„Sodra ramina“ – pinigų išmokoms užtenka

NEMOKAMAI ir www.miesto.lt

Gal laikas ir iš tos pusės pagalvoti
apie ramesnį gyvenimą“, – Sūduvos“ futbolo klubo prezidentas
Vidmantas Murauskas apie galimą pasitraukimą iš pareigų sakė
portalui www.15min.lt.

Agnė ČIŽINAUSKAITĖ. Spalį į Seimą išrinkus savivaldybės tarybos narius:
konservatorių Andrių Vyšniauską ir Darbo partijos atstovę Vaidą Giraitytę,
jų vietas užėmė atitinkamai Gintaras Vieversys ir Metas Ražinskas. Jie
2019 metų savivaldybės tarybos rinkimuose savo partijų sąrašuose buvo
pirmieji, likę už patekimo į tarybą ribos. Konservatoriai 27 narių taryboje
turi šešis balsus, „darbiečiai“ - vieną.
Architektas G. Vieversys taryboje dirbs pirmą kartą – jį per savivaldos
rinkimus marijampoliečiai kilstelėjo iš dvyliktosios vietos į septintą. M.
Ražinskas į savivaldybės tarybą rinktas ne kartą, 2011 metais atsisakęs
tarybos nario mandato jis iki 2015 metų dirbo savivaldybės administracijos direktoriumi.
Šį pirmadienį vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje naujųjų narių
priesaiką priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovas, jiems įteikti
atitinkami pažymėjimai ir ženkliukai.

2018 metais už nuopelnus Marijampolės
verslui merė Irena
Lunskienė įteikė
Artūrui Venslauskui Šv.
Jurgio, Marijampolės
globėjo, medalį. Tačiau
yra galvojančių, kad
apdovanojimas buvo
socialdemokratų padėka
iš Marijampolės politinės
scenos besitraukiančiam
liberalų vadovui už
lojalumą valdančiajai
daugumai
Redakcijos archyvo
nuotrauka

Vytautas ŽEMAITIS. Kodėl spalį

vykusiuose Seimo rinkimuose 13
mandatų laimėjęs Liberalų sąjūdis
neturi nė vieno atstovo Marijampolės savivaldybės taryboje, kurioje iki pastarųjų savivaldos rinkimų
liberalai turėdavo du-tris balsus?
Paprasčiausias atsakymas – marijampoliečiai jų į savivaldybės
tarybą neišrinko. Tai tokia pat
tiesa, kaip ir faktas, kad 2019-ųjų
metų savivaldos rinkimuose Marijampolės liberalai nedalyvavo.
Lyg šitos politinės jėgos mūsų
mieste nebebūtų. O juk ji buvo, iki
pernykščių rinkimų savivaldybės
taryboje Liberalų sąjūdžiui atstovavo jo Marijampolės skyriaus pirmininkas, UAB „Mantinga“ gamyklos
direktorius Artūras Venslauskas
ir Benjaminas Mašalaitis.

KAIP
Plačiau apie tai 3 psl.
A. Venslauskas „ištrynė“... partiją
Milijardieriai
ir milijonieriai
Jurgis MAČYS. Sumoki 7 eurus ir turi galimybę
susipažinti su puse tūkstančio (500) turtingiausių
Lietuvos žmonių, tarp kurių jau visa pora milijardierių ir būrelis marijampoliečių. Turiu omenyje
žurnalą „TOP“, kurį rasite vos ne kiekviename
prekybos centre.
Kadangi į parduotuves COVID-19 pandemijos
metu rekomenduojama vaikščioti kuo rečiau, o vis
tik susiruošus – prekes pirkti pagal sąrašą, abejoju, kad daugelis marijampoliečių jame ras vietos

žurnalui „TOP“. Septyni eurai – vis tik pinigas, už kurį
vieno ar kito produkto galima įsigyti visai savaitei.
Tų, kurie apsiperka „Maxima“ bei „Norfa“ parduotuvėse, matyt nenustebins, kad tarp turtingiausių yra
jų savininkai. Vienas milijardierius, kitas dar ne. Bet
pastarajam, matyt, sunešime trūkstamą sumą.
Iš marijampoliečių pirmajame šimtuke yra UAB
„Mantinga“ savininkas Klemencas Agentas, o trečiajame – UAB koncernas „Alga“ bendrasavininkai Andrius ir Antanas Linkai. Koks jų turtas? Nepagailėkite
7 eurų ir sužinosite.
Tačiau, kiek leido matyti dėl „antsnukio“ rasoję akiniai, parduotuvių pirkėjai tik meta žvilgsnį į žurnalą,
kurio viršelį tarp kitų turtuolių puošia ir K. Agento
nuotrauka, o perka „Vakaro žinias“. Šiame laikraštyje
vos už 50 centų galima paskaityti, ką milijonierius
kalbasi su milijardieriumi.

Jus nori atleisti iš darbo? Ko pirmiausia imtis
Jurgita KAŽUKAUSKAITĖ-SARNICKIENĖ, UAB „PR Service“. Valstybinė darbo inspekcija (VDI) pastebi, kad karantino laikotarpiu sulaukia daugiau besikreipiančiųjų, kurie atleidžiami iš darbo. VDI specialistų nuomone,
kai darbdaviai priversti spręsti ﬁnansines problemas, vienas būdų tai padaryti yra tiesiog atsisveikinti su
darbuotojais. Tiesa, kartais tai daroma ne visai teisėtai.
Darbo inspekcija tokiu atveju rekomenduoja kreiptis į Darbo ginčų komisiją. „Jos tikslas yra operatyviai,
greitai ir nemokamai išnagrinėti ginčą ikiteismine tvarka. Žmogus, netekęs darbo, gali kreiptis, jei mano,
kad darbdavys piktnaudžiavo, pažeidė jo teises ir neteisingai jį atleido. Kreiptis reikėtų per vieną mėnesį nuo
atleidimo,“ – pabrėžia Irina Janukevičienė, VDI Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vedėja.
Pasak jos, apie 40 procentų darbo ginčų kyla, kai darbdavys atleidžia už pažeidimus, o darbuotojas mano,
kad tokių pažeidimų nepadarė. Dažniausiai kyla ginčai dėl atleidimo už tai, kad pažeista darbo tvarka ar
netinkamai atliekamos funkcijos.

Plačiau apie tai 3 psl.

turime

Plačiau apie tai 5 psl.

Pažodžiui

Savivaldybės taryboje - pirmieji iš užribio

Atskleista buvusios
koplyčios paslaptis

„Šie planai nėra gimę su pralaimėjimu, jie gimė, nes čia esu
jau daug metų. Ir idėjomis, ir
amžiumi jau pasenom. Pasižiūri
į veidrodį ir matai priešais save
žmogų, įkopusį į septintą dešimtį.
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Malgožata KOZIČ. Nors dėl pandemijos ir karantino augo išlaidos kai
kurioms išmokoms, „Sodra“ toliau laiku vykdo visus savo įsipareigojimus.
Lapkričio išmokos pasiekė gyventojus nevėluodamos. „Sodros“ biudžetas
yra tvarus, sukauptų lėšų pakanka pensijoms, ligos, nedarbo ir kitoms
išmokoms. Jų mokėjimo graﬁkai iš anksto skelbiami kas mėnesį.
„Nors išlaidos ligos ir nedarbo išmokoms pandemijos metu yra didesnės,
nei planuota metų pradžioje, „Sodros“ pajamos ir išlaidos lieka subalansuotos“, - sako „Sodros“ direktoriaus pavaduotojas Ježy Miskis.
Net jei įmokų „Sodra“ surinktų mažiau, Vyriausybė ekstremaliosios situacijos metu leido naudoti „Sodros“ biudžeto rezervą, kuriame sukaupta
600 milijonų eurų.

GELBĖTIS
patys
Deimantė PURTOKIENĖ. Žmogus pats sau yra pavojingiausias virusas. Neturime laiko
miegoti aštuonias valandas,
svajoti, būti su savimi, mylimaisiais, stebėti gamtą... O kiek
valgome, kokios mintys mus
kamuoja, kokius patiriame
jausmus, emocijas?
Nesibaigiantys norai, troškimai. Senovės graikus už nesaikingumą bausdavo Erinijos
- keršto, bausmės ir prakeikimo
deivės. Per didelę įtaką aplinkiniams turintiems ir valstybės
demokratijai pavojingiems
Graikijos piliečiams grėsė ištrėmimas.
Savo varganu žinojimu,
nepagrįstomis pretenzijomis
nuodijame kito gyvenimą. Jei
priimtume jį kaip dalelę savęs,
nustotume ginčytis, kritikuoti, tylomis žvelgtume į save.
Nesileistume ieškoti, teisti
suklydusiojo. Ką žinome apie
jo klaidą? Gal ji šventa?
Suvilioti prakeiksmo pažinti daugiau nei esu aš pats,
žolę liejame asfaltais, dangų
raižome lėktuvais, kylame į
kosmosą, braunamės į ląstelę... Guodžiamės dėl to, kad
naikiname gamtą. Tačiau iš
tiesų naikiname tik save.
Kitaip ir negali būti, nes esame smalsūs, kūrybingi, klystantys. Visa, kas iš mūsų kyla yra,
anot vokiečių ﬁlosofo ir rašytojo Frydricho Nyčės, „žmogiška. Pernelyg žmogiška“.
O virusas yra virusas. Mokslininkai kuria vakciną, būsime
nuo jo išgelbėti.
Tik nuo savojo viruso turime
gelbėtis patys. Atjauta, jautrumu, saikingumu.

Registrų centras informuoja, kad jo interneto svetainėje elektroniniu
būdu galima įsteigti uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją, asociaciją,
viešąją įstaigą, labdaros ir paramos fondą ar individualią įmonę. Pateikus
dokumentus per Registrų centro savitarną, naujas juridinis asmuo įregistruojamas per vieną darbo dieną, o pateikus popierinius dokumentus
– per 3 darbo dienas.
Informacijos apie juridinių asmenų steigimą internetu galima rasti Registrų centro interneto svetainėje https://www.registrucentras.lt/p/671. Be
to, Registrų centro savitarnoje taip pat nesunkiai ir greitai galima pakeisti
juridinio asmens pavadinimą, padidinti ar sumažinti bendrovės įstatinį
kapitalą ar pakeisti duomenis apie valdymo organus.
Nuo spalio, vadovaujantis Vyriausybės nutarimu, keliskart atpigo naujų
juridinių asmenų registravimo ir kitos paslaugos.

Įregistruos nespėjus mirktelėti
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„Rail Baltica“ gabens ir karinę techniką
ELTA. Tiesiant europinės vėžės geležinkelį „Rail Baltica“ numatoma
pastatyti keturias karinės technikos logistikos aikšteles, kad dažnai
Lietuvoje pratybose dalyvaujantys
NATO daliniai galėtų lengvai atvykti
su sunkiąja karine technika.
„Jaučiame nemenką poreikį sukurti
infrastruktūrą, kuri būtų pritaikyta
karinės technikos pervežimui. Vis
tik esame NATO nariai, mūsų šalyje
dažnai vieši kitų NATO valstybių
kariniai daliniai, kurie į čia vykstančias pratybas atsigabena karinę
techniką. Geležinkelis – patogiausia
transporto priemonė tokioms kelio-

nėms, nes perdislokuoti techniką
galima greitai ir nesudarant spūsčių
automobilių keliuose. Tad planuodami „Rail Baltica“ atsižvelgiame
į kariuomenės poreikius“, - sako
„LTG Infra“ generalinis direktorius Karolis Sankovski. Šiuo metu
pradėtos planuoti keturios karinės
technikos logistikos aikštelės, kuriose bus galima patogiai iškrauti ir
pakrauti techniką į traukinius. Dvi
aikštelės planuojamos greta esamos
europinės vėžės geležinkelio linijos
Lenkijos ir Lietuvos siena–Kaunas,
ties Kazlų Rūda bei Kauno intermodaliniu terminalu Palemone.

Dar dvi geležinkelio karinės technikos logistikos aikštelės pradėtos
planuoti greta pradedamos statyti
europinės vėžės „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir
Latvijos valstybių siena, ties Jonava
ir Panevėžiu.
„Tai strateginis šalies projektas,
kuris pabrėžia karinio mobilumo
ir tinkamos geležinkelių sistemos
svarbą Lietuvos saugumui ir kolektyvinei gynybai. Šios infrastruktūros
vystymas ypač palengvins sąjungininkų karių ir technikos atvykimą į Lietuvą. Greitas ir efektyvus
sąjungininkų atvykimas į Lietuvos

teritoriją stiprina Lietuvos saugumą,
todėl karinio mobilumo didinimas
ir Lietuvos, kaip sąjungininkus priimančios šalies, paramos gerinimas
išlieka vienu pagrindinių Lietuvos
krašto apsaugos sistemos prioritetų“, – sako laikinai einantis pareigas krašto apsaugos viceministras
Eimutis Misiūnas.
Šiuo metu geležinkeliu gabenama NATO šalių karinė technika į
Lietuvą perkraunama į vagonus su
plačiosios vėžės riedmenimis pasienyje su Lenkija – Šeštokų terminale.
Įgyvendinus „Rail Baltica“ projektą
NATO šalių sąjungininkai techniką
į mokymus galės atsigabenti daug
patogiau ir greičiau.
Numatoma, kad kiekviena karinės

technikos logistikos aikštelė vienu
metu gebės priimti net tris iki 750
m ilgio traukinių sąstatus, atgabensiančius iki 300 sunkiasvorės
karinės technikos vienetų. Visos karinės technikos logistikos aikštelės
bus pritaikytos sunkiasvorei karinei
technikai perkrauti nuo geležinkelio ant automobilių transporto ir
atvirkščiai. Jos bus prijungtos prie
Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo, aptvertos, jose
įrengtos apsaugos sistemos bei kita
būtina infrastruktūra.
„Visapusiškas nacionalinis saugumas tiek ekonomine, tiek gynybine
prasme yra vieni svarbiausių prioritetų „Rail Baltica“ projekto įgyvendinime. „Rail Baltica“ yra puikus
pavyzdys, kaip ekonomiškai svarbios infrastruktūros plėtra
užtikrinant jos efektyvų ir
saugų valdymą tuo pačiu
padidina ir nacionalinį gynybinį saugumą“, - sako
susisiekimo viceministras
Gytis Mažeika.
Planuojama, kad karinių
aikštelių įrengimas bus
baigtas 2026-aisiais kartu
su visu „Rail Baltica“ projektu.

Tikisi
naudos
Domas JurEvičiuS, projektų vadovas. Visuomenės

nuomonės tyrimas rodo,
kad 60 proc. Lietuvos gyventojų yra susipažinę su
projektu „Rail Baltica“ ir
net 50 proc. mano, kad baigus tiesti europinio standarto geležinkelį turės iš jo
asmeninės naudos. Pernai
šio strateginio geležinkelio
projekto žinomumas siekė
56 proc., o 2018-aisiais –
58 proc.
Padidėjo ne tik žinomumas, bet ir, lyginant su pernai metais, išaugo skaičius
manančių, jog šis projektas
yra reikalingas Lietuvai. Jei
2019-aisiais kad projektas
reikalingas arba greičiau
reikalingas manė 62 proc.
apklaustųjų, šiemet šis procentas šiek tiek ūgtelėjo ir
pasiekė 66 proc.
Didžiausios naudos šaliai,
gyventojų įsitikinimu, duos
tai, kad naujas geležinkelis
pagyvins turizmo sektorių.
Taip mano kas antras respondentas. Beveik tiek pat
yra manančių, kad pastačius „Rail Baltica“ geležinkelį pagerės bei padidės
krovinių gabenimas per
Lietuvą.
Tyrimas atliktas rugsėjo
16-26 dienomis, apklausti
1006 18-75 metų amžiaus
Lietuvos gyventojai.

Trumpai
Savivaldybės administracija informuoja , kad

UAB „Marijampolės švara“, Vasaros g. 14, darbo
dienomis, nuo 7 iki 16
val. daugiabučių namų
pirmininkams dalinamas
druskos-smėlio mišinys.
Prieš važiuojant pasiimti,
reikia pasiskambinti tel. 8
655 63292.
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Kaip A. Venslauskas „ištrynė“... partiją
Atkelta iš 1 p.
Pasisiūlė taisyti padėtį
Prieš aštuonerius metus Liberalų
sąjūdžio Marijampolės skyrius buvo
ties iširimo riba. Tada iniciatyvos
ėmėsi A. Venslauskas. Jo iniciatyva
skyrių papildė kelios dešimtys UAB
„Mantinga“ darbuotojų. Jie sudarė
skyriaus daugumą ir, suprantama,
vadovu išsirinko savo įmonės direktorių.
„Sunku pasakyti, kas jį paskatino
imtis šios veiklos, tačiau anuomet
tai mažai kam rūpėjo - skyrių draskė vidiniai nesutarimai, trūko lėšų,
kaip čia nepasitikėsi žmogumi, kuris
pasisiūlė taisyti padėtį, - prisimena
vienas iš Marijampolės liberalų senbuvių Rimantas Pacevičius. - Mus
ėmė remti „Mantinga“ - ne pinigais,
o suteikdama patalpų skyriaus susirinkimams, kurių ankstesnė vadovybė seniai nerengė, transportu, kitais
vadinamaisiais administraciniais
resursais.“

Neturėjo cahrizmos
Logiška, kad 2015 metų savivaldos rinkimuose Liberalų sąjūdžio
sąrašą vedė skyriaus pirmininkas,
kandidatavęs į mero pareigas. Prieš
rinkimus duodamas interviu „Miesto laikraščiui“ A. Venslauskas teigė:

„Aš darysiu viską, kad laimėčiau
rinkimus. Manau, kad mano patirtis praktinėje veikloje yra žymiai
didesnė negu kitų partijų kandidatų, todėl tikiuosi marijampoliečių
palaikymo šiuose rinkimuose...“

Tarp šešių kandidatavusiųjų į mero
pareigas „Mantingos“ gamyklos direktorius užėmė šeštąją vietą. „Manau, toks rezultatas dėsningas, nes
A. Venslauskas buvo žinomas gana
siaurame rate - „Mantingos“ verslo
struktūroje. Tai nereiškė, kad už jį
puls balsuoti kiti verslininkai. Be to,
jis neturėjo charizmos, kuri galėjo

patraukti rinkėjų iš šalies“, - daugiau
kaip prieš penkerius metus vykusius
Marijampolės mero rinkimus apibūdino liberalų senbuvis.
Liberalų sąjūdžio sąraše, kurio
beveik trečdalį sudarė „Mantingos“
žmonės, rinkėjai A. Venslauską iš
pirmosios vietos „nuleido“ į antrąją
- po B. Mašalaičio. Abu buvo išrinkti
į savivaldybės tarybą.
„Vos paaiškėjus, kad taryboje absoliučią daugumą vietų (14 iš 27
balsų) iškovojo socialdemokratai.
A. Venslauskas nuskubėjo pas juos
siūlytis bendradarbiauti, tačiau nieko nepešė“, - prisimena pašnekovas.

Prarado „apetitą“
Vienok 2015-2019 metų Marijampolės savivaldybės taryboje Liberalų
sąjūdžio skyriaus pirmininkas tapo
Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komiteto vadovu. Tada A. Venslauskas aiškino: „socialdemokratai

suprato, kad mano vadovavimas
naudingas miestui ir jo žmonėms.“
Priežastis labai abejotina, nes ankstesnės kadencijos taryboje jis buvo
prasčiausias šio komiteto posėdžių
lankytojas. Situacija nepasikeitė ir A.
Venslauskui tapus komiteto pirmininku – jis dalyvavo vos pusėje posėdžių. Komiteto pirmininko postas
jam greičiausiai atiteko dėl to, kad
tuometinio mero Vidmanto Brazio
patarėjas buvo UAB „Mantinga“ savininkas Klemencas Agentas.
Bet komiteto pirmininko pareigos
buvo toli gražu ne tas prizas, kurio
turtingiausias tarybos narys tikėjosi
2015 metų savivaldos rinkimuose.
Prieš juos teigęs: „...Aišku, rinkimai

bus ir po ketverių metų – tada liberaliosios idėjos bus priimtinos
daugumai marijampoliečių, o
mūsų skyrius, dabar vienijantis
per aštuoniasdešimt narių, bus dar
gausesnis ir stipresnis. Tuo neabejoju...“, A. Venslauskas politinei veiklai

ėmė prarasti „apetitą“. Jis visiškai
dingo žiniasklaidai paviešinus apie
Liberalų sąjūdžio pirmininko Eligijaus Masiulio galimą dalyvavimą
korupcinėse schemose (dėl to iki šiol
vyksta teismo procesas).

Nesutarė dėl socdemų
Liberalų senbuvis A. Venslausko
pasyvumą aiškina nepasiteisinusiomis viltimis. „Skyriaus pirmininko
pareigų jis ėmėsi su entuziazmu –
koks jis buvo, tikras ar suvaidintas,
tai jau kitas klausimas. Žmogus tikėjosi nuversti kalnus, tačiau pasirodė,
kad viskas ne taip paprasta, - pasakoja R. Pacevičius - Jo ir kai kurių
partijos senbuvių nuomonės labai
dažnai skirdavosi. Antai mūsų norai
ir linija buvo sudaryti savivaldybės
taryboje plačią koaliciją paliekant
nepakeičiamus socialdemokratus
opozicijoje. Tuo tarpu A. Venslauskas, kaip jau minėjau, siekė su jais
bendradarbiauti ir šį tikslą įgyvendino. Kam jam šito reikėjo? Nežinau. “

Pasigedo sąrašo
Artėjant 2019 metų savivaldos
rinkimams A. Venslauskas iš esmės
pradėjo sabotuoti skyriaus veiklą:
susirinkimų neorganizavo, į telefono
skambučius neatsiliepdavo. Štai kaip
tą laikotarpį prisimena tuometinis
Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas: „Partijos skyriai
turėjo pateikti pirminius kandidatų
sąrašus savivaldos rinkimams iki
2018-12-06 d. Paaiškėjus, kad Marijampolės skyrius vis neatsiunčia
pirminio sąrašo, susiskambinau su
tuometiniu skyriaus pirmininku A.
Venslausku, liepiau sušaukti skyriaus susirinkimą ir dalyvavau jame,
berods, gruodžio 12 d. Susitikimo
metu mačiau, kad A. Venslauskas yra
abejingas dėl skyriaus dalyvavimo
savivaldos rinkimuose. Tačiau matydamas, kad ir aš, kaip partijos pirmininkas, ir atskiri skyriaus nariai rei-

Prieš rinkimus „Mantingos“ gamyklos direktorius buvo kupinas entuziazmo
2015 metų plakatas

kalauja kelti sąrašą, A. Venslauskas
pažadėjo, kad iki gruodžio pabaigos
sąrašas bus sudarytas. Po to nuolat
skambinau marijampoliečiams, tačiau sąrašo jiems taip ir nepavyko
sudaryti. Tikrų to priežasčių negaliu
nurodyti, o visa kita-tik gandai arba
spėlionės.“

Pažadų netesėjo
Tame posėdyje dalyvavęs R. Pacevičius pasakoja, kad A. Venslauskui buvo pasiūlyta atsistatydinti,
kadangi jis neruošia sąrašo - formaliai tai yra skyriaus pirmininko
pareiga. „Pasakėme jam, kad ekstra
išsirinksime naują pirmininką, sudarysime sąrašą, - prisimena „Miesto
laikraščio“ pašnekovas. - Tačiau jis
pažadėjo sudaryti rinkimų sąrašą, jį
pristatyti, kur reikia, o po rinkimų
atsistatydinti. Tokia gaida ir baigėsi
susirinkimas. Pažadų jis netesėjo, sąrašo nesudarė, į telefono skambučius
neatsakinėjo ir pats neatsistatydino.
Tai padarė tik tada, kai pasakėme,
kad kreipsimės į partijos valdybą,
kad jį pašalintų iš Liberalų sąjūdžio.
Matyt, nusprendė, kad atsistatydinti
garbingiau nei būti pašalintam iš
partijos.“

Liberalai be
„Mantingos“
„Ištrintas“ iš 2019 metų Marijampolės savivaldybės tarybos ir mero
rikimų Liberalų sąjūdžio skyrius
tais pačiais metais du kartus keitė
pirmininką. Dabar juo yra transporto
įmonės vadovas Saulius Skinkys. Žinia apie jo ir naujų valdymo organų
išrinkimą yra vienintelė skyriaus
interneto svetainėje paskelbta naujiena nuo praėjusių metų gruodžio
11 dienos.
Neseniai vykusiuose Seimo rinkimuose Marijampolės vienmandatėje
apygardoje Liberalų sąjūdžiui atstovavo advokatas Arūnas Sakalauskas.
„Miesto laikraščio“ žiniomis, kandidatuoti į parlamentą jis pasisiūlė.
Marijampolės liberalai sutiko su
sąlyga, kad advokatas įstos į partiją. Už A. Sakalauską balsavo 459
rinkėjai (beveik 3 proc.), Liberalų
sąjūdžio rinkimų sąraše jis iš 120
vietos buvo pakeltas į 67 vietą.
Už Liberalų sąjūdžio sąrašą balsavo
beveik 7 procentai Marijampolės rinkėjų. Toks rezultatas per savivaldos
rinkimus užtikrintų vieną savivaldybės tarybos nario mandatą.

Andriaus Vyšniausko laiškas redaktoriui

Jus nori atleisti iš darbo? Ko imtis

Atsakymas į 2020-11-26 „Miesto laikraštyje“ publikuotą Vytauto Žemaičio rašinį
„Veidrodėli pasakyk, kas kaimelyje gražiausias?“

Atkelta iš 1 p.

„Miesto laikraštį“ gerbiu už kritišką ir tvirtą žodį, kuris neretai būna
sarkastiškas, bet visados paremtas
faktais. O faktai - tai tiesa. Visgi noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad lapkričio 26 dienos numerio rašinyje
„Veidrodėli pasakyk, kas kaimelyje
gražiausias?“ gerokai prašovėte pro
šalį. Todėl leiskite išdėstyti atsakomąją nuomonę.
Pradėkime nuo darbo Seimo komitete. Kaimo reikalų komiteto pasirinkimas neturi nieko bendro nei
su Mažeika, nei su Gaižausku, nei
su kokiomis kitomis personalijomis.
Rinkdamasis komitetą ieškojau
tokio, kuris būtų ūkinės srities,
glaudžiai susijęs su Marijampole,
o ta pati ūkinė sritis per pastaruosius
keletą metų būtų gerokai apleista ir
stokojanti dėmesio. Ieškojau komiteto, kuris būtų nelengvas, pilnas
iššūkių ir svarbus. Todėl pasirinkau
šaunų ir labai svarbų Kaimo reikalų
komitetą, kurį Jūs, deja, nuvertinate,
nes pamirštate arba nepatikrinate
elementarių faktų.
Kaimo reikalų komitetas kuruoja
labai daug praeitos valdžios užmirštų sričių, iš kurių paminėčiau šias:
maisto pramonę ir viešąjį maitinimą;
žemės ūkį nuo jo technologinio atsinaujinimo iki išmokų ūkininkams;
kaimo politiką plačiąja prasme;

didžiulį europinį failą, iš kurio Lietuvoje dažniausiai, deja, girdisi tik
išmokų klausimas; didžiulį žaliosios
politikos paketą, kuris per pastaruosius metus buvo tiesiog pamirštas.
Nederėtų užmiršti ir to, jog Marijampolė yra pramonės miestas,
kuriame nuo seno dominuoja būtent maisto pramonė. Esame žemės
ūkio kraštas, todėl mano pasirinkimas dirbti Kaimo reikalų komitete
neturėtų stebinti ar kelti šypsenos.
Į šį pasirinkimą žvelgčiau, kaip į galimybę mūsų kraštui ir pirmiausiai
miestui, kuriame minėta pramonė
ir yra.
Šioje vietoje noriu pridurti, kad
save laikau ne vien Marijampolės
miesto, o visos Marijampolės savivaldybės atstovu. Todėl rajono dalies žmonės, kurie ilgą laiką neturėjo
tvirto atstovavimo Seime, sulauks ir
mano dėmesio. Nors Jūs tame matote kažkokią problemą - aš matau
galimybę.
Gerbiamą redaktorių turiu nuvilti ir dėl Marijampolės ligoninės
reikalų. Vėl esate neteisus. Pasak
Jūsų, visos blogybės ligoninėje išsisprendė ir tuo daugiau nebesidomiu.
Priešingai, Marijampolės ligoninės
reikalų neužmečiau ir neužmiršau,
situacija ligoninėje domiuosi nuolat, turėjau jau du darbinius susiti-

kimus su naujuoju ligoninės vadovu. Paskutinysis susitikimas vyko
įtraukiant naujojo Seimo Sveikatos
reikalų komiteto narius. Aptarėme
tiek pandemijos, tiek ligoninei būtinų pertvarkų klausimus. Naujojo
ligoninės vadovo paskyrimas man
kelia nemažai klausimų, tačiau tame
matau labiau sisteminę bėdą (regioninių ligoninių direktorių neturėtų
skirti savivaldybių merai), kurios čia
ir dabar išspręsti nepavyks. Todėl
turime dirbti su tuo, kas yra, nes nuo
ligoninės darbo kokybės priklauso
marijampoliečių sveikata. Ypač dabar, per pandemiją. Visa kita išsiaiškinsime vėliau.
Marijampolės ligoninės reikalai
visada buvo, yra ir bus vienu svarbiausių prioritetų mūsų komandos
darbotvarkėje. Todėl siūlau iškart
pamiršti visus bandymus prikišti,
kad taip nėra.
Ir pabaigai - apie grožį. Čia redaktorius iš dalies teisus, bet tik iš dalies.
Grožis yra varomoji pasaulio jėga ir
tai yra nuostabu. Jūs sakote, kad rinkėjai savo atstovus į Seimą renkasi
pagal grožį. Kadangi taip nesirenku,
todėl laikausi priešingos nuomonės,
kad didžioji dalis savo atstovus renkasi pagal nuveiktus darbus, kompetenciją, sąžinę ir vertybinį požiūrį.

Antroje vietoje yra ginčai dėl atleidimo savo noru. Dažniausiai
jie kyla, kai darbuotojas nenorėjo rašyti prašymo, bet darbdavys
jį privertė. Tai pigiausias būdas
„atsisveikinti“ su darbuotoju,
nes darbdaviui nereikia mokėti
išmokų. Todėl dažnai galima išgirsti, kad darbdavys verčia rašyti
prašymą, o darbuotojas, būdamas
streso būsenoje ir nenorėdamas
konfliktuoti ar tiesiog bijodamas,
sutinka ir pasirašo prašymą savo
noru išeiti iš darbo. Tiesa, per tris
darbo dienas darbuotojas tokį prašymą gali atsiimti.
Trečioje vietoje pagal dažnumą
yra ginčai, kai atleidžiama mažinant darbuotojų skaičių, nes
darbdavys negali jų išlaikyti.
Toks atleidimas vyksta darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo
kaltės, todėl darbdavys privalo iš
anksto įspėti, sumokėti išeitinę
išmoką.
I. Janukevičienė pabrėžia, kad
darbuotojas, nesutinkantis su
atleidimo sąlygomis, prašymą
išnagrinėti ginčą Darbo ginčų komisijai gali pateikti ir nuotoliniu
būdu – VDI interneto puslapyje
yra prašymo forma su paaiškinimu, kaip teisingai ją pildyti.
„Prašyme nagrinėti darbo ginčą
neužtenka parašyti nuoskaudų,
reikia tiksliai įvardinti savo reikalavimus. Neteisėto atleidimo

atveju prašoma arba grąžinti į
darbą, arba pripažinti atleidimą
neteisėtu ir gauti už tai kompensaciją. Jos pageidaujama dažniausiai, nes kilus konfliktui arba pats
darbuotojas nenori grįžti į darbą,
arba darbdavys nurodo, kad nėra
galimybės grįžti“, – aiškina skyriaus vedėja.
Pasak I. Janukevičienės, didžiausia kompensacija už neteisėtą atleidimą gali būti 6 vidutinių darbo
užmokesčių dydžio išmoka.
Paklausta, ką žmogui reikėtų daryti sužinojus apie atleidimą, VDI
atstovė teigia, kad svarbu surinkti
įrodymus dėl atleidimo neteisėtumo. Tai gali būti susirašinėjimas
telefonu arba elektroniniu paštu,
liudytojų parodymai. Būtų gerai
pateikti visus rašytinius įrodymus
ir dokumentus – kuo daugiau tokių įrodymų, tuo paprasčiau bus
nagrinėti ginčą.
I. Janukevičienė sako, kad darbuotojams nebereikia įsivelti į
ilgas teisines diskusijas – darbo
ginčai paprastai išnagrinėjami
per mėnesį. Tai labai trumpas
terminas, palyginti su teismais.
Darbo ginčių komisijos sprendimas turi vykdomojo rašto galią, tačiau, jeigu šalys nesutinka
su sprendimu, jos turi teisę per
vieną mėnesį kreiptis į teismą
jau civilinio proceso nustatyta
tvarka su ieškiniu dėl tų pačių
klausimų.
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Kraujospūdis ir jo matavimas
Raimonda tRuncė, „Gintarinės vaistinės“
vaistininkė. Dažnai rekomenduoju pacien-

tams akyliau stebėti kraujospūdį ar kreiptis
į šeimos gydytoją. Pakilęs kraujospūdis yra
svarbus rizikos veiksnys visoms širdies ir
kraujagyslių ligoms, ilgainiui jis gali pradėti
kenkti ir smegenims ar inkstams. Būtent
todėl insultas ir infarktas yra labiausiai paplitusios ilgai negydyto padidėjusio kraujospūdžio pasekmės.

Kiekvienam būtina žinoti
Matuojant kraujospūdį stebimi du rodmenys: sistolinis, žinomas kaip „viršutinis“, ir
diastolinis, žinomas kaip „apatinis“ kraujo
spaudimas, taip pat pulsas – širdies susitraukimų dažnis per minutę.
Vidutinis optimalus suaugusio žmogaus
kraujospūdis yra 120/80. Atsižvelgiant į
amžių šios ribos gali kisti, pavyzdžiui, 6-13
metų amžiaus vaikų optimalus kraujospūdis
yra 105/70, o 60-64 metų amžiaus žmonėms
normalus yra ir 134/87 siekiantis kraujospūdis. Pakilusiu kraujospūdžiu laikoma,
kai sistolinis kraujospūdis yra lygus arba
didesnis 135 mmHg (kraujo spaudimas matuojamas gyvsidabrio stulpelio milimetrais),
o diastolinis – 85 mmHg.
Esant pakilusiam ar sumažėjusiam kraujo
spaudimui, rekomenduojama jį matuoti ir
stebėti maždaug savaitę, kasdien panašiu
laiku ir sąlygomis. Rodmenims nekintant
vertėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl
tolimesnio sveikatos tyrimo ir galimo medikamentinio gydymo paskyrimo.
Nors sumažėjęs kraujo spaudimas yra
retesnė būklė nei padidėjęs, nereikėtų į tai
numoti ranka, nes dėl žemesnio kraujo spau-

dimo sumažėja venų veiklumas, sulėtėja
kraujo apytaka. Žemesnį nei norma kraujospūdį leidžia įtarti mieguistumas, šaltos
galūnės, galvos svaigimas, išbalęs veidas,
alpimas, bendras nuovargis bei sumažėjęs
darbingumas.

Duomenų tikslumas
Sergantiems hipertenzija matuotis kraujospūdį patarčiau mažiausiai kartą per dieną,
o geriausiai – du kartus, ryte ir vakare. Tai
leidžia tiksliau sekti, ar paskirtas gydymas
efektyvus, kraujo spaudimas vartojant
vaistus yra stabilus. Ryte kraujo spaudimą
reikėtų matuoti prieš pusryčius ir vaistų
vartojimą, vakare – prieš miegą ir vakarinės
vaistų dozės vartojimą.
Jei norime, kad duomenys būtų tikslūs, negalima matuoti kraujospūdžio susijaudinus
ar streso metu, taip pat po fizinio krūvio.
Mažiausiai pusvalandį iki matavimo negalima gerti kavos, alkoholio ar rūkyti. Visi
šie dalykai gali gerokai pakelti kraujospūdį,
tad jo rodmenys bus netikslūs.

Matavimo technika
Visų pirma, reikia atsisėsti patogiai, tiesia nugara, pilnomis pėdomis atsiremti į
grindis. Jokiu būdu negalima laikyti kojų
sukryžiavus ar sukėlus vieną ant kitos. Matavimo metu negalima kalbėti. Manžetę (įtaisas galūnei apimti arba suspausti) ant žasto
reikia uždėti 2-3 cm aukščiau nei rankos
linkis, žastas turi būti širdies lygmenyje.
Manžetės negalima užveržti per stipriai,
tarp jos ir rankos turi laisvai tilpti pirštas.
Taip pasiruošus ir porą minučių atsikvėpus
galima pradėti matavimą. Kadangi kraujospūdis nuolat kita, rekomenduojama atlikti

bent du matavimus iš eilės, tarp jų darant
minutės pertrauką – taip galima išvesti
tikslesnį vidurkį.
Kasdieniniam kraujospūdžio matavimui
namuose siūloma rinktis žastinį kraujo spaudimo aparatą, nes jo tikslumas didžiausias.
Šiuo metu jau yra aparatų, kurie pamatuoja
kraujospūdį tris kartus iš eilės ir parodo tiksliausią vidurkį, taip pat išmanių aparatų, galinčių užfiksuoti artėjantį miokardo infarktą.
Dažnai pacientus sužavi ant riešo dedami aparatai, tačiau nuolatinei hipertenzijos
kontrolei jų nerekomenduoju, nes jie labai
jautrūs judesiui, todėl gauti tikslius rezultatus gan sudėtinga. Tokius aparatus galima
turėti automobilyje ar darbe, kad, pajutus
kraujospūdžio padidėjimui ar sumažėjimui
būdingus negalavimus, būtų galima atlikti
kontrolinius matavimus.

Ypač kenkia druska
Hipertenzija pagal priežastį yra skirstoma
į pirminę ir antrinę. 90 proc. žmonių serga
pirmine hipertenzija, kurios atsiradimo priežastis nėra aiški, o likę 10 proc. serga antrine
hipertenzija, kurios priežastis – dažniausiai
gretutinių ligų, tokių kaip hormoninių, neurologinių ar inkstų sutrikimų, išprovokuotas
padidėjęs kraujo spaudimas.
Apie aukštą kraujospūdį paprastai praneša
dažniausi jo simptomai: galvos svaigimas
bei neretai skausmas, spaudimas pakaušyje
ar smilkiniuose, dažnas šlapinimasis. Tačiau
kartais žmogus gali ir nejausti jokių simptomų, o apie padidintą kraujospūdį sužinoti
tik apsilankęs pas gydytoją.
Hipertenziją lengviausia kontroliuoti
vartojant gydytojų paskirtus vaistinius
preparatus, tačiau jį sureguliuoti galima ir
kitais būdais. Svarbus reguliarus ir saikingas
fizinis aktyvumas, kontroliuoti svorį – viršsvorio turintys žmonės paprastai skundžiasi
padidintu kraujospūdžiu.

Jovita Juodsnykytė, vaistinių tinklo „Eurovaistinė“ vaistininkė. Gerklės skausmas, sloga,

temperatūra – tokie simptomai dažniausiai įspėja
apie prasidėjusią ligą. Juos pajutus pirmiausiai
rekomenduoju užsukti į vaistinę ir pasirūpinti,
kad namų vaistinėlėje turėtumėte vaistų, kurie
padėtų įveikti temperatūrą.
Įveikti peršalimą gali padėti ir įvairios arbatos,
kurios skatina prakaitavimą, o kartu ir papildo
organizmą reikalingais vitaminais. Peršalus taip
pat patariama vartoti ir vitaminą C, kuris ne tik
padės greičiau įveikti simptomus, bet ir papildomai
stiprins imunitetą.
Jeigu jaučiate gerklės skausmą, pasirūpinkite
pastilėmis arba purškikliais nuo gerklės skausmo,
jeigu sloga, prireiks purškalo jai malšinti. Galima
įsigyti ir kombinuotų vaistų nuo peršalimo, kur
vienoje pakuotėje rasite vaistą kovojantį su temperatūra, galvos bei gerklės skausmu, padedantį
užgultai nosiai bei kosuliui.
Įsigyjant tokius vaistus svarbu atkreipti dėmesį,
kad jie skirstomi į dieninio ir naktinio vartojimo.
Nakčiai skirtame preparate yra medžiaga, kuri
gali slopinti ir šiek tiek migdyti.
Taip gydyti peršalimą rekomenduojama iki savaitės, tačiau jeigu vartojate vaistus, kuriuose yra
paracetamolio ir vis tiek karščiuojate, savijauta
negerėja, būtina kreiptis į gydytojus.
Sergant peršalimu rekomenduojama laikytis
tinkamos rankų higienos, saugaus atstumo nuo
namiškių, nesinaudoti tais pačiais indais, jeigu
yra galimybė, miegoti atskirai. Ypač svarbu pasirūpinti namiškiais, kurių imunitetas yra imlus
peršalimo ligoms.
Siekdami įveikti peršalimą: vartokite vitaminą C;
turėkite vaistų, kurie padėtų įveikti pakilusią temperatūrą; rūpinkitės atskirais peršalimo simptomais;
gerkite prakaitavimą skatinančias arbatas; laikykitės
tinkamos higienos, dažnai vėdinkite kambarį.

Įveikti peršalimą

ES padės Lietuvai atsigauti ir tapti pažangesne
Besibaigiant 2020-iesiems ne tik Briuselyje, bet ir Lietuvoje padaugėjo optimizmo:
iš esmės suderintas 750 milijardų eurų dydžio Europos Sąjungos ekonomikos
atsigavimo fondas netrukus turėtų pradėti veikti. Vis dėlto pinigai nebus dalinami
lengva ranka – šalys ir jų regionai turės pasirengti esminėms reformoms.
Jau per pirmąją koronaviruso
bangą pavasarį Europos lyderiai
iškart ėmėsi veikti, kad Bendrija
atlaikytų viruso sukeltus išbandymus ir kaip įmanoma greičiau
atsitiestų. Antroji pandemijos
banga nesumažino ryžto laikytis užsibrėžtų permainų linijos ir
siekti ilgalaikių tikslų. Atsigavimo fondas, pavadintas „Naujosios kartos ES“, ir plataus užmojo
ateinančių septynerių metų biudžetas rodo, kad Europa yra pasiryžusi keisti savo ekonomikos
pobūdį ir raidos kryptį: padaryti
ją konkurencingesnę, pažangesnę ir draugiškesnę žmonėms bei
aplinkai.
Europos Parlamento narys
Juozas Olekas, priklausantis Socialistų ir demokratų aljansui,
pastebi, kad pirmą kartą ES naudos ne tik savo biudžeto lėšas,
bet ir skolinsis jų iš tarptautinių
rinkų. „Be to, kitaip nei praėjusių
krizių metu, pinigai šalims bus
suteikiami ne tik paskolų, bet ir
subsidijų forma“, – pažymi europarlamentaras. Lietuvos ekonomikos gaivinimui ir reformoms

iš ES atsigavimo fondo numatyta apie 5,4 mlrd. eurų: 2,4 mlrd.
eurų subsidijų ir dar 3 mlrd. eurų
lengvatinių paskolų. Skaičiuojama, kad 2021–2027 m. laikotarpiu kartu su ES biudžeto lėšomis
Lietuva gali tikėtis investuoti
apie 14 mlrd. eurų – maždaug
po 2 mlrd. eurų kasmet.
Svarbu tai, kad ES investicijos
skiriamos ne tik kamšyti skyles
biudžete, bet pirmiausia – keisti pačios ekonomikos pobūdį ir
raidos kryptį, padaryti ją konkurencingesnę,
pažangesnę
ir draugiškesnę žmonėms bei
aplinkai. 37 proc. ekonomikos
gaivinimui ir atsparumo didinimui numatytų ES lėšų turės būti
skirta aplinkosaugos ir klimato
tikslams įgyvendinti, 20 proc. –
skaitmeninimui. „Tai, neabejoju,
iš esmės pakeis ateities kartų
gyvenimą. Ypatingas dėmesys
bus skiriamas ir moksliniams tyrimams, siekiant mūsų veikiančią pramonę paversti ekologiškesne“, – sako J. Olekas.
Taip pat bus svarbu užtikrinti,
kad investicijos veiktų socialinę

sritį – mažintų atskirtį, kurtų
darbo vietas, padėtų pažeidžiamiausiems žmonėms, kuriems
gresia skurdas. Europos Komisija yra ne kartą nurodžiusi, jog
socialinė atskirtis yra viena didžiausių struktūrinių Lietuvos
problemų. Taigi valstybės ir savivaldos institucijos turės veikti
gerokai efektyviau, kad išspręstų įsisenėjusias problemas miestuose ir regionuose.
Europarlamentarė Aušra Maldeikienė pabrėžia, jog Europos
Sąjunga nėra Maskva ir nurodymų nedalina. „Priešingai nei
įsivaizduojama, visi pagrindiniai sprendimai yra palikti valstybėms narėms, kalbant apie
regionus – savivaldai. Taigi tik
šalies politinė ir ekonominė sistema galiausiai nulems, kas ir
kiek gaus naudos“, – akcentuoja
Europos liaudies partijos frakcijai priklausanti A. Maldeikienė.
Politikės teigimu, ilgalaikės
mūsų šalies problemos tiesiogiai susijusios su tuo, kad daug
visuomenės grupių, pasinaudodamos
susiklosčiusiomis

normomis ir asmeniniais ryšiais,
pasisavindavo itin didelę dalį
europinių (ir ne tik) lėšų. Tokiu
būdu jos nuolat išlikdavo politinio gyvenimo paviršiuje. A. Maldeikienė viliasi, kad atsigavimo
fondo lėšos nebemaitins „bebrų
šėryklų“ regionuose ir nenueis
vien trinkelėms. „Idealiu variantu
investicijos turėtų padėti regionuose sukurti daugiau smulkių
ūkių, tarp jų ir ekologinių, taip
pat mažų parduotuvių ir kavinių,
plėstųsi paslaugų sektorius“, –
mano Europos Parlamento narė.
J. Olekas irgi pripažįsta, kad
labai daug priklausys nuo mūsų
pačių pasirengimo šias gausias

lėšas sėkmingai įdarbinti: „Šiuo
metu Lietuva turi nedelsdama
pristatyti ekonomikos atkūrimo ir atsparumo planą, kuriame
būtų nurodyta, kaip bus išleistos
prašomos lėšos ir kokie yra mūsų
šalies prioritetai. Šis žingsnis yra
kertinis siekiant, kad ekonomikos
gaivinimui skirtos lėšos Lietuvą ir
jos žmones pasiektų nedelsiant.“
Jei Europos Sąjungos sutelktas
lėšas panaudosime skaidriai ir
efektyviai, mūsų šalis turės istorinę galimybę padaryti didžiulį
proveržį modernios klestinčios
valstybės link. Tai pajusime visi –
ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje.
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Atskleista buvusios koplyčios paslaptis
rugpjūčio 4 d., Augustavo vaivadijos
Aukščiausiajai vyriausybės vidaus
mūsų miesto įkūrėjai grafai Markas reikalų ir policijos komisijai, kuriaAntonijus ir Pranciška Butleriai. me jie rašo: „Maryanna Kozubska,
Spėta, kad vėliau už vyrą mirusios norėdama įamžinti savo mirusio
grafienės Pranciškos kapas gali būti vyro atminimą, be valdžios leidiMarijampolėje. Faktais nepagrįs- mo ant jo kapo pastatė koplyčią ir
tai legendai gyvuoti padėjo Antano sutarė su Marijonų vienuolių preCivinsko gatvės kapinėse iki 1949 zidentu Petter’iu (Pietariu), kad jis
metų stovėjusi koplyčia. Miestelėnų gaus leidimą kasmet per šv. Joną
toje koplyčioje aukoti šv. Mišias“.
atsiminimuose ir pasakojimuose ji
Toliau rašoma, kad „Ta moteris“
tapo menama P. Butlerienės paskutinio poilsio vieta. Įminti koplyčios prašo, kad vienuolyno prezidentas
paslaptį padėjo istoriko Daliaus kreiptųsi į valdžią ir padėtų nugriauViliūno nuoroda į Varšuvos senųjų ti prie kapinių esančius jų kluonus,
aktų archyve saugomas Marijampo- nes jie užstoja kapines ir koplyčią
nuo miesto pusės. Kaip baigėsi kluolės miesto XIX amžiaus bylas.
nų „istorija“, ne šio straipsnio tema,
1827-1832 metų aktų knygoje todėl palikime ją ateičiai.
pavyko rasti Marijampolės pilie1909 metais „Suvalkų savaitraštyčių Jurgio Bornello ir Mauricijaus
Helmano prašymą, datuotą 1830 m. je“ korespondentas iš Marijampolės
aprašo A. Civinsko
gatvės kapines. Autorius, neatskleidęs
savo pavardės, pastebi, kad kapinėse
uždrausta laidoti
jau trisdešimt metų,
todėl jos yra apgailėtinos būklės, sunyko
kapinių ribos, tik
styro kryžiai ir paminklai, kuriems iki
šiol pavyko išvengti
vagių ar vandalų.
Per kapines išminta
gausybė takų įvairiomis kryptimis, per jas
veda takas iš Kalkinės
priemiesčio į miestą.
Kapinių pakraštyje
yra mūrinė koplyčia
be durų ir langų, su
stogo likučiais, pastogėje įmūryta marmurinė lenta, kurioje
likusi dalis užrašo. Jis
skelbia, kad čia ilsisi
Lenkijos kariuomenės pulkininkas Jan
Kozubski, miręs 1820
metų spalio 7 dieną
Šio karininko atminimo lenta išlikusi šv.
Koplytėlės piešinys iš E. Paraškevičiūtės prisiminimų Arkangelo Mykolo
sąsiuvinio
bažnyčioje (dešinėje

Arūnas KAPSEVIČIUS, muziejininkas. Iki šiol nežinoma, kur palaidoti

Danguolė AnDrIjAUSKAItė, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro specialistė. Apie

vaistinguosius augalus ir jų poveikį sveikatai
žinoma nuo seno. Daug amžių gydyta bei
gydytasi vadovaujantis intuicija ir ilgamečiais
stebėjimais, vaistingųjų medžiagų veikimą
neretai dar sustiprinant žodinėmis formulėmis – užkalbėjimais. Jau Renesanso epochoje
žinota, kad vaistas gali būti nuodas, o nuodas
– vaistas, t. y. dozė lemia, ar medžiaga veiks
kaip vaistas, ar kaip nuodas.
Lietuvos farmacijos įmonėse bei vaistinėse
naudojama apie 230 vaistingųjų augalų. Vaistažolių ir iš jų pagamintų preparatų įvairių
formų pasirinkimas didelis, tačiau ir namų
sąlygomis tinkamai paruoštos vaistažolių
arbatos, ištraukos, užpilai gali būti veiksmingos priemonės organizmui pastiprinti ir kai
kurių negalavimų simptomams sušvelninti.
Apklausos įvairiose pasaulio šalyse rodo,
kad daugiau nei pusė gyventojų taiko vadinamuosius alternatyvius metodus, tarp jų
ir fitoterapiją. Alternatyviosios medicinos
paslaugos – sparčiausiai auganti išlaidų sveikatos priežiūrai dalis.
Lietuvoje atlikto vaistingųjų augalų bei
preparatų iš jų vartojimo tyrimas atskleidė, kad du trečdaliai suaugusių Lietuvos
gyventojų, kai negaluoja, yra linkę vartoti
natūralias priemones: vaistažolių arbatas,
tinktūras ar augalines ištraukas, vitaminus.
71 proc. apklaustųjų atsakė, kad tinkamiausias
būdas gydyti sveikatos sutrikimus – iš pradžių
naudoti natūralias priemones, o tik vėliau,
jei jos nepadeda, vartoti vaistų. Per pasku-

pusėje nuo pagrindinio įėjimo už
stiklinės pertvaros). Ten rašoma, kad
ji skirta šviesiam atminimui Jano
Kozubskio, kuris gyveno penkiasdešimt metų, numirė 1828 m. spalio
7 dieną. Atminimo lentą užsakė jo
žmona. Galime patikslinti, kad pulkininkas mirė ne 1820-aisiais, bet
1828 metais.
Lenkų istoriko Bronislavo Gembarzevskio knygoje „Lenkijos kariuomenė: Varšuvos kunigaikštystė,
1807-1814 metai“ radame žinių apie
Jano Kozubskio karjerą. Tarnauti
pradėjo 1809 m. 16–ajame Lenkijos kariuomenės pėstininkų pulke,
kurį įkūrė kunigaikštis Konstantas
Čartoriskis. Čia J. Kozubski buvo
pulko šefas (tokios pareigos).
1812 m. spalio 8 d. perkeltas į 17ąjį pėstininkų pulką, kurį įkūrė didikas Zamoiskis, majoro pareigoms
t. y. buvo antras karininkas dalinyje
po pulko vado. Abu pulkai, kuriuose
tarnavo karininkas dalyvavo Napoleono kariuomenės susirėmimuose
su carine Rusijos armija.
Iš kariuomenės pasitraukė 1816 m.
rugsėjo 19 d. užsitarnavęs papulkininkio laipsnį. Tais pačiais metais
Jan Kozubski paskiriamas Augustavo vaivadijos Policijos komisaru.
Baigusiam tarnybą suteiktas pulkininko laipsnis.
Faktai rodo, kad koplyčia A. Civinsko gatvės kapinėse pastatyta
pulkininkui Janui Kozubskiui, čia
atgulusiam amžinojo poilsio. Per
I Pasaulinį karą koplytėlė kareivių
buvo apiplėšta, o pokariu suremontuota.
Marijampolietė Eugenija Paraškevičiūtė užrašė Marijampolėje
1923 m. apsigyvenusios Marijos
Gelgotienės atsiminimus. Juose
tvirtinama, kad koplytėlėje kunigas
Dargis Dvaranauskas laikydavo mišias, nors kapinės ir toliau nyko. Tuo
metu koplytėlė turėjo kryžių (viršuje), dengtą medžio gontais, kalkintų
plytų sienas, platesnes nei paprastos
medines duris su langu, tris laiptukus, akmenų pamatą. Grindys buvo
medinės, įrengtas rūsys.
Kita marijampolietė Agota Ma-

Lenkų pėstininkai tuo metu, kai tarnavo J. Kozubski
Paveikslas iš B. Gembarzevskio knygos
„Lenkijos kariuomenė: Varšuvos kunigaikštystė, 1807-1814 metai“

jauskienė prisimena, kad altorius
susidėjo iš stalelio, ant stalo stovėjo kryžius. Lubos skliautinės. Ant
sienos nupieštas (ar pakabintas ?)
paveikslas sėdinčios švenčiausiosios
mergelės Marijos su kūdikėliu.
E. Paraškevičiūtė rašo, kad 1949 m.
įsikūrus vaikų namams, koplytėlė
buvo išardyta ir jos vietoje įrengtas
lauko tualetas, o likusioje kapinių
teritorijoje - žaidimų ir sporto aikštė.
„Suvalkų savaitraščio“ korespondentas atskleidė ne tik koplytėlės
istoriją, bet ir kelių šiose kapinėse
palaidotų marijampoliečių pavardes.

Vaistingieji augalai ne visada vaistai

tinius dvylika mėnesių 41 proc. apklausos
dalyvių, ištikti negalavimų, gėrė vaistažolių
arbatas, 14 proc. vartojo tinktūras ar augalines
ištraukas, 11 proc. vartojo vitaminus, 9 proc.
– maisto papildus.
Jokių natūralių priemonių gydydamiesi
nenaudojo 15 proc. apklaustųjų. Mažiausiai
sprendimą dėl vaistų ar natūralių priemonių pasirinkimo lėmė reklama (2 proc.), o
didžiausią įtaką darė gydytojo patarimas ar
rekomendacija (59 proc.). Trims iš dešimties
apsispręsti labiausiai padėjo šeimos nariai
(30 proc.) arba vaistininkas (29 proc.). Draugų ar pažįstamų nuomonė įtakos turėjo 11
proc. Cheminių vaistų galia kur kas labiau
linkę pasitikėti vyrai – jų vartojo kas trečias
apklausos dalyvis.
Farmacijos specialistai ir medikai atkreipia

dėmesį į galimus pavojus ir riziką sveikatai
dėl netinkamo augalinių vaistų vartojimo.
Bene didžiausia žala galima, jeigu fitoterapijos priemonės vartojamos vietoje veiksmingų gydytojo paskirtų vaistų. Kai gydomojo
poveikio neturinčiomis žolelėmis bandoma
pakeisti veiksmingą gydymą, paciento būklė
gali pablogėti. Jeigu jis dar ir atsisakys gydytojo konsultacijų bei priežiūros, gali per
vėlai išaiškėti, kad sveikata blogėjo. Pavojai
dėl netinkamo vaistinių augalų ar augalinių
vaistų vartojimo: apsinuodijimas, nepageidaujamos reakcijos dėl sąveikos su kitais
vaistais, sveikatos sutrikimai dėl teršalų ir
priemaišų poveikio.
Augalinių vaistų saugumo ir veiksmingumo
tyrimų nėra pakankamai, jų poveikis daug
mažiau tyrinėtas nei cheminių vaistų. Svarbu
žinoti, kokių ir kaip augalinių preparatų ar

Antai teisėjo Julijano Kiersnickio
kapas buvo šalia koplyčios, o kitoje
kapinių pusėje - špižinis paminklas
Lenkijos kariuomenės majorui Jan
Radzibor (1784 m. rugsėjo 28 d. 1848 m. birželio 10 d.). Kapinėse
buvo išlikę ir daugiau kryžių bei
paminklų su rusiškais, vokiškais ir
vienas prancūzišku užrašu.
Marijonų vienuolyno inventoriuje
užfiksuota, kad šios kapinės įkurtos
1769 metais. Bet tik 2014 metais
joms grąžinta priderama ramybė –
teritorija aptverta, pastatyta Juliaus
Narušio sukurta skulptūra.

vaistinių augalinių medžiagų vartoti arba
nevartoti.
Pavyzdžiui, azijinis ženšenis gali sąveikauti
su vaistais kraujo krešėjimui mažinti, taip
pat šio augalo preparatų vartojimas siejamas
su nemiga, galvos skausmais, viduriavimu,
širdies ir kraujagyslių ligomis, manija, endokrininės sistemos ligomis. Gudobelė gali
sustiprinti kraujospūdį mažinančių vaistų
ir vaistų nuo širdies ligų poveikį. Paprastasis apynys gali daryti įtaką kontraceptinių
cheminių priemonių poveikiui. Paprastoji
mėlynė gali stipriai sumažinti cukraus kiekį
kraujyje ir sustiprinti vaistų nuo cukrinio
diabeto poveikį, sąveikauti su vaistais kraujo krešėjimui mažinti. Tikrojo alavijo sultys
gali provokuoti viduriavimą, pažeisti inkstus,
daryti įtaką vaistų nuo cukrinio diabeto ir
širdies ligų poveikiui. Apie tikrojo alavijo,
naudojamo išoriškai, nepageidaujamą poveikį
nėra žinoma.
Lietuvoje auga nemažai nuodingųjų augalų,
kaupiančių alkaloidus, saponinus, dervas ir kitas nuodingas medžiagas: šunvyšnės, drignės,
durnaropės, dėmėtosios maudos, barščiai,
pelkiniai gailiai ir kt. O apsinuodyti keturlape
vilkauoge galima mėlyniaujant miške; vaikui
mirtinai pavojingos vos trys šio augalo uogos.
Vaistinius preparatus, taip pat vadinamuosius augalinius, vartokite pirktus vaistinėje ir
taip, kaip paskyrė gydytojas ar vaistininkas.
Su jais tarkitės dėl savo vartojamų cheminių
vaistų ir augalinių sąveikos. Nenutraukite paskirtų vaistų vartojimo nepasitarę su
gydytoju.
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Lytiškumo ugdymui trukdo ir tėvų neišmanymas
Lina TOLOČKIENĖ, UAB „Lietuvos
sveikata“. Paaugliams pokalbiai
su tėvais „apie tai“ dažniausiai atrodo nepriimtini, tad informacijos
jie dažniau gauna iš bendraamžių
ar interneto. Specialistai įsitikinę
- manymas, esą gimdytojai šiuo
klausimu tinkamiausi pašnekovai
– klaidingas. Mat jie ne tik mažiau
informuoja apie lytiškai plintančias
ligas, bet ir yra moraliai suvaržyti
pašnekovai.

Mūsų niekas nemokė
„Šiais laikais, kada bekalbėtum apie
lytinius santykius – manau, jau būsi
pavėlavęs“, - sako dvyliktoką sūnų
auginantis tėtis Justinas. Jis įsitikinęs - paaugliai patys susiranda
internete viską, kas tik jiems šauna
į galvą, todėl nėra prasmės to klausti
tėvų. Kita vertus, jei suaugusieji būtų
pakankamai dėmesingi vaikams, o
tarpusavio santykiai ypač artimi –
gal ir būtų galima pagauti brandos

momentą, kai šiems atsiranda lytinis
potraukis, pakalbėti apie tai.
Vis dėlto Justinas prisipažįsta su
sūnumi niekada atvirai apie lytinį
gyvenimą su sūnumi nėra kalbėjęs.
„Mūsų visuomenėje tai nepriimta.
Gal dėl to, kad mūsų pačių sovietų
laikais niekas nemokė? Buvo viena
tarybinė knygelė „Meilės vardu“,
kurią skaitydavome pasislėpę nuo
tėvų. Manau, mūsų kartos tėvams
dar velkasi tas šleifas, kad apie tai
kalbėti nemoralu. Taigi tėvai patys
„tundros“ šiuo klausimu. Verčiau
ieškotis informacijos internete, kur
yra visokios medžiagos – ir garso,
ir vaizdo“, - sako jis.
Savo ruožtu gydytoja akušerėginekologė Regina Giliasevičienė
atvirauja, jog su paaugliu anūku
nesidrovi kalbėti apie lytinius santykius, lytiškai plintančias infekcijas
ir apsaugos priemones.
„Prieš einant į vakarėlį visuomet

Kryžiažodis

jo paklausiu, ar turi prezervatyvą.
Nesvarbu, pradėjęs jis jau lytinį gyvenimą ar ne. Paaugliai dažniausiai
tai daro spontaniškai, neplanuoja
datos, laiko ir aplinkybių. Pagauti
aistros šie daug negalvoja apie apsaugos priemones ir pasekmes“, kalba gydytoja.

Diskusijos nedomina
„Nemanykime, kad paaugliai nieko
nežino. Jie geriau apie seksą išmano
nei jūs ar aš“, - kalba gydytojas urologas Balys Dainys. Gydytojas sako
tokią nuomonę susidaręs mokyklose paaugliams vesdamas lytiškumo
ugdymo pamokas. Po jų paaugliai
turi galimybę urologui anonimiškai
pateikti klausimus. Šie, kaip teigia
urologas, tokio aukšto lygio, kad juos
gali užduoti tik gilių žinių turintis
paauglys, o teisingai atsakyti – tik
savo srities specialistas.
„Daugelis tėvų į klausimus, kuriuos gaunu iš paauglių, tikrai ne-

Sudarė Danutė Šulcaitė

atsakytų. Ką nors nerišliai veblentų,
paviršutiniškai mesteltų ir tiek žinių.
Paaugliai neturi noro diskutuoti su
neišprususiais tėvais“, - įsitikinęs
B. Dainys. Dėl to, kad dažnai paauglių ir tėvų pokalbiai apie lytinius
santykius nesusiklosto, jo manymu,
kaltas ne moralinis suvaržymas, o
vyresniosios kartos nekompetencija.
Pasak gydytojo urologo, gyvename
nebe tais laikais, kai tekdavo pasisodinti vaikus ant kelių ir aiškinti
lytinio gyvenimo abėcėlę. Gatvės
mokykla, kurioje augo vyresnioji
karta, šiandien taip pat praranda
buvusią reikšmę..
„Dabar visos temos visuomenėje
atviros. Žinių apie seksą, lytiškai
plintančias ligas taip pat apstu.
Internete jaunuoliams nėra sudėtinga susirasti paskaityti ką nors
intymesnio. Puikiai veikia „google“
edukacija. Aišku, žinios čia kartais
nėra tokios teisingos ir tinkamai pateiktos, kaip reikėtų jaunam žmogui.
Mokyklose ruošiamos lytiškumo
ugdymo programos, biologijos pamokos turėtų paauglius paprotinti ir
atvesti į teisingą kelią, jei interneto
platybės juos suklaidina“, - įsitikinęs
B. Dainys.

Informacija be
nurodymų
Gydytoja akušerė-ginekologė Vaiva Eringytė paklausta, kodėl tėvai
intymumo klausimais paaugliams
nėra pirmieji pašnekovai, kerta be
skrupulų: „Tėvai sekso klausimais
vaikams - ne draugai. Jie moraliai
yra aukščiau. Vėliau, kai vaikai tampa suaugę, pokalbiai tarp jų pasikeičia, lytinio gyvenimo temos laisvėja,
tačiau kol jie auga, tėvai vaikus ugdo
tik savo pačių pavyzdžiu. Vaikams
bręstant, nori nenori, visos temos
paliečiamos savaime, atsigręžiama
į pačių gyvenimišką pavyzdį.“
Tačiau tai, anot pašnekovės, nereiškia, kad paaugliai negauna
tinkamų žinių lytinio gyvenimo
temomis. Ji pritaria B. Dainio nuomonei apie internetą pabrėždama,
kad jis – ne visada teisingas.
„Čia nėra kelrodės žvaigždės. Jie
gauna informaciją be nurodymų.
Problema, kad jie patys turi iš to pasidaryti teisingas išvadas. O jaunam
žmogui pasirinkti tinkamai ne visa-

da pavyksta“, - sako V. Eringytė ilgus
metus paauglių ir jaunimo žurnale
puslapį apie intymumą kuravusi
specialistė.

Komentuoja
psichiatras
Dainius Pūras
Paaugliai turi teisę į privatų gyvenimą, todėl jie nusprendžia, su kuo
ir kokia informacija nori dalintis. Jei
santykiai su tėvais geri, atviri, daug
kuo gali su jais pasidalinti, tačiau neverta tikėtis, kad paauglys klos viską
apie privatų gyvenimą ir seksą. Vis
dėlto akcentą čia dėčiau tėvams – ne
paaugliai nejaukiai jaučiasi su tėvais
apie tai kalbėdami, o patys tėvai. Jie
nežino, ką ir kaip vaikams pasakyti,
nes patys nėra gavę lytinio švietimo.
Lietuvoje dėl įvairių priežasčių
tinkamas lytinis švietimas blokuojamas. Tiesa, mokyklose yra lytiškumo
ugdymo pamokos, tačiau jų tikru
švietimu nepavadinsi. Paklauskite
paauglio – jums anekdotus ims apie
tai pasakoti. Tai - didžiulė spraga.
Ją galėtų užpildyti tėvai, bet kad jie
patys kompleksuoja, nežino, kaip tą
pateikti. Dėl to šalyje turime daugybę patyrusių lytinę prievartą ir
prievartautojų. Jaunuolis niekada
negavęs apie tai informacijos ir pajutęs lytinį potraukį puls ką nors iš
krūmų. Mes jį vadinsime iškrypėliu.
Tai - lytinio švietimo spragos auka.
Yra ir tėvų, kurie pasako; „jei sužinosiu, kad turi lytinių santykių – užmušiu.“ Tokiu atveju paaugliai turi
teisę kreiptis pagalbos į atitinkamas
institucijas. Kada prasidės jaunuolių lytinis gyvenimas, ne nuo mūsų
priklauso. Jis atsiranda, kai atsiranda
lytinis potraukis. Tačiau paauglius
turime tam ruošti, o ne slapstyti ir
pasakas sekti apie kopūstus. Iki šiol
dar girdime, kai mergaitė, prasidėjus menstruacijoms, išsigąsta, kad
miršta, arba berniukams poliucijos
sukelia „šoką“.
Lytiškumo ugdymas turi prasidėti
jau darželyje iki lytinio brendimo,
kai vaikai ima pastebėti skirtumus.
Tėvams patartina tiesiog nemeluoti,
nekurti pasakų, tačiau ir detaliai nepasakoti, jei nebūtina, atsižvelgiant į
vaikų amžių. Vaikai paprastai jaučia,
ko klausti, kas jiems rūpi pagal natūralų vystymosi procesą.

Karantinas: nelaimės namuose
Jovita AUKŠTUOLYTĖ-MINDERIENĖ
UAB „PR Service“. Draudikai pastebi,
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Knygą „Riebalai - gyvybės šaltinis“
laimėjo

Kryžiažodžio (Nr. 34) atsakymas: VERPALAI

Vertikaliai: Realizacija. Enter. Geis. Tujos. LMA. Salos. AAA. Husaras. Mat. NASA. Jelgava. ITAR. Stalonė. Esam. Įsėsi. Epušės.
Horizontaliai: Reglamentas. Enema. Atia. Giles. Les. Matosi. Eir.
Havana. Sutarėme. Raštas. Ulan. Sinjora. Osas. Pats. Safyras.

Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki gruodžio 9 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

MARIUS MARGELIS.
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

kad namų aplinkoje nutikę draudžiamieji įvykiai karantino laikotarpiu
gerokai pasikeitė: didžioji dalis jų
įvyksta virtuvėje, o namuose dažniausiai nukenčia kaitlentės ir iš
darbo į namus atsinešta kompiuterinė technika.
„Draudžiamųjų įvykių statistika
patvirtina, kad didžioji dalis žmonių
laikosi karantino ir daugiau laiko leidžia namuose. Matome, kad būdami
namie žmonės dažniau darbuojasi
ne kieme, kaip pavasario karantino
laikotarpiu, o virtuvėje, kur ne tik
daug gamina, bet ir remontuoja bei
tvarkosi. Deja, ši veikla ne visada
baigiasi sėkmingai“, – sako draudimo bendrovės „Gjensidige“ Žalų
vadovė Viktorija Katilienė.
Statistika rodo, kad padaugėjo nelaimių, susijusių su maisto gamyba ir namų ruošos darbais. Dažnai
virtuvėje sugadinama ne tik buitinė technika, bet ir baldai, grindys.
„Fiksuojame atvejų, kai ant grindų
nukritęs karštas arba sunkus daiktas
sudaužo ar suskaldo grindų plyteles, nepataisomai sugadina grindų
dangą“, – sako draudikė.

Ji pabrėžia, kad gamindami maistą
nukenčia ir žmonės: „Esame užﬁksavę kūno nudegimo karštu aliejumi
bei nuplikinimo verdančia arbata
atvejų“.
Pasak V. Katilienės, matoma ir
kita karantino tendencija: žmonės
savaitgalius leidžia namuose, nes
pirmadienį gerokai padaugėja
pranešimų apie įvairius gyvenamosiose patalpose sugadintus
prietaisus.
„Genda bei dūžta telefonai, televizoriai, planšetės ir kompiuteriai.
Dažniausiai ši įranga sugadinama
ją apliejus įvairiais skysčiais arba
numetus ant grindų. Pasitaiko ir tokių atvejų, kai namuose apgadintos
technikos kaina siekia daugiau nei 8
tūkstančius eurų“, – pasakoja draudimo bendrovės atstovė.
Jos teigimu, dirbant nuotoliniu
būdu namuose reikėtų daugiau
dėmesio skirti darbo priemonių
saugumui. „Pirmiausia, nerekomenduojama valgyti arba pasidėti
maistą prie kompiuterio, planšetės
ar išmanaus telefono, gėrimus taip
pat laikyti tolėliau, o baigus darbus
įrenginius pasidėti į saugią vietą“,
– pataria V. Katilienė.
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PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus),
žemes, sodybas. Tel. 8-676 41155.
Superkame visų markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8-675 80030.

PARDUODA
Parduodu naujus klausos aparatus (pakraunami) - 50 eur ir elektrinius prietaisus
žiurkėms, pelėms naikinti 12 eur. Tel. 8-678
66028.

PASLAUGOS
Minkštų baldų restauracija, remontas. Baldus
transportuojame patys. Tel. 8-600 51591,
8-628 95059.

LAZERINES
DERMATOLOGIJOS
KABINETAS
. Gydomos odos, plaukų, nagų,

lytiniu keliu plintančios ligos,
išsipletusios kraujagyslės, veido
raudonis, šalinamos karpos.
. Raukšlių, randų gydymas, užpildų leidimas.
. Apgamų ir kt. odos darinių apžiūra, šalinimas.
. Kitos lazerinės procedūros.
Alytus, Vilties g. 32.
tel. 315 72480, 8- 685 32787.
Priimami vaikai ir suaugusieji.

Perku namą mieste arba sodybą
vaizdingoje vietoje. Žinantys siūlykite, atsilyginsiu. Tel. 8-684 44444.
Brangiai perku sendaikčius, ragus, medalius, pinigus, fotoaparatus, stalo įrankius,
statulėles, laikrodžius, karo atributiką,
nuotraukas ir kt. Tel. 8-671 04381.

SIŪLO DARBĄ

Ieškome mezgėjų

Ieškome mezgėjų su patirtimi iš Marijampolės, Alytaus
ar Kauno raj. Labai svarbu
patirtis mezgant mezginius
rankomis bei meilė tokiam
darbui. Lauksime susisiekiant.
Kontaktai: skambinti Marinai tel. +370 674 42605.

Ieškome PAKAVIMO
LINIJOS OPERATORIŲ
Kazlų Rūdoje
Savaitgaliai laisvi!
Nemokamai vežame iš Marijampolės, Vilkaviškio.
Atlyginimas 600-800 Eur į rankas.
Turite patirties dirbant su gamybiniais įrengimais?
Susisiekite tel. 8 667 42239.

Įsidarbinkite GAMYBOJE
Marijampolėje
Patirties nereikia!
Atlyginimas kas savaitę!
Organizuojamas nemokamas
transportas iš aplinkinių miestų.
Atlyginimas 580-700 Eur/mėn.
į rankas.
Susisiekite tel. 8 667 42239.

liui siejamas su rudenine depresija,
jau čia. Negana to, šalyje paskelbtas
karantinas, vis daugiau sergančių
COVID-19, tad nenuostabu, kad
emocijų perteklių vis daugiau
žmonių išlieja verkdami. Verkimas
organizmui net naudingesnis nei
šypsojimasis, pastebi specialistai.
„Verksmas – labai stiprus neverbalinis metodas išreikšti susikaupusį jausmų perteklių. Ašaros veikia
panašiai kaip juokas, bet kur kas
stipriau. Žmogus verkia ir kai liūdi,
ir kai džiaugiasi, ir kai kenčia, ir kai
bijo, ir kai pavydi, ir kai nerimauja.
Ašaros, kaip gamtos duotybė išreikšti emocijas, yra nepakeičiamas
būdas“, – sako psichologė Rosita
Pipirienė.
Pasak jos, verkimą galima prilyginti jausmui, kuomet iš vidaus
išteka tai, ko negalime pasakyti
žodžiu, užrašyti dienoraštyje ar nupiešti, mat tai sunkiai apčiuopiama.
Dėl šios priežasties su retomis išimtimis ką tik pasaulį išvydęs kūdikis
verkia. Juoktis jis pradeda gerokai

vėliau – trijų, keturių mėnesių.
Pasak „Gintarinės vaistinės“
vaistininkės Ingos Pociulienės,
verkimas turi raminantį poveikį
– jis mažina stresą, reguliuoja parasimpatinę nervų sistemą, kuri padeda atsipalaiduoti. Verkimas taip
pat pagerina nuotaiką, sumažina
skausmą, mat verkiant išsiskiria
vadinamieji laimės hormonai oksitocinai ir endorﬁnai, paverkus
atsiranda palengvėjimo jausmas,
nusiraminimas.
„Verkimas mažina kraujo spaudimą, retina pulsą, mažina stresą,
agresiją, nes su ašaromis iš organizmo pašalinama ir dalis mangano.
Jei organizme jo susikaupia daug,
padidėja agresija, dirglumas, lėtinis
nuovargis. Taip pat verkiant gerėja
regėjimas, nes ašaros apsaugo nuo
akies gleivinės sausėjimo. Negana
to, kartu su ašaromis iš organizmo pasišalina toksinai – ašarose
randamas didelis kiekis streso hormonų. Visi šie procesai sumažina
kardiologinių ligų tikimybę“, – sako
I. Pociulienė.
Jos teigimu, tiek verkimas, tiek

KASAME KŪDRAS
ILGASTRĖLIU EKSKAVATORIUMI
Tel.: 8 699 49060, (8-343) 70482

Medienos perdirbimo įmonė

UAB „Juodeliai“
medienos apdirbimo ceche (Jūrės km.),

darbui Marijampolėje naujai
Reikalingasgamybiniame
atidaromame
padalinyje, renka komandą
ir šaltkalviskviečia prisijungti:

remontininkas.

Ekskavatoriaus
vairuotojus
Reikalavimai:

(apvaliajai
medienai
krauti)
ne mažesnė
nei 3 metų
Siūlome
100autopakrovėjo
Eur „į rankas”
darbo 800-1
patirtis,
teisės būtų privalumas.

Autokrautuvo
vairuotojus

Keiptis700-1
tel.: 8
Siūlome
000620
Eur „į66343
rankas”

Skelbimai į laikraštį

TELEFONU!

1679
TRUMPOSIOMIS

SMS
ŽINUTĖMIS

SMS žinutėje rašykite:

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

SMS kaina 4,34 €

Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

Staklininkus/
skersuotojus
Siūlome 700 Eur „į rankas”

Elektrikus
(automatikus)
Siūlome 900-1 300 Eur „į rankas”
Darbuotojus vežame autobusu
arba kompensuojame kurą (yra
papildomų sąlygų).
Garantuojame laiku mokamą ir
nuo rezultatų priklausantį darbo
užmokestį!
Skambink ir gauk pasiūlymą tel.:
8-686-34981, 8-698-41844.

Verkti vengiame, nors nereikėtų
Džeraldas KAUNECKAS, UAB „Idea
Prima“. Tamsusis sezonas, dauge-

.

šypsojimasis ar juokas yra naudingas žmogaus sveikatai. Abiem
atvejais į kraują išskiriami laimės
hormonai, kurie pagerina tiek emocinę, tiek ﬁzinę žmogaus savijautą.
Psichologės R. Pipirienės nuomone, energetiškai ašaros yra greičiausias būdas išvalyti psichosomatinę
įtampą, pavyzdžiui, migreną, kuri
kartais vadinama neišlietų ašarų
liga. Todėl, kai ištinka migrenos
priepuolis, žmogui patariama išsiverkti – taip sumažėja nervinė
įtampa.
„Jei žmogus nelinkęs verkti, psichosomatinė įtampa kaupiasi. Aišku, galima emocinį krūvį išlieti ir
kitais būdais, bet verksmas greitai ir
giliausiai išvalo esmę, kur netelpa
nei į žodžius, nei į vaizdus. Be to,
ašaros turi ir suartėjimo motyvą,
nes verkiama tik šalia žmogaus, kuriuo pasitikime. Mylintys žmonės,
kurie nedrįsta atvirai lieti ašarų,
apvagia vienas kitą, nes verkimas
parodo tikrą ryšį, santykių artumą“,
– aiškina psichologė.
Ji sako, kad verkiant padažnėja
širdies pulsas, tačiau išsiverkus

palengvėja dvigubai ar net trigubai.
Pats verksmas išvargina kūną, išsekina ﬁziškai, bet emocine prasme jis
visada suteikia palengvėjimą – tai
ir yra ašarų unikalumas.
„Kartais kūnui labai gerai nuvargti, kai kamuoja didžiulė įtampa ar
stresas, nes po to galime ramiau
užmigti“, – įsitikinusi R. Pipirienė.
„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė
sako, kad stereotipinės nuostatos,
jog verkia tik silpni žmonės, po
truputį keičiasi, tačiau visuomenei
sunku jų atsikratyti.
„Labai dažnai net mažiems vaikams, ypač berniukams, vis dar
sakoma‘ „neverk, tu didelis“. Taip
suformuojama nuostata, kad reikia
gniaužti savo emocijas, jų ir nerodyti, antraip būsi laikomas silpnu.
Tačiau yra priešingai. Rodyti savo
emocijas, verkti ar džiaugtis privalu, kad būtume sveiki tiek ﬁziškai,
tiek emociškai“, – kalba I. Pociulienė.
Jai antrinanti psichologė pastebi,
kad verkimo, kaip žmogaus silpnumo požymio suvokimas, būdingas
Vakarų visuomenei. Tai reiškia, kad
viešai apsiverkęs žmogus gali būti
atleistas iš darbo, prarasti sutuoktinio ar sutuoktinės meilę, vaikai gali
laikyti mamą ar/ir tėtį nevykėliais.

„Kad ši nuostata dar vyrauja,
matau savo praktikoje – laisvai ir
nevaržomai negali verkti net vaikai, kuriems būtina tai daryti, nes
jie neturi tiek žodžių, kad galėtų
pasakyti, kaip jaučiasi. Neišsiverkus, užgniaužus stiprias emocijas
vaikams gali prasidėti nerviniai
tikai, naktinis šlapinimasis. Tėvai manęs klausia, kas atsitiko, o
aš jų pasiteirauju, kada jų vaikas
paskutinį kartą verkė, ir dažnai išgirtu atsakymą „nežinau“. Jei net
vaikams neleidžiama verkti, ką jau
kalbėti apie suaugusius“, – situaciją
komentuoja psichologė.
Anot jos, verkdami žmonės tampa
pažeidžiami, o daugelis to labai bijo.
Tai normalu, mat žmogus privalo turėti gynybinę sistemą. Be to,
raudojimas viešose vietose nėra
priimtinas, nes jis gali išbalansuoti
aplinkinius.
„Verkdamas žmogus parodo tikriausią save. Dėl to kai kurie nelinkę verkti net būdami vieni, nes
neleidžia sau būti pažeidžiamiems.
Tačiau, kai tyliai verkdami prisipažįstame esantys pažeidžiami,
tampame kur kas stipresni, nes
tik stiprūs žmonės drįsta pripažinti savo silpnumą“, – akcentuoja R.
Pipirienė.

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, 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. Už reklamos ir užsakomųjų straipsnių turinį atsako užsakovas.
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Balandėlių

gamybos gudrybės

Vilma JUODKAZIENĖ, prekybos
tinklo „Iki“ maisto ekspertė. Vai-

kystę primenančių patiekalų
poveikis mūsų nuotaikai ir
savijautai – milžiniškas. Todėl
visada bus dienų, kai norėsis
prisidėti sklidiną lėkštę kvapnių balandėlių ar maltinių.
Žmonės mėgsta eksperimentuoti ir išbandyti naujus
skonius, bet dažnai grįžta prie
maisto, kurio skonis pažįstamas nuo vaikystės. Balandėliai - vienas tokių patiekalų.
Jis kilęs iš Graikijos, atitinka
puikiai subalansuotos Viduržemio jūros virtuvės principus.
Daržovės turi įvairiausių vitaminų ir yra skaidulų šaltinis, o
ryžiuose nėra glitimo.
Kiekvienuose namuose balandėliai gaminami kiek skirtingai. Tačiau dažniausiai be
kopūsto ir maltos mėsos į juos
dedama morkų, pomidorų bei
aromatingų prieskoninių žolelių. Balandėliai yra santykinai
nebrangus patiekalas. Jiems
paruošti nebūtina laikytis
tikslios receptūros. Vienintelis
minusas – gana ilgas gamybos
laikas. O kai kas nemėgsta ir
verdamo kopūsto kvapo.
Paspartinti balandėlių gamybą, pagerinti jų skonį padės
kelios gudrybės: jei naudosite
tik jautienos faršą, balandėliai
gali būti sausoki, todėl rekomenduojama įdėti ne tik ryžių,
bet ir apkeptų daržovių; pomidorų tyrė bus išraiškingesnio
skonio, jei į ją įtarkuosite nuluptą obuolį ir įlašinsite šlakelį
obuolių acto; jei erzina verdamo kopūsto kvapas, į vandenį
įmeskite žiupsnelį cukraus ir
nedenkite puodo; kopūsto apvirimo galite išvis išvengti įdėję
kopūsto galvą nakčiai į šaldiklį- atšildytas jis bus minkštas.

Tradiciniai
balandėliai

.Reikės:
galvos;
. kopūsto
2 v. š. sviesto;
. 1 l vandens arba jautienos
sultinio;
. 400 g konservuotų trintų
pomidorų;
. 2 v. š. grietinės;
. 300 g kiaulienos ir jautienos
faršo (proporcijos pagal skonį);
. 3–4 v. š. ryžių;
. svogūno;
. morkos;
. druskos, pipirų.
Paruošimas:
Kopūstą apvirkite vandenyje,
kol suminkštės. Atsargiai nuimkite lapus, lapkočius, jei sto-

ri, išpjaukite arba padaužykite.
Įdarui: svieste pakepkite
smulkintus svogūnus ir per
burokinę tarką smulkintą morką, kol suminkštės. Išvirkite
ryžius. Viską sumaišykite su
kiaulienos ir jautienos faršu.
Pagal skonį įdėkite druskos,
pipirų.
Ant kiekvieno kopūstlapio
dėkite įdaro, kraštus užlenkite
ir suvyniokite. Suvyniotus balandėlius apkepinkite svieste ir
dėkite į puodą. Atskirame inde
sultinį arba verdantį vandenį
sumaišykite su pomidorų tyre,
pasūdykite ir užpilkite ant balandėlių. Troškinkite apie valandą ant mažos ugnies. Pabaigoje įdėkite grietinės.

Vegetariški balandėliai

.Reikės:
galvos;
. kopūsto
800 g konservuotų avinžirnių;
. 2 česnako skiltelių;
. 1 v. š. kario miltelių;
. didelės saujos petražolių;
. 2 v. š. alyvuogių aliejaus;
. mažo svogūno;
. 1 v. š. citrinų sulčių;
. druskos, pipirų.
Padažui:
. 500 g konservuotų trintų
pomidorų;
. 3 puodelių pomidorų sulčių;
. 1–2 v. š. pomidorų pastos;
. pusės stiklinės vandens;
. druskos.
Paruošimas:
Kopūstą apvirkite, kol suminkštės. Atsargiai nuimkite
lapus, lapkočius, jei stori, išpjaukite arba padaužykite.
Paruoškite padažą: pomidorų
pastą sumaišykite su vandeniu,
tuomet su pomidorų sultimis,
sudėkite kapotus pomidorus,
pasūdykite pagal skonį.
Paruoškite įdarą: alyvų aliejuje pakepinkite smulkintą
svogūną, įspauskite česnaką,
sudėkite kapotas petražoles.
Suverskite avinžirnius, apkepkite. Apkeptą įdarą paminkykite, įpilkite citrinos sulčių,
karį, druskos, pipirų ir gerai
išmaišykite.
Suvyniokite balandėlius – ant
kiekvieno kopūstlapio dėkite
įdaro, kraštus užlenkite ir užvyniokite.
Į didelę keptuvę įpilkite šiek
tiek parengto pažado ir vienu
sluoksniu sudėkite balandėlius,
užpilkite likusį padažą, kad juos
pasemtų. Kai padažas užvirs,
sumažinkit ugnį ir kepkite uždengtus apie 25 min.

Greipfrutų karalius

pomelo
Auksė BAURIENĖ, UAB „Publicum“. Šaltuoju metų
laiku parduotuvių lentynos prisipildo ne tik įprastų citrinų ar apelsinų, bet ir tiesiog stebuklingu
vadinamo vaisiaus – raudonųjų ir oranžinių pomelo. Pasak Vilmos Juodkazienės, prekybos tinklo
„Iki“ maisto ekspertės, geriausiomis skoninėmis
savybėmis pasižyminčios pomelo rūšys – oranžiniai ir raudonieji didieji greipfrutai – valgiaraštį
papildys ir ryškiomis spalvomis.
Nors greipfrutas yra ganėtinai įprastas mūsų
šalyje, ne kiekvienas žino, kad šių vaisių yra
daugybė rūšių, kurios skiriasi spalva, forma ir,
žinoma, skonio savybėmis.
Paprastieji ir pomelo greipfrutai yra tos pačios
rūšies vaisiai, priskiriami citrusiniams. Tačiau
raudonieji ir oranžiniai pomelo yra paprastųjų
greipfrutų ir apelsinų hibridas, todėl pasižymi
ne tik gražia raudona ar oranžine spalva, bet ir
yra saldesni.
Vitamino C gausiai turintys vaisiai itin tinka
pagardinti mėsos ar žuvies patiekalus, ruošti
salotas ar netikėtus desertus. Geriausia šiuos
vaisius valgyti šviežius – kruopščiai nuvalius
odeles išdalinti skiltelėmis ar pjaustyti gabalėliais ir derinti su kitais produktais.
Pomelo dėl juose esančių skaidulų leidžia greitai pasijusti sotiems, tačiau jie visiškai neturi riebalų ir pasižymi ypač mažu kaloringumu. Būtent
todėl raudonieji ir oranžiniai pomelo įtraukiami
į daugybės dietų racioną.

Azija kvepiančios salotos
Reikės:
Pusės vidutinio dydžio raudonojo pomelo;

.

. Pusės vidutinio dydžio oranžinio pomelo;
. 200 g vištienos ﬁlė;
. Pusės mėlynojo svogūno;
. Žiupsnelio druskos;
. Salotų lapų;
. Šlakelio sojų padažo;
. Juodųjų pipirų;
. Sezamo sėklų.

Paruošimas:
Vištieną supjaustykite mažais gabaliukais, apiberkite smulkintu česnaku, pabarstykite druska
bei pipirais ir dėkite į keptuvę. Skiltelėmis supjaustykite raudonuosius ir oranžinius pomelo,
sukapokite salotų lapus, susmulkinkite mėlynąjį
svogūną. Sumaišykite salotų lapus su svogūnu,
dėkite į lėkštę. Tuomet įdėkite vištienos gabaliukus. Ant viršaus paskirstykite greipfrutų skilteles,
užpilkite šlakelį sojų padažo bei pabarstykite
sezamo sėklomis ir juodaisiais pipirais.

Rytmečio „bomba“
Reikės:
Pusės vidutinio dydžio raudonojo pomelo;
Pusės vidutinio dydžio oranžinio pomelo;
Saujos smulkintų pistacijų;
Lieso jogurto be priedų.
Paruošimas:
Skiltelėmis supjaustykite pomelo, išklokite jas
lėkštėje. Pomelo skilteles aptepkite medumi ir
užklokite jogurtu. Papuoškite pistacijomis.

.
.
.
.

Gero
mandarino
paslaptys
Aldona ČEPULIS, „Iki“ produktų
kokybės vadovė dalijasi pagrin-

diniais gero ir kokybiško mandarino požymiais.
Dydis. Didesni įprastai būna
saldesni, o mažesni turi daugiau
rūgštumo.
Svoris. Sunkesnis vaisius bus sultingesnis.
Kietumas. Prisirpęs mandarinas neturėtų
būti kietas. Lengvai spustelėjus jis turėtų šiek
tiek pasispausti ir grįžti į pradinę formą. Jei
nesispaudžia – vaisius greičiausiai per mažai
prinokęs. O jei paspaustas įdumba ir neatsistato,
bus pernokęs.
Kvapas. Prinokęs ir geros kokybės mandarinas būna intensyvaus saldaus kvapo. Jei kvapas
rūgštus, „nemandariniškas“, vaisius gali būti
sugedęs. O jei mandarinas nekvepia net pralupus, jis blogas.

Oda. Sveiko ir gero vaisiaus odelė nesutrūkinėjusi, nedėmėta, neturi juodų taškų, minkšta.
Ji lengvai lupasi be peilio.
Lapai. Citrusinių vaisių lapai nėra lepūs ir
nuskinti išsilaiko žali ir nesuvytę pakankamai
ilgai. Tačiau, jei lapai susisukę, padžiūvę, vaisius
gali būti senstelėjęs.
Spalva. Į ją reikėtų kreipti mažiausiai dėmesio.
Spalva priklauso nuo mandarino rūšies ir gali
būti tiek ryškiai oranžinė, tiek geltona, tiek žalia.
Ji neturi įtakos vaisiaus kokybei. Atvirkščiai –
žalsvi mandarinai dažnai būna net saldesni už
savo oranžinius brolius.

