Už 90 eurų į gatves grąžino buvusią tvarką
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laiptų į tiltą virš senosios Šešupės užtvankos (nuo Kosmonautų mikrorajono pusės) įrengta prieš kelis metus, kai savivaldybės administracijos
direktoriumi dirbo Sigitas Valančius.
Tokį jo sprendimą inspiravo marijampolietė, sutikusi poną Sigitą prie
užtvankos ir parodžiusi, kokia čia problema. O rampos įrengimą – ja
džiaugiasi ir dviratininkai, ir vežimėlius su vaikučiais stumiantys tėveliai
- paspartino atitinkama publikacija „Miesto laikraštyje“.
Dabar redakcija sulaukė kelių miestelėnų skundo, kad neįgaliesiems
prie rampos sunku privažiuoti dėl duobėto asfalto.
„Nejaugi vėl reikės laukti, kol prie užtvankos sutiksime ką nors iš savivaldybės vadovų ir prikišamai parodysime, kas čia negerai?“ - klausia
Kosmonautų gatvėje gyvenanti Neringa Trumpauskienė.

VILNIU
S

šalies pirmenybes laiminčios
komandos vyriausiąjį trenerį iš
Austrijos Heimo Pfeifenbergerį.
Jis sostinės žurnalistams pažadėjo,
kad „Sūduva“ šiemet vėl laimės
Lietuvos čempionės titulą, gerai
pasirodys Europos arenose.

Agnė ČIŽINAUSKAITĖ. Nedidelė betonuota rampa neįgaliesiems šalia
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„Akivaizdu, kad pagal
bendrąjį vidaus produktą,
tenkantį vienam gyventojui, skirtumas tarp Vilniaus
ir Marijampolės apskričių
yra didelis, nes pastarojoje
didelė dalis verslo orientuota į žemės ūkį. Kitas beveik
visada akcentuojamas rodiklis – vidutinis atlyginimas.
Abiejuose yra stebuklingas
žodis – „vidutinis“, - rašo
Evaldas Ulevičius, Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės ﬁlialo direktorius ir siūlo savo
formulę, kuri paaiškina, kas
yra vidutinis.
Plačiau apie tai bei regionų perspektyvų matymą iš
Vilniaus bei Marijampolės
5 psl.

Tarp Marijampolės ir Vilniaus
Mūsų savivaldybė
viešinosi už ~0,5 mln.
„Transparency International“ Lietuvos skyriaus
(TILS) informacija. Penktadalis savivaldybių informacijos viešinimui skirtų lėšų atitenka su politikais
susijusiomis įmonėms, rodo TILS analizė. Anot jos,
per ketverius metus (2015-2018 m.) iš savivaldybių
biudžetų įmonėms, susijusioms su politikais, iš viso
skirta 1,4 mln. eurų.
Iš viso savivaldybės savo veiklos viešinimui per
šį laikotarpį skyrė 7,8 mln. eurų. Marijampolės savivaldybė skyrė 488 246.97 €. Daugiausiai - 327
249 € teko VšĮ „Marijampolės telekinas“ (valdo

„Spindulio“ kino teatrą ir Marijampolės televiziją,
kuriai atskirai skirta 3 600 €); UAB „Regionas“,
leidžianti „Miesto laikraštį“, gavo - 81 131.11 €; UAB
„Suvalkietis“, leidžianti laikraštį „Suvalkietis“ - 44
834.70 € (be to, šiai bendrovei daugiau kaip 10 000 €
skyrė Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybės); UAB
„Sūduvos leidyba“ (reklaminis laikraštis „100 procentų) - 13 141.11 €; UAB „Lamantas“ (valdė radijo
stotį „Kapsai“) - 2 800.00 €.
Daugiausiai šalyje viešinimui atseikėjo Kauno
miesto savivaldybė – beveik milijoną eurų, Klaipėdos miesto savivaldybė garsinosi už 968 089.44 €.
Alytaus miesto savivaldybė viešinimui skyrė 337
562.33 €: vietos radijui - 109 560.39 €, televizijai 104 048.83 € (televizija dar beveik 30 000 € gavo iš
Alytaus rajono savivaldybės), laikraščiui „Alytaus
naujienos“ - 56 010.69 € (rajonas jam skyrė beveik
25 000 €).

Maistas: ugdymo įstaigoms „atrišamos rankos“
VšĮ „Sveikatai palankus“ informacija. Nuo sausio 1 dienos Vaikų maitinimo organizavimo apraše atsisakoma

nuostatų dėl privalomo valgiaraščių derinimo su Valstybine maisto ir veterinarine tarnyba. Reikalavimai vaikų
maitinimui išlieka tokie patys, tačiau nauja tvarka nebereikalauja derinti valgiaraščių iš anksto.
Tai reiškia, kad patiekalai galės būti keičiami pagal vaikų poreikius, laisviau parenkami produktai, ugdymo
įstaigos įgyja didesnę patiekalų pasirinkimo laisvę.
VšĮ „Sveikatai palankus“ įkūrėja Raminta Bogušienė džiaugiasi, jog ugdymo įstaigoms „atrišamos rankos“,
tačiau pastebi, jog dėl pakitimų gali atsirasti rizika maisto kokybei. Todėl skatina tėvus jungtis į bendruomenes, diskutuoti, kontroliuoti situaciją ugdymo įstaigose, ypač mokyklose: ar maistas atitinka vaikų maitinimo
aprašui, yra kokybiškas, skanus, estetiškai pateiktas?
Nieko nėra sveikiau už šviežiai ruoštą maistą, pagamintą iš kokybiškų žaliavų su mažiau cukraus, druskos,
daugiau skaidulinių medžiagų. Tačiau mokyklose vaikai gauna ir šaltus užkandžius, kurie gali tapti pagrindiniu
maistu vietoje šiltų pietų. Todėl tėveliai, mokslų metų pradžioje prieš pasirašydami, kad sutinka su užkandžių
sąrašu mokyklos valgykloje, kviečiami atkreipti dėmesį į produktų sudėtį ir maistinę vertę. Taip pat būtina
prašyti, kad valgyklos nuolat gautų vaisių ir daržovių – vaikai užkandžius galėtų rinktis ne tik iš bandelių,
sausainių ir panašių produktų.

Plačiau apie tai 3 psl.

Pažadas

dėl savęs

Prie tilto reikėtų užlopyti duobes

Arena ir tiltas. Pirma
bus pastatytas tiltas?

Kęstutis SKERYS. „Sūduvos“ futbolo klubo prezidentas Vidmantas Murauskas Vilniuje vykusioje
spaudos konferencijoje pristatė
naują pastaruosius trejus metus
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Savivaldybė sankryžose prie šviesoforų grąžina visas 27 buvusias rodykles.
Anot savivaldybės pranešimo, rodyklių montavimo darbų kaina viso labo
90 eurų. Rodyklės grąžinamos vadovaujantis Vyriausybės nutarimu. Pagal
jį, jeigu sankryžoje ties raudonu šviesoforo signalu pritvirtinta lentelė su
žalia rodykle, nukreipta į dešinę, vairuotojams leidžiama sukti į dešinę
ir degant draudžiamam šviesoforo signalui, tačiau, prieš įvažiuodami į
sankryžą, jie privalo sustoti prieš kelio ženklą „stop“ linija“ ir (ar) „stop“
liniją, jeigu jų nėra, – prieš pėsčiųjų perėją, šviesoforą ir vėl pradėti važiuoti tik įsitikinus, kad tai yra saugu, nebus trukdoma kitoms transporto
priemonėms ir pėstiesiems.

IR
vardan tos
Arūnas KAPSEVIČIUS. Liko 54
dienos iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio.
Tikėkimės, kad nei Seimas, nei
Vyriausybė, o juo labiau išorinės jėgos tam nesukliudys.
Minint Kovo 11-ąją pasipils
palyginimai, valdžios vyrai ir
moterys didžiuosis išaugusiu
BVP ir užsienio investicijomis,
demokratijos pergale, gausybe
priimtų įstatymų ir draudimų.
Opozicijos atstovai tvirtins,
kad socialinė atskirtis išaugo
taip, kad zimbabviečiai gyvena
geriau nei lietuviai, o Seimas
tapo demokratijos išjuoka, lyg
patys ten „neskintų” neblogus
atlyginimus.
Tauta kaip visada pasidalins į
skirtingas grupes - vieni „prie
ruso gyveno geriau”, kiti, seniai
grasinantys, jei dar neišvažiavo, tai jau tuoj išvažiuos, treti
- kažkokiu būdu gyvenantys
ir tyliai dirbantys dėl savęs ir
vardan tos...
Tuo tarpu džiugūs pokyčiai
matomi net mažuose dalykuose. Paskutinės 2019-ųjų dienos
pavakare prakiuro vandentiekio
vamzdis, teko kreiptis į „Sūduvos vandenų” avarinę tarnybą.
Po 20 minučių atvyko brigada,
laikinai užsuko vandenį, o kitą
dieną vandens tiekimą atstatė
bei sutvarkė po kasinėjimų sujauktą aplinką. Ar įsivaizduojate
tokią darbų kultūrą „prie ruso?
Gal brigada būtų atvykusi po
pusdienio, o darbininkai „su
kvapeliu” „riebia” kalba paaiškintų, kad viskas supuvę, naujų
detalių neturi. Visgi po dienos,
kitos vandentiekį sutvarkytų,
o aplinką paliktų tvarkyti gyventojams.
Smulkmena, bet ji parodo, kaip
toli nukeliavome į Vakarus. Palinkėkime tokios darbo kultūros
Seimui bei Vyriausybei. Bent
jau 40-sioms Kovo 11-osios
metinėms.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija. Europos Komisija
kviečia sporto veiklas vykdančias organizacijas teikti paraiškas „Erasmus+“
sporto srities projektams įgyvendinti. Paraiškas Švietimo, garso ir vaizdo bei
kultūros vykdomajai agentūrai pateikti galima iki šių metų balandžio 2 d.
Bus remiami tarptautinių partnerysčių projektai, skatinantys sporto organizacijų bendradarbiavimą, visuomenės ﬁzinį aktyvumą, mėgėjišką sportą,
individualių gebėjimų ugdymą ir socialinę įtrauktį sportuojant, dvikryptę
sportininkų karjerą, trenerių mobilumą. Taip pat ne pelno siekiantys sporto
renginiai ir projektai, nukreipti prieš dopingo vartojimą, susitarimus dėl
varžybų baigties, smurtą bei įvairaus pobūdžio netoleranciją sporte.
Išsami informacija apie paraiškų teikimą ir visos reikalingos formos
skelbiamos http://erasmus-plius.lt

Kviečia sporto srities „Erasmus+“
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Grupinio gyvenimo namuose daugiau žmogaus teisių neatsiranda

Jonas Ruškus, Vytauto Didžiojo universiteto socialinio darbo katedros profesorius,
Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių komiteto
vicepirmininkas. 2019 m. Lietuvoje nuvil-

nijęs vadinamasis Žiežmarių skandalas dėl
grupinio gyvenimo namų statybų globos
institucijų gyventojams miestelyje atskleidė
toli gražu ne vietinės reikšmės, bet sisteminę žmogaus teisių problematiką. Dar neseniai viešojoje erdvėje plačiai kritikuotas
Žiežmarių gyventojų pasipriešinimas globos institucijų gyventojų apgyvendinimui
miestelyje, keltas klausimas dėl lietuvių
nejautrumo turintiesiems negalią, nenoro priimti jų į savo bendruomenes. Beje,
Žiežmarių atvejis tikrai nėra vienintelis.
Negalią turinčių žmonių iš globos institucijų apgyvendinimui grupinio gyvenimo namuose priešintasi ir kitose šalies vietovėse,
nors ten sulaukta tiek mažesnio rezonanso
žiniasklaidoje, tiek mažesnės reakcijos iš
valdžios institucijų.
Visoje šioje dar nepasibaigusioje istorijoje
nutylėta kita medalio pusė. Nutylėta, nes,
panašu, tikroji klausimo esmė buvo nei
atpažinta, nei suprasta. Ką iš tiesų reiškia
negalią turinčių globos institucijų gyventojų apgyvendinimas grupinio gyvenimo
namuose?
Žinia, nuo 2014 m. vyksta vadinamasis
deinstitucionalizacijos procesas, įkvėptas
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir remiamas Europos Sąjungos
struktūrinių fondų. Deinstitucionalizacija
reiškia valstybių, tarp jų ir Lietuvos, įsipareigojimus pereiti nuo diskriminacinės
institucinės globos prie paslaugų ir pagalbos negalią turintiems žmonėms gyventi
bendruomenėje, lygiai ir kartu su visais
žmonėmis. Pertvarkai įgyvendinti iki 2023
m. numatyta 77,4 mln. eurų, iš kurių 13,3
mln. eurų yra valstybės, o likusi suma –
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.
Pertvarkos branduolys yra dalies globos
namų gyventojų perkėlimas gyventi į naujai
statomus grupinio gyvenimo namus bei jų
užimtumas greta steigiamose dirbtuvėlėse.
Tikimasi, tokiu būdu grupinio gyvenimo
namų gyventojai ten įgis savarankiško gyvenimo ir darbinius įgūdžius, vėliau gebės
integruotis į visuomenę, įskaitant ir darbo
rinką.
Kadangi globos namų pertvarka yra įkvėpta Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos, verta dar sykį pažvelgti į jos tikslą
ir nuostatas. Konvencija remiasi žmogaus
teisių principais, visų pirma, orumo, lygybės
ir nediskriminavimo. Ją ratifikavusios valstybės, tarp jų ir Lietuva, pripažino negalią
turinčių žmonių įvairovę, nesvarbu, kokio
pobūdžio ir sunkumo jų negalia, bei jų teisę
gyventi lygiai su visais žmonėmis. Gyvenimas lygiai su visais žmonėmis reiškia,
kad valstybė įsipareigojo užtikrinti negalią
turintiems žmonėms teisę patiems priimti
sprendimus visais su jų gyvenimu susijusiais klausimais, mokytis ir dirbti drauge su
visais, o ne atskirose specialiai jiems sukurtose vietose. Greta to, valstybė įsipareigojo
suteikti negalią turintiesiems pagalbą, kad
šie galėtų savarankiškai dalyvauti visuomenėje lygiai ir kartu su visais.
Taigi, kyla klausimas, ar ir kiek grupiniai
gyvenimo namai padės įgyvendinti ambicingą tikslą padėti globos namuose patalpintiems negalią turintiems žmonėms grįžti
į visuomenę, tapti lygiateisiais visuomenės
nariais, be to, užkardyti kelius naujų žmonių
apgyvendinimui globos namuose?
Lietuvoje jau veikia ne vieni grupiniai
gyvenimo namai, kuriuose gyvena iš globos institucijų perkelti negalią turintys

asmenys. Neprieštarauju teigimui, kad
tokiuose namuose negalią turintieji apsigyvena ženkliai geresnėmis sąlygomis nei
globos institucijose, kuriuose gyvena nuo
100 iki 400 asmenų. Žinau keletą grupinio
gyvenimo namų, kuriuose negalią turintys
žmonės jaučiasi geriau nei globos institucijose, nes patiria pagarbius santykius ir
yra laisvi tvarkyti savo asmeninę aplinką,
spręsti dėl savo dienotvarkės ar lankytis
visuomenėje. Tačiau pertvarka nėra perspektyvi užtikrinti negalią turinčiųjų teisės
gyventi visuomenėje lygiomis teisėmis su
visais ir be jokios diskriminacijos, kaip tai
numatyta Konvencijoje.
O numatyta, kad visų negalią turinčiųjų
lygių teisių sugyventi su visais žmonėmis,
taigi, ir socialinės įtraukties, pagrindas yra
savarankiškas gyvenimas ir įtrauktis į bendruomenę. Ši Konvencijos nuostata susideda
iš trijų esminių dalykų.
Pirma, žmogaus laisvės ir orumas, pagrindiniai žmogaus teisių principai, atsiranda
tuomet, kai žmogus pats kontroliuoja savo
gyvenimą, pats sprendžia, kur ir su kuo gyventi, ko siekti gyvenime, o ne kiti nusprendžia už jį. Savo gyvenimo kontrolė, laisvė
priimti sprendimus reiškia ir atsakomybę
už savo sprendimus. Laisvė yra kiekvieno
žmogaus teisė, ir tik laisvė ir savarankiški
sprendimai sudaro prielaidas savarankiškam gyvenimui.
Antra, negalią turinčio žmogaus savarankiškam gyvenimui būtina pagalba kompensuoti dėl negalios patiriamas kliūtis.
Antai neregiui būtinos alternatyvios komunikacijos priemonės, fizinę negalią – judėti
įgalinančios priemonės, o intelekto negalią
– pagalba priimant sprendimus. Pagalba turi
būti asmeninė, kadangi kiekvieno žmogaus
poreikiai, iškylantys iš jo laisvės ir poreikio gyventi visuomenėje savarankiškai, yra
individualūs.
Trečia, savarankiško gyvenimo visuomenėje sąlyga yra prieinamos bendrosios
paskirties paslaugų sistemos ir institucijos. Tokios yra švietimas, sveikata, darbas
ir užimtumas, skirtos visiems žmonėms.
Kiekvienas žmogus įsitraukia į visuomenės
gyvenimą mokydamasis ir dirbdamas kartu
su kitais, nes tik taip įgyjama patirčių, kuriamas socialinis kapitalas, formuojama sava
tapatybė ir prisidedama prie visuomenės
gyvenimo.
Jei visos šios savarankiško gyvenimo
prielaidos neturintiems negalios atrodo
savaiminės, tai žmonėms, turintiems negalią, ypač intelekto ar psichosocialinę, jos
toli gražu nėra savaime suprantamos. Labai
tikėtina, kad dėl intelekto ar psichosocialinės
negalios žmogui gali būti apribotas teisinis
veiksnumas, o tai reiškia, kad bus apribotos
galimybės savarankiškai priimti sprendimus, kurie bus susiję su juridiniais, finansiniais ar asmeniniais santykiais, pavyzdžiui,
teise vesti ar tekėti, balsuoti rinkimuose ar
būti renkamam. Svarbiausia, kad, negalią
turintiems žmonėms nėra pasiūloma visokeriopa pagalba, juolab asmeninė, kad jie
galėtų priimti sprendimus, pilnai dalyvauti
visuomenės gyvenime, o taip pat mokytis
ar dirbti kartu su visais.
Taigi, ar grupinio gyvenimo namai, kaip
bene pagrindinė deinstitucionalizacijos
priemonė, sudaro sąlygas žmogui pačiam
pasirinkti, kur ir su kuo gyventi? Tikrai ne,
nes globos institucijoje gyvenantis žmogus
negali pasirinkti gyventi ne grupinio gyvenimo namuose.
Globos namų gyventojo išlaikymas kainuoja apie 770 eurų per mėnesį, o grupinio
gyvenimo namuose – keliasdešimt eurų
mažiau. Ar gali žmogus gauti šias lėšas,
kad įsikurtų gyventi savarankiškai, ten, kur
jis nori, o ne globos namuose ar grupinio
gyvenimo namuose? Tikrai ne. Ar bus jam
suteikta asmeninė pagalba, jei pasirinks
gyventi savarankiškai, įskaitant ir pagalbą
priimant sprendimus? Ne, žmogus bus paliktas likimo valiai, be pinigų ir be pagalbos.
Ar grupiniuose gyvenimo namuose apgyvendintam globos namų gyventojui bus
sudarytos sąlygos įgyti profesiją bendrosios
paskirties profesinio rengimo įstaigose,
dirbti ten, kur dirba visi žmonės? Tikrai
ne, nes deinstitucionalizacijos programa
to nenumato. Programa numato tik gyvenamo ploto suteikimą grupinio gyvenimo na-

muose ir dirbtuvėles darbiniams įgūdžiams
formuoti. Deja, tokios deinstitucionalizacijos
priemonės neužtikrina savarankiško gyvenimo lygių galimybių.
Sausį vienas Seimo narys Seime organizavo vienų socialinės globos namų gyventojų tapybos ir akvarelės darbų parodą.
BNS spaudos pranešime rašoma: „Šiuo metu
šiuose socialinės globos namuose gyvena
200 asmenų, 8 asmenys gyvena grupinio
gyvenimo namuose, dirba 115 darbuotojų.
Bendruomenės nariai gali laisvai save išreikšti mene: organizuojami muzikos, šokio,
medžio darbų, dailės, keramikos užsiėmimai
bei aktyvi, sportinė veikla. Visi galintys ir
pageidaujantys bendruomenės nariai dalyvauja darbinėje veikloje.“
Labai gerbiu ir sveikinu menininkus, atlikusius ir pristačiusius savo nuostabius
meno kūrinius į šią parodą. Tačiau negaliu
sveikinti Seimo, kuris didžiuojasi institucija,
kurioje apgyvendinta 200 asmenų, įskaitant
aštuonis grupinio gyvenimo namuose, kur
jiems suteikiamos paslaugos neturi nieko
bendro su socialine įtrauktimi ir visaverčiu
gyvenimu bendruomenėje, kartu su visais
žmonėmis. Seimui turėtų būti gėda dėl tokių
globos namų gyvavimo 2020 metais, nes
tai faktinis įrodymas, kad įsipareigojimai
2010-aisiais ratifikavus JT Neįgaliųjų teisių
Konvenciją liko nesuprasti ir neįgyvendinti,
žmonių su negalia teisės pažeidžiamos iki
šiol.
Nieko bendro su savarankišku gyvenimu
neturi ir viena iš pertvarkos idėjų grupinio
gyvenimo namuose apgyvendinti mažesnes
negalias turinčius žmones, tikintis, kad jie
ten paprasčiau įgis savarankiško gyvenimo
gebėjimų ir vėliau persikels gyventi kartu
su visais. Akivaizdu, kad tai yra saviapgaulė ir apgaulė. Pirma, ydinga nuostata, kad
Konvencija ir minėtas jos 19 straipsnis yra
skirtas „mažiau neįgaliems“, „labiau savarankiškiems“, taip sukuriant neva „labiau
nusipelniusių“ kategoriją. Asmens laisvė,
savo gyvenimo kontrolė, teisė gauti asmeninę pagalbą, turėti prieinamumą prie bendros
paskirties paslaugų yra kiekvieno negalią
turinčio asmens teisė, nepriklausomai nuo
negalios sunkumo ar pobūdžio. Antra, ydinga manyti, kad negalią turintys žmonės neteks savo negalių, taps mažiau „neįgalūs“
ir priaugs iki „savarankiško“ gyvenimo,
tikintis, kad jie galės sėkmingai gyventi,
mokytis ir dirbti be pagalbos. Taip atkartojama atgyvenusi diskriminacinė negalios
samprata, pagal kurią tikimasi suremontuoti ar perdaryti žmogų pašalinus jo esamą
neįgalumą. Remiantis šia nuostata, sunkią
negalią turintys žmonės yra pasmerkiami
likti gyventi institucijose, nesudarant jiems
galimybių patiems spręsti dėl savo gyvenimo, gauti asmeninę pagalbą ir prieiti prie
bendrosios paskirties paslaugų sistemos ir
institucijų. Štai šiomis ydingomis nuostatomis yra persmelktas visas vadinamosios
deinstitucionalizacijos procesas, įskaitant ir
grupinius gyvenimo namus.
Grupiniai gyvenimo namai, su visa
pagarba juose gyvenantiems negalią turintiems žmonėms ir jiems nuoširdžiai
padedantiems darbuotojams bei savanoriams, nėra nei išsilaisvinimo iš globos
institucijų, nei žmogaus teisių užtikrinimo
priemonė. Perkėlus kanarėlę į naują, gražesnį narvelį, ji netampa laisvu paukščiu,
galinčiu rinktis, kur skristi. Žmogaus teisės
negalią turintiesiems atsiranda tik tada, kai
jie yra laisvi rinktis, kur ir su kuo gyventi,
nekontroliuojami kitų, bendruomenėje,
kartu su visais, ne specialiai suprojektuotose aplinkose, kai jiems suteikta asmeninė
pagalba ir būtinos paslaugos, o taip pat
sudarytos prieinamumo sąlygos mokytis
ir dirbti bendrosios paskirties paslaugų
sistemose ir institucijose.
Reikia ne statyti naujas mažas institucijas,
nukreiptas į lengvesnę negalią turinčių asmenų perkėlimą iš didelių globos institucijų,
bet įgyvendinti savo dar 2010 metų įsipareigojimą dėl visų negalią turinčiųjų socialinės
įtraukties, įskaitant apgyvendintus globos
institucijose. Būtina investuoti į negalią
turinčių žmonių savarankiško gyvenimo
priemones, kad šie galėtų sėkmingai realizuoti savo gebėjimus, dalyvauti ir įnešti
prasmingą indėlį į bendruomenių ir visuomenės gyvenimą.

Vaidotas NoRkus, Mykolo Romerio universitetas
(MRu). Jauniems žmonėms, vienas pagrindinių

siekių gyvenime yra tapti finansiškai nepriklausomais. Užsienyje atlikti tyrimai rodo, kad tokie
jaunuoliai vartoja mažiau alkoholio, pasižymi
aiškesne darbinės karjeros vizija, labiau atsakinga
elgsena. Vis dėlto visiškai atsisakyti finansinės
tėvų paramos užsitikrinant stabilų pajamų šaltinį
daugeliui pavyksta tik įžengus į 25-30-uosius
gyvenimo metus.
Ilgalaikė finansinė priklausomybė nuo tėvų yra
būdinga daugeliui ekonomiškai išsivysčiusiose
šalyse gyvenančių jaunuolių. Prieš keletą metų
SEB banko Lietuvoje vykdyto tyrimo duomenimis, 85 procentus 18-19 metų jaunuolių Lietuvoje finansiškai rėmė tėvai.
Lietuvos jaunuolių finansinius įgūdžius tyrinėjančio MRU docento Rimanto Vosylio teigimu,
ilgiau trunkančią finansinę priklausomybę ir
tėvų paramą galima sieti su tuo, kad dažniausiai
mokyklą baigęs jaunuolis neskuba pradėti dirbti,
jis pirmiausia siekia įgyti reikalingų profesinių
žinių, renkasi studijas aukštosiose mokyklose.
Tyrimai rodo, kad pirmakursių, visai negaunančių finansinės tėvų paramos, yra tik
apie 10 %. 25-mečių, kuriuos tėvai rėmė
finansiškai, buvo 15 %, o tarp studijuojančių
25-mečių šis skaičius yra didesnis.
R. Vosylis atkreipia dėmesį, kad ir tarp dirbančių
jaunuolių iki 25 metų net trys ketvirtadaliai taip
pat gauna finansinę tėvų paramą, nors ji turi
mažesnę įtaką.
Ar remdami studijuojančius vaikus tėvai nedaro
„meškos paslaugos”, t. y. ar tokia parama neskatina jaunuolių prisiimti mažiau atsakomybės už
savo finansinę padėtį ir nenutolina jų nuo noro
kuo greičiau tapti finansiškai nepriklausomais?
Mokslininko nuomone, tėvų parama studijuojantiems jaunuoliams gali turėti skirtingą efektą
ir priklauso net nuo jaunuolio amžiaus. Per ilgai
trunkanti tėvų parama neskatina jaunuolių kuo
anksčiau savarankiškai pasirūpinti savimi, jie,
pavyzdžiui, kiek vėliau pradeda dirbti.
Docentas atkreipia dėmesį, kad 25-35 metų amžiaus jaunuolių finansinė priklausomybė susijusi
su mažesniu pasitenkinimu gyvenimu, dažniau
išgyvenamais nerimo, streso, prislėgtumo jausmais, kiek žemesniu savęs vertinimu.
Vis dėlto emocinei savijautai tėvų finansinė parama, ypač ankstyvesniame amžiuje, gali turėti ir
teigiamą efektą – ji leidžia jaunam žmogui jaustis
ramiau, mažiau nerimauti dėl savo finansinės
padėties, sukti galvą, ar pavyks pragyventi ir
patenkinti savo būtiniausius poreikius, neverčia
karštligiškai ieškoti papildomo darbo, derinti
darbą su studijomis ir t. t.
Žvelgdamas į naujausius jaunuolių finansinių
gebėjimų tyrimus mokslininkas pastebi, kad šeimos vaidmuo yra vienas svarbiausių ir lemia,
kaip jaunam žmogui pavyks sėkmingai tvarkytis su savo finansais, skatins jį tapti finansiškai
nepriklausomu.
2017 metų Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos (OECD) duomenys rodo,
kad lietuvių kartu su rusų, lenkų, albanų, kroatų ir čekų finansinis raštingumas yra vienas
žemiausių. Kita vertus, metais anksčiau pateikti
OECD duomenys atskleidžia, kad pagal atsakingą
finansinį elgesį, kuris apima biudžeto sudarymą,
ilgalaikių finansinių tikslų nustatymą ir kitus
finansinio raštingumo kriterijus, lietuvių rezultatai yra šiek tiek aukštesnį už Europos Sąjungos
valstybių vidurkį.
„Tėvai savo atžalų finansinius gebėjimus formuoja nuo pat vaikystės, – sako R. Vosylis. –
Dalį finansinių įgūdžių jie perduoda tiesiogiai
mokydami ir aiškindami vaikams, kaip tvarkyti
pinigus, planuoti ir stebėti savo išlaidas, taupyti.
Ne mažiau svarbus ir netiesioginis mokymasis
– tai, ko vaikai išmoksta stebėdami, kaip tėvai
patys elgiasi su pinigais: ar geba planuoti išlaidas,
suvaldyti skolas, užsitikrinti nuolatinį pajamų
šaltinį ir panašiai.“
Dėl to, pasak mokslininko, tėvams matant, kad
jų atžalai sunkiai sekasi tvarkyti pinigus, reikėtų,
visų pirma, pažvelgti į savo įpročius ir elgseną.
R. Vosylio teigimu, dar svarbiau, kokie santykiai ir bendravimas vyrauja šeimoje. Pavyzdžiui,
jei šeimoje vaikai išmoksta kurti pasitikėjimu
ir abipusiu įsipareigojimu grįstus santykius,
paremtus aiškiais etiniais principais, vėliau
šiuos gebėjimus jie gali sėkmingai panaudoti
spręsdami savo finansinius klausimus. Tokio
bendravimo principų neperėmusiam jaunuoliui
bus sunkiau megzti darbo ar verslo santykius,
prisiimti ilgalaikius finansinius įsipareigojimus,
siekti finansinio stabilumo.

Jaunuoliai ir pinigai
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Idėjų finansavimo konkursas „Svajok iki dangaus“
„Mantinga labdaros ir paramos fondas“

atveria papildomas galimybes švietimo ir
verslumo srityse veikiančioms organizacijoms: jos kviečiamos teikti idėjas inovatyviems
švietimo ir verslumo projektams įgyvendinti
bei pretenduoti į metinę 20.000 eurų konkurso
„Svajok iki dangaus“ finansinę paramą.
„Rūpintis kitų gerove skatina mūsų šeimos
tikėjimas ir filosofija, kad verslas yra įrankis,
kurio sukurtomis gėrybėmis turime pasidalinti su kitais. Nuo 2007 metų aktyviai veikiantis „Mantinga labdaros ir paramos fondas“
per metus bendradarbiauja ir remia apie 200
skirtingų Marijampolės miesto ir regiono organizacijų.
Mums nuoširdžiai rūpi mūsų miesto ir regiono vaikų ateitis, dėl to siekiame sudaryti
bent jau panašias ugdymo sąlygas, kokias turi
didieji Lietuvos miestai – Vilnius, Kaunas,
Klaipėda. Juk gyvendami mažesniame mieste

nesame kažkuo prastesni. Dėl to 2019 metais papildomai pasitvirtinome naują kryptį
– „Švietimas ir verslumo ugdymas“, - sako
„Mantinga labdaros ir paramos fondo“ valdybos pirmininkas Klemencas Agentas.
Pasak jo, dauguma tyrimų rodo, kad didžiausias pokytis ir pridėtinė vertė bendruomenėje
sukuriami investuojant į švietimą ir verslumą. Dėl to 2019 metais „Mantinga“ fondas
Marijampolės švietimo įstaigoms nupirko ir
dovanojo programuojamų edukacinių robotukų-„bitučių“, LEGO konstruktorių, integruotų
pamokų vadovėlių, aprūpino įranga, suteikė
paramą nemokamų korepetitorių paslaugas
teikiančiai jaunimo organizacijai „Kartu tikrai
galime“, prisidėjo prie to, kad būtų įkurta Marijampolės informacinių technologijų mokykla
„Lispa“ (plačiau apie ją 5 psl. - red. pastaba).
Praėjusiais metais fondo skirtomis priemonėmis švietimo ir verslumo srityje pasinaudojo

daugiau nei 1.600 vietos jaunų žmonių.
„Pastebėjome, kad kartais ne visi iniciatyvūs
žmonės ar įstaigos drįsta kreiptis dėl paramos, nors turi gerų idėjų. Dėl to šiais metais
nusprendėme skirti papildomą finansavimą
konkurso būdu, kad galėtų kreiptis visi aktyvūs marijampoliečiai vienodomis teisėmis
savo geriems sumanymams įgyvendinti. Suformavome labai aiškius konkurso „Svajok
iki dangaus“ nuostatus, biudžetą, paprastą ir
aiškią procedūrą pareiškėjų patogumui“, –
atvirauja K. Agentas.

Į finansinę paramą gali
pretenduoti
Švietimo naujovių srityje: programos
dalyviai kviečiami teikti idėjas praktiniams ar
socialiniams įgūdžiams įgyti ir ugdyti. Pavyzdžiui, plėtoti ilgalaikius edukacinius projektus, aprūpinti bendruomenę reikiama įranga

Arena ir tiltas. Pirma bus pastatytas tiltas?
Vytautas ŽEMAITIS. „Pastatas netinkamoje
vietoje. Žmonės žinos, kad iki jo galima nuvažiuoti, ir tiek“, - pastebėjo Kauno „Žalgirio“
bei Šiaulių arenas kartu su kolegomis projektavęs architektas Aurimas Ramanauskas. Jis
kalbėjo antradienį savivaldybėje surengtame
viešame „Architektūrinės koncepcijos (idėjos)
daugiafunkcei sporto arenai Vokiečių g. 15
Marijampolėje“ konkurso darbų aptarime. „Ne
vietoje“, reiškia tolokai nuo centro su atitinkamomis problemomis, pavyzdžiui, žiūrovų
pritraukimo.

Užkliuvo vieta
A. Ramanauskas buvo vienintelis iš trijų nuo
scenos kalbėjusių architektų, užsiminęs apie
arenai parinktą vietą. Kita vertus publika į
viešą aptarimą buvo kviesta ne tam, o išgirsti,
kaip ekspertai vertina aštuonias konkursui
pateiktas idėjas. Juolab kad jų galimo įgyvendinimo vieta nurodyta labai konkrečiai
– Vokiečių g. 15.
Geriausią variantą kitą savaitę rinks Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija.
Konkurso nugalėtojui numatyta 10 000 eurų
premija, tačiau konkurso sąlygose nenumatyta, kad su nugalėtoju bus sudaryta sutartis dėl
techninio projekto (kas iš tiesų bus statoma)
sudarymo. Iš to galima būtų spręsti, kad savivaldybė pasilieka galimybę atsitraukti (arenos
nestatyti, keisti jos pobūdį, dislokacijos vietą...).
Nes, visų pirma, neaišku, už kieno pinigus
bus projektuojama ir statoma arena, kadangi
reikės mažiausiai 12 milijonų eurų – tiek buvo
numatyta idėjos konkurso sąlygose. Savivaldybės vadovai ne kartą minėjo, kad Europos
Sąjunga tokiems objektams pinigų nebeskiria,
todėl tikimasi valstybės paramos. Anot aptarimą vedusio savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vedėjo Arvydo Bekerio, prisidėti galėtų privatūs investuotojai.

Apie patrauklumą
Gal... Tačiau labiau tikėtina, kad jie mieliau
rinksis ne 3 000 žiūrovų vietų per krepšinio
varžybas talpinsiančią Marijampolės areną,
o Klaipėdos sporto ir laisvalaikio kompleksą.
Jo statybos, valdymo ir naudojimo konkursą
tą pačią dieną, kai vyko arenos idėjos aptarimas Marijampolėje, paskelbė uostamiesčio
savivaldybė.
Klaipėda patrauklesnė, visų pirma, dėl gerokai didesnio gyventojų skaičiaus. Tačiau
yra ir kita ne mažiau svarbi priežastis. Uostamiestis skelbiasi norintis padidinti sporto ir
aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumą.
Todėl komplekse numatoma universali sporto
erdvė, kurioje, kaip ir galimoje Marijampolės arenoje, galima žaisti krepšinį, tinklinį,
rankinį, salės futbolą.... Be to, į konkurso sąlygas klaipėdiečiai įtraukė įrengimą dviejų
ledo aikštelių, atitinkančių Tarptautinės ledo
ritulio federacijos reikalavimus.

Domintų ir lenkus
A. Bekeris pastebėjo: neverta tikėtis, kad 3 000
žiūrovų vietų (koncertų metu daugiau) Marijampolės arenoje užpildys marijampoliečiai.
Ten bus laukiama ir atvykusiųjų iš Kalvarijos,
Kazlų Rūdos, Vilkaviškio. Kad jie lengviau
pasiektų areną, numatoma patobulinti gatvių
infrastruktūrą. Gal tai ir padės, tačiau didelio
gyventojų mobilumo laikais labiau tikėtina,
kad minėtų savivaldybių gyventojai rinksis
renginius, kurie vyksta ne mūsų mieste, o,
pavyzdžiui, dešimt kartų didesniame Kaune.
Mat čia nepalyginamai platesnis pasirinkimas
pramogų prieš arba po renginių.
Kitas reikalas, jei Vokiečių g. 15 komplekse
su daugiafunkce sporto erdve, skirta mažesniam žiūrovų skaičiui nei dabar planuojama,
rastųsi ledo aikštelė. Nebūtinai atitinkanti
tarptautinius reikalavimus. Šiltėjančio klimato akivaizdoje ją rinktųsi daug čiuožimo
mėgėjų iš jau minėtų savivaldybių, galimai

ir Suvalkų, nes ten nėra tokio objekto. Veikti
čiuožykla galėtų septynias dienas per savaitę
ištisus metus. Suprantama, ne nemokamai.
Štai ir nuolatinis pajamų šaltinis, nes pritraukti bent apypilnę žiūrovų salę net Marijampolės vyrų komandai rungtyniaujant LKL
bus labai problematiška. Antai gerą dešimtmetį veikiančios Panevėžio „Cido“ arenos,
talpinančios per 5 000 žiūrovų, lankomumo
rekordas – 3 000 žmonių pasiektas šiemet,
kai LKL pirmenybių rungtynes žaidė vietos
„Lietkabelio“ ir Kauno „Žalgirio“ komandos.

Priekaištų nesulaukia
Lyg ir reaguodamas į architekto A. Ramanausko pastabą dėl daugiafunkcio objekto
vietos A. Bekeris sakė, kad Marijampolės
centre nėra arenai statyti reikalingo 3 hektarų žemės sklypo. O gal tokio ir nereikia,
kaip galimai nereikia tokios didelės arenos.
Kodėl nepasitenkinti mažesne, pavyzdžiui,
per krepšinio varžybas talpinančia apie 2 000
žiūrovų (per koncertus daugiau)? Panašiose
salėse jau daug metų LKL rungtynes žaidžia
Pasvalio, Kėdainių, Utenos krepšinio komandos ir joms niekas nepriekaištauja, kad arenos
neatitinka Tarptautinės krepšinio federacijos
reikalavimų.
Kodėl negrįžus prie „Sūduvos“ sporto centro
Sporto gatvėje rekonstrukcijos – jos pirminis
projektas buvo paruoštas dar pieš keletą metų?
Ten „telpa“ 2 000 žiūrovų, galima žaisti ne tik
krepšinį, numatytos erdvės įvairių sporto šakų
atstovų treniruotėms...
Pasiekti šį objektą patogu iš visų miesto
pusių, šalia yra didžiulė laisva buvusių „kolektyvinių“ sodų teritorija, puikiai tinkanti
įrengti stovėjimo vietas ne vienam šimtui automobilių. Jei tai pasirodytų problematiška,
atvykusieji į areną Sporto g. mašinas galėtų
palikti Kauno gatvėje. Kaip kad tai daroma
per „Sūduvos“ futbolo komandos rungtynes
buvusioje „Arvi“ arenoje.

Nelengva našta

Po ilgo „lyrinio nukrypimo“ grįžkime į
savivaldybės salėje vykusį architektūrinės
koncepcijos (idėjos) daugiafunkcei sporto
arenai Vokiečių g. 15 aptarimą. Po ekspertų
kritikos ir pagyrų - pastarųjų buvo gerokai
mažiau, A. Bekeris pasakė, kad arenos techninis projektas gali būti pradėtas rengti šių
metų viduryje. Jeigu savivaldybės taryba
numatys tam lėšų 2020-ųjų Marijampolės
biudžete.
Kada ir už kokius pinigus bus statoma,
kaip minėjau, kol kas nežinia. Neaišku, ir
kas areną imtųsi valdyti, nes priežiūros kaštai
labai dideli. Tai pabrėžė ne vienas ekspertas.
Suprantama, savivaldybė tokios nelengvos
naštos nenorės užsikrauti, o pritraukti privatų arenos operatorių būtų sudėtinga dėl
jau vardintų priežasčių.
Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas į
mikrofoną samprotavo, kad tiltas per Šešupę
Aušros gatvėje gali būti pastatytas anksčiau
Beveik prieš 50 metų statyti Vilniaus sporto rūmai. Panašaus statinio idėja pateikta Marijampolės
daugiafunkcės arenos konkursui
nei arena. Tiltas, kaip žinia, „statomas“ jau
Nuotrauka iš interneto maždaug dešimtmetį...

mokymuisi: integruotų pamokų vadovėliais,
knygomis, IT priemonėmis, kitu reikalingu
inventoriumi. Taip pat - kurti naujus pažangius
neformalaus ugdymo būrelius, organizuoti
naujus švietimo srities užsiėmimus, ugdyti
kompiuterinio ir skaitmeninio raštingumo
įgūdžius, keistis žiniomis ir pan.
Verslumo ugdymo srityje: programos
dalyviai kviečiami teikti projektų paraiškas,
kurios skatintų jaunimo verslumą. Tai galėtų
būti verslo idėjų konkursų organizavimas,
verslumo, socialinio verslo kūrimo mokymai,
susitikimai, stovyklos, mentorystės programos ir t. t.
Atsižvelgiant į skirtingus organizacijų poreikius, bus remiami nuo 100 iki 5.000 eurų
apimties projektai skiriant nuo 50% iki 100%
paramą nuo prašomos sumos.
Visa informacija ir konkurso dokumentai svetainėje www.mantinga.lt/fondas

Savivaldybės informacija
Gyventojai gausiai rinkosi į viešąjį
svarstymą susipažinti su „Antžeminių
mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
įrengimo Marijampolės savivaldybėje
supaprastintu statybos projektu“.
***
Veiklą aktyviai vystanti asociacija
„Suvalkijos saulytės“, vienijanti šeimas,
auginančias vaikus, turinčius Dauno sindromą ar autizmo spektro sutrikimų,
remontuoja patalpas ir ruošiasi dienos
centro įkurtuvėms.
***
Savivaldybė ir pataisos namai pasirašė sutartį. Jos įgyvendinimas padės
nuteistiesiems lengviau integruotis į
visuomenę ir darbo rinką.
***
Didėja daugelis socialinių išmokų,
piniginė socialinė parama nepasiturintiems žmonėms, tikslinės kompensacijos
neįgaliesiems su specialiaisiais poreikiais. Didesnės išmokos pirmąkart bus
mokamos vasarį.
***
Mokykla-darželis „Želmenėliai“, „Smalsučio“ pradinė mokykla, Petro Armino
progimnazija, Kazio Borutos gimnazija ir
„Ryto“ pagrindinė mokykla pareiškė norą
dalyvauti pirmame nemokamo maitinimo priešmokyklinukams ir pirmokams
įgyvendinimo etape.
***
Paskelbtas sąrašas savivaldybės daugiabučių namų savininkų bendrijų, kurių valdymo organų kadencija, sausio
mėnesio duomenimis, yra pasibaigusi.
***
Socialinių paslaugų skyrius rengia
2020 metų socialinių paslaugų planą
ir kviečiame socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, viešąsias,
biudžetines įstaigas, fondus, bendruomenes ir kt.), kurie teikia ar numato teikti
socialines paslaugas, teikti siūlymus.
***
Žiniasklaidos atstovus ir viešųjų ryšių
specialistus jaukiam pabendravimui pakvietė savivaldybės vadovai. Jie žadėjo
pasistengti, kad savivaldybėje nuolat
būtų gerų ir įdomių naujienų.
Plačiau www.marijampole.lt

Sportas
Šiauliuose Lietuvos rajonų jaunių lengvosios atletikos pirmenybes laimėjo
Marijampolės komanda, aplenkusi 31
varžovą. Jaunimo pirmenybėse mūsų
savivaldybės pasiuntiniai buvo antri tarp
26 komandų.
***
Iš Kaune vykusių Lietuvos graikų-romėnų, laisvųjų ir moterų imtynių čempionato marijampoliečiai parsivežė tris
medalius.
Plačiau www.scsuduva.lt
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„Tele2“ skelbia išpardavimą: išmanieji iki
220 Eur pigiau, planšetės – tik nuo 1 Eur
Kaip ir kasmet, „Tele2“ naujus
kalendorinius metus pradeda su
puikiais išpardavimo pasiūlymais.
Šįkart jie skirti telefonams ir planšetiniams kompiuteriams – dabar
juos operatoriaus salonuose bei internetinėje parduotuvėje www.tele2.
lt įsigyti galima ypač patraukliomis
sąlygomis.
„Metų pradžia tradiciškai reiškia
nuolaidas bei išpardavimus. Todėl
norintiems sutaupyti ir atsinaujinti
išmanųjį arba planšetę – dabar pats
metas pradėti dairytis šių įrenginių,
nes daugeliui jų paruošėme itin gerų
pasiūlymų“, – sakė Petras Masiulis,
„Tele2“ generalinis direktorius.

Nuolaidos
išmaniesiems – ir
su planu, ir mokant
iškart
Šiuo metu naują išmanųjį įsigyti
„Tele2“ salone ar internetinėje svetainėje itin verta – sutaupyti galima
net iki 220 Eur, o nuolaidos galioja
tiek sudarant 24 mėn. sutartį su
bet kuriuo operatoriaus mokėjimo
planu, skelbiamu www.tele2.lt, tiek
perkant telefonus be sutarties ir mokant visą sumą iš karto.
Išpardavimu pasinaudoti ypač
turėtų skubėti „Huawei“ išmaniųjų gerbėjai. Svajojantys apie „P30
Pro“ modelį dabar šį itin lengvą, vos
165 gramus sveriantį, ryškių spalvų

išmanųjį su 128 GB vidine atmintine
įsigyti gali 220 Eur pigiau (palyginamoji šių telefonų kaina buvo taikyta
2019 10 10 – 2019 11 11).
Sutaupys ir pasiūlymo laikotarpiu įsigysiantys išmanųjį „Huawei
P Smart 2019“. Jį rinktis verta ieškantiems kompaktiškesnio bei lengvesnio modelio. Jis ne tik lengvai
susidoros su visomis kasdienėmis
užduotimis, bet ir nustebins savo
intuityvumu, ryškumu bei itin kokybiška kamera.
Gamintojo „Xiaomi“ modeliui
„Redmi 8T“ su 64 GB atmintine –
pasiūlymas taip pat paruoštas. Šį,
keturguba galine kamera papildytą, išskirtinio dizaino telefoną šiuo
metu galima įsigyti už dar žemesnę
kainą. Talpią bateriją ir „Snapdragon
655“ procesorių turintis išmanusis
ypač tiks ieškantiems galingo bei
užduotis greitai vykdančio telefono.
„Tele2“ pasiūlymai sudominti
turėtų ir „Samsung“ gerbėjus. Šiuo
metu itin geromis sąlygomis galima
įsigyti vos praėjusiais metais pristatytą išskirtinės kokybės ﬂagmaną
„Galaxy S10“ su 128 GB atmintine
ir triguba kamera. Tuo tarpu ieškantiems ekonominės klasės telefono
verta rinktis stilingą ir universalų
modelį „Galaxy A40“.
Gerų naujienų paruošta ir „Apple“
telefonų fanams – išpardavime dalyvauja net keturi šio gamintojo

modeliai. Vienas tokių – ypač ryškų,
5,8 colių įstrižainės „Super Retina“
ekraną ir prabangaus dizaino plieninį korpusą turintis „iPhone XS“.
Pasiūlymai paruošti ir norintiems
įsigyti spalvingąjį „iPhone Xr“ bei
daugelio jau pamėgtus „iPhone 7“
arba „iPhone 8“ išmaniųjų modelius.
Tai dar ne viskas – išpardavime
dalyvauja ir daugiau išmaniųjų
modelių. Apie visus juos, taip pat
nuolaidų sąlygas, mokesčius ir taisykles daugiau sužinosite www.tele2.
lt, „Tele2“ salonuose ar paskambinus
117.
Telefonams papildomai taikomas
vienkartinis laikmenos mokestis.
Akcijos laikas bei įrenginių kiekis
– riboti.

Kartu su „Tele2
Laisvu internetu“ –
planšetės tik nuo 1
Eur
Staigmenų paruošta ir daugiau.
Svajojantiems apie naują planšetę
ilgai laukti taip pat neverta – šiuo
metu jų kainos „Tele2“ salonuose ir
internetinėje parduotuvėje prasideda tik nuo 1 Eur!
Rinktis tikrai yra iš ko – viliojantys pasiūlymai paruošti įvairiems
„Apple“, „Samsung“ ir „Huawei“
gamintojų planšečių modeliams.
Pasiūlymai galioja planšetinius
kompiuterius įsigyjant kartu su
„Tele2 Laisvo interneto“ planu su
neribotais GB (už 17,90 Eur/mėn.),
taip pat modemu (pradinė įmoka – 1
Eur, mėnesinė įmoka – 2 Eur/mėn.)
ir sudarant 24 mėn. sutartį.
Planšetėms papildomai taikomas
vienkartinis laikmenos mokestis.
Apie visus pasiūlyme dalyvaujančius planšetinių kompiuterių modelius, nuolaidų sąlygas, mokesčius
ir taisykles sužinosite www.tele2.lt,
„Tele2“ salonuose ar paskambinus
117. Akcijos laikas bei įrenginių
kiekis – riboti.

Metai, sėkmingi lietuvių kino klasikai
Lietuvos kino centro informacija.
Pernai Lietuvos kino centras restauravo šešis kūrinius. Tai „Marš, marš,
tra-ta-ta!“ (rež. Raimondas Vabalas,
1964), „Riešutų duona“ (rež. Arūnas
Žebriūnas, 1964), „Paskutinė atostogų diena“ (rež. Arūnas Žebriūnas,
1964), „Laiptai į dangų“ (rež. Raimondas Vabalas, 1966), „Moteris ir
keturi jos vyrai“ (rež. Algimantas
Puipa, 1983) ir „Neatmenu tavo veido“ (rež. Raimundas Banionis, 1988).
Augo ne tik restauruotų kino darbų
skaičius, bet ir susidomėjimas jais
tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniuose
kino ekranuose. Šalyje įvyko 139
seansai, užsienyje – 41. Ypatingo
dėmesio sulaukė 2019 m. pavasarį pristatyta restauruota Arūno
Žebriūno komiška drama „Riešutų
duona“ (1978), kurią pernai įvairių
iniciatyvų metu pamatė per 20 000
žiūrovų visame pasaulyje.
Į kino ekranus sugrįžusios „Riešutų duonos“ sėkmė – simboliška, nes 2020-aisiais bus minimos
Arūno Žebriūno 90-osios gimimo
metinės. Lietuvos kino centras yra
restauravęs dar 3 režisieriaus ﬁlmus:
„Paskutinę atostogų dieną“ (1964),
„Gražuolę“ (1969) ir „Velnio nuotaką“
(1974). Pažymėtinas ﬁlmo „Velnio
nuotaka“ populiarumas kino ekranuose – Lietuvoje jis buvo rodomas
10 kartų, ﬁlmą pamatė ir 7 užsienio

festivalių žiūrovai. Populiarumo sulaukė ir Raimondo Vabalo darbas
„Skrydis per Atlantą“ (1983) – jis
Lietuvoje pernai buvo parodytas 8
kartus ir turėjo 2 tarptautinius pristatymus užsienyje.
Tarp žiūrimiausių išlieka Raimundo Banionio drama „Vaikai iš
Amerikos viešbučio“ (1990). Ji Lietuvoje sulaukė net 14 kino seansų
ir 8 rodymų užsienio festivaliuose.
2019 m. Lietuvos kino klasikai
reikšminga data buvo ir lapkričio
3-oji, kai Nacionalinėje Vašingtono
meno galerijoje įvyko pasaulinė restauruoto pirmojo spalvoto lietuviško
ﬁlmo „Marš, Marš! Tra-ta-ta“ (rež.

Raimondas Vabalas, 1964) premjera.
Prieš 35 metus sukurta ir Vakarų
šalyse niekada nerodyta istorija
dalyvavo renginio „Absurdistanas:
Centrinės Europos absurdo kinas“
programoje, kurią sudarė 1950-1989
m. Centrinėje ir Rytų Europoje sukurti ﬁlmai. Šiais metais ﬁlmą tikimasi pristatyti ir festivaliuose
Europoje bei Lietuvoje.
Žymiausi lietuvių kino klasikos
darbai vis aktyviau naudojami ir
edukacijoje. Kūriniai prieinami ne
tik Lietuvos kino centro vykdomų
projektų – kino edukacijos ugdymo
bazės, Lietuvos mokyklose veikiančių „Kino klubų“ – ﬁlmų kataloguo-

SAUSIO 17 D. (Penktadienį)
17:15 val.
TARPTAUTINIS KONKURSAS,
programa „Kraujo ryšiai“
Filmai:
. „Ir vėl tas pats“ (Rež. Lucas
del Fresno)
. „Mano keistas vyresnysis
brolis“ (Rež. Julia Orlik)
. „Pasienyje“ (Rež. Wei Shujun)
. „Drugeliai“ (Rež. Yona Rozenkier)
. „Atskirai“ (Rež. Diana Cam Van
Nguyen)
. „Apgaulės sėklos“ (Rež. Miriam
Guttmann)
Filmų trukmė – 1 val. 27 min.,
cenzas N-16
19:15 val.
SPECIALIOJI PROGRAMA,
„Siaubingai baisios istorijos“
Filmai:
. „Atoslūgis“ (Rež. Ian Hunt
Duﬀy)
. „Rūgštis“ (Rež. Just Philippot)
. „Oskaro varpelis“ (Rež. Chris
Cronin)
. „Vyrų aiškintojų skerdynės
Helsinkyje“ (Rež. Ilja Rautsi)
. „Deformuota lėlė“ (Rež. Niall
Shukla)
Filmų trukmė – 1 val. 15 min.,
cenzas N-18
SAUSIO 18 D. (Šeštadienį)
17:15 val.
TARPTAUTINIS KONKURSAS,
programa „Kitoks pasaulis“
Filmai:
. „Everestas“ (Rež. Rasmus
Nyholm Schmidt)
. „Liūto viduje“ (Rež. Karol Lindholm)
. „Nuklydusi mergina“ (Rež.
Mathilde Delaunay)
. „Liūdnas vaikinas“ (Rež. Manuel Abramovich)
. „Išlik budrus, būk pasiruošęs“
(Rež. Pham Thien An)
Filmų trukmė – 1 val. 29 min.,
cenzas N-18

se, bet pernai papildė ir devyniuose
šalies kino teatruose veikiančio projekto „Mokausi iš kino“ bei „Kultūros
paso“ programas.
Lietuvos kino centras jau yra
suskaitmeninęs ir restauravęs 19
vaidybinių kino ﬁlmų ir 3 dokumentinius darbus. Šiemet planuojama
skirti dėmesio Lietuvos kino studijoje sukurtos animacijos pritaikymui
šiuolaikiniams kino ekranams.
Lietuvos kino centras ne tik restauruoja ir skaitmenina filmus,
bet ir grąžina kino paveldą į Lietuvą. Centro iniciatyva įsigytos 39
reikšmingų Lietuvos kino istorijai

Momentas iš ﬁlmo „Vaikai iš Amerikos viešbučio“

19:15 val.
TARPTAUTINIS KONKURSAS,
programa „Ilgai ir laimingai?“
Filmai:
. „Smėlis“ (Rež. Kyungrae Kim)
. „Per visą gyvenimą“ (Rež. Roberto Catani)
. „Noa“ (Rež. Dekel Nitzan)
. „Spąstai“ (Rež. Nada Riyadh)
. „Jei tai ne meilė“ (Rež. Luiza
Cocora)
Filmų trukmė – 1 val. 24 min.,
cenzas N-16
SAUSIO 19 D. (Sekmadienį)
15:15 val.
SPECIALIOJI PROGRAMA,
„Animacinis pasaulis vaikams“
Filmai:
. „Žadintoja“ (Rež. Filip Diviak)
. „Paukštelis ir vikšras“ (Rež.
Lena von Döhren)
. „Laivelis“ (Rež. Anastasia
Makhlina)
. „Lizdas“ (Rež. Sonja Rohleder)
. „Aitvaras“ (Rež. Martin Smatana)
. „Karščio banga“ (Rež. Fokion
Xenos)
. „Saitai“ (Rež. Robert Löbel)
Filmų trukmė – 52 min., cenzas V
17:15 val.
TARPTAUTINIS KONKURSAS,
programa „Prieš srovę“
Filmai:
. „Marina“ (Rež. Julia Roesler)
. „Istorija“ (Rež. Jolanta Bankowska)
. „Brolystė“ (Rež. Meryam Joobeur)
. „Katino dienos“ (Rež. Jon Frickey)
. „Kartu į dangų“ (Rež. LI-Yue
Chang)
Filmų trukmė – 1 val. 33 min.,
cenzas N-16
Seansai vyks mažojoje salėje,
bilietus galima įsigyti kino teatro
kasoje arba internetu www.
spinduliokinas.lt

vaidybinių ﬁlmų ir 6 dokumentinių kronikų juostų kopijos, kurios
buvo saugomos Valstybiniame
Rusijos Federacijos kino ﬁlmų archyve. Įsigytos kopijos perduotos
nuolatiniam saugojimui Lietuvos
centriniam valstybės archyvui.
Atsižvelgiant į nuolat augantį kino
klasikos ﬁlmų rodymo poreikį ir siekiant sudaryti galimybę dar platesnei kino paveldo sklaidai Lietuvoje,
Lietuvos kino centras suteikia leidimus rodyti restauruotus ﬁlmus
ir nekomerciniais, ir komerciniais
tikslais. Skaitmeninės ﬁlmų kopijos
skolinamos, suderinus su Lietuvos
kino centro ir gavus leidimą rodyti
ﬁlmą.
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Kas padėtų praturtėti regionams?

Darius Imbrasas, Lietuvos banko
makroekonomikos ir prognozavimo
skyriaus vyresnysis ekonomistas
Nors per pastaruosius 20 metų
Lietuvoje pragyvenimo lygis padidėjo daugiau nei pustrečio karto,
atotrūkis tarp Lietuvos apskričių yra
didelis. Sostinėje pragyvenimo lygis
jau viršija Europos Sąjungos vidurkį,
bet regionų dar laukia ilgas kelias iki
europietiško gyvenimo lygio. Viena
iš alternatyvų, galinčių sutrumpinti šį kelią ir sparčiau kelti regionų
gyventojų pragyvenimo lygį ir gerovę – eksportuojančiojo sektoriaus,
ypač apdirbamosios gamybos plėtra
mažosiose apskrityse.
Šiuo metu tik didžiosiose Lietuvos
apskrityse: Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos - gyventojų pajamos pasiekė
lygį, kuris sudaro sąlygas aktyviau
plėtotis į vidaus paklausą orien-

tuotoms paslaugoms. Mažosiose
apskrityse gyventojų pajamos yra
reikšmingai mažesnės. Pavyzdžiui,
Marijampolės apskrityje vidutinės
gyventojų pajamos vis dar yra beveik perpus mažesnės nei Vilniuje.
Tai lemia paslaugų sektoriuje dominuojančios tik būtinąsias paslaugas
teikiančios įmonės. Be to, kai kuriose apskrityse, tarp jų ir Marijampolės, žemės ūkyje dirba net kas
penktas gyventojas. Panaši žemės
ūkyje dirbančių asmenų dalis yra
tokiose valstybėse kaip Rumunija,
Egiptas, Kirgizija, Turkmėnistanas
ar Mongolija.
Nedidelis žemės ūkio darbo našumas lemia ir menkas šiame sektoriuje dirbančių asmenų pajamas.
Aktyvesnis mažųjų apskričių persiorientavimas į pramoninę gamybą
galėtų pastebimai pakelti jų gyventojų pragyvenimo lygį.
Regionuose akivaizdžiai jaučiamas bene pagrindinio ekonomikos
Achilo kulno – gyventojų senėjimo,
emigracijos ir mažos perkamosios
galios – poveikis. Tačiau regionai
turi galimybių ištrūkti iš šio užburto
rato, pavyzdžiui, pritraukti užsienio
rinkose savo produkciją gebančias
parduoti įmones. Kad pardavimai
užsienyje turi daugiau potencialo
nei vidaus rinkoje, rodo ir statistiniai
duomenys.
Mažosioms apskritims itin palan-

ku būtų pritraukti dideles, užsienio
kapitalo valdomas ir technologijoms
imlią produkciją gaminančias įmones. Vienas svarbiausių jų privalumų – darbo užmokestis dažnu atveju būna didesnis už mokamą mažų
įmonių. Atlyginimai įmonėse su didesniu darbuotojų skaičiumi gerokai
dažniau viršija visos šalies vidurkį.
Tiesa, nors šioje srityje atlikta nemažai tyrimų, bendro sutarimo, kas
lemia tokį sąryšį, nėra. Tikėtina, kad
didesnės įmonės nori ir gali pasiūlyti geresnes darbo sąlygas, samdyti
geresnius darbuotojus, nes turi tam
finansinių galimybių.
Svarbiausias užsienio kapitalo privalumas – žinių, įgūdžių ir gerosios
verslo praktikos importas. Jo mastas
paprastai vertinamas per pritrauktas tiesiogines užsienio investicijas.
Užsienio įmonės dažnai su savimi
atsineša naujų technologijų ir žinių,
jas perduoda savo darbuotojams,
taip pat skatina verslumą ir didina
verslo aplinkos konkurencingumą.
Jos dažniausiai priklauso didelėms
tarptautinėms įmonių grupėms, tad
gerokai lengviau randa savo produkcijos pirkėjus užsienio rinkose.
Teigiamą tiesioginių užsienio investicijų įtaką darbo užmokesčiui
galima įžvelgti ir Lietuvos regionuose. Tose apskrityse, kuriose tiesioginės užsienio investicijos vienam
gyventojui yra santykinai didesnės,

Ar palyginimas rodo realią situaciją?

Evaldas ULEvIčIUs, Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų
marijampolės filialo direktorius
Kartais spaudoje matome Lietuvos
regionų – apskričių ekonominių rodiklių palyginimus ir pasvarstymus

apie šių teritorinių vienetų išsivystymo lygių skirtumus. Be abejo,
jie yra ryškūs. Dažniausiu atveju
analizuojami makroekonominiai
rodikliai, bet daromos išvados apie
vieno ar kito regiono gyventojų pragyvenimo lygį.
Pavyzdžiui, imame bendrąjį vidaus
produktą, tenkantį vienam gyventojui. Akivaizdu ir natūralu, kad skirtumas pagal šį rodiklį tarp Vilniaus ir
Marijampolės apskričių yra didelis,
nes pastarojoje didelė dalis verslo
orientuota į žemės ūkį. Kitas beveik
visada akcentuojamas rodiklis – vidutinis atlyginimas. Abiejuose yra
stebuklingas žodis – „vidutinis“. Pasvarstykime, ką vidutiniškai pietų
pertraukos metu valgo statistinis
lietuvis? Kadangi turtingesnė - apie
20 procentų visuomenės dalis gali
valgyti mėsą, tai vargingesnė 80
procentų – bulves. Akivaizdu, kad
statistinis lietuvis pietų pertraukos

metu „vidutiniškai“ valgo cepelinus.
Taip iš „statistikos“ pusės. O kaip
realiame gyvenime? Lyginti Vilniaus
ir Marijampolės regiono gyventojų
situaciją derėtų šiek tiek praplečiant
jų galimybių vertinimą. Lyginkime
vilnietį ir marijampolietį, kuriems
mokamas vidutinis neto („į rankas“)
darbo užmokestis – atitinkamai
915,8 euro ir 699,1 euro (Statistikos departamento duomenys už
2019 metų III ketvirtį). Skirtumas
216,7 euro.
Tačiau įvertinkime, kiek atitinkamos apskrities gyventojas per mėnesį išleidžia viešajam transportui
ar kelionėms į darbą ir atgal, maitinimo paslaugoms, būsto nuomos ar
jo įsigijimo kainų skirtumus ir kitas
išlaidas. Svarbūs ir kiti veiksniai: susisiekimo laiko sąnaudos, transporto
kamščiai, aplinkos užterštumas, saugumas gyvenamojoje aplinkoje ir

dažniausiai mokamas ir santykinai
didesnis darbo užmokestis. Pritraukiant užsienio investicijas, itin
svarbus yra ir valdžios sektoriaus
vaidmuo (apimant verslo aplinkos
gerinimą ar leidimų naujų gamybos
patalpų statybai išdavimą, bet tuo
neapsiribojant), ypač mažesnėse ir
skurdesnėse Lietuvos savivaldybėse
ir apskrityse.
Kadangi apdirbamosios gamybos
šakose darbo našumas, o kartu ir
darbo užmokestis skiriasi, regiono
darbo užmokesčio lygis priklauso
ir nuo to, kokios apdirbamosios
gamybos šakos regione yra plėtojamos. Apdirbamosios gamybos
šakose atlyginimų skirtumai yra
reikšmingi. Pavyzdžiui, Lietuvos
technologijoms imlesnę produkciją
gaminančiose šakose, tokiose kaip
kompiuterinių gaminių, chemijos
produktų, farmacinių preparatų gamyba, darbo užmokestis, atskaičius
mokesčius, 2018 m. viršijo 1 000
eurų. O technologijoms mažiau imlią produkciją gaminančiose šakose, pavyzdžiui, drabužių siuvimo ar
odos dirbinių gamyboje, jis nesiekė
550 eurų.
Kad didelės, dažniausiai užsienio
kapitalo valdomos, eksportuojančios
įmonės gali reikšmingai padidinti
vidutinį darbo užmokestį regione,
galima įžvelgti ir nagrinėjant Lietu-

vos savivaldybių duomenis. Iš visų
Lietuvos savivaldybių didesnis nei
vidutinis šalies darbo užmokestis
mokamas tik trijose didmiesčių
savivaldybėse – Vilniaus (2018 m.
vidutinis darbo užmokestis „į rankas“ buvo 820 eurų), Klaipėdos (752
eur) ir Kauno (732 eurai ). Tik keliose kitose savivaldybėse mokamas
darbo užmokestis yra artimas šalies
vidurkiui – tai Trakų (710 eurų),
Kėdainių (700 eurų), Kazlų Rūdos
(693 eurai), Visagino miesto (691
euras), Jonavos (685 eurai) ir Mažeikių (678 eurai). Bene visose veikia
didelės eksportuojančios įmonės,
kuriose mokamas reikšmingai
didesnis nei šalies vidurkis darbo
užmokestis: Jonavoje - AB „Achema“, Kazlų Rūdoje – UAB „IKEA Industry Lietuva“, Kėdainiuose – AB
„Lifosa“, Mažeikiuose– AB „ORLEN
Lietuva“.
Jei regionas sugeba prisivilioti stambų užsienio investuotoją,
daugiau galimybių atsiveria ir vietiniam verslui. Savivaldybėje įsikūrus stambiai įmonei, dažnu atveju
ima kurtis ir kitos įmonės. Dalis jų
pradeda tiekti prekes ir teikti paslaugas įsikūrusiai didelei įmonei.
Kita dalis savo veiklą orientuoja į
vietos gyventojus, kurie, gaudami
didesnius atlyginimus, gali įpirkti
daugiau prekių ir paslaugų.

„Pasvarstykime, ką vidutiniškai pietų pertraukos

metu valgo statistinis lietuvis? Kadangi turtingesnė - apie 20 procentų visuomenės dalis gali
valgyti mėsą, tai vargingesnė 80 procentų – bulves.
Akivaizdu, kad statistinis lietuvis pietų pertraukos
metu „vidutiniškai“ valgo cepelinus.“
panašiai. Viską suskaičiavus ir įvertinus, kažin į kurią pusę pakryptų
svarstyklės?
Analizuojant regionų situaciją
akivaizdu, kad mažųjų regionų vystymasis nepakankamai spartus, o
atotrūkis, lyginant su didžiosiomis
apskritimis, nemažėja. Skirtumų
tarp šalies regionų mažinimui turime įrankį – regioninę politiką. Iki
šiol mūsų šalyje formuota ir vykdyta
regioninė politika nedavė rezultatų ir regionų plėtros netolygumų
nesprendė.
Kaip pavyzdį galima paminėti
centrinės valdžios prieš keletą metų
suformuotą iniciatyvą parengti regionų specializacijos programas. Jas
rengiant dalyvavo regionų verslo
įmonės su savomis iniciatyvomis,
kurios numato eksporto apimčių
didinimą, naujų gerai apmokamų

darbo vietų kūrimą, naujų gamybos
technologijų diegimą. Apmaudu, bet
ši iniciatyva nebuvo iki galo įgyvendinta.
Be investicijų pritraukimo ir verslo
plėtros situacija negerės. Investicijų pritraukimą skatina palankios
verslui sąlygos. Ar šiuo metu vietinė valdžia savo rankose turi galias, svertus bei suinteresuotumą
formuoti investicijų pritraukimui
palankią politiką? Žvelgiant istoriškai, sparčiai vystėsi tos teritorijos,
kurioms būdavo suteikiamos teisės
ir privilegijos.
Sprendimų teisės suteikimas
skatina žmones imtis iniciatyvų ir
veikti. Dabartinėje situacijoje, kai
sprendimų teisė iš regionų perkelta
ir sukoncentruota centrinės valdžios
rankose, regionų proveržio tikimybė
mažai tikėtina.

Mokykla siekia aukščiausių ugdymo standartų
Žaneta GraŠIENĖ, Uab „Novos gama“. Pernai įkurta Marijampolės informacinių technologijų ugdymo mokykla „Lispa“ (vieno
programavimo kalbų angliška santrumpa
– red. pastaba) džiaugiasi pirmaisiais pasiekimais informacinių technologijų (IT)
neformalaus švietimo srityje.
Mokyklą lanko 237 vaikai, iš jų daugiau
kaip pusė priešmokyklinio amžiaus, pradinių ir 5-8 klasių mokiniai. „Turime grupę
Vilkaviškyje (13 moksleivių), o daugiausiai
vaikų sulaukiame iš Rimanto Stankevičiaus
pagrindinės mokyklos, Marijonų gimnazijos bei Jono Totoraičio progimnazijos“,
- sako „Lispa“ mokyklos įkūrėjas Vaidas
Baranauskas.
Anot jo, vaikų ir jų tėvelių patogumui užsiėmimai organizuojami ne tik „Lispa“ patalpose Pramonės g. 1A, bet ir Petro Armino,
J, Totoraičio progimnazijose, Sūduvos gimnazijoje. Su priešmokyklinio amžiaus vaikais
dirbama vaikų lopšeliuose-darželiuose „Rūta“,

„Šaltinėlis“ bei „Vaivorykštė“. Praėjusių metų
antrąjį pusmetį Pramonės gatvėje atidarytos
naujos mokymo erdvės su visa reikalinga infrastruktūra, surinkta profesionalių mokytojų,
IT specialistų bei administracijos darbuotojų
komanda, programos dėstomos daugiau kaip
dvidešimčiai grupių.
V. Baranauskas pastebi, kad tokių rezultatų
pasiekta intensyviai dirbant ir padedant ištikimiems partneriams. Pagrindiniu „Lispa“
mokyklos rėmėju tapo UAB „Mantinga“.
Bendrovė, skyrusi lėšų kurti mokyklą, finansiškai bei patarimais padeda ir dabar.
Mokyklos veiklą remia ir kitos įmonės.
Antai UAB „Apto IT“ prisidėjo įrengiant
mokyklos interneto tinklą bei skyrė pinigų
mokymo priemonėms įsigyti, UAB „Didma“
padėjo nupirkti dalį užsiėmimams naudojamos kompiuterinės įrangos, Marijampolės
savivaldybė finansavo mokymo programų
kūrimą bei pritaikymą.
Motyvuoti moksleiviai, stiprus verslo

organizacijų, mokyklos bendruomenės bei
visuomenės palaikymas leidžia kelti dar ambicingesnius tikslus. „Dabar investuojame
į moderniausią įrangą, jau vasario mėnesį
duris atvers naujos klasės. Tai reiškia, kad
mūsų moksleiviams bus dėstomos tos pačios programos, pagal kurias mokomi vaikai
Suomijoje, Švedijoje ir kitose labiausiai IT
srityje pažengusiose šalyse“, – mokyklos
viziją piešia V. Baranauskas.
Kadangi vyresnių klasių moksleiviams,
įgyvendinantiems savo sumanymus, neužtenka vien formalaus mokymo valandų,
jiems bus siekiama sudaryti galimybę dirbti
bet kuriuo patogiu metu. Planuojama sukurti
administracijos etatus, kad šiemet mokykla
būtų moksleiviams prieinama ištisą parą
kiekvieną savaitės dieną.
„Siekiame, kad mūsų mokykla atitiktų
aukščiausius neformaliojo ugdymo įstaigos
standartus. Todėl, pavyzdžiui, didelį dėmesį
skirsime mokymo metodikai: ją sudarysime

priešmokyklinio amžiaus vaikams ir atnaujinsime
vyresniems. Esame atviri ir kviečiame prisidėti visus,
suinteresuotus vaikų ir jaunimo ateitimi“, - kalba
V. Baranauskas.
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DRAMOS TEATRAS
Vasario 7 d. 18 val.
RIEŠUTŲ DUONA. Vilniaus Keistuolių teatro viešnagė.
Bilietas 12 Eur, 15 Eur. Bilietus
galite įsigyti bilietai.keistuoliai.
lt. Spektaklis skirtas žiūrovams
nuo 12 metų.
-----------------Vasario 12 d. 18 val.
PAŠĖLUSIŲ MOTERŲ IŠPAŽINTIS. „Kitokio Teatro“ viešnagė.
PREMJERA.
Bilietas 13 Eur, 16 Eur. Bilietus
galite įsigyti www.bilietai.lt ir visose BILIETAI LT kasose.
Skirta žiūrovams nuo 18 metų.
----------------------

Vasario 18 d. 18 val.
Dviejų dalių komedija „PRINCIPAS“. PREMJERA! VšĮ „Geros muzikos ekspertai“ viešnagė.
Bilietas 9,20 Eur, 11,20 Eur, 13,20
Eur. Bilietus galite įsigyti www.
tiketa.lt.
----------------------Vasario 26 d. 18 val.
Birutė Kapustinskaitė. TERAPIJOS.
Oskaro Koršunovo teatro viešnagė.
Bilietas nuo 13,20 Eur. Bilietus galite
įsigyti tik www.tiketa.lt. Marijampolės dramos teatro kasoje bilietai į šį
spektaklį NEPARDUODAMI.
----------------Bilietų kasos darbo laikas: pirmadieniaispenktadieniais nuo 12-14 val. ir 17-18
val. Bilietų užsakymas tel. 8 667 01110.

Kryžiažodis

K.T. „SPINDULYS“
„Užsimaskavę šnipai“ (JAV,
animacinis veiksmo, nuotykių ﬁlmas visai šeimai, N-7).
Dubliuota lietuviškai.
Sausio 18 d. 11 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 3 Eur.
---------------------„Ledo šalis 2“ (JAV, animacinė
nuotykių komedija visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Sausio 19 d. 11 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 3 Eur.
----------------------

Sausio 18, 19 d. 13 val., 15 val. (2D
formatu)
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki
10 m. – 3,50 Eur.
Sekmadienį 13 val. – ŠEIMOS SEANSAS, bilieto kaina – 3,50 Eur.
---------------------„Zuikis Džodžo“ (Čekijos Respublika, N. Zelandija, komedija, karinė drama, N-13).
Sausio 17–19 d. 17.30 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.

„Daktaras Dolitlis“ (JAV, nuotykių komedija visai šeimai, N-7).
Dubliuota lietuviškai.
Sausio 17, 20–23 d. 15 val. (2D formatu)

2

3

4

5

7

8

Knygą „Žaliųjų krioklių viešbutis“
laimėjo

Kryžiažodžio (Nr. 1) atsakymas: URAGANAS

Vertikaliai: Akupunktūra. Esminis. Ak. Potašas. Elito. Nerims.
Ameba. Titnagas. Ivanas. Doli. Sumo. Yla. Alus. Karinys. Vana. Ėsk.
Horizontaliai: Serpantinas. Materialus. Unikali. Šimtas. Atsisuka. Nususo. Man. Andora. Mao. Eglynė. Bailys. Alenas.
ASK.
Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki sausio 23 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

TAUTVYDAS STORPIRŠTIS.
Prizą atsiimti redakcijoje, Kauno
g. 15 (II a ., 6 kab.)., prieš tai susitarus tel. 8-605 99998

1679

SMS kaina
0,57 €

Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

„Pašėlę vyrukai amžiams“
(JAV, kriminalinė veiksmo komedija,
N-13).
Sausio 17, 18 d. 22 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.

„Selma

ir užburtas mies-

tas“ (Meksika, animacinis ﬁlmas

Sudarė Danutė Šulcaitė
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„ Tobulas pasimatymas“
(Lietuva, romantinė komedija,
N-13).
Sausio 17–23 d. 20 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.
----------------------

MAŽOJI SALĖ

Nacistinėje Vokietijoje vienišos motinos auginamas dešimtmetis Johanesas
„Džodžo“ Betcleris (aktorius Roman
Griﬃn Davis), kaip ir daugelis dešimtmečių, turi įsivaizduojamą draugą.
Tiesa, šiek tiek neįprastą – tai protu
nepasižymintis Adolfas Hitleris (kurį
vaidina ﬁlmo režisierius Taika Waititi‘s). Džodžo motina (akt. Scarlett
Johansson) Hitlerio, žinoma, nemato,
tad norėdama, kad jos sūnus nebūtų
vienišas, įrašo Džodžo į hitlerjugendą.
Šioje organizacijoje, vadovaujamoje
entuziastingo kapitono Klencendorfo
(akt. Sam‘as Rockwell‘as), berniukui
irgi nelabai patinka. Bet kur kas didesnis šokas Džodžo laukia jo paties
namuose, aptikus palėpėje slepiamą
žydų mergaitę. Niekaip nelaukęs tokio
akibrokšto iš savo paties motinos, Džodžo turi persvarstyti visą savo vertybių
sistemą. Žinoma, padedamas idioto
įsivaizduojamo Hitlerio.
---------------------„1917“ (D. Britanija, JAV, karinė
drama, N-13).
Sausio 20–23 d. 17.30 val.

1

Bilieto kaina – 4,90 Eur.
----------------------

visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Sausio 17, 20–23 d. 15.15 val.
Sausio 18, 19 d. 11.15 val., 13.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams
iki 10 m. – 3 Eur.
Sekmadienį 13.15 val. – ŠEIMOS
SEANSAS, bilieto kaina – 3 Eur.
---------------------„Su gimtadieniu!“ (Belgija,
Prancūzija, komedija, drama, N-13).
Sausio 17 d. 21.15 val.
Sausio 18 d. 15.15 val.
Sausio 20–23 d. 17.15 val.
Bilietų kainos: 15.15 val. – 3,50 Eur,
17.15, 21.15 val. – 3,70 Eur.
---------------------„Pasmerkti.

Pajūrio džia-

zas“ (Lietuva, kriminalinė drama,
N-16).
Sausio 18 d. 21.15 val.
Sausio 19–23 d. 19.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
------------------Perkant internetu www.spinduliokinas.lt, bilietai pigesni! Informacija
teikiama tel. (8 343) 54787.
---------------------------
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ŽSM sporto salė, Gamyklų g. 1

Sausio 19 d. (sekmadienį) 13.00 val.
„SŪDUVA“ (Marijampolė) – „RIO STARTAS“ (Kaunas).

PARDUODA
Rusiškas stambias, plautas anglis, fasuotas
po 25 kg ir didmaišiais. Pirmos rūšies durpių briketus, ąžuolines malkas mediniuose
konteineriuose, pjuvenų briketus. Atvežame.
Tel. 8-656 97937, briketukas.lt
Gamintojas sertiﬁkuotas A1 ENplus klasės granules peleningumas 0.4%, pjuvenų
briketus RUF. Pristatome/iškrauname. Tel.
8-656 97937, briketukas.lt

Jūs laukiami Marijampolės kultūros centre
Sausio 17 d., 31 d. 15 val.
Modernaus folkloro projektas
„Margai skamba“ (Marijampolės
kultūros centre, choreograﬁjos
salėje).
--------------------Sausio 18 d. 14 val.
Baigiamasis renginys „Liudvina-

vas 2019 m. Lietuvos mažosios
kultūros sostinės uždarymas“
(Mkc Liudvinavo skyriuje).
--------------------Sausio 18 d. 14 val.
Dainos ir šokio studijos „Kotita“ koncertas „Dainuok žiemuže“
(Marijampolės kultūros centre).

Skelbimai į laikraštį

TELEFONU!

1679
TRUMPOSIOMIS

SMS
ŽINUTĖMIS
SMS kaina 4,34 €

SMS žinutėje rašykite:

MAML, palikti tarpą ir įrašyti savo
skelbimą, toliau siųsti numeriu 1679.
Žinutėje negali būti daugiau kaip 160
simbolių (skaičiuojami ir tarpeliai).
Priešingu atveju, bus dvi žinutės ir kaina
padvigubės.
Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

--------------------Sausio 18 d. 16 val.
Vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ I turas
(Marijampolės kultūros centre,
Dailės galerijoje).
--------------------Sausio 22 d. 18 val.
Spektaklis „Kaimynai“
(Marijampolės kultūros
centre).
--------------------Sausio 23 d. 18 val.
Folkloro vakaras. Dalyvauja
modernaus folkloro grupė
,,Balti vėjai“ (Marijampolės
kultūros centre, 201 kabinete).
--------------------Sausio 24 d. 18 val.
Viktorijos Kajokaitės autorinis vakaras „Pabelsiu tyliai į duris“ (Marijampolės
kultūros centre,
Dailės galerijoje).
--------------------Sausio 24 d. 14 val.
Protų mūšis ,,Ką žinau apie
Lietuvą?“ (Mkc Želsvos
skyriuje).
--------------------Sausio 25 d. 16 val.
Tradicinis tautinių šokių
koncertas „Kartų kaita“
(Marijampolės kultūros
centre).
--------------------Sausio 29 d. 18 val.
Juozas Erlickas „Laisvoji
programa“ (Marijampolės
kultūros centre).
--------------------Sausio 31 d. 18.30 val.
Pasidainavimų vakaras
„Dirba, dainuoja“ (Šunskų
seniūnijos salėje).
--------------------Sausio 31 d.
Marijampolės kultūros
centre švaros diena. Lankytojai neaptarnaujami.
---------------------

Parduodu naujus klausos aparatus (40 eur)
ir elektrinį prietaisą žiurkėms, pelėms,
tarakonams naikinti (12 eur). Tel. 8-678
66028.

DĖMESIO
UAB „Metrum Lt“ matininkas 2020-01-29
14:20 val. atliks žemės sklypo, proj. skl.
Nr. 411-2, esančio Marijampolės sav.,
Šunskų mst., kadastrinius matavimus. Gretimo sklypo, kadastro Nr. 5180/0001:317,
esančio Marijampolės sav., Šunskų mstl.,
savininko turto paveldėtojus ar jų įgaliotus
asmenis prašome dalyvauti matavimuose.
Apie dalyvavimą būtina pranešti adresu
Vytauto g. 34A, Marijampolė, tel. 8 (657)
74673, el.p. jolanta@metrumlt.eu

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes,
sodybas. Tel. 8-676 41155.
Perkame visų markių automobilius. Tel.
8-644 15555.
Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.
Sendaikčius: monetas, statulėles, laikrodžius, ženklelius, karinius daiktus, gintarą ir
kita. Atvykstu. Tel. 8-671 04381.

REIKALINGA
Ieškome pakuotojų ledų gamyboje
Marijampolėje. Patirtis nebūtina! Organizuojamas transportas. Uždirbsite
692-770 Eur/bruto. Skambinkite tel.
8-667 42239.

Kauno klinikų kraujagyslių

chirurgas
Antanas JAKUTIS

sausio 27 d.
Gyd. Purtokų klinikoje,
Kauno g. 76,
KONSULTUOS IR ECHOSKOPUOS
pacientus, sergančius
kraujagyslių (kojų, rankų, pilvo)
ligomis.
Tel. 8-672 44488.

GERIAU GIRDĖKIME!
Klausos aparatų lyderio „Phonak“
šveicariški aparatai nuo 200-2 000 €.
Klausos protezavimo specialistas
sausio 23 d. (ketvirtadienį) parinks
klausos aparatą.
Su LOR gydytojo siuntimu, už klausos
aparatą mokėkite nuo 85 € mažiau.
Galima užsisakyti individualų ausies įdėklą. Prekiaujame elementais, plovimo
ir džiovinimo tabletėmis, standartiniais
ausų įdėklais.Atliekame smulkų remontą.
Registruotis tel. 8-620 97877.
„Optika“ Laisvės g. 14-1, Marijampolė
(prie LUMINOR banko).

Čempionų klubas „Tauras“
Treniruotės su treniruokliais:

* jaunimui;
* vyresnio amžiaus žmonėms;
* vaikams;
* aerobinės treniruotės moterims;
* esant įvairiems sveikatos sutrikimams;
* įvairių sporto šakų sportininkams;
* svorio metimo programos;
* konsultacijos mitybos klausimais.

Laukiame Jūsų:
 Lietuvninkų g. 18. Informacija tel.:
Rinaldas - 8-698 70364, Greta - 8-651 54773,
Andrius - 8-676 19286, bendras - 8-659 67793.

Bilietų kasos darbo
laikas:

II, IV,V,VI - nuo 12 iki
19 val.
----------III - nuo 13 iki 19 val.
Pietų pertrauka nuo 15
iki 16 val.
---------------------

.

Tel..: 8 685 50036, (8-343) 70482

NEMOKAMĄ „Miesto laikraštį“ (ISSN 1822-5667) leidžia UAB „Regionas“ (įmonės kodas 122210251, 92 proc. akcijų priklauso UAB koncernui „Alga“). Redakcijos adresas Kauno g. 15 (6 kab., II a.), LT-68307 Marijampolė, tel.
8-605 99998 („Tele2“), 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 7 400 egz. Spausdina spaustuvė Ignatkose (Balstogė, Lenkija). Užsakomųjų straipsnių pavadinimai - pasvirusiu šriﬅu. Kas mėnesį spausdinamas puslapis „Marijampolė“ - užsakytas savivaldybės.
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Kodėl žmonėms patinka pasivaikščiojimai su šunimis?
UAB „PR Service/Edelman Affiliate“ informacija. Lietuvoje gerokai
pasikeitė požiūris į šunis: jie laikomi
nebe sargais, o šeimos nariais, mokomi paklusnumo ir socializuojami,
kad tinkamai elgtųsi viešose vietose. Paradoksalu, bet augintiniai
nepadeda Lietuvos žmonėms užmegzti naujų pažinčių ar tvirtesnių ryšių su kaimynais bei kitais
šunų augintojais. Tyrimas parodė,
kad tik 5 proc. šunis turinčių mūsų
šalies gyventojų vedžiodami augintinius pabendrauja su kaimynais,
vos 6 proc. susipažįsta su naujais
žmonėmis.
Tai parodė prieš mėnesį draudimo
bendrovės „Gjensidige“ užsakymu „AC Nielsen Baltics“ atlikta
reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa.
„Skaičiai rodo, kad didžioji dalis šunų šeimininkų
mėgsta leistis į pasivaikščiojimus su savo augintiniais. Šiam pomėgiui
netrukdo nei ankstyvas ar vėlus paros metas, nei prastos oro
sąlygos. Vos 7 proc.
šunis auginančių
lietuvių kasdienius
pasivaikščiojimus
vertina kaip neiš-

vengiamą prievolę. Tai rodo, jog
augintinis žmogui yra svarbus
kompanjonas, o buvimas su juo
teikia malonumą. Tyrimas atskleidė, kad Lietuvos šunų augintojų
požiūris yra brandus“, – kalbėjo
draudimo bendrovės „Gjensidige“
Žalų vadovė Baltijos šalims Viktorija Katilienė.
Tyrimo duomenimis, didžioji
dalis – 56 proc. – žmonių, eidami
pasivaikščioti su augintiniu, teigė
mėgstantys pakvėpuoti grynu oru.
Apklausa parodė, kad 42 proc. šunų
augintojų visada patinka leisti laiką
su augintiniu. Pastebėtina, kad daugiau
moterų nei
vyrų laikosi
šios nuomonės.

Labiausiai laiką su augintiniu vertina 16-44 metų žmonės.
„Žmonėms, kurie nemėgsta ar
neturi laiko sportuoti aktyviai, šunys yra paskata gyventi aktyviau ir
daugiau judėti“, – teigė V. Katilienė.
Apklausos duomenimis, 39 proc.
šunų augintojų vaikščiodami su augintiniais grožisi gamta, o trečdalis
žmonių tokiu būdu įveikia stresą ir
nusiramina.
„Pasivaikščiojimas ir laiko praleidimas su mylimu augintiniu yra
du veiksniai, kurie žmogui padeda
įveikti įtampą. Ne veltui pasaulyje
vis labiau populiarėjantis įvairių
ligų proﬁlaktikos, gydymo ir reabilitacijos būdas yra gyvūnų terapija. Keturkojis bičiulis žmonėms
kompensuoja bendravimo stygių,
kasdien leidžia pasijusti reika-

lingu. Pasivaikščiojimai kelis kartus
per dieną padeda ne tik nusiraminti,
bet ir gerinti sveikatą“, – kalbėjo V.
Katilienė.
Tyrimas parodė, kad penktadalis
šunis auginančių Lietuvos žmonių,
vesdami keturkojį pasivaikščioti,
pirmiausia pasidžiaugia galimybe
pabūti vienumoje. „Ją ypač vertina tie, kurie dienas leidžia žmonių apsuptyje ir gyvena greitu
bei įtemptu tempu. Matome, kad
noras pabūti vienumoje ypatingai
svarbus miestuose gyvenantiems žmonėms.

Taigi, keturkojo vedžiojimas gali
tapti geru būdu sustabdyti greitą
dienos ritmą ir atsiriboti nuo chaoso“, – sakė draudimo bendrovės atstovė. Visgi vienumos, o ne bendravimo poreikis, pasirodo, yra labiau
tapatinamas su šunų vedžiojimu.
Vos 6 proc. keturkojų šeimininkų
vaikščiodami su augintiniu susipažįsta su naujais žmonėmis ar
suranda naujų draugų. Tik 5 proc.
Lietuvos šunų šeimininkų augintiniai padeda užmegzti tvirtesnius
ryšius su kaimynais.
„Panašu, kad bendravimo poreikį Lietuvos žmonės patenkina
ne vaikščiodami su šunimis, o
kitomis aplinkybėmis. Leisdamiesi į pasivaikščiojimą su augintiniais jų šeimininkai sunkiai
užmezga naujas pažintis ne tik
su šalia gyvenančiais žmonėmis,
bet ir su kitais šunų augintojais.
Visą dėmesį sutelkia į augintinį ir neieško kontakto su kitais
žmonėmis“, – apibendrino V.
Katilienė.
Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą,
kurios metu buvo apklausta daugiau nei 1 600 įvairiose šalies vietose gyvenančių
žmonių, „Gjensidige“ užsakymu atliko bendrovė „AC Nielsen Baltics“.

Pomidorai – aukso obuoliai, kuriuos atrado actekai
Pomidorai – viena populiariausių
daržovių visame pasaulyje, panašiai
kaip ir bulvė, mus pasiekė tik XVI
amžiuje iš Pietų Amerikos. Didžiojoje Britanijoje ilgai laikyta nuodingu
dekoratyviniu augalu, šiuo metu ji
varžosi su kitomis daržovėmis savo
sveikatai naudingomis savybėmis ir
net vadinama supermaistu.
Pagal pasaulinę statistiką – pomidorai yra ketvirta pagal populiarumą
daržovė po bulvių, salotų ir svogūnų.
Nors biologai paprieštarautų, kad iš
tikro tai ne daržovė, o vaisius. Tačiau kaip jį bepavadinsi, pomidoro
nauda sveikatai šiuo metu niekas
neabejoja, o jo populiarumas laikosi
ištisus metus.
„Metų laikų kaita pomidorų pardavimams praktiškai neturi įtakos.
Lietuvoje šiuo metu populiariausi paprasti apvalūs, slyviniai pomidorai ir pomidorai ant šakelės.
Nors parduodamas daug didesnis
jų asortimentas, dažniausiai išaugintas Nyderlanduose, Ispanijoje,
Maroke ar Tunise, sezono metu itin
populiarūs Lietuvoje išauginti pomidorai“, – sako Indrė Baltrušaitienė,
„Iki“ komunikacijos vadovė.

Pomidorus maistui prieš 2,5 tūkst.
metų pradėjo vartoti actekai. Daugumoje pasaulio šalių jie iki šiol vadinami panašiai, kaip juos vadino šie
indėnai – „tomatl“ arba, išvertus iš
actekų, „išpūstas vaisius“. Lietuvių
kalboje vartojame iš italų kalbos atėjusį pomidorą, kas itališkai reiškia
– aukso obuolys (pomo d‘oro).
Nors šiuo metu tradiciniu pomidoru laikomas maždaug kumščio
dydžio raudonas vaisius, jų atradimo pradžioje tai buvo nedidelės
geltonos ir gana rūgščios daržovės.
Visas dabartinis jų spektras – tai per
500 metų nuo atgabenimo iš Pietų
Amerikos išvestos veislės.
Prekybos tinklo „Iki“ maisto ekspertės Vilmos Juodkazienės teigimu,
šiandien dėl savo naudingų medžiagų pomidorai yra neatsiejama virtuvės dalis. Net ir tie žmonės, kurie
sako, jog nemėgsta daržovių, dažnai
patiekalus pagardina pomidorų padažu.
„Šis produktas taip pat naudingas
sveikatai, kaip ir pomidorai, nes siekiant išvengti kai kurių ligų, tarp
jų ir vėžio, termiškai apdoroti po-

midorai yra veiksmingesni, o juk
pomidorų padažas ir gaminamas
šias daržoves verdant. Termiškai apdorojant pomidorus lengviau įsisavinamas antioksidantas likopenas,
kuris mažina organizmo oksidacinį
stresą ir taip padeda apsisaugoti
nuo vėžinių susirgimų“, – sako V.
Juodkazienė.
Likopenas taip pat padeda stiprinti
širdį. Apskaičiuota, kad termiškai
apdorotame pomidore likopeno yra
apie 60–180 mg/kg, kai šviežiuose
produktuose likopeno koncentracija
būna 5–10 mg/kg mažesnė.
Taip pat vėžinių susirgimų riziką
mažina pomidoruose esantis beta
karotenas. Beje, siekiant suvartoti
kuo daugiau šios medžiagos, rekomenduojama rinktis vyšninius
pomidorus, kur jų koncentracija
didžiausia.
Be minėtų antioksidantų, pomidorai taip pat yra puikus vitaminų
A, C ir K, folio rūgšties bei kalio
šaltinis. Juose gausu tiamino, niacino, vitamino B6, magnio, fosforo
ir vario, kurie visi yra būtini gerai
savijautai.

Keptų pomidorų sriuba
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Reikės (4 porcijoms):
2 kg slyvinių pomidorų
1 vnt. česnako galvutės
2 v. š. alyvuogių aliejaus
Druskos
Pipirų
750 ml vištienos sultinio
2 a. š. cukraus
Paruošimo būdas:
Orkaitę įkaitinkite iki 180 °C.
Pomidorus ir visą neluptą česnako galvą dėkite į kepimo skardą,
apšlakstykite aliejumi, pagardinkite druska ir pipirais.
Kepkite 40 minučių, o išėmę iš orkaitės leiskite šiek tiek atvėsti.
Česnako minkštimą išspauskite į elektrinį smulkintuvą, ten pat
sudėkite pomidorus ir supilkite visas kepimo metu išsiskyrusias
sultis.
Trintus pomidorus supilkite į puodą su sultiniu, įberkite cukraus
ir virkite apie 6 minutes.
Pamaišykite, kad neprisviltų.
Patiekite su grietine arba pesto padažu ir baltos duonos skrebučiais.
Skanaus!

