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Ukmergės ligoninėje – medikai iš tolimų kraštų
Vilma NEMUNAITIENĖ

Šeštadienį Ukmergės ligoninė sulaukė ypatingų svečių – įstaigoje lankėsi kolegos iš Korėjos, Japonijos,
Pakistano, Irano. Vilniuje vykusioje
Koloproktologų konferencijoje dalyvavę užsieniečiai nutarė aplankyti
ir vieną regioninę Lietuvos gydymo
įstaigą. Pasirinko Ukmergę.
Svečius sutiko Ukmergės ligoninės administracijos vadovai
– vyriausiasis gydytojas Rimvydas
Civilka, pavaduotoja medicinai
Rūta Sriogienė, vyriausioji slaugos
administratorė Donata Rimienė.
Jie parodė ligoninės skyrius, supažindino su mūsų specialistų darbu.
Koloproktologai tiria, gydo bei
operuoja visas storosios žarnos bei
išeinamosios angos ligas.
Vyr. gydytojui R. Civilkai parodžius didžiulę ligoninės teritoriją, svečiams tai kėlė nuostabą.

„Bitei“ kelių neužkerta

Praeitą savaitę vykusiame
rajono tarybos posėdyje virė
aistros dėl UAB „Bitė Lietuva“.
Mūsų mieste bendrovė planuoja
įkurti skambučių centrą, tačiau
opozicijoje esantiems rajono
politikams užkliuvo per didelis
dėmesys šiai įmonei. Vis dėlto
posėdyje pritarta su „Bite“ pasirašytam ketinimų protokolui.
Ligita JUODVALKIENĖ

Į prieš mėnesį piliečių tribūnoje
iškeltą miesto bendruomenės pirmininko Juliaus Kazėno klausimą
atsakė Ukmergės rajono meras
Vydas Paknys.
J. Kazėnas buvo išsakęs priekaištus dėl to, kad Ukmergėje besilankant Lenkijos ambasadoriui,
rajono vadovai nedalyvavo miesto
bendruomenės organizuotame susitikime. Tai įvardino kaip rajono
vadovų politinį neraštingumą.
„Pranešėjas buvo neteisus, ambasadoriaus vizitą prilyginęs tarptautinio politinio bendradarbiavimo
klausimui“, – su priekaištais nesutiko
rajono meras. Pasak jo, savivaldybė

nei iš Lenkijos ambasados, nei iš Užsienio reikalų ministerijos oficialios
informacijos apie planuojamą vizitą
negavo. Be to, ambasadorius lankėsi
miesto bendruomenės kvietimu. Tai
buvo privatus svečio apsilankymas.
Jokie teisės aktai, etiketo ar protokolo reikalavimai neįpareigoja savivaldybės vadovų dalyvauti tokiuose
susitikimuose.

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Miestą vadavo
nuo šiukšlių

Nukelta į 3 p.

Šį pirmadienį Ukmergės miškų
urėdijoje Želvos girininkijoje sodinamas 5-tūkstantasis Lietuvoje ąžuolo
želdinių hektaras. Ąžuolus drauge su
miškininkais sodino aplinkos ministras Valentinas Mazuronis.
Ąžuolynų atkūrimo valstybiniuose miškuose programa pradėta įgyvendinti 2006 metais. Pradėtos rinkti
ir kaupti ąžuolo sėklos, organizuotas
ąžuolo sodmenų išauginimas.
Vėliau pradėti programoje numatytų ąžuolynų atkūrimo ir įveisimo darbai, taikomos ąžuolo želdinių apsaugos
priemonės, stebimi įveisti ąžuolynai.
Per pastaruosius penkerius metus
Lietuvoje pasodinti beveik penki
tūkstančiai hektarų ąžuolynų. Iki 2020
metų siekiama padidinti ąžuolynų plotus apie 9 tūkst. ha. Tai užimtų 2,4 proc.
visų medynų ploto. Nuo programos
vykdymo pradžios šalies valstybiniuose miškuose ąžuolynų plotai kasmet
didinami po 700–800 ha.
Paprastasis ąžuolas – viena
vertingiausių Lietuvai būdingų vietinių medžių rūšių. Praeityje ąžuolynų Lietuvoje buvo daug daugiau,
vėliau jų veisimas ypač sumažėjo
dėl žvėrių, ligų ir kenkėjų.
Šios medžių rūšies želdinių
veisimas, priežiūra ir apsauga labai
sudėtingi ir brangūs.
UŽ inf.

Išrinkti
geriausi
socialiniai
darbuotojai

Atsakė opozicijai
Taip pat V. Pakniui teko aiškintis
opozicijai, pateikusiai kaltinimus
dėl planuojamos patalpų nuomos
sutarties su UAB „Bitė Lietuva“.
Sausio 23 d. buvo pasirašytas Ketinimų protokolas tarp šios įmonės
ir Ukmergės rajono savivaldybės.
V. Paknys pabrėžė, kad šis bendradarbiavimo klausimas yra sprendžiamas nuosekliai, viešai ir skaidriai.
Esą jokios teisinės ir moralinės
normos nėra pažeistos. Pasirašius
ketinimų protokolą, savivaldybė
neturi finansinių ar kokių kitų
įsipareigojimų – tai nėra sutartis.
Buvo klausta ir apie UAB „Bitė
Lietuva“ naudojimąsi Ukmergės
turizmo ir verslo informacijos
centro (TVIC) patalpomis.

Registracija
tel. 8 600 76882.

Sodina ąžuolyną

Nepriklausomas Ukmergės krašto laikraštis

Nukelta į 2 p.

P. Šemetos
vairavimo
mokykla

Lina SUKACKIENĖ

Ukmergės nestacionarių socialinių
paslaugų centro administratorė

Miesto erdves tvarkė talkininkai.

Šeštadienį visoje Lietuvoje
šurmuliavo talkininkai. Talka
„Darom“ neaplenkė ir Ukmergės.
Mieste darbavosi pirštinėmis ir
maišais apsiginklavę ukmergiškiai.
Ukmergės miesto seniūnės pavaduotoja Janė Zimblienė pasakojo, kad mokiniai savo daug metų
prižiūrimas teritorijas apšvarino
jau praėjusią savaitę, nelaukdami
visuotinės talkos. Į šiukšlių rinkimo
akciją, anot pavaduotojos, kasmet
įsitraukia visos Ukmergės mokyklos.
Savaitės pabaigoje į talką išsirengė kaip visada aktyvūs rajono
policijos komisariato darbuotojai.
Jie švarino gerokai didesnę nei
įprastai teritoriją. Šeštadienį į talkininkų gretas įsijungė skautai. Jie
tvarkė Pilies parką.
Tradiciškai švarinosi ir Ukmergės savivaldybės darbuotojai –
kuopė daugiau nei dešimtmetį
kiekvieną pavasarį nuo šiukšlių
vaduojamą teritoriją prie miesto

Gedimino Nemunaičio nuotr.

hipodromo.
Seniūnės pavaduotoja tvirtino, kad visuotinė „Darom“ talka
Ukmergėje anaiptol nėra kažkokia
ypatinga data. Esą ir taip miestas
nuolat tvarkomas ir gražinamas.
Ypač pastaraisiais metais, kuomet
prievolė darbuotis miesto labui
įtvirtinta pašalpas gaunantiems
asmenims.
Be to, taip garsiai viešinama
„Darom“ talka šiemet seniūniją
kiek nuvylė. Miesto seniūnija iš
jos organizatorių gavo labai menką
paramą – dešimt ritinių šiukšlių
maišų – iš viso 250 maišų. Taip pat
suteikta galimybė į sąvartyną nemokamai nuvežti 2 tonas talkininkų surinktų atliekų. Už papildomą
kiekį teks susimokėti.
J. Zimblienė seniūnijos vardu išsakė padėką visiems talkos
dalyviams, parodžiusiems gražią
iniciatyvą ir pilietiškumą.
UŽ inf.

Šias metais Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija pirmą kartą
inicijavo Geriausio socialinio darbuotojo rinkimus.
Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras atviro balsavimo būdu išrinko ir konkursui
pristatė Miglę Kačinskienę, vyr. socialinę darbuotoją, vadovaujančią
centro Pagalbos į namus skyriui.
M. Kačinskienė yra įgijusi aukštąjį
socialinio darbo išsilavinimą. Savo
darbe ji taiko novatoriškus metodus ir
nuolat tobulina kvalifikaciją kursuose.
Jos vadovaujamas skyrius Ukmergėje
teikia socialines paslaugas 92 asmenims. Miglė visus kartą per mėnesį
aplanko, nuvyksta pasveikinti jubiliejaus ar kitos asmeninės šventės proga.
Moteris geba išklausyti ir atjausti.
Labai dažnai į Centrą atvykę interesantai iš kitų miestų siekia susipažinti
su Migle kaip socialinių darbuotojų ir
padėjėjų kuratore, kad matytų, kam
patiki globoti artimuosius. Miglė
visada linksma, pilna gyvenimiškos
energijos. Jos besišypsančios akys
suteikia pasitikėjimą.
Prieš metus jai buvo patikėta
skaityti pranešimą anglų kalba
Lenkijoje, tarptautinėje konferencijoje Tarnovo Podgurne „Geroji
Ukmergės rajono patirtis neįgaliųjų
socialinės integracijos srityje“.
Nukelta į 2 p.
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Miškų savininkams – papildoma galimybė
kreiptis dėl aplinkosaugos išmokų

Privačių miškų savininkams
reikėtų atkreipti dėmesį, kad
patikslintame paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 metų programos
(KPP) priemones 2014 m.
priėmimo grafike atsirado
galimybė gauti paramą pagal
priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos“.

Paraiškos jau priimamos seniūnijose pagal paramos gavėjo
žemės ūkio valdos adresą. Elektroninės bankininkystės sistemos
vartotojai taip pat gali prisijungti
prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos ir elektroniniu
būdu įbraižyti deklaruojamus
miško plotus. Dėl išmokų galima
kreiptis iki šių metų birželio 15
d., pildant paraišką tiesioginėms
išmokoms gauti. Pavėluotai pateiktos paraiškos bus priimamos
iki šių metų liepos 10 d., tačiau
už kiekvieną pavėluotą darbo
dieną paramos suma sumažės
1 proc.

Parama už papildomų
aplinkosaugos
reikalavimų laikymąsi

Dėl paramos pagal priemonę
„Miškų aplinkosaugos išmokos“ gali
kreiptis fiziniai ir juridiniai privačių
miškų savininkai, savo valdose savanoriškai įsipareigojantys laikytis
papildomų, teisės aktų nenustatytų,
aplinkosaugos reikalavimų.
Pagal šią priemonę remiamos
dvi veiklos sritys. Pagal pirmąją
paramos gavėjui mokamos išmokos už pagrindinių miško kirtimų
nevykdymą identifikuotose kertinėse miško buveinėse. Kasmet
už prarandamas pajamas kompensuojama 963,33 Lt už hektarą.
Pagal antrąją veiklos sritį mokamos
išmokos už neplynuosius miško
kirtimus vietoj galimų plynųjų,
kompensuojant 483,39 Lt už hektarą. Parama pagal šią priemonę
bus teikiama 7 metus.

Svarbu
nepamiršti deklaruoti
„Paramos gavėjas pagal prie-

monę „Miškų aplinkosaugos
išmokos“ per visą įsipareigojimų
laikotarpį privalo kasmet paraiškoje deklaruoti miško plotą,
už kurį yra mokama parama.
Nedeklaravus einamaisiais metais, parama nemokama, o miško
ploto nedeklaravus dvejus metus
iš eilės, paramos gavėjui reikia
sugrąžinti jau suteiktą paramą“,
– pabrėžė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos Tęstinių priemonių
administravimo skyriaus specialistė Jurgita Fedotovienė.
Specialistė taip pat priminė,
kad deklaruoti miško plotus turi
ir miškų savininkai, vykdantys
tęstinius įsipareigojimus pagal
priemones „Pirmas žemės ūkio
paskirties žemės apželdinimas
mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio
paskirties žemės ir apleistos žemės
ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.
Straipsnis parengtas bendradarbiaujant su LR aplinkos ministerija.
Užs. Nr. 490

Ukmergės ligoninėje – medikai iš tolimų kraštų
Atkelta iš 1 p.

Nors mes esame pripratę, jog visas
chirurgines pilvo organų ligas gydo
bendrasis arba pilvo organų chirurgas, pažangiosios medicinos patirtis
yra kitokia – stengiamasi išskaidyti
ligonius ir juos gydančius specialistus pagal įvairių pilvo ertmės organų
ligas. Viena tokių – koloproktologija.
Ukmergėje viešėjusių specialistų apsilankymo šeštadienį laukė
visų skyrių personalas. Bet labiausiai svečius domino chirurgijos
skyrius bei mūsų operacinė. Kai
kurie čia esantys aparatai jiems pasirodė gerokai atgyvenę ir priminė
jų pačių – solidaus amžiaus vyrų
– jaunystės ir karjeros pradžios
laikus. Senoje operacinėje medikai

net panoro nusifotografuoti.
Tačiau paklausti, kokių įspūdžių
jiems paliko ši viešnagė, medikai iš tolimų kraštų tvirtino, kad
įspūdžiai patys geriausi – ligoninė
jiems pasirodė jauki, kupina geros
auros, ir matyti, kad ligoniais čia
išties rūpinamasi.
Chirurgai pabrėžė, kad vidutinio
lygio ligoninėje to, ką pamatę,
išties pakanka, tai – gal net geriau,
nei turėti labai modernią brangią
aparatūrą, kurios tiesiog neįmanoma tinkamai išnaudoti.
Ukmergėje viešėję koloproktologai iš Korėjos, Japonijos, Pakistano, Irano sakė, kad dauguma
iš jų Lietuvoje lankosi ne pirmą
kartą. Jie patys dirba moderniose

gydymo įstaigose, o ši viešnagė
priminė laikus, kuomet tik baigus
mokslus teko darbuotis panašaus
lygio provincijos ligoninėse.
Savaitgalį į Lietuvą svečiai atvyko dalyvauti Lietuvos koloproktologų draugijos suvažiavime su
Lietuvos–Korėjos koloproktologų
draugijos sesijomis ir Tarptautinės
Universiteto Kolorektinių chirurgų
draugijos sesijoje.
Gydytojai turėjo progos ne tik
kalbėti apie darbą, bet ir aplankyti
mūsų šalies įžymybes. Iš Ukmergės
jie vyko į Kryžių kalną.
Ukmergės ligoninės vadovai
tikisi, kad ši viešnagė neliks bevaisė, o išsirutulios į naudingą
bendradarbiavimą.

Išrinkti geriausi socialiniai darbuotojai

Atkelta iš 1 p.

Nuo 2010 metų Miglė renkama
kolektyvo atstove Centro valdymo
grupėje. Ji geba suburti kolegas
darbui. Kolektyvas keliauja, dalyvauja įvairiose sveikatingumo
programose. Pernai jis pripažintas
sveiko mikroklimato kolektyvu
rajone. Tai – didelis Miglės indėlis.
Socialinis darbas – daug kompetencijos, jėgų ir sveikatos reikalaujantis kasdienos maratonas, tad
būna dienų, kai grįžta pavargusi,
ašarotom akim. Kartais vietoje
padėkos išplūsta. Bet būna ir dienų,
kai žmonės pakviečia arbatos, pasidžiaugia savo vaikais ir anūkais.

Kolektyvas neapsiriko, nusprendęs
deleguoti Miglę Geriausio socialinio darbuotojo rinkimuose.
Kuomet ji ir centro
direktorė Sigita Bakanauskienė gavo pakvietimus iš socialinės apsaugos ir darbo
ministrės Algimantos
Pabedinskienės dalyvauti baigiamajame
renginyje „Gerumo
žvaigždė“ LNK televizijoje, paaiškėjo,
kad iš mūsų rajono Sigita Bakanauskienė ir Miglė Kačinskienė.
pristatytos net dvi socialinės darbuo- Jos manymu, renginys parodė, kad
tojos. Antroji – Siesikų seniūnijos so- rūpestis žmogumi, jį ištikusiomis necialinė darbuotoja Lina Palčinskienė. sėkmėmis yra patyrusių ir patikimų
„Tai buvo puiki proga pasidžiaug- darbuotojų rankose.
ti socialiniais darbuotojais valstybės
Renginio transliacija per LNK
mastu“, – sako S. Bakanauskienė. numatoma gegužės 1 d.

Įrengiame nuotekų surinkimo talpas gelžbetoniniais rentiniais (1,5 m, 2,2 m pločio, sandarūs, įlieti į betono pagrindą,
nelaidūs vandeniui). Kasame tranšėjas vandentiekiui,
jungiame hidroforus. Tel. 8 675 01059, www.kasyba.com.
Ieškome partnerių į savo komandą ir siūlome:
♦ karjeros galimybes išlaikant lankstų gyvenimo būdą;
♦ puikų komandinį jausmą ir didžiulius socialinius mainus;
♦ darbą su aukštos kokybės ir sąžiningos prekybos produktais.
♦ Laukiami visi atsakingi, veiklūs, ambicingi, pozityvūs, norintys mokytis ir tobulėti.
Atlyginimas nuo 1500 Lt. Susisiekite tel. 8 699 86321.

iš policijos suvestinės
Broliui – pagaliu

27 metų E. K. policijai pranešė,
kad balandžio 23 d. apie 19 val.
namo kieme Tulpiakiemio kaime
42 metų brolis A. T. tris kartus
pagaliu trenkė jam per nugarą.
Įvykio metu abu broliai buvo girti.
Nukentėjusiam E. K. nustatytas
2,50, o vyresnėliui A. T. – 1,31
promilės girtumas.

Apgavo rūkalių

Į policiją kreipėsi kontrabandinėmis cigaretėmis susigundęs,
tačiau nuo sukčių nukentėjęs
vyras. Ukmergiškis G. M. pranešime policijai teigia, jog prie
jo namų sustojo tamsiai mėlynos
spalvos automobilis AUDI, kurio
vairuotojas pasiūlė pigiau nusipirkti cigarečių. G. M. jam davė
700 litų, tačiau vyras, išėjęs atnešti
cigarečių, nebesugrįžo.

Skriaudė
savo moteris

Balandžio 26 d. apie 20 val.
Siesikų seniūnijoje Lokinės kaime
kilus konfliktui A. J. tampė savo 27
metų sugyventinę L. N. už plaukų,
taip jai sukeldamas fizinį skausmą.
27 metų L. P. policijai pranešė, kad
balandžio 27 d. apie 18 val. Siesikų
seniūnijoje, Melūnų kaime, namuose,
sugyventinis V. G. spyrė jai į koją,

Pavogė įrankius

Balandžio 25-osios rytą Pašilėje
esančiame Pramonės parke iš statybos darbuotojų vagonėlio dingo
krepšys su elektriniais įrankiais,
priklausančiais UAB „Ukmergės
statyba“. Žala tikslinama.

Apvogė turguje

Balandžio 25-osios rytą turgavietėje nuo vagių nukentėjo
Dainavos kaimo gyventoja V. V.
M. Drabužių prekybos kioske iš
jos rankinės dingo 3020 litų.

Grasino nužudyti tėvus

Balandžio 26 d. apie 11.30 val.
namuose D. D. virtuviniu peiliu grasino nužudyti savo 46 motiną ir tėvą.
Dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai
sutrikdyti žmogaus sveikatą arba
dėl žmogaus terorizavimo policijoje
pradėtas ikiteisminis tyrimas.
PK inf.

trenkė į kaktą. Įvykio metu pora buvo
neblaivi – abiems nustatytas daugiau
nei dviejų promilių girtumas.
Tą pačią dieną apie namuose
patirtą smurtą pranešė ir 19-metė E.
R. Apie 23 val. prieš ją ranką pakėlė
buvęs sugyventinis R. L. Įvykio
metu moteris buvo blaivi, o vyriškis,
kol atvažiavo policija, paspruko.
Dėl įvykių policijoje pradėti
ikiteisminiai tyrimai.
PK inf.

Degė trys automobiliai

Praėjusią savaitę mieste degė ir
garažai, ir automobiliai.
Balandžio 24-osios vakarą Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
ugniagesiai vyko į Žiedo g. 15. Ten
degė padangos, o nuo jų užsidegė G.
L. garažas. Išdegė ir dar vieno garažo
vidus. Automobilių juose nebuvo.
Balandžio 26-osios rytą Vilniaus g.
10 degė V. B. automobilis „Audi 80“.
Išdegė jo variklio skyrius.
Dar du automobiliai degė balandžio 27 d. Kapinių gatvėje apdegė
J. B. „Audi A6 avant“ variklio skyrius. Naktį Ramunių gatvėje – A.
L. automobilis „Dodge Magnum“.

Mašina sudegė. Gaisras tiriamas.
Balandžio 27-osios vidurdienį
pagalbos šauksmas gelbėtojus pasiekė
iš Vaižganto gatvės. Jie skubėjo išlaisvinti dviračio rate įstrigusios mergaitės
kojos. Tačiau pagalbos neprireikė –
atvykus, vaikas jau buvo išvaduotas.
Balandžio 28-osios rytą gautas
pranešimas apie gaisrą Vidiškių
seniūnijoje Laukūnų kaime. G. P.
namo virtuvėje degė orkaitė, baldai
ir elektros instaliacija. Gaisrą užsigesino patys savininkai.
10 kartų vykta gesinti sausos pernykštės žolės ir 1 kartą – šiukšlių.
UŽ inf.

Skubiai parduodamas autonomiškai šildomas butas
Ukmergėje, Kęstučio a. (3 kambariai, 70 kv. m, 2 a.,
kaina 49300 Lt). Tel. 8 657 41719.

Įmonė, įsikūrusi Kėdainiuose, užsiimanti tarptautiniais
krovinių gabenimais, gerai apmokamam darbui ieško

vilkikų vairuotojų.

Tel.+370 652 33466, el. paštas violeta@karlas.net

Medienos apdirbimo įmonei reikalingas
gamybos organizatorius. Tel. 8 698 31939.
visas kapo sutvarkymas

Paminklai nuo 200 Lt, paminklai pagal užsakovo pageidavimus,
tvorelės nuo 55 Lt, įvairi skalda. Tel. 8 687 60500
Tarptautinių pervežimų kompanijai reikalingi tolimųjų
reisų vairuotojai, turintys CE kategoriją.
Neturinčius darbo patirties apmokome. Tel. 8 687 70945.

VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus! Garantija, aptarnavimas.
www.melkerlita.lt, tel.: 8 686 83265 (Rolandas),
8 616 08020 (Linas).
Vilmai Zakarauskienei, jos šeimai ir artimiesiems

Dangus taip lėmė – žvaigždele maža tapau.
Nuo šiol iš Amžinybės tolių dieną naktį aš tave globosiu.
Nenusimink ir neliūdėk – aš būsiu visada šalia.
Dalinsimės džiaugsmu. O liūdesio akimirką visad tave paguosiu.
Skaudžią netekties valandą, netekus mylimo tėčio ir senelio, dalijamės su Jumis skausmu ir liūdime kartu.
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos ir kaimo padalinių darbuotojai
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„Bitei“ kelių neužkerta
Atkelta iš 1 p.

Meras informavo, kad vasarį TVIC
ir UAB „Bitė Lietuva“ pasirašė sutartį
„Dėl mokymų paslaugų teikimo“,
kurios pagrindu „Bitės“ darbuotojai
mokomi minėtose patalpose.
TVIC suteikia paslaugas, patalpas, galimybę bendrovei rengti
darbuotojų mokymus, kiekvieną
mėnesį už suteiktas paslaugas išrašomos sąskaitos.
Opozicijai per ilgas pasirodė 10
metų nuomos laikotarpis. Pasak
mero, įstatymais nėra reglamentuota,
kokiam terminui gali būti sudaroma
savivaldybės turto nuomos sutartis.
Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos apraše
šis terminas nustatytas 10 metų. Patalpų nuomos kaina taip pat nustatyta
vadovaujantis minėta tvarka.
Apraše numatyti atvejai, kada
konkursas nėra skelbiamas, o užtenka tarybos pritarimo – jei įmonė
investuos į savivaldybės turtą ir
nėra kito pretendento į patalpas.
Tai pritaikyta ir „Bitei“.
Paaiškinta, kad siūlant verslui
Jaunimo laisvalaikio centro patalpų
dalį, siekiama, kad jos nestovėtų tuščios, nes kas mėnesį tenka apmokėti
sąskaitas už tuščių patalpų išlaikymą.
V. Paknys pabrėžė, kad, pasirašant
ketinimų protokolą, joks išskirtinis
verslo subjekto parėmimas savivaldybės biudžeto lėšomis nebuvo numatytas. „Tokios sąlygos yra ir bus taikytinos visiems, sutinkantiems investuoti
į savivaldybės turtą bei kurti darbo
vietas mūsų rajone“, – kalbėjo jis.
Išdėstė ir kompleksines priemones, leisiančias verslui lengviau
įsikurti Ukmergėje, didinti darbo
vietų skaičių.
Tai lankstesnės nekilnojamojo
turto įsigijimo ar nuomos sąlygos,
informacijos gausa, greitesnis savivaldybės dokumentų išdavimas, nekilnojamojo turto mokesčio nedidinimas.

Ketinimų
protokolui pritarta
Liberalcentristas Juozas Armanavičius atkreipė dėmesį į kai
kuriuos dviprasmiškus Ketinimų
protokolo punktus ir pasiūlė „pasiderinti su „Bite“. Jis kalbėjo
apie pastato renovacijos detales, jo
draudimą, aplinkos priežiūrą.
Pastate esą bus brangi aparatūra.
Jei per savivaldybės renovuotą
stogą pradės ant jos tekėti vanduo
ir „Bitė“ pateiks kaltinimus, savivaldybei tai brangiai kainuos.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos atstovas Juozas Varžgalys
pasiūlė šio klausimo nesvarstyti,
pirmiausia išsiaiškinti detales su
„Bitės“ vadovais.

Politikavimo kratosi
Kokie būtų UAB „Bitė Lietuva“
ketinimai, jei politikams nepavyktų
susitarti dėl ketinimų protokolo?
„Bendrovė griežtai atsiriboja
nuo Ukmergės savivaldos politikų
tarpusavio nesutarimų ir skleidžiamų
įtarimų. Jei politiniai ginčai nesiliaus,
„Bitė“ bendradarbiaus tik su privataus sektoriaus partneriais ir ieškos
Ukmergėje kitų patalpų“, – vėliau
pakalbinta paaiškino „Bitės“ atstovė
ryšiams su visuomene Rūta Latinytė.
Vis dėlto tarybos dauguma balsavo už pasirašytąjį ketinimų protokolą. Vicemeras Rolandas Janickas
sako, kad iš karto po patvirtinimo šis
dokumentas buvo išsiųstas „Bitės“
vadovams. Laukiama jų atsakymo
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apie savo tolimesnius sprendimus
dėl įsikūrimo Ukmergėje.

Ataskaitų – gausybė
Posėdyje ataskaitas tarybai pateikė
švietimo įstaigų vadovai. Dauguma jų
apgailestavo dėl mažėjančio moksleivių skaičiaus ir su tuo susijusio finansinio pajėgumo, skundėsi gendančiais
mokykliniais autobusėliais, tačiau
džiaugėsi mokinių pasiekimais, pedagogų darbu, sutaupytomis lėšomis.
Džiuginantį vaikų gausėjimą pastebi
kai kurie lopšeliai-darželiai.
Ataskaitą teikusios Ukmergės
pirminės sveikatos priežiūros centro
vyriausiosios gydytojos Janinos Galiauskienės teirautasi apie centro darbo
šeštadieniais perspektyvas, savaitgaliais budintį odontologą, Greitosios
medicinos pagalbos skyriaus situaciją.
Liberalcentristas Regimantas Baravykas domėjosi, kodėl
greitosios medicinos pagalbos
automobiliuose nėra įrengta navigacinė sistema. J. Galiauskienė
informavo, kad Vilniaus greitosios pagalbos medicinos centras
atsisakė ją finansuoti – įsirengti
teks patiems. Ukmergės PSPC jau
paskelbė viešąjį pirkimą.
Išgirsta nuomonė, kad centras
turi per mažai greitosios ekipažų.
Vyriausioji gydytoja nurodė, kad
remiantis gyventojų skaičiumi mūsų
rajone privalo būti 2,2 greitosios
pagalbos brigados. Turime 2,5, tad
kasdien budi du greitosios ekipažai,
o beveik kas antrą dieną – trys.
Per metus rajone sumažėjo 3,63
procento gyventojų. Taip pat sumažėjo ir prisirašiusiųjų prie įstaigos.
Pasak J. Galiauskienės, jei rajone ir
tokios tendencijos išliks, Greitosios
pagalbos skyriaus likimas pakibs
ant plauko. Jei vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu
pagal gyventojų skaičių neišeina
turėti 2 brigadų postų, prie finansavimo turi prisidėti savivaldybė. Savivaldybei nefinansuojant, skyrius
būtų perduodamas Vilniuje esančio
centro priklausomybėn.
J. Galiauskienė ragino politikus
pagalvoti apie ateitį – jei gyventojų
mažės, ne tik „greitoji“, o ir pats
Ukmergės PSPC nesugebės išgyventi.

miestų klaidų – pinigai investuoti, o
šunų aikštelės nepopuliarios. Taryba
šiam pasiūlymui nepritarė. 10 tūkst.
litų bus skirta įrengti pirmąją Ukmergėje šunims vedžioti skirtą aikštelę.

Greitai
pamatysime pastolius
UAB Ukmergės butų ūkio metinė
finansinė ataskaita neapsiėjo be klausimų direktoriui Jonui Rinkevičiui.
Socialdemokratas Andrius Lyška
teiravosi, kiek daugiabučių rajone
bus renovuojama. Ir kada pagaliau
pamatysime konkrečius renovacijos
darbus – pastolius prie daugiabučių.
Pasak J. Rinkevičiaus, renovacijos
laukia per 60 daugiabučių. Pasirašytos
devynios sutartys su rangovais. Dabar
vyksta projektavimo darbai. Pirmieji
ilgai laukti pastoliai prie daugiabučių
turėtų pasirodyti birželį arba liepą.
Taryba patvirtino naujus Vaikų
globos namų nuostatus.
Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Asta Leonavičienė paaiškino, kad į juos nebeįtraukti
tie punktai, kurie bus pritaikomi
vadovaujantis Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos patvirtinta tvarka.
Keičiasi ir tvarka įstaigos struktūrą tvirtinti rajono tarybai. Ją
tvirtins vaikų globos namų vadovas. Taryba tvirtina tik didžiausią
įstaigos pareigybių skaičių.

Bilietų kol kas nebrangins
Posėdyje liko nepatvirtinti
Ukmergės autobusų parko keleivių
vežimo miesto ir priemiesčio maršrutais tarifai. Buvo siūlyta nuo gegužės branginti važiavimą autobusais.
Bilietėlio kainą mieste siūlyta kelti
nuo 1,7 iki 1,9 lito, o keleivių vežimo
priemiesčio maršrutais tarifą didinti
nuo 0,3 iki 0, 35 lito už kilometrą.
Pasak UAB Ukmergės autobusų
parko direktoriaus Alfonso Prabišo,
paskutinį kartą tarifai didinti prieš
5 metus. Per tą laiką ekonominė
situacija keitėsi. Didėjo išlaidos remontui, padangoms, kilo minimalus
atlyginimas, brango degalai.

Konservatorius A. Kalesnikas
buvo pateikęs alternatyvinį sprendimo projektą, siūlantį autobusų
bilietų nebranginti.
Tačiau merui pasiūlius šio klausimo svarstymą nutarta atidėti.

Sutarčiai pritarė

Taryba pritarė sutarčiai su UAB
„Hakonlita“, statančia „Rimi“ prekybos centrą. Sutartimi įmonė įsipareigoja įrengti sankryžą Vytauto–
Kudirkos gatvėse, šaligatvius aplink
prekybos centrą, prie kaimyninio
daugiabučio automobilių stovėjimo
aikštelę, dvi vaikų žaidimų aikšteles.
Žemės ūkio ir infrastruktūros
skyriaus vedėjas Kęstutis Jurkevičius
mano, kad minėti darbai, jei juos
tektų atlikti savivaldybei, kainuotų
biudžetui apie pusę milijono litų.

Išmokų negaus
S. Masiulionis pateikė sprendimo
projektą, kuriame pasiūlė seniūnaičiams mokėti išmokas už patirtas išlaidas, susijusias su jų darbu. Jis siūlė
gegužės ir birželio mėnesiais mokėti
po 100 litų. Nuo liepos 1 dienos išmokų dydis, anot tarybos nario, turėtų
būti nustatytas Seniūnaičių išlaidų,
susijusių su jų veikla, apmokėjimo ir
atsiskaitymo tvarkos aprašu.
Tarybos narys pasiūlė aprašu nustatyti 300 litų išmokas pusmečiui.
Jos būtų skirtos veiklai, susijusiai
su kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidomis.
K. Stepanova pasiūlė šį klausimą
atidėti. Jos nuomone, reikia sudaryti
darbo grupę. Pasiūlymui pritarta.

Rezervavo valstybinę žemę
S. Masiulionis perdavė gyventojų klausimą dėl Utenos gatvėje,
prie 4 namo, vieno iš gyventojų
rezervuotos vietos automobiliams.
Prie šio namo įsirengta ir vaikų žaidimų aikštelė, kuri ribojasi su Vilkmergės upeliu. Tai nepatinka gyventojams.
Jie prašo informacijos apie tai, kokiu pagrindu rezervuota automobilių
stovėjimo vieta valstybinėje žemėje.
Ar moka gyventojas už tai, tikimasi
sulaukti kitą tarybos posėdį.
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Anekdotai

Ant uolos tupi erelis ir sėdi Kūlverstukas. Erelis klausia:
– Na ką, skrendam toliau?
– Palauk dar truputį, kol ausytės
pailsės...







– Kaip tau sekasi draugauti su
savo mergina?
– Išsiskyrėme.
– Tai kodėl?
– Susipykome. Ji šaukė: „Nemyli
tu manęs!“. O aš: „Nagi, aš tave
myliu, Alma!“
– O ji?
– O ji – Vilma.



Šunys svarbiau už vaikus?





Naktį kažkas beldžiasi į kaimo
sodybos duris.
– Ar jums malkų reikia? – klausia
nepažįstamas žmogus.
– Nereikia, – atsako užsimiegojęs kaimietis.
Rytą išeina žmogelis į lauką ir
mato – nebėra malkų.

Svarstant klausimą dėl savivaldybės biudžeto patikslinimo, įsiplieskė diskusija dėl šunų vedžiojimo aikštelei skirtų 10 tūkst. litų
Konservatorius Andrius Kalesnikas pasiūlė vietoj to įrengti vaikų
žaidimų aikštelę ir pasimokyti iš kitų
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Balandžio 29-oji – Imunologijos diena

Balandžio 29-ąją Europoje minima Imunologijos diena. Ją oficialia paskelbė Europos imunologijos
draugijų federacija 2005 metais.
Tais pačiais metais prie dienos minėjimo prisijungė ir Lietuva.
Imunologijos mokslas, gilesnis
žmogaus vidinių apsauginių sistemų
pažinimas bei atrastos vakcinos nulėmė tai, kad žmonės nebeserga itin
pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis (maru, raupais), nusinešusiomis
daugybę gyvybių epidemijų metu.
Daugelis sunkių užkrečiamųjų
ligų vykdant vakcinaciją tapo retomis, tačiau budrumo prarasti nevalia.
Šiandien imunologija – mokslas apie
organizmo apsaugines sistemas –
tampa prioritetine mokslo kryptimi.
Skiepijant gyventojus pasaulyje

geros dienos!

visiškai išnaikinti raupai, beveik
likviduotas poliomielitas, pažengusi
tymų likvidavimo programa, sukurti
skiepai, padedantys išvengti kepenų
ir gimdos kaklelio vėžio, sumažėjo
sergamumas daugeliu kitų užkrečiamų ligų, kurios dar visai neseniai kėlė
grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei.
Deja, iki šiol nerasta skiepų nuo
hepatito C ar ŽIV virusų. Anksčiau jie
plito per transfuzijas ir operacijas, o
dabar juos platina narkomanai. Todėl
kova su narkomanija bei saugūs lytiniai santykiai gali būti labai svarbus
šių mirtinų ligų prevencijos būdas.
Atlikdami eksperimentus su kamieninėmis ląstelėmis, imunologai
ieško būdų gydyti iki šiol nepagydomomis laikytas Alzheimerio,

Parkinsono, kraujo ligas, nugaros
smegenų pažeidimus, išsėtinę sklerozę, diabetą, miokardo infarktą.
Kamieninių ląstelių persodinimas
vadinamas perspektyvia pažeistų
audinių arba organų funkcijų atkūrimo strategija, ypač esant donorinių
audinių ir organų stygiui. Beveik
neliko ligų, kurias nebūtų siūloma
gydyti kamieninėmis ląstelėmis.
Imunologų akiratyje – ne tik
vakcinacijos ar kamieninių ląstelių
išgavimo problemos. Jie gvildena
ir vis problemiškesnius autoimuninių ir alerginių ligų klausimus bei
organų transplantacijos galimybes.
Parengė Dainora Širvytė,
visuomenės sveikatos
stebėsenos specialistė

Receptas
Aštriai pikantiški
vištienos sparneliai
Reikės 12 vištienos sparnelių,
90 ml aliejaus, 2 skiltelių smulkinto
česnako, 1 šaukšto paprikos miltelių, 1 šaukšto maltų arba nemaltų
kmynų, 1–2 šaukštelių aitriųjų paprikų miltelių, 1 šaukšto ciberžolės
miltelių, 2 šaukštų kario miltelių, 1
šaukšto maltos kalendos, 1 šaukšto
tarkuotos citrinos žievelės, 1 šaukštelio druskos.
Sparnelius nuplauti, nusausinti ir
padaryti juose po dvi gilias įpjovas,
kad prieskoniai geriau įsigertų. Sumaišyti visus likusius ingredientus
ir gautu marinatu įtrinti sparnelius.
Juos uždengti ir marinuoti bent 3
valandas šaldytuve. Kepti ant grilio
arba 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 40 minučių, sparnelius
sudėjus ant grotelių, kad riebalai
turėtų kur nubėgti.
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Atestuoti
aukštalipiai
atlieka blokinių
namų siūlių
remontą, fasadų
apšiltinimą,
dažymą. Dengia
šlaitinius
ir plokščius stogus,
montuoja gegnes,
skardina,
darbams suteikia
5 metų garantiją.
Tel. 8 605 18216.
Dovanoja
nykštukinių pinčerių
šuniukus – mišrūnus.
Tel. 8 616 90726.

Praėjusią savaitę „Ukmergėje“
skelbto kryžiažodžio, kurio atsakymas yra GORDIJAUS MAZGAS,
laimėtoja yra VAIVA GREBLIAUSKAITĖ. Jai atitenka prieskonių
gamintojų dovana. Taip pat atsiimti
prizą į redakciją (Gedimino g. 34,
Ukmergė) kviečiame STANISLAVĄ
VAREIŠIENĘ.
Kryžiažodžio atsakymą pasakyti,
paskambinus į redakciją
tel. 60112, 63826 arba
8 605 19268.

RAJONO GYVENTOJŲ
DĖMESIUI!

ŪKININKAS
PARDUODA MALKAS

Skaldytas sausas: ąžuolines,
uosines, pušines. Apysauses:
beržines, lazdyno, alksnines,
drebulines. Supjautas kaladėmis:
drebulines, sausas pušines,
blindės, lazdyno. Veža GAZ
paaukštintu kėbulu.
Tel. 8 601 65912.

2014 m. gegužės 8 d. 17 val.
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos salėje
(Vytauto g. 30) vyks
SAVIVALDYBĖS MERO,
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ,
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

SUSITIKIMAS

SU RAJONO BENDRUOMENE.
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Kasame tvenkinius, atliekame žemės kasimo darbus.
Tel. 8 699 74160, 8 614 74150.

Siūlo darbą indų plovėjai.
Tel. 8 698 09607.

ĮmonĖ nuolat
perka arklius.

Atsiskaito iš karto, pasiima,
daro arkliams pasus.
Tel.: 8 656 39189,
8 616 14424.
Plečianti savo veiklą
saugos tarnyba
siūlo darbą:

apsaugos
darbuotojui (-ai)

Brangiai perkame
mišką visoje
Lietuvoje.
dirbame operatyviai,
atsiskaitome iš
karto. Tel. 8 670 00784.

BRANGIAI
SUPERKA

sveikus ir traumuotus galvijus:
karves, bulius, telyčias, veršelius.
Sveria. Moka priedus. Sumoka iš
karto. Pasikrauna patys.
Tel. (8 45) 599595, 8 680 41510.

Reikalavimai:
• pagrindinis išsilavinimas,
• apsaugos darbuotojo profesinė kvalifikacija,
• nepriekaištinga reputacija.
Siūlome:
• perspektyvų darbą sėkmingai dirbančioje įmonėje,
• geras darbo sąlygas ir visas
socialines garantijas.

Telefonas pasiteirauti 8 615 88096.

Parduoda naudotas žiemines padangas R-15
(3 vnt., po 70 Lt). Tel. 8 603 76216.

Kalame
raides
kapinėse ir
atliekame visus
kapų tvarkymo
darbus.

Reikalingi valytojai
valymo darbams.
Ne visai darbo dienai.
Tel. (8 45) 510021,
8 659 37460.

Tel. 8 622 07497

Parduoda 2 k. butą (32,31 kv. m) kartu
su šalia esančiu žemės sklypu (0,343 ha)
Sodų g. (šalia mokykla, turgus, paštas,
bankas, daliniai patogumai, koklinė krosnis, šaltas vanduo, kanalizacija, atskiras
įėjimas). Tel. 8 671 08359.

Transporto įmonė,
sėkmingai dirbanti jau 19
metų, siūlo darbą
tarptautinių reisų
vairuotojams
Vakarų Europoje su
naujomis transporto
priemonėmis (Volvo vilkikai su
užuolaidinėmis puspriekabėmis).

Reikalavimai:
– turėti E kategoriją;
– darbo patirtis ne mažiau nei
2 m. ES šalyse;
– atsakingumas, pareigingumas.
Tel. 8 682 45800

Parduoda
230, 400 V malūnus,
traiškytuvus, pašarų
smulkintuvus,
inkubatorius, motoblokus.
Atvežame.
www.visimalunai.lt;
tel. 8 652 90888,
(8 5) 2683375.

Brangiai
perkame mišką
arba mišką
išsikirtimui.
Tel. 8 613 74861.

