Dievo gerumo ir Gailestingumo simbolis
Remigijus MACEINA, Igliaukos ir Gudelių klebonas, Marijampolės ligoninės
kapelionas. Nuostabios gaivos kvepiančiais žiedais atsisveikino gegužis,
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kuris mums primins Motinos dieną, gegužines pamaldas namuose ar prie
kaimo kryžių ir kuris į mėnesių eilę pakvietė atsistoti birželį.
Birželis kviečia mus visus prisiminti Dievo gerumą, kuris spindi gražiausiais tikėjimo spinduliais iš mus mylinčios Jėzaus Širdies. Nors jau ne
pavasaris, bandykime įsimylėti iš naujo Dievo gerumo ir Gailestingumo
simbolį - Širdį. Paklausite manęs kodėl? Gal vien todėl, kad birželį prasidėjo vasara ir parapijų bažnyčiose vyksta Pirmosios Šv. Komunijos, garsių
atlaidų, krikštynų ir santuokų šventės (daugiau 4 psl.).

Kultūra dzin, dzin, dzin...
Vytautas ŽEMAITIS. Birželio 18 d. 18 val. dramos teatras kviečia į premjerą, dviejų dalių komediją ,,Čia jums
ne arklidė“. Lyg ir laikas vėl trimituoti, kad „Majemis kviečia „ant“ kultūros“. Šiaip ar taip teatras grįžta.
Bet grįžta ne į Majemį, nes šio miesto pavadinimo krikštatėviams atlikus savivaldybės administracijos
valymą, „ant“ kultūros liko viena (1) specialistė. Penkis kartus mažiau nei propagandos ir agitacijos skyriuje.
Tiesa, dabar jis vadinamas kitaip nei sovietmečiu – Komunikacijos skyriumi, tačiau darbo metodai tokie pat,
kaip anuomet. Jei, pavyzdžiui, sovietų sąjungoje, anot jos žiniasklaidos, nebuvo sekso, tai Marijampolėje
nėra opozicijos. Pamėginkite rasti apie ją informacijos oﬁcialioje savivaldybės interneto svetainėje www.
marijampole.lt skelbiamose naujienose.
Užuominų apie savivaldybės tarybos kitaminčius galima išgirsti per Marijampolės televiziją, tačiau tik
užuominų. Daugiau kalbėti neleidžia 100 000 eurų, kuriuos valdančiosios daugumos (ji iš esmės nesikeičia
20 metų) balsais kasmet atseikėja savivaldybės taryba. Kita vertus, TV yra kultūra, ypač kai rodo tuos, kurie
užsako muziką.
Atseikėja savivaldybė ir Dramos teatrui. Ne tiek, kad taptų profesionaliu, bet duoda. Pro sukąstus dantis, nes
teatras ne Majemio, o Marijampolės. Jam nenurodysi, kokį spektaklį pasirinkti.
Teatras net nepakluso jį įsteigusios valdžios įsakymui „užsiraukti“. Kodėl? Nes teatras - ne arklidė. Bent iki
teismo sprendimo, iš kurio paaiškės, ar kvietėjams „ant kultūros“ pavyks užgesinti kultūros židinį.

Marijampolėje
nekvepia skaidrumu
Sergejus MURAVJOVAS, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas. 7 iš 10 savivaldybių

merų, merų pavaduotojų ir administracijų vadovų
(143 iš 194) skelbia savo darbotvarkes. Kas penktas
meras (13 iš 60) skelbia nuolatines darbotvarkes,
leidžiančias matyti susitikimus nuo jų kadencijos
pradžios.
Du trečdaliai merų (41 iš 60) viešina tik laikinas
darbotvarkes, o 6 merai - iš Kalvarijos, Lazdijų
raj., Marijampolės, Pagėgių, Panevėžio raj. ir

Šalčininkų raj. savivaldybų darbotvarkių neskelbia.
Tai paaiškėjo „Transparency International“ Lietuvos skyriui (TILS) peržiūrėjus savivaldybių merų, jų
pavaduotojų bei administracijos direktorių oﬁcialius
darbo kalendorius, asmenines svetaines bei svetainę
manosusitikimai.lt.
Nuolatines darbotvarkes, leidžiančias pamatyti sutikimus nuo 2019-2023 kadencijos pradžios, taip pat
skelbia kas septintas mero pavaduotojas ir administracijos direktorius (19 iš 134).
Pusė jų (70 iš 134) skelbia laikinas darbotvarkes,
kuriose matomi tik einamosios dienos, savaitės ar
mėnesio susitikimai, trečdalis (45 iš 134) darbotvarkių
neskelbia. Iš viso kas ketvirtas savivaldybės vadovas
(51 iš 194) neskelbia savo darbotvarkės.

Plačiau apie tai 2 psl.

Ko tikėtis nepasiturintiems gyventojams?
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija. Bet kuris asmuo per gyvenimą gali patirti ﬁnansinių
sunkumų: tai gali lemti pandemija, ekonominė krizė, netikėtai prarastas darbas, krizinės situacijos šeimoje,
socialinių įgūdžių stoka ar kitokios negandos.
Lietuvoje egzistuoja keletas pagalbos rūšių gyventojams, kurias galima tarpusavyje derinti: parama savivaldybėse, „Sodros“ mokamos socialinio draudimo išmokos netekus darbo bei laikina parama dėl pandemijos.
Dėl koronaviruso pandemijos ir jos sukeltų ekonominių sunkumų savivaldybėse suteikiama parama buvo
padidinta, kartu palengvintos jos suteikimo sąlygos, bet dauguma pakeitimų galios nuolatos. Kviečiame
susipažinti, dėl kokios pagalbos gali kreiptis gyventojai, jeigu stokoja pajamų ar netenka darbo.

Plačiau apie tai 6 psl.

Savo gimtadienio neminėjome,
švęsti kviečia Druskininkai

Plačiau apie tai 5 psl.

Kitas „Miesto laikraščio“
numeris planuojamas
liepos 2 d.

pasigirti

JIS
drąsuolis
Vytautas ŽEMAITIS. Retas nežino pasakos apie siuvėją, vienu kartu pritrėškusį septynias
muses. Neatsistebėdamas savo
narsa jis sumanė apie žygdarbį
pranešti visam pasauliui. Ant
diržo išsiuvinėjo „Septynetą
vienu smūgiu“ ir pasileido
keliauti. Pritaikęs keletą „technologijų“ siuvėjas įveikė milžinus, baisius žvėris...
„Koks drąsus siuvėjas!“ - stebėjosi žmonės.
„Koks drąsus meras Povilas
Isoda!“, - kalbėjo marijampoliečiai, laikraštyje „Suvalkietis“
perskaitę jo žodžius: „Jeigu bijočiau ir būčiau nuo ko nors
priklausomas, per savo kadenciją nebūčiau atleidęs iš darbo
12 savivaldybei priklausančių
įstaigų vadovų.“
Dvylika tai ne septynetas.
Tiesa, ne vienu smūgiu – per
metus. Bet dar liko trys: tik
„traiškyk“ ir didžiuokis drąsa.
Šį kartą ja meras pasigyrė
atleidęs ligoninės direktorę.
Vargu, ar tai padaryti reikėjo
drąsos. Greičiau atvirkščiai
– jos būtų prireikę neatleisti
vadovės, kurios galvos pareikalavo Vilniaus komisija, tyrusi,
kodėl ligoninė tapo „koronos“
židiniu. Daug kitų atleidimų
taip pat susiję su rekomendacijomis iš sostinės. Jų savivaldybės vadovas (-ai) paprašė „ant
drąsos“.
Jos merui pritrūko Marijampolės regiono (penkių savivaldybių) plėtros taryboje
renkant vadovą. Politiškai šios
pareigos reiškia lyderiavimą
regione. Pirmą kartą nuo tarybos įkūrimo jai vadovauja
ne didžiausios - Marijampolės
savivaldybės atstovas. Lyderiu
tapo Šakių rajono meras, o mūsiškis „traiško ir skaičiuoja“.

„Sodros“ informacija. Ligos išmokų mokėjimas tėvams, kurie namuose
prižiūrėjo pradinių klasių moksleivius, baigtas birželio 8 dieną, nepriklausomai nuo to, kada oﬁcialiai jiems baigėsi mokslo metai.
Išmokų mokėjimas prižiūrintiems darželinukus, priešmokyklinukus ir
asmenis su negalia iki 21 metų baigtas birželio 16 dieną.
Ligos išmokos pasiekia gavėjus per 17 darbo dienų pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui ir gavus visus reikiamus ligos išmokai skirti dokumentus bei duomenis.
Todėl tikėtina, kad dauguma tėvų ir globėjų, turėjusių nedarbingumo
pažymėjimus vaikų priežiūrai, išmokas už paskutinius nedarbingumo
laikotarpius gaus antroje birželio pusėje, vėliausiai – liepos pradžioje
(daugiau 3 psl.).

Ligos išmokos po karantino
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Marijampolėje
nekvepia skaidrumu
Atkelta iš 1 p.

Peržvelgus nuolatines merų,
merų pavaduotojų bei administracijos direktorių darbotvarkes matyti, jog savivaldybių
vadovai per metus turėjo bent
1 422 susitikimus su interesų
grupėmis.
Daugiausia susitikimų su
interesų grupėmis paviešino
Joniškio rajono meras Vitalijus
Gailius (216 susitikimų), Klaipėdos miesto meras Vytautas
Grubliauskas (109 susitikimų),
Neringos meras Darius Jasaitis (102 susitikimų), Vilniaus
miesto meras Remigijus Šimašius (96 susitikimų) ir Alytaus
rajono. meras Algirdas Vrubliauskas (84 susitikimų).
Daugelis savivaldybių vis
dar veikia proginio skaidrumo sąlygomis. Smagu, kad
turime ryškių savivaldos lyderių pavyzdžių, kurie, atrodo,
itin kruopščiai atsiskaito bendruomenei dėl savo darbų. Labai norėčiau, kad dar daugiau
savivaldybių vadovų skelbtų
išsamias nuolatines darbotvarkes, kurios leistų lengvai suprasti, kas įvyko prieš mėnesį
arba du. Tai yra pokalbio apie
skaidrumą pradžia.
Daugiausiai susitikimų vyko
su verslu (584 susitikimai),
švietimo, sporto ir mokslo
atstovais (314 susitikimų),
nevyriausybinių organizacijų
atstovais (NVO) ir registruotomis vietos bendruomenėmis
(144 susitikimai).
Susitikimų su registruotais
lobistais užregistruota nebuvo.
Analizuojant savivaldybių
vadovų darbotvarkes, buvo peržiūrėta, kaip 194 merai, merų
pavaduotojai ir administracijos
direktoriai skelbia savo darbotvarkes, bei skaičiuojami 2019
m. kovo 18 d. – 2020 m. kovo
17 d. nuolatiniuose oficialiuose
darbo kalendoriuose, asmeninėse svetainėse ir svetainėje
manosusitikimai.lt daryti
įrašai, kuriuose nurodyta, su
kokiomis interesų grupėmis
jie susitiko.

2020 m. birželio 18 d., ketvirtadienis, Nr. 20 (1732) / ML

Tyrimas: pinigus taupo dauguma lietuvių, bet
daugiau nei trečdalis santaupų – vis dar „kojinėse“
Šalies gyventojai neturi nuoseklaus taupymo įpročių, o 37 proc. taupančiųjų santaupas laiko tiesiog
„kojinėje“ – kaupia grynuosius arba pinigus taupo einamojoje banko sąskaitoje jų „neįdarbindami“.
Dar daugiau, paaiškėjo, kad šie įpročiai išlieka panašūs ir lyginant didžiųjų miestų, mažesnių miestelių bei gyvenviečių duomenis. Tokius rezultatus atskleidžia bankines paslaugas Lietuvoje oficialiai
pradėjusio teikti GENERAL FINANCING BANKO užsakymu atliktas visuomenės nuomonės tyrimas.
Tyrimas rodo, kad 30 proc. taupančių šalies
gyventojų kiekvieną mėnesį taupyti skiria ne
fiksuotą pajamų dalį, o kaskart skirtingą sumą.
Likusiųjų įpročiai taip pat išsiskiria – maždaug
ketvirtadalis (24 proc.) gyventojų kas mėnesį
taupymui skiria apie dešimtadalį, 19 proc. – daugiau kaip dešimtadalį, o kas penktas taupantis
gyventojas – 5 proc. pajamų. 17 proc. lietuvių
netaupo visai – dauguma jų (14 proc.) sako, kad
to nedaro, nes nelieka pinigų, rodo tyrimas.
Be to, tyrimo duomenys atskleidė, kad taupantys Lietuvos gyventojai vis dar nepasirenka racionalių būdų įdarbinti pinigus – 21 proc.
laiko pinigus einamosiose sąskaitose be jokio
papildomo uždarbio, o 16 proc. vis dar taupo
paprasčiausiai kaupdami grynuosius. Taupyti
einamojoje sąskaitoje kiek dažniau linkę didžiųjų
miestų gyventojai, tačiau grynuosius pinigus
vienodai linkę kaupti tiek didmiesčių, tiek mažesnių miestų, tiek ir kaimo vietovių gyventojai.
„Taupymas ateities poreikiams bei galimybės
„įdarbinti“ savo pinigus yra viena svarbiausių
asmens finansinio stabilumo užsitikrinimo priemonių. Nepaisant to, daugelis Lietuvos gyventojų
dar neturi susiformavusių nuoseklaus taupymo
įpročių. Kita vertus, reikia pripažinti, kad norinčių
saugiai ir palankiomis sąlygomis taupyti gyventojų pasirinkimai iki šiol buvo gana riboti“, – sako
GENERAL FINANCING BANKO vyriausiasis
finansų pareigūnas Valdas Bernatavičius.
Tai patvirtina ir pats tyrimas. Jo duomenimis,
net 60 proc. šalies gyventojų bankuose netaupo dėl nulinių arba labai žemų palūkanų. Be to,
tyrimas atkleidžia, kad maždaug penktadalis
(26 proc.) gyventojų laiko indėlius bankuose,

tačiau net 91 proc. jų nėra patenkinti savo bankų
siūlomomis palūkanomis. Dažniausiai indėlius
banke laiko aukščiausio ir vidutinio lygio vadovai,
pensininkai, smulkūs verslininkai bei ūkininkai.
„Nepaisant to, kad gyventojai dar ne visuomet turi tinkamus taupymo įpročius, priemones
ar nežino apie tai, jog indėliai iki 100 000 Eur,
laikomi visose Lietuvos Respublikoje registruotose kredito įstaigose, yra apdrausti, matyti, jog
poreikis kaupti lėšas tikrai egzistuoja. Tai buvo
viena iš priežasčių, paskatinusių mus išplėsti
savo paslaugų spektrą ir tapti banku bei gyventojams pasiūlyti galimybę indėlius laikyti ne su
nulinėmis, o šiuo metu itin patraukliomis palūkanomis ir iš savo lėšų dar uždirbti. Pristatome
rinkoje itin konkurencingą ir patrauklų produktą,
tad visiems indėliams, kokia jų trukmė bebūtų
– nuo 1 mėn. iki 36 mėn. – taikysime vienodas,
aukštas palūkanas“, – sako V. Bernatavičius.
Specializuoto banko licenciją Europos Centrinis
Bankas UAB „General Financing“ suteikė praėjusių metų vasarą, o atlikusi visus reikiamus
pasiruošimo darbus šių metų gegužės 18 dieną
finansų bendrovė tapo Lietuvos bankinio sektoriaus dalimi. Nuo birželio 8 dienos bankas teikia
ne tik vartojimo paskolas, autolizingo, medlizingo
bei refinansavimo paslaugas, bet ir priima terminuotuosius gyventojų indėlius.
Iki 2020 m. liepos 12 d. ypač patrauklios
visų terminuotųjų indėlių palūkanos – nepriklausomai nuo sutarties termino – net 2%!
Mažiausia terminuotojo indėlio suma – 500
eurų, didžiausia – 100 000 eurų (pagal vieną
indėlio sutartį). Indėlio sutarties terminas – pasirinktinai: 1–36 mėnesiai. Palūkanos išmokamos

V. Bernatavičius

kartu su indėliu, pasibaigus sutarties terminui.
Terminuotojo indėlio sutartį galite sudaryti atvykę į GENERAL FINANCING BANKO Klientų
aptarnavimo skyrių, PC „Maxima“, V. Ku
dirkos g. 3, Marijampolė.

Namų vaistinėlė vasarą
Laura BIELSKĖ. „Eurovaistinės“ vaistininkai pataria pasirūpinti, kad visada turėtumėte
būtiniausių vaistų, kurie padėtų netikėtai užklupus įvairiems
negalavimams.
Nuo skausmo ir karščia
vimo, nes niekada negalima
žinoti, kada šių vaistų tiksliai
prireiks. „Kai turime jų po ranka, sutaupome daug brangaus
laiko, netenka važiuoti į vaistinę ir ieškoti reikiamo vaisto.
Ypač sudėtinga, kai skausmas
užklumpa vėlai vakare ar savaitgaliais“, – sako vaistininkė
Laura Gogienė. Tokie vaistai
naudingi skaudant galvą, patyrus įvairių traumų ar netikėtai
pakilus temperatūrai.
Karščiavimas gali prasidėti
perkaitus saulėje, persišaldžius
dėl oro kondicionierių, leidžiant
laiką per daug atvėsintose patalpose ar suvalgius nešviežio
maisto.
Atsikosėjimui palengvinti.
„Vasarą dažnai gerklės skausmus lydi kosulys, todėl verta
turėti preparatų, kurie padėtų
kovoti su šia problema“, – sako
vaistininkė. Gerklės skausmo

ir kosulio priežastimi vasarą dažnai
tampa ledai, šalti gėrimai, kondicionieriai ar temperatūrų kaita.
Širdies lašai. „Jie nuramina, taip
pat žmones dažnai vargina širdies
permušimai, kylantys dėl tempera-

tūrų skirtumų, kraujospūdžio svyravimai. Širdies lašai palengvina būklę,
gali būti vartojami kaip pirmosios
pagalbos priemonė“, – sako vaistininkė. Anot jos, išvengti širdies problemų
gali padėti ir atsargus elgesys karš-

tomis dienomis. Vaistininkė pataria
vengti tiesioginių saulės spindulių,
vartoti pakankamai skysčių, o leidžiant laiką saulėtose vietose, galvą
pridengti galvos apdangalu.
Pasiruošę viskam. Vasarą, atos-

togų metu, ypač svarbu tinkamai
pasiruošti namų vaistinėlę, todėl
farmacijos specialistai taip pat pataria
turėti vaistų, kurie padėtų prasidėjus
alergijai, sutrikus virškinimui, įkandus vabzdžiams.
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Už pradėtų darbų tęstinumą bei stabilų teisingumą!

Kiek verti trisdešimt eurų?
Arūnas KAPSEVIČIUS, Marijampolės Krašto ir Prezidento
Kazio Griniaus muziejaus darbuotojas. Marijampoliečiai bir-

želio 14-ąją paminėjo Gedulo ir
Vilties dieną, tačiau šiais metais
renginys buvo šiek tiek kitoks.
Kaltas ne karantinas ir COVID 19 virusas. Kaltas kitas virusas
- naikinantis istorinę atmintį.
Juo užsikrėtė AB „Lietuvos
geležinkeliai” kostiumuotieji
vadybininkai ar viršininkai,
kuriems priklauso gražiausia
Lietuvoje Marijampolės geležinkelio stotis. Ji pastatyta pagal
Edmundo Fryko projektą ir, kaip
rašė 1925 metais miesto laikraštis „Šešupės bangos“, buvo
atidaryta marijampoliečiams
bei miesto svečiams rugsėjo 1
dieną. Šiais metais švęstume
95-ių metų jubiliejų, bet stotis
nebe mūsų, ją valdo kitos valstybės, pasivadinusios AB „Lietuvos geležinkeliai“, žmogėnai.
Kodėl taip tvirtinu? Marijampolės muziejaus muziejininkai,
norėdami paminėti sovietinės
tremties pradžią, kreipėsi su

prašymu geležinkelio stotyje
surengti tremtinio Gintauto
Martynaičio piešinių parodą
„Ledo vaikystė prie Laptevų“.
Geležinkelio atstovė užsiprašė
trisdešimt eurų...
Ir visai neįdomu, kad stoties
skverelyje stovi tremties vagonas bei paminklas tremtiniams.
Čia susirenka marijampoliečiai
pagerbti žuvusius šiaurėje.
Drįstu manyti, kad, turėdami
galimybę, žmogėnai būtų užsidirbę ir iš tų vagonų, kuriais
1941 m. birželio 14, 16, 20 dienomis marijampoliečiai išvežti
į Sibirą. Jų buvo nemažai, gerokai daugiau nei trisdešimt. Nieko asmeniško, pinigai nesmirdi.
Tuos trisdešimt eurukų muziejus tikrai būtų suradęs, tačiau
kas tada būtų Birželio 14-oji?
Diena, kai ieškoma dabarties
ir praeities istorinių jungčių,
galimybė išsaugoti savo šaknis
ar geras sandėris už trisdešimt
eurų?
Marijampolės kultūros centras priėmė parodą nemokamai.

Dainius GAIŽAUSKAS, Seimo narys
Sprendimas dalyvauti Seimo
rinkimuose antrajai kadencijai priimtas.
Kaip ir anksčiau, taip ir dabar esu tvirtai įsitikinęs,
kad Seimo narys be pertraukos geriausiai atstovauti
rinkėjams Seime gali ne daugiau kaip dvi kadencijas.
Per pirmą kadenciją tik įgaunama politinės patirties
ir dažniausiai visų rinkiminėje programoje numatytų
darbų nespėjama įgyvendinti. Antroji kadencija - pati
produktyviausia, nes įgyta patirtis ir politinė branda
padeda nuosekliau sudėlioti prioritetus, padedančius
laiku pabaigti visus suplanuotus darbus, bei padėti tvirtus
pamatus progresui. Po antrosios kadencijos tiesiog būtina
pertrauka, kad valdžios pojūtis neaptemdytų sveiko proto
ir neužgožtų žmogiško padorumo.

Ligos išmokos po karantino
Atkelta iš 1 p.

Tuo atveju, kai bus peržiūrimi anksčiau priimti neigiami
sprendimai dėl išmokos skyrimo, pinigai turėtų pasiekti
gavėjus iki liepos vidurio.
Jeigu Vyriausybei atšaukus karantiną, tačiau esant paskelbtai
ekstremaliajai situacijai, gyventojui, parvykusiam iš COVID-19
paveiktos šalies ar turėjusiam
sąlytį su koronaviruso infekcijos nešiotoju, nurodyta saviizoliuotis ir jam nėra galimybės

pasinaudoti nuotoliniu darbu
arba darbdavys jam nepaskelbė
prastovos, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pateiks
elektroninį siuntimą, o gydytojas nuotoliniu būdu išduos
nedarbingumo pažymėjimą 14
kalendorinių dienų. Už šį nedarbingumo laikotarpį ligos išmoka bus mokama įprasta tvarka.
Ligos išmokos bus mokamos
visiems, turintiems teisę gauti
šią išmoką, už vaikus iki pirmos
klasės, nepriklausomai nuo to,

kur vaikas buvo ugdomas iki karantino.
Tėvams ir globėjams, kuriems buvo
išduotas nedarbingumo pažymėjimas,
tačiau ligos išmoka neskirta arba skirta,
tačiau paprašyta ją grąžinti, ligos išmokos bus paskirtos atgaline data už visą
nedarbingumo laikotarpį, gydytojo
nurodytą nedarbingumo pažymėjime.
Išmokos bus skiriamos tik už tuos
laikotarpius, kuriems buvo išduoti
nedarbingumo pažymėjimai.
Jeigu nedarbingumo pažymėjimas

O kaimynai susitvarkė kitaip
Vytautas ŽEMAITIS. Parduotuvės
viduryje į dangų besistiebiantis medis, dar keli „perduria“ stogą šalia...
Nė nepagalvosi patekęs į autobusų
stotį, jei atėjai ne iš paradinės pusės.
Tokį pastatą Vilkaviškyje suprojektavo architektas Gintaras Balčytis
(jis kūrė ir ne vieną architektūros
apdovanojimą pelniusią Kauno autobusų stotį). Įgyvendinti jo sumanymą kainavo beveik trys milijonai

eurų, kuriuos investavo autobusų
stotį valdanti bendrovė „Kautra“.
Prisidėjo ir Vilkaviškio savivaldybė.
Besidairydamas stotyje, kuri atidaryta vos prasidėjus karantinui
(oficiali atidarymo ceremonija
surengta birželio 11 d.), pajuntu
apgailestavimą dėl Marijampolės
galvų sprendimo, kuriuo maždaug
prieš 15 metų senoji autobusų stotis
už 4,2 milijono litų (1,2 mln. eurų)

Šios kadencijos metu negailėdamas jėgų stengiausi
pateisinti Lietuvos žmonių lūkesčius, dirbau sąžiningai, drąsiai ir visada laikiausi teisingumo principo.
Šūkis ,,Už Lietuvą ir Marijampolę be korupcijos“, su
kuriuo ėjau į rinkimus, dažniausiai lydėjo mano darbus ir,
manau, tai labiausiai buvo jaučiama. Naujos rinkiminės
kampanijos metu maksimaliai parodysiu nuveiktus
darbus vadovaujant Nacionalinio saugumo ir gynybos
komitetui bei Kriminalinės žvalgybos parlamentinės
kontrolės komisijai, atstovaujant Lietuvai NATO parlamentinės asamblėjos civilinio saugumo komitete,
dirbant Europolo Jungtinės parlamentinės kontrolės
grupėje.
Pateiksiu ataskaitą už darbą su rinkėjais Marijampolės
biure, į kurį jau kreipėsi daugiau nei 2 600 žmonių.
Pristatysiu pradėtų darbų tęstinumą, Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) ateities planus.
Jeigu nuspręsite, kad esu jums reikalingas ir tinkamas
atstovauti Seime, dar ketverius metus įsipareigosiu
sąžiningai ir negailėdamas jėgų teikti jums pagalbą
įveikiant biurokratines kliūtis ne tik valstybinėse, bet
ir savivaldybės įstaigose, būsiu sąjungininku atstatant
teisingumą, atsižvelgęs į jūsų pasiūlymus, teiksiu įstatymines pataisas. Svarbiausia, užtikrinsiu, kad Marijampolėje dar ketverius metus veiks mano biuras, prie
kurio, manau, priprato ne tik marijampoliečiai. Mano
biure nagrinėjami žmonių skundai, teikiama nemokama
juridinė konsultacija, vyksta skirtingų sričių specialistų
aktualios diskusijos bei debatai ir būtent čia prasideda
parlamentinės kontrolės iniciatyvos sprendžiant įsisenėjusias problemas ne tik mūsų mieste.
Politinė reklama.
Bus apmokėta iš LVŽS rinkiminės sąskaitos.
Užs. Nr. 010

išduotas nebuvo, išmoka neskiriama.
Ligos išmokas gaus visi ją gauti teisę
turintys seneliai, kuriems buvo išduoti
nedarbingumo pažymėjimai prižiūrėti
anūkus darželinukus, priešmokyklinukus, pradinukus ar asmenis su negalia
iki 21 metų.
Seneliams, kuriems buvo išduotas
nedarbingumo pažymėjimas, tačiau
ligos išmoka neskirta arba skirta, tačiau
paprašyta ją grąžinti, ligos išmokos bus
paskirtos atgaline data už visą nedar-

parduota prekybos centrui „Rimi“
(dabar jo vietoje veikia „Norfa“). Taip
į parduotuves buvo iškeista stotis,
kuriai vietos rasta prie geležinkelio.
Kitų miestų, ne tik Vilkaviškio, bet
ir nepalyginamai didesnių, pavyzdžiui, Šiaulių patirtis rodo, jog stotis
miesto centre gali tapti stambaus
prekybos ir paslaugų centro dalimi.
Bet Marijampolės valdžiai rūpėjo
ne tai - savivaldybei reikėjo pinigų.
Jų pertekliumi anuomet negalėjo
girtis ir Vilkaviškis, tačiau jo vadovai neskubėjo atsikratyti aptriušusio

stoties pastato vos už kelių šimtų
metrų nuo pagrindinės miesto aikštės. Tai padaryta sulaukus pirkėjo
pagal profilį – keleivius vežančios
UAB „Kautra“. Visų pirma, stotis liko
kur buvusi, o dabar, po rekonstrukcijos, traukia tiek vilkaviškiečius, tiek
miesto svečius. Ne tik išsaugotais
medžiais.
Patalpos, kuriose aptarnaujami keleiviai, užima penktadalį 2 000 kv.
metrų pastato (trečdaliu mažiau nei
„Maxima“ Marijampolės Bažnyčios
gatvėje).

Vilkaviškio autobusų stotis

bingumo laikotarpį, pagal gydytojo
išduotus nedarbingumo pažymėjimus.
Išmokos bus skiriamos tik už tuos
laikotarpius, kuriems buvo išduoti
nedarbingumo pažymėjimai.
Ligos išmoką prižiūrint vaikus, kai
ugdymo įstaiga uždaryta dėl karantino, nuo pirmos dienos moka „Sodra“
ir išmoka sudaro 65,94 proc. išmokos
gavėjo kompensuojamojo uždarbio
dydžio.
Daugiau informacijos www.sodra.lt.

Likusi dalis – prekybos centras,
kuriame prekes ir paslaugas siūlo
daugiau kaip dešimt įmonių.
Vienoje parduotuvių atsigėręs kavos pagyriau skonį. „Ji skrudinta Vilkaviškyje. O beveik visa produkcija,
kuria prekiaujame, gaminta mūsų
mieste“, - ne be pasididžiavimo sakė
pardavėja rodydama šakočius, kitus
saldumynus, įvairių rūšių aliejų ir
kitus gaminius. Netrukus stotyje
rasis vaikų sporto ir žaidimų erdvė,
atsigerti, užkąsti bus galima prie
staliukų stoties medžių paunksnėje.

V. Žemaičio nuotraukos
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Dievo gerumo ir Gailestingumo simbolis
Atkelta iš 1 p.
Vasaros pradžios birželis tikėjimo
kelionėje mus kviečia suklupti prie
Jėzaus širdies, apmąstyti šią paslaptį
ir iš jos pasisemti drąsos keliauti
tolyn išganymo keliu.
Širdis - tai žmogaus centras, esminė kūno dalis, kuri palaiko gyvybę.
Tai meilės simbolis. Daugelis žmonių supranta širdį tik kaip gražią ir
galingą metaforą....
Tačiau šiandieną, nors ir esame
išsilavinę, patirties turintys žmonės,
ieškokime atsakymo kreipdamiesi
į autoritetus. Pažvelkime į tūkstantmetinę žmonijos patirtį, tiek
žmogiškąją, tiek dievišką išmintį.
Mums, tikintiesiems, svarbiausias
yra Šventasis Raštas. Tiek Senasis,
tiek ir Naujasis Testamentas yra kupini įvairių pasakymų, išsireiškimų
apie žmogaus širdį.
Išminties knygoje Senajame Testamente randame tokius žodžius: „O
žmonės tai matė, tačiau nesuprato
- jie niekaip širdim negalėjo suvokti,
kad Viešpats yra maloningas ir geras
saviesiems rinktiniams, kad gausiai
atlygina savo šventiesiems“ (Išm
4,15). Žmonės čia supranta širdimi
ne protu. Naujajame Testamente
randame parašyta: „Iš širdies išeina
pikti sumanymai, žmogžudystės,

svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, melagingi liudijimai, šmeižtai“, taip pat: „O kas išeina iš burnos,
eina iš širdies, ir tai suteršia žmogų.
Iš vidaus, iš žmonių širdies išeina
pikti sumanymai, paleistuvystės,
vagystės, žmogžudystės…“ (Mk 7,
21-22).
Jau iš šių Naujo Testamento citatų
galima suprasti, kad širdis yra tam
tikras žmogaus centras arba jo vidus, arba, kitaip pasakius, žmogaus
vidus yra jo širdis. Atidžiai įsižiūrėjus Naujajam Testamente randame
daug vietų, kur kalbama apie širdies
sutaurinimą ir praplėtimą. Antrasis
laiškas korintiečiams sako: „Tad atsimokėkite tuo pačiu,- kalbu kaip
vaikams, ir praplėskite savo širdį!
Atverkite mums savo širdis!“, „Kad
pažintume meilę, kurios pertekusi
jums mano širdis“ arba „Tu, Viešpatie, kuris visų širdis pažįsti…?“
Apaštalų darbų knyga: „Kur jūsų
lobis ten ir širdis“, „Geras žmogus
iš gero savo širdies lobyno ima kas
gera, o blogasis iš blogo lobyno ima
bloga. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis.“
Tai pakankamai daug Šv. Rašto
minčių, kad galėtume įsitikinti, jog
Naujasis Testamentas daug kalba
apie širdį, kaip žmogaus centrą, iš
kurio išeina daug sprendimų.

Visi, kurie mokėsi mokykloje, gerai
žino, kad Blezas Paskalis buvo garsus prancūzų matematikas ir fizikas,
gyvenęs septynioliktame amžiuje.
Tačiau retas žino jo, kaip filosofo,
idėjas ir mintis. Šis nuostabios erudicijos loginio mąstymo mokslininkas yra pasakęs neįtikėtinų dalykų
apie širdį: „Mes žinome tiesą ne tik
protu, bet taip pat širdimi.“, „Širdis
turi savo mintis, kurių protas nesupranta. Mes jaučiame tai tūkstančiuose dalykų.“ Taip pat svarbus itin
kraštutinis Paskalio teiginys apie
tai, kad „Žmonėms trūksta širdies,
jie neketina su ja susidraugauti.“
Antuano de S. Exupery literatūrinio veikėjo Mažojo princo draugės
lapės ištarti prasmingi žodžiai: „Štai
mano paslaptis. Ji labai paprasta:
matyti galima tik širdimi. Svarbiausi dalykai akimis nematomi.“
Jeigu kas nors šiame pasaulyje
paklaustų, kieno yra geriausia ar
tobuliausia širdis – tai mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus Širdis. Didžiulės
šimtus ar net tūkstančius žmonių
sutelkusios minios sekė Jėzų. Tie,
kurie turėjo galimybę Jį pažinti,
su Juo kalbėti ir bendrauti, tuojau
Jį pamildavo, palikę savo namus,
šeimas, darbą ir pomėgius sekdavo Jėzų, lydėdavo kelionėse, troško
dar ir dar susitikti su Juo. Kas tuos

Nuotrauka iš https://fsspx.lt

žmones traukė prie Jėzaus? Gimsta
paprastas atsakymas - Jėzaus tobuliausioje širdyje liepsnojanti beribė,
bekraštė, pasidalijanti visu turimu
gėriu meilė žmonėms. Tikinčiųjų žmonių bendruomenė trečiąjį
penktadienį po Sekminių bažnyčios
liturgijoje švenčia Švč. Jėzaus Šir-

dies šventę. Šiemet ji švenčiama
birželio 19 dieną.
Kaip buvau paauglys, birželio mėnesį lankydavausi vakarais bažnyčioje per Jėzaus Širdies pamaldas ir
su nuostaba klausydavausi giesmės,
kuriai pritardavo vargonai. Kaip
maršas įkvepiantys ir uždegantys
skambėjo giesmininkų žodžiai: „Žinom Širdį tokią, Širdį maloningą, ji
visiems atleidžia, nes ji gailestinga.

Tai širdis mūs Atpirkėjo ir tikriausio mūs Globėjo Jėzaus Viešpaties“
(Liturginis maldynas). Šie ir kitų
panašių giesmių žodžiai ir Jėzaus
Širdies garbinimas mums primins
šventųjų globėjų atlaidus, švenčiamus karštą vasarą.
Ir šimtai šventųjų danguje nusilenks Švenčiausiai Jėzaus Širdžiai
parodydami mums kelią į Širdį, kuri
kupina meilės, nepavargsta mylėti.
Šis kelias skirtas visiems, jam negalioja sistemos, režimai, susidariusi situacija. Jame nėra baimės
ir netikrumo, didelių blogą žinią
skelbiančių skaičių...
Į šį kelią visada galime sugrįžti
tie, kurie kažkada buvome paklydę.

„Tele2“ pasiūlymai vasaros pradžiai: nuo ypatingų nuolaidų
telefonams iki naujų paspirtukų modelių ir turto draudimo

Pandemija priminė:
reikia „finansinių lašinukų“

Prasidėjus vasarai „Tele2“ paruošė viliojančių pasiūlymų „Samsung“ gerbėjams, elektrinių paspirtukų fanams ir visiems, norintiems apdrausti savo turtą. Jais pasinaudoti
galima operatoriaus salonuose bei internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.

Jūratė Cvilikienė, „Swedbank“ Finansų instituto vadovė. Per
pastaruosius trejus metus savo finansus planuojančių gyventojų
skaičius sumažėjo, parodė karantino pradžioje „Swedbank“ užsakymu atlikta gyventojų apklausa. Pandemija, be jokios abejonės,
pakeitė mūsų požiūrį į finansų planavimą ir taupymą, tačiau kiek
ilgai gyventojai bus linkę laikytis finansinės drausmės?
Pastaraisiais metais gana sparčiai augusios gyventojų pajamos
sudarė sąlygas atsipalaiduoti ir ne taip kruopščiai skaičiuoti asmeninius bei šeimos biudžetus. Nuo 2017 m. 6 procentiniais
punktais sumažėjo gyventojų, kurie finansus planuoja nuolat,
bei planuojančių biudžetą ruošiantis įsigyti brangesnį pirkinį.
Koronaviruso krizė daugeliui priminė seną gerą tiesą, kaip svarbu planuoti pajamas ir išlaidas bei dalį lėšų skirti taupymui ir
finansiniam rezervui kaupti.
Pandemijos primintos finansų pamokos gali padėti išsiugdyti
ir finansinį atsparumą, ir tvarią finansinę elgseną apskritai. Tad
kaip turėtų atrodyti nauja finansinė pradžia po pandemijos, kokius
įpročius reikėtų prisiminti, o kuriuos - užmiršti?
Asmeninis ar šeimos biudžetas padeda užtikrinti, kad lėšų nepritrūks būtinosioms išlaidoms. Jų neplanuodami galime nė
nepastebėti, kad mėnesio pabaigoje sąskaita už komunalines
paslaugas didesnė nei pinigų likutis banke.
Biudžetas taip pat svarbus ir siekiant sukaupti finansinę pagalvę
netikėtiems atvejams, kada smarkiai sumažėja pajamos ar netikėtai
padidėja išlaidos. Tyrimas rodo, kad didžioji dalis gyventojų (71
proc.) biudžetą planuoja intuityviai, tai yra mintyse. Taip planuojančių biudžetą nuo 2017 m. padaugėjo 3 procentiniais punktais.
20 proc. apklaustųjų sako, kad pajamas ir išlaidas planuoja jas
fiksuodami popieriuje, 15 proc. respondentų turi susikūrę sistemą
elektronine forma, o savo interneto banko paskyroje esančiais
įrankiais naudojasi 8 proc. gyventojų.
Nors per trejetą metų sumažėjo savo biudžetą planuojančių
gyventojų, išaugusios jų pajamos sudarė sąlygas finansinius
netikėtumus pasitikti šiek tiek geriau pasirengus. Tyrimas rodo,
kad gyventojų, nesukaupusių jokio finansinio rezervo ar turinčių santaupų, kurių pakaktų vos iki trijų mėnesių, sumažėjo 7
procentiniais punktais.
Jokio finansinio rezervo arba labai mažą turėjo net 58 proc. gyventojų. Anot apklausos, 72 proc. lietuvių per karantiną suprato,
kaip svarbu turėti „finansinių lašinukų“.
Per mėnesį atsidėdami 10–20 proc. pajamų, turėtume siekti
sukaupti maždaug 3–6 mėnesių namų ūkio išlaidų dydžio finansinę pagalvę. Net jei nesusidursime su panašia krize, finansinis
rezervas pagelbės, pavyzdžiui, netikėtai praradus darbą, sušlubavus sveikatai arba tiesiog prireikus didesnės sumos sugedusio
automobilio remontui.
Laikas parodys, ar, supratę finansinio rezervo ir biudžeto planavimo svarbą, laikysimės tvaresnės finansinės elgsenos, ar visgi
atleisime vadeles ir grįšime prie senų įpročių, kurie karantino
metu kėlė nemažai įtampos.

„Samsung“ telefonai –
vos nuo 12,41 Eur/mėn.
„Samsung“ gerbėjai turėtų suskubti
– šiuo metu sudarant 24 mėn. sutartį
su bet kuriuo operatoriaus mokėjimo
planu, net tris pasiūlyme dalyvaujančius išmaniuosius galima įsigyti
už simbolinę 1 Eur pradinę įmoką.
Vienas tokių – stilingas ir lengvas
„Samsung“ modelis „Galaxy A51“. Šis
išmanusis išsiskiria galinga keturguba kamera, ryškiu 6,5 colių įstrižainės ekranu ir aštuonių branduolių
procesoriumi. Rinktis galima iš trijų
veidrodinio efekto spalvų: juodos, baltos ir mėlynos.
Patrauklus pasiūlymas taikomas
ir elegantiškam „Samsung Galaxy
A71” telefono modeliui, kuris pasižymi subtiliu dizainu, 6,7 colių įstrižainės „Infinity-O“ ekranu ir 32 MP
asmenukių kamera.
Speciali nuolaida taip pat suteikia-

ma galingam ir ryškiam „Samsung
Galaxy S10” išmaniajam telefonui. Jis
vertinamas dėl 6,1 colių „Super Amoled“ ir „2K“ raiškos ekrano, trigubos,
itin plačios pagrindinės kameros su
dirbtiniu intelektu ir galingos 3400
mAh baterijos.

319 eurų vertės
išmanusis laikrodis
dovanų už 1 ct
Dar viena gera žinia tiems, kurie
renkasi naują „Samsung“ telefono
modelį – šiuo metu visiems, perkantiems „Samsung Galaxy S20“, „Samsung Galaxy S20+“, „Samsung Galaxy
S20 Ultra“ arba „Samsung Galaxy Z
FLIP“ telefoną, bus įteikta ypatinga
dovana – patogus, patvarus ir stilingas išmanusis laikrodis „Samsung
GW Active2 Aluminum 44m”.
Pasiūlymas galioja perkant minėtus
telefonus su bet kuriuo „Tele2“ planu ir 24 mėn. sutartimi arba perkant

be sutarties ir mokant visą sumą iš
karto. Dovanos vertė – net 319 eurų.
Išmanusis laikrodis prie užsakymo
bus pridėtas automatiškai už 0,01
Eur priemoką.

Naujiena – būsto
ir gyventojų turto
draudimas
Klientų patogumui „Tele2” pristato
būsto ir namų turto draudimo paslaugas. Būsto iki 50 kv. m draudimo kaina
prasideda vos nuo 3,20 Eur/mėn.
Klientai galės pasirinkti paties būsto draudimą, namuose esančio turto
draudimą arba bendrą būsto ir namų
turto draudimo kompleksą. Draudimo
kainas, sąlygas ir planus rasite www.
tele2.lt.

Elektriniai paspirtukai
– vėl „ant bangos“
Ir šią vasarą savo aktualumo bei
populiarumo nepraranda miestiečių
pamėgta, itin patogi ir greita susisiekimo priemonė – lengvi ir manevringi
elektriniai paspirtukai. Jie šį sezoną
tapo perkamiausia „Tele2” preke tarp
išmaniųjų įrenginių.
Taip pat jau nuo birželio 5 d. „Tele2”
salonuose ir internetinėje parduotuvėje pasirodys naujas patvarus paspirtuko modelis – „Ninebot by Segway
Kickscooter E22E“. Jis išsiskiria LED
prietaisų skydeliu, pasiekia iki 20
km/h greitį, turi dvigubo tankumo
padangas, atšvaitus, LED šviesas ir
modernią stabdžių sistemą.
Daugiau apie pasiūlyme dalyvaujančius įrenginių modelius, taip pat
nuolaidų sąlygas, mokesčius ir taisykles sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“
salonuose ar paskambinus 117.
Telefonams papildomai taikomas
vienkartinis laikmenos mokestis. Akcijos laikas bei įrenginių ir dovanų
kiekis – riboti.
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Suknelės, nukeliančios
į išbraidytas pievas

Jurgita Gižaitė-tulabienė. Pasaulį sukausčiusi COVID-19
pandemijai susiduriame su
itin sudėtingomis aplinkybėmis,
todėl daugelis paguodos ieškome maloniuose praeities prisiminimuose. Madoje nostalgija
atsispindi basomis išlakstytas
pievas primenančiose kompozicijose. Tačiau aktyvaus laisvalaikio aprangos prekės ženklo
„Audimas“ dizainerė Gertrūda
Ramūnaitė atkreipia dėmesį, kad
šį sezoną gėlėta mamos suknelė
nebūtinai vėl bus madinga.
„Augalų tematika madoje visada randa savo formą, ypač
vasaros sezono aprangoje. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į
išraiškos formą, rašto mastelį ir
kuriamą nuotaiką ant drabužio.
Viena gėlėta suknelė gali būti
sezono madingiausia, kita – visiškai neaktuali. Tad šį sezoną
reikėtų atkreipti dėmesį ne tik į
augalų motyvus, bet ir tai, kaip
jie derinami ant audinio“, - kalba
G. Ramūnaitė.
Anot jos, šią vasarą aktualumą prarado suknelės ir kiti
drabužiai, marginti itin smulkiais gėlių žiedeliais, kurie kone
geometriškai tvarkingai sugula
ant audinio. Dabar madingas
lengvas chaosas – tarsi kas būtų
išbarstęs puokštę ir ji pasklidusi
ant viso audinio. Todėl iš tolo
lengva išskirti atskirus elementus: žiedus, pumpurus, lapelius
ar uogų kekes.
Dizainerė pabrėžia, kad itin
madingi įvairūs balkšvi mėtiniai
atspalviai, energingi geltonos
spalvos tonai, sultingus apelsinus primenanti oranžinė, aguonos raudona spalvos bei plytų

ir molio atspalviai - neatsiejami
nostalgijos palydovai.
„Audimo“ kolekcijai „Vasaros
kuždesiai“ pasirinkta Lietuvos
pievų, miškų ir vandens augalų
tema, ypač aktuali šiais metais
atostogas planuojantiesiems
savo šalyje. Lietuvos gamtos
subtilumą ir trapumą, vaikystės pievas, ant smilgos suvertas
žemuoges išraiškingomis kompozicijomis ant audinių perkėlė
iliustratorė Jekaterina Budrytė.
Tai pirmasis jos projektas, atgijęs
madoje.
„Labiausiai tokias kompozicijas sukurti įkvėpė mano patirtis gamtoje. Vaikystėje ir paauglystėje nemažai laiko ištisomis
valandomis klaidžiodavau po
miškus, pievas, klampodavau
pelkėmis. Turėjome atokią vienkiemio trobelę, iki artimiausių
kaimynų buvo tolokai, aplink
– laukinė ir graži gamta. Tėvai gamtininkai anksti išmokė
jautrumo aplinkai, pastabumo,
pagarbos. Labai ryškiai prisimenu oranžines nesuvaldomai
želiančių sulaukėjusių šaltalankių liepsnas“, - vaikystėje rastu
įkvėpimu dalinasi J. Budrytė.
Pievų gėlių, vandenų augalų
ir miško uogų iliustracijomis
J. Budrytė siekė parodyti, kad
savo šalyje, kad ir kokia kukli
jos gamta atrodytų, turime tiek
akį, tiek širdį džiuginančių dalykų. Todėl ir vandens lelijos
ar šaltalankių uogos atrodo ne
mažiau madingos, nei pasaulio
stileivas puošiantys egzotiškų
gėlių raštai.
„Manau, ši kolekcija labai savalaikė, primenanti gamtoje leisto
laiko malonumą. Pati mėgstu
gamtą, stengiuosi, kai tik
galiu, ten pabėgti – nuo urbanistinio streso, o kartais ir
nuo savęs pačios. Gamta mane
ramina, gydo, įkvepia. Labai
branginu čia praleistą laiką. O
vasara visada asocijuojasi su
atostogomis ir, žinoma, daugiau laiko gamtoje. Vaikystėje
vasarą mėgdavau viena ar su
draugėmis pasipuošti gėlių
vainikais, užsikišti kokią uogų
kekę už ausies, o dabar, va – suaugus pasitaikė proga prisidėti
prie kūrimo drabužių, kurie ir
išėjo truputį lyg vaikystės vainikai“, - kalba J. Budrytė.
Kolekciją sudaro vientisi
maudymosi kostiumėliai,
trumpos ir ilgos tampraus,
nesiglamžančio audinio suknelės, gėlėmis margintas
džemperis, įvairios detalės.
G. Ramūnaitė aiškina, kad
medžiagos pasižymi ilgaamžiškumu, jas lengva prižiūrėti.

Šventė: Druskininkai sugebėjo palūkėti
Ramunė taRanDė, Druskininkų
kultūros centras. Kurortas, plačiai

atlapojęs duris svečiams, kviečia atvykti į tris dienas truksiantį padūkusį
226-ąjį gimtadienį. Birželio 19–21
dienomis (trimis savaitėmis vėliau
nei ankstesniais metais -red. pastaba)
Druskininkai taps miestu-festivaliu
„KurortIN 2020“. Laikantis vis dar
galiojančių saugumo reikalavimų,
kurortas bus padalintas į atskiras zonas, kuriose lankytojų lauks netikėtos
veiklos, pramogos, kitos gimtadienio
staigmenos
Šventę ir vasaros sezono pradžią paskelbs Kauno „Ąžuolyno“ orkestras,
kuris pasirodymą baigs Druskonio
ežero amfiteatre su specialiai kurorto gimtadieniui skirta défilé (parado)
programa.
Norinčius pasportuoti, tiesiog pailsėti ar atsipalaiduoti kvies vasaros
ramybe alsuojanti CHILL-DINEIKA
zona. Po atviru dangumi sielos stygas virpins aktoriaus, dramaturgo,
režisieriaus Justo Tertelio dainuojamosios poezijos vakaras.
KURHAUZONOJE atgims istorinė
atvykstančių poilsiautojų susirinkimo, pažinties ir poilsio vieta. Iš čia
startuos žygis „ant ratų“ mažiems
ir dideliems, skambės elegantiška
ir rafinuota diksilendo „Vilniaus
šypsena“atliekama muzika. Filmą
„Sekmadienio žmonės“ gyvai įgarsins

šiuolaikinio eksperimentinio džiazo
grupė „Sheeo Got Waxed“.
ČIURLIONIS FUN zonoje savo erdves atras poezijos mylėtojai, dailės
kūrinių mėgėjai, ežero pakrantėje muzikuos Gintarė su grupe. Į menines
dirbtuves po atviru dangumi kvies M.
K. Čiurlionio meno mokyklos moksleiviai, didžiojo menininko kūrinius
atliks jo provaikaitis Rokas Zubovas.
ALĖJOS ARTerijoje atsivers džiazuojanti ir šurmuliuojanti miesto-festivalio zona, kur įsikurs amatininkų
dirbinių ir kulinarijos mugė. Kartu su
tėveliais mažieji žiūrės „Teatriuko“
koncertą.
Kurorto kavinės ir restoranai ruošia

gardžią staigmeną svečiams. Tereiks
užeiti, palikti sveikinimą sukaktuvininkui - Druskininkams ir pasimėgauti gimtadienio torto gabalėliu!
Druskininkų aerodrome žinomi atlikėjai panardins klausytojus į spalvingas vokalo ir saksofono improvizacijas. Vakarinio koncerto vinis – grupė
„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.
Žiūrovai kviečiami pasirūpinti visais
lauko piknikui reikalingais atributais:
pagalvėlėmis, pledukais, kėdutėmis,
iškylos krepšiu, pilnu užkandžių ir
gėrimų.
Visą šventės programą ir tortu
vaišinsiančių kavinių sąrašą rasite
https://druskininkai.lt/kurortin/

Tel.: 8 685 50036, (8-343) 70482
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Ko tikėtis nepasiturintiems gyventojams?
Atkelta iš 1 p.
Socialinė pašalpa
Kada priklauso. Nuo birželio
1 dienos pašalpą galima gauti, jei
žmogui tenkančios vidutinės pajamos per mėnesį neviršija 137,5 eurų.
Apskaičiuojant vidutines pajamas
nepriskaitomi vaiko pinigai ir 20-40
procentų darbo užmokesčio (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų
skaičiaus), neįskaičiuojama ir 20-40
proc. bedarbiams mokamos nedarbo
ar laikinos darbo paieškos išmokos.
Į vertinamas pajamas taip pat nebus įskaičiuojama 200 eurų vienkartinė išmoka, kurią rugpjūtį gaus
pensininkai ir žmonės su negalia.
Dar viena naujovė – 6 mėnesius po
ekstremalios situacijos ir karantino
pabaigos nebus vertinamas besikreipiančiojo turtas. Iki šiol galiojo tvarka, kad jei asmuo turi turto, kurio
kiekis viršija nustatytą ribą, parama
jam galėjo nepriklausyti.
Pasibaigus šiems 6 mėnesiams,
įsigalios nuolatinė nuostata, pagal
kurią turtas 3 mėnesius nebus vertinamas tiems žmonėms, kurie dėl
socialinės pašalpos kreipiasi pirmą
kartą arba praėjus 2 metams nuo
paskutinio paramos gavimo.
Kokio dydžio. Nuo birželio
socialinės pašalpos padidėjo. Kokią
pašalpą kiekvienu konkrečiu atveju
gauna asmuo ar šeima, priklauso
nuo gaunamų pajamų, šeimos sudėties ir pritaikomo valstybės remiamų pajamų dydžio.
Vieniems gyvenantiems asmenims
socialinės pašalpos dydis keisis kas
pusę metų: iš pradžių gaus daugiau,
vėliau – mažiau. Taip skatinama, kad
asmuo ilgainiui imtųsi iniciatyvos
ir pajamas užsidirbtų pats.
Kai kartu gyvena daugiau nei vienas asmuo, pašalpa visais mėnesiais
bus tokio pat dydžio.
Socialinę pašalpą gyventojai gali
gauti netgi tuomet, kai po nedarbo
laikotarpio pradeda dirbti. Iš viso
pašalpa pradėjus dirbti gali būti
mokama 12 mėnesių, bet ilgainiui
mažėja: 3 pirmus mėnesius ji siekia
100 proc. socialinės pašalpos dydžio,
mokėto paskutinius pusę metų prieš
įsidarbinant, 4-6 mėnesį – 80 proc.,
o likusius 6 mėnesius – 50 proc. socialinės pašalpos.
Būtinosios sąlygos – iki įsidarbinimo žmogus turėjo būti pusę metų
registruotas Užimtumo tarnyboje,
pradėjus jam dirbti mokamas ne
mažesnis nei minimalus atlyginimas arba pritaikomas minimalus
valandinis atlygis, iki įsidarbinimo
per paskutinius tris mėnesius asmuo
turėjo bent mėnesį gauti socialinę
pašalpą.

Kompensacijos už
šildymą ir karštą bei
geriamąjį vandenį

Meldinės nendrinukės

Kai vertinama, ar asmuo arba šeima turi teisę į kompensacijas už šildymą bei vandenį, anksčiau buvo

atsižvelgiama į turimą turtą. Tačiau
6 mėnesius po ekstremalios situacijos ir karantino atšaukimo turtas
nebebus vertinamas, o pasibaigus
šiam laikotarpiui, jeigu kompensacijos bus kreipiamasi pirmą kartą (arba
po 2 metų pertraukos nuo gavimo),
turtas nebus vertinamas pirmus 3
mėnesius.
Kompensacijas gali gauti ir įsiskolinę už šildymą bei vandenį žmonės,
tačiau svarbu, kad su tiekėjais būtų
sudaryta sutartis dėl dalies skolos
apmokėjimo arba teismas būtų priteisęs apmokėti skolą.

Už šildymą
Šias kompensacijas galima gauti
apskaičiavus, kiek per mėnesį šeimai ar asmeniui atsieina šildymas.
Pavyzdžiui, jeigu vienas gyvenantis asmuo per mėnesį gauna 300
eurų pajamų, iki šiol už šildymą jis
neturėjo mokėti daugiau nei 17,5
euro. Viršijančios šią sumą išlaidos
kompensuojamos.
Nuo birželio vienam gyvenančiam asmeniui kompensuojama
didesnė išlaidų šildymui dalis.
Dabar tas pats pavyzdyje minėtas
žmogus neturėtų mokėti daugiau
nei 11,25 eurų – likusi išlaidų dalis
kompensuojama.
Jeigu pajamos, tenkančios asmeniui, yra mažesnės nei 187,5 euro,
kompensuojama visos faktinės išlaidos būsto šildymui, jeigu būstas
nėra labai didelis arba jam šildyti
nereikia neproporcingai daug kuro.

Kompensacijai už būsto šildymą apskaičiuoti taikomi šie
naudingojo būsto ploto normatyvai: 50 kvadratinių metrų, jei
žmogus gyvena vienas; 38 kvadratiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui; 12 kvadratinių
metrų antram bendrai gyvenančiam
asmeniui;
10 kvadratinių metrų trečiam ir
kiekvienam paskesniam bendrai
gyvenančiam asmeniui.
Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 narių
šeimai šildymas kompensuojamas
už ne didesnį nei 70 kvadratinių
metrų naudingąjį plotą.

Už geriamąjį vandenį
kompensacijas galima gauti, kai
išlaidos už šaltą vandenį bei nuotekas viršija 2 proc. asmens ar šeimos pajamų. Pavyzdžiui, vienas
gyvenantis asmuo, kurio pajamos
per mėnesį – 300 eurų, už geriamąjį
vandenį mokėti turėtų ne daugiau
kaip 6 eurus, o likusi suma turėtų
būti kompensuojama.
Žinoma, atsižvelgiama ir į suvartoto vandens kiekį, jis, priklausomai
nuo namiškių skaičiaus ir nuo to,
kaip ruošiamas karštas vanduo, turėtų būti:

Kai karštam vandeniui paruošti naudojama centralizuotai tiekiama šiluma: 2

kubiniai metrai pirmam bendrai
gyvenančiam asmeniui arba vie-

Rita GRINIENĖ, Baltijos aplinkos
forumas. Atlikę pirmąją retų paukščių – meldinių nendrinukių – apskaitą Žuvinto biosferos rezervate
gamtininkai netveria džiaugsmu
– rasti 27 giedantys patinai ir tai
yra didžiausia kada nors šioje teritorijoje nustatyta tokių giesmininkų
populiacija. Lyginant su praėjusiais
metais ji išaugo beveik dvigubai.
„Gamtosauginiu požiūriu, rezultatas stipriai viršija pradinius
lūkesčius. Jis neabejotinai susijęs
su ilgamečiu ir nuosekliu darbu
atkuriant buveines bei pirmą kar-

nam gyvenančiam asmeniui per
mėnesį; 1,5 kubinio metro antram
bendrai gyvenančiam asmeniui per
mėnesį; 1 kubinis metras trečiam
ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui per
mėnesį.

Kai karštam vandeniui
paruošti naudojamos kitos
energijos ar kuro rūšys, pavyzdžiui, elektra, malkos:

3,5 kubinio metro pirmam bendrai
gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per
mėnesį; 2,5 kubinio metro antram
bendrai gyvenančiam asmeniui per
mėnesį; 1,5 kubinio metro trečiam
ir kiekvienam paskesniam bendrai
gyvenančiam asmeniui per mėnesį.
Jeigu bendrai gyvenančių žmonių
yra 6, o vandeniui ruošti naudojama centralizuotai tiekiama šiluma,
jiems bus kompensuojama už 7,5
kubinius metrus geriamojo vandens.

Už karštą vandenį
kompensacijas galima gauti, kai
išlaidos karštam vandeniui ir jo paruošimui viršija 5 proc. asmens ar šeimos pajamų. Žmogaus, gaunančio 300
eurų pajamų atveju, būtų kompensuojamos išlaidos, viršijančios 15 eurų.
Kompensuojama už: 1,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam
gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
1 kubinis metras antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį; 0,5
kubinio metro trečiam ir kiekvienam
paskesniam bendrai gyvenančiam
asmeniui per mėnesį.

Jeigu būstas renovuotas
Jeigu daugiabutis renovuotas ar renovuojamas pagal daugiabučio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir jame gyvena žmonės, turintys
teisę gauti kompensacijas už šildymą,
būsto savininkui apmokamos kredito
bei palūkanų įmokos. Kreiptis į savivaldybę arba www.spis.lt.

Socialinis būstas
Iki šiol įstatymuose nebuvo numatyta, kiek ilgiausiai mažas pajamas
turintis žmogus ar šeima gali laukti
eilėje socialinio būsto. Skatinant, kad
žmonėms socialinis būstas būtų išnuomojamas greičiau, įvedami konkretūs laukimo terminai: nuo 2024
metų – iki 5, nuo 2026 metų – iki 3
metų. Jeigu pasibaigus terminui savivaldybė nesuteiks socialinio būsto,
tuomet privalės kompensuoti būsto,
kuriame šeima gyvena laukdama
socialinio būsto, nuomos dalį. Tiesa,
kompensacija bus mokama ne daugiau kaip už 14 kvadratinių metrų
būsto naudingojo ploto, tenkančio
asmeniui.
Nuomos kompensacijos šeima negaus tuo atveju, jeigu prašydama
socialinio būsto yra išreiškusi reikalavimų, dėl kurių būsto skyrimas
gali užtrukti, pavyzdžiui, šeima būsto prašo konkrečioje savivaldybės
vietoje ar konkrečiame namo aukšte.

tą pasaulyje sėkmingai vykdyta
šių tolimųjų migrantų perkėlimo
programa. Ją planuodami siekėme
išauginti jauniklius ir bent vieno
jų sugrįžimo po žiemos migracijos.
Dabar džiaugiamės matydami gyvybingos populiacijos atsikūrimo
požymius ir tai suteikia vilties,
jog pavyks išsaugoti ant išnykimo
ribos balansuojantį rečiausią Europos giesmininką,“ – kalba meldinių
nendrinukių apsaugos projektui vadovaujantis Žymantas Morkvėnas.
Anot Žuvinto biosferos rezervato
direktoriaus Arūnos Pranaičio, gam-

Už būsto nuomą
Iki šiol nustatant, kokio dydžio
kompensacija bus, tai tiesiogiai
priklausė nuo toje vietovėje esančio nekilnojamojo turto vertės. Nuo
liepos 1 dienos apskaičiuojant šias
kompensacijas, koeficientas bus
nustatomas pagal vidutines būsto
nuomos rinkos kainas ir diferencijuojamas, atsižvelgiant į šeimos
narių skaičių. Taip pat nustatomas
minimalus būsto ar išperkamosios
nuomos mokesčio dalies kompensacijos bazinis dydis – nuo 23 iki 32
eurų per mėnesį, kai būsto naudingasis plotas, tenkantis asmeniui, yra
10–14 kvadratinių metrų.
Be tėvų globos likusiems asmenims, pavyzdžiui, neįgaliesiems,
palikusiems socialinės globos,
grupinio gyvenimo ar savarankiško
gyvenimo namus (jeigu jie Lietuvoje
neturi kito būsto), socialinis būstas
bus skiriamas ne eilės tvarka. Kreiptis į savivaldybę.

Vaiko pinigai
Nepasiturinčia šeima laikoma tokia, kurioje vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 250 eurų, neskaitant pačių vaiko
pinigų ir dalies darbo užmokesčio.
Iki šiol, vertinant šeimos pajamas
gauti didesniems vaiko pinigams,
buvo atsižvelgiama į tai, kiek jų
gauta per paskutinius 12 mėnesių.
Kadangi karantino metu dalies
šeimų finansinė situacija staigiai
pablogėjo, nuspręsta, kad iki liepos
1 d. bus vertinamos pajamos, gautos nuo balandžio 1 d., o nuo liepos
bus vertinamos praėjusių 3 mėnesių
pajamos ir išmoka vaikui skiriama
trims mėnesiams.
Tai reiškia, kad jeigu šeima dėl papildomai skiriamos išmokos vaikui
kreipiasi liepą, vertinama, kokios
jos pajamos buvo balandį, gegužę
ir birželį. Šių mėnesių pajamose
jau atsispindės finansiniai iššūkiai,
su kuriais šeimai teko susidurti per
karantiną.
Toks palengvinimas galios dar 6
mėnesius po ekstremalios situacijos
ir karantino pabaigos. Kreiptis į
savivaldybę arba www.spis.lt.

siais mėnesiais išmoka yra didesnė,
vėliau ji laipsniškai mažėja.

Nedarbo išmokos kintamoji dalis: 1-3 mėnesį – 38,79 proc.

asmens vidutinių draudžiamųjų
pajamų (visos pajamos, nuo kurių
mokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos), 4-6 mėnesį – 31,03
proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų, 7-9 mėnesį – 23,27
proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų.
Nedarbo išmokos mokamos už
praėjusį mėnesį nuo mėnesio 20
dienos iki mėnesio pabaigos.
Kreiptis į Užimtumo tarnybą.

Ilgalaikio darbo išmoka
Ilgiau nei 5 metus pas vieną darbdavį dirbusiam darbuotojui, kuris
atleidžiamas darbdavio iniciatyva
be paties darbuotojo kaltės, taip pat
priklauso ilgalaikio darbo išmoka.

Ilgalaikio darbo išmoka priklauso nuo laiko, kurį darbuotojas nepertraukiamai
dirbo: 5-10 metų – 77, 58 proc.
vieno vidutinio mėnesio asmens
darbo užmokesčio dydžio išmoka;
10-20 metų – 77, 58 proc. dviejų vidutinių mėnesio asmens darbo užmokesčių dydžio išmoka; Ilgiau nei
20 metų – 77, 58 proc. trijų vidutinių
mėnesio darbo asmens užmokesčių
dydžio išmoka.
Ji išmokama, jeigu buvęs darbuotojas per tris mėnesius neįsidarbina
pas tą patį darbdavį ir kreipiasi ne
vėliau nei per pusę metų nuo atleidimo.
Kai darbuotojas dirba biudžetinėje
įstaigoje ar Lietuvos banke, ilgalaikio darbo išmokas moka juos atleidęs darbdavys, visais kitais atvejais
išmoka mokama iš Ilgalaikio darbo
išmokų fondo.
Ilgalaikio nedarbo išmoka išmokama po maždaug trijų su puse mėnesio nuo atleidimo. Kreiptis į „Sodrą“.

Laikinoji darbo
paieškos išmoka

Mokama tuo atveju, jeigu per paskutinius 30 mėnesių iki registravimosi Užimtumo tarnyboje asmuo
turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių
nedarbo socialinio draudimo stažą.
Dirbant samdomą darbą nedarbo
socialinio draudimo įmokas moka
darbdavys, o kai kurie savarankiškai dirbantys asmenys (individualių
įmonių savininkai, mažųjų bendrijų
nariai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai) jas moka patys.
Jei nedarbo išmoka priklauso, ji
mokama 9 mėnesius. Išmoką sudaro
dvi dalys – pastovioji ir kintamoji:
pastovioji dalis 2020 metais sudaro
141,25 euro, kintamoji priklauso nuo
buvusio darbo užmokesčio. Pirmai-

Ją gali gauti bedarbio statusą Užimtumo tarnyboje turintys ir aktyvios
darbo rinkos politikos priemonėse,
pavyzdžiui, remiamame profesiniame mokyme, nedalyvaujantys
žmonės.
Darbo paieškos išmoka gali būti
dviejų dydžių: 200 eurų ir 42 eurų.
Tiems, kurie neatitinka kriterijų
gauti įprastą nedarbo socialinio
draudimo išmoką arba jos mokėjimo laikotarpis jau pasibaigė, darbo
paieškos išmoka sieks 200 eurų.
Tiems, kas gauna įprastą nedarbo
išmoką, papildoma darbo paieškos
išmoka sieks 42 eurus.
Dėl šios išmokos bus galima kreiptis, kai tik Prezidentas pasirašys Užimtumo įstatymo pataisas. Ji bus
mokama 6 mėnesius, bet ne ilgiau
nei iki šių metų pabaigos. Kreiptis
į Užimtumo tarnybą.

totvarkos darbų pradžioje 2007 m.
rezervate giedojo vos 1 – 3 meldinė
nendrinukė. Buvo iškilusi grėsmė,
kad, ištikus didesnei sausrai ar
kitai nelaimei, ši populiacija gali
visiškai išnykti. Po ilgų diskusijų
su mokslininkais, detalaus planavimo 2018-2019 m. gamtininkai iš
didžiausios pasaulyje šių paukščių
buveinės Baltarusijoje atvežė 100
jauniklių. Net 99 iš jų užauginti ir
paleisti į laisvę. Gamtininkų teigimu, daugiausiai šiemet Žuvinte
rastų paukščių nebuvo žieduoti.
Greičiausiai, tai – pernai iš Balta-

rusijos atvežtų paukščių jaunikliai.
Taip pat yra tikimybė, kad paukščiai
galėjo atskristi iš kaimyninių šalių.
„Europos žemyne situacija su
meldinėmis nendrinukėmis, deja,
nėra tokia džiuginanti kaip mūsų
patirtis Žuvinte. Šiemet buvo ypatingai sausas pavasaris ir sparnuočių buveines naikino gaisrai“, - sako
Ž. Morkvėnas. Birželio mėnesį nustatytas meldinių nendrinukių populiacijos dydis Žuvinto biosferos
rezervate nėra galutinis. Jis gali
didėti atlikus antrąjį apskaitos etapą
liepos pradžioje.

Nedarbo socialinio
draudimo išmoka
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PARDUODA
Įvairių rūšių skaldytas malkas bei atraižas
pakais, supjautas. Atvežimas nemokamas.
Tel. 8-645 30073.
Parduodamas 69 kv. m, 3 k. butas naujos statybos name Druskininkuose, Liškiavos g. Butas su
grindininiu šildymu, labai mažos šildymo išlaidos.
Yra privati parkavimo vieta. Tel. 8-638 85452.
Marijampolėje, Žvėryno g. 4, parduodamas
medinis namas (51 kv. m). Yra 6 a žemės. Tel.
8-615 93427.

3-4 kambarių butą Marijampolės mieste. 1
aukšto nesiūlyti. Tel. 8-695 11182.
Brangiai perku sendaikčius, ženkliukus, medalius, pinigus, fotoaparatus, stalo įrankius,
statulėles, laikrodžius, karo atributiką, radijas ir kt. Tel. 8-671 04381.
Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.

Parduodu naujus klausos aparatus - 50 eur ir
žvejybos tinklą - 40 eur. Tel. 8- 678 66028.
Istoriko A. Žilinsko knygą \\\„100 Vilkaviškio
krašto istorijų\\\“ galite rasti Marijampolės
knygynuose \\\„Ei, peleda\\\“ bei Knygų namai,
Kalvarijos, Vilkaviškio knygynuose. Knygoje pirmą kartą publikuojama poeto Kosto Kubilinsko
antisovietinė satyra \\\„Raudonasis rojus\\\“.
Tel. 8-656 05577.

PASLAUGOS
UAB „Autofonas“: žemės kasimo, planiravimo, krovimo, gręžimo ir kiti darbai su
vikšriniu mini krautuvu BOBKAT ir 6.3 t mini
ekskavatoriumi. Tel.: +370 612 64048, +370
651 30017.

PERKA

3

4

SIŪLO DARBĄ
Siūlome darbą autokrautuvo vairuotojams Kazlų Rūdoje. Nemokamas transportas į/iš Marijampolės, Vilkaviškio.
Darbo užmokestis 930-1 000 Eur bruto.
Susisiekite tel. 8 667 42239.

Ieškomas darbuotojas - MAISTO DALINTOJAS (įkalinimo įstaigoje). Atlyginimas
717 Eur (bruto), darbas pamainomis.
Kreiptis tel. iki 17.00 val. (8 343) 74
927, po 17.00 val. (8 679) 90 737.

GERIAU GIRDĖKIME!
Klausos aparatų lyderio „Phonak“
šveicariški aparatai nuo 200-2 000 €.
Klausos protezavimo specialistas
birželio 25 d. (ketvirtadienį) parinks
klausos aparatą.
Su LOR gydytojo siuntimu, už klausos
aparatą mokėkite nuo 85 € mažiau.
Galima užsisakyti individualų ausies įdėklą. Prekiaujame elementais, plovimo
ir džiovinimo tabletėmis, standartiniais
ausų įdėklais.Atliekame smulkų remontą.
Registruotis tel. 8-620 97877.
„Optika“ Laisvės g. 14-1, Marijampolė
(prie LUMINOR banko).

UAB „Telemarketing“
siūlo darbą

PARDAVIMŲ TELEFONU
VADYBININKEI (-UI)

Reikalavimai:
- sklandi lietuvių kalba;
- atkaklumas siekiant rezultato;
- noras mokytis ir užsidirbti.

ŠILUMOS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŽINIAI!

Kryžiažodis

2

Tvarkinga, dirbanti ir be žalingų įpročių šeima išsinuomotų 1,5 k. arba 2 k. butą. Tel.
8-643 21511.

Ieškome gamybos operatorių su patirtimi Kazlų Rūdoje, kurie valdys,
reguliuos gamybos įrenginius ir atliks kitus darbus. Nemokamas transportas į/iš Marijampolės, Vilkaviškio.
Darbo užmokestis 861-1 076 Eur
bruto. Susisiekite tel. 8 667 42239.

PATIRTIS NEBŪTINA!
Telefonas pasiteirauti
8-614 18743.

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

1

NUOMA
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Informuojame, kad dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų žemiau
išvardintiems namams bus netiekiama centralizuota šilumos energija:
nuo 2020 m. liepos 2 d. 8.00 val. iki liepos 3 d. 17.00 val. Aušros g.43,
46, 48, 49, 58, K. Griniaus g. 12a;
nuo 2020 m. liepos 7 d. 8.00 val. iki liepos 7 d. 17.00 val. P.Armino g.
29, 31, Aušros g. 42a;
nuo 2020 m. liepos 8 d. 8.00 val. iki liepos 9 d. 17.00 val. Aišbės g. 2a,
P.Armino g. 43, 43a, Liepynų g. 2, 3a, 4, Maironio g. 60;
nuo 2020 m. liepos 13 d. 8.00 val. iki liepos 13 d. 17.00 val. P. Armino
g. 27, Vytauto g. 48a;
nuo 2020 m. liepos 14 d. 8.00 val. iki liepos 14 d. 17.00 val. Vytenio g.
24, 26;
nuo 2020 m. liepos 15 d. 8.00 val. iki liepos 16 d. 17.00 val. Aušros g.
38a, 42a, 43, 46, 48, 49, 58, K. Griniaus g. 12a, Aišbės g. 2a, P.Armino g.
27, 29, 31, 43, 43a, Artojų g. 15, 17, 19, 21, Vytenio g. 2, 8, 10, 12, 14, 16,
24, 26, 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 47, Vytauto g. 48a, 54, 54a, 54b, 54c, 56,
56a, 60, 60a, 62, 72, 72a, 83, 85, 87, Geležinkelio g. 142, 144, 146, Gen. A.
Gustaičio g. 4, 6, Liepynų g. 2, 3a, 4, Maironio g. 60. Šio bandymo metų
centralizuota šilumos energija nebus tiekiama namams Geležinkelio g.
3, Kvietiškio g. 3c, 4c, 16, 18, P.Armino g. 90, 90b, 90c, 92, 94.
Minėtų namų šilumos energijos vartotojai iki numatytų bandymų
pradžios 8 val. ryto privalo patikimai atjungti pastatų šilumos punktus
ir vidaus šildymo sistemas nuo miesto šilumos tinklų.
Bandymo metu trūkus vamzdynams, šilumos energija minėtiems namams bus pradėta tiekti likvidavus vamzdynų trūkimus.
Atsiprašome šilumos energijos vartotojų dėl galimų nepatogumų.
UAB „Litesko“ ﬁlialas „Marijampolės šiluma“

Sudarė Danutė Šulcaitė
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Kryžiažodžio (Nr. 19) atsakymas: DIALOGAS

Vertikaliai: Arabeskas. Niagara. Išbrida. Otitas. Sykai. Kars. Išgauna. Ratnyčia. Iššūkis. Seni. Arti. Kad. Pigiau. Mėsa.
Horizontaliai: Ekonominis. Ingušai. Agurkai. Bangis. Naira. Atstu. Siaubs. Ryklys. Arabika. Čekė. Darvinas. Savais. „Aida“.
Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki liepos 1 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

Knygą „Savo stichijoje“ laimėjo
TERESĖ KURPAVIČIENĖ.
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

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.

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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Geliančių vabzdžių košmaro galima išvengti
Džeraldas Kauneckas, UAB „Idea
Prima“. Laisvalaikį gryname ore
ir nuotaiką gali sugadinti ne tik
prastas oras, bet ir aplinkui zyziantys vabzdžiai: uodai, mašalai, vapsvos, akliai ir daugybė
kitų.
Vieni iš jų kėsinasi įgelti, nes
yra alkani, kiti puola tik saugodami savo lizdus ar susierzinę.
Šiomis dienomis vis daugiau
žmonių į vaistines užsuka ieškodami proﬁlaktinių apsaugos
nuo vabzdžių priemonių arba
tepalų, skirtų mažinti niežulį
šiems jau įgėlus.
Pasak „Gintarinės vaistinės“
vaistininko Tado Labanausko,
nuo vabzdžių apsisaugoti galima dviem būdais – jų vengti ir
naudoti atbaidančias priemones
(repelentus).
„Gamtoje išvengti vabzdžių
sudėtinga, nes čia jų gyvena
tūkstančiai, o štai vabzdžius
atbaidančių priemonių šiais
laikais yra daug bei veiksmingų, tad įmanoma išsirinkti sau
tinkamą ir nekenksmingą. Tai
gali būti ir purškalai ar tepalai,
ir specialios ultragarsinės lempos, ir natūralūs eteriniai aliejai.
Vienos priemonės yra nenaudotinos vaikams, kitos skleidžia
itin aštrų, galvos skausmus ar
alergines reakcijas sukelti galintį kvapą, dar kitos veikia tik
labai trumpą laiką, tad svarbiausia renkantis yra žinoti, kaip jas
naudoti teisingai“, – sako T. Labanauskas.

„Uodus, mašalus, aklius vilioja
mūsų kūno kvapas, šiluma ir iškvepiamas anglies dioksidas. Ramiai vėsų vakarą ežero pakrantėje stovintis žvejas bus ne toks
skanus uodui, nei pabėgiojęs ir
miško aikštelėje sustojęs atsikvėpti žmogus. Žvejys mažiau
kvepės prakaitu, bus vėsesnė
jo oda ir ramesnis kvėpavimas,
o sušilęs sportininkas trauks
mašalus iš visų miško aikštelės
pakraščių“, – pavyzdį pateikia
vaistininkas.
Vabzdžio jutimus blokuoja
cheminiai repelentai, tad tokiais išsipurškęs žmogus tampa nematomas uodui. Natūralios, eterinių aliejų pagrindu
pagamintos priemonės mūsų
nematomais nepadaro, tiesiog
jų kvapas uodams nemalonus
ir todėl jie laikosi atokiau.
Kitokia situacija yra su bitėmis ir vapsvomis – joms rūpi
tik maistas ir lizdo bei jų pačių
saugumas, tad jos visiškai nekreipia dėmesio į žmones, nebent jie saldžiai kvepia arba per
daug priartėja prie jų namų.

Vaistininkas taip pat rekomenduoja vykstant į gamtą nenaudoti kvepalų, kvapių kosmetikos
priemonių, vengti ryškių drabužių. Širšes ir vapsvas ypač
vilioja saldus maistas, vaisiai,
tad iškylaudami stenkitės juos
laikyti uždaruose induose. „Ypač
atsargiai reikia gerti iš nepermatomų indų (skardinių), kurie bent akimirkai buvo palikti
praviri, nes į juos galėjo įlįsti
vapsva. Patikėkite, liežuvis – ne
pati maloniausia vieta įgėlimui,
be to, tai dar ir pavojinga“, – perspėja specialistas.

Nuo bičių - į krūmus
Vaistininko teigimu, bičių ar
vapsvų įgėlimas žmogui pavojingesnis nei uodų, nes jos suleidžia nuodų, o uodai – tik seilių.
Dažniausiai įgėlus bitei, širšei
ar vapsvai jaučiamas skausmas,
patinsta aplink įgėlimo vietą, bet
tai normali organizmo reakcija
į patekusius nuodus.
Retais atvejais gali išsivystyti
alerginė reakcija. Jei ji labai greita ir stipri, gali būti pavojinga

gyvybei, tad reikia kuo greičiau
kreiptis į medikus. T. Labanauskas atkreipia dėmesį, kad alergija niekada nepasireiškia po
pirmo įgėlimo, tad vabzdžiui
įgėlus ne pirmą kartą, reikia
stebėti organizmo reakciją. „Jei
išbertas ar tinsta visas kūnas,
darosi silpna, sunku kvėpuoti,
nedelsiant reikia kviesti medicininę pagalbą ar kuo skubiau
vykti į artimiausią gydymo įstaigą“, – perspėja vaistininkas.
Atsidūrus pernelyg arti bičių
ar vapsvų lizdo ir jas suerzinus,
jis pataria greitai pasišalinti iš
tos vietos.
Jokiu būdu negalima mosikuoti rankomis, nes taip tik
atkreipsite į save dar daugiau
vabzdžių dėmesio. Jei vis tik
įgėlė viena bitė ar širšė, staigiu
judesiu nubraukite ją nagu nuo
odos, bet stenkitės netraiškyti,
nes sutraiškius vabzdį pasklinda nuodų kvapas kitoms lizdo
gynėjoms tampa signalu pulti.
„Vabzdžiams sudėtinga skraidyti tankumynuose, tad jei šalia

Nematomi vabzdžiams

Piešinys iš interneto

Tenka girdėti, kad vabzdžiai
dažniau sugelia jiems „skanesnius“ žmones. T. Labanauskas
juokauja, kad uodas pirmiausia
turėtų paragauti kraujo, kad
nuspręstų, ar jis skanus, ir apie
tai pranešti kitiems uodams.
Pasak vaistininko, dalis tiesos
šioje mintyje vis dėlto yra, tik
„skanumą“ uodai ir kiti vabzdžiai
nustato kitais būdais.

yra tankesnis miškelis ar krūmai, patarčiau nerti į juos, ir
vabzdžiai liausis jus persekioję.
Jei esate plyname lauke, traukdamiesi užsimeskite drabužį ant
galvos, nes žymiai geriau sugeltas pilvas nei sugeltas veidas“,
– tvirtina T. Labanauskas.

Ištverti niežulį
Uodui įgėlus atsirandantį erzinantį niežulį retas ištveria
nesikasydamas. Įvairiuose šaltiniuose galima rasti gausybę
liaudiškų būdų niežuliui malšinti: druska, soda, alijošius, mėtos,
dantų pasta, citrinos sultys ir
kita. Pasak vaistininko, kai kurie
turi logišką paaiškinimą, nes jų
sudėtyje yra tam tikrų veikliųjų
medžiagų, kiti ne, tad greičiausiai teigiamą poveikį daro įsitikinimas, kad šios priemonės
padeda.
Kaip bene pačią greičiausią
pagalbą namų sąlygomis T.
Labanauskas įvardija šaltį. Ledukai, šaltas vanduo, metalinis
ar stiklinis indas padės numalšinti niežulį ar skausmą įkandimo vietoje. Panašiai veikia ir
ant odos tepamas spiritas – jis
garuoja ir vėsina odą bei slopina
niežulį, o tuo pačiu dar ir dezinfekuoja.
Vis dėlto efektyviausios ir
ilgiausiai veikiančios niežulį
malšinančios priemonės yra
vaistinėse parduodami antihistamininiai preparatai, tarp
kurių yra ir tinkančių mažiems
vaikams.
Kasymasis niežėjimą ne sumažina, o atvirkščiai, dar labiau
sustiprina. Be to, stipriai nusikasius įgėlimo vietą atsiranda
žaizdelės, į jas gali patekti nešvarumų ir kilti infekcija. T. Labanausko teigimu, kraujo užkrėtimo paprastas uodo įkandimas
nesukels, bet jei dėl kasymosi
atsiras žaizda, kuri vėliau pradės
pūliuoti ir ja tinkamai nepasirūpinsite – gali nutikti visko.

Nauji „Tele2“ pasiūlymai: neriboti duomenys, internetas namams ir nuolaidos telefonams
Vasarą norisi savęs neriboti ir naudotis internetu tiek, kiek reikia, ten, kur tik bebūtum.
Neribotą mobilųjį internetą, „Laisvą internetą“
ir „iPhone“ išmaniuosius šiuo metu galima
įsigyti itin patraukliomis kainomis. Pasiūlymais jau dabar galima pasinaudoti operatoriaus salonuose ir internetinėje parduotuvėje
www.tele2.lt.
Neriboti mobilūs duomenys parai
Vasaros sezono metu gyvename aktyviau
nei įprastai – plaukiame baidarėmis, einame į
žygius ar leidžiame laiką prie ežero. Tokiomis
aktyviomis dienomis gali prireikti ir daugiau
mobilaus interneto duomenų.

Gera naujiena – šiuo metu neribotus gigabaitus duomenų parai galima užsisakyti vos
už 3 Eur. Papildomus duomenis užsakyti labai
paprasta – prisijunkite prie mobilaus tinklo,
eikite į www.narsyk.tele2.lt arba į „Tele2” savitarną ir užsisakykite vienkartinį neribotų GB
parai paketą vos per kelias sekundes.
Neriboti duomenys parai įsigalios iškart juos
užsakius. Be to, iš suteiktų duomenų 1.42 GB
galios ir ES šalyse.
„Tele2 Laisvas internetas“ –
veikia ten, kur esate jūs
Tiems, kurie ieško kokybiško interneto namams, sodybai ar kelionei, rekomenduojame

išbandyti „Tele2 Laisvo interneto” paslaugą. Ji
ypatinga tuo, kad ja naudotis labai paprasta,
o įdiegimui nereikia jokių kabelių ar meistrų.
„Laisvas internetas“ nėra pririštas prie gyvenamosios vietos adreso ir veikia bet kuriuose namuose – ten, kur tik galite rasti rozetę.
Paslauga veikia net 99 proc. Lietuvos teritorijos, tad interneto modemą galite pasiimti
su savimi ir prie jo prijungti daug skirtingų
išmaniųjų įrenginių.
„Tele2 Laisvą internetą“ su 12 ar 24 mėn.
sutartimi galima užsisakyti vos nuo 4,90 Eur/
mėn. Siūloma rinktis iš 25 GB, 50 GB, 100
GB, 200 GB ir neribotų gigabaitų duomenų
planų pagal poreikį. Taip pat šiuo metu taikoma speciali akcija – įsigijus bet kurį „Laisvo
interneto“ planą, pirmą mėnesį duomenys
bus neriboti.
„Tele2 Laisvo interneto“ pasiūlymas dar geresnėmis sąlygomis galioja „Tele2“ klientams,
turintiems 1 ir daugiau pokalbių planų vieno
vartotojo vardu, o nuolaidos dydis priklauso
nuo turimų numerių skaičiaus. Pasiūlymas
galioja pasirašant 24 mėn. sutartį kartu su
įranga (modemu, kompiuteriu arba planšete).
Didysis „iPhone“ telefonų išpardavimas
Jei seniai svajojate įsigyti „iPhone“ išmanųjį
telefoną – dabar puikus metas tai padaryti.

Šiuo metu įvairiems „Apple“ telefonų modeliams taikomos ypatingos nuolaidos.
Didžiausia nuolaida taikoma prabangaus
dizaino, 64 GB atminties „iPhone XS“ modeliui, kuris išsiskiria ryškiu ir dideliu 5,8 colių
„Super Retina“ ekranu, dviguba aukštos kokybės kamera ir pažangiu „A12 Bionic“ lustu.
Išmanusis pagamintas iš tvirto nerūdijančio
plieno korpuso, atsparus vandeniui bei dulkėms. Taip pat čia veikia ir „Face ID“ veido
atpažinimo technologija.
Sutaupyti galite ir įsigydami populiarųjį
„iPhone 7” modelį su 32 GB vidine atmintimi.
Šis išmanusis vertinamas dėl savo funkcionalumo, patvarios baterijos ir stilingo, elegantiško dizaino. Telefonas pasižymi ir ypač daug
šviesos praleidžiančia 12 MP kamera, kuri
padės daryti ryškias ir detalias nuotraukas.
Be šių modelių, nuolaidos taikomos ir „iPhone XR“, „iPhone 8”, „iPhone 8 Plus” ir kitų
gamintojų išmaniesiems telefonams.
Daugiau apie pasiūlyme dalyvaujančius
įrenginių modelius, nuolaidų sąlygas, mokesčius ir taisykles sužinosite www.tele2.lt,
„Tele2“ salonuose ar paskambinus 117.
Telefonams papildomai taikomas vienkartinis laikmenos mokestis. Akcijos laikas bei
įrenginių kiekis – riboti.

