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Neprekiaus
gyva žuvimi

Savo pirkėjams siūlome platų atšaldytos žuvies, tarp jos ir karpių,
asortimentą. Tikimės, kad pirkėjų
poreikiai liks patenkinti.

Vytautas ŽEMAITIS. Praėjusią savaitę „Miesto laikraščiui“ išspausdinus
istoriko Rimvydo Urbonavičiaus straipsnį apie II Pasaulinio karo metais
Marijampolės burmistru buvusį Antaną Česonį („Miesto burmistras,
pasipriešinęs naciams“), sulaukėme žinutės iš jo sūnaus Rimo Antano
Česonio. Jis gyvena JAV Ročesterio mieste, yra Lietuvos Garbės konsulas
Niujorko valstijoje.
„Labai didelis ačiū už tą rašinį apie mano tėvą. Tai buvo man neišpasakytai didelė staigmena ir didelis malonumas man ir vaikams ji skaityti.
Rudenį atšventėm miestų draugystės 10 metų jubiliejų (Ročesteris draugauja su Alytumi – red. pastaba). Dabar su dukra, kuri perėmė iš manęs
pirmininko (Alytaus ir Ročesterio susigiminiavusių miestų komiteto
– red. pastaba) postą, bandome surinkti šiek tiek lėšų tiems didvyriams
ugniagesiams Alytuje. Vasarą planuoju būti Lietuvoje, jei tik sveikata leis“.

Sūduvos širdis
MIAMIEČIAI

ar

SUVALKIEČIAI

Plačiau apie tai 5 psl.

#Mes prisiminėme.
Ir užsidėjome pliusą
Arūnas KAPSEVIČIUS. Grotelės (kurios pavadinime)
reiškia informaciją apie tam tikrus bendrus veiksmus,
temas socialiniuose tinkluose. Sausio 27 d. radosi
grotelės su anglišku prierašu: „mes prisimename“
bei nuotrauka iš žydų žudynių vietų. Taip siekta
visuotinai paminėti tarptautinę Holokausto aukų
atminimo dieną.
Marijampoliečiai Šešupės slėnyje išžudytus žydus
pagerbė du kartus. Rytą miesto vadovai „užsidėjo
groteles“ bei nusifotografavo, o po pietų tai padarė
kultūros įstaigų darbuotojai. Matyt, meras su koman-

da skubėjo į savivaldybės tarybos posėdį ir pasirinko
laiką iki jo pradžios, nors iš anksto buvo suderintas
bendras pagerbimas.
Nejau posėdžio metu visi tarybos nariai su meru
negalėjo atvykti ir pagerbti išžudytų marijampoliečių
atminimą? Suprantu, tarybos nariai - garbingi ponai ir
ponios, sunkiai dirbantys mūsų labui, turintys mažai
laiko, juolab rinkimai toli.
Tarpukariu miesto taryba turėjo patirtį dėl svarbaus
įvykio bent valandai atidėti savivaldos reikalų aptarimą. Taip, pavyzdžiui, atidarę „Sodžiaus“ muziejų,
tarybos nariai grįžo posėdžiauti.
Pašešupyje nužudyti du Marijampolės viceburmistrai: Abraomas Goldengeimas ir Chaimas Rotšteinas,
daugelis žydų tautybės miesto tarybos narių, Lietuvos
kariuomenės kūrėjų, karių savanorių, verslininkų,
kitų miestelėnų.
Pliusas uždėtas, „grotelės yra, bet...

Jurgis MAČYS. Ir medicininio išsilavinimo neturintis žmogus
gali padėti priversti sustojusią širdį vėl plakti panaudojęs automatinį išorinio širdies gaivinimo aparatą (deﬁbriliatorių). Du
tokius nupirko Marijampolės „Rotary“ klubas. Automatiniai
įrenginiai sumontuoti J. Basanavičiaus aikštėje prie savivaldybės
pastato ir Kultūros rūmų fojė (nuotraukoje).
Anot „Rotary“ klubo prezidento Vido Krapukaičio, viešose
miesto erdvėse deﬁbriliatorių iki šiol nebuvo. Tuo tarpu sutrikus
širdies veiklai, kai šis įrenginys gaivinti žmogų panaudojamas
per pirmąsias 4 minutes, 75 procentų nelaimėlių širdys vėl
pradeda plakti.
„Tokie statistiniai duomenys buvo svarbi paskata įsigyti deﬁbriliatorius ir parinkti jiems vietas, kuriose arba šalia jų vyksta
didžiausi masiniai renginiai. Savivaldybės ir Kultūros rūmų
darbuotojus naudoti prietaisą apmokys Greitosios medicinos
pagalbos stoties specialistai“, - pasakoja V. Krapukaitis.
Ne vieną tūkstantį eurų kainavusiems aparatams pirkti pinigų
skyrė Marijampolės bei trijų Jungtinės Karalystės „Rotary“ klubų
nariai, būrelis užsienyje gyvenančių lietuvių.

nuo Einošiaus
Plačiau apie tai 4 psl.

visiškai atsisakys prekybos gyva
žuvimi.

Jūsų/mūsų laikraštį paskaito ir Amerikoje

Ką reikia žinoti mokant
vairuoti šeimos narį?

Indrė BALTRUŠAITIENĖ, prekybos
tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė. „Iki“ parduotuvės šį pavasarį
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Jurgis MAČYS. Vilniuje vykusiame pasitarime dėl europinio geležinkelio
„Rail Baltica“ pažymėta, kad ruože nuo Kauno iki Lietuvos/Lenkijos valstybių
sienos pradėtos teritorinio planavimo procedūros, sprendžiami europinės
vėžės atkarpos Kaunas – Lenkijos siena modernizavimo – pritaikymo
globaliems projektams klausimai. Šiame ruože bus pastatyta nauja dviejų
kelių europinio standarto geležinkelio linija ir rekonstruojama esama.
Tai reiškia, kad milijonai eurų bus skirti taisyti vos prieš porą metų
modernizuotam (!) geležinkeliui, tik ataskaitose apie atliktus darbus vadintam „Rail Baltica“. Pagal projektą iki 250 km/val. greitį turintys išvystyti
keleiviniai traukiniai šia atkarpa juda tris kartus lėčiau.

PAS
Keipošių...
Adolfina BLAUZDŽIŪNIENĖ,
apskrities moters veiklos
centro vadovė. „Miesto lai-

kraštyje“ perskaičiau žinutę,
kviečiančią siūlyti kandidatus į
savivaldybės Nevyriausybinių
organizacijų tarybą. Įdomu, kokiu tikslu ji sudaroma? Praeitą
dviejų metų kadenciją buvau
šios tarybos valdyboje, tačiau
po pirmojo susirinkimo nebuvau nė karto kviesta į posėdį.
Manau, Marijampolėje taryba
sudaroma tik dėl pliusuko, skirtingai nei veikiančios Vilkaviškio rajone ar Kaune.
Mūsų organizacija vykdo
Europos socialinio fondo
agentūros projektą „Darbas žmogaus gyvenimo kokybė“.
Jis skirtas žmonėms su negalia,
gyvenantiems rizikos grupės
šeimose, gaunantiems socialines išmokas. Kol rengėme
projektą, gavome lėšų, buvo
priimtas Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas.
Nors Prezidentas kalba apie
gerovės valstybę, socialinės
apsaugos ir darbo ministras
akcentuoja skurdo mažinimo
reikšmę, Marijampolėje nerandame supratimo.
Su savivaldybės administracija sudarėme sutartį dėl
projekto įgyvendinimo. Administracija įsipareigojo parinkti
pagalbos reikalingus žmones,
teikti būtiną informaciją... Tačiau to nedaroma, nes visi, su
kuo bendrauju, bijo nusižengti
tam įstatymui. Administracijos
direktorius Karolis Podolskis
sako negalintis nurodyti tokių
žmonių ir siūlo kreiptis į Piniginės paramos skyriaus vedėją
Vidą Bružinskaitę, ši, savo ruožtu, siūlo eiti pas... direktorių. Ar
neperlenkiama lazda, juk dėl
tokio „atsargumo“ nukenčia
savivaldybės žmonės.

Dauguma šalies merų pasisako už siūlymą mokyklinio ugdymo tikslinių
dotacijų administravimą ir skirstymą perduoti savivaldybėms.
Tokią pertvarką siūloma įtvirtinti Politinių partijų susitarime dėl Lietuvos švietimo projekto. Jai, Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atliktos
apklausos duomenimis, pritarė 36 iš 50 nuomonę išsakiusių merų, taip pat
LSA valdyba.
„Savivaldybės, geriausiai žinodamos savo bendruomenių poreikius, galėtų
dar racionaliau naudoti viešuosius ﬁnansus bei užtikrinti švietimo paslaugų
prieinamumą ir kokybę savo gyventojams,“ - teigia LSA prezidentas Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, savivaldybės jau įrodė gebėjimą savarankiškai
tvarkytis perėmusios ir efektyviai administruodamos socialinės paramos lėšas.
Kita minėto partijų susitarimo alternatyva: „mokyklas perduoti valstybės
pavaldumui ribotam laikotarpiui ir grąžinti“.

Mokymo ﬁnansavimą – savivaldybėms!
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Į peršalimą nereikėtų numoti ranka
Goda Diečkutė, UAB „Headline
agency“. Atvėsus orui žmonėms vis

dažniau pasireiškia įvairios peršalimo, kvėpavimo takų, plaučių ligos.
Šeimos gydytojas Valerijus Morozovas tikina, kad šios ligos piką pasiekia sausio pabaigoje, vasarį. Nors
visuomenėje vyrauja nuomonė, kad
tokios ligos nėra rimtos, gydytojas
atskleidžia, jog komplikacijos pasireiškia maždaug kas dešimtam sergančiajam ir gali baigtis net mirtimi.
„Higienos instituto duomenimis,
2018 m. vien nuo plaučių uždegimo mirė 681 žmogus. Labai svarbu,
kad žmonės į šias ligas nenumotų
ranka, nes, kilus komplikacijoms,
pasekmės gali būti liūdnos. Mes
neretai susiduriame su žmonėmis,
kurie neteko artimųjų dėl iš pirmo
žvilgsnio nesudėtingų ligų komplikacijų. Tikimės, kad žmonės į peršalimo ligas pradės žiūrėti atsakingai,
stengsis stiprinti imunitetą, o galbūt
ir pasiskiepys“, – teigia „PZU Lietuva
gyvybės draudimas“ skyriaus vadovė Brigita Poškuvienė.

Dažniausios ligos
Šeimos gydytojas V. Morozovas
nurodo, kokius simptomus pastebėjus reikėtų nedelsiant kreiptis į

gydytoją.
„Dažniausia žiemos periodui
būdinga liga yra peršalimas. Jis
pasireiškia nedidele temperatūra,
diskomfortu kvėpavimo takų srityje,
sloga, gerklės perštėjimu, akių ašarojimu. Simptomai gali tęstis nuo kelių
iki keliolikos dienų. Šiai ligai nėra
taikomas ypatingas gydymas. Gripas
yra daug rimtesnė liga. Jis sukelia
aukštą, sunkiai numušamą temperatūrą, labai blogą bendrą paciento
būklę, silpnumą, galvos skausmą,
šviesos baimę“, – vardija gydytojas.
Šiai ligai būdinga labai staigi pradžia, be jokių slogavimų ar gerklės
paperštėjimų prieš tai. Taip pat pasireiškia raumenų skausmas, sausas
kosulys, net viduriavimas.
„Jeigu pastebėjote šiuos simptomus, į gydytoją kreipkitės iškart,
nes ligai gydyti turi būti skiriami
priešvirusiniai vaistai. Sunerimti
reikėtų ir tuomet, jeigu didesnė nei
38 laipsnių temperatūra laikosi ilgiau nei tris dienas ar pastebėjote
daugiau nei tris simptomus iškart,
pavyzdžiui, šaltkrėtį, aukštą temperatūrą, gerklės skausmą. Kritiniais
atvejais tai gali būti ir karščiavimas
su sąmonės užtemimo požymiais,
funkcijų sutrikimo požymiais, du-

Jei užklupo pavasarinė alergija
Laura BieLskė, UAB „eurovaistinė“. Dar tik sausio pabaiga, tačiau,

dėl šiam metų laikui nebūdingos
šilumos, gamta jau ima gyventi pavasario ritmu. Maloniai šilti orai
dalies žmonių nedžiugina. Sveikatos
specialistai jau sulaukia pacientų,
ieškančių priemonių, kurios padėtų
suvaldyti prasidėjusią pavasarinę
alergiją.
Alergologė Ilma Valatkienė sako
gerokai anksčiau nei įprastai sulaukianti pacientų, kuriems jau
prasideda pavasarinė alergija. Pasak
specialistės, į jos kabinetą užsuka
alergiški lazdyno žiedadulkėms, vadinamiesiems kačiukams ir kitiems
ankstyvesniems augalams.
„Eurovaistinės“ vaistininkė Jelena Deksnienė sako, kad dažniau nei
įprastai ieškoma vaistų nuo alergijos. Tiesa, dalis žmonių pavasarinę
alergiją gali painioti su peršalimu,
tačiau jeigu sloga trunka ilgiau nei
savaitę, vaistininkė rekomenduoja
pasikonsultuoti su alergologais.
Pavasarinę alergiją dažnai lydi
nemalonūs simptomai: akių perštėjimas, nosies užgulimas, čiaudulys, vandeningos arba gleivingos

išskyros iš nosies bendras silpnumas, galvos skausmas. Sunkesniais
atvejais gali kankinti dusulys, sausas kosulys ir kutenimas gerklėje.
Simptomai gali trukti visą parą,
todėl jie turi įtakos ir kasdieniam
gyvenimui – neretai sutrinka miegas, padidėja nuovargis, sumažėja
darbingumas.
Vaistininkė pataria lauke būti
tada, kai žiedadulkių koncentracija
mažiausia, ilgesnius pasivaikščiojamus planuoti po lietaus. Taip pat
svarbu reguliariai vėdinti patalpas
- geriausia tai daryti anksti ryte arba
vėlai vakare. Atėjus iš lauko reikėtų
pasikeisti drabužius, nusiprausti po
dušu.
Alergijos metu padeda nosies ertmės praplovimai jūros vandeniu,
o į akis, jaučiant poreikį, galima lašinti dirbtines ašaras. Vaistininkė
pastebi, kad kai kuriems žmonėms
padeda fototerapijos principu pagrįstas prietaisas, tinkamas naudoti
gydant alergiją.
Polinkį į alergiją turintiems žmonėms rekomenduojama prieš pavasarinės alergijos sezoną pasirūpinti
savo imunitetu.

Ankstyvas priėmimas
į profesines mokyklas
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija. Norintieji įgyti darbo
rinkoje paklausią profesiją gali dalyvauti šiemet pirmą kartą rengiamame
ankstyvame žiemos priėmime, kuris vyksta nuo sausio 27 d. iki vasario 11 d.
Taip siekiama sudaryti sąlygas, kad studijas aukštosiose mokyklose
nutraukę studentai galėtų iškart pradėti mokytis profesinio mokymo
įstaigose neprarasdami pusės metų. Jiems galės būti įskaitomi universitetuose ir kolegijose įgyti su pasirinkta profesinio mokymo programa
susiję studijų dalykai.
Ankstyvajame priėmime gali dalyvauti visi norintieji, baigę vidurinio
ugdymo programą.
Priėmimas vykdomas centralizuotai internetu per LAMA BPO sistemą.
Žiemos priėmime dalyvausiančių profesinio mokymo įstaigų ir jų siūlomų
mokymo programų sąrašą galima rasti bendrojo priėmimo LAMA BPO
interneto svetainėje: www.lamabpo.lt.

sulys, sutrikusi kalba. Dažniausiai
žmonės kreipiasi į gydytojus tuomet,
kai tikisi gauti nedarbingumą arba
bijo komplikacijų“, –teigia šeimos
gydytojas.

„Nerimtų“ ligų
komplikacijos
Tikroji gripo ar peršalimo ligų
grėsmė slypi įvairiose jų sukeltose
komplikacijose, kurios gali baigtis
net mirtimi. Gydytojas tikina, kad
peršalimo komplikacijos pasireiškia
net 10-15 proc. pacientų, ir jos yra
daug rimtesnės, negu gali pasirodyti
iš pirmo žvilgsnio.
„Dažniausiai komplikacijos pasireiškia dėl nustatyto režimo nesilaikymo, per didelio simptomus
mažinančių vaistų vartojimo, ėjimo
į darbą sergant. Kai žmogus daro
visus šiuos dalykus, organizmas
nebeturi jėgų kovoti su liga, todėl
gali išsivystyti komplikacijos. Jos atsiranda ten, kur virusas sustoja – tai
gali būti ausų uždegimas, sinusitas,
bronchitas“, - pasakoja V. Morozovas.
Anot jo, viena pavojingiausių
komplikacijų gali būti plaučių uždegimas. Jis tampa pagrindine bėda
tiems pacientams, kurių imuninis
atsakas yra sutrikęs, taip pat varto-

jantiems tam tikrus vaistus, sergantiems bronchine astma, obstrukcine
plaučių liga, kai sudėtinga iškosėti
viską, kas susikaupia plaučiuose. Tai
sudaro palankias sąlygas veistis bakterijoms, jos aktyviai dauginasi ir
gydytojams būna sunku kovoti su
šia infekcija. Tokie žmonės patenka
į ligoninę, tačiau kartais išgelbėti jų
nepavyksta.

Kaip apsisaugoti?
Geriausias būdas apsisaugoti nuo
įvairių šaltojo periodo ligų yra imuniteto stiprinimas. Kartais klaidingai
tikima, kad imunitetas sustiprės vartojant vitaminus, maisto papildus.
Pasak gydytojo V. Morozovo, vienin-

Vasario 4 d. – viešas
svarstymas dėl konteinerių
aikštelių įrengimo
UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ įgyvendina antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo, Marijampolės sav.
(Daugiabučių zona) projektą.
Viešas projektinių pasiūlymų pristatymas ir aptarimas vyks 2020
m. vasario 4 d. 17.00 val. Marijampolės savivaldybės I aukšto salėje
(J. Basanavičiaus a. 1).

Marijampolės savivaldybės administracija

Grąžino daugiau skolų
Dora PetkAUskAitė, Anstolių
rūmai. Pernai antstoliai gražino

kreditoriams beveik 103,7 mln.
eurų skolų. Tai 53 proc., arba 36
mln. eurų daugiau, negu išieškota per 2018 metus. 89,9 mln.
eurų grąžinta privatiems asmenims, 13,8 mln. eurų – valstybės
institucijoms.
Tuo metu naujų reikalavimų
išieškoti skolas skaičius toliau
mažėjo.
Antstolių informacinės sistemos duomenimis, 2019 m.
kreditoriai antstoliams pateikė
219,8 tūkst. naujų prašymų. Tai
yra 21,6 tūkst., arba 9 proc. naujų
reikalavimų mažiau, negu buvo
pateikta 2018 m.
Pasak Lietuvos antstolių rūmų
prezidiumo pirmininkės Ingos
Karalienės, pastaraisiais metais
augančios grąžinamų skolų
apimtys ir mažėjančios naujų
reikalavimų apimtys patvirtina, kad atsiskaitymų drausmė
gerėja.
Jau ketverius metus mažėja ir poreikis priverstinėmis
priemonėmis išieškoti pačias
mažiausias skolas. Naujų reikalavimų išieškoti skolas iki 60
eurų pernai antstoliams pateikta
60,3 tūkst., arba 11 proc. mažiau,
negu 2018 m. Jeigu 2016 m.
šios kategorijos skolos sudarė

33 proc. visų naujų reikalavimų,
tai praėjusiais metais – jau tik
27 proc.
Statistinis antstolių išieškotos
sumos vidurkis užbaigiant vieną
procesą, palyginti su 2018 m.
duomenimis, 2019 m. padidėjo
44 proc.: nuo 259 Eur. iki 460
Eur. Šis rodiklis patvirtina, kad
sudėtingos priverstinio išieškojimo procedūros pasitelkiamos
tik tada, kai jų tikrai reikia – kai
kreditoriams nepavyksta atgauti
solidžių skolų, kviečiant skolininkus atsiskaityti geranoriškai.
„Motyvaciją neuždelsti skolų
mokėjimo dar labiau didina naujausi teisės aktų pakeitimai“,–
primena I. Karalienė.
Pagal 2019 m. rugpjūtį įsigaliojusias Sprendimų vykdymo
instrukcijos nuostatas atsiskaitantieji per pirmąjį skolos išieškojimo pusmetį sutaupo: jiems
nebereikia mokėti papildomų
vykdymo išlaidų.
Varžytinės tampa retenybe.
2019 m. įvyko 1 380 varžytinių
ir tai yra 13 proc. mažiau, negu
buvo 2018 m.
Praėjusiais metais tik viena iš
maždaug 1 300 skolų buvo grąžinta realizuojant turtą varžytinėse. Visais kitais atvejais skolos
buvo padengtos iš skolininkų
pajamų ar kitų lėšų.

telis būdas padidinti imunitetą, yra
gyventi darnoje su savimi ir gamta:
grūdintis, sveikai maitintis, ilsėtis,
nepervargti darbe, dažnai būti gryname ore. Taip pat apsisaugoti nuo
ligų padeda skiepai.
„Ligos dažnai užpuola vyresnio
amžiaus žmones, vaikus, kūdikius,
žmones, kurie nuolat būna kolektyvuose: vaikų darželių auklėtinius,
moksleivius, mokytojus, didesnių
organizacijų kolektyvų darbuotojus,
salių ar parduotuvių konsultantus ir
panašiai. Skatiname imtis prevencinių priemonių iš anksto, kad dėl
nerūpestingumo netektų susidurti
su liūdnomis pasekmėmis“, – sako
B. Poškuvienė.

Savivaldybės
informacija
Skelbiamas pakartotinis automobilių pardavimo aukcionas.
***
Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų
komitete sutarta stiprinti aplinkos
taršos kontrolę.
***
Parengtas Marijampolės savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų
plano projektas.
***
Kultūros ir meno darbuotojų darbo
užmokesčiui didinti iki 10 procentų
Marijampolės savivaldybė papildomai skyrė 52 tūkst. eurų.
***
Savivaldybės stipendijos bus skiriamos ir Marijampolės profesinio
rengimo centro moksleiviams.
***
Savivaldybės tarybos posėdyje
Moksleivių kūrybos centro ir Sasnavos pagrindinės mokyklos direktorėmis paskirtos atitinkamai Beata
Valungevičienė ir Asta Giedraitienė.
***
Savivaldybės administracijoje bus
diegiamas naujas kokybės vadybos
metodas.
***
Įgyvendinant savivaldybės administracijos ir Rygiškių Jono gimnazijos projektą modernizuoti mokymo
įstaigą sutaupyta lėšų. Jos iki lapkričio pabaigos bus panaudotos papildomam gimnazijos atnaujinimui.
***
Šiais metais jau septintą kartą
skambės klasikinės ir džiazo muzikos festivalio „Marijampolė Music
Park“ koncertai. Apie jų tematiką
informavo festivalio organizatorė ir
meno vadovė Eglė Kasteckaitė.
***
Savivaldybės taryba priėmė
sprendimą dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo 2020 metų vasarą.
Plačiau www.marijampole.lt
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Rūpinsis miškų saugojimu
Remigijus LApinskAs, nacionalinio neliečiamojo miško paramos fondo steigėjas. Fondo

tikslas – prisidėti prie Lietuvos
miškų išsaugojimo ir gausinimo. Fondo atidarymo renginyje
paskelbta ir apie pirmąją auką.
Verslininkė Tamara Mizarienė
skyrė jai priklausantį žemės
sklypą, kuriame už fondo surinktas lėšas šį pavasarį bus
sodinami pirmieji sodinukai.
Matydamas vis intensyvesnius klimato šiltėjimo požymius
bei prastą miškų valdymo politiką Lietuvoje, nusprendžiau
imtis iniciatyvos ir įkurti paramos fondą, kurio tikslas būtų didinti šalies miškingumą kuriant
natūraliai besivystantį mišką,
kuris nebus kertamas ar kitaip
naudojamas komerciniais tikslais. Fondo veiklos skaidrumą
užtikrins strateginio valdymo
taryba.
Fondo veiklos apims tiek
visuomenei atviras miško
sodinimo iniciatyvas, tiek ir
aplinkosauginę, pažintinę bei
šviečiamąją veiklą, jaunimo
gamtamokslinį ugdymą. Siekiant užtikrinti kuo platesnį
veiklos mastą ir kuriamą naudą
šalies miškams, bus organizuojamos pinigų aukojimo akcijos
televizijoje, viešuose renginiuose, internetinėse platformose ir
kitomis priemonėmis. Visos fondo surinktos lėšos bus skiriamos
miško sodinimui, ugdymui ir
priežiūrai, miško veisimui tinkamos žemės įsigijimui, žemės su
brandžiu mišku įsigijimui ir su
miškų apsauga susijusiai švietimo veiklai.
Suprantu augantį visuomenės
nepasitenkinimą dėl padidintos
valstybinių miškų kirtimų normos, vyraujančio plynų kirtimų
būdo saugomose teritorijose ir
ūkiniuose miškuose bei neatsa-

kingo miesto želdynų tvarkymo,
todėl kviečiu visus norinčius prisidėti prie fondo veiklos. Mano
ambicija – įtraukti kuo daugiau
miškui neabejingų žmonių, socialiai atsakingų verslo įmonių ir
šioje srityje veikiančių aktyvių
nevyriausybinių organizacijų.
Drauge telkti finansinę paramą
ir ją investuoti į Lietuvos miškų
apsaugą bei plėtrą.
Bus siekiama paskatinti kuo
aktyvesnį visuomenės dalyvavimą miškų saugojimo iniciatyvose, todėl fondo veiklą
reglamentuojančiuose dokumentuose jau numatyta, kad
jo dalininkais galės tapti ir kiti
asmenys (susidomėjusieji su su
fondo steigėju gali susisiekti el
paštu remigijus.lapinskas@nelieciamasmiskas.lt ).
Fondo idėja patikėjo atlikėjas,
dainų ir muzikos autorius, prodiuseris, visuomenės veikėjas ir
aktyvistas Jurgis Didžiulis. Jis
teigė, kad miškai yra lietuvių
tapatybės dalis ir jei atsakingoms institucijoms nepavyksta jų apsaugoti, patys piliečiai
turi parodyti pavyzdį ir priminti, kaip reikėtų elgtis su tokiais
svarbiais dalykais kaip miškai.
Jau seniai tokio fondo poreikį įžvelgė ir jo ambasadoriumi
tapęs gamtos fotografas Marius Čepulis. Jis pastebėjo, kad
šiuo metu nėra garantijų, kad
pasikeitus politiniams vėjams
ar prisidengiant įstatymų spragomis, nebus kertami miškai
net ir saugomose teritorijose.
Tad reikia pasinaudoti galimybe bent daliai miškų užtikrinti
gyvavimą. Jam antrino ir žymus
gamtininkas, aplinkosaugininkas Selemonas Paltanavičius.
Jis išreiškė susirūpinimą dėl
kertamų miškų ir ragino prie
fondo veiklos prisijungti visus,
kam rūpi gamta.

Į Palangą - stintų valgyti!
Iki garsiosios Stintų šventės likus vos savaitei, Palangos viešbučiuose sparčiai tirpsta laisvų vietų skaičius, o geriausi virtuvės šefai
dėlioja paskutinius žvejiško savaitgalio valgiaraščio akcerntus. Stintų
šventė į Palangą visus sukvies kitą savaitgalį, vasario 7-9 dienomis.

Šventės „Palangos stinta 2O2O“ programa
Vasario 8 d. (Jūratės ir Kastyčio skveras)
8.00 – 12.00 val. Stintų meškeriojimo varžybos ant jūros tilto.
11.00 – „Didžiosios Stintos“ sutiktuvės Nepriklausomybės aikštėje
prie Muzikinio fontano.
12.00 – „Palangos Stinta 2020“ atidarymas. Tradicinės magaryčios
žvejams ir svečiams, naujų „Stintų Ordino“ riterių inauguracija.
12.30 – Stintų meškeriojimo varžybų dalyvių apdovanojimai.
12.45 – Lietuvos žuvies griliaus čempionato atidarymas.
13.00 – Šventinis koncertas „Žvejiškos melodijos“. Koncertuos Palangos kultūros ir jaunimo centro ansamblis „Bočiai“ ir šokių grupė
„Banguolis“, Kretingos raj. Kultūros centro Vydmantų skyriaus
Moterų vokalinis ansamblis, Aušrinė, Kęstutis Jablonskis ir grupė
bei kiti svečiai. Koncerto intarpuose vyks inkaro laikymo ir stintų
valgymo varžybos.
15.00 – Žiemos „Ruonių“ maudynės jūroje, šalia Jūros tilto.
16.00 – „Didžiosios Stintos“ palydos nuo Nepriklausomybės aikštės
iki Jūros tilto.
16.30 – Lietuvos žuvies grilio čempionato dalyvių apdovanojimai.
17.00 – „Didžiosios Stintos“ sudeginimas paplūdimyje prie Jūros tilto.
J. Basanavičiaus gatvėje Palangos žvejai bei restoranai, kavinės ir
viešbučiai siūlys įvairiais būdais paruoštos bei šviežios ar rūkytos
stintos ir kitų žuvų. Veiks unikalus „Žemaitiško Kastinio kiemas“.
Tautodailės metų Kermošius.
Vasario 7-9 d.
Vytauto gatvėje veiks Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos
geriausių tautodailininkų, tautinio ir kulinarinio paveldo mugė,
skirta Tautodailės metams.
Centrinėje aikštėje veiks amatų kiemas, kur šventės svečiai galės
pasigrožėti rekordine senovinių austų juostų bei tautinių rankšluosčių kolekcija ir įvairių amatų demonstravimu.
Renginys viešas ir nemokamas. Bus fotografuojama bei filmuojama.
Atvaizdai bus naudojami šventės viešinimo informacijoje.

Dėl pacientų eilių - STT ir Antikorupcijos
komisijos dėmesys Marijampolės ligoninei

Andrius VyšniAuskAs
Marijampolės savivaldybės tarybos Ts-LkD
frakcijos narys, Aantikorupcijos komisijos pirmininkas
Sausio mėnesį Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) paskelbė korupcijos rizikos analizę apie pacientų laukimo
eiles sveikatos priežiūros įstaigose ir šių eilių valdymo
procesą. Pacientų eilių analizė buvo atlikta ir VšĮ Marijampolės ligoninėje, kuri pasirodė itin prastai. Reaguodamas į STT išvadą dėl pacientų eilių susidarymo
VšĮ Marijampolės ligoninėje, netinkamo šio proceso
valdymo bei galimos korupcijos rizikos, STT analizės
svarstymą įtraukiau į vasario 5 d. Marijampolės savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos posėdžio
darbotvarkę.
STT pastaruoju metu atliko ne vieną išsamią korupcijos
rizikos analizę, į kurią atsižvelgę galime ne tik užkirsti kelią korupcijai, bet ir sutvarkyti įstaigų vadybinius
procesus. Mes, TS-LKD frakcijos taryboje nariai, ne kartą
sakėme, kad galima pagerinti mūsų ligoninės vidaus
valdymą, sumažinti eiles, ir tam nereikia papildomų lėšų
ar ypatingų sprendimų. Tereikia pacientų registravimui
tinkamai naudoti įrankius, kuriuos jau dabar yra sukūrusi
mūsų valstybė, pavyzdžiui, visą registraciją išskaidrinti
ir perkelti į „sergu.lt“ platformą. Taip padarė kai kurios
kitos šalies gydymo įstaigos.
Pacientų eilių klausimas ypač aktualus, todėl jam skirsime daug dėmesio. Net 65 procentai Lietuvos gyventojų
teigia, kad susiduria su eilių gydymo įstaigose problema,
todėl valdžia tam pagaliau privalo teikti prioritetą, o
opozicijos prievolė yra spausti valdžią tai padaryti.
Juk kai valstybė mūsų prašo susimokėti mokesčius, tai
mes darome laiku, bet kai ateina laikas už tuos sumokėtus
mokesčius gauti gydymo paslaugas – esame priversti
laukti eilėse arba susimokėti papildomai. Tai nėra nei
sąžininga, nei teisinga. Juo labiau, kai šiame technologijų
amžiuje eiles valdyti yra labai nesudėtinga – tai mums
įrodo STT analitikai.
STT nustatė Marijampolės ligoninės pacientų registravimo sistemoje šias svarbiausias problemas:
1. Egzistuojanti Marijampolės ligoninės pacientų registravimo „tvarka“ (dokumentas) nenustato jokios pacientų
registravimo tvarkos (proceso), jis tik nustato atskiras
pacientų registravimo proceso funkcijas, tačiau kaip tos
funkcijos turi veikti kartu, nėra nustatyta, todėl „tvarka“
(dokumentas) yra bemaž beprasmis.
2. Marijampolės ligoninė nėra reglamentavusi pacientų
pakartotinių ir neplaninių apsilankymų registravimo
tvarkos. Nėra nustačiusi pakartotinų ir neplaninių apsilankymų normatyvų, patvirtinusi neplaninių apsilankymų masto ir priežasčių analizės procedūrų bei kitų
aspektų. Apskritai nėra skelbiama jokia informacija apie
pakartotinius ir neplaninius apsilankymus pas gydytoją,
nors realybėje tokie apsilankymai, be abejo, vyksta. Toks
neapibrėžtumas yra erdvė piktnaudžiavimui pacientų
atžvilgiu ir korupcijai.
3. Lietuvoje sukurta ir veikia valstybinė Išankstinės
pacientų registracijos informacinė sistema (paprasčiau
vadinama „sergu.lt“), kurioje dalyvauja nemaža dalis
Lietuvos gydymo įstaigų. Deja, Marijampolės ligoninė
prie šios sistemos nėra prisijungusi, nors pagal ministro
įsakymą tą turėjo padaryti iki 2018 m. gruodžio 31 d.
Todėl nesudaromos patogios galimybės pas gydytoją
registruotis internetu, skaidriai matant jo užimtumą
bei laisvas vietas (talonus). Dėl šios priežasties net 67
procentai pacientų registruojasi atvykę į ligoninę, o kita
dalis telefonu.
STT pabrėžia, kad, prisijungus prie vieningos registravimo sistemos, sumažėja registratorių darbo
krūvis, nes mažėja eilės prie registracijos langelių ir
skambučių telefonu, atsiranda galimybė SMS žinute
gauti priminimą apie būsimą vizitą, o tai mažina neatvykusių pacientų skaičius. Visa tai galėtų mažinti
pacientų eiles, bet Marijampolės ligoninės vadovybė
to nedaro.

4. Marijampolės ligoninė suteikia galimybę pacientams registruotis tik vieno mėnesio laikotarpiui pagal
nustatytas laisvas registracijos vietas (talonus), o nebelikus laisvų talonų nurodo kreiptis kitą mėnesį. Tokia
tvarka (praktika) nėra įtvirtinta Marijampolės ligoninės
vidaus teisės aktuose bei neskelbiama viešojoje erdvėje.
Tai antikorupciniu požiūriu vertintina neigiamai, nes
registratorius dalį pacientų gali specialiai nukreipti mokamoms paslaugoms, nors asmeniui ir priklauso nemokamas gydymas. STT siūlo numatyti nepertraukiamą
pacientų registravimą, t. y. ne tik mėnesiui į priekį, bet
ir ilgesniam laikotarpiui.
5. Dėl mažo ir netinkamai reguliuojamo kai kurių konsultuojančių gydytojų darbo krūvio, pacientų teisės pasirinkti konkretų gydytoją yra ribojamos. Marijampolės
ligoninėje ilgiau nei mėnesį gali tekti laukti šių sveikatos
priežiūros paslaugų: neurologo, ortopedo traumatologo,
kardiologo, echoskopuotojo, endokrinologo, endoskopuotojo, koloproktologo ir vaikų kardiologo. Tai nėra
normali situacija.
6. Pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tvarką,
tais atvejais, kai gydymo įstaiga dėl įvairių priežasčių
negali užregistruoti paciento pas gydytoją jam tinkamu
laiku, ji privalo, pacientui sutikus, užregistruoti jį laukiančiųjų sąraše. Kai vieta pas gydytoją atsilaisvina, asmuo
iš laukiančiųjų sąrašo per vieną darbo dieną turi būti
informuojamas apie „laisvą taloną“. Ar taip yra daroma
Marijampolės ligoninėje? STT teigia, kad ne, ministro
įsakymas nevykdomas, o teisė gauti paslaugą artimiausiu
įmanomu metu pacientui neužtikrinama.
7. Dažnai yra taip, kad kokios nors srities gydytojas
dirba tik vienu, labai trumpu darbo dienos laikotarpiu
(pavyzdžiui, 13:00-15:45 val.). Tokiu atveju pacientams,
kurie neturi galimybės pas gydytoją atvykti tuo konkrečiu
ir itin ribotu metu, nėra užtikrinama teisė gauti gydymo
paslaugą, mažinamas tų paslaugų prieinamumas. Todėl
geriausia būtų nustatyti tokius gydytojų darbo grafikus,
pagal kuriuos paslaugas asmuo bent vieną kartą per
savaitę galėtų gauti ir ne darbo laiko metu.
8. Vertinamu laikotarpiu (2019 m. sausio 1 d. − 2019
m. birželio 30 d.) Marijampolės ligoninė reikalaujama
apimtimi neužtikrino visų jai priskirtų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų,
kadangi nuo 2019 m. gegužės mėnesio Marijampolės
ligoninė neteikia gastroenterologo konsultacijų ir teikia
tik dalį gydytojo kardiologo, pulmonologo, endoskopuotojo, neurologo ir akušerio ginekologo konsultacijų. O
štai kitų gydytojų krūviai yra viršijantys numatytus
normatyvus, kartais beveik dvigubai. Akivaizdu, kad,
STT vertinimu, ligoninėje nėra tinkamai paskirstomi
darbo krūviai, o įsipareigojimai dėl paslaugų pilnutinio
teikimo neužtikrinami.
9. Neužtikrinamas teisingos informacijos apie asmens
sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles pateikimas.
Pavyzdžiui, Marijampolės ligoninės ataskaitose nurodytas echoskopuotojo, neurologo ir ortopedo traumatologo
paslaugas teikusių gydytojų skaičius neatitinka Marijampolės ligoninės Konsultacijų poliklinikos darbuotojų
darbo grafike nurodyto skaičiaus. 2019 m. balandžio,
gegužės ir birželio mėnesių ataskaitose nurodoma, kad
neurologo paslaugas teikė 7 gydytojai, tačiau, pagal Marijampolės ligoninės Konsultacijų poliklinikos darbuotojų darbo grafikus, šias paslaugas teikė tik 3 gydytojai.
Klausimas: ar Marijampolės ligoninė sako netiesą apie
paslaugas teikiančių darbuotojų skaičių?
10. Marijampolės ligoninės pacientų eilių stebėsenos
tvarka nedetalizuoja, kaip stebėsena turi būti vykdoma,
neidentifikuoja rizikų eilėms susidaryti ir nenumato
tinkamų vidaus kontrolės priemonių, kaip tas rizikas
suvaldyti. Todėl konstatuojama, jog Marijampolės ligoninėje nesukuriamos vidaus kontrolės priemonės,
užtikrinančios tinkamą ir efektyvią sveikatos priežiūros
paslaugų laukimo eilių stebėseną ir kontrolę.
Tai tik keletas svarbiausių išvadų iš STT atlikto korupcijos rizikos Marijampolės ligoninėje vertinimo, tačiau
vien šie atskleisti faktai stulbina dėl ministro nustatytų
tvarkų nesilaikymo, gerųjų praktikų, tokių kaip pacientų
registracija internetu, nediegimo ir elementarių vadybinių problemų, pavyzdžiui, netinkamai paskirstomo
gydytojų krūvio. Visa tai pacientų registracijos ir jų paskirstymo pas gydytojus mechanizmą Marijampolės
ligonėje daro neskaidriu, nesąžiningu ir todėl rizikingu
korupcijos požiūriu.
Ar į visa tai atsižvelgia meras, kuris dabar turės atsirinkti naują Marijampolės ligoninės direktorių? Ar jis
apskritai kelia šias problemas? Ar jis klausia pretendentų,
kaip jie spręs eilių problemą? Ar bent jau tie pretendentai
pripažįsta problemos egzistavimą? Tai rimti klausimai. Jei
valdžia juos bijo užduoti, užduosime mes Antikorupcijos
komisijoje. Eilių klausimas bus svarbiausiu prioritetu
šiais metais.
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Ką reikia žinoti mokant vairuoti šeimos narį?
Inga PetrauskaItė, uaB „INk agency“. Kelias iki
vairuotojo pažymėjimo gavimo – ilgas ir vingiuotas,
todėl neretai, norėdami tvirčiau jaustis per praktikos
egzaminą, vairavimo įgūdžių lavinimą patikime ne
instruktoriams, o artimiesiems. Tačiau „Regitros“ taisyklės nurodo – sėsti su artimuoju prie vairo galima tik
išlaikius teorijos žinių egzaminą, be to, toks mokymasis
neatleidžia nuo reikalavimo baigti 30 valandų praktinio
vairavimo mokymo kursą su profesionaliu vairavimo
instruktoriumi.

Tik su šeimos nariais
Draudimo bendrovės ERGO Lietuvoje atstovo Rimvydo Pociaus teigimu, norint sėsti su artimaisiais prie
vairo, mokiniui prireiks ne tik išlaikyti „Regitros“ teorijos
žinių egzaminą, bet ir sulaukti 17 metų. Šios taisyklės
privalomos visais atvejais, net su automobiliu išriedėjus
į apleistas aikšteles ar atokiau esančius kelius.
„Regitra“ numato ir reikalavimus mokytojui: lavinti
artimojo vairavimo įgūdžius jis gali tik turėdamas ne
mažesnį kaip 5 metų B kategorijos transporto priemonių
vairavimo stažą ir nebūti praradęs teisės vairuoti už
Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus.
„Taisyklėse numatyta, kad teisiškai šeimos nariais
laikomi sutuoktiniai, vienas iš tėvų arba vyras ir moteris,
įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka,
jų vaikai ir įvaikiai, broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai.
Taigi, besimokančio asmens dėdė ar vyro brolis nelaikomi šeimos nariais ir mokyti vairuoti negali. Globėjų ar
rūpintojų šeimos nariais laikomi vaikai, kuriems pagal
Lietuvos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba“, – apie
artimojo teisinį statusą kalba R. Pocius.
Anot jo, šie giminystės ryšiai – tik dalis taisyklių
vairavimo pamokoms. Prieš sėdant į automobilį, privalu
pasirūpinti ir tinkamais dokumentais.

Būtini dokumentai
„Regitra“ apibrėžia, kad šeimos vairavimo instruktorius privalo turėti ir, prireikus, pareigūnams pateikti B
kategorijos vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį, kad
vairavimo stažas yra ne mažesnis kaip 5 metai. Taip pat,
automobilio registravimo liudijimą, tačiau jis nebūtinas, jei mokytojas yra transporto priemonės savininkas.
Kartu prireiks dokumento, įrodančio, kad instruktorius
ir mokinys yra šeimos nariai – jei sutuoktinis, santuokos liudijimo, jei tėvas ar mama, gimimo liudijimo. Ta
pati pavardė asmenų giminystės neįrodo“, – atkreipia
dėmesį R. Pocius.
Draudikų atstovas papildo – tinkamais dokumentais
privalo pasirūpinti ir mokinys: „Reiktų nepamiršti asmens dokumento, „Regitros“ pažymos apie išlaikytą
teorijos žinių egzaminą, galiojančios vairuotojo sveikatos
tikrinimo medicininės pažymos“.

Svarbus ir draudimas
Pamokos su artimaisiais gali pasirodyti lengvu keliu
praktiniams įgūdžiams formuoti, tačiau tai – tik pirmas
įspūdis.
„Mokymas vairuoti yra laikomas didesne rizika, nei
įprastai, todėl automobilio, su kuriuo mokoma vairuoti,
draudimo sutartyje turi būti nurodyta ir aprašyta, kad
draudimo apsauga galioja tokiai veiklai. Jei automobilis
nėra apdraustas tinkamai, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, eismo įvykio
metu žala nukentėjusiam būtų atlyginama, tačiau įvykio
kaltininkas turėtų atlyginti žalą draudimo bendrovei“,
– įspėja R. Pocius.
Jis pabrėžia, kad apdraudus automobilį KASKO draudimu, išmoka eismo įvykio atveju apskritai nebūtų mokama, jei sutartyje nebuvo aptarta sąlyga, kad automobilis
bus naudojamas ir mokymui vairuoti.

Tinkamas automobilis
Be draudimo, anot pašnekovo, taisyklės reglamentuoja
ir tinkamą automobilio paruošimą. „Regitra“ numato,
kad šeimos narį mokyti vairuoti leidžiama įprasta B
kategorijos transporto priemone, kuri yra registruota,
galioja jos techninė apžiūra bei ji drausta privalomuoju
civilinės atsakomybės draudimu.
„Mokyti negalima tik tais B kategorijos automobiliais,
kurių stovėjimo stabdžio valdymo svirtis yra įrengta ne
tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių. Šviečiančio ženklo su
„M“ raide ant stogo, papildomų veidrodėlių bei pedalų,
kurie būtini vairavimo mokyklose, nereikia. Tačiau, kai
vyksta pamoka, transporto priemonės priekis ir galas
turi būti pažymėti specialiu „M“ ženklu – juos galima
įsigyti daugelyje parduotuvių“, – sako R. Pocius.

Atsako instruktorius
KET taip pat apibrėžia, kad mokytis vairuoti galima
ir automagistralėse, ir greitkeliuose, tačiau ne gyvenamojoje teritorijoje.
Be to, „Regitra“ numato – lavinti vairavimo įgūdžius
automagistralėse leidžiama ne didesniu kaip 100 km
per valandą greičiu, greitkeliuose – ne didesniu kaip 90,
keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 80,
kituose keliuose – ne didesniu kaip 70. Kartu,taisyklėse
pažymėta, kad pamokos neturi užtrukti ilgiau nei 3 valandas per parą – tiek dieną, tiek ir tamsiuoju paros metu.
„Už KET ir šeimos narių mokymo reikalavimų laikymąsi per pamokas atsako šeimos vairavimo instruktorius.
Taip pat taisyklės nurodo – laikyti praktinį egzaminą
„Regitroje“ leidžiama tik vyresniems nei 18 metų ir
tik tada, kai mokinys vairavimo mokykloje yra baigęs
nustatytą 30 valandų praktinio vairavimo mokymo kursą
bei išlaikęs mokyklinį praktikos egzaminą“, – apibendrina R. Pocius.

Abiturientų kryžkelė: kur mokytis?
rūta JaNkauskaItė, uaB „Idea
Prima“. Dauguma šalies jaunuolių,

svarstančių, kur mokytis – Lietuvos ar užsienio universitete, vis
dar renkasi ne pagal studijų programos turinį, o universiteto vietą.
Specialistai atkreipia dėmesį, kad
diplomo „kilmės šalis“ darbo vietos
negarantuoja ir, pirmiausia, reiktų
savęs paklausti – ar tikrai žinau, ką
noriu studijuoti ir ką su įgytu diplomu veiksiu ateityje?
Renkantis, kur studijuoti, jaunuolius užgriūva didžiulis pasirinkimų
sąrašas. Lietuvoje galima rinktis iš
40 skirtingų aukštųjų mokyklų ir
60 profesinio ugdymo įstaigų, o
pridėjus užsienio universitetus,
pasirinkimų galimybės išauga dar
kelis šimtus kartų.
„Sėkmę karjeroje nulemia tikrai ne
universiteto diplomas ar jo „kilmės
šalis“. Pagrindinis studijų tikslas yra
specifinių žinių įgijimas ir tai, kaip
jos pritaikomos darbo rinkoje, ar įgyta profesija yra aktuali, ar žmogus
jaučia jai aistrą. Tačiau nemaža dalis
būsimų studentų profesiją renkasi
ne pagal studijų programų turinį. Pasirinkimą nulemia siekis „likti Lietuvoje“ arba atvirkščiai – „mokytis
užsienyje“, nes norisi patirti kažką
naujo, susipažinti su kita kultūra,
išmokti užsienio kalbą, užmegzti
naujų ryšių“, – sako Rytis Jurkėnas,
edukacinės bendrovės KALBA kūrėjas ir profesionalus konsultantas
karjeros klausimais.

Kaip pasirinkti studijų
programą?
Vienas pagrindinių kriterijų renkantis, ką studijuoti, jo teigimu,
yra savo gebėjimų suvokimas, o
tik po to spręsti apie specialybės
aktualumą, perspektyvumą ir šalį
studijoms. Populiariausių užsienio
studijų programų sąraše šiuo metu
rikiuojasi biomedicina, biochemija,
verslo studijų programos, informacinės technologijos, psichologija bei
įvairiausių sričių inžinerija.
„Nors Lietuvoje ruošiami net 65
procentai visų pasaulio profesijų specialistai, natūralu, kad negalime būti
visų kompetencijų centru ir išsilavinimą galima rinktis iš viso pasaulio
universitetų. Vasario 6–7 dienomis
Lietuvos parodų ir kongresų centre
„Litexpo“ vyksiančioje tarptautinėje
mokymosi, studijų ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2020“ patarsime jaunuoliams, kaip sąmoningai
pasirinkti sau tinkamą studijų programą. Taip pat šioje parodoje kartu
su Vusterio universitetu organizuosime krepšinio turnyrą. Sieksime
atkreipti būsimų studentų dėmesį į
tai, kad nepaisant to, jog Lietuva yra
krepšinio šalis, daug Lietuvos moksleivių studijuoti sporto vadybos vis
tiek keliauja į Jungtinę Karalystę“,
– sako R Jurkėnas.
Pasak jo, šiandien Lietuvos universitetai skiria didelį dėmesį studentams, siūlo modernias laboratorijas

ar pažangias mokslines duomenų
bazes. Taigi atsakymas, ką rinktis,
studijas Lietuvoje ar užsienyje yra
labai individualus sprendimas, priklausantis nuo paties jaunuolio ir jo
norimos studijų programos

Studijos užsienyje – vis
dar iššūkis tėvų kišenei?
Jeigu dažnas jaunuolis studijas užsienyje renkasi dėl socialinės aplinkos, akiračio praplėtimo, tai tėvus
kamuojančios mintys yra labiau
susijusios su maistu ir gyvenimo
sąlygomis. Tačiau, R. Jurkėno teigimu, tokie buitiniai klausimai yra
greitai išsprendžiami.
„Tai, kad studijos užsienyje yra prabanga – stereotipas. Netgi turime
nemažai pavyzdžių, kai tėvai neturi
galimybės savo vaikams padėti finansiškai, todėl jaunuoliai renkasi
studijas užsienyje tam, kad tuo pačiu
metu galėtų ir studijuoti, ir dirbti
bei taip save išlaikyti. Studijuojant
užsienyje per mėnesį pragyvenimui
reiktų skirti apie 700-800 svarų (800900 Eur), o studijuojant Lietuvoje
pakanka perpus mažiau – apie 400
eurų, tačiau Lietuvoje susirasti darbą
šiuo metu yra kur kas sunkiau, o
atlyginimai kur kas žemesni. Pavyzdžiui minimalus valandinis atlyginimas Anglijoje yra vidutiniškai 7.5
svarų (~9 Eur) už valandą“, – pasakoja karjeros konsultantas.
Anot R. Jurkėno, Lietuvos studentai gali mokytis daugelyje Eu-

Šiemet gali tekti susiveržti diržus
Gintarė saulytė-ŠulGat, uaB
„Idea Prima“. Pabrangusi elektra,

degalų kainų šuolis ir iš paskos didėsiančios kitų prekių bei paslaugų kainos šiais metais sumažins
Lietuvos gyventojų galimybes
susitaupyti lėšų ilgesniam periodui. Juolab kad jau dabar šeimų
biudžetą labiausiai tuština būtiniausios pragyvenimo išlaidos.
Reprezentatyvios „Spinter tyrimų“ apklausos duomenimis,
mažiausiai kas ketvirtame (28
proc.) šalies namų ūkyje komunalinės sąskaitos ir šildymo išlaidos patenka tarp labiausiai šeimos
biudžetą tuštinančių veiksnių.
Antroje vietoje – išlaidos maistui, kurias įvardijo penktadalis
(19 proc.) respondentų. Trečioje
vietoje (15 proc.) atsidūrė būsto
paskolų, automobilių lizingui ir
kitų kreditų grąžinimui skirtos
išlaidos.
„Ūgtelėjusios elektros ir degalų
kainos nemažai daliai gyventojų
atneš papildomų finansinių rūpesčių, kuriuos suvaldyti ir dar
atsidėti lėšų ateities poreikiams,
investuojant į pensijų fondus,
akcijas ar kitus finansinius instrumentus, nebus paprasta. Juolab kad po spartaus ūkio augimo
šuolio prognozuojamas nuosaikesnis ekonomikos augimas, tad
atlyginimų didėjimo kreivė taip
pat kils nebe taip sparčiai kaip iki
šiol“, – sako apklausą inicijavusios
Lietuvos investicinių ir pensijų
fondų asociacijos (LIPFA) prezidentas Šarūnas Ruzgys.
Anot jo, ekonominę situaciją pasaulyje šiuo metu reikšmingai veikia geopolitiniai konfliktai, įtampa
Irane, neaiškumas dėl „Brexit“.
Patamsėję debesys tarptautinėje
erdvėje neišvengiamai atsilieps ir
atvirai Lietuvos ekonomikai, taip
pat ir mūsų visų kišenėms.
Lietuvos bankas prognozuoja,
kad šiais metais šalies investicijos
ir eksportas augs nuosaikiau nei
pernai. Tačiau tai nereiškia, kad
gyventojų pajamos nustos kilti –
darbo užmokesčio augimas išliks,
tik jis bus nuosaikesnis. Tai gali
lemti mažesnį vartojimą, gyventojai stengsis apriboti išlaidas ir
privalės rūpestingiau tvarkyti finansus. Todėl dirbantieji, norintys
įgyvendinti ilgalaikius asmeninių
investicijų planus, susijusius su
pajamų sumažėjimu išėjus į pensiją, turės itin kruopščiai laikytis

ropos šalių – Jungtinės Karalystės,
Olandijos, Austrijos, Vokietijos ir
Prancūzijos universitetuose. Norint
mokytis Vokietijoje ar Prancūzijoje reikia mokėti šalies kalbą, nes
studijų programų skaičius anglų
kalba yra ribotas. Dauguma jų yra
su verslu ir vadyba susijusios sritys. Studijoms Anglijoje dauguma
studentų gauna finansavimą, o kai
kuriose šalyse studijos gali būti nemokamos arba atsieiti nuo kelių iki
keliolikos tūkstančių eurų.
Vyresnių klasių moksleivius ir jų tėvus, mokyklų vadovus bei mokytojus
paroda „Studijos 2020“ šiais metais
kvies ir į nemokamas karjeros modeliavimo dirbtuves, kurių metu iš
profesionalaus karjeros konsultanto
R. Jurkėno bus galima gauti konsultacijas dėl studijų krypties pasirinkimo
bei sėkmingos karjeros paieškų.

Ar diplomo „kilmės šalį“
vertina darbdaviai?
„CV-Online“ rinkodaros vadovės
Ritos Karavaitienės teigimu, darbdaviams diplomo „kilmės šalis“
nėra tokia svarbi kaip kandidato
darbinė patirtis. „Žvelgiant į darbo

finansinės drausmės“, – atkreipia
dėmesį Š. Ruzgys.
Mažiausias pajamas uždirbantiems namų ūkiams skausmingiausiai atsiliepia komunalinių
paslaugų sąskaitos – jas tarp
labiausiai šeimos biudžetą tuštinančių veiksnių įvardija 28 proc.
mažas pajamas gaunančių gyventojų. 23 proc. prie tokių veiksnių
priskyrė ir išlaidas maistui.
„Vos 2 proc. mažiausias pajamas
gaunančių namų ūkių pažymi, jog
turi tokių ilgalaikių finansinių
įsipareigojimų kaip paskolos ar
lizingas. Tuo tarpu didesnes pajamas gaunantys gyventojai reikšmingą savo biudžeto dalį skiria
investicijoms į nekilnojamąjį turtą
ar transporto priemones, kurios
galiausiai taps jų nuosavybe“,–
teigia Š. Ruzgys.
Išlaidos būsto ir kitiems kreditams bei automobilių lizingui turi
didelės įtakos 22 proc. namų ūkių,
kuriuose vienas narys per mėnesį
gauna 500 ir daugiau eurų pajamų. Tiek pat aukštesnes pajamas
gaunančių gyventojų įvardijo, kad
jų pinigines itin plonina išlaidos
maistui, o 19 proc. nurodė komunalines sąskaitas ir šildymą.
Be to, turtingesni namų ūkiai didesnę šeimos biudžeto dalį skiria
ir švietimo išlaidoms: mokslams,
kursams, mokesčiui už darželį,
mokyklą, būrelius.
Pasak LIPFA prezidento, nepaisant augančių pragyvenimo
išlaidų ir prognozuojamo atlyginimų augimo lėtėjimo, asmeninius
finansus vis tiek būtina tvarkyti
taip, kad bent dalį lėšų pavyktų
atidėti santaupoms.
„Eurostat“ duomenimis, Lietuvoje taupymo lygis vienas mažiausių
Europos Sąjungoje. Kitaip tariant,
kiek uždirbame, tiek ir išleidžiame.
Taip būti neturėtų – dirbantiems
asmenims svarbu sukaupti tokį
finansinį rezervą, kad iš jo pavyktų
pragyventi bent pusę metų, taip
pat būtina dalį pajamų atsidėti
senatvei.
Tam verta apsvarstyti II ar III
pakopos pensijų fondų siūlomus
instrumentus, kitas ilgalaikio investavimo alternatyvas“, – sako
Š. Ruzgys.
„Spinter tyrimų“ apklausoje
2019 metų lapkričio 19-29 dienomis dalyvavo 1010 respondentų,
kurių amžius 18-75 metai.

skelbimus galima pastebėti, kad
aukštojo išsilavinimo kriterijus tampa nebe toks svarbus. Jeigu darbo
pozicija nėra susijusi su tiksliaisiais
mokslais ar medicina, tai įmonės
kartais apskritai nenurodo, kad darbo pozicijai yra būtinas aukštasis
universitetinis išsilavinimas. Pavyzdžiui, anksčiau darbo skelbimas
buvo neįsivaizduojamas be darbo
pozicijai reikalingos konkrečios
specialybės ar net pageidaujamo
konkretaus universiteto. Šiandien
kriterijai, taikomi darbo pozicijoms,
keičiasi, nes darbdaviai taikosi prie
darbo rinkos, technologijų, darbo
organizavimo principų. Darbdaviams vienu svarbiausių kriterijų
tampa darbuotojų gebėjimas greitai išmokti naujų dalykų“, – sako R.
Karavaitienė.
Anot jos, žmogus, pasirinkęs studijas užsienyje, yra tarsi įmetamas į
naują aplinką ir turi galimybę lavinti daugybę sričių: stiprinti užsienio
kalbos įgūdžius, ugdyti bendravimo
ir bendradarbiavimo gebėjimus,
užmegzti daugybę ryšių, ugdyti
savarankiškumą, nes sprendimus
nuo šiol jaunuolis turi priimti pats.
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Sūduvos širdis: miamiečiai ar suvalkiečiai
Vytautas ŽEMAITIS. „Kai sirpsta

vyšnios Suvalkijoj“ – Vytauto Kernagio daina, kurios dvasia nuteikia
aplankyti Suvalkijos kraštą...“ Taip
savivaldybės interneto svetainėje
kviesta į Suvalkijos regiono stendą
Vilniuje vykusioje turizmo parodoje
„Adventur 2020“.
Kvietė ne bet kas, o Marijampolė
(kito autoriaus nenurodyta), viliodama artimesne pažintimi su Suvalkijos kraštu.

Suvalkijos ekspertas
Neabejodamas, kad geriausias jo
žinovas Marijampolėje yra Algimantas Vasiliauskas, vietoje parodos Vilniuje artimesnei pažinčiai
su Suvalkija pasirinkau jo vadovaujamą kelionių agentūrą „Jotva“ V.
Kudirkos gatvėje. Kitais metais trisdešimtmetį minėsiančios turizmo
paslaugų įmonės direktorius dažnai
ir daug metų organizuoja keliones
Suvalkijoje.
Kadangi ją puikiai pažįsta, gali
parinkti maršrutus atsižvelgdamas
į turistų amžių, pomėgius, pageidavimus.
„Antai 10-11 metų moksleivių grupei, kuri keliaus pavasarį, siūlome
pažintį su regiono kraštovaizdžiu.
Jie galėtų pabuvoti prie Šešupės
ištakų, vieno giliausių Europoje
(apie 110 m) Ančios ežero, apsilankyti Suvalkų aukštumose, pamatyti
tūkstančius ledynmečiu suformuotų
akmenų (riedulių), nusifotografuoti Lenkijos-Lietuvos-Rusijos sienų
sankirtoje...“, - pasakoja A. Vasiliauskas.

Vienas prie penkių
Suprantu, kad kalbama apie Suvalkiją Lenkijoje, tuo tarpu „Adventur“
stende, į kurį kviečia Marijampolė,
dėmesys skiriamas „Suwalczyzna“
lietuviškajai pusei. Pašnekovas sako,
kad agentūra veža turistus ir į Šakių, Vilkaviškio rajonus, bet mažai,
nes čia daug skurdesnė turizmo
infrastruktūra, pavyzdžiui, Vištyčio regioninio parko lankytojų centras uždarytas savaitgaliais ir per
šventes – ko ten važiuoti?“ - klausia
„Jotvos“ vadovas.
Kalbėdamas apie patrauklius
objektus jis pažymi, kad mūsų pusėje jų maždaug penkis kartus mažiau nei lenkiškoje Suvalkijoje, kuri
ribojasi su Mozūrija. Šiame krašte,
kuris iš Marijampolės pasiekiamas
per porą valandų, apstu ežerų, kanalų, o pilių, pritaikytų muziejams,
viešbučiams ir kitoms reikmėms,
yra keliasdešimt kartų daugiau nei
visoje Lietuvoje.

Labai gudri statistika
„Bet ir Marijampolėje atvykėliams
juk yra ką pamatyti“, - viltingai lyg
teigiu, lyg klausiu. Mat 2020-ųjų
išvakarėse žiniasklaidai išplatintame mero interviu pažymima: „...
buvo planuota, kad šiemet (2019 m.)
jų (turistų) bus apie 28 000, tačiau
rezultatai pranoko lūkesčius, nes jau
dabar matyti, kad turistų, pasilikusių
(bent vienai nakvynei) Marijampolėje, skaičius bus didesnis nei 33 000.
O tai yra daugiau nei pusė visos
Marijampolės apskrities turistų. Pralenkėme ir Kauno rajoną, ir Alytų, ir
Panevėžį, ir net Klaipėdos rajoną“.

„Mūsų statistika labai gudriai sukurta, - pastebi A. Vasiliauskas. - Kad
tiek miegojo, gali būti. Kitas dalykas,
ar tarp jų buvo tikrų turistų? Pats
dešimtmetį teikiau apgyvendinimo
paslaugas, tačiau tokių svečių nepasitaikė. Tarp jų vyravo su naudotu
automobilių verslu susiję tadžikai,
kazachai, rusai. Žinau, kad situacija
nepasikeitusi.“

Vienadieniai turistai
Jis džiaugiasi turistų pagausėjimu
pastaraisiais metais labai išgražėjusioje Marijampolėje. Sako, kad
atvykėliai, su kuriais bendrauja,
giria miestą, fotografuoja parkus,
o nuotraukas telefonu iš karto siunčia draugams, giminėms: „Žiūrėkite,
kaip čia gražu.“ „Tačiau turistai nenakvoja, nes apeiti miesto lankytinus objektus nereikia nė pusdienio“,
- pastebi „Jotvos“ vadovas.
Ką padaryti, kad miesto apžiūrėti
atvykę turistai bent naktį liktų Marijampolėje, A. Vasiliauskas sako
neįsivaizduojantis. O štai vadinamųjų vienadienių lankytojų galima
pritraukti dar daugiau. Tam pasitarnaus ir savivaldybės dalyvavimas
parodoje „Adventur“. Tačiau turizmo
ekspertas siūlo atsargiai vertinti lankytojų dėmesį Suvalkijos stendui.
„Dauguma iš mandagumo paima
lankstinukus, juos pavarto, kuo nors
pasidomi, o į Marijampolę atvyks
geriausiu atveju vienas iš dešimties“, - sako tokių parodų ypatumus
perpratęs marijampolietis.

Kas išrutulios „runkelį“?
Jis samprotauja, kad patrauklus

A. Vasiliauskas: „Mūsų statistika labai gudriai sukurta“

objektas galėtų būti Cukraus fabrikas, paminklas cukriniam runkeliui:
„Jei atsirastų protų, kurie sugebėtų
išrutulioti „runkelį“ iki tokio lygio,
kad pasirodytų įdomu vaikams, jų
atvyktų iš Vilniaus, kitų miestų ir
miestelių.“
Anot A. Vasiliausko, geras masalas
turistams yra išskirtiniai renginiai.
Pavyzdžiui, tokie, kaip Suvalkuose
organizuojamas tarptautinis bliuzo
festivalis. Jis sutraukia minias šios
muzikos gerbėjų iš visos Lenkijos,
užsienio, nes koncertuoja pasaulinės garsenybės. Abu sutinkame, kad
rimtosios muzikos koncertai tokio
dėmesio nesulauktų.
Daug metų mūsų miesto vadovų
puoselėjamą mintį, kad į Marijampolę turėtų užsukti važiuojantys „Via
Baltica“ magistrale, „Jotvos“ vadovas laiko iliuzija. Anot jo, iš Olštyno
į Vilnių ar Rygos į Varšuvą važiuojantys turistai nesiblaškys, kad apžiūrėtų paveikslų meno galerijoje ar
aplankytų Žemaitės kapą. Neužsuks
ir į kitus pakelės miestus, miestelius,
nes ne to važiuoja. Ir, būkime atviri,
ką mūsų miestas gali pasiūlyti vis
išrankesniems turistams?

Darius IMbrASAS, Lietuvos banko
vyresnysis ekonomistas. Dėl preky-

bos karų stringanti užsienio prekyba,
nesugebanti atsigauti ES pramonė ir
šalies vidaus iššūkiai kol kas reikšmingai nesulėtino Lietuvos ekonomikos apsukų. Paskutinį praėjusių
metų ketvirtį ji augo panašiu tempu
kaip per pastaruosius trejus metus.
Tačiau minėtų veiksnių poveikio visiškai išvengti nepavyks. Lietuvos
ekonomika jų poveikį turėtų pajusti
šiais metais. Numatoma, kad 2020
m. ekonomika augs lėčiau, nei buvo
įprasta matyti keletą pastarųjų metų.
Nors praėjusių metų pabaigoje pasaulio ekonomikos augimas nustojo
lėtėti ir šiais metais laukiama jo atsigavimo, nesitikima, kad pagrindinių Lietuvos prekybos partnerių
ekonomikos augimas paspartės. Po
vangios plėtros 2019 m., šiais metais Tarptautinis valiutos fondas pasaulio ekonomikai prognozuoja 3,3
proc., o 2021 m. – 3,4 proc. pasaulio
ekonomikos metinį augimą.
Vangi užsienio paklausa daugiausia prisidės prie Estijos, Latvijos ir
Lenkijos nuosaikaus ekonomikos

Nuotraukos iš interneto

augimo šiais metais. Šios tendencijos bus matomos ir Lietuvoje.
Vangios užsienio paklausos poveikį
labiausiai turėtų pajusti apdirbamoji
gamyba, tačiau ji net ir lėtėjančio
augimo sąlygomis turėtų sugebėti
išsikovoti didesnę eksporto rinkų
dalį. Pirmieji lėtėjimo ženklai jau
matomi – apdirbamosios gamybos
augimas, per pirmuosius tris praėjusių metų ketvirčius sudaręs beveik
5 proc., paskutinį ketvirtį nesiekė nė
1 proc. Daugumos veiklų gamybos
apimties augimo tempas lėtėjo, tačiau didžiąją dalį šio sulėtėjimo lėmė
trys sektoriai – naftos perdirbimo
veikla, chemijos pramonė ir baldų
pramonė. Šio apdirbamosios gamybos sumažėjimo kol kas nereikėtų
vertinti kaip šalies eksportuotojų
konkurencingumo praradimo ženklo
– Lietuvos prekių eksportuotojai dar
geba atsiriekti vis didesnes rinkos
dalis savo pagrindinėse rinkose. Didėjantis išduotų statybos leidimų
pramoninio tipo statiniams skaičius
ir antrojoje praėjusių metų pusėje
pradėjusios didėti investicijos teberodo, kad sektorius ir toliau siekia

Lietuvos
ekonomika:
ko laukti šiemet?
modernizuotis ir didinti gamybos
apimtį.
Su iššūkiais turėtų susidurti ir
pastaruosius keletą metų itin daug
prie šalies augimo prisidedantis
transporto sektorius. Europos Komisijos įvedamas mobilumo paketas
ir Vyriausybės priimti sprendimai
privertė Lietuvos krovininio kelių
transporto sektorių persvarstyti tolesnės veiklos strategijas. Tą parodė
ir pirmą kartą Lietuvoje įregistruotų
vilkikų skaičius – jis, atmetus sezoninį veiksnių poveikį, 2019 m. antrąjį
pusmetį buvo trečdaliu mažesnis nei
pirmąjį. Trumpuoju laikotarpiu tai
gali sulėtinti ekonomikos augimą.
Tačiau būtina paminėti, kad žvelgiant į ilgesnę perspektyvą priimti
valdžios sprendimai turėtų prisidėti prie Lietuvoje likusių vairuotojų

Ir Sūduva Lenkijoje

„Net patyrę Klaipėdos turizmo specialistai konstatuoja, kad mažėja į
uostamiestį užsukančių kruizinių
laivų, nes nėra ką žiūrėti. Europa
pilna miestų - perlų prie jūros, su
kuriais nesusilyginsi“, - kalba A.
Vasiliauskas.
Mūsiški „perlai“, į kuriuos Marijampolė kvietė Suvalkijos stende,
marijampoliečiams žinomi, o kvie-

„Jotvos“ direktorius sako, kad savivaldybė, rengdamasi turizmo ar su
juo susijusioms parodoms, nė karto
neprašė jo konsultacijos, nekvietė
dalyvauti. Gal iš baimės, kad A.
Vasiliauskas vietoje Kačių kiemelio pasiūlys svečiams apsilankyti
prie vieno giliausių Europos ežero,
užlipti ant unikalių Stančikų tiltų
(„pagūglinkite“ - red. pasiūlymas)...
Juk tada turistai gali likti neaplankę
kvietime į „Adventur“ reklamuojamos prancūziško stiliaus Senosios
miesto kepyklėlės – matyt, ne tik
Marijampolės, bet ir visos Suvalkijos „perlo“.
Kita vertus, kodėl į Sūduvos širdį
atvykę turistai negalėtų suderinti
Kačių kiemelio, piešinių ant sienų
su išvyka į lenkiškosios Sūduvos
dalies įspūdingus objektus? Visam
tam dienos neužtektų. Valdžia galėtų girtis tikrųjų turistų nakvynėmis.
P. S. Marijampolės kvietimą į
„Adventur“ ir savigyrą parodai pasibaigus galima paskaityti www.
marijampole.lt

socialinių garantijų didėjimo. Kartu
tai leistų šiek tiek sumažinti šalyje
esančią „gyvulių ūkio“ problematiką
ir atitiktų deklaruojamus gerovės
valstybės principus.
Spartesnio augimo ženklų nematyti ir kalbant apie veiklas, orientuotas
į vidaus paklausą. Pavyzdžiui, ketvirtąjį ketvirtį mažmeninės prekybos
apyvartos augimas sulėtėjo iki šiek
tiek daugiau nei 3 proc. (palyginti
su pirmaisiais trim praėjusių metų
ketvirčiais, tai bene perpus lėtesnis
augimas). Šį lėtėjimą iš dalies galima aiškinti namų ūkių galimybėmis sutaupyti. Vartotojų nuomonių
tyrimo duomenimis, esamo meto
tinkamumą taupyti ir tikimybę nors
kiek sutaupyti per artimiausius 12
mėn. namų ūkiai vertina bene geriausiai nuo duomenų skelbimo pradžios 2001 m. Šiais metais didelių
papildomų paskatų namų ūkiams
sparčiau didinti vartojimą nepadaugės – dėl nepalankių demografinių
tendencijų neturėtų augti užimtųjų
skaičius, o lėtėjanti šalies ekonomika vers įmones atsargiau žvelgti į
atlyginimų didinimą. Šiais metais

lėtesnio augimo reikėtų tikėtis ir
iš statybų sektoriaus. Griežtesnis
finansų įstaigų požiūris į naujus
nekilnojamojo turto projektus kartu
su vangesniu ekonomikos augimu
turėtų riboti privačias iniciatyvas, o
viešosioms iniciatyvoms didžiausią
įtaką turėtų daryti lėčiau didėsiantys
ES paramos lėšų srautai.
Dėl šiuo metu stebimų tendencijų
ekonomikos augimas šiais metais
turėtų būti lėtesnis, nei buvo įprasta
matyti keletą pastarųjų metų. Lietuvos banko vertinimu, ūkio augimas
2020 m. neturėtų viršyti 3,0 proc. Be
to, šiuo metu stebima nemažai rizikų, kurios gali nulemti ir kitokią, nei
prognozuojama, ūkio raidą, pavyzdžiui, JAV ir ES prekybos konfliktų
tolesnė raida, kitokia, nei šiuo metu
tikimasi, „Brexito“ epopėjos pabaiga
ar naftos kainas „pašokdinti“ galinti
JAV ir Irano konflikto reeskalacija.
Taip pat prognozuojamam šalies
ūkio augimui įtakos gali turėti kitokie, nei tikimasi, Lietuvos tarptautinės migracijos balanso pokyčiai ir
kitoks investicijoms skirtų ES lėšų
panaudojimo intensyvumas.

Tapatybės ieškojimai

Stančikų tiltai

timas, matyt, skirtas savivaldybės
interneto svetainės lankytojams iš
kitų miestų ir valstybių.
Pernai jie kviesti į Majemį, šiemet
į Suvalkiją, nors didžiuojamės gyvenantys Sūduvos širdyje... Matyt,
Marijampolė, ta, kuri įsikūrusi J.
Basanavičiaus aikštės rūmuose,
neapsisprendžia dėl savo tapatybės,
o pasitarti su ekspertais nemato reikalo. Nebent jie Vilniuje ir padeda
spręsti kai kurių įstaigų vadovų
pašalinimo klausimus.
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Marijampolės 2 vid. mokyklos (dabar R. Stankevičiaus
pagrindinė) 1970 metų laidos abiturientų dėmesiui!

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.

Šiais metais sukanka 50 metų, kai baigėme Marijampolės 2 vid. mokyklą
(dabartinė Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla).
Planuojamas abiturientų, 1970 metais baigusių šią mokyklą, susitikimas.
Prašome visus šios laidos klasiokus atsiliepti.
Rašykite el.p.: rbaskas@gmail.com
Skambinkite tel.: 8 62092725 - Gražina, 8 65619823 - Aldona,
8 687 55868 - Romualdas.

TOP SPORT Lietuvos vyrų tinklinio čempionatas
ŽSM sporto salė, Gamyklų g. 1

Vasario 8 d. (šeštadienį) 19.00 val.
,,SŪDUVA“ (Marijampolė) – ,,RIO Startas“ (Kaunas)
*****
Vasario 15 d. (šeštadienį) 17.00 val.
,,SŪDUVA“ (Marijampolė) – ,,ELGA Master Idea“ (Šiauliai)

Kryžiažodis

1

2

3

4

5

Vido Garbulio
atminimo tarptautinis
bokso turnyras
Sporto centre „Sūduva“

Sausio 31 d. – nuo 14 val.
Vasario 1 d. – nuo 11 val.

Sudarė Danutė Šulcaitė

6

7

8

Kryžiažodžio (Nr. 3) atsakymas: DEGUONIS

Vertikaliai: Ekskursija. Namelis. Celė. Ilginis. Bangis. Ats. Kvala.
Antilai. Ja. Actas. Eu. Remia. Teis. Adatoj. Laigo. Sasas. Skus.
Horizontaliai: Prieblanda. Notaras. Eta. Lamos. Konfiskacija.
Vita. Specialistas. Lenta. Eik. Ilis. Jeigu. Sės. Dausos.
Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki vasario 6 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

Knygą „Dingę“ laimėjo

-----------------------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.
,,Riešutų duona“, pagal S. Šaltenio apysaką.
Bilietas 12 Eur, 15 Eur.
Bilietus galite įsigyti www.tiketa.lt ir www.kulturospasas.
emokykla.lt. (Kultūros paso
programa).
------------------------

Jūs laukiami Marijampolės
kultūros centre
Vasario 1 d. 15 val.
Modernaus folkloro projekto
,,Margai skamba” festivalis.
Marijampolės kultūros centre.
---------------------Vasario 2 d. 13 val.
Vytauto Kavaliausko tapybos darbų parodos ,,Monologas“ atidarymas (Mkc Igliškėlių skyriuje).
---------------------Vasario 4 d. 18 val.
Vilniaus kamerinio teatro spektaklis ,,Veneros įkaitai”. Režisierius
Raimondas Banionis.
Marijampolės kultūros centre
---------------------Vasario 5 d. 18 val.
Spektaklis „Man gal trūksta magnio”. Režisierius Balys Latėnas.
Marijampolės kultūros centre.
---------------------Vasario 6 d.
M. B. Stankūnienės graﬁkos paroda, skirta 95-osioms gimimo metinėms.
Paroda veiks iki balandžio 30 d.
Rezidencijoje „Grįžulo ratai”.
---------------------Vasario 6 d. 18 val.
Arvydo Baryso dokumentinio ﬁlmo
„Visos tarmės gražiausios” pristatymas (Mk Liudvinavo skyriuje).
---------------------Vasario 8 d. 17 val.
Koncertas ,,Čigonų karalaitė”.
Marijampolės kultūros centre.
---------------------Vasario 12 d. 17 val.
Tarptautinio plenero Tolminkiemyje kūrybos paroda.
Paroda veiks iki kovo 17 d.
M. B. Stankūnienės menų galerijoje.
---------------------Vasario 13 d. 17.30 val.
Kybartų kultūros centro menų
studijos „Smiltys“ tapybos darbų paroda.
Paroda veiks iki kovo 14 d.
Marijampolės kultūros centre,
II aukšte.
---------------------Vasario 14 d. 18 val.
Ingos Jankauskaitės solinis koncertas.
Marijampolės kultūros centre.
----------------------

Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
Vasario 14 d. 18 val.
Koncertas „Šaukiu aš tautą!“
Meškučių kaimo bendruomenės
namuose.
---------Vasario 14 d. 19 val.
Renginys ,,Su meilė Lietuvai ir
žmogui“
Mkc Šakių kultūros centro Briedžių laisvalaikio salėje.
--------Vasario 15 d. 13 val.
Koncertas „Myliu Lietuvą, gimtinę“.
Mkc Gavaltuvos skyriuje.
----------Vasario 15 d. 14 val.
Koncertas ,,Čia mano Lietuva“.
Mkc Želsvos skyriuje.
---------Vasario 15 d. 16.30 val.
Koncertas ,,Viena esi manoj širdy…“. Eglės Kičaitės, Jolantos
Drešerytės ir Simonos Diraitienės
tapybos darbų parodos pristatymas.
Mkc Baraginės skyriuje.
---------Vasario 16 d. 12 val.
Malda už Tėvynę. Gieda mišrus
choras „Suvalkija“.
Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje.
---------13.30 val. - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventinis koncertas
„Savo gimtąjį kraštą širdy turiu“
Marijampolės kultūros centre
----------Vasario 16 d. 10 val.
Šv. Mišios už Tėvynę. Koncertas
„Tėvynės vardas kiekvienoj širdy“.
Šunskų Šv. Marijos Magdalietės
bažnyčia.
----------Vasario 16 d. 10 val.
Šv. Mišios už Tėvynę. Sasnavos
Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčioje
11 val. - koncertas „Dainuoju Lietuvą“. Sasnavos bendruomenės
namuose.
---------Vasario 16 d. 12 val.
Koncertas „Vienybė težydi“.
Mkc Daukšių skyriuje.

AKVELINA PAŠKAUSKIENĖ.
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

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.
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STATYBOS RITMAS

REIKALINGI

PLATAUS PROFILIO
STATYBININKAI,
BETONUOTOJAI,
APDAILININKAI

Atlyginimas apie 700–800 eurų atskaičius mokesčius.

STATYBOS DARBŲ VADOVAS
Atlyginimas apie 1 200 eurų atskaičius mokesčius.

Kreiptis:
Gamyklų g. 3, Marijampolė
tel. 8 343 73804;
8 652 50618.
K.T. „SPINDULYS“
„Užsimaskavę šnipai“ (JAV,
animacinis veiksmo, nuotykių ﬁlmas
visai šeimai, N-7).
Dubliuota lietuviškai.
Vasario 1 d. 11 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 3 Eur.
----------------„Ledo šalis 2“ (JAV, animacinė
nuotykių komedija visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai
Vasario 2 d. 11 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 3 Eur.
------------„ Gauruoti šnipai “ (Kinija,
Prancūzija, animacinė veiksmo komedija visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Sausio 31, vasario 3–6 d. 15 val.
Vasario 1, 2 d. 13 val., 15 val.
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki 10
m. – 3,50 Eur.
Sekmadienį 13 val. – ŠEIMOS SEANSAS, bilieto kaina – 3,50 Eur.
-----------„Importinis jaunikis“ (Lietuva, komedija, N-13).
Sausio 31–vasario 6 d. 17.30 val.,
20 val.

Bilieto kaina – 4,90 Eur.
Gražuolė Kotryna (Gabrielė Martirosian) grįžta į gimtuosius namus ruoštis
vestuvėms ir supažindinti tėvų su savo
išrinktuoju prancūzu Fransua (Filipe
Gabrielis). Tačiau konservatyvių pažiūrų merginos tėvas, vietinio daržovių
verslo savininkas Cibulskis (Mindaugas Capas), išsiuntęs dukrą į mokslus
Prancūzijoje tikrai nesitikėjo, kad jos
išrinktasis širdies chirurgas – visai ne
Europos karališkosios giminės aristokratas, o egzotiškos išvaizdos ir karšto
kraujo jaunuolis. Santūriam lietuviui
nesuprantamos nei Fransua per kraštus trykštančios emocijos, nei jo būdas,
nei šukuosena – žentą jis įsivaizdavo
visai ne taip!
-------------„Po vandeniu“ (JAV, siaubo,
veiksmo drama, N-13).
Sausio 31, vasario 1 d. 22 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.
Filmas pasakoja apie tyrėjų įgulą,
dislokuotą vienuolikos kilometrų gylyje įkurtoje povandeninėje mokslinėje
laboratorijoje, nuo artimiausio kranto
nutolusioje per 8000 kilometrų.
Po viską niokojančio žemės drebėjimo,
komanda įstringa pamažu užtvindo-

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

mamoje stotyje, o vienintelis būdas išgyventi – keliaujant vandenyno dugnu
surasti apleistą naﬅos gręžimo bokštą.
Tačiau jie dar nežino, kad moksliniai
tyrimai pažadino vandenyno dugne
ilgus metus ramiai tūnojusį siaubą,
dabar stebintį juos iš aklinos tamsos.

MAŽOJI SALĖ
„Selma

ir užburtas miestas“ (Meksika, animacinis ﬁlmas
visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Vasario 1, 2 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.
-----------------

„Fiksiai prieš Krabius“ (Rusija, animacinis ﬁlmas visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Sausio 31–vasario 6 d. 15.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams iki
10 m. – 3 Eur.
-----------------„Tobulas pasimatymas“
(Lietuva, romantinė komedija, N-13).
Sausio 31–vasario 6 d.
17.15; 19.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
------------------„Koma“ (Rusija, fantastinis ﬁlmas, N-13).
Sausio 31, vasario 1 d.
21.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
------------------Perkant internetu www.spinduliokinas.lt, bilietai pigesni!
Informacija teikiama tel. (8
343) 54787.
---------------------------

PARDUODA
Veikiančią skalbimo mašiną (60 €). Tel.
8-681 49368.
Parduodu naujus klausos aparatus (40 eur)
ir elektrinį prietaisą žiurkėms, pelėms,
tarakonams naikinti (12 eur). Tel. 8-678
66028.

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

DĖMESIO
UAB „Metrum Lt“ matininkas 2020-02-10
10:00 val. atliks žemės sklypo, kadastro
Nr. 1801/41:55, esančio Marijampolės
m., Kybartų g. 16, kadastrinius matavimus. Gretimo sklypo, kadastro Nr.
1801/0041:20, esančio Marijampolės m.,
Kybartų g. 18, 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
UAB „Metrum Lt“ matininkas atliks žemės sklypo, esančio Marijampolės sav.,
Gudelių mstl., Ivoniškio g.17, kadastrinius
matavimus 2020-02-17 09:30 val. Gretimo sklypo, kadastro Nr. 5130/0005:322
savininkę ar jos įgaliotus asmenis, prašome dalyvauti matavimuose. Apie dalyvavimą būtina pranešti adresu Vytauto g.
34A, Marijampolė, tel. 8 (657) 75706, el.p.
inga@metrumlt.eu

.

Tel.: 8 685 50036, (8-343) 70482
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Kai kurie žmonės nevalgo pusryčių, bet turbūt mažai tokių, kurie
nevalgo vakarienės. Tačiau dažnai
vakare žmonės daro klaidą stengdamiesi pavalgyti už visą dieną.
Labai svarbu pasirinkti tinkamus
produktus ir nepersivalgyti. Mūsų
klientai dažniausiai yra žmonės,
kurie nori ne tik išmokti rūpintis
savo sveikata, bet ir išsiugdyti
sveikos mitybos įpročius. Todėl
stengiamės kasdien dalintis su jais
naudingais patarimais.

Vakarienė iki 18 val.
Tai tėra mitas. Visi einame miegoti skirtingu laiku, todėl teigti,
kad visi iki vieno turėtų nevalgyti po 18 val. būtų klaidinga.
Svarbiausia, vakarienę pavalgyti
bent 2 val. iki miego, ne vėliau.

Tada, eidami miegoti, nesijausite
apsunkę, o skrandis spės apdoroti
tai, ką suvalgėte vakare. Žinoma,
labai svarbu valgyti tinkamus produktus, ypač žmonėms, kurie nori
numesti svorio.

Produktų
pasirinkimas
Norint numesti svorio ir tiesiog
gerai jaustis rekomenduoju rinktis
pagrindines 5 maisto grupes.
Daržovės yra būtinos kiekvieno
valgio metu. Tai vienas puikiausių
pasirinkimų vakarienei. Daržovėse gausu ląstelienos, jose nedaug
kalorijų, lengvai virškinamos,
taip pat papildysite organizmą
vitaminais ir mikroelementais.
Jei gaminsitės salotas, jas galite
pagardinti feta sūriu, žuvimi, jūros gėrybėmis. Taip bus sočiau ir
maistingiau

Ką valgyti
vakarais
norint
numesti
svorio?

Kiaušiniai puikus baltymų šaltinis. Juose yra
organizmui reikalingų B
grupės vitaminų, vitamino A, vitamino D, folatų,
kalcio, magnio, fosforo.
Galite valgyti virtus, keptus
kiaušinius, omletą. Žinoma,
šalia nepamirškite ir daržovių porcijos.
Vakarienei idealiai tiks
varškė, graikiškas ar natūralus jogurtas. Šiuose
pieno produktuose, ypač
varškėje, gausu kalcio,
vitamino A, fosforo, kalio,
natrio. Jogurtas ir varškė
papildys Jūsų organizmą
baltymais. Šių produktų
derėtų vengti žmonėms, kurių organizmas sunkiai įsisavina geležį.
Jūros gėrybėse taip pat daug baltymų. Be to, jūros gėrybėse yra
vitamino A, vitamino D, kalcio,
magnio, fosforo bei kitų naudingų mineralinių medžiagų. Jūros
gėrybės puikiai tinka į salotas, su
kiaušiniais.
Vakarienei tinka ir žuvis. Ji turi
ne tik baltymų, bet ir mūsų organizmui labai reikalingų omega 3
riebiųjų rūgščių. Be to, papildysite
organizmą vitaminais A ir D, magniu, natriu. Žuvį vakare valgykite
tik su daržovėmis. Kartu netinka
kruopos ar bulvės.
Vakare svarbiausia organizmą
papildyti baltymais. Tai viena
svarbiausių medžiagų, kuri padeda atkurti ląsteles. Be to, tai
statybinė medžiaga. Iš baltymų
sudaryti raumenys, nagai, plaukai bei kiti mūsų organai. Dėl to
be galo svarbu gauti pakankamą

UAB „Gensera“ siūlo darbą:
. brigadininkams . meistrams . lauko vamzdynų montuotojas .
horizontalaus gręžimo aparato operatoriams . pagalbiniams dar-

bininkams vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų statybos
ir gerbūvio darbams visoje Lietuvoje (yra galimybė rinktis darbą
pagal gyvenamąją vietą).
. Ieškomos ir darbininkų brigados.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui į darbą.
Mėnesinis atlyginimas nuo 800/1000 eurų į rankas.
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais darbo dienomis I–V tel.: 8-691 86121, 8-464 16188, neringa@
gensera.lt

baltymų kiekį su maistu. Turbūt
pastebėjote, kad ir metant svorį
rekomenduojama suvartoti daugiau baltymų. Jų daugiau reikia
ir sportuojantiems.

Kaip nepersivalgyti?
Persivalgymas vakare viena
dažniausių problemų su kuria
susiduria ir mūsų klientai. Dėl to
rekomenduojame nepraleisti nei
vieno dienos valgio. Valgykite pusryčius ir sočius pietus. Jei reikia,
iki vakarienės užkąskite. Tiems,
kurie neturi laiko užkandžiams,
tačiau iki vakarienės sunku išlaukti, rekomenduojama vartoti
maistines skaidulas. Jos išbrinksta
mūsų žarnyne ir ilgam suteikia
sotumo jausmą. Be to, skaidulos
yra puiki žarnyno šluota. Jas vartojant pagerinamas virškinimas,
sumažėja pilvo pūtimas, lengviau
krenta svoris. Žinoma, reikia nepamiršti kartu gerti pakankamai
vandens.

Kavos, arbatos, alaus ar pieno?
Justina DUNDULYTĖ. Lietuvos gyventojai kasdien labiau
linksta prie kavos nei prie arbatos. Daugiau nei pusė šalies
gyventojų kiekvieną dieną renkasi kavą, tuo tarpu geriančių
arbatą yra dešimtadaliu mažiau, rodo „Kantar“ tyrimas.
Pastebima, kad per metus arbatos kaip kasdienio gėrimo
populiarumas sumažėjo 6 procentiniais punktais.
Apskritai paėmus, kavos mylėtojai prie savo gėrimo yra
prisirišę labiau: geriantys kavą, šį gėrimą renkasi kasdien
arba beveik kasdien. Tuo tarpu tarp arbatos gerbėjų nemaža
dalis yra tokių, kurie geria rečiau – kelis kartus per savaitę.
Kita vertus, išvis kavos nevartojančių žmonių yra daugiau
nei nevartojančių arbatos – 15 procentų. Tuo tarpu žmonių,
kurie pasisako visai negeriantys arbatos, triskart mažiau.
Trečias populiariausias gėrimas Lietuvoje yra stalo arba
mineralinis vanduo buteliuose. Bent kartą per savaitę tokio
vandens atsigeria beveik du trečdaliai gyventojų (62 proc.).
Daugiau nei pusė gyventojų bent sykį per savaitę vartoja
pieno. Stiprėjant mitybos tendencijoms, kai dalis gyventojų
atsisako tam tikros grupės –pavyzdžiui, laktozės turinčių
produktų, bent iš tyrimo nematome, kad daugėtų nevartojančių pieno. Trejų metų duomenimis, tokių žmonių
kiekis svyruoja apie 14 proc. Kasdien pieną geria beveik
penktadalis apklaustųjų.
Sultis ir saldžius bei gaiviuosius gėrimus beveik kasdien geria apie 10
procentų vartotojų.
Per pastaruosius
dvejus metus gerokai padaugėjo
vartojančių tirpius
kavos gėrimus. Juos
iš pakelių – du viename ar tris viename – pradėjo rinktis
kone dukart daugiau
gyventojų: 2017 metais tokių buvo apie
dešimtadalį, o pernai
jau penktadalis juos
gerdavo bent kartą
per savaitę.
Vyrai ir moterys
gėrimus renkasi šiek
tiek skirtingai. Dai-

liosios lyties atstovės labiausiai mėgsta kavą. Ją renkasi
ir vyrai, tačiau jų dešimtadaliu mažiau.
Mineralinis bei stalo vanduo buteliuose, gaivieji gėrimai,
gira, šalta arbata ir sportiniai ar energiniai gėrimai – kategorijos, kuriose pagal vartojimą pirmauja vyrai. Antai
gaiviuosius gėrimus per savaitę geria kas penkta moteris
ir kas trečias vyras.
Kakava, gira, šalta arbata bei sportiniai gėrimai – nėra
kasdienio vartojimo gėrimai, juos bent sykį per savaitę
vartoja mažiau kaip penktadalis apklaustųjų.
Alkoholio vyrai vartoja žymiai dažniau ir įvairesnių kategorijų. Moterys tik šampano ir balto vyno kategorijoje
nežymiai lenkia vyrus. Beveik du trečdaliai vyrų vartoja
populiariausią šalyje alkoholinį gėrimą alų, o tarp moterų
tokių yra apie penktadalis. Raudono vyno bent kartą per
mėnesį ragauja 18 proc. gyventojų (beveik penktadalis
vyrų ir 17 proc. moterų).
Itin ryškų augimą matome nealkoholinio alaus kategorijoje – per dvejus pastaruosius tyrimo metus tokį gėrimą
vartojančiųjų beveik padvigubėjo. Čia taip pat dominuoja
vyrai. 2017 m. nealkoholinio alaus vartotojų buvo 14
proc., o 2019 metais – jau 26 procentai.
P. S. Kasmetinis tyrimas atliktas 2019 m.
vasario–balandžio mėn., apklausti 1799 15–74 m. Lietuvos
gyventojai.

Jei vis tik nepavyko per dieną
normaliai pavalgyti, šalia baltyminio maisto vakare galite suvalgyti
ir šiek tiek angliavandenių. Puikiai
tiks pilno grūdo duona ar ryžiai.
Taip jausitės sotesni.
Jei laikysitės šių paprastų taisyklių ir vakarienei rinksitės teisingą
maistą, tikrai pakankamai lengvai
numesite svorio, jausitės energingi ir sveiki.
Sveika ir subalansuota mityba
bei jos papildymas naudingomis
medžiagomis svarbi mūsų gerai
kasdieninei savijautai. Todėl pirmiausia svarbu tai suprasti ir tik
tada sąmoningai žengti sveikesnės mitybos link. Kadangi dažnai
noras numesti svorio būna labai
didelis, žmogus pradžioje lyg
ir laikosi visų taisyklių, tačiau
greitai tai atrodo nepakeliama ir
sunku. Taip yra todėl, kad pirmiausia svarbu suprasti, ką sveikesnė
mityba Jums duos ir kad sveikai
maitintis reikia visada.

Mobilusis
senjorams
Alina KAZAKEVIČ, Varlė.lt. Išmanieji ir mobilieji telefonai siūlo daugybę įdomių funkcijų,
tačiau senjorai iš telefono dažniausiai tikisi visų
pirma, o neretai ir tik – galimybės bendrauti
su artimaisiais. Svarbiausias telefono senjorui
bruožas turėtų būti naudojimo paprastumas.
Varlė.lt surinko patarimus, kurie padės protingai
išsirinkti mobilųjį telefoną senjorui.
Mygtukinis telefonas skirtas daugiausiai
skambinimui, nors jis taip pat leidžia siųsti
tekstinius ir vaizdo pranešimus ar žaisti paprastus žaidimus. Išmanusis telefonas siūlo
daug platesnes galimybes nei tik skambinimas
ar SMS žinutės. Jeigu senjoras moka naudotis
internetu, be abejonės, išmanusis telefonas bus
patrauklesnis nei mygtukinis.
Senjorui skirtame telefone privalomi dideli,
įskaitomi mygtukai, tarp jų ir specialus SOS.
Jį paspaudus, telefonas gali iškart susisiekti
su SOS priskirtu numeriu arba išsiųsti jam
konkrečią SMS žinutę, pavyzdžiui, pagalbos
prašymo. Kitas papildomas, dažnai montuojamas telefonuose senjorams mygtukas, skirtas
mygtukų užraktui.
Ekranas turėtų pasižymėti dideliu kontrastu,
tačiau nevarginti akių.
Ilgai veikianti baterija yra kiekvieno įrenginio
privalumas. Praverstų įkrovimo stovas. Jame
įdėtas telefonas visada kraunamas ir tuo pačiu
visada paruoštas naudoti. Be to, susiformavęs
įgūdis dėti telefoną į stovą suteiks garantiją,
kad įrenginys bus toje pačioje vietoje, todėl jam
suskambus nereikės pulti į paniką ieškant, kur
yra telefonas.
Turbūt neretas atvejis, kad vyresnio amžiaus
žmonės turi problemų su klausa, todėl telefonas
senjorui turėtų pasižymėti solidžiu garsiakalbiu, kuris užtikrintų aiškius garsus. Pravers ir
garsiakalbio (laisvų rankų įrangos) režimas,
kuris, kalbantis telefonu leis atlikti, kokį nors
kitą darbą.

