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Dėmesio, netinkamos monetos
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Lietuvos bankas informuoja, kad pastebėtos sugadintos eurų monetos, kurios buvo išimtos iš apyvartos dėl susidėvėjimo, tačiau jų bandyta iškeisti didelius kiekius. Sąmoningai
sugadintos monetos dažnai atrodo buvusios sulankstytos, o vėliau vėl ištiesintos, iš dalies
pažeidžiant monetų paviršiaus reljefą. Tokių monetų paviršius duobėtas, sueižėjęs, būna
įlenkimų, subraižymų, briaunos – kreivos, gali būti įvairių spalvų apnašų.
Jei gausite įtartinų pinigų, juos reikėtų atnešti į Lietuvos banko kasas Vilniuje (Žirmūnų
g. 151) bei Kaune (Maironio g. 25) ir pateikti mokumo ekspertizei. Jeigu nustatoma, kad
pinigai padirbti arba sąmoningai sugadinti, jie nekeičiami ir negrąžinami, jų vertė pinigų
pateikėjui nekompensuojama.
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Vilija Blinkevičiūtė: „Joks karantinas negali drausti mylėti artimą žmogų“
Kokie svarbūs sprendimai priimti ar artimiausiu laiku bus priimti Europos Sąjungoje, taip pat
ir Lietuvoje? Kaip juos vertina socialdemokratė Vilija BLINKEVIČIŪTĖ, Europos Parlamento
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vicepirmininkė?
Rimantas KAZLAUSKAS
- Gerbiama Vilija, kokį europinį sprendimą išskirtumėte? Kuo jis svarbus Lietuvos
žmonėms?
- Pagaliau, vykdydama Europos Parlamento
sprendimą, Europos Komisija pateikė siūlymą dėl Vaiko garantijų. Buvau viena iš šios
iniciatyvos autorių.
Ji numato konkrečias (taip pat ir ﬁnansines)
priemones visiems vaikams užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas, nepriklausomai
nuo turtinės padėties, visuomeninio tėvų ar
globėjų statuso.
Pandemija, karantinai tik dar labiau padidino šios iniciatyvos svarbą. Kas jau kas, bet per
visas krizes labiausiai kenčia mažiausieji ir
silpniausieji. Sustabdyti ar bankrutavę verslai, prarastos darbo vietos ar pajamos galų
galiausiai (kartais – ir pirmiausiai) skaudžiai
kerta vaikams, jų gyvenimui.
ES valstybėms narėms bus suteikta teisė
pačioms spręsti, kaip įgyvendinti Vaiko garantijų sistemą.
- Kaip Vaiko garantijų sistema galėtų
atrodyti Lietuvoje? Juk tai ne vien tik
Vaiko pinigai?
- Taip, tai būtų kur kas platesnė pagalba ir
parama. Štai keli pavyzdžiai.
Valstybė taiko mažesnius mokesčius, auginantiems vaikus. Lietuvos Respublikos Seimo socialdemokratai jau iškėlė tokį siūlymą
įteisinti įstatymu.

Šeimoms valstybė kompensuoja dalį būsto
įsigijimo išlaidų, apmoka dalį nuomos mokesčių. Pradedama įgyvendinti prieinamo būsto
programa – didinama socialinio būsto pasiūla,
gerinamos sąlygos gyventi tokiuose būstuose
šeimoms su vaikais.
Sudaromos lygios sąlygos visiems vaikams
mokytis ir lavinti savo gebėjimus. Mokyklos
neskirstomos į geras ir blogas, į turtingųjų
ir neturtingųjų. Kiekvienam vaikui nuo pirmos klasės ar net nuo darželio suteikiamas
individualus mokymosi planas – pagal vaiko
sugebėjimus.
Vaiko pinigai nuolat indeksuojami, kad jų
pakaktų ne tik užtikrinti pilnavertį vaikų maitinimą, bet ir garantuotų ﬁnansines galimybes
lavintis po pamokų, o vasarą bent savaitę ar
dvi ilsėtis stovyklose. Arba šias išlaidas pilnai
kompensuoja pati valstybė.
- Bet juk tam reikia milžiniškų lėšų?
- Taip. Ir jų bus – ES biudžete, taip pat lėšas
turės skirti ir Lietuva. Europos socialiniame
fonde šiai programai numatyti beveik 6 mlrd.
eurų. Dalį lėšų bus galima panaudoti iš Europos regioninės plėtros fondo perspektyviomis
investicijomis į socialinę infrastruktūrą, įrangą
ir galimybę gauti kokybiškas paslaugas.
Taip pat prie vaikų garantijos įgyvendinimo
turėtų prisidėti ir 2,2 milijardo eurų dotacija,
kurią ES Lietuvai skiria ekonomikos gaivinimui ir atsparumo didinimui. Deja, Vyriausybė iki šiol slėpė nuo visuomenės, kaip šiuos
pinigus ketinama išleisti.

Esu įsitikinusi, kad šios lėšos turi būti tiesiogiai investuojamos į mūsų žmones, ne į
betoną. Kad planas būtų ne tik ekonominio,
bet ir socialinio atsigavimo – tai svarbu samdomą darbą bei savarankiškai dirbantiems,
smulkiesiems verslininkams, šeimoms, auginančioms vaikus.
- Kaip apskritai vertinate Vyriausybės
veiksmus?
- Kritikavau dėl skiepijimo. Nesuvokiama,
kuomet atsiranda dešimtys prioritetinių
grupių. Tai privilegijų dalijimas. Kas „prilindo“ prie valdžios, tas ir skiepijamas, nors ir
šiandien nemaža dalis vyresnių žmonių ir
sergančiųjų lėtinėmis ligomis nepaskiepyta.
Taip neturėjo būti.
Apskritai kai kurios karantino priemonės
buvo perteklinės.
- Ir dėlto kreipėtės į sveikatos apsaugos
ministrą...
- Kreipiausi dėl sunkių ligonių lankymo
gydymo, slaugos įstaigose. Neleisti net atsisveikinti su mirštančiuoju – per daug žiauru.
Didžiulė, skaudi problema, su kuria susidūrė
tūkstančiai artimųjų, sergančiųjų ir kuri buvo
valdžios užmiršta.
Galima pasiguosti bent tuo, kad dabar
situacija pasikeitė. Reikėjo tuos nežmoniškus ribojimus naikinti anksčiau. Jokia krizė,
joks karantinas negali reikšti nužmoginimo,
negali atimti vilties ir uždrausti mylėti artimąjį.

Vilija Blinkevičiūtė: „Kai kurios karantino
priemonės buvo perteklinės.“
Šį sekmadienį minėsime Motinos dieną. Man
tai viena gražiausių švenčių.
Sveikinu visas mamas, taip pat ir būsimas
mamytes, su šia nuostabia meilės ir pavasario
švente.
Būkite mylimos. Būkite pasveikintos.

www.blinkeviciute.eu

Mielos Motinos!
Žmogaus gyvenimas –
Tai siekiai, išsipildymai, troškimai...
Bet du gyvenimus gyvena moteris, Jos rūpesčių, sunkumų nieks nežino.
Ji bėga, lekia – taip ir liks.
Per amžius buvo taip, kad be jos rankų
Nevalgė duonos nė viena šeima.
Tegul vien laimė jus aplanko, Būkite laimingos, sveikos, mylimos ir mylinčios!

Čepionų paradas

Kultūros centro moteris Motinos dienos proga
sveikina choro „Godos“ vyrai
Sporto centro informacija. Šiauliuose Lietuvos savigynos pirmenybių nugalėtojos vardą iškovojo Kamilė Stagniūnaitė (trenerė Irma Gasperavičienė).
Kaune Lietuvos jaunių bokso čempionu tapo Kajus Klenauskas. Šis Kazio
Daknio auklėtinis pakviestas atstovauti Lietuvos rinktinei savo amžiaus grupės
Europos čempionate.
Marijampolėje Lietuvos jaunių iki 15 metų sunkiosios atletikos čempionais tapo Emilis Margelis, Vytautas Kunigonis, Rasvydas Asijavičius (treneris
Alvydas Kirkliauskas).

NEMOKAMĄ „Miesto laikraštį“ (ISSN 1822-5667) leidžia UAB „Regionas“ (įmonės kodas 122210251, 92 proc. akcijų priklauso UAB koncernui „Alga“). 2021 metais laikraštis
leidžiamas du kartus per mėnesį. Redakcijos adresas Kauno g. 15 (6 kab., II a.), LT-68178 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 8 000 egz.
Spausdina spaustuvė Ignatkose (Balstogė, Lenkija). Užsakomųjų straipsnių pavadinimai - pasvirusiu šriﬅu. Už reklamos ir užsakomųjų straipsnių turinį atsako užsakovas.

Kitas numeris
išeis
gegužės 13 d.
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Esperanto kalba
ir jos kūrėjas
Su Lietuva susijęs tarptautinės esperanto kalbos kūrėjas
Liudvikas Lazaris Zamenhofas yra vienas žymiausių
pasaulio litvakų. Esperanto
kalbą jis sukūrė siekdamas
palengvinti bendravimą tarp
įvairių tautų žmonių.
Dabar daugiau nei 100 pasaulio šalių, keli milijonai
žmonių kalba šia kalba, tinkančia įvairiausiems žmonių
poreikiams. Nė vienai tautai
esperanto kalba nėra gimtoji.
Ji tarsi tiltas sujungia įvairias
kultūras ir priklauso visiems.
Liudvikas L. Zamenhofas
gimė 1859 m. Balstogėje,
jis buvo gydytojas, pradėjęs
praktiką 1885 m. Veisiejų
miestelyje. Čia parengė medžiagą savo sukurtos kalbos
vadovėliui.

Kaune 1919 metais įkurta
Lietuvos esperantininkų sąjunga. Sovietų okupacinės valdžios uždrausta 1940 metais,
ji atkurta 1988 -aisiais, o 2005
metais Lietuvoje organizuotas
jubiliejinis 90-asis pasaulinis
esperantininkų kongresas.
Esperanto kalbos kūrėjui
Veisiejuose pastatyti du paminklai, jo vardo gatvė yra
ne tik šiame miestelyje, bet
ir Kaune, Vilniuje, o Kazlų
Rūda turi Esperanto gatvę.
Lietuvių kalba net septynios
biograﬁnės knygos skirtos
Liudvikui L. Zamenhofui.
Apie jį, esperanto kalbos
paplitimą pasakoja Lenkijos
instituto Vilniuje parengta
paroda, kuri iki gegužės 3
d. eksponuojama Kultūros
centre ( Vilkaviškio g. 2 ).

Netiko keli nelygumai,
bet ardo ištisus takus
Anelė BYTAUTIENĖ. Einu anądien Vytauto Didžiojo parku,
matau, du ekskavatoriukai takus ardo. Prisiminiau ar tai
pernai, ar užpernai jūsų laikraštyje skaičiusi, kad kažkokiam ponuliui iš savivaldybės užkliuvo keli nelygumai,
tai nuspręsta juos pašalinti rekonstruojant takus. Už ne
vieną dešimtį tūkstančių eurų.
Vaikštau čia kas dieną, takai galėjo tarnauti dar bent
dešimt metų arba kol bus sutvarkyti visi išklypę miesto šaligatviai, duobėti daugiabučių kiemai. Bet, matyt,
savivaldybės ponuliai ir ponios ten nevaikštinėja. O čia,
parke vyksta ne kas kita, o mūsų į savivaldybės biudžetą
suneštų pinigų „tratijimas“.
A. Bytautienės nuotrauka

Justinas VADLUGA. Tarpmiestinių keleivių vežėja „Kautra“ nuo balandžio 29 dienos atnaujina papildomus reisus tarp Kauno, Palangos, Klaipėdos, Panevėžio, Kėdainių, Marijampolės, Vilkaviškio ir kitų
miestų. Be kita ko, vėl pradeda kursuoti autobusai Kaunas-Marijampolė-Vilkaviškis ir Vilkaviškis-Marijampolė-Kaunas.
Dalia PEREDNIENĖ. Iki 2024 m. pabaigos kelių sektoriuje Susisiekimo ministerija planuoja ambicingus
strateginius projektus: modernizuoti magistralę „Via Baltica“, nuo 2 iki 4 eismo juostų praplatinant apie
40 km ruožą Marijampolė–Lietuvos ir Lenkijos siena, baigti darbus magistralėje Vilnius–Kaunas–
Klaipėda bei pradėti krašto kelio Kaunas–Prienai–Alytus ruožo tarp Kauno ir Prienų rekonstrukciją, atlikti
kai kuriuos kitus reikšmingus darbus.

Gyventojai pasigenda elementaraus valdžios žmogiškumo

Tadas RAČIUS
Nepriklausomas savivaldybės tarybos narys
Marijampolės socialinės pagalbos centras
šiuo metu ieško socialinių darbuotojų. Tačiau
tokių skelbimų nerasite nei šios įstaigos, nei
Užimtumo tarnybos interneto tinklapyje. Informacija patalpinta Valstybės tarnybos portale, kuriame, kiek žinau, socialinio darbuotojo
pareigas galintys užimti žmonės lankosi labai
retai.
Atsižvelgiant į įprastą praktiką, darytina išvada, jog tikimasi įdarbinti gimines, bičiulius
ir išvengti Račiaus priekaištų valdantiesiems,
kad jie vengia viešumo neinformuodami apie
laisvas darbo vietas savivaldybės įstaigose. Minėti skelbimai dėl socialinių darbuotojų, nors
ir paskelbti ne ten, kur juos galėtų pamatyti

maksimaliai daug žmonių, yra mažas skaidrumo lašelis vandenyje, kurį jau dvidešimt metų
savo naudai drumsčia Marijampolę valdantys
socialdemokratai. Kartu tai ir atsakymas mano
kritikams, prikišantiems, kad atskleisti problemą yra tik pusė darbo, nes ją reikia ir spręsti.
Savo aktyvia veikla kovojant prieš nepotizmo apraiškas, mūsų savivaldybės įstaigas
priversdamas viešinti siauram ratui skirtus
skelbimus apie laisvas darbo vietas, pasitarnauju žmonėms, kurie, turėdami atitinkamą
kvaliﬁkaciją, įgyja realias galimybes įsidarbinti
nepriklausomai nuo partinės priklausomybės
ar giminystės ryšių.
Bendraudamas su savivaldybės gyventojais
įsitikinu, kad jie pasigenda elementaraus valdžios žmogiškumo, nori būti girdimi, kad su
jais skaitytųsi, tikisi optimalių sąlygų gyventi
tiek mieste, tiek kaimiškosiose vietovėse. Antai Patašinės gyventojai skundėsi ypatingai
žemu vandens slėgiu – antruose, trečiuose
namų aukštuose iš čiaupų vanduo vos lašėjo, dušu nepasinaudosi. Pradėjau dirbti šiuo
klausimu ir labai greitai atsirado tinkamas
vandens slėgis. Gyvenvietės gyventojai pasakojo, kad, ieškodami galų, UAB „Sūduvos
vandenys“ specialistai keletą dienų darbavosi
net sukaitę.
Problemą išspręsti galima, jeigu jai skiriama
dėmesio. Tačiau jo labai trūksta. Antai Daukšiuose yra keletas vandens nuolat apsemiamų,
supelkėjusių sklypų, tačiau gyventojams su
seniūnu niekaip nepavyksta išsiaiškinti, kas
turėtų rūpintis juos sutvarkyti – savivaldybė
ar kita institucija. Neišsiaiškina, nes Marijampolės valdantiesiems žemiški rūpesčiai neįdomūs, nepaisant net ir to, kad yra problemų,
kurios žmonėms trukdo tinkamai gyventi ne
vienerius metus.
Faktą, kad valdantiesiems iš esmės nerūpi
„svetimos bėdos“, įrodė ir praeita žiema, kai
kaimiškosiose vietovėse gyvenantys žmonės
buvo „užsnigti ir užpustyti“, todėl ne vieną

savaitę negalėjo nuvykti į darbus, parduotuves, pas gydytojus, vaikų nuvežti į darželius,
tačiau net ir patys kreipęsi į seniūnus, išskyrus
formalius atsakymus, jokio dėmesio daugiau
nesulaukdavo. Dėl to jie buvo priversti patirti
daug įvairių neigiamų pasekmių.
Tokie pat iš rūmų J. Basanavičiaus aikštėje
atrodo ir smulkiųjų prekiautojų reikalai. Turiu
omenyje senjorus, jaunus žmones, kurie prie
pensijos, menko uždarbio prisiduria augindami
savo sklypuose daržoves, vaisius. Prekiauti
šia produkcija meras pasiūlė išsipirkus vietas
atnaujintame Degučių turguje. Jis, tikriausiai,
nežino, kad vieta vienai dienai ten kainuoja 6
eurus, o išsipirkti reikia bent dvi, nes vienoje
nei transporto priemonę pastatysi, nei produktus išdėstysi. Pridėjus išlaidas kurui, per
dieną ne ką uždirbsi.
Smulkiesiems mūsų savivaldybės prekiautojams meras siūlė prekiauti kitoje vietoje esančioje turgavietėje, kuri yra Dariaus ir Girėno
gatvėje priešais naﬅos produktų bazę. Matyt,
kas nors parodė merui schemą, pasakė, kad
čia numatyta vieta prekybai smulkiesiems
prekiautojams ir reikalas buvo išspręstas. Kad
čia nėra ir, labai tikėtina, nebus sėkmingai
prekybai būtinų žmonių srautų, valdininkams
visai neįdomu – juk prekiaus ne jie.
Dėl to smulkieji prekiautojai ir nesulaukia
atsakymo į klausimą: kodėl kompaktiškos
prekyvietės negalima įrengti šalia Degučių
turgaus, kur yra valstybinės žemės? Juk taip
būtų pigiau bei patogiau ir prekiautojams, ir
pirkėjams.
Valdžia neatsako, nes nepratusi girdėti klausimų. Tai patyriau trečius metus dalyvaudamas savivaldybės tarybos posėdžiuose. Sulaukiu nemažai kolegų, kai kurių žiniasklaidos
priemonių priekaištų, kad klausinėju pranešėjų
kaip joks kitas tarybos narys. O klausinėju, nes
siekiu įsigilinti į svarstomo klausimo esmę,
kad atsakingai nuspręsčiau, pritarti atitinkamam tarybos sprendimui ar ne.

Marijampolės savivaldybės taryboje taip
niekas nesielgė dvidešimt metų. Viskas čia
spręsta ir tebesprendžiama uždarai, partijų
lygmenyje, eiliniai partijų frakcijų nariai visą
kadenciją yra apatiški, nerodo iniciatyvos, nes
posėdžiuose iš jų reikalaujama tik atitinkamai
balsuoti. Tarybos posėdžiai vyksta formaliai
– demokratijos ten mažai.
Antai tarybai svarstant savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų ataskaitas už 2020 metus,
kai kuriose buvo nurodyta, kad jos parengtos
2020 metų pradžioje, nors buvo aišku, kad
tos ataskaitos rengtos 2021 m. pradžioje. Tai
akivaizdus neatsakingo ir aplaidaus darbo rezultatas. Ir niekam tai nerūpėjo. Tikriausiai ir
dėl to, kad partijų frakcijų nariai buvo pasiskirstę ataskaitas – tų, kurias skaitė vieni, kiti
net neperžiūrėjo. O štai Račius sėdėjo savaitę
ir susipažino su visomis keturiomis dešimtimis ataskaitų. Todėl jam ir kilo klausimų dėl
daugelio ataskaitų. Tai mano, tarybos nario,
atstovaujančio savivaldybės gyventojams, darbas, ir atlikti jį siekiu ir sieksiu kuo geriau.
Neketinu imti pavyzdžio iš kolegų, kurie per
dvejus kadencijos metus per posėdžius dar
nepasakė rišlaus sakinio.
Situacija taryboje pasikeis tik jai atsinaujinus. Ne paslaptis, kad dalis valdančiųjų yra
vyresnio amžiaus, jų energija, noras dirbti
sumažėję iki minimumo, daugelį reikalų jie
sprendžia formaliai – balsuoja, kaip partija
liepia. Tai dažnai lemia asmeniniai interesai,
susiję su verslu, artimųjų gerove. Kai kam,
būkime atviri, trūksta ir kompetencijos.
Dėl to su kolegomis toliau plėtoju visuomeninio rinkimų komiteto idėją. Kuo mažiau bus
koronaviruso, tuo aktyviau ji bus realizuojama.
Tačiau pabrėžiu, kad komiteto turi reikėti ne
Račiui, o žmonėms, kurie nori ir gali dalyvauti
viešajame savivaldybės gyvenime. Jeigu jų
susidarys atitinkama masė, komitetas bus,
dalyvaus savivaldos rinkimuose, nes nėra kito
kelio iš esmės keisti vietos politiką.
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Valdančiųjų nuomone, marijampoliečius džiugina didžiulės sąskaitos už šilumą?

Kęstutis TRAŠKEVIČIUS
Savivaldybės tarybos
TS–LKD frakcijos narys,
TS-LKD Marijampolės
skyriaus pirmininkas
Marijampoliečiai ateinančius 10
metų už centralizuotai tiekiamą šilumą toliau mokės ženkliai didesnę
kainą negu vidutiniškai šalyje. Tai

paaiškėjo po balandžio 26 dienos
Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžio, kuriame patvirtintas
savivaldybės strateginis plėtros iki
2030 metų planas.
Šiame plane nėra numatyta jokio
tikslo, uždavinio ir/ar priemonės,
skirtos mažinti centralizuotai tiekiamos šilumos kainą, kuri šiuo metu
39% viršija vidutinę šalyje. Kadangi
jau bene dešimtmetį, priklausomai
nuo mėnesio, už kurį mokame, šilumos kaina Marijampolėje yra
36-53% didesnė už vidutinę Lietuvoje – esame 5-15 vietoje tarp 49
savivaldybių pagal kainos didumą,
toks požiūris atrodo daugiau negu
keistas. Negana to, iš antros šilumos
tiekėjų grupės (į grupes suskirstomi šilumos tiekėjai pagal realizuotą
šilumos kiekį) UAB „Litesko“ ﬁlialo
„Marijampolės šiluma“ kaina nuolatos yra pati aukščiausia.

Nors rengiant planą opozicinės
TS-LKD frakcijos atstovai siūlė šios
problemos sprendimo priemonių,
nė viena jų neįtraukta į savivaldybės plėtros iki 2030 metų planą.
O juk nuo 2025 metų, pasibaigus
šilumos ūkio nuomos sutarčiai, savivaldybė turėtų realias galimybes
sumažinti šilumos kainą. Aukšta
kaina plane net neįvardijama kaip
Marijampolės savivaldybės silpnybė (plano rengėjai Finansų ir ekonomikos komiteto posėdžio metu ją
bandė įvardinti net kaip stiprybę!?).
Taip valdantieji renkasi sovietmečio
epochai būdingą problemų „nematymo“ politiką.
Žinant su buvusia Lietuvos demokratine darbo partija (ekskomunistų)
susijusios dalies socialdemokratų
partijos istoriją, tai nelabai stebina.
Minėtame savivaldybės tarybos
posėdyje taip pat spręstas klausi-

mas dėl UAB „Litesko“ papildomų
investicijų į šilumos ūkį suderinimo.
Jei technologinės linijos modernizavimas nežymiai mažins šilumos kainą, tai administracinio ir rajoninės
katilinės patalpų remontas ją didins
vartotojų sąskaita. Mat pastarajam
pertvarkymui, kuris tiesiogiai nesusijęs su šilumos gamyba, lėšų bus
gaunama didinant šilumos kainą.
Tačiau socialdemokratų balsais
abiems investicijoms pritarta.
Svarstant informaciją apie UAB
„Litesko“ investicijas į Marijampolės šilumos ūkį, paaiškėjo, kad pagal
šilumos ūkio modernizavimo sutartį minėta bendrovė į šilumos ūkį
buvo įsipareigojusi investuoti 16
mln. Eur, o šios dienos duomenimis,
į jį jau investavo 29,5 mln. Eur, t. y.
beveik dvigubai daugiau nei buvo
numatyta. Turėtume lyg ir džiaugtis, bet reikėtų atkreipti dėmesį,

kad per visą šilumos ūkio nuomos
laikotarpį absoliuti dauguma UAB
„Litesko“ investicijų padidindavo
centralizuotai tiekiamos šilumos
kainą ir tik ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti investicijas,
kurios kainą sumažindavo. Be to,
neaišku, ar naują įrangą ir atnaujinimo darbų paslaugas ši bendrovė
įsigydavo pigiausiomis kainomis,
nes visą pirkimų dokumentaciją
ši privati šilumos tiekėja saugo po
devyniais užraktais.
Posėdžio metu meras neatsakė į
klausimą, ar šilumos vartotojai turi
jaustis laimingi, kad ženkliai brangesnė negu vidutiniškai šalyje šiluma jiems tiekiama už investicijas,
kurios atliekamos marijampoliečių
sąskaita. O tai reiškia, jog tikėtis, kad
valdantieji imsis priemonių mažinti
centralizuotai tiekiamos šilumos
kainą, yra beprasmiška.

Lietuvoje bus siekiama išsiaiškinti tikrąjį smurto mastą
Lietuvos statistikos departamentas pradeda gyventojų apklausą, kurios
metu sieks išsiaiškinti, kiek
iš tikrųjų paplitęs smurtas
visuomenėje. Bus renkama informacija apie gyventojų asmeninio saugumo
pažeidimus darbe, smurto
paplitimą ir pobūdį artimoje aplinkoje ir už jos ribų,
pagalbos nukentėjusiems
teikimą. Tyrimas unikalus
tuo, kad apie smurtą bus
siekiama išsiaiškinti daugiau nei patenka į policijos
suvestines, o tai Lietuvoje
anksčiau buvo bandyta padaryti tik kartą ir tai – labai
seniai.

VIEŠUMOJE – TOLI
GRAŽU NE VISKAS
Smurtas tapo ypač diskutuotina problema COVID-19 pandemijos kontekste, kai daugelyje
valstybių, taip pat ir Lietuvoje,
buvo įvestas karantinas ar įvairių veiklų apribojimai. Įvesti
suvaržymai, susiję su vieno
šeimos ūkio bendravimu, saviizoliacija, judėjimo apribojimai tarp savivaldybių daug
kam sukėlė iššūkių. Bendrasis
pagalbos centras taip pat praneša apie padidėjusį gaunamų
pranešimų dėl smurto artimoje
aplinkoje kiekį.
Kaip teigia Lietuvos statistikos departamento Socialinės
apsaugos, sveikatos, švietimo

apskritai galėtume tikėtis kokių
nors pokyčių smurto mažinimo
srityje“, – pasakoja S. Mačiuikienė.
Lietuvos statistikos departamentas viliasi, kad gavę laiškus
gyventojai aktyviai ir geranoriškai dalyvaus apklausoje –
kiekvieno asmens pateikta
informacija yra svarbi.

KONFIDENCIALUMAS
– TARP PAGRINDINIŲ
PRIORITETŲ
ir kultūros statistikos skyriaus
patarėja Sigita Mačiuikienė,
norint sužinoti tikrąjį įvairių
smurto būdų ir formų paplitimą
Lietuvoje, kitaip negu apie tai
paklausti pačių žmonių, faktiškai neįmanoma. „Į viešumą patenka ir oﬁcialiai ﬁksuojami tik
patys rimčiausi atvejai, o kitas
smurtas nėra registruojamas.
Vieniems gėda, kiti bijo, kad
jų nesupras, pasmerks. Kitaip
tariant, mes matome, kad yra
labai daug paslėpto smurto, o
jo paplitimo niekaip neišmatuosim, jei nepaklausim“, – pasakoja ekspertė.

KVIETIMO DALYVAUTI
TYRIME SULAUKS
1O TŪKST. GYVENTOJŲ
Tyrimas bus atliekamas š.
m. balandžio–rugsėjo mėn. Jo
metu oﬁcialiu laišku kvietimų
dalyvauti tyrime sulauks apie
10 tūkst. 18–74 metų amžiaus
Lietuvos gyventojų. Per visą

tyrimo laikotarpį apklausoje
dalyvauti pakviesti gyventojai turės galimybę užpildyti
elektroninę anketą internetu
savarankiškai. Po trijų tyrimo
savaičių neužpildžiusius elektroninės anketos, su gyventojais
susisieks Lietuvos statistikos
departamento klausėjai ir susitars dėl galimybės atsakyti į
anketos klausimus tiesioginės
apklausos būdu (jeigu tuo metu
bus atšauktas karantinas) arba
paragins gyventojus užpildyti
elektroninę anketą savarankiškai.
S. Mačiuikienė tyrimą vadina
daugiau socialiniu nei statistiniu. Jis naudingas ir tuo, kad
atsirastų aiškumo, kokia tikroji
padėtis, o ją žinant būtų galima imtis konkrečių priemonių,
kad smurto viešoje erdvėje ir
artimoje aplinkoje būtų mažiau.
„Norint žinoti, ką daryti, reikia
žinoti tikrąją padėtį, kas vyksta. Tik turėdami duomenis mes
galime žinoti, kur link turime
eiti, kad viskas keistųsi į gera ir

Smurto paplitimą ir mastą anketoje bus siekiama išsiaiškinti
daugiausiai užduodant situacinio pobūdžio klausimus, nemažai jų susiję su emocijomis.
S. Mačiuikienė teigia, kad šis
tyrimas vadinamas gyventojų
asmeninio saugumo tyrimu –
pirmiausia todėl, kad siekiama
išsiaiškinti, kiek asmuo saugus
namuose, savo aplinkoje.
Tiriama labai jautri asmens
gyvenimo sritis, todėl neatsitiktinai žmonės, kurie apklaus
respondentus tiesiogiai namuose, taip pat yra atskirai apmokomi. „Organizuojami specialūs
mokymai su eksperte, turinčia
didelę darbo su smurto aukomis patirtį. Taip siekiama, kad
klausėjai gautų žinių, kaip tinkamai bendrauti su žmonėmis
šia visuomenei jautria tema.
Suprantame, kad tinkamas
pasiruošimas yra labai svarbus“, – apie pasirengimą tyrimui pasakoja S. Mačiuikienė.
Kviečiame visus, kurie gaus
kvietimą dalyvauti apklauso-

je – pildyti anketas savarankiškai, o jei patogiau įprastas
interviu, – atsakyti į klausėjų
užduodamus klausimus. Tačiau
klausėjas atvykti galės tik pasibaigus karantinui. „Asmens
negalės apklausti klausėjas, kuris respondentą pažįsta. Tokiu
atveju nebeužtikrinamas konﬁdencialumas. Apskritai tyrimo duomenų rinkinyje nebus
ﬁksuojami nei žmonių vardai,
nei pavardės, nei adresai, tik
savivaldybė, lytis ir žmogaus
amžius“, – ramina S. Mačiuikienė. Lietuvos statistikos departamentas garantuoja gautų
duomenų konﬁdencialumą. Galutinei statistinei informacijai
parengti bus naudojami tik
apibendrinti duomenys.
Lietuvos statistikos departamentas kvietimus tyrime
dalyvauti gavusius asmenis
ragina būti geranoriškais, supratingais, į gautus klausimus
atsakinėti sąžiningai ir atvirai.
Tik tokiu būdu bus gauta išsami ir patikima informacija,
kuri reikalinga ne tik statistikos specialistams, tačiau ir
mokslininkams, teisės aktų
rengėjams, smurto prevencija
užsiimančioms institucijoms.
Galų gale, taip kiekvienas dalyvaujantis neabejotinai bent
nedidele dalimi prisidės prie to,
kad mūsų visų aplinkoje smurto
būtų mažiau.
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Valdžiai labiau rūpi ne žmonės, o gauti ES pinigų

Gediminas AKELAITIS
Krikščionių sąjungos Marijampolės
regiono skyriaus pirmininkas
Man budint ligoninėje šauniai padirbėję
neurochirurgai išgelbėjo gyvybę moteriai, kurios galvoje buvo už vištos kiaušinį didesnis auglys. Pacientė į medikų
globą pateko ne dėl jo, o kito susirgimo,
kuriam gydyti prireikė galvos tyrimo. Jis
ir atskleidė užleistą bėdą. O kiek tokių ir
panašių atvejų nediagnozuota, kiek mirė
žmonių, sunku pasakyti. Aišku viena - dėl
to kalta sugriauta sveikatos apsaugos
sistema.
Tuo valdantieji pasirūpino atsiradus „covidui“. Lyg ir nieko stebuklingo, dar viena
nauja liga: juk būta paūmėjusių infekcinių
susirgimų ir anksčiau, kaip būta epidemijų,
pandemijų, karantinų bei viso kito. Bet šitas
virusas „užciklintas“ ir padarytas svarbiausiu susirgimu. Valdžiai nerūpi visos kitos

ligos, nes už jų gydymą negausi Europos
Sąjungos pinigų.
Čia reikia prisiminti, kad nė vienoje valstybėje – bendrijos narėje ES nereguliuoja
sveikatos apsaugos sistemos. Kaip vyriausybės susitvarko, tokią sveikatos apsaugą
ir turi. Tačiau kilus pandemijai, atsiradus
eksperimentiniams skiepams, atsirado ir dideli maišai europinių pinigų. Atsižvelgiant
į tai prie kovos su COVID-19 „pririšami“
ekonomika, švietimas, naujų technologijų
kūrimas ir, suprantama, sveikatos apsauga.
Kai duoda milijardus, juos privalu paimti!
Todėl gana logiška sistema, kurią valdė
Sveikatos apsaugos ministerija, prasidėjus pandemijai suskirstyta į kraštus, kurių
veiklą ėmėsi reguliuoti didžiosios medicinos įstaigos. Pavyzdžiui, Užnemunėje
(įskaitant Marijampolę) tvarkosi Kauno
klinikos, Aukštaitijoje – vilniškės Santaros
klinikos ir taip toliau. Jos nurodo, ką, kur,
kada ir kam daryti, kiek ir kokių papildomų
lovų įrengti.
Tai reiškia, kad gydymo įstaigos dirba
intensyviau, nes darbuotojų nepadaugėjo, o specialistus nukreipus į „covidinius“
skyrius, sustojo operacinis darbas. Tai,
kaip jau ne kartą minėjau respublikinei
žiniasklaidai, yra gydymo įstaigos širdis.
Kaip jai neveikiant gali nebūti užleistų ir
negydomų ligų?
Šaunu, kad yra šeimos gydytojų, kurie
priima pacientus, juos apžiūri, įvairiais
prietaisais „paklauso“, nurodo, kokius atlikti tyrimus, vartoti vaistus, siunčia pas
specialistus. Tačiau karantino metu daž-

niausiai „gydoma“ per nuotolį. Telefonu
išklausoma paciento nusiskundimų, per
„e.sveikatą“ išrašomas receptas ir patariama
pablogėjus būklei kviesti „greitąją“.
Bet reikalas tas, kad žmogus telefonu gali
nurodyti ne tuos simptomus, kurie yra
svarbiausi. Taip nepastebima problemų,
kurias galėtų užkabinti šeimos gydytojas
bendraudamas su pacientu „gyvai“. Dažnai
tik atvežus nusilpusį žmogų į ligoninę medikai pradeda ieškoti negalavimų priežasties
ir atranda tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui,
mano minėtas auglys moters galvoje.
Neseniai dalyvavau valdžios ir medikų
pasitarime. Profesoriai aiškiai ir suprantamai išdėstė viską apie virusus, priemones
jiems suvaldyti. Bet kas iš to – valdžia
neklauso šiuos reikalus išmanančių specialistų. Apie „covidą“ kalba armonaitės,
bilotaitės, kažkokie Seimo nariai. Mirtimi
gąsdina tie, kurie nežino, kaip miršta žmogus. Ir vis dėl europinių pinigų.
Nors pandemija tęsiasi jau pusantrų metų,
Sveikatos apsaugos ministerija tik dabar
(!!!) numato daugiau kaip 3 milijonus eurų
skirti vakcinavimo, ligos požymių ir kitų viruso reikalų viešinimui. Taip gali tvarkytis
atsilikusios gentys, kurios nežino, kas yra
virusas, infekcija. O Lietuva nesusitvarko,
kadangi valdžia neklauso tų, kurie žino,
kaip tai daryti, nes... susitvarkius nebus
ES ﬁnansavimo.
Dideliais pinigais kvepia ir Seime tvirtinti
„stumiama“ Stambulo konvencija. Mat liberalai ir konservatoriai turi atidirbti už lėšas,
kurių Seimo rinkimams gavo iš globalistų.

Sienų piešiniai su atliekų aromatu
Vytautas ŽEMAITIS. Šalia Draugystės bibliotekos stovinčios elektros
pastotės sienas prieš kurį laiką
savo kūriniais papuošė dailinin-

kai, tarp jų ir atvykę iš užsienio.
Grožį parodė, kūrėjus kalbino
vietos televizija.
Piešinių atidengimo šventės

įspūdžiai jau senokai išblėso,
tačiau bibliotekos lankytojai,
miestelėnai ir svečiai, sužinoję
apie tokį kampelį, čia apsilanky-

Niekada negalvojau, kad 2021-aisiais
metais man, kaip medicinos specialistui,
reikės kalbėti, kas yra vyras ir moteris.
Nes, pasirodo, daug žmonių nesupranta,
nežino lyčių.
Liberalkonservatoriai kalba apie mokslu
paremtas eksperimentines vakcinas, tačiau
siekia ignoruoti, atsisakyti to, kas mokslu
paremta ir įrodyta per ilgametę žmonijos
istoriją. O įrodyta, kad yra dvi lytys - vyras
ir moteris. Tai užkoduota chromosomų deriniuose. Ir kai kažkokioje Stambulo konvencijoje, kurios vieta šiukšlyne, mėginama pateikti kelias dešimtis lyčių, sveikas
žmogus to nesuvokia.
Tiesa, balsavimas dėl konvencijos parlamente atidėtas, tačiau liberalkonservatoriai ir prijaučiantys savo kėslų neatsisako.
Dabar jie ėmėsi vienos lyties asmenų partnerystės įstatymo projekto. Pagrindinis jo
tikslas - atimti iš normalių šeimų vaikus ir
įteisinti jų įvaikinimą šeimose, kuriose yra
keli tėčiai ar mamos. Kaip čia neprisiminsi
poros vaikų, kuriuos mūsų valstybė, nesugebėjusi jais pasirūpinti, pardavė į Naująją
Zelandiją. Tai ne kas kita, kaip nuoseklus
tautos, jos tradicijų, kultūros naikinimas,
kurio ėmėsi valdančioji dauguma.
Su tuo negalima taikstytis, todėl aš dalyvausiu Šeimų sąjūdžio organizuojamame
Didžiajame šeimos gynimo marše. Kviečiu
vienokiu ar kitokiu būdu prisijungti visus,
kuriems rūpi tautos tradicijos ir vertybės,
įtvirtintos tautos referendumu priimtoje
Konstitucijoje.

davo, akis paganydavo. Ateina
ir dabar, tik vaizdelis jau kitas.
Toks, kokį matote nuotraukoje.
Šalia gyvenanti marijampolietė sakė, kad atliekas išvežančių komunalininkų vis paprašoma perkelti konteinerius nuo
išpieštų sienų. Kartą jie taip ir
pasielgė, tačiau po kurio laiko
dėžės vėl tapo neatskiriama
sienos dalimi.
Atliekas iš šio kiemo vežančios bendrovės „Marijampolės
švara“ darbuotojas, pageidavęs
neskelbti jo pavardės, patikino,
kad savivaldybės administra-

cijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus patvirtinta
vieta konteineriams šiame kieme yra apleisto namo patvory.
O prie menininkų išdailintos
sienos atliekų dėžės statomos
nurodžius Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui.
Spėju, kad ši pažangi įstaiga
siekia aplenkti internetą, kurio
vartotojams po kelerių metų
žadama galimybė užuosti tai,
ką jie mato ekrane. Prie elektros pastotės Draugystės gatvėje lakios vaizduotės žmonės
panašia paslauga jau naudojasi.

Čia, apleisto namo patvoryje, turėtų stovėti visi konteineriai
V. Žemaičio nuotraukos
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Kaip Marijampolės savivaldybės admi
Vytautas ŽEMAITIS, „Miesto laikraščio“ redaktorius. Kur degti žvakes

- kojūgalyje ar galvūgalyje, po
vieną ar dvi, ką kviesti į šermenis, kas neš karstą, kur užsakyti
gedulingus pietus...? Tokios ir
panašios mintys kirbėjo galvoje
ruošiantis laidoti „Miesto laikraštį“. Kad jis miršta, internete
paskelbė apskrities laikraštis „Suvalkietis“. Apmaudu, žinoma, kai
tik iš žiniasklaidos sužinai apie
savo nusibaigimą, tačiau kartu
apima nuoširdus dėkingumas
kolegoms – jeigu ne jie, laikraštis į amžinybę galėjo nužengti
negavęs paskutinio patepimo nuodėmių atleidimo už skriaudas, padarytas skaitytojams ir,
svarbiausia, savivaldybei.

Buvo šviesūs laikai,
vynas liejosi laisvai
Pastaroji apie artėjančią „Miesto
laikraščio“ baigtį nutuokė beveik
pusmečiu anksčiau, nei žinią paskelbė „Suvalkietis“. Mat dabar
jau ne paslaptis, kad uždusinti
nemokamą laikraštį buvo savivaldybės planas. Įgyvendinti jį
Marijampolės galvos dar praėjusių metų rudenį patikėjo ištikimai karžygei Agnei Patarėjienei.
Ji išsikėlė strateginį tikslą – atkirsti savivaldybės pirmuosius
asmenis bei jų padlaižius tarkuojantį spaudinį nuo vienintelio pajamų šaltinio – reklamos
užsakovų.

Iš esmės uždavinys neatrodė
labai sudėtingas, nes pati savivaldybė aprūpindavo „Miesto
laikraštį“ reklama. Tai buvo
šviesūs laikai, kai pandemijos
nesupančiotoje Marijampolėje
vynas liejosi laisvai, o savivaldybės galvų ﬁzionomijos už ~20
tūkstančių eurų per metus buvo
spausdinamos iš karto keliuose
„Miesto laikraščio“ puslapiuose...
Ir informacijos viešinimo konkursai buvo rengiami ne vienam
laikraščiui – juos laimėdavo dutrys leidiniai, „padengiantys“ visą
savivaldybės teritoriją.
Kol „Miesto laikraštis“ ėmė ir
pasiuto rašyti apie savivaldybę
tai, už ką pinigai ne mokami, o
atimami.

Užsimojo pasiekti
kuo daugiau gyventojų
Nors ~20 tūkstančių yra penkis
ir daugiau kartų kuklesnė suma,
nei Marijampolės savivaldybės
taryba kasmet skiria vietos (valdžios rodymo) televizijai, bet irgi
nemažas pinigas. A. Patarėjienės
įsitikinimu, jų netekęs laikraštis
galėtų užversti kojas.
Atsižvelgdama į tai, savivaldybės administracija 2020 metų
lapkritį paskelbė konkursą
spausdinti viešąją informaciją
Marijampolės savivaldybės teritorijoje platinamame laikraštyje. Tikslas buvo nurodytas labai

kilnus: „Perkančioji organizacija
(savivaldybės administracija) siekia, kad Marijampolės savivaldybės skleidžiama ir platinama
informacija pasiektų kuo daugiau
gyventojų.“
„Puiku“, - neapsakomai apsidžiaugiau perskaitęs šias konkurso sąlygų eilutes, nes Marijampolės savivaldybėje nė vienas
laikraštis (išskyrus reklaminius
leidinius) neplatinamas tokiu dideliu tiražu (8 tūkstančiai egz.)
kaip „Miesto laikraštis“. Pergalė,
o reiškia ir ~20 tūkstančių eurų
buvo visai netoli.

Laimėti nepadėjo
nė pašto balandžiai
Mano entuziazmo neatvėsino
prierašas, kad „laikraštis turi būti
platinamas ne tik Marijampolės
mieste, bet ir savivaldybės teritorijoje.“ Reikalas tas, jog tokią
sąlygą redakcija buvo nuspėjusi
ir konkurso išvakarėse įsigijo visą
būrį „Velčikėnų“ veislės sparčiųjų
pašto balandžių. Jie apsiėmė ne
tik nugabenti laikraštį į atokiausius savivaldybės kampelius, bet
ir neatlygintinai pristatyti leidinį
kiekvienai trobai.
Ir tada A. Patarėjienė išsitraukė
dar vieną kozirį: „laikraštis turi
būti platinamas ne mažiau nei
du kartus per savaitę“. Tai buvo
nepakeliamas smūgis „Miesto
laikraščio“ ambicijoms laimėti
konkursą. Mat nė viena Latvijos,

Lenkijos ir Lietuvos poligraﬁjos įmonė dėl didžiulio „Miesto
laikraščio“ tiražo neapsiėmė jo
spausdinti du kartus per savaitę.
Todėl nuleidau rankas ir A. Patarėjienei išsiunčiau vieną „Velčikėną“ su žinia, kad pasitraukiame
iš konkurso.

„Jei aš spręsčiau, ar
turėti vyriausybę be laikraščių ar laikraščius be
vyriausybės, nė kiek nedvejodamas pasirinkčiau
pastarąją galimybę.“
Thoms Jeffersonas,
JAV prezidentas
1801–1809 m. m

Korupcija konkurse
tiktai vaidenosi
Ir tada jį laimėjo Marijampolės
apskrities laikraštis „Suvalkietis“,
atitikęs visas konkurso sąlygas.
Atitiko taip absoliučiai, kad kažkuriuo proto aptemimo mirksniu man net pasivaideno, kad tai
gali būti korupcijos apraiška. Bet
įtarimus išsklaidė savivaldybės
administracijos Viešųjų pirkimų
komisijos, tvirtinusios konkurso
sąlygas, pirmininkas. Anot jo, reikalavimai, kad „vieno leidinio ti-

ražas ne mažesnis kaip 3 500 egz“
ir „leidinio išleidimo dažnis – ne
rečiau kaip 2 kartus per savaitę“
rodo, kad konkursas pritaikytas
ne tik „Suvalkiečiui“ - dalyvauti
galėjo ir „Vakaro žinios“, „Lietuvos rytas“, „Ūkininko patarėjas“,
„Valstiečių laikraštis“.
Ar jie dalyvavo? Apie tai ypač
skaidraus konkurso organizatoriai neskelbė jokios informacijos. Kita vertus, kodėl turėtų,
juk skaidru ir be viešinimo yra
skaidru. Čia jums ne ligoninės
direktoriaus konkursas, kurio
laimėtojui nuskaidrinti meras
sugiedojo visą oktavą ditirambų.

Geriausias būdas
atsikratyti varžovo
Kaip ten bebūtų, laimėtas konkursas nesunešė „Suvalkiečiui“
lauktų auksinių kiaušinių. Reklamos užsakovai pasirodė tokie kvaili, kad savo produkciją
bei paslaugas toliau reklamuoja
dvigubai didesnio tiražo „Miesto
laikraštyje“. Savivaldybei to nereikia. Belieka tikėtis, kad mūsų
skaitytojai išgyvens nematydami pirmame puslapyje mero
sveikinimų, kaip kad išgyveno
pirmojo karantino metu, kai visiems savivaldybės gyventojams
svarbią informaciją savivaldybės
administracija platino tik viename laikraštyje.
„Geriausias būdas atsikratyti
konkurento – numarinti. Nėra

Eurovaistinė pataria: Covid-19 ir
peršalimo simptomai gali būti tokie pat
Laura BIELSKĖ. Po šiltesnių pavasariškų dienų vaistinėse padaugėjo
klientų, kurie skundžiasi peršalimo
simptomais – galvos, gerklės skausmu, šiek tiek pakilusia temperatūra.
Vaistininkai sako, kad tai gali būti
pavasarinis peršalimas ir perspėja
būti atsargiems.
Vos atšilus orui daugelis atsipalaiduoja ir skuba nusimesti šiltus drabužius. „Eurovaistinės“ vaistininkai
pataria neskubėti, net dirbant lauke
sušilus nenusirengti viršutinio drabužio, nes per daug apsinuoginus
padidėja tikimybė peršalti.
Vaistininkė Jovita Juodsnukytė
sako, kad po šiltesnių savaitgalių
vaistinėse daugiau žmonių teiraujasi
apie peršalimą. Anot jos, pagrindiniai peršalimo simtomai yra sloga,
gerklės ir galvos skausmas, šiek tiek
pakilusi temperatūra – iki 37,5.
Tiesa, vaistininkė įspėja, kad šiandien šiuos simptomus nesunku supainioti ir su COVID-19 infekcija,

todėl, anot jos, reikėtų pagalvoti,
ar galimai turėjote kontaktą su
COVID-19 sergančiu asmeniu, ar
buvote kokioje nors viešoje vietoje,
kur buvo labai daug žmonių. „Pasvarstykite, ar tikrai tik peršalote,
ar galimai susirgote COVID-19. Tą
padaryti labai sunku, kadangi koronaviruso simptomai yra įvairiausi
ir liga gali prasidėti labai lengvais
simptomais, tokiais kaip ir peršalimo. Visuomet abejojant siūlau
pasidaryti testą, jį galite įsigyti
vaistinėje ir jis parodo, ar jūs turite virusą ar ne“, – sako vaistininkė.
Anot jos, testą galima atlikti pajutus
pirmuosius simptomus.
Abejojantiems, ar tai peršalimas,
ar koronavirusas vaistininkė rekomenduoja kartu su visa šeima likti
namuose kol sulauksite testo rezultatų. Jeigu testas bus neigiamas, tai
jums tikėtina ir bus peršalimas.
Vaistininkė sako, kad šiltomis dienomis didžiausia klaida per mažai
apsirengti ir per daug atsipalaiduoti.

J. Juodsnukytė pataria įvertinti, kuo
užsiimsite lauke ir neskubėti traukti
lengvesnių rūbų, tačiau jeigu planuojate dirbti lauke, jau iškart rinkdamiesi aprangą apie tai pagalvokite,
kad sušilus nereikėtų nusirengti, taip
rizikuojate būti perpūsti vėjo.
Taip pat net ir atšilus orams vaistininkė rekomenduoja rūpintis savo
imunine sistema – mums daugeliui
šiuo metu trūksta vitamino C, žuvų
taukų, cinko ir seleno. Svarbu nepamiršti pasirūpinti ir visaverte mityba, užsiimti aktyvia ﬁzine veikla.
Marijampolės „Eurovaistinės“
(Bažnyčios g.) vaistininkė Danguolė
Pultinevičienė sako, kad atėjusiems
vaistų nuo peršalimo,visų pirma, „išrašanti“ poilsio. „Svarbu išprakaituoti temperatūrą, būtų idealu, kad galėtume leisti laiką namuose, išsigulėti,
vartoti daugiau skysčių, pirmiausia
karštos arbatos su medumi, ežiuolių
arbatos, valgyti citrusinių vaisių“, –
pataria šioje vaistinėje nuo įkūrimo
dirbanti marijampolietė.

Vaistininkė D. Pultinevičienė pajutusiems peršalimą siūlo išsigulėti
Vaistinių tinklo komunikacijos
vadovė Laura Bielskė sako, kad šių
metų balandžio mėnesį lyginant su

tokiu pat laiku pernai, susidomėjimas vaistais peršalimui gydyti
išaugo 31 proc.
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nistracija pirko savęs gyrimo paslaugą
jo, nėra ir problemos“, - samprotavo suvalkiečiai (tie, kurie
dirba „Suvalkietyje“ - aut. pastaba). Kadangi ne Stalino laikai, kai
problemos buvo sprendžiamos
šūviais į pakaušį, marinti imtasi
šiuolaikiškai, pasitelkiant naująsias technologijas.
Kolegos pasirinko vadinamąją
veidaknygę (liaudiškai „feisbukas“), kurią internete skaito ir
žiūri daugiau kaip milijardas
žmonių. Jiems suvalkiečiai ir
adresavo žinią, kad bankrutuoja
Marijampolėje leidžiamas „Miesto laikraštis“.
Idant jo skausminga agonija nesukeltų užuojautos ir kas
nors nepultų gelbėti, žurnalistai iš Ūkininkų gatvės nusprendė
būti iki galo atviri – paskelbė, kad
„Suvalkietis“ balansuoja ant skurdo ribos (pernai laikraštis vietoje
trijų kartų per savaitę pradėtas
leisti du). Taip subtiliai užsiminta, kad gelbėti reikia ne ką kitą, o
jį, sovietų valdžios kaip „Naująjį
kelią“ pagimdytą prieš 80 metų
ir 10 dienų.

Ne milijardas, bet...
Užjaučiu suvalkiečius, nors puikiai suprantu, kad jiems reikia ne
užuojautos, o „Miesto laikraščio“
skaitytojų. Tų, kurių jis netenka
arba turėtų prarasti traukomas
priešmirtinių konvulsijų. Tiesa,
pavartančių nemokamą laikraštį
nesusidarys „feisbukinis“ mili-

jardas, tačiau bent pusė Marijampolės miesto gyventojų jį
paskaitinėja, o vienas kitas net
gerą žodį pasako arba iškeikia. Tokia auditorija būtų neįkainojama
paspirtis su išgyvenimo iššūkiais
susiduriančiam Marijampolės
apskrities laikraščiui.
Tačiau, kaip rodo Statistikos departamento duomenys, šiemet
masinio „Suvalkiečio“ skaitytojų pagausėjimo nepastebėta.
Nemasinio taip pat. Nes tas (ar
ta?) bjaurybė „Miesto laikraštis“
vis dar spardosi. Ir spardo.

Pranoksta „Žmones“
Atlaikiusi ne vieną smūgį,
skirtą Marijampolės galvai ir
pusgalvėms (-iams), A. Patarėjienė suprato, kad be jos pagalbos
suvalkiečiai neįveiks nekenčiamo konkurento, ir ėmėsi darbo.
Ne šiaip „feisbuke“ rašinėti – su
tuo puikiai susitvarko meras ir
savivaldybės administracijos direktorius, o kovoti su neištikima
spauda jos ginklu - leisti gyvenimo būdo žurnalą. Suprantama,
blizgančiai spalvotą, su daug
valdžios nuotraukų, tiek daug,
kiek per metus nesutalpintų joks
miesto, kaimo ar visos Lietuvos
laikraštis.
Žurnalo vyriausiąja redaktore
Marijampolės vadovai patvirtino
A. Patarėjienę. Ir ji neapvylė pasitikėjimo. Išskirtinio formato leidinys, pavadintas labai origina-

liai - „Marijampolės savivaldybės
ataskaita“, niekuo nenusileidžia
šio kategorijos lyderiui žurnalui
„Žmonės“, o kai kuriais aspektais
jį net pranoksta. Antai „Žmones“
reikia pirkti, o mūsiškis už mūsų
pinigus ne tik spausdinamas, bet
platinamas nemokamai. Tiesa, jo
tiražas – 20 tūkstančių egzempliorių – gerokai mažesnis, nei
po visą respubliką paskleidžiamų „Žmonių“, tačiau tik laikinas
trūkumas.

Gali tikėtis Vinco
Kudirkos premijos
„Miesto laikraščio“ redakciją
pasiekė informacija, kad žurnalas jau kitais metais keis pavadinimą į „Runkeliai“ ir, kaip kad
dabar „Suvalkietis“, bus platinamas visos Suvalkijos savivaldybėse: Marijampolės, Kazlų
Rūdos, Kalvarijos, Vilkaviškio ir
Šakių. Taip pat virtualioje erdvėje pasieks Suvalkijos gyvenimo
aktualijomis besidominčius po
visą šalį ir pasaulį pasklidusius
kraštiečius.
Įvertinusi nuveiktus darbus ir
didžiulius užmojus puoselėjant
spausdintą žodį Marijampolės
apskrityje, jaunųjų socdemų
kuopelė šių metų Vinco Kudirkos premijai nominavo (pasiūlė) „Marijampolės savivaldybės
ataskaita“ vyriausiąją redaktorę
Agnę Patarėjienę. Jos nuotrauka
planuojama spausdinti naujojo

Ponas Tadas prieš „Suvalkiečio“ damas
Vytautas ŽEMAITIS. Skundžiami teismams

ir įvairioms komisijoms ne tik, skundikų nuomone, meluojantys laikraščiai
ir žurnalistai – būna, kad ir spaudos
darbuotojams nepatinka, ką apie juos
viešai pareiškia rašinių herojai. Antai
Marijampolėje labai plačiai žinomas laikraštis „Suvalkietis“ savivaldybės tarybos Etikos komisijai apskundė tarybos
narį Tadą Račių. Kolegos įsižeidė dėl to,
kad jis socialiniame tinkle „Facebook“
esą viešai žemino apskrities laikraščio
žurnalistę Rasą Ližaitytę ir redaktorę
Birutę Montvilienę dėl „Suvalkietyje“
išspausdinto straipsnio apie 2020 m.
lapkričio 30 d. vykusį Marijampolės
savivaldybės tarybos posėdį ir T. Račiaus pasisakymus jo metu. Tą temą jis
eskalavo straipsnyje „Kovoju prieš Marijampolėje veikiančią ydingą sistemą“,
išspausdintame 2020 m. gruodžio 10 d.
„Miesto laikraštyje“.
Ir ką gi T. Račiau pridirbo? O gi, kaip
nurodoma skunde, „siekdamas sukelti
nepasitikėjimą „Suvalkiečio“ laikraščiu
ir jo žurnalistais bei žurnalistų profesine

kompetencija skleidė tikrovės neatitinkančias žinias,(...) „viešai žemino žurnalistes, kaltino jas šmeižtu, melavimu,
nekompetencija, nesąmonių kūrimu,
kvailumu (...)“. Ir taip toliau, ir panašiai.
Skundo pabaigoje prašoma, kad T. Račius visur, kur skleidė ir žemino, įskaitant
„Miesto laikraštį“, atsiprašytų R. Ližaitytės, B. Montvilienės ir „Suvalkiečio“
redakcijos.
Mūsų tarybos Etikos komisija atsižvelgė
į prašymą, pripažino apskųstąjį nelabai
geriečiu ir rekomendavo jam atsiprašyti.
Bet T. Račius ne tik tarybos narys, jis
dar ir advokatas. Todėl skundą apskundė
Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai
(VTEK). O ta ėmė ir panaikino savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimą.
Taip Ponas Tadas liko gerietis. Bet poniai
ir panelei palikta teisė skųstis teismui.
Aišku, šiek tiek gaila dėl tokio VTEK
sprendimo, nes tenka susitaikyti, kad
neuždirbsime iš T. Račiau atsiprašymo.
Juk dykai advokato reveranso apskrities
laikraščiui nebūtume spausdinę.

Internete patalpinto apskrities laikraščio pranešimo publikuojame tik dalį, nes
likusioji gali pažeisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl duomenų
apsaugos. Remiamės savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Podolskio raštu (2019-08 Nr.SA (15.24.E). Nepatenkintieji gali kreiptis į teismą

žurnalo pirmojo numerio viršelyje. „Miesto laikraščio“ redakcijai
pavyko gauti jo maketo projektą,
kurį matote pirmame puslapyje.
Džiaugiamės nenuilstančios
Agnės galimu įvertinimu, linkime tolimesnės kūrybinės sėkmės
ariant spaudos dirvonus. Juk ne
už kalnų savivaldos rinkimai,
kurių vien „feisbuke“ nelaimėsi.

Skaitytojus sveikiname su artėjančia Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena – ji minima
gegužės 7 d.
Susitiksime po dviejų savaičių,
nes, šiek tiek perfrazuojant rašytoją Marką Tveną, gandai apie
„Miesto laikraščio“ mirtį buvo
gerokai perdėti.

Kėdainiuose, Kelmėje ir Turkijoje
Rinaldas ČESNAITIS, „Tauro“ klubo vyriausiasis treneris. Kėdainiuose atviro

Lietuvos kultūrizmo, ﬁtneso ir bikinio
čempionato nugalėtojais tarp 23 šalies
klubų tapo ,,Tauro“ komanda.
Pirmąsias vietas savo kategorijose lai-

I. Balevičiūtė-Bagdonė su treneriu
R. Česnaičiu
Klubo „Tauras“ nuotrauka

mėjo Julija Ivanauskienė, Indrė Balevičiūtė-Bagdonė, Laima Ambrasaitė, Julija
Jusienė, Laura Maslauskienė, Donatas
Rapšas, Goda Butaitė ir D. Rapšas (tarp
porų).
Antri liko Marius Šileika, Alina Čepurnienė, Tomas Tamelis, Arnas Šakočius,
M. Šileika ir A. Čepurnienė (poros), Daiva
Pavydienė, G. Butaitė, Marius Jakubonis, Laura Maslauskien, treti - Kotryna
Žukaitė, Raminta Aleksandravičienė, Darius Kirvela, Tadas Žukauskas, Juozas Šimilevičius, Raminta Aleksandravičienė
ir Vytautas Janulevičius (poros).
Tarp trenerių pirmuoju pripažintas šių
eilučių autorius.
Sporto centro informacija. Kelmėje Lietuvos jaunučių graikų-romėnų imtynių
čempiono vardą iškovojo Minijus Leonavičius (treneris Karolis Čiupkevičius).
Turkijoje Europos dvidešimtmečių
šaškių čempionate Audrius Domarkas
laimėjo sidabro medalius „žaibo“ ir
„greitųjų“ šaškių rungtyse. Meinardas
Martynaitis tarp vienuolikmečių tapo
„greitųjų“ čempionu, o „žaibe“ užėmė
II vietą. Sportininkus treniruoja Jonas
Navickas.
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DĖMESIO

PARDUODA
Parduodu naujus klausos aparatus (pakraunami) 50 eur. ir elektrinius prietaisus
žiurkėms, pelėms naikinti 12 eur. Tel
8-678 66028.
Valuckų ūkis nuolat prekiauja įvairios paskirties bulvėmis, kukurūzais, garstyčiomis. Tel.: 8-652 73696, 8-687 29812.

Informuojame žemės sklypo kadastro
5168/0005:189, esančio Marijampolės sav.,
Dženčialaukos k., savininkus E.K. ir E.R., kad
M. Kisieliausko IĮ matininkas, M. Kisieliauskas, kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr. 2M-M614, 2021-05-10 8:00 val. vykdys žemės
sklypo proj. Nr. 466, esančio, Marijampolės sav., Dženčialaukos k, ribų ženklinimo
darbus. Prireikus išsamesnės informacijos,
prašom kreiptis į M. Kisieliausko IĮ, adresu
Marijampolė, V. Kudirkos g. 12, el. paštu
mantas.kisieliauskas@gmail.com arba telefonu 8 656 71497.
Informuojame žemės sklypo, esančio Marijampolės sav., Ąžuolyno k., SB „Kurmis“ sklypo proj. Nr.264, naudotojus, kad UAB „Metrum
Lt“ matininkė Inga Sarpalienė,(kvaliﬁkacijos
pažymėjimo Nr. 2M-M-652) 2021-05-10 d.
09:30 val. vykdys žemės sklypo kadastro
Nr.5120/0003:138, esančio Marijampolės
sav., Ąžuolyno k., Kurmio 9, ribų ženklinimo
darbus. Prireikus išsamesnės informacijos,
prašome kreiptis į UAB „Metrum Lt“ matininkę Ingą Sarpalienę adresu Vytauto g.34A,
Marijampolė, el. paštu inga@metrumlt.eu
arba telefonu 8-657-75706.

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.

Pirkčiau motociklą „Ural“ arba jo dalis.
Tel. 8-656 16902.

Informuojame žemės sklypo, esančio Marijampolės sav., Ąžuolyno k., SB „Ąžuolynas“
sklypo kadastro Nr. 5120/0002:105, savininko turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis,
kad UAB „Metrum Lt“ matininkė Jolanta
Blėdienė,(kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr. 2MM-1808) 2021-05-12 d. 16:00 val. vykdys
žemės sklypo kadastro Nr.5120/0002:104,
esančio Marijampolės sav., Ąžuolyno k.,
Ąžuolyno 7-oji 4, ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome
kreiptis į UAB „Metrum Lt“ matininkę Jolantą
Blėdienę adresu Vytauto g. 34A, Marijampolė,
el. paštu jolanta@metrumlt.eu arba telefonu
8-657-74673.

Informuojame žemės sklypų, esančių Marijampolės sav., Gudelių sen., Rudėnų k.,
sklypo kadastro Nr. 5130/0003:337, Nr.
5130/00003:261, Nr. 5130/0003:222, savininkus bei sklypų kadastro Nr. 5130/0002:222,
Nr. 5130/0003:221 ir Nr. 5130/0003:369,
savininkų turto paveldėtojus ar jų įgaliotus
asmenis, kad UAB „Metrum Lt“ matininkė Jolanta Blėdienė,(kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr.
2M-M-1808) 2021-05-11 d. 16:30 val. vykdys žemės sklypų kadastro Nr. 5130/0003:27,
Nr. 5130/0003:28, esančių Marijampolės sav.,
Gudelių sen., Rudėnų k., ribų ženklinimo
darbus. Prireikus išsamesnės informacijos,
prašome kreiptis į UAB „Metrum Lt“ matininkę Jolantą Blėdienę adresu Vytauto g. 34A,
Marijampolė, el. paštu jolanta@metrumlt.eu
arba telefonu 8-657-74673.

UAB „Marijampolės
švara“ siūlo darbą:
TERITORIJŲ PRIEŽIŪROS
ĮRANGOS VAIRUOTOJAS
– DARBININKAS (-Ė)
Darbo pobūdis: Žaliųjų ir kitų
atliekų išvežimas, ascenizacinių
paslaugų atlikimas Marijampolėje ir Marijampolės apskrityje.
Reikalavimai: B, C kategorijos,
gebantis remontuoti techniką,
orientavimasis žemėlapiuose,
savarankiškas darbas objektuose, traktorininko teisės, manipuliatoriaus pažymėjimas.
Atlyginimas nuo 750 €/mėn.
į rankas.
Dėl darbo kreiptis:
Informuojame žemės sklypo, esančio, Kaltel. 8-658-34713.
varijos sav., Naujienėlės k., Alksnyno g., SB
El. p. svara@ecoservice.lt
„Orija“ sklypo proj. Nr. 169, savininkus ar
jų įgaliotus asmenis, kad UAB „Metrum Lt“
matininkė Jolanta Blėdienė, (kvaliﬁkacijos
pažymėjimo Nr. 2M-M-1808) 2021-05-12
UAB „Adampolis“,
d. 10:00 val. vykdys žemės sklypo kadastro
Marijampolės servisas,
Nr.5138/0003:190, esančio Kalvarijos sav.,
IEŠKO:
Naujienėlės k., Alksnyno g. 5 ribų ženklinimo
darbus. Prireikus išsamesnės informacijos,
A u t o el ek t ri k o ;
prašome kreiptis į UAB „Metrum Lt“ matininA u t o šal t k al vi o .
kę Jolantą Blėdienę adresu Vytauto g. 34A,
Darbas su sunkiasvorėmis
Marijampolė, el. paštu jolanta@metrumlt.eu
transporto priemonėmis.
arba telefonu 8-657-74673.
Reikalinga patirtis, atlyginimas nuo 1 000 eur į rankas.
REIKALINGA
Kreiptis tel. +370 655 48108.
Baldų gamybos įmonė
prie Kauno (LEZ teritorijoje)
IEŠKO įvairių sričių
gamybos darbuotojų:
CNC operatorių, stalių-surinkėjų, medienos šlifuotojų, suvirintojų, metalo
poliruotojų,šaltkalvių, frezuotojų, dažytojų, pagalbinių
darbuotojų.
Skambinkite +370 655 51537
arba +370 655 44295.

UAB SKOGRAN siūlo darbą miško darbininkams Skandinavijoje ir Vokietijoje.
Suteikiame darbo drabužius, apgyvendinimą.
Atlyginimas „į rankas“ 1700-2800 Eur.
Tel. +370 603 14247.

Ieškome pagalbinių
darbuotojų
Kazlų Rūdoje!
Trumpalaikis darbas
(2 savaitėms).
Dieninis graﬁkas.
Atlyginimas
420 Eur į rankas.
Susisiekite tel. 8 667 42239.

UAB „Ecoservice“
Marijampolės padalinys
siūlo darbą:
PAGALBINIAM
DARBININKUI (-IAI).
Darbo pobūdis: Konteinerių
pristūmimas ir prikabinimas
prie specializuoto automobilio ir
spec. mechanizmo. Lipdukų ant
konteinerių klijavimas. Naujų
konteinerių pastatymas/pakeitimas/nuėmimas.
Reikalavimai: darbštumas,
atsakingumas, geras ﬁzinis pasirengimas, be žalingų įpročių.
Atlyginimas nuo 600 €/mėn.
į rankas.
Dėl darbo kreiptis:
tel. 8-626-73763,
el. paštas: svara@ecoservice.lt
Ieškome gamybos
darbuotojų
Marijampolėje!
Patirtis nereikalinga.
Nemokama kelionė į darbą
iš įvairių vietovių aplink.
Atlyginimas
580-700 Eur/mėn. į rankas.
Susisiekite tel. 8 667 42239.

VAIRUOTOJO DARBAS RATAIS
su 120 m3 MB Actros

Darbas ratais: LT-EU-LT.
Reikalavimai:
DNSB „Vikis“ ieško namo pirmininko. Tel. - CE kategorija.
- 95kodas.
8-676 56137.
- skaitmeninė vairuotojo kortelė.
Reikalingas lengvųjų automobilių serviso - savarankiškumas,atsakingumas, noras
dirbti.
darbuotojas. Tel. 8-699-25481.
Mes jums siūlome:
- laiku mokama atlyginimą.
- papildomų pakrovimų/iškrovimų apmokėjimą.
- geras darbo sąlygas.
- darbą besiplečiančioje ir draugiškoje
įmonėje.
Visos socialinės garantijos.
Saugoma įmonės teritorija kurioje galėsite
palikti savo asmenines mašinas, dušas, WC.
Kreiptis:
Martynas, tel. +370 663 70077.
El. p. martynas@egliana.lt

UAB „Marijampolės
švara“ siūlo darbą:
TERITORIJŲ PRIEŽIŪROS
DARBININKAS (-Ė)
Darbo pobūdis: Žaliųjų plotų
šienavimas trimeriu ir žoliapjove Marijampolėje ir Marijampolės regionuose.
Terminuota darbo sutartis iki
2021-10-15.
Reikalavimai: B kategorijos
vairuotojo pažymėjimas, gebantis remontuoti techniką, orientavimasis žemėlapiuose, savarankiškas darbas objektuose.
Atlyginimas nuo 500 €/mėn.
į rankas.
Dėl darbo kreiptis:
tel. 8-658-34713.
El. p. svara@ecoservice.lt
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Pavasariški „Tele2“ pasiūlymai: nuolaidos paspirtukams, telefonams ir išmaniems daiktams
Prasidėjus šiltajam sezonui,
„Tele2“ paruošė išskirtinių pasiūlymų elektriniams paspirtukams, išmaniems daiktams, telefonams ir išmaniajai televizijai.
Jais jau dabar galite pasinaudoti
operatoriaus internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.

vos už 149 Eur mokant visą sumą
iškart, arba nuo 4,11 Eur/mėn., užsakant su „Tele2 Laisvo interneto“
planu „Neriboti GB“ (17,90 Eur/
mėn.). Pradinė įmoka – tik 1 Eur.

Naujausi telefonai vos
nuo 6,20 Eur/mėn.

Puikios naujienos, ieškantiems
Elektriniai paspirtukai
naujo telefono. Dabar gera proga
vos nuo 5,80 Eur/mėn. atsinaujinti ir populiarius išma-

Paspirtukų sezonas jau prasidėjo. Jei ir jūs svajojate įsigyti šią
ekologišką dviratę transporto
priemonę, dabar tinkamas laikas
tai padaryti. Šiuo metu, užsisakius
bet kurį „Tele2 Laisvo interneto“ planą su 24 mėn. sutartimi,
paspirtukų mėnesinė įmoka prasideda vos nuo 5,80 Eur/mėn. Pradinė įmoka skiriasi priklausomai
nuo paspirtuko modelio. Kaina
galioja mokant už įrangą dalimis
per 36 mėn. Interneto modemo
kaina į pasiūlymą neįskaičiuota ir
prasideda nuo 2,5 Eur/mėn.
Tuo tarpu patogų ir kompaktišką elektrinį paspirtuką „Segway
Ninebot E22E“ dabar galite įsigyti

STATYBOS RITMAS

niuosius įsigyti pigiau. Mėnesinės įmokos už telefoną prasideda
vos nuo 6,20 Eur/mėn. Pradinė
įmoka skiriasi priklausomai nuo
telefono modelio. Telefonus galite įsigyti mokant nurodytomis
įmokomis su bet kuriuo www.
tele2.lt nurodytu planu nuo 15,90
Eur/mėn. ir 24 mėn. sutartimi.
Pavyzdžiui, šiomis sąlygomis
galite įsigyti ryškų ir galingą
„Samsung Galaxy A32“ (128 GB)
telefono modelį. Jis turi 64 MP
pagrindinę kamerą, ypač detalią
20 MP asmenukių kamerą, 6,4
colių įsitrižainės „Super AMOLED“ ekraną ir net 5000 mAh
talpos bateriją. Užsakant telefo-

REIKALINGI

PLATAUS PROFILIO
STATYBININKAI

Atlyginimas 1 100 eurų neatskaičius mokesčių

Kreiptis:
Gamyklų g. 3,
Marijampolė
tel. 8 652 50618;
8 343 71450.

ną su planu nuo 15,90 Eur/mėn.
ir 24 mėn. sutartimi, telefono
mėnesinė įmoka bus 6,20 Eur/
mėn. Pradinė įmoka už įrenginį
– tik 26 Eur. Telefono kaina be
sutarties ir mokant visą sumą
iškart – 279 Eur.

Išmaniosios televizijos
„Go3“ paketas
„Televizija + Filmai“
tik 5,99 Eur/mėn.

Išmanioji televizija „Go3“ – puikus pasirinkimas visiems, mėgstantiems kokybišką vaizdo turinį.
Įsigiję šios televizijos paketą, pamėgtas laidas, ﬁlmus ar sporto
transliacijas galėsite žiūrėti tiesiog savo telefone ar bet kuriame
kitame pasirinktame įrenginyje.
Dabar, užsisakius bet kurį
„Tele2“ balso planą su daugiau
nei 1 GB duomenų ir 18 arba
24 mėn. sutartimi, išmaniosios

televizijos „Go3“ paketas „Televizija + Filmai“ kainuos tik 5,99
Eur/mėn. Šiame pakete rasite 35
tiesioginės televizijos kanalus su
7 dienų turinio archyvu ir daugiau nei 7 400 valandų turinio
biblioteką kino mėgėjams.

Daugybė išmanių
daiktų be pabrangimo

Jei dairotės naujo kompiuterio,
ieškote planšetės savo vaikui,
svarstote įsigyti robotą
dulkių siurblį ar apsaugos
kamerą, dabar šiuos ir dar
daugiau įvairių išmanių
daiktų galite įsigyti be jokio pabrangimo.
Pasiūlymai išmaniems
daiktams galioja su bet
kuriuo „Tele2 Laisvo interneto“ www.tele2.lt skelbiamu planu, sudarant 24
PARDUODA
mėn. sutartį ir perkant nurodytą įrangą, mokant visą
sumą iš karto arba dalimis
Likusius nuo gamybos įvairius metalus dar tinkamus
per 36 ar 24 mėn. Skirtinnaudoti gamyboje.
giems įrenginiams taikomos skirtingos pradinės
Naudotus metalo apdirbimo įrengimus, stakles ir įrankius.
įmokos. Modemo kaina į
pasiūlymą neįskaičiuota
ir prasideda nuo 2,5 Eur/
NUOMOJA
mėn.
Pavyzdžiui, tokiomis
Patalpas biurui, gamybai, sandėliavimiui ar kitai veiklai
sąlygomis galite įsigyti
Marijampolėje, Gamyklų g.
siurbiantį ir plaunantį robotą dulkių siurPatalpas Marijampolės centre, senamiestyje komercinei
blį „Xiaomi Mi Robot
ar kitai veiklai Gedimino g. 1, Marijampolė.
Vacuum-Mop Essential“. Jis padės pasirūpinti
Daugiau informacijos www.turtas.alga.lt
namų švara, o siurblį gaarba telefonu 8 (686) 08077.
lėsite valdyti naudodami
specialią aplikaciją savo
telefone. Su šiuo pasiūlymu siurblio mėnesinė
įmoka tik 4,38 Eur/mėn.
Pradinė įmoka – 1 Eur.
Daugiau informacijos
apie pasiūlymus ir akcijas sužinosite www.tele2.lt
arba paskambinę telefonu
KASAME KŪDRAS
117. Įrenginiams papildoILGASTRĖLIU EKSKAVATORIUMI
mai taikomas vienkartinis
laikmenos mokestis. Pasiūlymų laikas ir įrenginių
skaičius ribotas.
Tel.: 8 699 49060, (8-343) 70482

.
.

.
.

.
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Leidykla „Briedis“ pristato
1944-ųjų pabaiga. Raudonoji
armija įsiveržė į Rytų Prūsiją.
Žmonės paniškai bėga nuo žiauraus priešo. Kariai stoja į žūtbūtinę kovą, nes žino, kad tik jie
gali pristabdyti raudonąją ordą
ir suteikti tautiečiams laiko išsigelbėti.Karo sūkuryje atsiduria 1926 m. Rytprūsiuose gimęs
lietuvių kilmės karys savanoris
Günteris Emanuelis Baltuttis.
Vokiečiams prarandant pozicijas
visiems laikams už nugaros lieka jo gimtųjų Rytprūsių miesteliai: Builynai, Prūsa, Ūdravangis,
Kryžbarkas, Šventapilė, Žintai,
Gumbinė.
G. E. Baltuttis išgyveno, ką
pralaimėtojams reiškia besibai-

Kryžiažodis

giantis karas: tai ne tik civilių
ir bendražygių mirtys, šaltis,
maisto ir miego trūkumas, bet
ir mąžtančios šovinių atsargos,
menkstanti karių kovinė dvasia
ir kartais abejonių keliantys ar į
atvirą pražūtį vedantys karinės
vadovybės sprendimai.
***
Per gyvenimą knygos autoriui
Jurgiui Stanaičiui teko pačiam
„prisiliesti“ prie aviacijos (daugiausia sportinės). Iš pradžių
viską stebėjo iš „vidaus“, po to iš
„viršaus“ ir galiausiai – iš „šono“,
teko sutikti įvairių aviatorių: drąsių ir gabių, dorų ir darbščių,
kuklių ir pasipūtusių, turinčių
humoro jausmą ir tylenių. Kai
kurie žuvo, kiti išliko gyvi, bet
sužaloti, dar kiti, neišlaikę gyvenimo įtampos, nusižudė...

Sudarė Danutė Šulcaitė

Knygoje beveik visi įvykiai
paremti tikrais faktais. Minima knygos herojaus Martyno
vaikystė, vaikiška pasaulėžiūra,
pasaulio supratimas, mokykla,
taip pat Baltijos kelias, Sausio
13-osios naktis – įvykiai, į kiekvieno Lietuvos gyventojo atmintį išsirėžę visam gyvenimui.
Nepamirštas ir svarbiausias
aviacijos įvykis – sklandymo
čempionatas, Lietuvos lakūnų
bandytojų darbas. Nedaugelis
žino, kad 2012 m. pirmoji lietuviška įgula – Ignas Krivickas
ir Jonas Juknius keturviečiu
lėktuvėliu „Mooney M20 R“
apskrido aplink pasaulį, o po
ketverių metų, 2016-aisiais, J.
Juknius su Kirgizijos pilotu to-

kiu pat lėktuvėliu antrą kartą
apjuosė Žemės rutulį, tik šį
kartą skrido priešinga kryptimi – į vakarus!

Languose - Gedimino pilies istorija
Asta BLAŠKEVIČIENĖ, Zita DZETAVECKIENĖ, ikimokyklinio ugdymo mokytojos. Draugystės bibliotekos langus dvi savaites puošė lopšelio

– darželio „Vaivorykštė“ „Kiškiukų“ grupės mokytojų organizuota
savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių, tėvų,
mokytojų kūrybinių darbų ir fotograﬁjų paroda „Gedimino pilies
istorija“. Ji buvo skirta Lietuvių kalbos dienoms.
Siekėme puoselėti tautinę ir pilietinę savimonę, skatinant vaikų kūrybinę raišką ir individualumą, sudominti darželinukus
Lietuvos istorija.
Spalvingi ir išradingi 3-7 metų vaikų darbeliai traukė praeivių
dėmesį.
Už šiltą priėmimą ir bendradarbiavimą dėkojame Draugystės
bibliotekos kolektyvui.

Knygą „Žinianešys Lois Lowry“ laimėjo VILMUTĖ ŽALIAUSKIENĖ.
Prizą atsiimti redakcijoje, Kauno g. 15 (II a ., 6 kab.)., prieš tai susitarus tel. 8-605 99998

Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki gegužės 7 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

1

2

3

4

5

6

7

8

Kryžiažodžio (Nr. 9) atsakymas: KLOJIMAS

1679

SMS kaina
0,57 €

Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

Vertikaliai: Oftalmologė. Ešeriai. Akimi. Artima. Manai. Omarai. Ilso.
Rūkot. Pieš. Atstu. Italai. Aeronautas. Mini. Sakė.
Horizontaliai: Empatija. Fregatos. Sai. Kimo. Ten. Išima. Puri. Marti.
Meili. Einu. Miršta. Aus. Nekalta. AAK. Lygiateisė.
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Naujų patalpų biurams siūloma daugiau nei butų
Vytautas ŽEMAITIS. Buvusi ūki-

nių prekių parduotuvė Laisvės
gatvėje (priešais „antrukę“)
sparčiai pertvarkoma į biurų
pastatą, tokios pat paskirties
objektas šiemet pradės kilti P.
Cvirkos gatvėje – žiniasklaidoje
jau siūlyta rezervuoti patalpas,
jas nuomojantys gerą pusmetį
skelbiasi Kauno gatvėje iškilusio juodu stiklu blizgančio pastato savininkai... Susidaro įspūdis, kad pasibaigus karantinui
Marijampolės laukia įkurtuvių
bumas.
„Įkurtuvių bus, - sutinka Vytautas Brazaitis, firmos RE/
MAX nekilnojamojo turto (NT)
brokeris. - Tačiau patalpas nuomos ne naujos įstaigos ir įmonės, o iš anksčiau veikiančios
Marijampolėje. Jos pageidauja
naujų, šiuolaikiškesnių patalpų – vienos mažesnių, kitos didesnių. Nuomoti tokias ir siūlo
bei siūlys nekilnojamojo turto
plėtotojai.“

Paklaustas, kodėl kai kurių
patalpų nepavyksta išnuomoti
ilgą laiką, pašnekovas nurodo
galimai nepatrauklias vietas
arba/ir savininkų užsiprašomas per dideles mūsų miestui
kainas. V. Brazaitis sako, kad komercinio NT kvadratinio metro
nuomos kaina miesto centre yra
apie 8 eurai. Tai pirmuosiuose
aukštuose – čia įprastai kuriasi
prekybos ir paslaugų įmonės.
Antruose aukštuose kaina mažėja pora eurų. Kylant aukščiau,
nuompinigiai dar labiau menksta. Panaši tendencija ir komerciniam NT tolstant nuo centro.
Kylant naujiems biurų pastatams potencialūs nuomininkai
vis mažiau dairosi į senos statybos objektus, nes jų kaina panaši. Todėl jau ilgą laiką gyvybės
ženklų nesimato statiniuose, iš
kurių išsikraustė „Swedbank“ ir
SEB banko Marijampolės ﬁlialai. Įsigalint virtualiai bankininkystei, jie puikiai išsitenka

Skelbimas ant pastato Laisvės gatvėje. Už kelių
dešimčių metrų į biurų pastatą pertvarkoma buvusi
ūkinių prekių parduotuvė

šiuolaikiškesnėse, gerokai mažesnėse patalpose.

Buvusį mokyklos-internato pastatą pašešupyje (prie Marijonų gimnazijos) iš Turto banko nupirko privatus investuotojas. Jis čia iki 2032 -iųjų metų įrengs gyvenamąsias patalpas. Dabar daugiabutis projektuojamas
V. Žemaičio nuotraukos

Kaip elgiamės su naudotais daiktais?
Jūratė CVILIKIENĖ, „Swedbank“
Finansų instituto vadovė. Mūsų

instituto užsakymu atliktas gyventojų nuomonės tyrimas rodo
pasikeitusį požiūrį į pakartotinį
daiktų naudojimą. Pagrindiniu
gyventojų motyvu pirkti ir parduoti naudotus daiktus tampa
socialiai atsakinga elgsena, o
ne pinigų stygius ar noras sutaupyti.
Tyrimas atskleidė, kad naudotų
daiktų rinkoje mažėja pirkėjų,
kuriems aktuali mažiausia prekės kaina. Per pastaruosius trejus
metus visose prekių kategorijose
bent keliais procentiniais punktais paaugo skaičius gyventojų,
namuose neturinčių naudoto

daikto. Taip pat pagausėjo tų,
kurie nėra pirkę ar pardavę dėvėtų drabužių, avalynės, naudotos
buitinės, garso ar vaizdo technikos, smulkių vaikiškų prekių.
Vis daugiau gyventojų išgalint
įsigyti naujų daiktų, keičiasi išankstinės visuomenės nuostatos apie naudotus daiktus. Gyventojai rečiau sieja naudotus
daiktus su ﬁnansiškai skurdžiu
gyvenimu ir bando prisijaukinti
pakartotinio naudojimo madą.
Populiariausioje drabužių kategorijoje pardavimo tendencija
ypač ryški – dėvėtus drabužius
parduodančiųjų skaičius per kelis pastaruosius metus išaugo
net 55 procentais. Tikėtina, kad

pokyčius šioje prekių kategorijoje lėmė elektroninių pardavimo platformų išpopuliarėjimas.
Gyventojams daugiau laiko
praleidžiant namuose atsiranda daugiau galimybių atlikti
spintų „reviziją“ ir atrinkti nebenaudojamus daiktus bei drabužius, kuriuos galima lengvai
ir patogiai parduoti internetu.
Remiantis tyrimo rezultatais,
šalies gyventojai taip pat linkę
pirkti ar parduoti naudotą buitinę techniką, baldus ir vaikiškas
prekes. Nepilnamečius vaikus
auginančių tėvų kategorijoje irgi
ryškėja naudotų daiktų pirkimopardavimo tendencijos.
Smulkias vaikiškas prekes

Jeigu komercinio NT pasiūla
gerokai pranoksta paklausą, tai
gyvenamojo būsto rinkoje situacija priešinga – gyventojai nori
naujų butų, tačiau jų nesiūloma.
Bene paskutinis gyvenamasis
kompleksas prieš keletą mėnesių baigtas statyti Mokolų
gatvėje, buvusios automobilių
stovėjimo aikštelės vietoje. Visi
butai ten išpirkti.
Atrodytų, geras pavyzdys kitiems NT plėtotojams, tačiau
tokio daugiabučių namų statybos projekto, koks, pavyzdžiui,
prieš dešimtmetį įgyvendintas
Kosmonautų gatvėje, dabar niekas nesiima.
RE/MAX brokeris aiškina, kodėl: „Mieste silpnoka gyventojų
perkamoji galia. Statybininkams labai sudėtinga pasiūlyti
1 kv. metrą už 1 000 eurų. Iš to
nelabai ką uždirbsi. Brangesnio

būsto dauguma neįperka, nes
tiek „netraukia“ jų atlyginimai,
į kuriuos atsižvelgia kreditus
teikiantys bankai. Todėl Marijampolės rinka gyvenamojo
būsto plėtotojams nėra patraukli, statyti labiau apsimoka prie
Kauno ar Vilniaus.“
V. Brazaitis nesiima spręsti,
ar miesto patrauklumas naujo
gyvenamojo būsto statytojams
mažėja ir dėl menkstančio gyventojų skaičiaus. „Greičiausiai tai neturi didesnės įtakos,
nes, kaip minėjau, jaučiama
nemaža butų paklausa“, - sako
brokeris.
Anot jo, butų Marijampolėje –
tiek naujos, tiek senos statybos
perka ir kauniečiai, nes jie čia
gerokai pigesni nei Laikinojoje sostinėje, o pasiekti darbo
vietą Kaune trunka mažiau nei
valandą.

parduodančių tėvų skaičius per
paskutinius kelerius metus išaugo dvigubai, o dovanotų daiktų
gavusiųjų sumažėjo net 20 proc.
Tad akivaizdu, jog tėvai nebenaudojamiems ar išaugtiems
vaikiškiems daiktams vis dažniau stengiasi surasti naujus
šeimininkus juos parduodami.
Tiesa, vaikiškų daiktų dovanojimas vis dar populiarus – maždaug pusė apklaustųjų smulkius
ir stambius daiktus atiduoda
dykai. Tokia tendencija natūrali,
mat išaugti ar nebenaudojami
vaikų daiktai įprastai perleidžiami artimųjų ar draugų šeimoms,
o jei tokių šeimų artimoje aplinkoje nėra, svarstoma daiktus
parduoti.
Rečiausiai gyventojai pakartotinai naudoja garso ir vaizdo
techniką. Tikėtina, kad šį pokytį

lėmė technologijų tobulėjimas −
naujų aukšto lygio technologijų
įrenginių pasiūla tapo itin didelė,
ir net kainai jautrus pirkėjas gali
rasti sau prieinamą naują įrenginį vietoje to, kad ieškotų gerai
veikiančio naudoto.
Išmanieji telefonai, kaip ir
kompiuterinė technika, vis rečiau atsiduria antrojoje rinkoje.
Tiesa, vyresnio amžiaus grupėse
išlieka ryški telefonų gavimo, o
kiek jaunesnėse amžiaus grupėse – dovanojimo tendencija.
Tyrimas parodė, kad gyventojai
vis rečiau mano, jog pakartotinai daiktai naudojami iš skurdo
– taip galvoja 3 respondentai iš
10. Tai įkvepianti tendencija,
rodanti, kad pakartotinis daiktų naudojimas mūsų šalyje vis
mažiau reiškia kažką gėdingo ir
turi potencialo populiarėti.
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Kas ir kodėl naikina Nemuno euroregioną?

Gintaras SKAMAROČIUS
Šią savaitę Marijampolės savivaldybės taryba
priėmė sprendimą inicijuoti mano vadovaujamos
viešosios įstaigos (VšĮ) Nemuno euroregiono Marijampolės biuras likvidavimą.
Prieš ir po posėdžio sulaukiau iš esmės vieno
klausimo - kodėl?
Prieš 24 metus įkurta Lietuvos, Baltarusijos ir
Lenkijos pasienio regionų sąjunga „Nemuno euroregionas”, vėliau prie jos prisijungė Karaliaučiaus srities rytiniai rajonai. O 1998 m. įkūrėme
VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biurą. Jo
siekis - plėtojant kaimyninių šalių pasienio regionų bendradarbiavimą, gerinti gyvenimo kokybę,
šalinti neigiamus tarptautinius stereotipus, kurti
saugesnę ir taikesnę ateitį.
Įstaigos formalus iniciatorius - Marijampolės
rajonas, steigėjai – Marijampolės rajono ir miesto
savivaldybės. Vėliau įstaigos dalininkais priimta
daugiau savivaldybių. Nuo įkūrimo vadovavau šiai
VšĮ. Ji yra nesiekianti pelno organizacija, todėl jos
veiklai, projektams įgyvendinti būtinas savivaldybių-dalininkų dalinis ﬁnansavimas.
Nemuno euroregiono teritorija vadinama lietuvių
etniniais kraštais, juose ir dabar gyvena gausios
lietuvių bendruomenės, yra daug mūsų tautos
kultūros paveldo. Euroregionas sudarė galimybę
mūsų šaliai skatinti etninių kraštų lietuviškumą,
kaip ir kitoms valstybėms rūpintis savo atstovaujamų lenkų, rusų, baltarusių tautų interesais kitose
šalyse, įskaitant verslo skatinimą.
Didžioji problema, kad šiai veiklai skiriamos vis
didesnės lėšos masina egoistinius trumpalaikius
interesus. Dalis partinių veikėjų stengiasi šią ir
panašias struktūras išnaudoti savo siauriems interesams.
Problemų kilo jau kuriant įstaigą. Antai ją „visuomeniniais pagrindais“ siekė perimti tuometinės
Marijampolės apskrities viršininko administracijos
regiono plėtros departamentas (jo vadovu buvo
dabartinis Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis).
Nepavyko, bet pyktis ir pavydas, matyt, liko.
Kai, būdamas Marijampolės rajono tarybos nariu,
nesutikau pakeisti frakcijos, kitos savivaldybės
neskyrė sutarto ﬁnansavimo - devynetą mėnesių
buvau paliktas be atlyginimo. Išgyvenau.
Galėčiau tęsti prisiminimus, kaip mūsų įstaigos stiprinimui gauto ﬁnansavimo didžioji dalis
„nusėdo“ apskrities departamente, kaip nuolat ir
įvairiomis kryptimis buvau žeminamas aš ir mano
vadovauta įstaiga, žlugdomi mūsų teikti projektai,
tarp jų parengti Marijampolei.
Niekada nebuvau partiniu, baigęs Marijampolės
rajono tarybos nario kadenciją ilgą laiką nedaly-

vavau politinėje (partinėje) veikloje. Taip siekiau
viešosios naudos visam kraštui.
Kurį laiką tai pasiteisino.
Tačiau nelikus formalių regionų – apskričių, vis
labiau įsigalint partiniams interesams, iš euroregiono Lietuvos pusės buvo atimta teisė deleguoti
savo atstovą į programų komitetus. Kolegos Lenkijoje parodė man Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos struktūrose dirbančių žmonių išplatintą
slaptą pranešimą, kad mūsų įstaigai reikėtų neskirti
ﬁnansavimo. Tai tęsėsi apie 5 metus. Finansavimą gavome iš kitų ES programų, kurių nepasiekė
vietinės ambicijos. Atlaikėme ir vėl sustiprėjome,
organizavome tarptautinę mūsų interesus atstovaujančią veiklą, bet ją ėmė žlugdyti net mūsų
šalies veikėjai. Tai paskatino grįžti į politiką.
Prasidėjo dar didesnis puolimas prieš mane ir
įstaigą. Pavyzdžiui, Šakių rajono savivaldybės – jos
meras konservatorius Edgaras Pilypaitis - taryba
nusprendė neﬁnansuoti mūsų įstaigos ir iš jos
pasitraukti. Konservatorių merai ar vicemerai Alytaus rajone, Kazlų Rūdoje, Lazdijų rajone inicijavo
panašius sprendimus.
Lazdijai, paraginti partnerių Lenkijoje, siekia kurti
„funkcinę zoną“ ir tikisi jos pagalba perimti bendradarbiavimą (ar tik tam skirtas lėšas?) iš mūsų
euroregiono, jo centrą persikelti iš Marijampolės
į Lazdijus. Kadangi šio rajono vicemero konservatoriaus nuomone, euroregionas tam trukdo, jis
pasiūlė mūsų įstaigą likviduoti, o taryba priėmė
atitinkamą sprendimą.
Kai paskelbiau, kad Marijampolės vienmandatėje
apygardoje dalyvausiu pernai vykusiuose Seimo
rinkimuose, Marijampolės savivaldybės vadovai
skubos tvarka į 2020 08 31 tarybos posėdžio darbotvarkę buvo įtraukę sprendimą pritarti Lazdijų
pasiūlymui likviduoti euroregioną.
Anksčiau minėtas V. Tumelis siūlė man neprieštarauti, nes su lenkais esą bus kuriama kita įstaiga.
Sunkiai pavyko susitikti su meru, jam, o vėliau ir
visai socialdemokratų daugumai paaiškinti neigiamas tokio sprendimo pasekmes. Klausimas iš
darbotvarkės buvo išbrauktas.
Europa spaudžia šalis nares, kad jos daugiau
teisių ir lėšų perduotų pasienio regionams, jų
struktūroms. Nuo 2019 m. su Lenkijos partneriu
derinome ir kūrėme papildomą pasienio struktūrą
(Europos teritorinio bendradarbiavimo grupę Nemunas-Niemen). Siekėme visam pasienio regionui
2021-2027 laikotarpiui gauti apie 15-20 mln. eurų.
Visuotiniame įstaigos susirinkime sutarėme, kad į
Grupės valdymą įeis mūsų įstaigos, Marijampolės,
Alytaus, Birštono ir Kalvarijos merai ar jų deleguoti atstovai. Marijampolės meras pažadėjęs tapti
šios grupės valdymo nariu, vėliau į ją delegavo V.
Tumelį. Nujaučiau likimą.
Grupės kūrimui buvo daromos kliūtys: bandyta
perimti jos valdymą dar iki įkūrimo, galop Marijampolės, Alytaus ir Birštono (vadovai socialdemokratai) atstovų pastangomis planuotas steigiamasis Grupės susirinkimas buvo sužlugdytas, o
Marijampolės, Alytaus ir Birštono savivaldybių
tarybos nusprendė likviduoti VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biurą.
Valstybės, krašto ir platesnius nei vienos savivaldybės interesus supranta partinius interesus
ignoravę du buvę apskričių viršininkai (socialdemokratas ir konservatorius). Jie Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje išsakė padėkas įstaigai
bei man ir prieštaravimą euroregiono struktūros
naikinimui.
Deja, šį kartą čia neatlaikėme.

Katarakta? Padėsime pasveikti

Paprastai tariant, katarakta yra
lęšiuko sudrumstėjimas. Tai - viena pagrindinių regėjimo netekimo priežasčių visame pasaulyje.
Tačiau šiuolaikiniai oﬅalmologijos pasiekimai leidžia ją sėkmingai gydyti ir pasveikti.

Pagrindinė
priežastis – amžius
Katarakta gali būti perduodama
iš kartos į kartą, gali būti įgimta
ar įgyta po traumos ar ligos, tačiau dažniausia ligos pasireiškimo priežastis – amžius. Bėgant
metams vyksta akies lęšiuko
pokyčiai, formuojasi drumstys,
todėl žmogus pradeda blogai
matyti. Nors pradinėse stadijose katarakta gali nesukelti rimtų
regėjimo problemų, tačiau ligai
progresuojant silpstantis regėjimas gali baigtis aklumu. Kai
lęšiuko drumstis pradeda trukdyti pilnaverčiam gyvenimui,
darbinei veiklai, reiktų nedelsiant
kreiptis į specialistą.

Kaip pasireiškia
liga?
Sergant katarakta jokie akiniai
nepadeda pagerinti žmogaus regėjimo. Dažnai daiktai matomi
dvigubi ar gelsvame fone, ženkliai susilpnėja matymo ryškumas, drumstėdamas lęšiukas
iškraipo spalvas, gali atsirasti jautrumas ryškiai šviesai. Kataraktai
progresuojant rūkas akyse tirštėja, darosi sunku skaityti, vairuoti
automobilį, o nesiimant priemonių, lęšiukui visai sudrumstėjus
regėjimas išnyksta.

Gydymas - trumpa
ir saugi operacija
Vienintelis sėkmingas kataraktos gydymo būdas – operacija.
Naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsiﬁkatorių – akyje padaromas 2–3
mm dydžio pjūvis ir sudrumstėjęs lęšiukas pakeičiamas dirbtiniu
implantu. Kataraktos operacija
trunka apie 30 minučių, atliekama naudojant vietinę nejautrą,
todėl nejaučiamas skausmas ar
diskomfortas. Tačiau svarbiausia, kad regėjimas pagerėja iškart
arba praėjus vos keletui dienų po
operacijos.

Svarbu kreiptis laiku
Pastebėjus silpstantį regėjimą
reikėtų nedelsiant pasikonsul-

tuoti su gydytoju, nes kataraktos
operacijos sėkmė priklauso ne tik
nuo gydytojo meistriškumo, naudojamos įrangos, bet ir nuo ligos
stadijos. Kuo labiau lęšiukas sudrumstėjęs, tuo sunkesnė operacijos eiga, padidėja pooperacinių
komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį. Be
to, kataraktai progresuojant, gali
padidėti akispūdis, rizikuojama
susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus, regėjimo sugrąžinti
nebeįmanoma.

Modernios ir
saugios operacijos
A.Klinikos „Akių chirurgijos
centre“ operacijas atlieka aukščiausios kvaliﬁkacijos specialistas, tikras savo srities profesionalas, gyd. Saulius Ačas. Jis
yra atlikęs šimtus kataraktos
operacijų, taip pat ne vieną ypač
sudėtingą akių operaciją ir įgyjęs
neįkainojamos patirties grąžinant
pacientams regėjimą. Operacijos
atliekamos pažangiausiu kataraktos pašalinimo metodu – fakoemulsiﬁkacijos būdu. „Akių
chirurgijos centre“ naudojama
moderni diagnostinė ir operacinė
įranga, kokybiškos priemonės.
Mūsų pacientai džiaugiasi, kad
profesionali pagalba suteikiama
nelaukiant ilgose eilėse, ypač tai
aktualu, jeigu katarakta sparčiai
progresuoja.
Šiuolaikiniai metodai leidžia
pasiekti puikių rezultatų, tačiau
labai svarbu laiku kreiptis į specialistus. Prisiminkite, kuo ankstyvesnė ligos stadija, tuo geresni
rezultatai, o uždelstų atvejų operacijos eiga visada komplikuota,
ilgesnė ir sudėtingesnė.

Visus, kuriems gydytojai
diagnozavo kataraktą ir
pataria atlikti operaciją,
kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių
pr. 66, Kaune. Šiuolaikinė
mikrochirurginė įranga,
kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti
puikių rezultatų. Registruokitės telefonu (8 37) 750 805.
www.akiuchirurgija.lt

