Gimimo dangui diena, liturginis minėjimas
Sausio 27 dieną (pirmadienį) mūsų mieste vyks
Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos suvažiavimas.

NEMOKAMAI ir www.miesto.lt

pobūdžio prievarta nepilnamečiams užtrauks dar griežtesnę baudžiamąją
atsakomybę. Vyriausybės posėdyje pritarta Teisingumo ministerijos parengtam pataisų projektui, kuris atitinkamai pakoreguotų Baudžiamojo
kodekso (BK) ir kitų įstatymų nuostatas.
Siūloma papildyti BK, kad už neprievartinius seksualinius veiksmus
su nepilnamečiu atsakytų ir asmuo, piktnaudžiaujantis pasitikėjimu,
autoritetu ar įtaka. Jeigu ši nusikalstama veika padaryta prieš jaunesnį
negu 16 metų asmenį, kaltinamajam grėstų laisvės atėmimo bausmė
iki 8 metų. Dabar - iki 6 metų, bauda, laisvės apribojimas arba areštas.
Baudžiamasis įstatymas bus papildytas nauja baudžiamąją atsakomybę
sunkinančia aplinkybe, numatant, kad baudžiamąją atsakomybę sunkintų
nusikalstamos veikos padarymas prieš artimąjį giminaitį, šeimos narį ar
kartu gyvenantį asmenį.

Kristinos BUDRIENĖS montažas

vietą atkrentamosiose varžybose.
Tarp jų ir pernykščiai NKL čempionai „Sūduvos-Mantingos“ vyrai.
Jie pirmajame čempionato etape
(dalyvavo 15 komandų) užėmė
antrąją vietą, nusileidę „Telšių“
ekipai.

šauktukai

Teisingumo ministerijos komunikacijos tarnybos informacija. Seksualinio

Teatras ir A. M. Brazausko anūkai
Vytautas ŽEMAITIS. Suprantama, teksto pavadinimas kelia klausimą: kodėl? Visų pirma – anūkai ne biologiniai, o pagal priklausomumą Socialdemokratų partijai (LSDP), kuriai vadovavo velionis Algirdas Mykolas
Brazauskas. Jis savo laiku yra pareiškęs: „Koks skirtumas, ką mes šnekame prieš rinkimus, vis tiek viskas
daroma, kaip reikia.“

Plačiau apie tai 5 psl.

Miesto burmistras,
pasipriešinęs naciams
Rimvydas URBONAVIČIUS, istorikas. Prasidėjus
Antrajam pasauliniam karui, per trumpą laikotarpį
lietuviai patyrė rusų bolševikų, o po to ir vokiečių
nacionalsocialistų žiaurumus. Abu okupantai buvo
beveik tokie patys, tad apie juos sakydavo: „Dvi
švilpynės-vienas tonas, tai Berlynas ir Maskva.
Viens raudonas kaip šetonas, kitas rudas kaip šuva“.
Dabar dažnai diskutuojama, kaip vertinti vieno ar kito pareigūno veiklą 1941 metais Lietuvą
okupavus nacistinei Vokietijai, pavyzdžiui, Jono
Noreikos (generolo Vėtros) darbą Šiaulių apskri-

ties viršininko pareigose, jo antinacinę veiklą, už
kurią buvo suimtas ir du metus kalėjo Štuthofo
koncentracijos stovykloje? Panašaus likimo buvo
ir mūsų kraštietis, Marijampolės burmistras (dabar
sakytumėme-meras) Antanas Česonis. Jo vardas ir
darbai kiek primiršti.
Antanas Česonis gimė 1904 m. vasario 2 d. Marijampolės apskrities Krosnos valsčiaus Šeštokų
kaime, ūkininko šeimoje. Tėvai turėjo 20 ha žemės.
1914 m. baigė pradžios mokyklą Šeštokuose. Būdamas 16 metų, be tėvų žinios, išėjo iš namų ginti
Lietuvos laisvės ir 1920 m. pabaigoje, kaip Šeštokų
ekspedicinio partizanų būrio (vadas Feliksas Šemeta)
kovotojas dalyvavo mūšiuose su lenkais Suvalkų ir
Vilniaus frontuose.

Plačiau apie tai 4 psl.

Ne juokas – „Tauras“ geriausias net 16 kartą!
Rinaldas ČESNAITIS, „Tauro“ klubo vyriausiasis treneris. Marijampolės viešbutyje „Mercure“ įvyko 2019

metų geriausių Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacijos sportininkų, trenerių ir klubų apdovanojimai.
Nemaža dalis apdovanojimų atiteko klubui ,,Tauras‘‘ (vadovas Vidmantas Žiemys), kuris šešioliktą kartą
(keturioliktą iš eilės) pripažintas geriausiu tarp 29 šalies kultūrizmo ir kūno rengybos klubų.
Vyrų kultūrizmo kategorijos reitinge trečia vieta atiteko Mindaugui Giedrui, tarp klasikinio kultūrizmo
atstovų pirmavo Tomas Kairys, trečias - Deividas Gūžys.
Vyrų ,,Figūra“ kategorijoje 1-ąją vietą iškovojo Simonas Pužas, moterų kūno ﬁtneso kategorijoje nugalėjo
Laima Pletinskaja, trečia buvo Indrė Bagdonė.
,,Fit Model“ kategorijos nugalėtoja Kristina Mickienė.
Tarp jaunimo (iki 23 metų) trečias buvo Vilius Petrik (kultūrizmas), jaunių (iki 18 metų) kategorijoje antras
- Vilius Surdokas (kultūrizmas), trečia - Andra Juozūnaitė (kūno ﬁtnesas). Jaunučių (iki 16 metų) kategorijoje
pirmavo Danielė Sajonaitė, trečia buvo Rugilė Talačkaitė (abi - kūno ﬁtnesas).
Tarp sportininkus varžyboms ruošusių trenerių Rinaldas Česnaitis pirmavo suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių kategorijose, Greta Malinauskienė buvo trečia tarp trenerių ruošusių jaunučių kategorijos
sportininkus.

Plačiau apie tai 2 psl.

Kitas etapas

Griežčiau baus už lytinius nusikaltimus

Mūsų mažiau nei
35 tūkstančiai

Nacionalinėje krepšinio lygos

(NKL) pirmenybėse paaiškėjo visos aštuonios komandos, kurios
po dviejų ratų persikels į stipresniųjų ekipų grupę ir užsitikrins
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Programoje: 9.45 val.- registracija (Dramos teatre, P. Armino g. 2); 10
val. - sveikinimai; 10.15 val. - konferencija „Kaip šiuo metu galima tarnauti
Dievui ir Bažnyčiai?“, pranešėjas kunigas Kęstutis Brilius MIC; 11.30 val. Šv. Rožinio malda Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje; 12 val. - Šv. Mišios su
Lietuvos vyskupais Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje; 13.45 val. - Agapė (šis ir
likę renginiai vyks Dramos teatre); 14.30 val. - Katechezė, kalbės sesuo Evelina
Lavrinovičiūtė MVS; 15 val. - rinkimų į draugijos tarybą rezultatų pristatymas;
15.15 val. - meninė programa; 16 val. - Siuntimo žodis ir baigiamoji malda.

IR
klaustukai
Vytautas ŽEMAITIS. „Marijampolėje bus sumontuotos
naujos kartos vaizdo stebėjimo
kameros, kurios ﬁksuos didelės raiškos vaizdą (žmonių
veidus, išskirtines automobilio žymes ir pan.) ir suteiks
daugiau galimybių policijos
pareigūnams tirti nusikalstamas veikas, administracinius
nusižengimus. Programinė
įranga leis policininkams atlikti analitinius procesinius
veiksmus ir operatyviai dalintis informacija...“
Tai kondensatas Marijampolės apskrities policijos pernai
skelbto pranešimo apie bendrą projektą su lenkais. Valio,
gyvensime dar saugiau! Tuo
prieš kelias dienas per Marijampolės TV pasidžiaugė
savivaldybės vadovai.
Saugiau reiškia, kad visi – ne
tik blogiečiai (darantys nusikalstamas veikas ir administracinius pažeidimu) – būsime
labiau matomi. Tai yra gerai,
nes ko čia slėptis, jei esi gerietis (nedarai nusikalstamų
veikų ir administracinių pažeidimų)!
Bet džiaugsmas dėl saugumo
kelia ir klausimų.
Ar didelė raiška nekels grėsmės asmens duomenims, kuriuos, pavyzdžiui, ypač saugo
mūsų savivaldybės administracijos direktorius? Saugo net
tada, kai jo niekas neprašo, net
pinigų kameroms skirianti Europosm Sąjunga? Apie tai rašė
„Miesto laikraštis“.
Ar analitiniai procesiniai
veiksmai bus taikomi panašiai,
kaip tai daro prekybos tinklai
(jie turi ne prastesnių kamerų),
sugebantys įpiršti pirkėjams
prekių, kurių jiems nereikia?
Apie dalijimąsi informacija
jau nekalbu. Todėl, kad skaičiau Džordžo Orvelo romaną
„1984-ieji“.

Teisingumo ministerija parengė Politinių partijų įstatymo pataisas, nustatančias aiškesnę politinių partijų ﬁnansavimo valstybės lėšomis tvarką.
Politinių partijų įstatymo pataisose patikslinta, kad valstybės biudžeto
asignavimai politinių partijų veiklai ﬁnansuoti pradedami skirstyti kitą
pusmetį nuo Seimo, savivaldybių tarybų, Europos Parlamento naujos
kadencijos pradžios ir tęsiami tiek pusmečių, kiek trunka atitinkama
kadencija. Valstybė gali ﬁnansuoti partijas, kurios turi ne mažiau kaip 2
tūkst. narių, yra gavusios ne mažiau kaip 2 procentus visų rinkėjų balsų
paskutiniuose rinkimuose.
Partijoms ﬁnansavimas neskiriamas, jeigu politinė partija, Vyriausiosios
rinkimų komisijos sprendimu, pripažinta šiurkščiai pažeidusi Politinių
partijų ﬁnansavimo įstatymą arba padariusi šiurkštų politinės kampanijos
ﬁnansavimo pažeidimą.

Dėl partijų ﬁnansavimo tvarkos
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Švietimas: ne tik
tikėtis, bet ir padėti
Žaneta GRAŠIENĖ, UAB „Novos
gama“. „Šios kartos mokiniams la-

bai sunku išlaikyti dėmesį. Jie negali
tiesiog ramiai sėdėti, kažką nurašyti
nuo knygos ir pabraukti – jiems tai
tragiška užduotis“, – sako „Šaltinio“
progimnazijos pradinių klasių mokytoja Rima Berčiūnienė.
Patyrusios pedagogės (mokytoja
dirba 27-erius metus) nuomone,
įdomus mokymas (is) turėtų būti
panašus į gerą serialą, kai žiūrovas
taip įtraukiamas, jog nori žiūrėti
dar ir dar. Tai gali būti pritaikoma
praktiškai ugdant pagal integruoto
ugdymo metodiką (metodas, grįstas
mokomųjų dalykų jungimu pagal
temas).
„Antai pagal tradicinius vadovėlius vieną dieną per gamtos pamoką
kalbame apie Lietuvą, kitą - jau apie

varliagyvius. Mes naudojame tematiškai integruotą vadovėlį „Vaivorykštė“.
Čia kiekvienam mėnesiui
skirta skirtinga tema, visų
jų centre – pasaulio pažinimas, aplink sukasi kiti mokomieji dalykai“, - pasakoja
R. Berčiūnienė.
Pasak „Šaltinio“ progimnazijos direktoriaus
pavaduotojos ugdymui
Rima Baronienės, naujųjų
vadovėlių stiprybė – kalbėjimas apie tokio amžiaus
vaikui rūpimus klausimus
ir problemas, galimybė organizuoti pamoką atsižvelgiant į kiekvieno mokinio
poreikius ir sugebėjimus.
Be to, pamokose moksleiviai skatinami bendrauti ir
bendradarbiauti.
„Man svarbu, kad dukra mokėtų ne tik rašyti,
skaityti ir skaičiuoti, bet ir gebėtų
analizuoti, lyginti bei kritiškai mąstyti. Nors pagal naująją metodiką ji
mokosi tik antrus metus, rezultatai akivaizdūs“, – mokymosi pagal
„Vaivorykštę“ privalumus pažymi
trečiokės mama Sandra. „Mokykla iš
savo biudžeto tokiems vadovėliams
kaip „Vaivorykštės“ pinigų paprasčiausiai negali skirti. Pirmais metais
juos mums dovanojo „Mantingos
labdaros ir paramos fondas“, kitąmet
dalį išlaidų vadovėliams padengė

Mūsų mažiau
nei 35 tūkstančiai

Evaldas ULEVIČIUS, Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų Marijampolės filialo direktorius. Paskelbti naujausi

Statistikos departamento gyventojų skaičiaus išankstiniai
duomenys rodo, kad 2020 metų pradžioje Marijampolės
savivaldybėje gyveno 53 tūkstančiai 772 žmonės: mieste 34
tūkstančiai 968 gyventojai, o kaimiškojoje dalyje 18 tūkstančių 804 asmenys.
1996 metais gyventojų savivaldybėje buvo 72 tūkstančiai
873 žmonės, tai 26,1 procento daugiau nei šiuo metu. Labai
svarbu pažymėti ir besitęsiantį visuomenės senėjimą, kurį
apibūdina demografinės senatvės koeficientas, parodantis
kiek šimtui vaikų (iki 15 metų amžiaus) tenka pagyvenusių
(65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių. Per pastaruosius du
dešimtmečius šio rodiklio reikšmė padvigubėjo: 2001 metais
buvo 60, o 2019 metais jau 127.
Nedžiuginanti ir Marijampolės apskrities situacija. Per

Pakelk
galvą,
lietuvi!
susivienijimas.lt

mokykla, likusią dalį – „Mantingos“
fondas. Šie metai dar tik prasidėjo,
bet mokykla jau sulaukė trečiojo integruotų vadovėlių papildymo, kurį
vėlgi skyrė fondas. Tai, kad šiandien
galime būti integruoto ugdymo pranašais savam mieste, yra mokslo ir
verslo darnos rezultatas“, – pažymi
R. Berčiūnienė.
„Verslas neturi galimybių ateiti ir
išmokyti, bet mes, verslo atstovai,
norime, kad jaunuoliai ateitų dirbti
gerai paruošti, verslūs, atsakingi,

Kviečiame Marijampolės
gyventojus į susitikimą su
Nacionalinio susivienijimo
steigėjais
prof. Vytautu Radžvilu,
dokt. Vytautu Sinica
ir verslininku, visuomenininku
Algimantu Rusteika

Domanto Pipo (DELFI) nuotrauka
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Kviečiame atvykti visus, kuriems rūpi, kad Lietuvoje atsirastų stipri ir iš esmės kitokia politinė jėga. Susitikimuose aptarsime praktinius
steigimo reikalus ir atsakysime į visus iškilusius
klausimus apie Nacionalinį susivienijimą.

Susitikimas įvyks sausio 31 dieną, penktadienį,
17 val. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios
bibliotekos didžiojoje salėje, Vytauto g. 22.
Politinė reklama užsakyta ir apmokėta Laisvūno Šopausko
iš asmeninės sąskaitos, užsakymo Nr.: 002

kūrybiški ir ambicingi. Asmenybė
neužauga per vieną dieną. „Mantingos labdaros ir paramos fondo“
kryptis – švietimo iniciatyvų palaikymas Marijampolėje. Norime, kad
jauni žmonės po studijų sugrįžtų į
gimtąjį miestą, čia kurtų pridėtinę
vertę. Iš jų turime ne tik tikėtis, bet
ir jiems padėti“, - mintimis dalijasi
„Mantingos labdaros ir paramos
fondo“ steigėjas, UAB „Mantinga“
valdybos pirmininkas Klemencas
Agentas.

praėjusius metus gyventojų skaičius regione sumažėjo 1,46 proc., t. y.
2 021 žmogumi. Nors turime 136 tūkstančius 657 gyventojus, tačiau ši
mažėjimo tendencija be paliovos tęsiasi jau ketvirtį amžiaus. Palyginimui
- 1996 metais turėjome 193 800 gyventojų, t. y. net 29,5 procento daugiau.
Demografinės senatvės koeficientas 2001 metais Marijampolės apskrityje
buvo 70, o 2019 metais 139.
Iš visų 10 apskričių gyventojų skaičius didėjo trijose: Vilniaus – 10 187
žmonėmis (1,26proc.), Klaipėdos – 2 292 gyventojais (0,72proc.) ir Kauno
-1 461 žmogumi (0,26proc.). Didžiausias mažėjimas praėjusiais metais
buvo Tauragės apskrityje – 1 893 žmonėmis (-2,02proc.), Utenos - 2 064
gyventojais (-1,62proc.) bei Panevėžio – 3 455 žmonėmis (-1,62proc.).
Lietuvoje buvo 2 milijonai 794 tūkstančiai 184 gyventojai, tai yra 145
asmenimis daugiau nei praėjusiais metais.
Šie rodikliai labai svarbūs regionų ateičiai. Jeigu situacija nesikeis, o
politikai tik stebės tendencijas, tai netolimoje ateityje susidursime su
didelėmis socialinėmis problemomis.

Savivaldybėje
pernai veikė 9 vaikų dienos
centrai. Visi jie gavo Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
finansavimą 2020 metų veiklai.
***
Mieste bus įrengtos dvi didelės
galios elektromobilių įkrovimo
stotelės: Šv. Margaritos gatvėje
prie Vytauto parko ir Kultūros
centro automobilių stovėjimo
aikštelėje (Vilkaviškio g. 2).
***
Socialinės apsaugos ir darbo
ministro įsakymu patvirtintas
Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašas, kuriuo pakeista vaiko
laikinosios globos (rūpybos) tėvų
prašymu nustatymo tvarka.
***
Pateiktas viešai svarstyti Marijampolės savivaldybės 2020 metų
biudžeto projektas. Gyventojai
ir juridiniai asmenys pastabas
ir siūlymus gali teikti 7 dienas
nuo projekto paskelbimo dienos
(sausio 22 d.).
***
Marijampolė kviečia į savo
stendą „Adventur 2020“ parodoje
„Litexpo“ parodų centre Vilniuje.
***
Sudaroma savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba
2020-2021 metų kadencijai. Prašoma siūlyti atstovus.
***
Skelbiamas medžiojamųjų
gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms
finansuoti paraiškų priėmimas.
***
UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“
įgyvendina antžeminių mišrių
komunalinių ir antrinių žaliavų
atliekų surinkimo konteinerių
aikštelių įrengimo daugiabučių
zonoje projektą.
***
Liudvinave iškilmingu šventiniu renginiu užbaigti 2019-ųjų
Lietuvos mažosios kultūros sostinės metai.
***
Paskelbti Eismo saugumo komisijos priimti nutarimai.
***
Daugiabučių namų savininkų bendrijos ir daugiabučių
namų administratoriai kviečiami
teikti paraiškas apželdinti namų
teritorijas.
Plačiau www.marijampole.lt
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Pavyko surasti priešnuodžius mirtinai ligai - korupcijai
Praėjusią savaitę Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui buvo pristatyti naujausio visuomenės nuomonės tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2019“ rezultatai. Apžvelgti ne tik praėjusių metų
duomenys apie korupcinę situaciją Lietuvoje, bet ir analizuotas pokytis per 18 pastarųjų metų.

Seimo narys
Dainius GAIŽAUSKAS

Fiksuojami rekordiniai
rezultatai
Nors korupcija Lietuvos gyventojams vis
dar išlieka viena aktualiausių problemų, bet
galime pasidžiaugti akivaizdžiais teigiamais
pokyčiais šioje srityje. Remiantis tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2019“ duomenimis, Lietuvoje mažėja tiesioginė korupcinė
patirtis. Lietuvos žmonės vis rečiau tiesiogiai
susiduria su korupcija ir mano, kad korupcija
Lietuvoje mažėja.
Remiantis tyrimo duomenimis, per pastaruosius 12 mėnesių kyšį yra davę 10 proc.
gyventojų, 5 proc. verslo atstovų – tai geriausias rezultatas nuo 2005 m., kai gyventojų,
davusių kyšį, buvo kone tris kartus daugiau
(27 proc.), o verslo atstovų – net keturis kartus daugiau (20 proc.). Valstybės tarnautojų,
davusių kyšį 2019 m., buvo 2 proc. (2011 m.
tokių buvo 19 proc.).
Lyginant su 2018 m., padaugėjo gyventojų,
įmonių vadovų ir valstybės tarnautojų, nurodančių, kad sumažėjo korupcijos mastai per
5 pastaruosius metus. Mažėja kyšių prievartavimo ir davimo indeksai. Pastebima bendra
korupcinių bylų mažėjimo tendencija, korupcinių bylų ištyrimas gerėja – 2019 m.
sėkmingai ištirta apie 70 proc. bylų. Per
metus tarp gyventojų išaugo žinomumas,
kur kreiptis dėl korupcinių įvykių.
Taigi, paanalizavus ilgesnės trukmės laikotarpį, akivaizdžiai matomi nuoseklaus
ir kryptingo darbo rezultatai. Tačiau visgi
turime dar ir „silpnų“ vietų. Gyventojams
didžiausia tikimybė susidurti su kyšio
prievartavimu ir duoti kyšį išlieka lankantis miestų ir rajonų ligoninėse. Mano
nuomone, sveikatos apsaugos sektorius,
kuriame, deja, vis dar vyrauja smulkioji
korupcija, išlieka daugiausia pastangų ir
dėmesio pareikalausiančia sritimi. Siekiant
reikšmingų pokyčių šioje srityje, būtina
nedelsiant imtis veiksmų. Juk jau turime
puikių pavyzdžių – Lietuvos policiją, kur
teigiami pokyčiai akivaizdūs. Net 47 proc.
Lietuvos gyventojų 2005 m. policiją vertino kaip labai korumpuotą, o 2019 m. šis
skaičius tesiekia 9 proc.

būtų pasiryžęs pranešti apie korupciją, kas
dešimtas norėtų dalyvauti antikorupcinėje
veikloje. Verslo atstovų, pasiryžusių pranešti
apie korupciją, šiuo metu yra 31 proc., gyventojų – 22 proc. Pastebima, kad pasiryžusių
pranešti dalis reikšmingai nekinta jau dešimtmetį. Svarbu pastebėti, kad 2019 m. sausio 1 d.
įsigaliojus Pranešėjų apsaugos įstatymui, atsirado galimybė tinkamai apsaugoti pranešėjus,
informavusius apie galimai padarytus teisės
pažeidimus. Pranešėju pripažintam asmeniui
užtikrinama nemokama teisinė pagalba, jis
įgyja teisę gauti atlygį už vertingą informaciją,
taip pat gali būti atleistas nuo atsakomybės už
paties dalyvavimą neteisėtoje veikloje.
Generalinės prokuratūros duomenimis,
per 2019 metus kreipėsi 68 asmenys, 36 iš
jų suteiktas pranešėjo statusas. Tačiau tenka
apgailestauti, kad vis dar vangiai diegiami vidiniai pranešimų kanalai, kuriais būtų galima
saugiai ir konﬁdencialiai pranešti vadovybei
apie pastebėtus pažeidimus, korupciją. Kol kas
dar sunku labai tiksliai atsakyti, kodėl sukurtas
teisinis pranešėjų apsaugos mechanizmas vis
dar neduoda tokių rezultatų, kokių tikėtasi.
Manau, reikia atidžiau paanalizuoti priežastis. Galbūt dar ne visi žmonės pakankamai
gerai žino apie tokią saugią galimybę pranešti
apie korupciją ar yra niuansų dėl praktinio
įstatymo taikymo. Privalome užtikrinti, kad
šis teisinis mechanizmas veiktų maksimaliai
gerai. Žmonės turi turėti galimybę aktyviai,
bet saugiai pranešti apie korupciją nebijodami
patys nukentėti.

Labiausiai pasiryžę pranešti
– valstybės tarnautojai
Džiugu tai, kad antikorupcinis potencialas
nuosekliai stiprėja tarp valstybės tarnautojų –
2019 m. žinančių, kur pranešti apie korupciją,
buvo 86 proc., o 2014 m. – 61 proc. Valstybės
tarnautojai taip pat labiausiai pasiryžę pranešti apie korupciją – 52 proc. (2014 m. tokių
buvo 29 proc.). 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo
Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatos,
kurių pagrindu atsirado prievolė valstybės
tarnautojams ar jiems prilygintiems asme-

nims pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai,
prokuratūrai arba kitai ikiteisminio tyrimo
įstaigai apie jam žinomą korupcinio pobūdžio
nusikalstamą veiką.
Asmuo turi pranešti apie konkrečią jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką,
jei jis gavo duomenų, liudijančių šios veikos
padarymą, arba kai pats stebėjo ar kitaip ﬁksavo
šios veikos padarymą. Apie tokią veiką asmuo
turi pranešti kuo įmanoma greičiau, kad įgaliotos institucijos galėtų operatyviai išsiaiškinti
nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes,
surinkti įrodymus ir užkirsti kelią naujiems
nusikaltimams. Specialiųjų tyrimų tarnyba,
prokuratūra arba kita ikiteisminio tyrimo
įstaiga užtikrina tokio valstybės tarnautojo
duomenų konﬁdencialumą ar anonimiškumą.

Sugriežtintos bausmės
Tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2019“
duomenimis, dažniausiai visos tikslinės grupės nurodė, kad kyšininkavimas yra susietas
su per mažomis bausmėmis (tą nurodė 51%
gyventojų, 52% įmonių vadovų ir 39% valstybės tarnautojų). Dėl efektyviausių korupcijos mažinimo priemonių tikslinių grupių
nuomonės buvo tokios: gyventojai pirmoje
vietoje minėjo bausmių griežtinimą – 44%,
įmonių vadovai nurodė tą patį – 45%, o valstybės tarnautojai siūlė kelti valstybės tarnyboje
dirbančių asmenų atlyginimus – 39%, kelti
visuomenės moralę – 38%.
Norėtųsi priminti, kad dar 2017 m. buvo priimti Baudžiamojo kodekso pakeitimai, skirti
užtikrinti sėkmingą nusikalstamų veikų pavojingumą, atitinkančių baudų taikymą, nusikalstamas veikas (ypač korupcines) padariusiems
asmenims. Kompleksinėmis antikorupcinėmis
priemonėmis buvo siekiama atgrasyti nuo
tolesnių nusikalstamų veikų darymo, neleisti išvengti bausmės įvykdžius sunkius nusikaltimus. Baudžiamojo kodekso pakeitimais
buvo diferencijuoti minimalūs baudų dydžiai
priklausomai nuo nusikalstamos veikos pavojingumo, nustatytos papildomos teisinės
priemonės siekiant veiksmingesnės kovos su
korupcija.

Diegiama pranešėjų
apsauga

Į ateitį žvelgiame
itin optimistiškai

Dar vienas dalykas, keliantis nerimą, yra
tas, kad, remiantis atlikto tyrimo duomenimis, tik kas penktas šalies gyventojas

Verslo korupcinė patirtis

Pernai Lietuva jautėsi kaip niekad gerai
ir su viltimi žvelgė į ateitį – tą rodo Žmogaus studijų centro jau 12 metų atliekama
Lietuvos emocinės būsenos stebėsena. Tuo,
kad yra Lietuvos piliečiai, didžiuojasi net
85,3 proc. apklaustųjų. Tai aukščiausias
rodiklis nuo 2008 m.
Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad 2019 m. laimingais arba
labai laimingais save vadino net 72,7 procento gyventojų. Tai aukščiausias vertinimas nuo 2008 m. (3 proc. geresnis nei

prieš metus). Primintina, kad 2010–2011
m. šios srities rodikliai buvo nukritę iki
rekordinės žemumos.
Žmogaus studijų centro vadovas dr. Gintaras Chomentauskas pažymi, kad per kelerius metus išryškėję teigiami esminių psichologinio klimato rodiklių pokyčiai rodo,
jog Lietuva išbrido iš emocinės duobės.
Teigiamą gyvenimo kokybės vertinimą
iliustruoja ir ryškiai sumažėjęs ketinančiųjų emigruoti skaičius. Dirbti pagal specialybę ir gyventi į išsivysčiusią valstybę (pvz.,

Reikšmingi žingsniai kovoje su korupcija
žengiami ir toliau. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo
Baudžiamojo kodekso pakeitimai, numatantys
atsakomybę už neteisėtą politinių partijų ir
politinių kampanijų ﬁnansavimą. Baudžiamajame kodekse įtvirtinta, kad tas, kas neteisėtai
teikė lėšas ar kitokią paramą, kurių vertė viršija
500 minimalių gyvenimo lygių MGL dydžio
sumą, politinei partijai ar politinei kampanijai
tiesiogiai ar netiesiogiai ﬁnansuoti arba šias
lėšas ar paramą neteisėtai priėmė ar panaudojo politinės partijos ar politinės kampanijos
veikloje, yra baudžiamas bauda arba laisvės
atėmimu iki ketverių metų. Už numatytas
veikas atsako ir juridinis asmuo.
Visai neseniai Seime priimtas ir Civilinio
turto konﬁskavimo įstatymas, kuris įtvirtina
civilinio turto konﬁskavimo institutą ir reglamentuoja civilinio turto konﬁskavimo teisinius
pagrindus, sąlygas ir tvarką. Turtas ir iš jo
gauta turtinė nauda galės būti konﬁskuojami,
kai atsiras pagrindas manyti, kad šis turtas
yra gautas nusikalstamu būdu ir kai šio turto
bendra vertė neatitinka asmens ar asmenų
teisėtų pajamų ir šis skirtumas viršija 2 000
bazinių bausmių ir nuobaudų dydžio sumą.
Įstatymas įsigalios 2020 m. liepos 1 d., o jo
nuostatos bus taikomos turtui, kuris įsigytas
po 2010 m. gruodžio 11 d.

Didesnės galimybės
tarnyboms
Svarbu pabrėžti, kad dėl korupcijos kasmet
prarandamos milžiniškos sumos. Kovojant
su korupcija ir siekiant gerų rezultatų labai
svarbu turėti stiprią, nepriklausomą ir efektyviai veikiančią teisėsaugą, kuri būtų aprūpinta
šiuolaikiškomis techninėmis priemonėmis ir
nuolat tobulėtų savo srityje. Būtina suteikti
galimybes ir visus prieinamus įrankius pareigūnams nuodugniau tirti įvairias situacijas.
Siekiant šių tikslų, dar 2017 m. buvo priimtas Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 6
straipsnio pakeitimas, kuris suteikė didesnes
galimybes tarnybai gauti informaciją apie juridinių asmenų atliekamas ﬁnansines operacijas
ir mokėjimo priemonių panaudojimą,
atliekant jai pavestas funkcijas.
Taip pat 2018 m. sausio 1 d. Specialiųjų
tyrimo tarnybos įstatymo pakeitimais
buvo įtvirtintas naujas tarnybos veiklos įrankis – analitinė antikorupcinė
žvalgyba, kuri nukreipta į informacijos
apie korupciją ir su ja susijusių reiškinių gavimą, apdorojimą ir panaudojimą
korupcijai užkardyti ir jos daromai žalai
mažinti. Kartu įstatymas leido padidinti
Specialiųjų tyrimo tarnybos pareigūnų
algas ir tokiu būtu išlaikyti šios tarnybos
patrauklumą potencialiems darbuotojams. 2020 metais Specialiųjų tyrimų
tarnybos biudžetas padidintas daugiau
nei 13 mln. Eur, nors iki Llietuvos valsteičiųm ir žaliųjų sąjungos atėjimo į
valdžią STT didžiausias biudžetas siekė
vos 7 mln. Eur.
Manau, pavyko atrasti reikiamų priešnuodžių prieš šią mirtiną ligą, tačiau
siekiant dar reikšmingesnių pokyčių
kovoje su korupcija, būtina ugdyti žmonių sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai. Turime suprasti, kad kiekvienas
iš mūsų esame atsakingi už korupcijai
atsparios aplinkos kūrimą.

Vakarų Europą, JAV ar kitą šalį) išvyktų
38,1 proc. apklaustųjų. Tai yra mažiausias
rodiklis per 12 metų, o nuo 2016 m. jis
sumenko net 13,7 proc.
„Apklausos rezultatai nuteikia teigiamai
ir leidžia pagrįstai tikėtis, kad optimistinis
šalies perspektyvų vertinimas, savo ateities
siejimas su Lietuva prisidės prie pozityvaus šalies įvaizdžio formavimo. Geriausi
šalies ambasadoriai yra jos gyventojai ir
tai, ką jie komunikuoja apie savo šalį“, –
sako Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos

įvaizdžio grupės vadovas Marius Gurskas.
Bendrą Lietuvos atmosferą atspindi vėl
išaugęs optimizmas ir geresnės ateities
lūkestis. Į ateitį su viltimi ir entuziazmu
žvelgia net 71,1 proc. apklaustųjų.
Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa buvo atlikta 2019 m. lapkričio 14
d. – gruodžio 6 d. Apklausą pagal Žmogaus
studijų centro parengtą klausimyną atliko
UAB „Baltijos tyrimai“. Tyrimo metu buvo
apklausta 1 020 Lietuvos gyventojų (18
metų ir vyresnių).
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Miesto burmistras, pasipriešinęs nacių politikai
Atkelta iš 1 p.
Dienomis dirbdamas, o naktimis mokydamasis, jis išlaikė egzaminus į Kauno suaugusiųjų
„Pavasario“gimnazijos VI klasę, o
1927 m. birželyje gimnaziją baigė.
Besimokydamas pradėjo dirbi Susisiekimo ministerijos Plentų ir vandens kelių valdyboje (nuo 1926 m.
gegužės 19 d. iki 1929 m. kovo 1 d.).
Universitete studijavo visuotinę
literatūrą. Po dviejų metų perėjo į teisės fakultetą, kur studijavo
1929-1933 m. ir tuo pat laiku dirbo
Valstybės kontrolėje revizoriumi (su
pertrauka nuo1932 m. lapkričio 4
d. iki 1934 m. kovo 21 d., kai atliko
karinę tarnybą aviacijoje). Dirbo iki
1940 m. lapkričio 16 d., kai sovietinė
valdžia atleido iš darbo.
Karo metu, t. y. 1941 m. lapkričio
22 d., Generalinio tarėjo vidaus rei-

Mykolo Romerio universiteto informacija. Apie klimato kaitą kalbama

daug, gaisras Alytuje ir „Grigeo“
nuotekų skandalas Klaipėdoje atskleidė, kad didelį dėmesį svarbu
skirti ir psichologiniam žmonių
elgesio aspektui – aiškintis jų požiūrį į ekologiją, klimato kaitą, siekti
suprasti jų draugiškus ar jai kenkiančius aplinkai elgesio motyvus.
Mykolo Romerio universiteto
aplinkos psichologijos tyrimų centro tyrėjai, vadovaujami profesorės
Ritos Žukauskienės, jau keletą metų
tyrinėja žmonių aplinkai draugiško elgesio motyvus ir priežastis.
Šiemet buvo atliktas ir Lietuvos
paauglių tyrimas siekiant išsiaiškinti jų požiūrį į klimato kaitą ir
ekologiškumą.

kalams nutarimu, Antanas Česonis
paskirtas Marijampolės miesto burmistru (vietoje atleisto Broniaus Siručio). Yra liudijimų, kad burmistras
A. Česonis savo kalbose atsisakydavo
garbinti nacionalsocializmą, nepasirašydavo dokumentų dėl Lietuvos
vyrų šaukimo į Vokietijos karo tarnybą bei bendradarbiavo leidžiant
pogrindinę spaudą.
Už šiuos ir kitus panašius reikalus
ginant Lietuvos žmonių reikalus, 1943
m. balandžio mėnesį gestapo areštuotas ir išvežtas į Kauno kalėjimą.
1944 m. Marijampolės miesto telefonų knygoje įrašytas burmistras
(burgermeister) Antanas Česonis,
gyvenantis Aušros gatvėje Nr. 31,
butas 2, tačiau gyvenimas pakoregavo iš anksto paruoštą leidinį, tada
jis Marijampolėje nebedirbo.
Tuo metu buvo kilusi didžiausia

įtampa tarp vokiečių okupacinės
valdžios ir lietuvių valdininkų (generalinių tarėjų, apskrities viršininkų,
burmistrų ir pan.), mat pasipriešinta
nacių sumanymui sudaryti lietuvių
SS legioną. Po keleto mėnesių, brolio
Juozo pastangomis, Antanas buvo
paleistas ir iki 1944 m. gegužės 1
d. dirbo Prienų miesto burmistru.
Tais pačiais metais su šeima pasitraukė į Vokietiją. Buvo pabėgėlių
stovyklose Miunchene ir Štutgarte.
Darbavosi įvairiuose stovyklų komitetuose. 1949 m. su šeima atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas,
Baltimorę.
Ilgą laiką dirbo paprastu darbininku. Dalyvavo lietuvių veikloje, rašė į
laikraščius „Dirva“ ir „Vienybė“. Buvo
didelis knygų mėgėjas.
Rūpinosi sūnumis Rimu ir Kęstučiu, kurie, tėvo skatinami, baigė uni-

versitetus. Gerbė ir mylėjo visą
savo giminę. Ypač didžiavosi
savo dėde kunigu Antanu Miluku (mamos broliu), buvusiu
knygnešiu, o vėliau lietuviškos
spaudos skleidėju Amerikoje.
Jis buvo A. Česonio, šio kunigo garbei pavadinto Antanu,
krikšto tėvas.
Mirė Antanas Česonis Baltimorėje 1963 m. gegužės 12 d.
Paliko pluoštelį rankraščių: atsiminimų, eilėraščių, apsakymą.
P. S. Pritariu profesoriaus Vytauto Radžvilo išsakytiems žodžiams apie to meto pasirinkimą:
arba visose administracinėse pareigose naciai, kurie negailestingai
naikintų Lietuvą, arba lietuviai
patriotai, kurie, suprasdami pavojų žmonėms, daugelį jų išgelbėjo
sabotuodami nacistinės valdžios
sprendimus.

Ką paaugliai žino apie klimato kaitą?

Problemas supranta
Tyrėjai apklausė daugiau kaip
pusę tūkstančio 13-17 metų amžiaus Lietuvos paauglių. Duome-

nys nuteikia optimistiškai – net 97,6
proc. paauglių sutinka, kad vyksta
klimato kaita. Vos 7,7 proc. iš jų
mano, kad klimato kaita vyksta tik
dėl natūralių procesų, o 12,2 proc.
– tik dėl žmonių veiklos. Trečdalis
paauglių (29,3 proc.) galvoja, kad
klimato kaita vyksta daugiausiai
dėl žmonių veiklos, nors prisideda
ir gamtos procesai, beveik trečdalis (26,4 proc.) – kad klimato kaitą
vienodai lemia gamtos ir žmonių
veikla, kiek mažiau (22 proc.) – kad
klimato kaita daugiausiai vyksta
dėl gamtos procesų, bet prisideda
ir žmonių veikla.
Profesorė pabrėžia, kad apklausti
jaunuoliai gerai susipažinę su klimato kaitos situacija ir problemo-

mis – tik nedidelė paauglių dalis
(vos 0,6 proc.) galvoja, kad klimato
kaita nevyksta apskritai, o vos 1,8
proc. apklaustųjų nurodė neturintys
žinių, kodėl vyksta klimato kaita.
„Ši apklausa atskleidė, kad Lietuvos
paaugliai turi žinių apie pasaulyje
vykstančią klimato kaitą, supranta,
kad tai žmogaus žalingos veiklos
pasekmė, o ne natūralūs procesai,
ir tai nuteikia gana optimistiškai“,
– sako R. Žukauskienė.
Pasak jos, kitas svarbus aspektas
– kiek pats paauglys mano, ar yra
gamtai draugiškas žmogus. Beveik
pusė (48,1 proc.) paauglių sutinka,
kad nekenkti aplinkai yra viena
esminių jų gyvenimo nuostatų,
daugiau nei pusė paauglių mano,

Kaip pamačius nuolaidas nepamesti galvos?
Rūta PAuliukonytė, uAB „Publicum“. Sausį drąsiai galime vadinti

atsinaujinimo mėnesiu. Jo laukiame
ne tik dėl to, kad pradedame vykdyti
Naujųjų metų išvakarėse sau duotus
pažadus, tačiau šį mėnesį vyksta ir
lauktieji išpardavimai. Didžioji dalis
moterų skuba nusipirkti seniai nusižiūrėtą suknelę, batelius ar rankinę,
kuriai vis gailėdavo pinigų. Tačiau
ar matydami nuolaidas nepametame
galvos?

mano, kad daugkartinių pirkinių
krepšių naudojimas saugo aplinką,
o 85 proc. – kad nepridavus plastiko
butelių į supirkimo punktą aplinkos problemos didėja, 83 proc. – kad
nesuperkamo plastiko rūšiavimas
mažina aplinkos problemas.

Žalingas elgesys

Kodėl paaugliai?
Pasak R.Žukauskienės, būtent
paaugliai šiuo gyvenimo tarpsniu
ieško tapatumo, dėlioja ir grynina
savo moralines vertybes, susidaro
asmeninio elgesio normas, formuoja
savo įsitikinimus. „Nuo dabartinių
paauglių priklausys, kokie sprendimai dėl klimato kaitos bus priimami
jau netolimoje ateityje“, – įsitikinusi
R. Žukauskienė. – Be to, apklausti
paauglius pasirinkome darydami
prielaidą, kad paauglystėje ne tik
išryškėja gamtai draugiškas sąmoningas elgesys, bet jis ir gali būti
formuojamas, kadangi paaugliai jau
patys gali pasirinkti arba nepasirinkti įvairias aplinkai draugiškas
elgesio formas.“
Šias raidos tendencijas patvirtina
ir šiuo metu visame pasaulyje ypač
aktyvūs dėl klimato kaitos protestai, į kuriuos įsitraukę paaugliško
amžiaus jaunuoliai, o žymiausiu
tokių protestų veidu yra paauglė
iš Švedijos Greta Thunberg.

A. Česonis

Visų pirma, prieš eidami apsipirkti
išpardavimų metu, suplanuokite,
kokių drabužių ar daiktų jums tikrai reikia. Peržvelkite savo spintos
turinį ir nuspręskite, ką verta įsigyti, kitu atveju yra didelė galimybė
pasiduoti nuolaidas skelbiančioms
reklamoms ir įsigyti tai, ko jums
nereikia. Jums padės sudarytas
pirkinių sąrašas.
Prieš tai atlikite spintos reviziją.
Drabužius, kurių nebenešiojate, ga-

lite dovanoti, atiduoti vargingiau
gyvenantiems ar parduoti.
Stenkitės pirkti tai, ką ketinate dėvėti dabar arba pavasarį. Žieminė
striukė ar batai, kuriuos nusižiūrėjote, kitą sezoną jums gali nebepatikti.
Verta dėmesį atkreipti į bazinius aprangos elementus – balti marškiniai,
džinsai, kelnės ir švarkai.
Pasauliniais duomenimis, 70-80
proc. visų prekių nuperka moterys,
todėl tikėtina, kad jos dažniau nei

kad jie yra aplinkai nekenkiantys
bei tausojantys aplinką (60,3 proc.).

Konkretūs veiksmai
Tyrėjai taip pat siekė išsiaiškinti, ar
žinios apie klimato kaitą atsispindi ir
konkrečiuose paauglių veiksmuose.
Apklausos rezultatai rodo, kad paaugliai domisi, kaip gali išsaugoti
gamtą (54,9 proc.) ir atitinkamai
elgiasi: priduoda plastiko butelius
į supirkimo punktus (79,1 proc.),
apsipirkimo metu naudoja daugkartinius maišelius sveriamiems
produktams (37,8 proc.) bei savo
daugkartinį pirkinių krepšį (51,8
proc.), o 63,1 proc. paauglių rūšiuoja
nesuperkamą plastiką. Dauguma
apklaustųjų paauglių (84,7 proc.)

vyrai pasiduoda impulsyviam pirkimui.
Tuo tarpu vyrai į parduotuvę dažniausiai keliauja turėdami konkretų
tikslą ir žinodami, ko ieškos ir ką
tikrai pirks.
Didieji žiemos išpardavimai paskelbiami iš karto po didžiųjų metų
švenčių, todėl nenuostabu, kad dalis
mažesnes pajamas gaunančių žmonių išpardavimus pasitinka apytuštėmis kišenėmis.
Pasak Vaidoto Rimeikio, „Mokilizingas“ komercijos vadovo, pasakyti
tiksliai, kiek jų klientų trumpalaikę paskolą ima tam, kad reikiamą

Tyrimas rodo, kad tarp paauglių
paplitęs žalingas aplinkai elgesys
susijęs su plastikinėmis pakuotėmis.
Net pusė apklaustųjų prisipažino
perkantys karštus gėrimus vienkartiniuose puodeliuose, o beveik 70
proc. – geriamą vandenį buteliuose.
„Tokio elgesio priežastis galima
sieti su mada, įpročiu, priimtinu tarp
bendraamžių elgesiu“, – pastebi R.
Žukauskienė. Tiesa, naudoti geriamą
vandenį plastikiniuose buteliuose,
o ne iš daugkartinių gertuvių, paaugliai gali nuspręsti ir abejodami
geriamo vandens kokybe. Vis dėlto
apklausos rezultatai rodo, kad daugumai paauglių (76,6 proc.) kokybiškas
geriamas vanduo yra lengvai prieinamas, vadinasi, didesnė tikimybė,
kad paaugliai tiesiog neturi susiformavusio įpročio, tarkime, mokykloje
ar namuose gerti vandenį iš čiaupo
ir naudoti gertuves.
Viltingai nuteikia tik tai, kad net
66,3 proc. paauglių žino ir supranta, kad geriamo vandens pirkimas
plastikiniuose buteliuose didina
aplinkos problemas, nors tai ir neatsispindi jų elgesyje. Kita vertus,
paaugliai gana aktyviai priduoda
plastiko butelius į supirkimo punktus, nors tokį elgesį galima sieti su
pinigų už tarą grąžinimu, o ne sąmoningu noru tausoti aplinką.
„Tyrimas parodė, kad paaugliai
suvokia žmogaus poveikį aplinkai,
patys kasdieniame gyvenime dažnai
naudoja įvairias aplinkai draugiško
elgesio formas, tačiau į kai kurį aplinkai žalingą elgesį suaugusieji turėtų
atkreipti dėmesį ir skatintų tinkamą
elgesį“, – tyrimo rezultatus apibendrina profesorė R. Žukauskienė.

daiktą įsigytų išpardavimų metu,
negalima. Tačiau jeigu daiktas reikalingas ir imti paskolą jį nusipirkti
yra finansiškai naudinga, vertėtų
atkreipti dėmesį į kelis dalykus.
Pirmiausia įvertinti, ar to daikto
tikrai reikia ir ar žmogus galės laiku
mokėti paskolos įmokas.
„Žmonės, net ir imdami mažos
vertės paskolą, sprendimą turi
priimti taip pat atsakingai, kaip
ir imdami dideles paskolas. Taip
bus galima išvengti rizikos priimti
neprotingą sprendimą dėl finansinių įsipareigojimų“, – sako. V.
Rimeikis.
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Teatras ir A. M. Brazausko anūkai
Prieš 2019 metų savivaldos rinkimus LSDP
Marijampolės skyrius, kuriam vadovavo tada
dar kandidatas į mero pareigas Povilas Isoda,
rinkimų programoje įrašė: „Marijampolės dramos teatrui sudarysime galimybes tapti profesionalaus scenos meno įstaiga.“ O po rinkimų
praėjus maždaug septyniems mėnesiams savivaldybės taryba nusprendžia neprieštarauti
socialdemokratų siūlymui prijungti teatrą prie
Kultūros centro. „Koks skirtumas, ką rašėme
prieš rinkimus?“, - galima įskaityti (fotomontaže 1 psl. iš kairės) P. Isodos, jo pavaduotojo
Artūro Visockio, administracijos direktoriaus
Karolio Podolskio veiduose.
Todėl ir anūkai.

Kaltina abejingumu
Dramos teatro direktoriaus Romualdo Kučiausko, užimančio šias pareigas nuo 2000-ųjų
metų gruodžio 1 dienos, klausiu, kodėl per
tiek laiko nesuburta profesionalių aktorių,
režisierių trupė? Pašnekovas atsako nevyniodamas žodžių į vatą: „Dėl valdžios kurtumo ir
abejingumo teatrui“.
Jis samprotauja, kad Marijampolės valdžiai,
tiek dabartinei, tiek buvusioms, teatras pirmiausiai yra pastatas, skirtas vaidinti, kitiems
renginiams. „Kai pradėjau dirbti, pastatas
buvo apverktinos būklės. Tačiau artėjant
1942 metais įkurto Marijampolės miesto
municipalinio (savivaldybės – red. pastaba)
teatro 60 -mečiui, savivaldybė suremontavo
stogą, fasadą, atliko kitų darbų“, - prisimena
direktorius.

Ne tik pastatas
Savivaldybės tarybai kasmet teikiamose veiklos ataskaitose R. Kučiauskas pabrėždavo,
kad teatrui būtina profesionali aktorių trupė,
tačiau tarybos narių nedomino meno įstaigos
kūrybinio tobulėjimo perspektyvos.
Gal dėl to, kad iš savivaldybės biudžeto teatrui kasmet skiriama apie 200 000 eurų - ko
jam dar? Pasak direktoriaus, reikėtų papildomų
70 000 eurų - tai leistų įdarbinti 8-9 etatinius
aktorius.
Bet tam pinigų nerandama – čia juk ne 3 000
vietų daugiafunkcė sporto arena už 12 milijonų eurų! Todėl teatras sukasi, kaip išmano,
bei laukia didesnio savivaldybės biudžeto ir/ar
naujų tarybos narių, suvokiančių, kad teatras
ne tik pastatas, bet ir vieta, kurioje nuolat kuria
profesionalūs aktoriai, režisieriai, scenografai...

Nuolat „mynė ant kulnų“
Sukurti tokį Marijampolės dramos teatrą
R. Kučiauskas tikėjosi beveik prieš 20 metų
dalyvaudamas savivaldybės skelbtame konkurse užimti teatro direktorius pareigas. „Savo
pateiktoje programoje bendrais bruožais net
nurodžiau, kaip tai galėtų būti padaryta“, kalba direktorius, nuolat valdžiai „mynęs ant
kulnų“ dėl profesionalaus teatro statuso.
Jis prikišamai rodė pavyzdžiu Alytaus miestą:
„Vis klausdavau, kuo mes, suvalkiečiai, „biednesni“ už dzūkus. Alytaus miesto savivaldybė
išlaiko profesionalią etatinių aktorių trupę,
kelis režisierius, net sugebėjo pasistatyti šiuolaikiškus teatro rūmus, nors Dzūkijos sostinėje
šio meno tradicijos nepalyginamai menkesnės
nei Marijampolėje.“

Partiniai reikalai
R. Kučiauskas nuo 2011 metų yra LSDP
narys. Pasakoja, kad stoti į partiją įkalbėjo
šviesaus atminimo meras Vidmantas Brazys (jis buvo LSDP Marijampolės skyriaus
pirmininkas – red. pastaba). Esą teatrui bus
geriau, kai jam vadovaus savivaldybės taryboje
absoliučią daugumą turinčiai partijai priklausantis direktorius - tada taryba palankiau spręs
su teatru susijusius klausimus.
„Galimai ta intencija 2016 metų rudenį kartu
su savivaldybės administracijos direktoriumi
Sigitu Valančiumi teatre apsilankęs meras pasakė, kad vėliausiai 2018 metais savivaldybės
taryba ras finansų, kad galėtume suburti 8-9
etatinių aktorių trupę, - prisimena direktorius.
- Tokia žinia labai nudžiugino, tačiau po to
meras apsirgo...“

Kai kuriuos spektaklius statė kviestiniai profesionalūs režisieriai.“
Anot direktoriaus, nė vienas Marijampolės
dramos teatre sukurtas spektaklis nebuvo
atšauktas dėl nesusirinkusių žiūrovų. Nenuostabu, kad jie mūru stojo ginti Dramos
teatrą, kai „anūkai“ savivaldybės taryboje
paviešino ketinimus šią meno įstaigą jungti
prie Kultūros centro.
„Prijungti reiškia sunaikinti, nes praradęs
juridinio asmens statusą teatras netenka
galimybės tapti profesionalia scenos meno
įstaiga“, - pastebi R. Kučiauskas.

Ne karo metai...
Jis sako nesitikėjęs tokio didžiulio palaikymo – peticiją prieš teatro prijungimą pasirašė
apie 4 000 žmonių. Reiškia miestui (ir ne tik)
reikia Dramos teatro.
Valdžios argumentą, kad prijungimas per
metus padės sutaupyti apie 50 tūkstančių
eurų savivaldybės lėšų, teatras atremia merui ir savivaldybės tarybai adresuotu siūlymu
sumažinti tokia pat suma teatrui skiriamas
lėšas. Net nurodoma, kaip tai bus padaryta.
Direktorius pastebi, kad į 2019 metų lapkričio
18 dienos raštą teatras dar negavo atsakymo.
„Žmonių skaičius sumažėjęs drastiškai. Nuo
2000-ųjų metų mokinių skaičius per pusę

Tiltai dar nesudeginti
„Kad nebereikia, valdantieji žinojo prieš rinkimus, tačiau savo programoje vis tiek įrašė, kad
sudarys teatrui galimybes tapti profesionalaus
scenos meno įstaiga. Šio pažado sulaužymas
yra aukščiausio lygio cinizmas“, - sako R. Kučiauskas.
Gal žinojo, gal nežinojo, bet melas lieka melu,
nesvarbu, išdėstytas popiergalyje, jaučio odoje
ar kur kitur.
Bet... dar ne vakaras. Teatras, jausdamas gausybės gerbėjų palaikymą, nesudeda ginklų
- savivaldybės patvirtintus dokumentus, susijusius su teatro prijungimu, apskundė teismui.
Suprantama, jam bus apskųstas ir lemiamas
sprendimas dėl teatro prijungimo. Svarstyti
šį klausimą planuojama savivaldybės tarybos
posėdyje vasario mėnesį. Matyt, todėl teatro
direktorius viliasi, kad sudeginti dar ne visi
tiltai. Klausimo juk galima ir nesvarstyti...

Nesvarbu, kas vaidina
Marijampolės teatras liko mėgėjiškas aktoriai į repeticijas ateina po darbo. Nepavykus rasti su mėgėjais norinčio dirbti
profesionalaus režisieriaus, šio darbo ėmėsi
R. Kučiauskas. Jis režisūros, be kita ko, mokėsi Lietuvos teatro legendos Juozo Miltinio
studijoje Panevėžio dramos teatre bei tuometinės Lietuvos konservatorijos Klaipėdos
fakultete.
„Žiūrovui nerūpi, kas vaidina: mėgėjai ar
profesionalai, jis eina į Marijampolės dramos
teatrą, todėl mes turime pateisinti jo vardą,
- kalba R. Kučiauskas. - Pagal galimybes
kvietėme vaidinti profesionalius aktorius,
pavyzdžiui, Doloresa Kazragytė iš Kauno
Dramos teatro Marijampolėje jau tapo sava.

Kai kam svarbus tik teatro pastatas...

Kaip pasirinkti gydymo įstaigą?
Valstybinės ligonių kasos (VLK) informacija. Nors
laisvai pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje norima
gauti pirminės asmens sveikatos priežiūros bei
šeimos gydytojo paslaugas, privalomuoju sveikatos
draudimu apdrausti Lietuvos gyventojai gali jau
gerą dešimtmetį, dėl tokio sprendimo žmonėms
vis dar kyla vienokių ar kitokių klausimų.
VLK dar kartą atkreipia dėmesį, kad renkantis
gydymo įstaigą – polikliniką, medicinos centrą ar
šeimos gydytojo kabinetą, svarbu pasidomėti, ar ši
yra pasirašiusi sutartį su teritorine ligonių kasa. Nes
tik tokiu atveju suteiktos paslaugos yra apmokamos
iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.
Sveikatos priežiūros specialistų teigimu, vienas
svarbiausių aspektų renkantis šeimos gydytoją, yra
jo pasiekiamumas ir prieinamumas – kaip greitai
pas mediką įmanoma patekti susirgus, ar teikiama
konsultacija telefonu, kaip arti namų yra gydymo
įstaiga, kurioje jis dirba.
Automobilio neturintiems pacientams turėtų būti
svarbu, ar netoliese gydymo įstaigos yra viešojo
transporto stotelė. Todėl natūralu, kad dažniausiai
gyventojai renkasi arčiausiai gyvenamosios vietos
esančią arba jam patogiau pasiekiamą gydymo įstaigą.
Apsisprendusiam, kur nori gydytis, žmogui tereikia nuvykti į tos įstaigos registratūrą, parašyti
prašymą ir pasirinkti konkretų šeimos gydytoją. Jo
pasirinkimo tvarką nustato gydymo įstaigos vadovas. Jei asmuo pats nepasirenka šeimos gydytojo,
jį paskiria įstaigos administracija. Jei gydymo įstaigoje keičiasi šeimos gydytojas, pas kurį gydosi
pacientas, įstaiga turi apie tai jį informuoti. Be to,
žmogus visada turi teisę pakeisti mediką, su kuriuo

neranda bendros kalbos, ir toje pačioje įstaigoje
pasirinkti kitą šeimos gydytoją.
Jei pacientas vis dėlto yra nepatenkintas pasirinktos
pirminės sveikatos priežiūros įstaigos teikiamomis
paslaugomis, jis gali pereiti į kitą. Apsisprendus keisti
gydymosi vietą, naujai pasirinktajai įstaigai reikia
įteikti prašymą. Ši įrašo asmenį į savo aptarnaujamų
gyventojų sąrašą. Iš ankstesnės poliklinikos sąrašo
informacinėje sistemoje žmogus išregistruojamas
automatiškai, jam pačiam tuo rūpintis nereikia. Apdraustasis vienu metu gali būti prisirašęs tik vienoje
gydymo įstaigoje.
Už prisirašymo dokumentų tvarkymą gydymo
įstaigai reikia sumokėti 0,29 euro. Keičiant įstaigą
nepraėjus 6 mėnesiams nuo prisiregistravimo,
reikia sumokėti 2,90 euro už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos
persiuntimą. Naujai pasirinktai įstaigai pateikus
prašymą, paciento sveikatos istorija (ambulatorinė
kortelė) šiai perduodama per 3 darbo dienas.
VLK pernai gruodžio mėnesį atliktas gydymo įstaigų pateiktų duomenų tyrimas parodė, kad didžioji
dauguma Lietuvos gyventojų – beveik 1,9 mln. arba
66 proc. – renkasi viešųjų įstaigų teikiamas šeimos
gydytojo paslaugas. Kartu augo ir besigydančiųjų
privačiuose šeimos sveikatos centruose skaičius –
tokių pacientų yra beveik 1 mln. (34 proc.).
VLK duomenimis, Lietuvoje dirba per 2000 šeimos
gydytojų. Priminsime, kad šiuo metu ligonių kasos
yra pasirašiusios sutartis beveik su puse tūkstančio
gydymo įstaigų: 144 viešosiomis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančiomis įstaigomis ir jų turimais filialais bei
271 privačiomis gydymo įstaigomis ir jų filialais.

Jeigu pietauti ruošiatės biure
Indrė BALtrušAItIenė. „Iki“ prekybos
tinklo komunikacijos vadovė. Tokiomis

dienomis, kai pietų dėžutę pamiršote
namie ar pritrūkote fantazijos, svarbiausia nenuklysti valgyti į greito maisto
užkandinę. Tokiais atvejais parduotuvėje galima lengvai rasti maistingų
produktų.
Jeigu vis tiek norisi maistą gamintis
patiems, o biure tam yra sąlygos, „Iki“
maisto ekspertė Vilma Juodkazienė pateikia porą greitų pietų idėjų, kurias
galite įgyvendinti net ir biuro virtuvėje.
Daugelis klaidingai mano, kad sumuštinis yra pusryčių maistas. Kartais
tereikia pasitelkti fantaziją ir galima pasigaminti sotų, sveiką ir labai maistingą
sumuštinį, kuris puikiai tiks pietums.
„Rinkitės pilno grūdo duoną, ypač rekomenduojame ruginę, kadangi joje
yra gausu skaidulų. Nepabijokite sumuštiniui naudoti dviejų riekių – taip
pasigaminsite sotesnį patiekalą, kurį
užpildysite ne tik gardžiais, bet ir organizmui naudingais produktais.

Trumpai

Atkelta iš 1 p.

praktiškai sumažėjęs“, - praėjusių metų lapkritį
kalbėdamas apie savivaldybės įstaigų pertvarką pastebėjo meras P. Isoda. Kas tiesa, tas tiesa
– tai patvirtina ir šiame „Miesto laikraščio“
numeryje spausdinami statistikos duomenys
apie miesto ir savivaldybės gyventojus.
Tačiau jų Marijampolėje vis dar maždaug
dvigubai daugiau nei buvo 1942-aisiais metais. Kai įkurtas Dramos teatras. Praėjus keliems mėnesiams nuo įkurtuvių teatre jau
dirbo 15 etatinių aktorių. Karo metu teatro
reikėjo, o artėjant Kovo 11-osios trisdešimtmečiui – nebereikia!

Dvigubo sumuštinio įdarui rinkitės
mėsos ar žuvies produktų – kalakutieną,
lašišą ar tuną. Tai pietų, o ne pusryčių patiekalas, todėl drąsiai galima jį
užpildyti sunkesniu maistu“, – sako V.
Juodkazienė.
Anot jos, sumuštinis nebūtinai privalo
būti perteptas sviestu. Jį gali keisti varškės užtepėlė, pesto padažas ar tiesiog
sutrintas avokadas. Pastarasis apskritai
turėtų būti neatsiejama raciono dalis,
tai yra vienas vertingiausių ir organizmui naudingiausių vaisių. „Pietų
sumuštiniui nepagailėkite daržovių –
rinkitės salotas, ridikėlius, pomidorus,
agurkus, paprikas, raudonuosius svogūnus ar mėgstamų žolelių“, – pataria
V. Juodkazienė.
Jos teigimu, pietums renkantis grikius, patiekalas bus ne tik maistingas,
bet ir nesudėtingas.
„Kol grikiai mirksta vandenyje, užsukite į parduotuvę ir pasiimkite tuos
maisto produktus, kurie jums patinka
prie grikių“, – sako V. Juodkazienė.

Apdovanoti geriausi 2019 m.
Marijampolės sportininkai.
***
Aplinkos projektų valdymo
agentūra paskelbė kvietimus fiziniams asmenims gauti paramą
neefektyvių biomasę naudojančių
šildymo katilų keitimui į efektyvius biokuro katilus arba šilumos

siurblius ir mažos iki 10 kW galios
saulės elektrinių įrengimui arba
įsigijimui iš elektrinių parko.
***
Savivaldybės tarybos posėdis
šaukiamas sausio 27 d. (pirmadienį) 13 val.
Plačiau www.marijampole.lt
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DRAMOS TEATRAS
Vasario 5 d. 18 val.
Katažinos koncertas ,,Myliu gyvenimą!”.
Bilietas 10 Eur, 12 Eur, 15 Eur.
Bilietus galite įsigyti www.bilietai.lt, visose BILIETAI LT kasose
ir Marijampolės dramos teatro
kasoje.
-----------------------Vasario 7 d. 11 val.
Keistuolių teatro viešnagė. Spektaklis-žaidimas ,,Pati labiausia
pasaka“. Bilietas 6 Eur. Bilietus
galite įsigyti www.kulturospasas.emokykla.lt. (Kultūros paso
programa).
-----------------------Vasario 7 d. 18 val.
Keistuolių teatro viešnagė. ,,Rie-

šutų duona“, pagal S. Šaltenio
apysaką.
Bilietas 12 Eur, 15 Eur.
Bilietus galite įsigyti www.tiketa.
lt ir www.kulturospasas.emokykla.lt. (Kultūros paso programa).
-----------------------Vasario 12 d. 18 val.
Kitokio teatro viešnagė. Komedija
,,Pašėlusių moterų išpažintis“.
Bilietas 12 Eur, 15 Eur.
Bilietus galite įsigyti visose BILIETAI LT kasose ir www.bilietai.
lt bei Marijampolės dramos teatro
kasoje.
-----------------------Vasario 18 d. 18 val.
VšĮ “Geros muzikos ekspertai”
viešnagė.PREMJERA. Dviejų dalių komedija ,,Principas“.

Kryžiažodis

Bilietas 8 Eur, 10 Eur.
Bilietus galite įsigyti www.tiketa.
lt ir Marijampolės dramos teatro
kasoje.
-----------------------Vasario 26 d. 18 val.
Oskaro Koršunovo teatro viešnagė.
Vienos dalies spektaklis ,,Terapijos“.
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: pirmadieniais-penktadieniais nuo 12-14 val. ir
17-18 val. Bilietų užsakymas tel. 8 667
01110. Daugiau informacijos teatro
internetinėje svetainėje: http://www.
marijampolesteatras.lt

Sudarė Danutė Šulcaitė

K.T. „SPINDULYS“
„Užsimaskavę šnipai“ (JAV,
animacinis veiksmo, nuotykių ﬁlmas
visai šeimai, N-7).
Dubliuota lietuviškai.
Sausio 25, 26 d. 11 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 3 Eur.
------------------„Ledo šalis 2“ (JAV, animacinė
nuotykių komedija visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Sausio 25, 26 d. 13 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki 10
m. – 3,50 Eur.
Sekmadienį 13 val. – ŠEIMOS SEANSAS, bilieto kaina – 3,50 Eur.
------------------„Daktaras Dolitlis“ (JAV, nuotykių komedija visai šeimai, N-7).
Dubliuota lietuviškai.
Sausio 24–30 d. 15 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki 10
m. – 3,50 Eur.
------------------„Mažosios moterys“ (JAV, romantinė drama, N-7).
Sausio 24–26 d. 17.30 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.

paslaptingi Oklahomos nusikaltėliai,
vadovaujami žiauriojo „Sausaakio“ (aktorius Henry‘is Golding‘as). Apdairusis
Mikis verslą parduoti atsisako. Sausaakis jam pasiunčia žinutę, užpuldamas
vieną itin slaptą marihuanos auginimo
tašką. Apstulbęs dėl tokio priešininkų
informuotumo, Mikis paveda situaciją
išsiaiškinti geriausiam savo parankiniui
Reimondui (akt. Charlie‘is Hunnam‘as).
Tuo tarpu, pajutę kraują, į ringą žengia
ir kiti nusikalstamo pasaulio veikėjai.
Žingsnis po žingsnio, veiksmas po veiksmo, Londone užverda tikras nesusipratimų, smurto, apgavysčių bei absurdo
pragaras. Be jau minėtų aktorių juostoje nusiﬁlmavo ir tokios žvaigždės kaip
Eddie‘is Marsan‘as („Šerlokas Holmsas“),
Colin‘as Farrell‘as ir barzdą užsiželdinęs
bei ganėtinai klaikiu akcentu kalbantis
Hugh‘as Grant‘as.
-------------------

IŠANKSTINIS SEANSAS:
„Importinis jaunikis“ (Lietuva,
komedija, N-13).
Sausio 30 d. 20 val. PAMATYK PIRMAS!
Bilieto kaina – 5 Eur.

MAŽOJI SALĖ
„Selma ir užburtas miestas“
(Meksika, animacinis filmas visai
šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Sausio 25, 26 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.
-------------------
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Kryžiažodžio (Nr. 2) atsakymas: BRONCHAI

Vertikaliai: Distiliacija. Hemoglobinas. Sona. Lakta. Rašyk. Imli.
Asoda. Uostas. Sat. Mals. LRT. Butkutė. Kur. Islamabadas.
Horizontaliai: Ameba. Ideali. Amuletas. Klos. Ilgatis. Luka. Tartum. Iros. Tėra. Boras. Inas. Išnašos. Yda. Sekatorius.
Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki sausio 30 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

Knygą „Paklusę įsakymui“ laimėjo
VLADAS ABRAMAVIČIUS.
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

Amerikietės Louisos May Alcott prieš
pusantro šimto metų parašytas romanas „Mažosios moterys“ laikomas tikra
savo žanro klasika ir lyginamas su seserų Brontė ar Džeinės Osten kūryba.
Autobiograﬁnių detalių nestokojančioje
knygoje L.M. Alcott aprašo keturių seserų
– Megės, Džo, Betės ir Eimės – gyvenimą.
Bręstančios merginos pažįsta pasaulį,
maištauja prieš visuomenės stereotipus
moterų atžvilgiu ir pamažu formuojasi
kaip stiprios, nepriklausomos asmenybės.
Pagal šį romaną sukurta daugybė televizijos serialų, miuziklų, operų, pjesių ir,
žinoma, ﬁlmų. Naujausia, Gretos Gerwig
režisuota versija yra jau aštuntoji knygos
ekranizacija. Joje pagrindines herojes
seseris vaidina Saoirse Ronan, Emma
Watson, Florence Pugh ir Eliza Scanlen.
Šalia jų nusiﬁlmavo ir tokios žvaigždės
kaip Meryl Streep, Laura Dern ir Timothée‘is Chalamet.
------------------„Tobulas pasimatymas“ (Lietuva, romantinė komedija, N-13).
Sausio 24–26 d. 20 val.
Sausio 27–30 d. 17.30 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.
------------------„Džentelmenai“ (JAV, kriminalinis veiksmo ﬁlmas, N-16).
Sausio 24, 25 d. 22 val.
Sausio 27–29 d. 20 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.
Londone gyvenantis amerikietis Mikis
Pirsonas (aktorius Matthew McConaughey‘is) Britanijos sostinėje sukūręs tikrą marihuanos imperiją. Natūralu, kad jo verslas gundo daugybę tiek
menkesnių, tiek stambesnių kriminalinio
pasaulio veikėjų. Tačiau nuovokus, atsargus ir ryžtingas Mikis žino, kaip išvengti problemų. Tiksliau, žinojo iki šiol.
Marihuanos verslą užsimoja nupirkti

„Fiksiai prieš Krabius“ (Rusija,
animacinis ﬁlmas visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai
Sausio 24–30 d. 15.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams iki
10 m. – 3 Eur.

------------------„Lopšinė“ (Prancūzija, kriminalinė
drama, N-13).
Sausio 24–30 d. 17.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
------------------„Pasmerkti. Pajūrio džiazas“
(Lietuva, kriminalinė drama, N-16).
Sausio 24–30 d. 19.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
------------------„Pats sau milijonierius“ (Lietuva, komedija, N-13).
Sausio 24, 25 d. 21.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
------------------Perkant internetu www.spinduliokinas.
lt, bilietai pigesni! Informacija teikiama
tel. (8 343) 54787.
---------------------------
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Vasario 8 d. 17.00 val. Marijampolės Kultūros centre
vyks Tarptautinis projektas-koncertas „ČIGONŲ KARALAITĖ“.
Jeigu ilgais žiemos vakarais jus apims liūdesys, aplankykite nuotaikingą koncertą „Čigonų Karalaitė“,
kuris vyks vasario 8 d. 17.00 val. Marijampolės Kultūros centre. Tai dainos, šokio ir muzikos „šou“ apie
meilę sužibusią tarp dviejų degančių širdžių, kuriame
apjungti gražiausi visų pamėgti kūriniai. Koncerto metu
savo kerais žiūrovus užburs žavingoji dainininkė - Anna
Dribas (Ispanija), kuri jau yra žinoma Lietuvos publikai,
kaip miuziklo „Baltijos Carmen“ pagrindinio vaidmens
atlikėja, specialiai šiems renginiams išmokusi lietuvių
kalbą. Jai talkins Tarptautinių konkursų laureatas Laimonas Bendaravičius, kuris savo profesionalumu
yra jau ne kartą pakerėjęs Lietuvos publiką. Taip pat
uždegančiais šokiais visus žavės temperamentingosios
šokėjos: Lalita Čihradze (Gruzija), Margarita Kamjaka
(Ukraina), Kotryna Ostrovska ir Juliana Maske (Latvija) bei gitaros virtuozas- Agry Rich (Airija). Šį Tarptautinį
projektą sukūrė prodiuseris, žinomas dainų autorius ir
atlikėjas, gyva grupės „Hiperbolė“ legenda - Viktoras
Prapras. Įspūdingo pasirodymo metu sceną papuoš 40
komplektų sceninių rūbų bei spalvinga scenograﬁja.
Būtinai aplankykite šį nuostabų renginį, nes žiūrovai
Lenkijoje, Estijoje ,Ukrainoje, Latvijoje ir Lietuvoje kaskart
stovėdami išlydėdavo atlikėjus audringomis ovacijomis
po kiekvieno jų pasirodymo.
Gerą nuotaiką Jums garantuojame!

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

būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.
Perkame visų markių automobilius. Tel.
8-644 15555.
Sendaikčius: monetas, statulėles, laikrodžius, ženklelius, karinius daiktus, gintarą
ir kita. Atvykstu. Tel. 8-671 04381.

REIKALINGA
Baldų gamybos įmonė Kazlų Rūdoje
ieško autokrautuvo vairuotojų. Organizuojamas transportas. Užsidirbsite
iki 650 Eur į rankas. Susisiekite tel. 8
667 42239.

PERKA

Papildoma informacija: http://www.muzikosturas.lt/galerija.html https://www.facebook.com/cigonu.karalaite/
Bilietų platinimas: Marijampolės Kultūros centro kasoje

Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes,
sodybas. Tel. 8-676 41155.
Superkame visų markių automobilius. Gali

Ledų gamybos įmonė Marijampolėje
ieško PAKUOTOJŲ, be patirties. Darbo
graﬁkas su naktinėmis pamainomis.
Užsidirbsite 450-500 Eur į rankas. Susisiekite tel. 8 667 42239.

Jūs laukiami Marijampolės kultūros centre
Vlado Skaricko jubiliejinė fotoparoda.
Paroda veiks iki vasario 15 d.
Kultūros centre, I aukšte.
------------------Meno mėgėjų kūrybos paroda.
Paroda veiks iki kovo 31 d. (Mkc
Baraginės skyriuje)
-------------------Sausio 31 d. 15 val.
Modernaus folkloro projektas
„Margai skamba“ (kultūros centre, choreograﬁjos salėje).
---------------------

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“ (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.
--------------------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.

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.

Leidykla „Briedis“ pristato
.

Vienu JAV politikos milžinų laikomas J. McCainas 2008 m. tapo
Respublikonų partijos kandidatu
į JAV prezidentus ir rinkimuose
susigrūmė su demokratu Baracku
Obama.
Respublikonas J. McCainas daugiau kaip tris dešimtmečius dirbo
Kongreso aukštuosiuose rūmuose
ir atliko svarbų vaidmenį debatuose dėl karo ir taikos, valstybės moralinės krypties. Tai buvo vienintelis politikas, pasirengęs rizikuoti
ir tapti nepopuliarus, bet vis tiek
primygtinai reikalavęs elementa-

rios pagarbos šventoms jo šalies
institucijoms.
„Tai buvo gera kelionė. Pažinau
didingų aistrų, nuostabių stebuklų,
kariavau kare ir padėjau pasiekti
taiką. Gyvenau puikiai. Kartais atrodė, kad esu vienišiausias šioje
žemėje, o kartais turėdavau progą
mėgautis tikrų herojų kompanija. Aš patyriau giliausią neviltį ir
aukščiausią paguodą. Aš užsitikrinau šiek tiek vietos Amerikos
istorijoje.“ (John McCain)
*******
Dar praėjusiame amžiuje mokslininkai sutarė, kad vėžį sukelia genetinės priežastys, atsirandančios
dėl chromosomų pažeidimo ląstelių branduoliuose. O jeigu mokslas
laikosi klaidingo įsitikinimo ir vėžį
sukelia visai ne pažeista DNR, o dėl
mitochondrijų disfunkcijos sutrikusi medžiagų apykaita?
Gydytojas osteopatas Josephas
Mercola siūlo naujoviškai pažiūrėti į tokį kasdienį ir svarbų reiškinį
kaip mityba.
Knyga „Riebalai – gyvybės šaltinis“ – naujoviškas ir pirmas tokio
pobūdžio mitybos vadovas. Jame
atskleidžiama, kad visos ligos stipriai susijusios su sutrikusiu medžiagų apykaitos procesu. Kas jį
sutrikdo? Tai lemia mitochondrijų
disfunkcija. Mitochondrijos – ląstelių, kurių mūsų kūne yra tūkstan-

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

Skelbimai į laikraštį

TELEFONU!

1679
čiai, viduje esančios vadinamosios
energijos stotelės, kurios suteikia
ląstelėms energijos ir kartu palaiko
mūsų gyvybę bei sveikatą. O kai
pažeista daugybė mitochondrijų,
neįmanoma išlikti sveikam.
Pradėti labiau rūpintis savo
sveikata nėra sudėtinga. Tiesiog
reikia kūnui duoti tinkamo maisto, kuris būtų energijos šaltinis.
Bet į sąvoką „tinkamas maistas“
vėlgi siūloma pažvelgti naujai ir
išbandyti ketogeninę mitybą. Joje
yra mažai angliavandenių ir daug
sveikųjų riebalų. O tai, autoriaus
tikinimu, yra būdas optimizuo-

TRUMPOSIOMIS

SMS
ŽINUTĖMIS

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.

SMS kaina 4,34 €

ti biocheminius procesus, kurie
slopintų įvairias ligas ir padėtų
organizmui gyti.
Nauda, kurios gausime pakeitę
įprastą mitybą į ketogeninę, gali

Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

nustebinti – ne tik gydyti, užkirsti
kelią sunkiai ligai, bet ir suteikti
daugiau energijos, pagerinti smegenų veiklą, padėti numesti svorio
ir jo nebesusigrąžinti.

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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Didžiausią oranžeriją užlies
muzikos garsai ir spalvos
Indrė SEKEVIČIENĖ, Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) Kauno botanikos sodas. Sausio 24 d., penktadienį,

17 val. VDU Botanikos sodo oranžerija taps šviesų ir
garsų oaze – čia vyks viduržiemio šventė „Skambanti
ir švytinti oranžerija“. Šventės programoje – ypatingai
apšviestos erdvės, muzikos instrumentų garsai ir
solistų balsai, poezijos knygos pristatymas. Šventėje
lankytojų akiratį plės ekskursijų vadovo pasakojimai,
suburs, šildys ir skonių pagalba į vasaros pievas skraidins Botanikos sodo arbata.
„Nors daugybė gamtos reiškinių labiau primena
pavasarį nei žiemos vidurį, tęsiame gražią tradiciją
ir sausio pabaigoje švenčiame viduržiemį. Šių metų
renginys lankytojus sukvies į turbūt vieną žaliausių
ir egzotiškiausių erdvių Lietuvoje: šventinę nuotaiką
tarp gausybės žydinčių augalų, palmių, įvairiausio
dydžio kaktusų kurs poezija, muzika ir specialus
apšvietimas“, – sakė VDU Botanikos sodo skyriaus
vadovė Kristina Mulevičienė.
„Skambančios ir švytinčios oranžerijos“ repertuare
– nuo klasikos iki šiuolaikinės pop muzikos. Šventėje
akordeoną prakalbins Vytenis Danielius, saksofono
garsais erdves užlies Gytis Murauskas, švelnius kanklių akordus dovanos Justina Šimonytė. Lankytojų
dėmesį trauks ir ausis džiugins Austėjos Krivickaitės

vokalas, į dainuojamosios poezijos gelmes leis nuklysti Asta Krasauskaitė.
Viduržiemio šventės dalyviai pirmieji susipažins
su momento, akimirkos, baltiškųjų pradų skelbimo
poetu vadinamo Povilo Ventos Kuprio naujausia
poezijos knyga „Medžiameldis“. Šių metų pradžioje
pasirodžiusią, dar dažais kvepiančią knygą autorius
vadina manifestu: „Esu medžio ir gamtos, gamtos
jėgų, gamtos grožio ir jos amžinumo garbintojas“.
Pirmoji P. Ventos Kuprio knyga „Pirmasis saulės
spindulys“ (2016) skirta meilei, įsimylėjimui: ne vien
žmonėms, bet ir gamtai, baltiškiems dievams, egzistencinei būčiai. „Medžiameldyje“ – nemažas pluoštas
haiku. Kaip sako knygos autorius, „tai yra mano kasdienio gyvenimo potyriai, paversti talpiais trieiliais“.
Renginio „Skambanti ir švytinti oranžerija“ vedėjas
ir režisierius Viktoras Jermolovas lankytojams žada
įspūdingą reginį: „Šių metų šventėje išskirtinis dėmesys bus skirtas spalvingam apšvietimui – vaizdas
žavės tiek esančius viduje, tiek stebinčius oranžeriją
iš šalies“.
„Skambanti ir švytinti oranžerija“ vyks VDU Botanikos sode, Ž. E. Žilibero g. 6, Kaune. Renginys
papildomai neapmokestinamas, galioja įprasti VDU
Botanikos sodo lankymo bilietai.

Žiemą dygstantys grybai siunčia žinią
Liudmila JANUŠKEVIČIENĖ, Vilniaus universitetas. Viešojoje er-

dvėje šią žiemą netrūksta gyventojų
keliamų nuotraukų, kuriose – miške
rasti grybai. „Tai ne prasimanymas,
o šių metų žiemos realybė. Ir šie
procesai nėra labai džiuginantys,
nes signalizuoja apie klimato kaitą“, – sako Vilniaus universiteto
Gyvybės mokslų centro (VU GMC)
mokslininkas mikologas prof. Ernestas Kutorga.

Pasakos tapo tikrove
Mokslininkas prisipažįsta pats
atidžiai stebintis šios žiemos reiškinius, nes jie – tikrai ypatingi. Apie
mergaitę, kurią žiemą išvarė skinti žibučių, vaikystėje skaitėme tik
pasakų knygoje. Tačiau pastaruoju
metu tai, kas vyksta mūsų žiemomis, išties stebina ne tik visuomenę, bet ir mokslininkus. Atrodo, kad
žydinčios žibutės, iš medžių tekanti
sula žiemą tampa realybe.
Mikologas teigia šią žiemą jau ne
kartą girdėjęs apie miške gyventojų
randamus grybus. „Anksčiau grybavimo sezonas baigdavosi rudenį, o

šią žiemą, galima sakyti, jis prasitęsė – persikėlė į gruodį ir netgi sausį. Štai per vieną televizijos kanalą
matėme siužetą apie Dzūkijos miškuose randamas gražias ir sveikas
voveraites. Net nebūnant vietoje ir
žiūrint į jas ekrane akivaizdu, kad
tai ne seni, sukirmiję ar peršalę, bet
naujai išdygę grybai“, – pasakoja
profesorius.

Neįprasta anomalija
Pasak VU GMC mokslininko, nieko nestebintų, jeigu būtų randama
tokių grybų rūšių, kurios įprastai
Lietuvoje dygsta ir žiemą, pavyzdžiui, juodkočių ugniabudžių. Tačiau tos rūšys, kurios aptinkamos
šį sezoną, tikrai nėra žieminiai
grybai.
„Voveraitės įprastai
yra vasaros ir rudens
grybai. Tradiciškai,
rudenį baigę sezoną, voveraites
pamiršdavome
iki kitų metų.
Kadangi šiemet beveik

visai nebuvo šalnų, voveraitės
randamos ir sausį. Tai nėra įprasta, tokį reiškinį netgi pavadinčiau
anomalija“, – sako mikologas.
Pasak jo, voveraitė yra mikorizinio
tipo grybas. Skirtingai nuo juodkotės ugniabudės, kuri gali augti ir
ant medžių kamienų, todėl nebijo
vėsesnių orų, voveraitė sudaro simbiozę su miško medžių šaknimis.
Lietuviškomis žiemomis visa gamta
žiemodavo, nes nukritus temperatūrai sustodavo ir augimas. Tačiau
šią žiemą gamta, deja, nežiemoja ir
aktyvumą rodo tiek medžiai, tiek
ir grybai.

Įsiklausyti būtina
Prof. E. Kutorga primena, kad net ir
žiemą rastus grybus valgyti galima,
tačiau reikia atsiminti tam tikras
taisykles.
„Jei grybas sveikas, jį galima valgyti nepaisant sezono, kada jį radote“, – sako mokslininkas, tačiau
pataria niekuomet nerinkti nežinomų ar abejotinų grybų. Kelios mūsų
miškuose augančių grybų rūšys yra
nuodingos, todėl į krepšį reiktų dėti
tik tuos grybus, kuriuos pažįstame
ir žinome, kad jie nesukels sveikatos
problemų. Tai pirmoji žinia, kurią
mums priminė „pratęstas“ grybavimo sezonas.

„Prieš renkant grybus reikia įvertinti ir jų būklę. Net ir gerai mums
žinomi grybai, kuriuos nuolat renkame ir valgome, gali būti kenksmingi mūsų sveikatai, jei juose
prasidėjęs irimo procesas, jeigu jie
surinkti svyruojant oro temperatūrai, pavyzdžiui, kai po atšalimo būna
atšilimas. Tokiu atveju grybų rinkti
ir valgyti tikrai nerekomenduoju“,
– sako profesorius.
Vis dėlto, pasak mokslininko, net ir
sveikais bei skaniais valgomais grybais, dygstančiais žiemą, džiaugtis
nereikėtų dėl vienos priežasties. Klimatologai skelbia, kad sausį vienas
po kito ﬁksuojami šilumos rekordai
Lietuvoje.
„Mano, kaip mikologo, ne vienerius metus stebinčio miškuose vykstančius procesus, nuomone, tokie
reiškiniai kaip žiemą dygstančios
voveraitės yra gamtos signalas
mums. Kur gamtos pokyčiai
nuves – kol kas dar pasakyti
sunku, tačiau į klimato kaitos signalus įsiklausyti
būtina“, – sako prof. E.
Kutorga.

