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Spalio 26-osios, pirmadienio, 
rytas vienai ukmergiškei (g. 
1964 m.) prasidėjo nesėkmėmis. 
Neblaivi prie vairo sėdusi mo-
teris partrenkė dviratininką, 
apgadino du automobilius ir 
atsidūrė Policijos komisariato 
laikino sulaikymo kameroje.

Apie 6.45 valandą policijai buvo 
pranešta, kad Miškų gatvėje, prie 
25-ojo namo, nenustatytas auto-
mobilis partrenkė vyriškį. Į eismo 
įvykio vietą buvo iškviesti ir medi-
kai, ir policijos pareigūnai. Nuken-
tėjusysis paaiškino, kad mindamas 
dviračiu pamatė prieš eismą va-
žiuojantį automobilį. Nors dvirati-
ninkas pasitraukė į šalikelę, trans-
porto priemonė jį kliudė. Vyras 
jautė kojos skausmą, bet jį apžiū-
rėję medikai sužalojimų nenustatė. 
Dviratininkas teigė, jog nematė, 
kas vairavo minėtąjį automobilį, 

Neblaivi vairuotoja kliudė 
dviratininką ir apgadino 

automobilius
neįsidėmėjo ir valstybinių numerių.

Netrukus, apie 6.50 valandą, 
policija sulaukė pranešimo, kad 
Vytauto gatvės ir Anykščių skers-
gatvio sankryžoje automobilis 
„Ford Focus“ trenkėsi į priešais 
važiavusio „Lexus“ markės au-
tomobilio galą. Pranešėjas prašė 
paskubėti, nes vairuotoja galimai 
neblaivi, gali pasišalinti iš eismo 
įvykio vietos. Atvykus pareigū-
nams moteriai nustatytas 2,73 pro-
milės girtumas. 

Besiaiškinant šiuos įvykius nu-
statyta, jog prieš susidūrimą auto-
mobilis „Ford Focus“ kliudė Pau-
pio gatvės kelkraštyje stovėjusį 
„Volvo“ markės automobilį.

Neblaivi vairuotoja buvo nu-
vežta į Policijos komisariatą ir 
patalpinta į laikino sulaikymo ka-
merą. 

„G. ž.“ inform.

Vilniaus miesto apylinkės 
teismas atmetė ukmergiškių 
teisininkų ieškinį dėl žalos svei-
katai už darbą gyvsidabriu už-
terštame Ukmergės teisme. 

Teismas konstatavo, jog termi-
nas ieškinio pateikimui turėjo būti 
skaičiuojamas nuo sužinojimo 
apie taršą gyvsidabriu 2012–2013 
metais, o ne nuo pernai priimto 
Aukščiausiojo Teismo sprendimo, 
todėl atmetė jį dėl senaties.

Kaip „Gimtojoje žemėje“ esa-
me skelbę, keturiolika Ukmergės 
teisininkų bei teismo esamų ir bu-
vusių darbuotojų 2019 metų lap-
kritį padavė Lietuvos valstybę į 
teismą ir prašė jiems priteisti apie 
224 tūkst. eurų. Ilgus metus, nuo 
2003 iki 2012 metų, gyvsidabriu 
užterštose teismo patalpose dirbę 
žmonės reikalavo ne tik neturti-
nės žalos atlyginimo, bet ir priedų 
prie atlyginimo už darbą, dirbtą 
esant nukrypimų nuo normalių 
darbo sąlygų. Tarp ieškovų yra 
buvę Ukmergės apylinkės teismo 
pirmininkai – dabar Lietuvos ge-
neralinio prokuroro pareigas ei-
nantis Evaldas Pašilis bei į pensiją 
jau išėjusi teisėja Edita Zarembie-
nė, taip pat tebedirbantys teisėjai 
– Snieguolė Bielskienė, Regina 
Nenortienė, kiti teismo darbuoto-
jai bei Vilniaus apylinkės proku-
ratūros 7-ojo skyriaus Ukmergėje 
prokuroras Liudas Žuklys.

Praėjusių metų gruodį vyku-
siame pirmame posėdyje buvo 
iškeltas klausimas dėl proceso 

Teismas atmetė antroje 
„gyvsidabrio byloje“ 
pateiktus ieškinius

neviešumo, nes aptariami asmens 
duomenų apsaugos klausimai, su-
siję su sveikata, dėl to posėdžiai 
buvo uždari.

Nors ir atmetęs ieškinį dėl se-
naties, Vilniaus miesto apylinkės 
teismas taip pat pasisakė dėl jo 
reikalavimų pagrįstumo ir įverti-
no, kad jie nėra įrodyti.

„Teismo giliu įsitikinimu, vals-
tybė 2003 metais negalėjo objek-
tyviai numatyti 2012–2013 metų 
įvykių, todėl joks objektyvus 
poreikis 2003 metais rūpintis dar-
buotojų sauga taip, kaip tai buvo 
atliekama 2012 metais, o būtent 
su tuo ieškovai sieja valstybės po-
zityviosios pareigos neatlikimą, ir 
negalėjo atsirasti. Patys darbuoto-
jai per tą laiką nereiškė nei vals-
tybei, nei darbdaviui jokių prašy-
mų, pretenzijų. Iš byloje esančių 
duomenų nėra pagrindo išvadai, 
kad valstybė neatliko savo pozi-
tyvios pareigos pasirūpinti ieš-
kovais taip, kaip buvo būtina tuo 
metu“, – skelbiama teismo nutar-
tyje.

(Nukelta į 4 psl.)

Loreta EŽERSKYTĖ

Sekmadienį vyko Lietuvos 
Respublikos Seimo rinkimų pa-
kartotinis balsavimas. Išanksti-
niais antro rinkimų turo balsa-
vimo duomenimis, daugiau nei 
pusė atėjusių balsuoti Deltuvos 
pietinės (Nr. 61) apygardos rin-
kėjų – 6 612 arba 53,53 proc. 
dalyvavusiųjų – savo palaiky-
mą išreiškė Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos kandidatui 
64 metų Juozui Varžgaliui. Už 
Tėvynės sąjungos – Lietuvos 
krikščionių demokratų atstovę 
Agnę Balčiūnienę balsavo 5 357 
arba 43,37 proc. apygardos gy-
ventojų. 

Spalio 11 dieną vykusiuose 
rinkimuose Deltuvos pietinė-
je rinkimų apygardoje į Seimą 
pretendavo vienuolika kandi-
datų. Į antrą rinkimų turą pa-
teko du daugiausia balsų gavę 
kandidatai. Pirmame ture už 
A. Balčiūnienę balsavo 3 058 
ukmergiškiai, J. Varžgaliui 
savo palankumą išreiškė 2 620 
rinkėjų.

Antrame ture aktyvumas 
viršijo šalies vidurkį

Deltuvos pietinėje rinkimų 
apygardoje į sąrašus buvo įrašyti 
31 479 rinkėjai. Šiuose rinkimuo-
se balsavimas vyko 28 apylinkė-
se – iš jų 27 esančiose Ukmergės 
rajone ir Jonavos rajono Upninkų. 

Į Seimą Ukmergė vėl išrinko 
Juozą Varžgalį

Spalio 11 d. vykusiame pir-
mame ture dalyvavo 14 210 arba 
45,14 proc. balso teisę turinčių 
ukmergiškių, spalio 25 d. sureng-
tame antrame ture balsavo 12 352 
(39,24 proc.) rinkėjų. 

Šalyje pirmame ture aktyvu-
mas siekė 47,8 proc., antrame – 
38,95 proc.

Pirmame ture 3 918 (12,45 
proc.) Deltuvos pietinės apygar-

dos rinkėjų dalyvavo išankstinia-
me balsavime. Iš jų 1 484 balsa-
vo iš anksto, 197 – specialiuose 
punktuose, 2 237 – namuose. An-
trame ture pasirinkusių išankstinį 
balsavimą buvo truputį mažiau 
– 3 874 (12,31 proc.). Iš anksto pi-
lietinę pareigą atliko 1 410 ukmer-
giškių, 210 balsavo specialiuose 
punktuose, 2 254 – namuose. 

(Nukelta į 2 psl.)

Nijolė STUNDŽIENĖ

Ukmergės išsėtinės sklerozės 
draugija „Mažoras“ nuo šiol 
miesto centre, Kauno gatvėje, 
turės savo vardinį suolelį. Ant 
vieno iš jų, esančių prie viešbu-
čio „Big Stone“, praėjusią savai-
tę buvo pritvirtinta tai patvirti-
nanti lentelė, kurioje užrašyta: 
„Ne visiems atsistoti paprasta. 
Bet įmanoma. Išsėtinė sklerozė 
– liga, kurią galima stabdyti“. 
Ceremonijoje dalyvavo šios idė-
jos iniciatoriai, pagalbininkai ir 
svečiai.

Išsėtinė sklerozė – tai nepagy-
doma lėtinė liga, kuri pažeidžia 
centrinę nervų sistemą. Sergan-
čiųjų smegenyse randama autoi-
muninių uždegimo požymių, o tai 
reiškia, kad žmogaus organizmas 
kovoja pats prieš save. Ligos eiga 
labai individuali, bet pamažu pra-
randamas gebėjimas laisvai ju-
dėti, netenkama dalies regėjimo, 

Mieste – sergančiųjų išsėtine 
skleroze suolelis

svaigsta galva – žmonės tampa 
neįgalūs. Tačiau pritaikius tinka-
mus vaistus, kitas priemones ligą 
galima pristabdyti ir kontroliuoti. 

Sergančiųjų šia liga yra ir 
Ukmergėje. 2018 metų sausio pa-
baigoje susibūrę draugėn ukmer-
giškiai įsteigė išsėtinės sklerozės 

draugiją „Mažoras“, kuriai vado-
vauja gydytoja Gertrūda Ivano-
vaitė. „Mūsų klubas nėra didelis, 
jam priklauso apie 20 narių, veik-
loje gali dalyvauti žmonės, turin-
tys judėjimo bei kitų negalių“, – 
pasakojo gydytoja. 

(Nukelta į 8 psl.)

AUTORĖS nuotr.
Renginio organizatoriai ir svečiai.
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DIENŲ TĖKMĖJE

Mielieji, 
nuoširdžiai dėkoju visiems mūsų krašto žmo-

nėms, dalyvavusiems rinkimuose, ir ypač tiems, 
kurie patikėjo manimi. Kiekvienas Jūsų balsas, 
atiduotas už mane, pirmiausia yra didelė atsa-
komybė ir paskata tęsti pradėtus darbus, vykdy-
ti duotus pažadus. 

Įsipareigoju LR Seime dirbti dėl Ukmergės 
krašto ir visos šalies žmonių gerovės. 

Nuoširdžiai, 
Juozas VARŽGALYS

Užs. Nr. 0018678

Spalio 24-ąją, apie 12 valandą, 
į Pavasario gatvėje gyvenančios 
ukmergiškės (g. 1942 m.) namų 
kiemą atėjo trys romų tautybės 
moterys, kurios paprašė virinto 
vandens vaikui. Šeimininkė įpy-
lė vandens, namo prieangyje pa-
bendravo su nepažįstamosiomis ir 
šios pasišalino. 

Prarado 10 tūkst. eurų
Grįžusi į namus pranešėja pasi-

gedo kambaryje spintelėje buvusių 
6 tūkstančių eurų ir kitoje vietoje, 
spintos stalčiuje, laikytų 4 tūks-
tančių eurų. Žala – 10 000 eurų. 

Dėl šios vagystės rajono Poli-
cijos komisariate pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

„G. ž.“ inform. 

Savaitgalį vykusioje „Maisto 
banko“ akcijoje šalies gyvento-
jai nepasiturinčių maitinimui 
paaukojo daugiau nei 287 tūkst. 
vienetų įvairių maisto produk-
tų, kurių vertė viršija 300 tūkst. 
eurų. Ukmergiškiai nepasiturin-
tiems nupirko maisto už 3 625 
eurus.

Šių metų „Maisto banko“ akcija 
buvo mažesnė ir dėl esamos situ-
acijos išskirtinė. Ji vyko 65 Lie-
tuvos miestuose ir miesteliuose, 
dalyvavo 284 organizacijos. 

Kaip „Gimtajai žemei“ pasa-
kojo labdaros ir paramos fondo 
„Maisto bankas“ komunikacijos 
vadovė Miglė Petronytė, organi-
zuoti šią akciją buvo ypatingai 
sudėtinga – iki paskutinės akcijos 
minutės keitėsi dalyvaujančių or-
ganizacijų, jiems padedančių sava-
norių skaičiai. „Vieni sužinodavo, 
kad turėjo kontaktą su COVID-19 
sergančiu asmeniu ir privalėdavo 
izoliuotis, kiti tiesiog pajusdavo 
peršalimo simptomus ir likda-
vo namuose, todėl koordinavimo 
buvo labai daug, tačiau esame la-
bai dėkingi mūsų pagalbininkams 
ir organizacijoms-partnerėms, jog 
skyrė didelį dėmesį saugumui ir 
nerizikavo nei savo, nei aukotojų 
sveikata“, – teigė M. Petronytė. 

Pasak komunikacijos vadovės, 

Spalio 24-ąją, apie 22.20 va-
landą, Ukmergėje, namuose, 
konflikto metu neblaivus vy-
ras (g. 1986 m.) naudojo fizinį 
smurtą prieš neblaivią sugyven-
tinę. Nukentėjusiajai, kuriai nu-

Maistą nepasiturintiems 
Ukmergėje rinko tik dvi 

organizacijos
žinant šios „Maisto banko“ akcijos 
aplinkybes – rezultatai daugiau 
nei džiuginantys. 

Mūsų rajone norą dalyvauti ak-
cijoje pareiškė tik dvi nevyriausybi-
nės organizacijos – Ukmergės kraš-
to neįgaliųjų sąjunga ir Ukmergės 
rajono neįgaliųjų draugija. Jiems 
talkino 59 savanoriai. Visi jie dirbo 
ir maistą rinko penkiose parduo-
tuvėse – „Lidl“ (Vytauto g.), „Iki“ 
(Vilniaus g.), „Maxima XX“ (Žie-
do g.), „Maxima X“ (Antakalnio g.) 
ir „Rimi“ (Vytauto g.). 

Ukmergėje buvo surinkta 3 486 
vienetai maisto produktų, kurių 
preliminari vertė – 3 625 eurai. 
Akcijos organizatoriai suskaičia-
vo, kad ukmergiškiai nepasiturin-
tiems paaukojo 1 111 kartų. 

M. Petronytė sakė, kad auko-
jimų tendencijos išliko panašios 
kaip ir pernai. Daugiausia žmonės 
pirko makaronų, kruopų, aliejaus. 
Dosniausi buvo didžiųjų miestų 
gyventojai. Didžioji dalis surinktų 
maisto produktų nepasiturinčius 
pasieks dar iki Kalėdų.

Nespėję paaukoti maisto pro-
duktų, prisidėti prie nepasiturin-
čiųjų maitinimo gali skambindami 
trumpuoju numeriu 1343 (auka 
3 eurai) ar aukodami internetu 
www.maistobankas.lt/paremk.

„G. ž.“ inform.

Smurtavo sugyventiniai
statytas 1,71 promilės girtumas, 
Ukmergės ligoninėje diagnozuoti 
sumušimai. Smurtautojas buvo 
sulaikytas, jam nustatytas 2,87 
promilės girtumas. 

Tą pačią dieną, apie 3 valandą, 

Ukmergėje konflikto metu buvęs 
sugyventinis (g. 1976 m.) du kar-
tus delnu sudavė moteriai ir sukė-
lė jai fizinį skausmą. Motiną ban-
džiusiai apginti pilnametei dukrai 
įtariamasis įspyrė.

Dėl smurto artimoje aplinkoje 
pradėti ikiteisminiai tyrimai.

„G. ž.“ inform. 

Į Seimą Ukmergė vėl išrinko 
Juozą Varžgalį

(Atkelta iš 1 psl.)

Aktyviausiai Seimą rinko 
Krikštėnų rinkimų apylinkės gy-
ventojai – spalio 25-ąją balsavo 
48,6 proc. rinkėjų (pirmame ture 
– 55,31 proc.). Antrame ture Pa-
šilės rinkimų apylinkėje dalyva-
vo 47,45 proc., Maironio – 46,07 
proc., Balelių – 44,98 proc., Re-
čionių – 43,78 proc. rinkėjų. 

Mažiausio aktyvumo šiuose 
rinkimuose sulaukta Upninkų rin-
kimų apylinkėje – pirmame ture 
jis siekė 33,73 proc., antrame  – 
26,67 proc. Spalio 25-ąją Kauno 
rinkimų apylinkėje savo pilietinę 
pareigą atliko 33,06 proc. rinkėjų, 
Smėlių – 34,92 proc., Dainavos – 
35,01 proc., Deltuvos – 35,22 proc.

Dalyvavo ir praeituose 
Seimo rinkimuose

Seimo valdančiajai daugumai 
atstovaujančių Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos kandidatui J. 
Varžgaliui ir opozicijai priklau-
sančios Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių demokratų 
atstovei A. Balčiūnienei ir šie par-
lamento rinkimai – antri iš eilės. 
Prieš ketverius metus, tuomet abu 
naujokai, pirmame ture surinkę 
daugiausia balsų taip pat pateko 
į antrą turą ir dalyvavo pakartoti-
niame balsavime. 2016-ųjų Seimo 
rinkimų pirmame ture A. Balčiū-
nienę palaikė 3 250 arba 20,93 
proc. rinkėjų, J. Varžgalį – 3 030 
arba 19,51 proc. rinkėjų. 

Antrame ture didesnio palai-
kymo sulaukė J. Varžgalys – už jį 
balsavo 7 454 (56,91 proc.) rinkėjų, 
už A. Balčiūnienę – 5 224 (39,88 
proc.) ukmergiškių. Ukmergės ra-
jono atstovu Seime buvo išrinktas 
„valstietis“.

Po ketverių metų rinkimų sce-
narijus pasikartojo. Pirmame ture 
vėl pirmavo Tėvynės sąjungos – 
Lietuvos krikščionių demokratų 
kandidatė, antrame ją aplenkė Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjun-

gos kandidatas. J. Varžgalys, nors 
antrame ture surinkta 842 balsais 
mažiau nei 2016-iais, jų pakako, 
kad gautų Seimo nario mandatą. 
A. Balčiūnienė spalio 25-ąją gavo 
133 balsais daugiau nei ankstes-
niuose rinkimuose, bet jų buvo per 
maža, kad švęstų pergalę. 

Nusileido tik vienoje 
apylinkėje

Antrame rinkimų ture J. Varž-
galys pirmavo 27 rinkimų apy-
linkėse iš 28-ių, esančių Deltuvos 
pietinėje apygardoje. Didžiausio 
palaikymo „valstietis“ sulaukė Ba-
lelių (67,77 proc.), Siesikų (66,84 
proc.), Žemaitkiemio (66,52 proc.), 
Upninkų (62,92 proc.), Taujėnų 
(61,48 proc.), Šešuolių (60,44 proc.) 
apylinkėse. Mažiausiai palaikan-
čių balsų politikas gavo Kęstučio 
apylinkėje – 45,82 proc. 

Galima prisiminti, kad pra-
ėjusiuose Seimo rinkimuose už 
šį politiką aktyviausiai balsavo 
Tolučių (76,92 proc.), Žemaitkie-
mio (72,36 proc.), Balelių (76,19 
proc.), Kulniškių (75,41 proc.), 
Laumėnų (71,43 proc.) apylinkių 
rinkėjai. 

Politikas tikėjo savo 
pergale

Antrai kadencijai į Seimą iš-
rinktas J. Varžgalys „Gimtajai že-
mei“ sakė, kad tikėjo savo pergale 
šiuose rinkimuose: „Galbūt kai 
kurie ukmergiškiai manęs pasi-
gesdavo televizijų laidose, pakri-
tikuodavo, kad nebuvau dažnai 
matomas. Bet mano pasirinktas 
darbo stilius šiek tiek kitoks. Ket-
verius metus būdamas Seimo na-
riu aktyviai dalyvavau visuose 
plenariniuose posėdžiuose, dirbau 
Biudžeto ir finansų komitete. Taip 
pat daug laiko skyriau ir nemažai 
nuveikiau gerų darbų Ukmergės 
kraštui bei jo žmonėms, nes labai 
gerai žinau, ko labiausiai jiems 
reikia. Apibendrintai galiu pasa-
kyti, jog padariau tai, ko nespėjau 

atlikti arba kam prirūko tvirtesnio 
palaikymo dirbant rajono savival-
dybės administracijos direktoriu-
mi. Per kadenciją nuveikti darbai 
gerai matomi ir žinomi ukmergiš-
kiams, todėl tikėjausi sulauksiąs 
jų palaikymo tuos darbus tęsti. 
Nuojauta pasitvirtino...“

Politikas neslėpė, jog kartu 
su rajono savivaldybės vado-
vais – meru, direktoriumi – ypač 
daug kartu dirbo, kad Ukmergę 
pasiektų investicijos, nukreiptos 
į aplinkkelio bei ligoninės mo-
dernizavimo projektus. Jau pra-
sidėjo naujojo tilto per Šventąją 
bei aplinkkelio projektavimas, 
statyba, kuri kainuos apie 15 
milijonų eurų, planuojama nuo 
2023-ųjų. Taip pat bendromis pa-
stangomis sutvarkyta Tulpiakie-
mio kelio, kuris šį kaimą sujungė 
su Pagiriais, atkarpa, atliktas ke-
lio Vepriai–Praniukai kapitalinis 
remontas, įgyvendinta nemažai 
smulkesnių projektų, o kai ku-
riems, pavyzdžiui, dviračių takui 
nuo Dukstynos sodų iki Vidiškių, 
„uždegta žalia šviesa“. 

„Seimo narys tam ir renkamas, 
kad bendradarbiautų su savival-
dybės vadovais, atliktų savotiško 
tarpininko vaidmenį bendraujant 
su ministerijomis, rūpintųsi, kad 
atsirastų nauji ir būtų tobulinami 
priimti teisės aktai, kurie padėtų 
lengviau bei paprasčiau savival-
dai spręsti kai kuriuos klausi-
mus,“ – pažymėjo J. Varžgalys. 

Paklaustas, kokių užmojų 
ukmergiškių labui turi ateityje, po-
litikas pripažino, jog sieksiąs dėti 
pastangas, kad finansavimo su-
lauktų keturių iki šiol nerenovuotų 
rajono mokyklų – Senamiesčio ir 
„Šilo“ progimnazijų, Taujėnų gim-
nazijos bei Vidiškių pagrindinės – 
modernizavimo projektai. Taip pat 
J. Varžgalys turi viltį, kad Ukmer-
gėje vis tik atsiras krašto apsaugos 
logistikos batalionas – kai kurie 
žingsniai šia linkme jau padaryti. 

(Nukelta į 3 psl.)

Lietuvoje kiekvieną dieną 
registruojami naujų susirgimų 
koronavirusu rekordai. Ser-
gančiųjų daugėja ir Ukmergėje. 
Nors kol kas rajono savivaldy-
bė priskirta geltonajai zonai, 
tačiau augantys užsikrėtusiųjų 
skaičiai artina prie lokalaus ka-
rantino.

Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro (NVSC) Vilniaus 
departamento Ukmergės skyriui 
laikinai vadovaujanti Kotryna 
Žigaitė informavo, jog nuo karan-
tino pradžios iki spalio 27 dienos 
rajone  iš viso buvo nustatytas 141 
užsikrėtimo COVID-19 infekci-
ja atvejis. Nuo rugsėjo 15 dienos 
koronavirusu susirgo 45 ukmer-
giškiai. Pasak K. Žigaitės, nauji 
susirgimai registruojami kasdien. 

Pastarosiomis dienomis gydy-
mo įstaigose užsikrėtusiųjų ne-
padaugėjo, tačiau židinių atsirado 
vaikų ugdymo įstaigose. „Šilo“ 
progimnazijoje susirgo vienas vai-
kas, taip pat užsikrėtė trys lopše-

Sergančiųjų koronavirusu 
daugėja kasdien

lio-darželio „Saulutė“ darbuotojai. 
Koronavirusas nustatytas ir „Nor-
fos“ parduotuvės, esančios preky-
bos centre „Eifelis“, darbuotojai. 

Pasak Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro specialistės, 
Ukmergėje dominuoja  šeimy-
niniai atvejai, užkratas keliauja į 
darbovietes arba atvirkščiai. Bū-
tent dėl to, kad liga neplistų, būti-
na kuo greičiau nustatyti asmenis, 
kontaktavusius su koronavirusu 
sergančiu žmogumi, ir juos izo-
liuoti. K. Žigaitės teigimu, kol kas 
Ukmergėje situacija yra valdoma. 

„Šiuo metu rajonas patenka į 
geltonąją zoną, bet neaišku, kas 
bus iki penktadienio“, - kalbėjo 
NVSC Ukmergės skyriaus laiki-
noji vadovė. Ir pridūrė, jog padėtis 
priklausys nuo žmonių susitelki-
mo ir sąmoningumo. K. Žigaitė 
ragino kuo mažiau bendrauti vie-
niems su kitais, vengti žmonių 
susibūrimo vietų, atsisakyti kai 
kurių veiklų.   

„G. ž.“ inform.
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EKONOMIKA

Kandidatas Iškėlė

Paduotų balsų skaičius

apylinkėse paštu iš viso
% nuo 

galiojančių 
biuletenių

% nuo 
dalyvavusių 

rinkėjų
Juozas 
VARŽGALYS

Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga 4 591 2 021 6 612 55,24 53,53

Agnė 
BALČIŪNIENĖ

Tėvynės sąjunga – Lietuvos 
krikščionys demokratai 3 636 1 721 5 357 44,76 43,37

Iš viso 8 227 3 742 11 969 100,00 96,90

Apylinkių skaičius – 28 (duomenys iš 28 apylinkių)
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
 rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų – 31 481, rinkimuose dalyvavo – 12 352 (39,24%)
 negaliojančių biuletenių – 383 (3,10%), galiojančių biuletenių – 11 969 (96,90%)

2020 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai (II turas)
Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.

Deltuvos pietinė (Nr. 61) apygarda

Sąraše įrašytų ir rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius skelbiamas pagal duomenis perdavusių 
rinkimų apylinkių protokolus.

Rinkimų rezultatas – apygardoje laimėjo Juozas VARŽGALYS
Pastaba. Dalyvavusiųjų rinkimuose rinkėjų skaičius apskaičiuojamas nuo duomenis perdavu-

sių rinkimų apylinkių rinkėjų skaičiaus, o ne nuo apygardos rinkėjų skaičiaus.

Pakartotinio balsavimo rezultatai apygardoje

Apylinkė Rinkėjų 
skaičius

Dalyvavo Negaliojantys 
biuleteniai Atiduoti balsai

skaičius % skaičius %
Už 

J. Varžgalį
Skaičius %

Už 
A. Balčiūnienę

Skaičius %
1. S. Daukanto 1 411 598 42,38 24 4,01  351      58,7 223   37,29
2. Anykščių 1 246 520 41,73 16 3,08 278    53,46 226   43,46
3. Maironio 1 656 763 46,07 35 4,59 367      48,1 361   47,31
4. J. Basanavičiaus 1 462 601 41,11 18 3,00 325    54,08 258   42,93
6. Kęstučio 1 771 694 39,19 25 3,60 318    45,82 351   50,58
9. Kauno 1 960 648 33,06 31 4,78 324     50,0 293   45,22
10. Smėlių 1 303 455 34,92 6 1,32 227   49,89 222   48,79
11. Krekšlių 2 480 988 39,84 29 2,94 481   48,68 478   48,38
12. Linų 2 462 1019 41,39 32 3,14 517   50,74 470   46,12
13. Pivonijos 2 157 801 37,13 30 3,75 415   51,81 356   44,44
14. Pašilės 765 363 47,45 10 2,75 181   49,86 172   47,38
15. Siesikų 1 105 395 35,75 12 3,04 264   66,84 119   30,13
18. Taujėnų 885 366 41,36 1 0,27 225   61,48 140   38,25
19. Balelių 269 121 44,98 2 1,65 82     67,77 37     30,58
21. Vidiškių 1 266 472 37,28 14 2,97 273   57,84 185   39,19
22. Rečionių 900 394 43,78 9 2,28 211   53,55 174   44,16
23. Deltuvos 1 536 541 35,22 13 2,40 285   52,68 243   44,92
24. Dainavos 597 209 35,01 6 2,87 104   49,76 99     47,37
25. Upninkų 1 001 267 26,67 18 6,74 168   62,92 81     30,34
26. Lyduokių 390 167 42,82 4 2,40 93     55,69 70     41,92
28. Pabaisko 729 267 36,63 9 3,37 154   57,68 104   38,95
30. Šešuolių 639 273 42,72 3 1,10 165    60,44 105   38,46
32. Antakalnio 387 145 37,47 3 2,07 81     55,86 61     42,07
33. Krikštėnų 286 139 48,60 9 6,47 73     52,52 57     41,01
34. Laičių 501 189 37,72 9 4,76 96     50,79 84     44,44
35. Veprių 892 383 42,94 8 2,09 222   57,96 153   39,95
37. Želvos 872 350 40,14 5 1,43 183   52,29 162   46,29
40. Žemaitkiemio 553 224 40,51 2 0,89 149   66,52 73     32,88

Iš viso 31 481 12 352 39,24 383 3,10 6 612   53,53 5 357   43,37

Pakartotinio balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse

2020 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai (II turas)
Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.

Deltuvos pietinė (Nr. 61) apygarda

2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos 
Seimo rinkimai

Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai

Spalio 11 dieną mandatus iškovojo 
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 24
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 16
Darbo partija 9
Lietuvos socialdemokratų partija 8
Laisvės partija 8
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 6
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 2
Pastaba. Mandatai laimėti daugiamandatėje apygardoje – pagal 

partijų sąrašus. Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 
1 mandatą, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų są-
junga 2 mandatus iškovojo vienmandatėse apygardose

Spalio 25 dieną pakartotiniame 
balsavime mandatus iškovojo 

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 26 (iš viso 
turės 50 mandatų)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 16 (32)
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 7 (13)
Lietuvos socialdemokratų partija 5 (13)
Laisvės partija 3 (11)
Lietuvos socialdemokratų darbo partija 3 (3)
Darbo partija 1 (10)
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 1 (3)
Lietuvos žaliųjų partija 1 (1)
Partija Laisvė ir teisingumas 1 (1)
Išsikėlę patys 4
Naująjį Seimą sudarys 10 partijų atstovai ir 4 save iškėlę kandi-

datai. 
Paruošta pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos 

pateiktus duomenis

Į Seimą Ukmergė 
vėl išrinko Juozą 

Varžgalį
(Atkelta iš 2 psl.)

Kalbėdamas apie ką tik pasibai-
gusius Seimo rinkimus ir rinkimų 
agitaciją politikas pastebėjo, jog 
ukmergiškiai turėjo iš ko pasirink-
ti. O jis pats visus konkurentus lai-
kė rimtais varžovais. 

„Dėkoju visiems ukmergiš-
kiams, kurie manimi tikėjo ir pa-
sitikėjo. Nors ateinančią kadenciją 
teks dirbti opozicijoje, rankų nu-
leisti neketinu. Planų ir sumanymų 
turiu daug, tikiuosi, kad juos per 
ketverius metus pavyks įgyven-
dinti“, – kalbėjo išrinktas Seimo 
narys.

J. Varžgalys, kaip ir praėjusios 
kadencijos metu, norėtų darbą 
tęsti Biudžeto ir finansų komite-
te, taip pat nemažą dalį savo laiko 
skirs darbui su rinkėjais – iki šiol 
su jais susitikdavo pirmadienį ir 
penktadienį. Kol kas nėra numatęs 
pokyčių ir savo padėjėjų koman-
doje.

„Kaip ir visus šiuos ketverius 
metus, gyvensiu Ukmergėje ir 
dirbti važinėsiu į Vilnių. Esu ir lik-
siu ukmergiškis, todėl didžiausias 
mano siekis – padaryti viską, ką 
galiu, kad mums visiems čia būtų 
gera ir patogu gyventi, kad būtų 
darbo,“ – sakė netrukus antrai ka-
dencijai Seime prisieksiantis kraš-
tietis.

Politikoje – nuo 2004-ųjų
Antrą kartą Seimo nariu iš-

rinktas J. Varžgalys politikoje da-
lyvauja nuo 2004-ųjų, kai buvo 
paskirtas rajono savivaldybės 

administracijos direktoriumi. Šias 
pareigas ėjo devynerius metus. 

Pirmą kartą savivaldos rin-
kimuose J. Varžgalys dalyvavo 
1995 metais, mandato siekė su 
Valstiečių partijos sąrašu. Tuomet 
„valstiečiai“ laimėjo tris vietas, o 
J. Varžgalys sąraše buvo ketvir-
tas. 

Pirmą kartą į rajono Tarybą jis 
buvo išrinktas 2011 metų rinki-
muose. Bet balandžio 14 d. atsi-
sakė mandato dėl nesuderinamų 
pareigų, nes vėl buvo paskirtas į 
rajono savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pareigas ir jas ėjo 
iki 2013-ųjų gegužės. Kai Taryba 
jį atleido iš direktoriaus pareigų 
prieš terminą, tų pačių metų rug-
pjūtį J. Varžgaliui grąžintas Tary-
bos nario mandatas. 

2015 metų kovo 1-ąją jis, kaip 
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos kan-
didatas, pagal sąrašą buvo išrink-
tas į Savivaldybės tarybą. Taip pat 
sėkmingai varžėsi tiesioginiuose 
mero rinkimuose. Pateko į antrą 
turą, bet jame turėjo pripažinti 
Darbo partijos atstovo Rolando Ja-
nicko pranašumą. 

Buvo pasiklydusių vokų
Pirmadienio pavakarę „Gimto-

sios žemės“ kalbinta Deltuvos pie-
tinės apygardos pirmininkė Diana 
Mackonienė sakė, kad antrame 
ture balsavimas vyko sklandžiai. 
Rinkėjų skundų nei apygardos 
komisija, nei policija nesulaukė. 
Apylinkių komisijos balsus sek-
madienio vakarą baigė skaičiuoti 
apie 22 valandą. 

„Deja, rezultatus patvirtinti ga-
lėsime greičiausiai antradienį, kai 
apygardą pasieks trys pasiklydę 
vokai. Jie, be abejo, įtakos rezul-
tatams neturės, bet protokolo pa-
tvirtinti kol kas negalime“, – teigė 
pirmininkė.

Pasak D. Mackonienės, kaip ir 
pirmo turo metu, balsavimą stebė-
jo politinių partijų skirti stebėto-
jai. Taip pat į rajoną buvo atvykę 
nevyriausybinės organizacijos 
„Baltosios pirštinės“ atstovai. Jie 
kartu su rinkimų komisijų nariais 
lankėsi specialiuose punktuose, 

vyko pas namuose balsuojančius 
rinkėjus.

Pirmininkė papasakojo, kad an-
tro turo metu balsuoti pageidavo 
14 rinkėjų, sergančių COVID-19 
arba turėjusių kontaktą su sergan-
čiais asmenimis ir esančių saviizo-
liacijoje Ukmergės rajone. Iš jų 8 
aplankė iš anksto sudarytos mobi-
lios savanorių komandos, 6 – apy-
gardos komisijos nariai. Pašnekovė 
pažymėjo, kad skirtingai nei lan-
kant kitus rinkėjus, pas esančius 
saviizoliacijoje komisijų nariai 
vyko apsirūpinę papildomomis ap-

saugos priemonėmis – vilkėdami 
maksimalią apsaugą garantuojan-
čius specialius kostiumus.

„Pirmame ture namuose bal-
savo 2 237 ukmergiškiai. Antro 
turo metu šis skaičius buvo šiek 
tiek didesnis. Galbūt dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių pirmame ture 
ne visi norintieji galėjo atlikti savo 
pilietinę pareigą. Antrame ture su-
laukėme informacijos apie naujus 
norinčius balsuoti namuose rin-
kėjus, juos įtraukėme į sąrašus ir 
jie visi buvo aplankyti“, – teigė D. 
Mackonienė.

https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmKandRpg_rpgId-20778_rkndId-2418550.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmKandRpg_rpgId-20778_rkndId-2418550.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmKandRpg_rpgId-20778_rkndId-2419373.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmKandRpg_rpgId-20778_rkndId-2419373.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-659636.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-659638.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-659426.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-659640.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-659428.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-659430.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-659642.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-659644.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-662334.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-659432.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-659646.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-658286.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-659648.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-659436.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-659652.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-659438.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-662336.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-659654.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-659726.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-660472.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-661354.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-662338.html
https://rezultatai.vrk.lt/?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rpgId-20778_rplId-661356.html
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Rizikos valdymas ūkiuo-
se pastaraisiais metais vis 
aktualesnis. Su naujais iš-
šūkiais tenka susidurti ne 
tik augalininkystės, bet ir 
gyvulininkystės, paukštinin-
kystės ūkiams. Iki gruodžio 
31 d. ūkininkai gali kreiptis 
paramos dėl ūkinių gyvūnų 
draudimo įmokų dalies kom-
pensavimo. Parama teikiama 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos 
(KPP) priemonės „Rizi-
kos valdymas“ veiklos sritį 
„Pasėlių, gyvūnų ir augalų 
draudimo įmokos“, susijusią 
su ūkinių gyvūnų draudimo 
įmokų kompensavimu.

APDRAUDĖ 
GALVIJUS
Utenos rajono Tauragnų 

seniūnijoje ūkininkaujantis 
Arūnas Gimžauskas šiuo metu 
augina apie trisdešimt mėsinių 
galvijų, dešimt pieninių kar-
vių, dvidešimt du veislinius 
limuzinus. Anot A. Gimžaus-
ko, paskata pradėti savaran-
kišką veiklą buvo galimybė 
pasinaudoti Europos Sąjungos 
(ES) parama jauniesiems ūki-
ninkams, taip pat ūkininkas 
naudojosi KPP priemonės „In-
vesticijos į materialųjį turtą“ 
veiklos srities „Parama inves-
ticijoms į žemės ūkio valdas“ 
pagalba. 

Utenos rajono ūkininkas 
apdraudė ir savo augintinius, 
kad užsitikrintų finansinę pa-
galbą net galvijus užklupus 
pavojingai užkrečiamajai ligai. 
Be abejonės, A. Gimžauskas 
pasinaudojo ir KPP priemonės 
„Rizikos valdymas“ veiklos 
srities „Pasėlių, gyvūnų ir au-
galų draudimo įmokos“ para-
ma bei kompensavo sumokėtas 
draudimo įmokų sumas.

Pasinaudojęs ES parama, 
jaunasis ūkininkas per penke-
rius savarankiško ūkininkavi-
mo metus pasistatė tvartą, si-
loso tranšėją, įsigijo technikos 
– du traktorius: vieną su fronta-

Apdraudusieji ūkinius gyvūnus 
gali susigrąžinti dalį išlaidų

liniu krautuvu, kitą – be priedų. 
A. Gimžauskas įsitikinęs, kad net 
ir praėjus, atrodytų, netrumpam 
laiko tarpui jo ūkis – „naujokas“. 
Pasak vyro, jam dar reikia aug-
ti, į jį nemažai reikės investuoti 
ne tik lėšų, bet ir darbo. Mums 
kalbantis jaunasis ūkininkas dar-
bavosi prie naujo savo paties su-
galvoto projekto – pavėsinės gy-
vuliams, kad net ir šaltuoju metų 
laiku jie turėtų galimybę išeiti 
iš tvarto, pabūti gryname ore ir 
pramankštinti kojas.

PARAMOS 
GAVĖJAI
Paramos pagal šią veiklos sritį 

gali kreiptis žemės ūkio veiklos 
subjektas, kuris laiko ūkinius 
gyvūnus, įregistruotus Ūkinių 
gyvūnų registre ūkininko vardu 
teisės aktų nustatyta tvarka; yra 
savo vardu kaip valdos valdyto-
jas įregistravęs žemės ūkio val-
dą teisės aktų nustatyta tvarka. 
Šiam paraiškų priėmimo etapui 
skirta 2 mln. eurų paramos lėšų.

Pagal KPP priemonę remiami 
sektoriai: galvijininkystė; avi-
ninkystė; ožkininkystė; arkli-
ninkystė; kiaulininkystė; paukš-
tininkystė. Draudžiamos gali 
būti šių ūkinių gyvūnų rūšys: 
galvijai, avys, ožkos, arkliai, 
kiaulės, antys, kalakutai, vištos, 

putpelės, žąsys ir stručiai.

KOMPENSUOJAMA 
DALIS IšLAIDų
Parama pagal veiklos sritį 

„Pasėlių, gyvūnų ir augalų drau-
dimo įmokos“ mokama neatsi-
žvelgiant į tai, ar draudžiamasis 
įvykis įvyko, ar ne. Paramos 
intensyvumas – 70 proc. Tokia 
dalimi kompensuojamos sumo-
kėtos draudimo įmokos sumos 
(neviršijant apskaičiuotos di-
džiausios kompensuotinos drau-
dimo įmokos sumos dydžio). Pa-
ramos lėšos paramos gavėjams 
išmokamos draudimo sutarčiai 
pasibaigus taikant išlaidų kom-
pensavimo būdą.

Beje, pareiškėjas sudaromoje 
draudimo sutartyje turi numatyti 
sąlygą prisiimti tam tikrą nuos-
tolių dalį. Šiuo metu draudėjo 
nuostolio slenkstis (t. y. galima 
draudimo išmoka esant mažesnei 
žalai) yra 20 proc. Taigi, jei kri-
tusių gyvūnų vertė sudaro dau-
giau nei 20 proc. vidutinės me-
tinės vertės, tai bus traktuojama 
kaip draudiminis įvykis.

SVARBU – 
TINKAMAI SUDARYTA
DRAUDIMO SUTARTIS
Kad patirtos išlaidos (drau-

dimo įmokos) būtų laikomos 

tinkamomis finansuoti, svarbu 
tinkamai sudaryti draudimo su-
tartį. Tai pirmasis žingsnis, kurį 
turi žengti ūkininkas. Kai per-
kamų ūkinių gyvūnų draudimo 
paslaugų vertė mažesnė nei 58 
tūkst. eurų, draudimo sutarčiai 
sudaryti reikia gauti ne mažiau 
kaip trijų skirtingų draudimo 
įmonių komercinius pasiūly-
mus. Tuo atveju, jei pareiškėjas 
apklausė ne mažiau kaip tris 
draudikus, bet trijų komercinių 
pasiūlymų negavo, teikdamas 
paraišką turi įrodyti, kad dėl 
pasiūlymo kreipėsi. Šiuo metu 
ūkinių gyvūnų draudimo pa-
slaugą teikia penkios draudimo 
įmonės.

Kai ūkinių gyvūnų draudimo 
paslaugų vertė siekia 58 tūkst. 
eurų ir daugiau, organizuojamas 
draudimo paslaugų pirkimas, 
kaip numato Projekto vykdyto-
jo, pretenduojančio gauti para-
mą iš Europos žemės ūkio fon-
do kaimo plėtrai pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos priemones, prekių, 
paslaugų ar darbų pirkimo tai-
syklės.

Pareiškėjai, jei jie yra perkan-
čiosios organizacijos, kaip api-
brėžta LR viešųjų pirkimų įsta-
tyme, ūkinių gyvūnų draudimo 
paslaugų pirkimus organizuoja, 
vadovaudamiesi LR viešųjų pir-
kimų įstatymo nuostatomis.

PARAIšKOS 
TEIKIMAS
Kitas žingsnis – paraiškos 

teikimas. Paramos paraiškos 
pagal KPP priemonę pasėlių, 
gyvūnų ir augalų draudimo 
įmokoms kompensuoti, kaip nu-
mato įgyvendinimo taisyklės, 
teikiamos savivaldybės, kurio-
je įregistruota žemės ūkio val-
da, administracijai. Ūkininkas 
turi pateikti šiuos dokumen-
tus: paraišką, draudimo sutartį, 
draudimo paslaugos pirkimo 
dokumentus. Kad išlaidos būtų 
pripažintos tinkamomis, svarbu, 
kad visa pagal draudimo sutartį 

mokėtina įmoka būtų sumokė-
ta po paramos paraiškos patei-
kimo savivaldybei dienos. 

Pasibaigus draudimo sutar-
čiai ar ją nutraukus, savival-
dybei pateikiami mokėjimus 
patvirtinantys dokumentai. Sa-
vivaldybė taip pat gali priimti 
sprendimą dėl paramos gavėjo 
išlaidų kompensavimo taiky-
dama avansinį mokėjimą. 

DRAUDŽIAMA 
NUO PAVOJINGų 
LIGų
Ūkininkams aktualios įvai-

rios gyvūnų ligos ar sužeidi-
mai, kiti draudiminiai įvykiai, 
tačiau draudimo įmokos kom-
pensuojamos tik tuo atveju, 
jei gyvūnai yra apdrausti nuo 
pavojingų užkrečiamųjų ligų, 
kurių protrūkį pripažįsta Vals-
tybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba ir dėl kurių paprastai 
tektų išnaikinti visus rizikos 
grupės gyvūnus.

Šių kritinių ligų sąrašas il-
gainiui plečiamas. Dabar jame 
– apie trisdešimt pavojingų 
ligų. Tai galvijų maras, avių ir 
ožkų maras, kiaulių vezikulinė 
liga, mėlynojo liežuvio liga, 
Tešeno liga, avių (ožkų) rau-
pai, Rifto slėnio karštinė, gum-
belinė, afrikinė arklių liga, 
vezikulinis stomatitas, Vene-
suelos arklių virusinis encefa-
lomielitas, klasikinis kiaulių 
maras, afrikinis kiaulių maras, 
kontaginė galvijų pleuropneu-
monija, paukščių gripas, Niu-
kaslo liga, snukio ir nagų liga, 
Aujeskio liga, juodligė, galvijų 
tuberkuliozė, galvijų brucelio-
zė, enzootinė galvijų leukozė, 
avių ir ožkų bruceliozė (B. 
melitensis), infekcinė galvijų 
pleuropneumonija, pasiutligė, 
užkrečiamosios spongiformi-
nės encefalopatijos (USE), sal-
moneliozė (zoonozinė salmo-
nelė), Q karštinė, kergimo liga, 
anemija, įnosės.

Jurgitos ULKIENĖS nuotr.
Užs. Nr. 0018650

Utenos rajono ūkininkas apdraudė savo limuzinų veislės galvijus 
nuo pavojingų užkrečiamųjų ligų.

(Atkelta iš 1 psl.)

Be to, prie ieškinio pateikiamos 
aukštos kvalifikacijos gydytojų-
toksikologų išvados, kad minė-
tiems ieškovams nei lėtinio, nei 
ūminio apsinuodijimo gyvsidabriu 
požymiai nenustatyti, o jiems dia-
gnozuotos ligos nėra siejamos su 
padidintu gyvsidabrio kiekio apti-
kimu kraujyje.

Remdamasis šiais ir kitais ar-
gumentais teismas konstatavo, 
jog ieškovai neįrodė prašomos 
priteisti neturtinės žalos fakto, 
neįvardijo ir nepagrindė jos dy-
džiui nustatyti reikšmingų kri-
terijų ir konkrečių aplinkybių, o 
pasirėmė tik hipotetinėmis prie-
laidomis apie sveikatos būklę ir 

esamus negalavimus, dauguma 
kurių yra įprastiniai, atitinkantys 
ieškovų biologinį amžių.

Šis teismo sprendimas gali būti 
skundžiamas Vilniaus apygardos 
teismui.

Tai jau antrasis ieškinys valsty-
bei, kurį pateikė šame teisme dirbę 
asmenys.

Pernai birželį Lietuvos Aukš-
čiausiasis Teismas gyvsidabriu už-
terštame teisme dirbusiems žmo-
nėms priteisė 344,5 tūkst. eurų 
neturtinės žalos. Ieškinius valsty-
bei šioje byloje tuomet buvo patei-
kęs 31 asmuo: teisme dirbę teisėjai, 
tarnautojai, advokatai, prokurorai.

Ukmergės apylinkės teismo 
buvusiose patalpose nuo 2012 m. 
gruodžio vidurio iki 2013 m. kovo 

buvo rasta trys kilogramai gyvsi-
dabrio. 2012 m. gruodžio 12-ąją, 
rajono Apylinkės teisme atliekant 
signalizacijos tvarkymo darbus 
ir gręžiant perdangą tarp pirmo 
ir antro aukštų, posėdžių salėje 
pro skylę ėmė tekėti gyvsidabris. 
Atvykę į įvykio vietą Ukmergės 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
ugniagesiai gelbėtojai jį surinko, 
atliko paviršių ir oro demerkuri-
zaciją.

Teismo pastatas, kuriame ir 
toliau tvyrojo gyvsidabrio ga-
rai, buvo eksploatuojamas beveik 
savaitę, iki gruodžio 18 dienos. 
Apylinkės teismas dirbo, nes Vil-
niaus visuomenės sveikatos centro 
Ukmergės skyrius rekomendavo 
neeksploatuoti tik pirmojo aukš-

to teismo posėdžių salės, kurioje 
gyvsidabrio garų koncentracija 
viršijo leistinas normas. Kitas pa-
talpas patarė vėdinti, darbuotojus, 
kurie galėjo ilgą laiką būti vei-
kiami gyvsidabrio garų, pasiųsti 
pasitikrinti sveikatos, tęsti meta-
linio gyvsidabrio išsiliejimo vietų 
patalpose paiešką. Apie evakuaci-
ją prabilta tik atlikus pakartotinus 
gyvsidabrio garų koncentracijos 
ore matavimus.

Atliekant papildomą Ukmergės 
rajono apylinkės teismo patikrą 
aptikta dar 700 gramų gyvsida-
brio. Tuomet įtarta, jog tai – 2003 
metais rasto gyvsidabrio likučiai, 
kurių tinkamai niekas nepašalino.

2003-ųjų sausio 9–10 dienomis 
gyvsidabris pastebėtas ant grindų, 

koridoriuje ir posėdžių salėje sto-
vinčiuose gėlių vazonuose. Tada 
į pagalbą buvo pasitelkti ugnia-
gesiai gelbėtojai, kurie surinko ir 
išsivežė išpiltą medžiagą. Pastato 
patalpose buvo atlikti gyvsidabrio 
garų koncentracijos tyrimai. Ka-
dangi rezultatai rodė tik nedidelį 
užterštumą, darbuotojai iš pasta-
to evakuoti nebuvo, teismas tęsė 
įprastą darbą. Tik vėliau paaiškėjo, 
kad tuomet nebuvo surinktas visas 
gyvsidabris, kurio likučiai ir ap-
tikti bemaž po dešimties metų.

Daugumai teisme dirbusių 
žmonių po atliktų laboratorinių 
sveikatos tyrimų nustatytas leng-
vo laipsnio lėtinis apsinuodijimas 
gyvsidabriu.

„G. ž.“ inform.

Teismas atmetė antroje „gyvsidabrio byloje“ pateiktus ieškinius
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Giedrė šATAITĖ

Dėl koronaviruso pande-
mijos paskelbtas karantinas 
labai pakenkė šalies ekonomi-
kai, neigiamai paveikė įmones, 
ypač – visuomeninio maitini-
mo. Ukmergės rajono vartotojų 
kooperatyvo (RVK) direktorė 
Angelė Andrikonienė neslepia, 
kad sunkumai užgriuvo ir koo-
peratyvui priklausančio resto-
rano „Vilkmergė“ veiklą. Tačiau 
tai nesustabdė šios įmonės tvar-
kymo darbų, ieškojimų siekiant 
kuo geriau aptarnauti lankyto-
jus, pasiūlyti įvairesnį patiekalų 
asortimentą. 

Drastiškų priemonių 
nesiėmė

A. Andrikonienė pasakojo, kad 
RVK priklauso du padaliniai, ku-
riuos tiesiogiai palietė paskelbtas 
šalyje karantinas: tai restoranas 
„Vilkmergė“ ir sandėlis, iš kurio 
keliauja maisto produktai rajono 
vaikų lopšelių-darželių bei moky-
klų auklėtinių maitinimui.

„Kovo 16-ąją Lietuvoje įvedus 
karantiną, Vyriausybė paskelbė, 
kad visos viešojo maitinimo įs-
taigos turi būti uždarytos. Vai-
kai nėjo į ikimokyklinio ugdymo 
įstaigas, mokyklas, tad maisto 
tiekimas nutrūko. Restoranas at-
šaukė visus renginius, užsaky-
mus, todėl keturiems padavėjams 
neliko darbo, krūvis sumažėjo ir 
kitiems darbuotojams“, – prisimi-
nė vadovė.

Ir pridūrė, kad nepaisant to, 
drastiškų priemonių nesiimta, 
žmonės nebuvo atleidžiami: „Sten-
gėmės rasti išeitį be šio skausmin-
giausio būdo. Todėl tie, kas turėjo 
sukaupę atostogų, pailsėjo, kurie 
norėjo stiprinti sveikatą – paėmė 
nedarbingumo pažymėjimus, kelis 
išleidome į prastovas, kai kam pa-
siūlėme panašų darbą kooperatyvo 
parduotuvėse, buvo ir išėjusių savo 
noru.“ 

Karantino metu dirbo tik resto-
rano „Vilkmergė“ gamybos baras. 
„Mūsų restorano pagrindinė veik-
la – maisto produktų gaminimas, 
kuriais aprūpiname kai kurias įs-
taigas, bei visas 34-ias Ukmergės 
rajono vartotojų kooperatyvo par-
duotuves. Kasdien į pastaruosius 
miesto ir kaimo prekybos taškus 
išvežami mėsos vyniotiniai, miš-
rainės, žuvies bei konditerijos 
gaminiai, balta forminė duona. 
Kadangi karantino metu nemažai 

„Vilkmergė“ klientus vilioja gardžiais patiekalais, 
geromis kainomis, išskirtine aplinka 

miesto gyventojų paliko butus ir 
saviizoliavosi kaimo sodybose, čia 
esančiose parduotuvėse labai padi-
dėjo greito vartojimo produktų pa-
klausa, tad prekyba vyko sėkmin-
gai“, – pastebėjo A. Andrikonienė.

Per septynis mėnesius restora-
no apyvarta sudarė tik 50 procentų 
buvusios praėjusiais metais, tačiau 
direktorė pasidžiaugė, kad rugpjū-
čio mėnesį įmonės veikla jau buvo 
pelninga.

„Esame išskirtiniai ir todėl 
reikėtų pas mus ateiti“ 
Esant didelei konkurencijai, la-

bai svarbu, kad maitinimo įstaiga 
klientui pasiūlytų tai, ko jis negau-
na kitur. „Mūsų siekis yra parody-
ti, kad esame išskirtiniai ir todėl 
reikėtų pas mus ateiti, atsivesti 
svečią, – aiškino veiklos subtily-
bes vadovė. – Pasiūlyti turime ką – 
tik „Vilkmergėje“ pagal patyrusių 
virėjų puoselėjamus ir saugomus 
receptus gaminami ukmergietiš-
ki koldūnai, pyragėliai su mėsa ir 
džemu, čeburekai, naminė duonos 
gira, balta forminė duona – tokių 
gaminių nenusipirksi niekur kitur 
šalyje. Beje, minėti koldūnai ir 
gira yra sertifikuoti tautinio pavel-
do ženklu.“

Vis dėlto keičiantis gyvenimo 
sąlygoms, visuomenės požiūriui 
į vienus ar kitus dalykus, ieško-
ma naujovių: „Pavyzdžiui, pagal 
anksčiau keptų labai perkamų 
pynučių tešlos receptą dabar ga-
miname žaismingus, gražiai pa-
puoštus keksiukus, kuriuos ypač 
mėgsta vaikai. Populiarėjant ve-

getariškam, veganiškam maistui, 
didiname ir tokių valgių pasiūlą. 
Šiuo metu klientai gali paragauti 
daug naujų, originalių patiekalų. 
Šefo salotos – labai gaivios, svei-
kos, nes vienas pagrindinių ingre-
dientų yra kepinti pinijos riešutai, 
taip pat šviežias ananasas. Siūlome 
brusketos užkandėles, krevečių 
salotas su mangočili padažu, ka-
mambero sūrio užkandį. Antrieji 
patiekalai – ant grotelių kepta viš-
tiena, kiaulienos sprando išpjova 
su karamelizuotais svogūnais, 
keptas šamas, mocarelos paplotė-
liai. Sriubas ruošiame atsižvelgda-
mi į metų laiką – pavyzdžiui, orui 
vėstant, jos gaminamos tirštesnės, 
aštresnės. Restorano konditerės, 
virėjos, siūlo rankų darbo deser-
tus – ledus su šokolado padažu, 
obuolių pyragą su ledais, obuolių 
bandeles, dabar labai populiarius 
keksiukus.

Sudaromas netgi specialus vai-
kų meniu.

Pažymėtina, kad restorano 
gaminiai – be jokių pridėtinių 
stabilizatorių, spalvą išlaikančių 
medžiagų. Dėl to jų galiojimas 
trumpesnis, tačiau garantuojamas 
sveikas produktas.

„Vilkmergėje“ taip pat galima 
paskanauti labai aromatingos pu-
pelių kavos, kurios puodelis kai-
nuoja tik 1 eurą, o espreso – 1,5 

euro. Gaminamos ir kapučino, late 
kavos, plikytos, skoninės arbatos. 

A. Andrikonienė kalbėjo ir apie 
tai, kad atnaujinta vyno korta: 
„Buvome pasikvietę vienos Pran-
cūzijoje vynus gaminančios įmo-
nės atstovą, kuris pristatė įvairius 
šios rūšies gėrimus. Po degustaci-
jos už labai patrauklią kainą išrin-
kome pačius skaniausius, kokybiš-
kiausius vynus.“ 

Darbe – inovacijos
Direktorė akcentavo, kad CO-

VID-19 pakeitė darbuotojų požiūrį 
į atliekamą darbą. Sumažinus du 
padavėjų etatus, restorane buvo 
įvesta nauja – administratorės – 
pareigybė. Ja tapo šioje srityje 
didelę patirtį turinti Lina Usorie-
nė. Kartu su šauniomis restorano 
vedėjomis Rimute Seniūniene ir 
Neringa Kartaniene sukurta daug 

naujų patiekalų, o ilgametę kondi-
terės patirtį turinčia Dalia Žvirb-
liene – konditerijos skanėstų. Ko-
manda turi daug idėjų, kaip dar 
inovatyviau organizuoti darbą.

Atsisakyta ankstesnio meniu 
formato: „Valgiaraštis svečiui turi 
būti įdomus, nes jis ateina paval-
gyti, o ne pavartyti knygos. Todėl 
meniu pateikiamas viename lape, 
kuriame siūlomi mūsų atrinkti 
skaniausi, mėgstamiausi patieka-
lai.“

Labai svarbu, kad kartą atėjęs 
klientas norėtų čia vėl sugrįžti. 
Restorano darbuotojos įsitikinu-
sios, kad žmogus tikrai vėl apsi-
lankys pajutęs, jog jis laukiamas, 
gerbiamas. Dėl to kiekvieną penk-
tadienį užsukusieji pavalgyti yra 
nemokamai pavaišinami ar keptu 
obuoliu, ar desertuku, ar gira...

Gardūs, bet nebrangūs
Užsukti į „Vilkmergės“ restora-

ną verta ir dėl to, kad čia siūlomi 
ne tik gardūs, sveiki, bet ir pigesni 
negu įprasta patiekalai. „Visas ža-
liavas įsigyjame tik iš Lietuvos ga-
mintojų. Pirkimo sutartis sudaro 
rajono Vartotojų kooperatyvas, tad 
dideliems kiekiams suteikiamos 
nuolaidos. Tai atpigina ir restorano 
gaminius“,– aiškina vadovė. 

„Čia švenčiamos vestuvės, 
krikštynos, jubiliejiniai ir eiliniai 

gimtadieniai, moksleivių išleistu-
vės. Salės užsakomos ir gedulin-
giems pietums, mirties metinėms 
paminėti. Darbuotojos taip pat 
vyksta į klientų pasirinktas vie-
tas ne tik su savo patiekalais, bet 
ir su indais, įrankiais, staltiesėmis, 
– pasakojo direktorė. – Į bet kurią 
rajono vietovę, o esant poreikiui ir 
į kaimyninius rajonus, važiuojama 
ruošti net ir gedulingų pietų.“

Galima užsisakyti gaminių ir 
išsinešimui.

„Vilkmergė“ ne vienerius metus 
organizuoja vakarus, skirtus tam 
tikroms progoms. Jų metu skam-
ba „gyva“ muzika, dainos. Anot 
A. Andrikonienės, tokiais atvejais 
dažniausiai vietos rezervuojamos 
iš anksto. Taip maitinimo įstaiga 
tampa ir laisvalaikio praleidimo 
vieta, kultūros židiniu.

Nuolat atnaujinama
„Vilkmergė“ įsikūrusi 1965 

metais pastatytame pastate. Tad 
nenuostabu, kad būtina nuolat rū-
pintis jo atnaujinimu.

„Rajono Vartotojų koope-
ratyvo vadove buvau išrinkta 
2005-aisiais. Jau po metų pradė-
jau rūpintis restorano atnaujinimu. 
Suremontavome pagrindinę resto-
rano salę, barą, virtuvę, įsigijome 
šiuolaikiškos virtuvinės įrangos. 
Dar po kelerių metų rekonstruotos 
pokylių salės“, – sakė direktorė.

Ji pridūrė, kad per karantiną 
sumažėjus tiesioginių darbų, „ne-
sėdėta sudėjus rankų“. Rūpinantis 
estetiniu įstaigos įvaizdžiu, buvo 
investuota apie 15 tūkstančių eurų 
– sutvarkyta aplinka prie restora-
no, kur ne itin patrauklią veją pa-
keitė trinkelės, atnaujinta laiptinė 
ir fojė, pirmo aukšto patalpose, 
nišoje, įrengtas originalus alpina-
riumas. Čia atsirado erdvė kurti 
kompozicijas įvairiomis progomis 
– naujiesiems metams, mamos die-
nai ir kitomis.

Vadovė atskleidė ir ateities 
planus: „Kartu su architektais ta-
riamės dėl dar vienos naujovės. 
Numatome priekinėje pastato da-
lyje įrengti išnešamą stiklinę tera-
są, kuri kybotų ore, dviejų metrų 
aukštyje. Joje norime sukurti žie-
mos sodą. Tai ne tik puoštų fasa-
dą, bet ir taptų traukos objektu. 
Planuojame įrengti liftą iki antro 
aukšto, kad į restoraną galėtų pa-
tekti ir neįgalieji.“

Direktorės vizijose – ir dar 
didesni pokyčiai: „Šiuo metu 
dalį mums priklausančių patalpų 
nuomoja prekybos tinklas „Topo 
centras“. Jei nuomos sutartis bus 
nutraukta, restoranas persikeltų į 
šias bei valgyklos patalpas, o vir-
šuje įkurtume nedidelį viešbutu-
ką. Tikimės, kad klientų atsirastų 
– maži miesteliai populiarėja tarp 
užsienio turistų, kurie čia ieško 
šalies autentiškumo, tad jiems su-
teiktume ir maitinimo, ir apgyven-
dinimo paslaugas...“ 

Vis dėlto A. Andrikonienė pa-
stebėjo, kad pastarųjų planų įgy-
vendinimas priklausys nuo to, 
kaip toliau seksis vystyti verslą 
dėl koronaviruso ir kitokių aplin-
kybių. 

Restorano „Vilkmergė“ vedėjos (iš kairės): Rimutė Seniūnienė, 
Neringa Kartanienė, administratorė Lina Usorienė. 

A. Andrikonienė nuolat rūpinasi, kad restoranas taptų vis moder-
nesnis ir patrauklesnis lankytojams.

Klientams pateikiamas naujas meniu formatas.
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 LIETUVOS kariuomenė skirs karių padėti 
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, sie-
kiant suvaldyti antrą ją koronaviruso bangą. Dėl to 
sutarė prezidentas Gitanas Nausėda ir kariuomenės 
vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys. 
Lietuvos kariuomenė saugo valstybės suverenite-
tą ir rengiasi gynybai, organizuoja žmonių paiešką 
ir gelbėjimą bei likviduoja teršimo incidentus jūroje. 
Kariuomenė taikos metu gali teikti pagalbą valstybės 
ir savivaldybės institucijoms.
 NAUJAJAME parlamente dirbs 103 vyrai ir 

38 moterys, jie sudarys atitinkamai 73 ir 27 procen-
tus. Moterų dalis, lyginant su ankstesnės kadencijos 
Seimu, išaugo daugiau nei 5 procentiniais punktais: 
2016 metais į Seimą išrinkta 111 vyrų ir 30 mote-
rų, tai sudarė atitinkamai 78,7 proc. ir 21,3 proc. Per 
ketverius metus nutrūkus kelių Seimo narių įgalioji-
mams ir išrinkus naujus asmenis pasiskirstymas pa-
gal lytį parlamente kiek pakito ir 2020 metų trečią jį 
ketvirtį sudarė 75,7 proc. vyrų ir 24,3 proc. moterų.
 DIDŽIAUSIĄ atlyginimą rugsėjo mėne-

sį išmokėjo UAB „Idea Optima“ – po 31 989 eurus 
prieš mokesčius. Ši 5 darbuotojus turinti bendrovė 
verčiasi verslo valdymo sistemos pardavimu, die-
gimu, priežiūra. Tokie atlyginimai, panašu, bendro-
vėje nėra įprasti – prieš mėnesį vidutinis atlygini-

mas siekė 2 333 Eur prieš mokesčius. Dažniausiai 
neįprastai didesnį algų vidurkį lemia išmokėtos pre-
mijos ar priedai. Antrą didžiausią atlyginimų vidurkį 
išmokėjo kompiuterių ir programinės įrangos srityje 
veikianti bendrovė – UAB SAP. Čia 4 darbuotojai vi-
dutiniškai rugsėjį uždirbo po 27 101 eurą. Tiesa, čia 
rugpjūtį atlyginimai buvo netgi dar didesni (76 tūkst. 
eurų). UAB „PhosAgro Baltic“, 5 darbuotojams išmo-
kėjusi vidutinį 16 539 eurų atlyginimą, rugsėjo mėne-
sį buvo trečia.
 ATSIRADUS vakcinai, nuo koronaviruso 

skiepytųsi kas antras Lietuvos gyventojas, tiek pat 
lietuvių vakcinos atsisakytų, rodo naujienų agentūros 
BNS užsakymu „Vilmorus“ atlikta visuomenės nuo-
monės apklausa. Tyrimo metu tūkstančio Lietuvos 
gyventojų buvo teiraujamasi, kaip jie elgtųsi, jei bus 
sukurta ir prieinama vakcina nuo koronaviruso. 42,9 
proc. apklaustų jų teigė, kad skiepytųsi, 42,5 proc. 
sakė, kad nesiskiepytų, o 14,7 proc. neturėjo nuomo-
nės. Labiausiai skiepytis yra linkę Vilniaus gyventojai 
ir didesnes pajamas gaunantys žmonės. Mažesnių 
miestų ir kaimų gyventojai, mažesnes pajamas gau-
nantys žmonės dažniau nurodė, kad nesiskiepytų.
 AIRIJA tapo pirmą ja Europos Są jungos vals-

tybe nare dėl augančio naujojo koronaviruso atvejų 
skaičiaus įvedanti antrą karantiną. Skelbiama, kad ai-
riams su naujais griežtais ribojimais teks gyventi ma-
žiausiai šešias savaites. Karantinas paskelbtas nuo 
spalio 21 dienos ir kol kas truks iki gruodžio 1 dienos, 
pranešė „Deutche Welle“. Kol galios ribojimai ir drau-
dimai, neveiks visos parduotuvės, prekiaujančios ne 
pirmo būtinumo prekėmis, taip pat muziejai, galerijos 

ir kitos kultūros įstaigos. Restoranai ir barai galės 
teikti tik maisto išsinešimui paslaugas arba pristatyti 
savo gaminius į namus. Išimtys daromos tik mokyk-
loms, kurios liko atidarytos. Trimis ketvirčiais su-
mažintos viešojo transporto apimtys. Gyventojams 
draudžiama nuo namų nutolti daugiau nei penkis 
kilometrus, išimtys taikomos tik vykstant svarbiais 
šeiminiais reikalais, į darbą arba pas gydytoją.
 ČIKAGA jau šeštus metus iš eilės pelno 

miesto, kuriame gyvena daugiausia žiurkių visoje 
Amerikoje, titulą. Šiam JAV miestui „žiurkiškiausio-
jo“ titulą kasmet skiria Atlantoje įsikūrusi kenkėjų 
kontrolės tarnyba „Orkin“. Įmonė kiekvienais metais 
reitinguoja JAV miestus pagal žiurkių gausą nuo 
rugsėjo 1 iki rugpjūčio 31 dienos. Į sąrašą iš viso 
įtraukta per 50 JAV miestų, kurių vieta sąraše kas-
kart atnaujinant duomenis vis keičiasi, tačiau Čikaga 
jau šeštus metus iš eilės neapleidžia pirmos pozici-
jos. Toliau sąraše rikiuojasi Los Andželas, Niujorkas, 
Vašingtonas, San Franciskas, Detroitas, Filadelfija, 
Baltimorė, Denveris ir Mineapolis. Čikagos pastan-
gos sumažinti miesto žiurkių populiaciją tęsiasi jau 
ne vienerius metus. „Karas su žiurkėmis“ paaštrėjo 
įvedus naują „žiurkių darbo grupę“ dar 2016 metais. 
Gyventojai netgi ėmė auginti daugiau kačių, kad 
nors kiek sumažintų žiurkių populiaciją.
 SENTENCIJA. „Net kai nusiviliame, vis dar 

viliamės“ ( Remi de Gurmonas).
 ANEKDOTAS. Šiandien, kai vairavimo ins-

truktorius atsisėdo į automobilį, aš jo paklausiau:
 – O su artimaisiais bent atsisveikinot?
Jis net parūkyti išlipo...

Daugeliui iš mūsų šiuo 
metu sunkiau nei įprastai, 
todėl ypač svarbu žinoti, ko-
kios emocinės ir psichologi-
nės pagalbos galima gauti 
nemokamai visoje Lietuvoje. 

Psichologė Sonata Micku-
vienė pasakoja apie tai, ką 
šiuo metu išgyvena dauguma 
šalies piliečių, o Sveikatos 
apsaugos ministerijos (SAM) 
Psichikos sveikatos skyriaus 
vedėjas Ignas Rubikas dalija-
si atsinaujinusios nacionali-
nės platformos Pagalbasau.lt 
ir mobilios emocinės savipa-
galbos programėlės „Pagalba 
sau“ privalumais ir pabrėžia 
tai, kad svarbiausia nebijoti 
ieškoti ir kreiptis pagalbos. 

METAS – 
SUNKUS VISIEMS
Visuotinė pandemija ne tik 

mūsų šalyje, bet ir visame pa-
saulyje sukėlė neigiamų pa-
sekmių žmonių emocinei ir 
psichologinei sveikatai. Kie-
kvienas susiduriame su nepla-
nuotais iššūkiais, kovojame su 
problemomis ir nuolat galvoja-
me apie tai, kas bus toliau. 

„Žmogus nebegali nieko 
planuoti taip, kaip galėjo anks-
čiau, ir net neįsivaizduoja, kada 
galės, todėl ši nežinomybė ke-
lia stresą ir nerimą. Dėl to nu-

Kad ir kokia tamsi atrodytų naktis, – 
rytas visada ateina
kenčia mūsų kasdienė emocinė 
būsena, krinta produktyvumas 
darbe, kamuoja nuolatinis suir-
zimas“, – aiškina psichologė S. 
Mickuvienė, pridurdama: „Vi-
siškai normalu, kad visuomenė 
yra pavargusi nuo negalėjimo 
planuoti savo laiko, atostogų ir 
kitų pramogų. Nors ir supranta-
ma, kad visa tai yra apribota dėl 
visų mūsų gerovės, tačiau kai 
dažniau išeidavome į įvairius 
renginius ir įprastai pramogau-
davome, – daugiau ir prasiblaš-
kydavome, o tai labai stiprinda-
vo mūsų emocinę sveikatą.“

VISKAS, 
KO GALI PRIREIKTI, –
VIENOJE VIETOJE
Siekiant sumažinti korona-

viruso (COVID-19) sukeltas 
neigiamas pasekmes šalies gy-
ventojų emocinei sveikatai ir 
skatinti gyventojų informuo-
tumą apie psichikos sveikatą, 
buvo atnaujinta nacionalinė 
platforma Pagalbasau.lt ir su-
kurta tokio paties pavadinimo 
mobilioji aplikacija, leidžianti 
šalies gyventojams daugiau su-
žinoti apie savo ir artimųjų psi-
chikos sveikatą ir rasti reikiamą 
pagalbą vienoje vietoje.

„Jeigu žmogus ieško pagal-
bos, tai, vadinasi, jis nerimauja 
ir nori atrasti tam tikrus atsa-

kymus į kylančius klausimus, 
o besiblaškant po įvairias inter-
neto svetaines veikiausiai bus 
prisiskaitoma begalė skirtingų 
nuomonių, kas galimai tik pa-
didins nerimą ir nežinomybės 
jausmą. Kadangi platforma 
„Pagalba sau“ teikia žmogui su-
koncentruotą ir kompetentingų 
savo srities specialistų atrinktą 
informaciją vienoje vietoje, ma-
nau, tai ne tik taupo laiką, bet ir 

yra itin patogu žmogui“, – teigia 
psichologė. 

„PAGALBA SAU“ – 
EMOCINĖS SVEIKATOS 
lINK
Pasak Sveikatos apsaugos mi-

nisterijos (SAM) ministro Au-
relijaus Verygos, nepaisant to, 
kaip besistengtume susigyventi 
su naująja realybe, – pasirūpinti 
savo emocine sveikata reikia su-
skubti jau dabar. 

Pagalbasau.lt svetainėje ir 
mobiliojoje programėlėje galima 
rasti visą aktualią informaciją 
apie emocinę sveikatą ir psicho-
loginę pagalbą pandemijos metu 
ir ne tik: atlikus testą įsivertinti 
savo emocinę būseną, interakty-
viame pagalbos žemėlapyje rasti 
išsamią informaciją apie Lietu-
voje pagalbą teikiančių įstaigų 

adresus, kontaktinius duo-
menis ir teikiamas paslaugas, 
rasti būtiniausią informaciją 
apie dažniausiai pasitaikančius 
psichikos ir elgesio sutrikimus 
ir juos lydinčius simptomus, 
kaip atpažinti psichikos sutri-
kimų rizikos veiksnius ir ko-
kiais būdais galima padėti sau 
ir artimajam, o prireikus – kaip 
gauti profesionalią specialistų 
pagalbą.

„Šioje platformoje visa 
informacija yra patikrinta 
ekspertų, pateikta glausta ir 
prieinama visuomenei – tiek 
gyventojams, tiek specialis-
tams. Siekiama, kad žmogus 
susirastų pagalbą, nebijotų 
kreiptis, žinotų, kur ir kada 
kreiptis. Labai svarbu pažy-
mėti, kad tai negali pakeisti 
specialisto pagalbos ir atlie-
kamo diagnostinio įvertinimo. 
Platforma yra skirta suprasti 
ir įsivertinti savo ir aplinki-
nių asmenų psichikos sutriki-
mus, o jei įtariamas psichikos 
ar elgesio sutrikimas ir reika-
linga pagalba, reikėtų kreiptis 
į psichikos sveikatos centro, 
prie kurio gyventojas yra pri-
siregistravęs, specialistus“, 
– atkreipia dėmesį Sveikatos 
apsaugos ministerijos (SAM) 
Psichikos sveikatos skyriaus 
vedėjas I. Rubikas. 

Kad ir kokia tamsi atrodytų 
naktis, kad ir koks apsiniaukęs 
dangus, – rytas visada ateina, 
saulė visada pasirodo. Svarbu 
nepamiršti – tu nesi vienas. 

Linos JOKUBAUSKAITĖS nuotr.
Užs. Nr. 0018594

Nacionalinė platforma Pagalbasau.lt ir mobilioji emocinės savi-
pagalbos programėlė „Pagalba sau“ ne tik padeda stebėti savo būse-
ną, bet ir suteikia informaciją, kur kreiptis ar nukreipti kitą, prirei-
kus pagalbos.
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PERKA
Egidijus ir Sandra – įvairius 

veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PVM. 

Tel.: 8 640 17 516, 
8 651 58 506.

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje – 

miškus (brandžius, jaunus, 
malkinius, iškirstus), žemes, 
sodybas. 

Tel. 8 676 41 155.

PERKA
Nuolat brangiai – karves, 

bulius, telyčias. Veršelius augi-
nimui iki 2 mėn. Moka priedus, 
PVM. Greitai išsiveža. 

Tel. 8 656 40 439.

PERKA
Agentas Algirdas – verše-

lius. Moka 6–21 proc. Atsiskaito 
iš karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis. 

Tel.: 8 687 21 828, 
8 675 95 128. 

REKLAMA, SKELBIMAI

PER KA
UAB „Raskafas“ brangiai – 

veršelius nuo 2 iki 8 savaičių 
auginimui. Moka 6 ir 21 proc. 
PVM. Sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel. 8 675 55 520.

PERKA
BRANGIAI – VERŠELIUS 

IKI 2 MĖN. AMŽIAUS. MOKA 
PVM. 

Tel. 8 686 46 230.

PER KA
Įmonė brangiai – galvijus, 

atsiskaito iš karto, išsivežame.
Tel.: 8 686 54 826, 

8 684 40 534.
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„Tautodailė Ukmergės 
rajone – tradicijos ir 
novatoriškumas“ 
Finansinės paramos 
dydis – 3 000 Eur.
„Pilietiškumas – valstybės ir asmeninės 
gerovės garantas“ 
Finansinės paramos dydis – 3 800 Eur. 
„Etninė kultūra – mūsų gyvenimo vertybės“
Finansinės paramos dydis – 3 000 Eur.

Projektus remia

Utilizuojame automobilius.
Superkame važiuojančius ir ne-

važiuojančius automobilius. Išsive-
žame patys. Atsiskaitome vietoje. 
Išrašome sunaikinimo pažymėjimus. 

Tel. 8 609 31 414.

PERKA
UAB „Čevaita“ nuolat bran-

giai – galvijus. Moka 6–21 
proc. PVM.

Tel. 8 681 32 986.

Greitai ir koky-
biškai gaminame 
ir įstatome nerūdi-
jančio plieno įdėk-
lus. Pristatomi ap-
šiltinti kaminai.
Tel.: 8 634 64 490, 

8 610 85 100.

PARDUODAPARDUODA
56 ha žemės ir 23 ha miško 

Kančiškių k., Ukmergės r. Žemė 
dirbama, našumas ~40 balų. 
Miškas brandus. 

Tel. 8 608 85 844.

Šiaudus. Vieno rulono kaina 
– 10 Eur.

Tel. 8 603 83 041

PARDUODA
Įvairias malkas kaladėmis, 

skaldytas, 3 m ilgio. Turime 
sausesnių. 

Tel. 8 600 63 820.

Parduodame 
mišrias skaldytas 

malkas. 
Savivartis 5 kub. m 

automobilis – 150 Eur. 
Atvežame.

Tel. 8 699 55 129.

PAR DUODA
Kokybiškus baltarusiškus dur-

pių briketus, kaina – nuo 90 Eur 
už du maišus. Akmens anglį – nuo 
160 Eur. Pjuvenų briketus – nuo 
125 Eur. Kokybę garantuojame. 

Tel. 8 650 25 576.

Gamybos įmonei 
reikalingas 

ELEKTROS 
INŽINIERIUS.

Atlyginimas – nuo 1 000 Eur 
po mokesčių. 

Tel. 8 675 26 514.

Artėja šv. Kalėdų metas. Gruodžio 12 d. Ukmergės 
miestas nušvis šventinėmis švieselėmis, bus įžiebta 
miesto Kalėdų eglė. 

Šiais metais kviečiame įmones, įstaigas, organizacijas, klubus, 
mokyklas, bendruomenes, draugijas, šeimas ir visus ukmergiš-
kius šventiškai papuošti savo transporto priemones bei dalyvauti 
Kalėdiniame automobilių karavane, kuris judės miesto gatvėmis 
eglės įžiebimo šventės metu. 

KURKIME KALĖDINĘ ŠVENTĘ KARTU!
Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis iki gruodžio 1 d. 

el. paštu: vaikurenginiai@kc.ukmerge.lt 
arba tel. 8 646 90 332.

Organizatoriai

PARDUODA
Akcijos įvairių rūšių mal-

koms 3 m rąsteliais. Vežame 
15–30 erdm. 

Tel. 8 684 81 890.

Nesudėtingas, sėdimas darbas Panevėžyje. 
Atlyginimas – kas savaitę! Nemokamas transportas į/iš 

darbo! PATIRTIES NEREIKIA, dirbsite prie elektroninių detalių 
surinkimo pamainomis. Atlyginimas – 550–650 Eur/mėn. į rankas. 
Pasikalbėkime tel. 8 659 45 376.

Skaičiai: 72 03 58 31 40 08 48 22 
01 74 46 32 19 06 24 59 49 63 10 18 
41 67 50 15 30 38 28 60 27 23 52 71 
44 53 16 33 26 64 05 (keturi kampai – 

2,50 €, eilutė – 1,50 €, įstrižainės – 18,00 €) 
37 43 51 57 61 65 62 34 12 (visa lentelė – 1 

x 17 210,00 €)
Papildomi TELELOTO prizai:
0098173 – Automobilis Opel Crossland
0278694; 0239371; 0240035; 0239658; 0239344; 

0270887; 0306653; 0239306; 0295793; 0240093; 
0239504; 0240108; 0263386; 0239694; 0298847; 
0239702; 0239991; 0305816; 0292074; 0273515; 
0266956; 0263272; 0239354; 0239827; 0239288; 
0239604; 0297493; 0299492; 0239767; 0262182; 
0239512; 0239378; 0239677; 0266780; 0239363; 
0306530; 0298843; 0239858; 0309163; 0272074; 
0298838; 0239903; 0239325; 0239750; 0307971; 
0291359; 0239775; 0239467; 0239970; 0239312; 
0239686; 0240141; 0239896; 0239481; 0272469; 
0239886; 0240158; 0272472; 0261042; 0239920; 
0240051; 0239720; 0239621; 0306684; 0240126; 
0239819; 0239337; 0239562; 0260191; 0281685; 
0239936; 0239877; 0261039; 0281679; 0239612; 
0274754; 0239671; 0239301; 0240119; 0239788; 
0240134; 0239929; 0291355; 0240100; 0240071; 
0239866; 0239555; 0239490; 0240064; 0239951; 
0305813; 0239538; 0239710; 0239595; 0278236; 
0270884; 0305450; 0305448; 0240113; 0281600 – 
Laiminga vieta prizas 50 Eur

030*336; 018*180; 001*379; 002*144 – Kvietimas į 
TV studiją

TELELOTO LOŠIMAS Nr. 1281
2020 10 25, sekmadienis

Mūsųlaikraštyjepriimamiskelbimaiiružsakymairekla
maiįplatinamąvisojeLietuvojelaikraštį„Ūkininkopatarė
jas“(išeina3kartuspersavaitę).Taippatgalitepasiskelbti
ir laikraščiuose „Utenos apskrities žinios“, „Utenos die
na“,„Panevėžiobalsas“,„MūsųIgnalina“bei„Anykšta“.
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Šiandien Saulė tekėjo 7.13 
val., leisis 16.52 val. Dienos il-
gumas 9.39 val. 

Iki X.30 priešpilnis.

Zodiakas – 
 Skorpionas 
(X.23–XI.22).

 X.28. Simajudas, Vėlių paminėklai.
 X.29. Pasaulinė žvynelinės diena.
 ORAS. Besibaigiantis spalio mėnuo vis labiau primena 

niūrų ir darganotą rudenį. Nors pirmoje pusėje dar laikėsi gana 
gražūs ir saulėti orai, naktimis dirvos paviršių daug kur nubalin-
davo šalnos, o nosį kandžiojo gūsingas ir vėsus vėjas. Trečia-
dienio dieną virš Lietuvos bandys įsitvirtinti aukštesnis slėgis. 
Dangus šviesės, nors debesų dar išliks nemažai. Palis, bet ne vi-
sur. Didesnė tikimybė sulaukti trumpalaikio lietaus bus rytiniuo-
se rajonuose. Ūžaus smarkus pietų, pietvakarių vėjas. Įdienojus 
Ukmergėje temperatūra sieks 12–14 laipsnių. Ketvirtadienio nak-
tį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Nedidelis lietus ap-
lankys šiaurinius šalies rajonus. Pietvakarių, pietų vėjas ir toliau 
nerims, pūs smarkiai, tačiau pavojingų jo gūsių nenumatoma. 
Termometrai rodys labai panašiai kaip ir trečiadienį – paryčiais 
bus 7–9 laipsniai. Ketvirtadienio dieną nuo besisukančio ciklo-
no virš Barenco jūros nutįs slėnis iki pat Lietuvos. Negausiai, 
bet įkyriai palis. Rudeniškos saulės šią dieną taip pat bus. Vėjas 
pūs iš pietvakarių, pietų, 7–12 m/sek. greičiu. Po pietų termo-
metrai rodys 11–13 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį dauge-
lyje vietovių numatomi krituliai, temperatūra sieks 5–7 laipsnius 
šilumos. Ryto valandomis ir pirmoje dienos pusėje protarpiais 
dar palis, tačiau palaipsniui daugės pragiedrulių. Ypač po pietų. 
Suksis žvarbesnis šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjas. Šiluma 
jau nebus tokia aukšta kaip ankstesnėmis dienomis, oras šils iki 
10 laipsnių. Savaitgalį kritulių tikimybę maža, dienos numatomos 
apsiniaukę, žvarbokos. 

Vardadienius švenčia

Šiandien: JUDAS, TADAS, SIMONAS, ALMANTĖ, GAUDRI-
MAS, SIMAS.

Ketvirtadienį: ERMELINDA, GELGAUDAS, TOLVYDĖ, VIO-
LETA, NARCIZAS.

Penktadienį: LIUCILĖ, VOLFGANGAS, SKIRGAILA, SKIR-
VYDĖ, EDMUNDAS, DARATA, VOLFAS.
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P. Cvirkos g. 12, Ukmergė.
 Tel.: (8 340) 63 474, 
63 553, 8 605 19 277; 

el. paštas: gzeme@gzeme.lt

DIDŽIAUSIAS UKMERGĖS RAJONO 
LAIKRAŠTIS

www.gzeme.lt

Vijolės IVANAUSKIENĖS nuotrauka

SAUSIS

VASARIS

KOVAS

BALANDIS

GEGUŽĖ

BIRŽELIS

LIEPA

RUGPJŪTIS

RUGSĖJIS

SPALIS

LAPKRITIS

GRUODIS

2

31

30 31

29

2
0
2
0

P. Cvirkos g. 12, Ukmergė.
 Tel.: (8 340) 63 474, 
63 553, 8 605 19 277; 

el. paštas: gzeme@gzeme.lt

DIDŽIAUSIAS UKMERGĖS RAJONO 
LAIKRAŠTIS

www.gzeme.lt

Vijolės IVANAUSKIENĖS nuotrauka

SAUSIS

VASARIS

KOVAS

BALANDIS

GEGUŽĖ

BIRŽELIS

LIEPA

RUGPJŪTIS

RUGSĖJIS

SPALIS

LAPKRITIS

GRUODIS

2

31

30 31

29

Vijolės IVANAUSKIENĖS nuotr.

VšĮ klubas „Taktika“ organi-
zuoja konkursą pradedantiesiems 
šaškių mėgėjams. Užėmusieji 
pirmą, antrą ir trečią vietas šaški-
ninkai bus apdovanoti taurėmis ir 
medaliais.

Užduočių sudarytojas, kan-
didatas į sporto meistrus Jonas 
Kalinčikas pateikė rugsėjo 30 ir 
spalio 14 dienomis spausdintų už-
duočių sprendimus.

Uždavinys Nr. 1
1. h4-g5 h6-f4 2. d2-e3 f4:d2 3. 

e1:a1x ir opozicija.
Uždavinys Nr. 2
1.c1-d2 c3:e1 2. g3-h4 e1:g3 3. 

h2:h6x kombinacija.
Uždavinys Nr. 3
1. c3-b4 a5:e1 2. g3-h4 e1:g3 3. 

h4:h4x kombinacija garbės ratas.
Uždavinys Nr. 4
1. c3-d4! e5:c3 2. a5-b6 d6:b4 

3. b6-c7 d8:b6 iškeliama auksinę 
šaškę – toliau seka kombinacija 
4. c1-d2 c3:e1 5. g3-h4 e1:g3 6. 
h4:h4x finalinis smūgis ratu nu-
kertant 5 šaškes

Norintys dalyvauti konkur-

Atsakymai ir naujos užduotys šaškininkams

Uždavinys Nr. 5
Baltieji: b2, d2, e1 g1 (4)
Juodieji: a7, d4, e5, h4 (4) 
Baltieji pradeda ir laimi – 1 

taškas.

Uždavinys Nr. 6
Baltieji: b4, c3, d4, f2, g1, g3, 

h2 (7)
Juodieji: a7, b6, d6, e5, f6, h4, 

h8 (7)
Baltieji pradeda ir laimi – 2 

taškai.

se dar gali prisijungti ir spręsti 
uždavinius, paskelbtus „Gim-
tojoje žemėje“. Atsakymai pri-
imami iki lapkričio 8 dienos 
telefonu 8 602 85 919.

Gyvenantys mieste sprendė-
jai atsakymus gali įmesti į pašto 
dėžutę adresu: Jaunimo g. 19–9, 
Ukmergė. 

„G. ž.“ inform.

Apaštalinė Penitenciarija pa-
skelbė, kad šiais metais, atsižvel-
giant į nepaprastąją pandemijos 
padėtį, Vėlinių aštuondienio 
visuotinius atlaidus galima gau-
ti visą lapkričio mėnesį. Šie at-
laidai, kuriuos galima skirti tik 
skaistykloje esančių sielų naudai, 
suteikiami Kristaus tikinčiajam, 
nuo lapkričio pirmos iki aštun-
tos (ar paties tikinčiojo pasi-
rinktomis kitomis dienomis iki 
lapkričio mėnesio pabaigos) pa-
maldžiai aplankančiam kapines 
ir bent mintyse pasimeldžian-
čiam už mirusiuosius. Taip pat 
atlaidus galima gauti Vėlinių (ar 
kitą paties tikinčiojo pasirinktą 

iki lapkričio mėnesio pabaigos) 
dieną pamaldžiai aplankius baž-
nyčią ar viešą koplyčią ir ten su-
kalbėjus Tėve mūsų ir Tikiu.

Apaštalinė Penitenciarija taip 
pat paskelbė, kad pagyvenę žmo-
nės, ligoniai, esantys izoliacijoje 
ir visi, kurie dėl kompetentingos 
valdžios nurodymų negali išei-
ti iš namų, visuotinius atlaidus 
mirusiesiems galės pelnyti dva-
siškai susivieniję su kitais tikin-
čiaisiais, prie Jėzaus ar Mergelės 
Marijos atvaizdo melsdamiesi už 
mirusiuosius (pvz., Valandų li-
turgijos Rytmetinę ar Vakarinę, 
rožinį, Dievo Gailestingumo vai-
nikėlį ar kitas maldas), apmąs-

Visuotinius atlaidus mirusiesiems šiemet 
galima pelnyti visą lapkričio mėnesį

tydami Mirusiųjų dienai skirtą 
Evangelijos ištrauką, atlikdami 
gailestingumo darbą arba Dievui 
aukodami savo kančią ar gyveni-
mo nepatogumus bei atsiriboda-
mi nuo bet kokios nuodėmės ir 
pasiryžę, kai tik galės, įvykdyti 
įprastines atlaidų sąlygas (atlik-
ti išpažintį, priimti Komuniją ir 
melstis Popiežiaus intencijomis).

Visi kunigai raginami Vėli-
nių dieną aukoti trejas šv. Mi-
šias už mirusiuosius, tarnauti 
teikiant Sutaikinimo sakramentą 
ir nešant šventąją Komuniją ligo-
niams.

Lietuvos vyskupų 
konferencijos informacija

Mieste – sergančiųjų išsėtine 
skleroze suolelis

(Atkelta iš 1 psl.)

Naujai susikūrusi draugija įsi-
jungė į Lietuvos išsėtinės skle-
rozės sąjungos (LISS) veiklą, 
dalyvauja ir organizuoja įvairius 
renginius. Vieno iš jų metu ir kilo 
mintis Ukmergėje turėti vardinį 
suolelį. Šio sumanymo iniciato-
riai yra vilniečiai, kurie savo suo-
lelį prieš porą metų pastatė Gedi-
mino prospekte. 

Ukmergėje praėjusią savaitę 
viešėjusi LISS generalinė sekre-
torė Aldona Droseikienė pasi-
džiaugė, kad pagirtiną tradiciją iš 
Vilniaus perėmė Ukmergė. 

 Pasak A. Droseikienės, ši lente-
lė ir užrašas jame – vienas iš būdų 
skleisti žinią apie išsėtinę sklerozę, 
vis dar ne visiems žinomą ir jau-
nus žmones palietusią ligą. 

„Vardinis suoliukas bus tarsi 
nauja susitikimų vieta, o lentelė 
padės ukmergiškiams lengviau 
rasti juos vienijančią sąjungą, – 

kalbėjo viešnia. – Bendromis ini-
ciatyvomis galėsime kontroliuoti 
ligą ir tarsi susidraugauti su ja. 
Niekas negydo geriau nei geras bi-
čiulis šalia. Tai dar viena puiki ga-
limybė gauti palaikymą ir susipa-
žinti su naujais bendraminčiais.“

Draugijos „Mažoras“ vadovė 
G. Ivanovaitė susirinkusiuosius 
trumpai supažindino su išsėtinės 
sklerozės liga, jog gydymo būdais 
bei padėkojo visiems pagalbinin-
kams, ypač rajono savivaldybės 
mero pavaduotojai Agnei Balčiū-
nienei, kuri ir buvo šios idejos ge-
neratore, surado lėšų ir parūpino 
lentelę. 

„Gal ant šio suolelio poilsiui 
prisės jaunimas ar pagyvenę 
žmonės, gal einantys iš turgaus, 
pašto... – mintimis dalijosi drau-
gijos vadovė. – Perskaitę užrašą 
lentelėje, gal daugelis susimąstys 
apie šia liga sergančius asmenis.“

Renginio metu už paramą dė-
kota ir rajono savivaldybės admi-

nistracijos Socialinės paramos 
skyriaus vedėjai Astai Leonavi-
čienei, Ukmergės rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkei Zitai 
Kviklienei, Lietuvos paraplegikų 
asociacijos atstovui Mariui Kup-
rioniui, šios ceremonijos organi-
zatorei, aktyviai draugijos narei 
Narinei Pacevičienei.

Ukmergiškius su gražia inicia-
tyva pasveikino atvykę draugai iš 
Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio, 
Kauno draugijų.

Prie savo suolelio pasivaišinę 
šilta kava susirinkusieji bendrus 
pokalbius pratęsė „Big Stone“ 
viešbutyje. Kraštotyros muzie-
jaus atstovai svečius supažindino 
su mūsų miesto istorija. Ukmer-
gės vietos veiklos grupės admi-
nistravimo vadovė Rasa Kume-
taitienė pasakojo apie galimybę 
neįgaliesiems dalyvauti įvairiuose 
projektuose. Mintimis apie savo 
patirtis, nuveiktus darbus pasida-
lino ir kiti renginio dalyviai.

Į policiją kreipėsi Pivonijos 
seniūnijos Žeruolių kaimo gyven-
toja. Moteris pranešė, kad spalio 
21-ąją, apie 6 valandą, po išgertu-

Spalio 25-ąją, apie 9.10 valandą, 
Ukmergėje, S. Daukanto gatvės 
namo kieme, kilus konfliktui dėl 
automobilio statymo, neblaivus 
kaimynas (g. 1996 m.) kumščiu su-
davė pranešėjui. Pastarasis patyrė 

Spalio 25-ąją, apie 10 valandą, 
Vidiškių seniūnijos Šventupės kai-
me vairuotojas (g. 1981 m.), vai-
ruodamas automobilį „VW Passat“, 
apgadino kieme stovėjusį „Opel“ 
markės automobilį ir iš eismo įvy-
kio vietos pasišalino. Policijos pa-
reigūnai apie 14 valandą sulaikė 

Susipyko dėl automobilio statymo
fizinį skausmą, kreipėsi į medikus. 
Smurtautojas, kuriam nustatytas 
2,86 promilės girtumas, atvežtas į 
Policijos komisariatą ir patalpintas į 
laikino sulaikymo kamerą.

„G. ž.“ inform.

Po išgertuvių pasigedo 1 030 eurų
vių su giminaičiais rūbų spintoje 
pasigedo galimai švarko kišenėje 
buvusių 1 030 eurų.

„G. ž.“ inform.

kaltininką. Tikrinimo metu jam 
nustatytas 2,29 promilės girtumas. 

Spalio 24-ąją, apie 9.10 valandą, 
Pivonijos seniūnijos Vileikių kaime 
vyras (g. 1964 m.) neblaivus vairavo 
automobilį „VW Passat“. Jam parei-
gūnai nustatė 1,73 promilės girtumą. 

„G. ž.“ inform.

Vairavo neblaivūs


