiau
nei 100 kilogramų.
Čia pat, Šiaulių akademijos bibliotekoje – 157 130 lito centų
monetomis puoštas kambarys. Jis
– Lietuvos rekordininkas pagal
didžiausią kiekį monetų patalpos
puošyboje. Jam kurti daugiausia
naudotos 1 cento monetos, tačiau
kambaryje taip pat galima rasti ir
2, 5, 10, 20 bei 50 centų monetų,
atsiųstų bei suneštų gyventojų iš
visos Lietuvos.
* „Plaktukų liga“ susirgęs suvalkietis Saulius Matusevičius per
trejus metus ne tik surinko daugiau nei pusę tūkstančio skirtingų
plaktukų bei Vilkaviškio rajone
atidarė Plaktukų muziejų, bet ir
oficialiai užfiksavo rekordą. 2020
metais savo rekordą pats pagerino, kuomet kolekcijoje turėjo
net 1 137 plaktukus. Šiuo metu
netradicinių eksponatų skaičius
dar didesnis, tarp jų – 20 kilogramų sveriantis kūjis bei vos 20
gramų vyndario plaktukas, taip
pat – prieskonių, pinigų kalimo
plaktukai ir netgi kalinių gaminti
plaktukai.
Prie Plaktukų muziejaus galima
pamatyti ir kitą rekordą – didžiausią šio įrankio skulptūrą. Beveik 4
metrų aukščio plaktuką muziejaus
įkūrėjas pastatė tam, kad lankytojai lengviau atrastų Plaktukų
muziejų.
* Rekordiškai mažiausiu bei
seniausiu šalies muziejumi
laikomas Šilalės rajone įsikūręs
Dionizo Poškos Baublių muziejus. Prieš daugiau nei 200 metų

muziejus įkurtas ąžuolo kamiene. Jame iki šiol galima apžiūrėti
sukauptus senovinius radinius,
knygas ir net banginio žandikaulį.
* „Meškų muziejus“ Telšiuose
turi net 4 683 meškas. Tarp jų –
autorinės menininkų meškutės,
vaikystę menantys pliušiniai
lokiukai ir net meškučiai, pagaminti iš varnalėšų. Meška ne
veltui laikoma žemaičių simboliu
– Žemaitijos turizmo informacijos
centras siūlo specialų maršrutą
„Meškučių takais“, kuriuo einant
Telšiuose galima rasti 50 meškų!
* Iš kosmoso – į Molėtus. Tokį
kelią įveikusi vėliava puošia Lietuvos etnokosmologijos muziejaus ekspoziciją. Dviem rekordais Lietuvos rekordų knygoje
įamžinta vėliava keliavo civilių
misijoje „Inspiration4“ į daugiau
nei 585 kilometrų aukštį virš žemės.
* Net pusantro metro aukštesnis
už Lietuvos krepšinio legendą Arvydą Sabonį – štai tokį aukštaūgį
šakotį galima pamatyti Druskininkų rajone esančiame Šakočių
muziejuje. Raguotas pyragas, kuriam iškepti 2015 metais prireikė
71,5 kilogramų kiaušinių bei 48
kilogramų miltų, be konkurentų
tapo ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio rekordininku. Be 3,72 metrų
aukščio ir 85,8 kilogramų svorio
šakočio-rekordininko, muziejuje
dar galima pamatyti vengriškų,
švediškų ar net japoniškų šakočių.
* Pasvalio rajone esantis Žalsvasis šaltinis į Lietuvos rekordų
knygą įtrauktas kaip giliausias
užvandenintas urvas. Smegduobėje ištryškęs šaltinio vanduo
skleidžia sugedusių kiaušinių

tvaiką ir mena laikus, kai Pasvalys
turėjo kurorto statusą bei garsėjo
sieros vonių gydyklomis. Smegduobė yra apie 5 metrų skersmens
ir 16 metrų gylio.

Visas tris dešimtis įspūdingiausių Lietuvos rekordinių vietų galite peržiūrėti „Keliauk Lietuvoje“
parengtame teminiame Lietuvos
rekordų žemėlapyje.

