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Negalią turintieji vis dar patiria atskirtį, net bažnyčios 
jiems ne visada „atviros“

„Kokybės krepšelis“ Utenos Vyturių progimnazijos 
mokiniams suteikė naujų galimybių 

Išlieka aktuali informaci-
jos prieinamumo 

problema

Utenos rajone įvairias 
socialines paslaugas negalią 
turintiems žmonėms teikia 
daugiau nei 30 įstaigų. Tai 
įvairios organizacijos, die-
nos centrai, draugijos, ben-
drijos ir kt. Utenos rajono 
neįgaliųjų draugija vienija 

daugiau nei 200 įvairią fi zi-
nę negalią turinčių asmenų 
ir šis skaičius bėgant me-
tams beveik nekinta. Drau-
gijos nariams čia teikiamos 
dienos užimtumo, indivi-
dualios pagalbos, sveikos 
gyvensenos, meninių gebė-
jimų lavinimo būreliuose, 
kolektyvuose paslaugos, 
neįgalieji skatinami aktyviai 
dalyvauti kūno kultūros, 

Pasak progimnazijos direktorės Editos Kadū-
nienės, žinia apie mokyklai skiriamą „Kokybės 
krepšelio“ fi nansavimą pasiekė rengiant strateginį 
veiklos planą 2020–2022 metams. Tad projektui 
buvo nuspręsta rinktis tas veiklas, kurios teiktų 
apčiuopiamą naudą mokiniams siekiant indivi-
dualios pažangos, o mokytojams leistų pajusti jų 
prasmę.

Pagrindine projekto veikla Utenos Vyturių 
progimnazijoje tapo grįžtamojo ryšio įrankių 
taikymas pamokų metu. Iš „Kokybės krepšelio“ 
lėšų progimnazijai įsigijus refl ektavimo sistemos 
sumaniam mokymuisi „Refl ectus“ licenciją, mo-
kytojai  pradėjo naudoti šį įrankį 5–8 klasių ugdy-
mo procese.

 „Mokytojas šią programą instaliuoja savo 
kompiuteryje, o mokiniai – planšetėse, išma-
niuosiuose telefonuose. Ruošdamasis pamokai 

Utenos ra ono ne ga i  draugi os pirminink  andra 
agai t
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TRUMPAI

PAJAMOS. eimas pri m  
ento  pa am  mokesčio 

stat mo pakeitimus, kuriais 
nutarta nuo 2022 m. sausio 1 
d. padidinti neapmokestinam

 pa am  d d  (N ) 0 eur  
 iki 0 eur   g ento ams, 

uždir antiems iki 1 idutinio 
dar o užmokesčio (2022 m. is 
tur t  siekti1 8 eur ). sta
t mo pakeitimais taip pat nu
spr sta prik ausomai nuo ne
ga umo ar dar ingumo gio 

didinti ne ga iesiems ir ri oto 
dar ingumo asmenims mak
sima iai taik tin  N  atitin
kamai iki 0 ar a 90 eur . 
iuo metu pa amoms i  dar o 

sant ki  maksima us m nesio 
N  ra 00 eur , ne ga ie
siems ei ri oto dar ingumo 
asmenims  5 ar a 00 
eur , prik ausomai nuo ne ga
umo ar dar ingumo gio.

GYDYTOJAI. and dami  
ra on  prisik iesti reika ing  
s eikatos spe ia ist , igna i
niečiai taip pat skatins medi
kus i mokomis. gna inos ra o
no tar a pritar , kad  ra on  
at kusiam dir ti g d to ui 
pirmus d e us metus t  mo
kama kasmetin  000 ur i
moka. ia skatinimo priemone 
pasinaudo s g d to as sipa
reigo a asmens s eikatos prie
ži ros staigose dir ti ne trum
piau kaip ienerius metus nuo 
i mokos mok imo pa aigos. 

ita paramos orma  pirmus 
ket erius metus mokama kas
m nesin  i moka.  iso per 
 metus t  i mok ta 25 200 
ur. ia skatinimo priemone 

pasinaudo s g d to as si
pareigot  staigo e dir ti ne 
trumpiau kaip ket erius metus 
nuo i mokos mok imo pa ai
gos. aip pat numatomas sa
i a d s sto suteikimas ir 

transporto i aid  kompensa
imas (iki 150 ur per m n.), 
eigu g d to as ažiuos  dar

 i  kito ra ono.  skatinimo 
priemones ga i pretenduoti tik 
nau ai  gna inos ra on  dir
ti at kstant s g d to ai, ent 
tre us metus nedir  ra ono 
asmens s eikatos prieži ros 
staigose.

• Utena ren-
giasi pasi-
tikti kalėdinį 
stebuklą

• Pusė vyresnių 
bedarbių pa-
geidauja ne-
kvalifikuoto 
darbo

• Viskas, ką reikia 
žinoti įvykus ne-
laimingam atsitiki-
mui darbe ar susir-
gus profesine liga

Minėtinos dienos
12.02 Tarptautinė vergo-
 vės panaikinimo die- 
 na
12.03 Tarptautinė neįga- 
 liųjų žmonių diena
12.03 Lietuvos advokatū- 
 ros diena

Trečiadienį 
vardadienius švenčia:

Aleksandras, Eligijus, Nata-
lija, Butigeidas, Algmina

ŠIANDIEN
SKAITYKITE

SU PRIEDU

ŠEIMAI ir namams

nuke ta  2 ps .

Daiva Čepėnienė

Nors požiūris į negalią visuomenėje kinta, 
stengiamasi žvelgti platesniu žvilgsniu, tačiau 
žmonės su negalia vis dar susiduria su diskri-
minacija, neretai išgyvena vienatvę, patiria so-
cialinę atskirtį. Artėjant Tarptautinei neįgalių-
jų žmonių dienai, apie aktualijas, kasdienybėje 
išgyvenamas problemas bei pastaruoju metu 
tvyrančias nuotaikas pasikalbėjome su Utenos 
rajono neįgaliųjų draugijos pirmininke Sandra 
Ragaišyte.

Utenos Vyturių progimnazija daly-
vauja projekte „Kokybės krepšelis“, 
kurio tikslas – vykdant  įvairias vei-
klas pagerinti mokinių pasiekimus.
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mokytojas sukuria klausimy-
ną, į kurio klausimus pamo-
kos metu vaikai greitai atsako. 
Tai leidžia  mokytojui gauti 
grįžtamąjį ryšį iš mokinių, 
analizuoti gautus duomenis ir, 
atsižvelgus į mokinių, atskiros 
klasės galimybes ir poreikius, 
koreguoti ugdymo procesą, 
pritaikyti skirtingas užduotis. 
Taip pedagogas gali stebėti 
kiekvieno mokinio individu-
alią pažangą ir matyti, kam 
reikia papildomos pagalbos“, 
– grįžtamojo ryšio įrankio 
„Refl ectus“ privalumus vardi-
ja Edita Kadūnienė. 

Utenos Vyturių progimna-
zijos direktorė neslepia, kad 
kai kurie mokytojai į šią nau-
jovę iš pradžių žvelgė skeptiš-
kai. 

„Kad mokytojai galė-
tų grįžtamojo ryšio įrankiais 
naudotis tinkamai, įgyvendi-
nome kvalifi kacijos tobuli-
nimo programą mokytojams 
„Refl ektyvaus mokymosi 
principų įgyvendinimas mo-
kykloje“. Buvo svarbu, kad 
mokytojai pajustų refl eksijos, 
grįžtamojo ryšio teikimo nau-
dą ir prasmę, kad ne tik gautų 
iš mokinių grįžtamąjį ryšį, bet 
ir patys jį jiems suteiktų. Po 
mokymų pedagogų nuostatos 
labai greitai pasikeitė. Be to, 
šiuo metu mokytojai naudoja 
ir kitus alternatyvius grįžta-
mojo ryšio įrankius. Šios bei 
kitų kompleksinių priemonių 
dėka pavyko pasiekti gerų re-
zultatų. Lyginant 2019–2020 
mokslo metų 4–5 klasių ir 
2020–2021 mokslo metų 5–6 
klasių matematikos ir lietuvių 
kalbos metinius pasiekimus, 
stebima mokinių individua-
li pažanga, daugiau mokinių 
pasiekė aukštesnį pasiekimų 
lygį“, – sako E. Kadūnienė.  

Prie mokinių pažangumo 
rodiklių gerėjimo prisidėjo ir 
individualios dalykų mokyto-
jų konsultacijos mokiniams. 
Jos labai pasiteisino, kai dėl 
karantino ugdymo procesą 
teko vykdyti nuotoliniu būdu.   

„Vienam mokiniui gali 
pakakti ir penkių minučių 
konsultacijos, kitam reikia 

„Kokybės krepšelis“ Utenos Vyturių progimnazijos mokiniams 
suteikė naujų galimybių 

daugiau. Turime susidarę 
elektroninį konsultacijų tvar-
karaštį, kurio pagalba tiek 
mokinys, tiek pedagogas gali 
suderinti jiems patogų kon-
sultacijų laiką“, – sako Edita 
Kadūnienė. 

„Kokybės krepšelis“ Ute-
nos Vyturių progimnazijos 
mokiniams suteikė galimybių 
plėtoti ir strateginiame šios 
ugdymo įstaigos plane nu-
matytas patyrimines veiklas. 
Mokytojams jau tapo įprasta 
organizuoti ir vesti integruo-
tas ar atskirų dalykų pamokas 
netradicinėse erdvėse. 

„Biologijos pamoką apie 
žmogaus jutimo organus ga-
lima vesti klasėje, tačiau ga-
lima vaikus išvedus į lauką, 
užrišus akis ir davus jiems 
lazdelę, leisti patirti, ką jau-
čia, ką girdi ir ką užuodžia 
neregys. Tokios patyriminės 
veiklos didina mokinių moty-
vaciją, padeda susieti teorines 
žinias su praktika. Mokiniai 
gali kelti hipotezes, tyrinėti, 
eksperimentuoti, įsijausti į 
jaunųjų mokslininkų vaidme-
nį. Patyriminės veiklos pla-
nuojamos ir organizuojamos 
integruojant kelis dalykus: 
istoriją su lietuvių kalba, ma-
tematiką su geografi ja, anglų 
kalbą su daile ir pan.“, – sako 
E. Kadūnienė. 

Utenos Vyturių progim-
nazijos direktorė pasidžiaugė, 
kad projekto „Kokybės krep-
šelis“ sudarytą mokyklos vei-
klos tobulinimo planą buvo 
galima tikslinti, koreguoti ne-
keičiant kokybinių rodiklių: 
„Įgyvendinant veiklos tobu-
linimo plane numatytas inte-
gruotas patyrimines veiklas 
mokiniams, atsirado poreikis 
kurti inovatyvesnę ir labiau 
dinaminę mokymosi aplin-
ką, kad vaikai galėtų mokytis 
judėdami. Judėjimo integra-
vimas į mokymosi procesą 
sukuria įdomesnę mokymosi 
aplinką ir labiau mokinį įtrau-

kia į veiklas. Judesys stimu-
liuoja smegenis ir turi teigia-
mą poveikį vaikų mokymosi 
rezultatams, todėl buvo nu-
spręsta koreguoti priemonių 
įsigijimą ir įsigyti įvairesnių 
ir inovatyvesnių priemonių 
aktyvesniam dinaminiam pa-
tyriminiam mokymuisi. Tad 
įsigijome interaktyvių  kubų 
IMO-LEARN sistemą.“

Progimnazijoje buvo su-
kurtas ir elektroninis indivi-
dualios mokinio pažangos 
stebėjimo, fi ksavimo ir ver-
tinimo aplankas. Kiekvienas 
5–8 klasės mokinys fi ksuoja 
savo pasiekimus ir pažangą, 
kartu su klasės vadovu pasižy-
mi, kokį lygį jis kiekviename 
dalyke yra pasiekęs, aptaria, 
išsikelia tikslus ateičiai. Norė-
damas pasiekti aukštesnį lygį 
mokinys su klasės vadovu ar 
konkrečios disciplinos mo-
kytoju tariasi, ką jam reikėtų 
padaryti, norint pasiekti už-
sibrėžtą tikslą. Tai mokiniui 
padeda ne tik siekti geresnių 
rezultatų, bet ir moko jį sava-
rankiškumo.  

„Projektas suteikė didelę 
praktinę naudą, sudarė gali-
mybę tobulinant mokytojų 
kvalifi kaciją ir jų praktinius 
įgūdžius padidinti mokinių 
mokymosi motyvaciją, o mo-

dernios ugdymo priemonės 
paskatino mokytojus tobulinti 
ugdymo proceso organizavi-
mą. Džiaugiamės, kad pasi-
rinkome konkrečias veiklas, 
kurios pasiteisino ir užklupus 
karantinui. Kad šios veiklos 
yra prasmingos ir naudingos, 
sutinka ir mokytojai, ir moki-
niai“, – sako Edita Kadūnienė.

Utenos Vyturių progim-
nazijoje įgyvendintą „Koky-
bės krepšelio“ projekto naudą 
pabrėžia ir  Utenos rajono sa-
vivaldybės Švietimo ir sporto 
skyriaus vedėjo pavaduotoja 
Virginija Vaitiekienė.

„Galima konstatuoti, kad 
grįžtamojo ryšio teikimo ir 
gavimo technologijų valdy-
mas per pamokas davė ap-
čiuopiamų rezultatų – moki-
nių pažangumas gerėja.  

Džiugina ir progimnazijo-
je įdiegta bei realiai veikianti 
individuali mokinių pažangos 
ir pasiekimų stebėjimo tvarka. 
Mokiniai žino, ką jie turi pa-
daryti, kad jų pasiekimai būtų 
geresni, o mokytojai teikia pa-
galbą pažangos siekiantiems 
mokiniams. Klasių vadovai 
vykdo mokinių apklausą, tei-
raujasi, kaip jiems sekasi. 

Pasiteisino ir progimnazi-
joje rengiamos konsultacijos 
mokiniams, kuriems įsisavi-

nant programą reikia pedago-
gų pagalbos“, – sako Virginija 
Vaitiekienė.

„Remiantis tyrimais, mo-
kymosi pasiekimams ir pa-
žangai itin didelį poveikį turi 
efektyviai teikiamas grįžta-
masis ryšys. Įrankių taikymas 
yra gera pradžia grįžtamojo 
ryšio sistemai klasėje for-
muoti. Tyrimuose akcentuoja-
mi dar keli svarbūs aspektai: 
kaip kuriama emocinė aplinka 
efektyviam grįžtamajam ry-
šiui (skatinimo, pripažinimo, 
padrąsinimo prieigos), kaip 
mokiniai ir mokytojai priima 
grįžtamąjį ryšį. 

Mokykla labai tikslingai 
susiejo du bendruomenės iš-
sikeltus prioritetus: grįžtamąjį 
ryšį ir individualios mokinio 
pažangos vertinimo sistemą. 
Tai prisideda prie savival-
daus mokymo(si), kritinio 
mąstymo plėtotės. Individuali 
mokymosi pažangos sistema 
turi tapti „gyva“ kiekvieno-
je pamokoje, kad sumažintų 
visų ugdymo proceso daly-
vių nerimą dėl vertinimo“, 
– sako Vilniaus universiteto, 
Šiaulių akademijos, Lietuvos 
edukacinių tyrimų asociaci-
jos (LETA) Bendrojo ugdymo 
tinklo vadovė prof. dr. Aušra 
Kazlauskienė.

Nacionalinės švietimo 
agentūros įgyvendinamas 
projektas „Kokybės krepše-
lis“ fi nansuojamas  Europos 
socialinio fondo lėšomis. 
Projekto tikslas – pagerinti 
mokinių ugdymosi pasieki-
mus, įgyvendinant pokyčius 
savivaldybėse ir mokyklose. 
Projektas aprėpia 270 ben-
drojo ugdymo įstaigų. Bendra 
šio projekto vertė siekia 30,32 
mln. eurų. Mokykloms ski-
riamos tikslinės lėšos veiklos 
tobulinimo planui įgyvendin-
ti per dvejus mokslo metus. 
Projekto trukmė – 2019–2023 
metai.

at rimin s eik os didina mokini  mot a i

Pusė vyresnių bedarbių pageidauja nekvalifi kuoto darbo
Išbandymu tapusi pande-

mija skaudžiausiai darbo rin-
koje palietė vyresnio amžiaus 
žmones. Šalyje gyvena 282 
tūkst. 50–64 metų amžiaus 
darbingo amžiaus gyventojų, o 
rudenį į darbo paieškas įsitrau-
kė net 78 tūkst. žmonių, ku-
riems yra daugiau nei 50 metų. 
Užimtumo tarnybos vyresnių 
klientų struktūroje daugumą 
(68,1 proc.) sudaro vyresni nei 
55 metų amžiaus asmenys. 

„Pandemija išryškino šių 
žmonių integracijos į dar-
bo rinką problemą. Vyresnio 
amžiaus asmenims būdingas 
karjeros lūkesčių mažėjimas. 
Būdingas sėslumas, mažas 

mobilumas, susisiekimo sun-
kumai, motyvacijos ir aktyvios 
darbo paieškos stoka, nenoras 
ar  ryžto stoka persikvalifi -
kuoti bei skaitmeninių įgūdžių 
trūkumas. Tai stebime anali-
zuodami klientų darbo patirtis 
ir jų profi lį“, – tvirtino Užim-
tumo tarnybos direktoriaus 
pavaduotojas Gytis Darulis. – 
Deja, daugelis vyresnių asme-
nų linkę rinktis nekvalifi kuotą 
darbą, o ne įgyti naujų kompe-
tencijų.“

Vyresnių nei 50 m. am-
žiaus klientų grupėje aukštąjį 
universitetinį arba neuniver-
sitetinį išsilavinimą yra įgiję 
29,4 proc., profesinį išsilavini-

mą – 41,3 proc., o profesinės 
kvalifi kacijos neturi 29,3 proc.

Tačiau beveik pusė (49,9 
proc.) vyresnių asmenų, nepri-
klausomai nuo išsilavinimo,  
pageidavo nekvalifi kuoto dar-
bo. Populiariausi vyrų ieškomi 
darbai – pagalbinis darbinin-
kas, automobilio vairuotojas, 
sargas, moterys pageidauja 
dirbti pagalbinėmis darbinin-
kėmis, valytojomis ir pardavė-
jomis. Kas antras 50+ amžiaus 
grupėje – ilgalaikis bedarbis. 
Maždaug kas dešimtam nusta-
tytas ribotas darbingumas dėl 
negalios.

Tik 18,4 proc. vyresnių nei 
50+ asmenų ieško specialisto 

darbo. Daugiausiai norinčių 
dirbti administratoriais, parda-
vimo vadybininkais, apskaiti-
ninkais, buhalteriais ir verslo 
paslaugų vadybininkais. De-
šimtadalis pageidauja paslau-
gų darbuotojo arba pardavėjo 
darbo. Šioje grupėje labiausiai 
nori dirbti pardavėjais ir ap-
saugos darbuotojais.

Kvalifi kuoto darbininko 
pozicija domintų penktada-
lį vyresnių darbo neturinčių 
žmonių. Daugiausiai ieškota 
mašinų ir įrengimų operato-
riaus, lengvojo automobilio 
vairuotojo, traktorininko, ap-
dailininko, staliaus, vairuotojo 
ekspeditoriaus darbo pasiūly-

mų. 
Šiemet per devynis mėne-

sius į darbo rinką sugrįžo 79,4 
tūkst. 50+ Užimtumo tarnybos 
klientų 

Mažiausias vyresnių nei 
50 m. amžiaus asmenų nedar-
bas spalio 1 d. – Klaipėdos aps-
krityje (11,1 proc.), didžiausias 
– Utenos (16,6 proc.). 

Daugiausiai nedirbančių 
vyresnių asmenų Lazdijų r. 
(26 proc.), Ignalinos r. (22,8 
proc.), Kazlų Rūdos r. (21,1 
proc.), Kalvarijos (20,9 proc.), 
Zarasų r. (20,8 proc.

Parengta pagal Užimtumo 
tarnybos informaciją
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fizinio aktyvumo užsiėmi-
muose. Draugijos nariams 
nemokamai teikiama teisi-
nė, psichologinė pagalba. 
Pasak S. Ragaišytės, akty-
viai besijungiančių į veiklas 
yra apie 100 narių. Dalis ne-
įgaliųjų dėl sveikatos būklės 
neįgaliųjų draugijoje orga-
nizuojamose veiklose daly-
vauti negali. „Jie seka mūsų 
naujienas, naudojasi pavėžė-
jimo ir kitomis reikiamomis 
paslaugomis. Neįgalieji jun-
giasi į draugiją ne vien tam, 
kad gautų vienokias ar kito-
kias paslaugas, bet pirmiau-
siai tam, kad jaustųsi tam 
tikros bendruomenės dali-
mi. Žmogui visada reikia 
dėmesio. Mes stengiamės 
aplankyti draugijos narius 
ir namuose, tuomet žmo-
gus gali jaustis pilnaverčiu, 
reikalingu. Draugija tai yra 
draugystė, bendrystė, tai lyg 
savotiška šeima“, – teigė ne-
įgaliųjų draugijos pirminin-
kė. Utenos rajono neįgaliųjų 
draugijoje kasdien sulaukia-
ma mažiausiai 10 telefono 
skambučių ir ne mažiau krei-
pimųsi kontaktiniu būdu su 
įvairiais klausimais, prašy-
mais pakonsultuoti ar padė-
ti. Pasak S. Ragaišytės, kai 
kurie žmonės tiesiog neži-
no, kur kreiptis, klausia dėl 
kompensacijų, dėl judėjimo 
techninės pagalbos priemo-
nių ir įvairiais kitais klau-
simais. Taigi informacijos 
prieinamumo problema šių 
dienų kontekste vis dar išlie-
ka aktuali.

Nuovažos neįgaliesiems 
dažnai įrengiamos tik „dėl 

vaizdo“

Fizinės aplinkos pritai-
kymas neįgaliesiems Lietu-
voje taip pat opi problema. 
Šaligatvių, stotelių, laiptų, 
įėjimų į pastatus, durų ir kitų 
saugumo priemonių, objek-
tų, pritaikytų žmonėms, tu-
rintiems skirtingas negalias, 
įrengimas reikalauja dides-
nių investicijų. Neretai re-
novuojant pastatus didesnis 
dėmesys skiriamas esteti-
niam fasado grožiui, eko-
nomiškumui, praktiškumui, 
bet  apie neįgaliuosius pa-
mirštama pagalvoti. Utenoje 
yra nemažai viešo naudoji-
mo įstaigų, kurios tik iš da-
lies pritaikytos arba iš viso 
nepritaikytos neįgaliesiems, 
t. y. neįrengti užvažiavimai 
judantiems ratukais, nėra 
turėklų ir pan. „Daugumos 
naujai statomų, renovuoja-
mų pastatų vadovai konsul-
tuojasi su neįgaliųjų atsto-
vais, domisi, kaip tinkamai 
įrengti nuvažiavimus. Tačiau 

net ir į savivaldybės antrą, 
trečią aukštus judantiems 
ratukais patekti neįmanoma. 
Dauguma įstaigų įsirengia 
nuovažas, bet tik dėl vaizdo. 
Jomis naudotis praktiškai 
būna beveik neįmanoma. 
Netgi, pavyzdžiui, į senąją, 
Utenos Kristaus Žengimo 
į dangų, bažnyčią įreng-
ta nuovaža, tačiau palikti 
slenksčiai arba sunkiai be-
sidarinėjančios durys. Šios 
kliūtys sėdinčiam ratukuose 
apriboja galimybę patekti į 
patį bažnyčios vidų. Kviečiu 
įstaigų vadovus, planuojan-
čius patalpas pritaikyti ne-

įgaliesiems, į tai pasižiūrėti 
atsakingai, ir prieš imantis 
darbų, pasikonsultuoti“, – 
apie problemas kalbėjo S. 
Ragaišytė. Anot pašnekovės, 
Utenos mieste neįgaliesiems 
pritaikyta A. ir M. Miškinių 
viešoji biblioteka, Utenos 
kultūros centras, Kūrybinių 
industrijų centras „Taurapi-
lis“, Dievo apvaizdos baž-
nyčia, tradicinių amatų cen-
tras „Svirnas“. Iš visų rajone 
veikiančių muziejų neįga-
liesiems pritaikytas tik vie-
nas, likusieji – tik iš dalies. 
Apgyvendinimo paslaugas 
mieste teikia keletas įstaigų 
– viešbučiai, svečių namai, 
tačiau tik du iš jų yra pritai-
kyti neįgaliesiems. Maldos 
namai, ne tik Utenoje, bet ir 
daugelyje miestų, miestelių 
ar kaimų negalią turintiems 
žmonėms, deja, bet ne visa-
da „atviri“. Viešojo transpor-
to aplinkos pritaikymas ir su 
tuo susijusios problemos 
taip pat yra viena iš esminių 
kliūčių turintiems negalią ir 
apsunkina galimybes akty-
viau dalyvauti visuomenės 
gyvenime. Utenos mieste 
iš visų esančių šviesoforais 
valdomų sankryžų yra tik 
4 su įrengtais garsiniais si-

gnalais, kuriais saugiai gali 
naudotis regėjimo negalią 
turintys žmonės. Utenos 
miesto autobusų parkas turi 
5 žemagrindžius autobusus, 
artimiausiu metu planuoja 
įsigyti dar 3. Tačiau vis dar 
nutinka nemalonių atvejų, 
kuomet autobusų vairuotojai 
į garbaus amžiaus ar negalią 
turinčių asmenų poreikius, 
fizinę negalią reaguoja abe-
jingai. Todėl yra numatyti 
mokymai miesto Autobusų 
parko vairuotojams, kurių 
metu bus mokoma, kaip 
padėti negalią turintiems 
žmonėms išvengti kliūčių, 

nepatogumų naudojantis 
viešuoju transportu, kaip 
tinkamai privažiuoti prie au-
tobusų stotelės, kad negalią 
turintiems žmonėms būtų 
patogu įlipti, išlipti ar įva-
žiuoti, išvažiuoti su neįga-
liojo vežimėliu. 

Išlieka aktuali pavėžėjimo 
problema

Negalią turintys asme-
nys gali pasinaudoti fizinės 
aplinkos (būsto) pritaikymo 
kompensacijomis. Kasmet 
šiam tikslui skiriamos lėšos. 
2020 metais Utenos rajone 
būsto aplinka buvo pritai-
kyta 7 suaugusiems ir 2 vai-
kams su sunkia negalia. Tam 
tikslui panaudota 47 721 Eur 
valstybės lėšų ir 37 853 Eur 
savivaldybės biudžeto lėšų. 
2021 metais planuojama pri-
taikyti 12 būstų suaugusiems 
ir 2 vaikams su sunkia nega-
lia. Tam tikslui skirta 81 981 
Eur valstybės lėšų ir  48 100 
Eur savivaldybės biudžeto 
lėšų. Utenos rajone pavė-
žėjimo paslaugas neįgalie-
siems teikia Socialinių pas-
laugų centras, Utenos krašto 
žmonių su negalia sąjunga 
bei antrus metus Uteną ap-

tarnaujantis socialinis taksi, 
tačiau pavėžėjimo paslaugų 
trūkumas, jų prieinamumas 
mieste, o ypač rajono kai-
miškose vietovėse, išlieka 
aktualia problema. „Daug 
žmonių gyvena kaimuose. 
Poreikis naudotis pavėžėji-
mo paslaugomis yra didžiu-
lis, ypač į užimtumo veiklas. 
Labai skaudžiai ši problema 
liečia žmones, gyvenan-
čius vienkiemiuose. Utenos 
krašto žmonių su negalia 
sąjunga, Socialinių paslaugų 
centras šias paslaugas teikia 
darbo dienomis nuo 8 iki 17 
valandos. Socialinis taksi 
– visą parą darbo dienomis 
tačiau turi tik vieną automo-
bilį per 2 miestus – Zarasus 
ir Uteną. Išsikviesti socialinį 
taksi taip pat sudėtinga, nes 
dirba tik 2 ryšio operatoriai 
per visą Lietuvą. Su socia-
liniu taksi mes palaikome 
draugiškus ryšius, taigi vi-
sada į praleistus skambučius 
sulaukiam perskambinimo. 
Bet, deja, ne visada nori-
mu laiku socialinį taksi ga-
lima užsisakyti“, – kalbėjo 
S. Ragaišytė. Socialinio tak-
si pavėžėjimo kaina Utenos 
mieste – 1,50 Eur, kai tuo 
tarpu įprasto taksi paslauga 
kainuoja kelis kartus bran-
giau. Socialinio taksi pas-
laugų ypač reikia vykstant 
į gydymo įstaigas. Pasak 
S. Ragaišytės, kelionė iš 
Utenos į Santaros klinikas 
ir atgal kainuoja 40 Eur. 
Tačiau tai nėra tik pavėžė-
jimo paslauga, socialinio 
taksi vairuotojas ne tik kad 
nuveža klientą prie durų, 
esant reikalui žmogų paly-
di, palaukia, o jei reikia ir 
už rankos palaiko. Utenoje 
nuo rugsėjo mėnesio neįga-
liesiems pradėta teikti as-
meninio asistento paslauga. 
Šią paslaugą teikia Utenos 
rajono socialinių paslaugų 
centras. Tačiau norintys gau-
ti šią paslaugą asmenys su 
prašymu turi kreiptis į savi-
valdybės Socialinių reikalų 
ir sveikatos apsaugos skyrių. 
Asmeninis asistentas, atsi-
žvelgdamas į asmens porei-
kius ir galimybes, teikia pa-
galbą namuose ar viešojoje 
erdvėje, skatindamas sava-
rankiškumą, palydi asmenį į 
sveikatos priežiūros įstaigas 
ir kitas valstybės ar savival-
dybės institucijas, užimtumo 
ir kt. įstaigas, teikia pagalbą 
maitinimosi, higienos proce-
dūrų procese. 

Negalia visada yra šalia 
mūsų

Utenos rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 
džiaugėsi, kad šiandieninis 
jaunimas į negalią, į neįgalų 

žmogų žiūri kaip į sau lygia-
vertį. „Karta, kuri auga kartu 
su negalią turinčiais vaikais 
ir požiūrį į negalią susifor-
muoja teigiamą. Tai labai 
didelis pasiekimas visuome-
nėje, ko, deja, labai trūksta 
iš vyresnės kartos žmonių. 
Vyresnės kartos žmonių mes 
jau neperauklėsime. Diskri-
minaciją turintys negalią vis 
dar jaučia ir darbo rinkoje. 
Nors darbuotojų trūkumas 
didžiulis, tačiau darbdaviai 
vengia priimti į darbą ne-
galią turinčius asmenis. Kai 
kurie argumentuoja tuo, kad 
neva bijo verslo žlugimo, 
klientų rato sumažėjimo bei 
atvirauja tiesiog nežinantys, 
kaip bendrauti su negalią 
turinčiu žmogumi“, – teigė 
S. Ragaišytė. Taigi neįga-
liųjų draugijos yra ta vieta, 
kur susirenkama pasidalinti 
nuoskaudomis ir džiaugs-
mais, tai lyg terpė, kur nega-
lią turintys žmonės nesijau-
čia vienišais ir nesuprastais. 
Utenos rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai susirinkę 
ne tik apie problemas kalba-
si, jie keliauja po Lietuvą ir 
ne tik, kartą per metus ilsisi 
pajūryje, Šventojoje esan-
čiuose Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos poilsio namuose, 
dalyvauja miestelių šven-
tėse, įvairiose edukacinė-
se programose. Draugijoje 
praktiką atlieka studentai 
kosmetologai, taigi moterys 
vietoje turi galimybę ir pa-
sigražinti. Tačiau karantiną 
Utenos rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai vis tik iš-
gyveno gana sunkiai. Žmo-
nėms buvo sunku suprasti, 
kodėl nutrūko veiklos, ko-
dėl reikia vengti kontaktinio 
bendravimo. Dabar, kuomet 
griežtų suvaržymų nėra, kie-
kvieną dieną draugijos pa-
talpose vėl vyksta bent po 
2 renginius: šaškių turnyrai, 
protmūšiai, rankdarbių užsi-
ėmimai ir t. t. Vis tik ir šie-
met, jau antrus metus iš ei-
lės, Utenos rajono neįgaliųjų 
draugija šventinio renginio, 
skirto Tarptautinei neįgalių-
jų žmonių dienai paminėti, 
neorganizuos. Tačiau ta pro-
ga susijungę su kampanija 
„Jokio skirtumo“ visus kvies 
kalbėtis ar bent pagalvoti 
apie negalią. Tą dieną viena 
Utenos mieste esanti skulp-
tūra taps negalią turinčia 
skulptūra. Pasak S. Ragai-
šytės, planuojama prie Kul-
tūros centro kieme esančios 
skulptūros, vaizduojančios 
teatro meną, padėti Brailio 
raštu rašytą knygą. Galbūt 
šis sumanymas visuomenę 
privers stabtelti, susimąstyti 
ir suprasti, kad negalia visa-
da yra šalia mūsų. 

Negalią turintieji vis dar patiria atskirtį, net bažnyčios 
jiems ne visada „atviros“

Nega ia isada ra a ia m s
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Utena rengiasi pasitikti kalėdinį stebuklą

Viskas, ką reikia žinoti įvykus nelaimingam atsitikimui 
darbe ar susirgus profesine liga

Jau lapkričio pabaigoje 
imame laukti kažko tokio, 
ką galime įvardinti stebu-
klu. Taip. Tai Kalėdos. Jos 
kiekvienam nuo vaikystės 
siejasi su stebuklu. Tada 
– kad Kūčių vakare ateis 
Kalėdų Senelis ir po eglute 
padės dovanų, dabar – kad 
kitais metais bus geriau, 
paprasčiau, lengviau...

Stebuklo kūrimas pra-
sideda ir Utenoje. Utenio 
aikštėje jau puikuojasi si-
dabrinė žaliaskarė, savo 
grožiu ir puošnumu nė 
kiek nenusileidžianti per-
nykštei. Ji į aikštę atkelia-
vo iš Antalgės, Donatos ir 
Andriaus Inčirauskų kie-
mo. 14 m aukščio gražuolę 
prieš beveik 40 metų paso-
dino Genovaitė ir Zenonas 
Bernotai. Eglutė pasipuoš 
švytinčiomis pasagėlėmis, 
o šalia jos bus pastatyta di-
delė Laimės pasaga. Sako, 
kad tie, kurie pro ją pereis 
tris kartus, sugalvoję gra-

žiausius norus, per Kalėdas 
tikrai sulauks stebuklo.

Stebuklą dovanos ir 
eglutės miesto kvartaluo-
se. Smėlio kvartalo eglutė 
– irgi iš Antalgės. Ją dova-
nojo Tadas Garunkšnis. Ši 
sidabrinė gražuolė už di-
džiąją sesę šiek tiek mažes-
nė, 10 m aukščio, bet tokia 
pat puošni. 

Į Aukštakalnį 9 m sida-
brinė žaliaskarė atkeliavo 
iš Sudeikių. Ją dovanojo 
Danguolė ir Arūnas Ku-
meliai. O Vyturių kvartalo 
eglutė – „miestietė“. Ji – iš 
uteniškės Nijolės Kašėtie-
nės kiemo. Taip pat sida-
brinė ir taip pat 9 m aukš-
čio. 

Visiems, dovanoju-
siems eglutes ir prisidėju-
siems prie stebuklo kūri-
mo, nuoširdžiai dėkojame.

Pagrindinė miesto eglė, 
išdidžiai į dangų savo vir-
šūnę kelianti prie Utenos 
kultūros centro, šiemet 

bus ypatinga, nes pirmą 
kartą bus ne mums įpras-
ta. Neabejotinai ji dauge-
lį maloniai nustebins ir 
savo spindėjimu, baltumu 
ir puošnumu galės konku-
ruoti su Vilniaus egle. Visa 
eglės aplinka bus spindin-
ti, paįvairinta šviečiančiais 
atributais. Prie šio spindė-
jimo prisijungs ir Dauniš-
kio ežerėlio tiltas, kuris pa-
sipuoš... O kuo pasipuoš, 
tegu būna staigmena vi-
siems uteniškiams ir mies-
to svečiams. 

Šios staigmenų kupi-
nos eglės įžiebimo šventė 
vyks gruodžio 5 d., sekma-
dienį. Šventė  prie Kultū-
ros centro šurmuliuos nuo 
pat ryto: veiks kalėdinė 
mugė, bus atidaromas Ka-
lėdų miestelis, koncertuos 
Marius Jampolskis, Mia, 
Stano ir Zvonkus, siautės 
ugnies šou ir fejerverkai. 
O kur dar Kalėdų Sene-
lio sveikinimas ir paštas, 

Kalėdų namelio pasakos, 
karšta arbata ir susitikimai 
su Princesėmis, Nykštu-
kais ir kitais pasakų gyven-
tojais! Reikės labai pasi-
stengti, norint suspėti visur 
pabūti, viską pamatyti. 

Ne mažiau įspūdin-
gos šventės vyks įžiebiant 
eglutes miesto kvartaluo-
se. Vyturių eglutė su UKC 
Leliūnų skyriaus dainavi-
mo studija „Aušra“ (vad. 
A. ir E. Gutauskai) į šven-
tę kviečia gruodžio 7 d. 18 
val. (Vaižganto g. 6 ir Vaiž-
ganto g. 10 kieme). Smė-
lyje eglutė bus įžiebiama 
gruodžio 8 d. 18 val. (prie 
Smėlio bibliotekos, Smė-
lio g. 9 kieme). Koncer-
tuos Kultūros centro mo-
terų choras „Sėlija“ (vad. 
S. Čipkutė). Gruodžio 9 d. 
18 val. savo eglutę žiebs 
aukštakalniečiai. Šventė 
vyks prie lopšelio-darže-
lio „Pasaka“ (Taikos g. 25 
ir Taikos g. 15 kieme). Čia 

irgi skambės choro „Sėli-
ja“ dainos. 

Kultūros centras šiuo 
metu rengia šventinį ka-
lendorių, kuriame bus ne 
tik Centro, bet ir kūrybinių 
industrijų centro „Taura-
pilis“, Utenos kraštotyros 
muziejaus, Utenos A. ir 
M. Miškinių bibliotekos, 
Utenos kamerinio teatro 
ir visada linksmo „Pokšt“ 
draugų renginiai.  Ir prašo: 
„Jei pamatysite kalėdinių 
renginių kalendorių kur 
nors miesto gatvėje, nepra-
eikite, sustokite, paskaity-
kite ir kurkite kartu Kalėdų 
stebuklą Laimės mieste!“

Tad tegul Kalėdų dva-
sia atveria duris į kiekvie-
no mūsų namus ir Kalėdų 
stebuklas prasideda jau da-
bar!

Utenos rajono 
savivaldybės 

administracija

Darbuotojas, laikinai 
nedarbingu tapęs dėl ne-
laimingo atsitikimo darbe, 
pakeliui į darbą ar iš darbo 
arba dėl nustatytos pro-
fesinės ligos ir dėl to pra-
randantis darbo pajamas, iš 
„Sodros“ gali gauti ligos iš-
moką, netekto darbingumo 
vienkartinę kompensaciją 
arba netekto darbingumo 
periodinę kompensaciją.

Ligos dėl nelaimingo 
atsitikimo darbe ar pro-
fesinės ligos išmoka

Ligos dėl nelaimingo 
atsitikimo darbe ar profesi-
nės ligos išmoka asmeniui 
gali būti skiriama, jeigu jis 
buvo draudžiamas nelai-

mingų atsitikimų darbe ir 
profesinių ligų socialiniu 
draudimu, o jam nustatyta 
profesinė liga ar įvykęs ne-
laimingas atsitikimas darbe 
pripažintas draudžiamuoju 
įvykiu, dėl kurio jis tapo 
laikinai nedarbingas ir jam 
išduotas nedarbingumo pa-
žymėjimas.

Teisę į ligos išmoką 
apdraustieji įgyja neatsi-
žvelgiant į turimą socia-
linio draudimo stažą. Tai 
reiškia, kad pirmą darbo 
dieną įvykus nelaimingam 
atsitikimui darbe ir jį pri-
pažinus draudžiamuoju 
įvykiu, žmogus galės gauti 
jam priklausančias išmo-
kas ir kompensacijas.

Ligos išmokos dydis 

yra 77,58 procento kom-
pensuojamojo uždarbio. 
Dėl šių išmokų reikia 
kreiptis į Sodrą“.

Netekto darbingumo 
vienkartinė kompensaci-
ja

Ši kompensacija ski-
riama apdraustiems asme-
nims, kai jie dėl nelaimin-
go atsitikimo darbe arba 
susirgimo profesine liga 
netenka mažiau kaip 30 
procentų darbingumo. 

Gali būti skiriamos šių 
dydžių kompensacijos: 

• terminuotai netekus 
iki 20 procentų (imtinai) 
darbingumo – 7,76 procen-
to apdrausto darbuotojo 24 
mėnesių kompensuojamo-
jo uždarbio; 

• terminuotai netekus 
nuo 21 iki 29 procentų (im-
tinai) darbingumo – 15,52 
procento apdrausto dar-
buotojo 24 mėnesių kom-
pensuojamojo uždarbio; 

• neterminuotai nete-
kus darbingumo išmokama 
trigubai didesnė netekto 
darbingumo vienkartinė 
kompensacija, nei pirmu ir 
antru atvejais.

Kompensuojamasis už-
darbis netekto darbingumo 
vienkartinei kompensacijai 
apskaičiuoti nustatomas 
pagal asmens draudžiamą-
sias pajamas, turėtas per 

12 kalendorinių mėnesių, 
buvusių iki praeito kalen-
dorinio mėnesio prieš ne-
laimingo atsitikimo darbe 
arba profesinės ligos nu-
statymo mėnesį.

Netekto darbingumo 
periodinė kompensacija

Ši kompensacija ski-
riama, kai dėl nelaimingo 
atsitikimo darbe arba susir-
gimo profesine liga neten-
kama 30 (imtinai) ir dau-
giau procentų darbingumo.

Netekto darbingumo 
periodinė kompensacija 
mokama iki Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo 
tarnybos nustatyto darbin-
gumo netekimo termino 
pabaigos. Ši kompensacija 
mokama kas mėnesį.

Dėl darbingumo lygio 
nustatymo reikia kreiptis į 
Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybą, dėl li-
gos išmokos, netekto dar-
bingumo vienkartinės ar 
periodinės kompensacijos 
– į „Sodrą“.

Kas nėra draudžia-
masis įvykis

Nelaimingi atsitikimai 
darbe arba profesinės ligos 
nėra pripažįstamos drau-
džiamaisiais įvykiais, jei-
gu: 

• apdraustasis asmuo 

nukentėjo dėl savo veikos, 
kurioje teisėsauga nustatė 
nusikalstamos veikos po-
žymių arba kad ši veika yra 
susijusi su administraciniu 
nusižengimu; 

• apdraustasis asmuo 
tyčia siekė, kad įvyktų ne-
laimingas atsitikimas; 

• apdraustasis asmuo 
sirgo liga, nesusijusia su 
darbu; 

• savavališkai (be 
darbdavio žinios) dirbo 
sau; 

• prieš apdraustą-
jį asmenį buvo panaudo-
tas smurtas, jeigu smurto 
aplinkybės ir motyvai ne-
susiję su darbu, išskyrus 
atvejus, kai nelaimingas at-
sitikimas įvyksta pakeliui į 
darbą ar iš darbo.

Draudžiamaisiais įvy-
kiais taip pat nepripažįsta-
mi nelaimingi atsitikimai 
darbe arba ūmios profesi-
nės ligos, kuriuos ištyrus 
nustatoma, kad nelaimin-
gas atsitikimas darbe įvy-
ko, ūmi profesinė liga pa-
sireiškė esant tinkamoms, 
saugioms, sveikatai ne-
kenksmingoms darbo sąly-
goms ir juos lėmė žmogaus 
neblaivumas arba apsvai-
gimas nuo psichiką vei-
kiančių medžiagų.

Nedraudžiamojo įvykio 
atveju minėtos išmokos ir 
kompensacijos nėra moka-
mos.

Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės 
ligos Europos Sąjungoje kasmet pražudo per 
3 400 gyvybių. Valstybinės darbo inspekcijos 
duomenimis, mūsų šalyje nelaimingą atsitikimą 
darbe kasmet patiria per 4 000 žmonių, iš jų apie 
pusantro šimto itin sunkiai ar mirtinai susiža-
loja. Daugiausia nelaimingų atsitikimų įvyksta 
statybos, transporto, apdirbamosios pramonės, 
žemės ūkio sektoriuose. Profesinių ligų valstybės 
registro duomenimis, kasmet apie 200 asmenų 
diagnozuojamos profesinės ligos. Dažniausios 
profesinių ligų priežastys – fizikiniai (vibracija, 
triukšmas) ir ergonominiai (krovinių kėlimas, 
nuolat pasikartojantys judesiai) veiksniai. So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, 
ką reikia žinoti įvykus nelaimingam atsitikimui 
darbe ar susirgus profesine liga.



dirba, tie glamūru neužsiima. Galbūt daugiau 
spauda nulipdo iš mūsų personažus. Yra žmonių, 
kurie mažiau gabūs ir jiems reikia kokios nors 
pagalbos iš spaudos, tai jie apie save ir pučia 
burbulus. Tokių ir pats žinau, būna juokinga, kai 
matau, kaip dirba ir ką pasakoja. Visokių žmo-
nių yra, pasaulis todėl ir įdomus. Apskritai me-
nininko darbas yra labai sunkus – tiek fi ziškai, 
tiek psichologiškai, tik žiūrovas mato ne darbą, 
o rezultatą. Tie, kurie šoka, kurie dirba cirke, 
balete, kurie dainuoja operoje… O dar tie, kurie 
režisuoja… Aš apie tuos net nekalbu (juokiasi). 
Tai yra labai sunki profesija, nes nuo savęs pri-
klausai labai mažai. Tu esi priklausomas nuo tos 
komandos, kurią surenki, o yra tekę vadovauti ir 
šimtams žmonių. Jau daug metų dirbu šį darbą ir 
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Dažnai televizijos ekranuose mato-
mas režisierius, televizijos laidų vedėjas 
Vytenis Pauliukaitis džiaugiasi, jog bū-
damas 71-erių vis dar gali jaustis rei-
kalingas žmonėms ir sulaukia nemažai 
darbo pasiūlymų. Nieko keisto – žino-
mas vyras nestokoja subtilaus humoro 
jausmo, yra iškalbus ir atviras, o juk 
būtent šios savybės atveria visus kelius 
– tiek į televizijos ekranus, tiek į žmonių 
širdis. 

Vyteni, koks jūs buvote vaikystėje – toks 
pat veiklus ir žodžio kišenėje neieškantis? 

Aktyvus ir dinamiškas, prisigalvodavau vi-
sokių veiklų ir itk . Lankiau visus įmanomus 
būrelius – šokau, dainavau, sportavau. Visa 
mano šeima buvo su meniniu polinkiu, tad ne-
trūko paskatinimo. 

Galbūt jau tada režisavote žaidimus kie-
me?

Nors dar nežinojau, ką tas žodis reiškia, bet 
režisavau nuo pat mažens. Visada buvau vado-
vaujantis vaikas, sugalvodavau įvairiausių žaidi-
mų ir niekada nebuvau tas, kurį reikia pakviesti 
į žaidimą. Važinėjome rogėmis, slidėmis, karia-
vom Rožių karus. Juk ir kompiuterių nebuvo, 
man būtų sunku įsivaizduoti dabartinius vaikus 
atliekant tai, ką mes atlikdavome (juokiasi).

Esate tikras televizijos vilkas, niekada ne-
ieškote žodžių kišenėje. Ar vis dar pasitaiko 
situacijų, kurios jus išmuša iš vėžių? 

Dabar jau reaguoju ramiai, tačiau kartais 
mane vis dar išmuša iš vėžių žmonių neapsiskai-
tymas, išsilavinimo prastumas. Ne paprastumas, 
o prastumas. Kartais net nustembu, kaip jau-
niems žmonėms trūksta žinių. Žinoma, nenoriu 
to pasakyti apie visus, yra be galo daug jaunų 
šviesių žmonių. 

Jums malonus aplinkinių dėmesys ar ven-
giate jo?

Dėmesys man malonus, nesu iš tų, kurie bijo 
žmonių. Žinote, žmonės gana dažnai prieina ir  
nori pakalbėti lyg su draugu. Gaunu ir dovanė-
lių, atvirukų. Būna ir tokių žmonių, kurie manęs 
labai aktyviai nemėgsta. Aš net džiaugiuosi, juk 
negali būti žmogus, kuris visiems patinka. Juo 
labiau, kad tokiu aš ir nesistengiu būti – visa-
da turiu savo nuomonę įvairiais klausimais ir ją 

ginu. Gal kartais kokiame muzikiniame projekte 
ir aštrokų pastabų būna, bet specialiai tikrai ne-
sistengiu nieko įžeisti.

Ar pramogų pasaulyje egzistuoja nuoširdi 
draugystė? 

Su kolegomis mano santykiai yra labai geri, 
o kas ten kirba už nugaros, aš nesidomiu. Aišku, 
turbūt yra visko, bet jokių tiesioginių nesusipra-
timų nėra buvę. Juk režisuojant renginius yra 
tekę ir balsą pakelti, bet manau, visi suprato, jog 
tai ne asmeniniai santykiai, tik gero rezultato sie-
kis. Savo kolegas aš myliu ir juos saugau. 

Teatras, televizija – paprastam žmogui 
visa tai atrodo tikras glamūras. O galbūt tai 
tik išorinis spindesys? 

Kurie iš tiesų yra talentingi, gabūs ir sunkiai 

3 psl.
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ĮVAIRENYBĖS
Receptiniai vaistai – tiesiai į namus: vaistinės 
pasiruošusios, laukiama politinio sprendimo

Visi vaistų išdavimo žings-
niai būtų tokie pat kaip fizinėje 
vaistinėje – tik pacientas kreip-
tųsi ryšio priemonėmis. Farma-
cijos specialistas identifikuotų 
paskambinusį pagal vardą, pa-

vardę, asmens kodą, patikrintų 
asmens duomenis e. sveikatoje. 
Pacientui taip pat, kaip būnant 
fizinėje vaistinėje, būtų sutei-
kiama informacija apie vaistus, 
jų vartojimą, pigiausio vaisto 

pasirinkimo galimybę – tai yra 
pilna farmacinė paslauga, o jos 
suteikimo faktą įrodytų saugo-
mi įrašai. Reikalingus vaistus 
pacientams pristatytų kurjeriai, 
kurie papildomai užtikrintų 
pirkėjo identifikavimą atiduo-
dami vaistus paprašę pateikti 
asmens dokumentą. 

Pacientai ryšio priemonė-
mis į namus negalėtų užsisaky-
ti narkotinių, psichotropinių, 
taip pat specialaus temperatū-
rinio režimo vaistinių prepara-
tų, vaistai tokiu būdu taip pat 

būtų neišduodami vaikams iki 
16 metų. 

Šiuo metu vaistinėms numa-
tyta galimybė receptinius vais-
tus išduoti ne tik tiesiogiai e. 
recepte nurodytam pacientui, 
bet ir kitam asmeniui, kuris jų 
įsigyti atvyksta paciento ar jo 
atstovo prašymu. Tokiu atveju 
asmuo farmacijos specialistui 
turi pateikti popierinį receptą, 
o įsigyjant vaistus pagal elek-
troninį receptą, pasakyti paci-
ento asmens kodą, vardą ir pa-
vardę.

Pandemijos sukeltos ekstremalios situacijos metu recepti-
nius vaistus pacientai galėtų užsisakyti paskambinę į vaistinę 
telefonu, o gautų juos tiesiai į namus. Tokį siūlymą Sveikatos 
apsaugos ministerijai išsakė šalies vaistinių atstovai, motyvuo-
dami, jog sergantys, judėjimo negalią turintys, besiizoliuojan-
tys asmenys dažnai neturi kitų būdų gauti jiems reikalingus 
vaistus ir dėl to sutrinka jų gydymosi režimas.

Šventės artėja: „Tele2“ padės pasiruošti dovanas Kalėdoms 
numeris VIENAS!

Artėjant Kalėdoms „Tele2“ 
pristato išskirtinius dovanų pa-
siūlymus. Šiais metais operato-
rius visiems žmonėms linki, kad 
didžiosios metų šventės būtų 
džiugios, o jų metu skambėtų 
artimųjų juokas. Todėl neatsi-
tiktinai šių metų kalėdinės kam-
panijos žinia: Su „Tele2“ – Kalė-
dos numeris VIENAS!

Ryšiui su artimaisiais stiprinti, 
Kalėdų nuotaikai kurti ir džiaugs-
mui dovanoti operatorius paruo-
šė visą galybę pasiūlymų, kuriuos 
rasite https://tele2.lt/privatiems/
akcijos.

Išmanieji telefonai – Kalėdi-
nės nuolaidos ir dovanos

Ypatingai gausūs operato-
riaus kalėdiniai išmaniųjų telefo-
nų pasiūlymai. Rinktis yra iš ko 
– sau tinkamą įrenginį čia atras 
„Android“ ir „iOS“ gerbėjai, biu-
džetinio varianto ar prabangaus 
išmaniojo ieškantys.

„Samsung“ telefonų gerbė-
jai rinktis galės net iš 6 skirtingų 
modelių. Pavyzdžiui, jei dairotės 
šio gamintojo fl agmano, tobulai 
jums tiks „Samsung Galaxy S21 
5G“ (128 GB). Šiuo metu įrenginio 
kaina su 24 mėn. sutartimi ir bet 
kuriuo pokalbių planu, skelbiamu 
www.tele2.lt, bei tik 1 Eur pradi-
ne įmoka – 33,25 Eur/mėn. Taip 
pat įsigiję šį telefoną dovanų gau-
site ir „Samsung Galaxy A12 5G“ 
telefoną. Įrenginiams taikomas 
vienkartinis 5,25 Eur laikmenos 
mokestis.

Jei ieškote telefono savo vai-
kui, apsvarstykite „Samsung Ga-
laxy A03“ (32 GB). Šis išmanusis 
su 24 mėn. sutartimi ir 21 Eur 
pradine įmoka kainuos vos 4,92 
Eur/mėn. Išmaniajam taikomas 

vienkartinis 5,25 Eur laikmenos 
mokestis. Ekonomiško varian-
to ieškantiems verta pagalvoti ir 
apie lietuviškąjį „Fonos M1“ (64 
GB), kurį su 24 mėn. sutartimi ir 
1 Eur pradine įmoka įsigyti galite 
už 7,83 Eur/mėn. Išmaniajam tai-
komas vienkartinis 5,25 Eur lai-
kmenos mokestis.

Su „Tele2“ numeris vienas Ka-
lėdos laukia ir „Apple“ fl agma-
nų entuziastų. Įsigyjant naująjį 
„iPhone13“ (128 GB) modelį su 
24 mėn. sutartimi ir bet kuriuo 
pokalbių planu, skelbiamu www.
tele2.lt, bei pradine 267 Eur įmo-
ka, įrenginys kainuos 25,91 Eur/
mėn.

Geros naujienos ir mėgstan-
tiems kurti profesionalias nuo-
traukas bei vaizdo klipus – „iP-
hone13 Pro Max“ (128 GB) su 24 
mėn. sutartimi ir bet kuriuo po-

kalbių planu, skelbiamu www.
tele2.lt, bei pradine 640 Eur įmo-
ka – 26,62 Eur/mėn.

Internetas – metus laiko ne-
mokamai ir patrauklūs įrangos 
pasiūlymai

Puiki naujiena tiems, kurių 
artimieji gyvena kitame Lietuvos 
mieste, kitoje šalyje ir tiems, ku-
rie tiesiog mėgsta naršyti inter-
nete. „Laisvo interneto“ 200 GB 
planas visus metus kainuos 0 Eur! 
Pasiūlymas galioja su 24 mėn. 
sutartimi, o antrus metus planas 
kainuos 15,90 Eur/mėn.

Svarstote savo išmaniųjų įren-
ginių ansamblį namuose pratur-
tinti planšete? Šiuo metu „Lenovo 
IdeaTab M10 Plus (2nd Gen) SIM 
(32 GB)“ kartu su „Laisvo interne-
to“ planu – nuo 8,93 Eur/mėn. Pa-

siūlymas galioja užsakant „Laisvo 
interneto“ planą nuo 50 GB ir 24 
mėn. paslaugų teikimo sutartį bei 
sudarant 36 arba 24 mėn. įrangos 
išsimokėjimo sutartį. Modemo 
kaina prasideda nuo 2,5 Eur ir į 
pasiūlymą nėra įskaičiuota.

Su „Laisvu internetu“ pigiau 
kainuos ir televizoriai. Operato-
rius siūlo rinktis iš trijų skirtingos 
įstrižainės modelių. Pavyzdžiui, 
32 colių (81 cm) „Xiaomi Mi Smart 
TV P1“ su pradine 1 Eur įmoka 
kainuos vos 6 Eur/mėn. Pasiūly-
mas galioja su bet kuriuo opera-
toriaus svetainėje siūlomu „Lais-
vo interneto“ planu ir pasirašant 
24 mėn. paslaugų teikimo sutartį 
bei 36 mėn. įrangos išsimokėjimo 
sutartį.

Naujamečiams pažadams 
vykdyti – išmanūs aksesuarai

Kalėdinės dovanos gali ir džiu-
ginti, ir padėti artimiesiems siek-
ti užsibrėžtų tikslų. Pavyzdžiui, 
Naujųjų metų pažadus sportuoti, 
gyventi aktyviau ar tiesiog dau-
giau keliauti įgyvendinti padės 
išmanūs aksesuarai – laikrodžiai.

„Samsung Galaxy Watch4“ iš-
maniųjų laikrodžių su eSIM tech-
nologija pradinė įmoka yra vos 1 
Eur, o mėnesio įmoka prasideda 
nuo 6,61 Eur/mėn. Laikrodžių kai-
na galioja su „eSIM“ paslaugų pla-
nu, pasirašant 24 mėn. paslaugų 
teikimo sutartį ir 36 mėn. išsimo-
kėjimo už įrangą terminu. Perkan-
tiems dabar, planas laikrodžiui 3 
mėn. nieko nekainuos, o praėjus 
laikotarpiui plano kaina bus 4,90 
Eur/mėn. Įsigijus išmanųjį laikro-
dį dovanų gausite „Samsung Duo 
Pad“ belaidį įkroviklį. Laikrodžiui 
taikomas vienkartinis 5,25 Eur lai-
kmenos mokestis.
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Vytenis Pauliukaitis: 
„Režisieriumi esu nuo pat mažens“

Vaško žvakė teikia ramybės

tai kaip dumblas, į kurį įtraukia, o 
paskui sunku išsikapanoti. Nenoriu 
labai džiaugtis, nes Lietuvoje ne-
priimta, bet iš tiesų esu laimingas, 
nes vis dar turiu darbų ir kai kurie 
iš jų būna visai neprasti, kaip sako 
žmonės. 

Sėkmę menininko profesijoje 
lemia talentas ar įdėtas darbas – į 
kurią pusę stotumėte? 

Aš manau, kad darbo kur kas 
daugiau, o su tuo talentu – kaip pa-
žiūrėsi. Čia kaip tos gėlės – vieni 
pražysta iš karto, kiti vėliau, o dar 
kiti labai greit nuvysta. Tačiau jei 
genuose nėra užprogramuotos kū-
rybos, tai tu jos jau niekaip neiš-
perėsi. Man pasisekė todėl, kad aš 
pakeičiau daug žanrų, daug išban-
džiau. O režisūra, tai gyvenimo bū-
das. Jūs irgi esate savo gyvenimo 
režisieriai, taigi čia nėra kokia nors 
ypatinga profesija, tik sunki. 

Ar paprasta dirbti su įžymy-
bėmis? Juk dirbote su gausybe…

Žinote, man teko dirbti ir su pa-
saulinio lygio žvaigždėmis ir galiu 
pasakyti, kad kuo daugiau žmogus 
pasiekęs, tuo jis paprastesnis ir tuo 
su juo lengviau susikalbėti. Ir netgi 
susidraugauti. Kai esi jaunesnis ir 
pradedi dirbti su labai daug pasie-
kusiu žmogumi, natūraliai apima 
šioks toks jaudulys. Pradėjus dirb-
ti, šitos ribos išnyksta. Kuo žmogus 
mažiau talentingas, tuo jis aikštin-
gesnis, tuo daugiau reikalauja. Yra 
buvę tokių momentų, kada visai 
nesusikalbėdavau. Bet čia kalbu ne 

apie tikrąsias žvaigždes ir talentus, 
o apie vidutiniokus. Žinote, sce-
nos gyvenimas ir asmeninis yra du 
skirtingi dalykai. Dažnai didžiulės 
žvaigždės asmeniniame gyvenime 
laimės neranda, o kuklesnę karje-
rą padaręs žmogus randa asmeninę 
laimę. 

Ar yra bent vienas faktas, ku-
rio apie jus dar nežinome? 

Ir nebūtina visko apie mane ži-
noti! Palikite ir man ką nors. Aps-
kritai nežinau, ar kam labai įdomu, 
visada makaluojuosi visiems po 
akimis, tai viskas ir matyti, nieko 
čia nenuslėpsi. Neturiu kažkokių 
ypatingų gyvenimo receptų, nes 
kiekvienas gyvename ir bandome 
savaip. Visokios bėdos manęs irgi 

neaplenkė, turėjau ir labai daug 
džiaugsmo. Man atrodo, mes visi, 
turtingi ar vargšai, talentingi ar ne, 
turime savų džiaugsmų ir savų rū-
pesčių, tik nereikia pasiduoti ne-
gatyvui. Niekas ant lėkštės nieko 
niekam nepaduoda, pačiam reikia 
ieškoti išeičių. Japonai gerai sako – 
kiekviena diena yra gera. Man irgi 
gera kiekviena diena, o jei bloges-
nė, reikia ieškoti kodėl. 

Nesenai skaičiau jūsų min-
tį, jog „Virš 70-ties prasideda 
jaunystė“. Norite pasakyti, kad 
dabar pats gražiausias jūsų am-
žius? 

Tarp kitko, po šių žodžių susi-
laukiau tiek visokių pastabų. Žmo-
nės kartais taip tiesiogiai priima ką 
pasakai. Taip, čia yra kitokia „jau-
nystė“, nes tu jau viską žinai ir gali 
numatyti, kaip tu gyvensi toliau. 
Pirmoji jaunystė yra ieškojimų 
kelias, kuomet dar daug nežinios. 
Negi dabar dejuoti, jog po 60 jau 
senatvė? Pasileisti liūdną muziką, 
vargonus, žiūrėti pro langą ir lauk-
ti, kol ateis ta ragana mūsų pasiim-
ti? Nesąmonė, atsipalaiduokim. Pa-
žiūrėkime į gyvenimą plačiau. 

Kaip karantinas pakoregavo 
jūsų kasdienybę? 

Turėjau daug veiklos – galų 
gale pradėjau tvarkyti archyvą. 
Visas pasakų knygas padovanojau 
Panevėžio moterų kolonijai, nes 
žinau, jog ten yra mažų vaikų ir 
mamos galės jiems paskaityti. Dalį 
archyvų atidaviau į Radijo ir televi-
zijos muziejų. Tiek metų neturėjau 
tam laiko, viskas gulėjo pamiršta, 

atradau net naujienų. Čia geroji ka-
rantino pusė, yra ir blogoji. Dažnai 
šventiniu laikotarpiu su savo drau-
gu išskrisdavau į Paryžių aplanky-
ti teatrą, parodas, pakvėpuoti kita 
kultūra. Gaila, kad šiemet nepavy-
ko, bet reikia pasaugoti ir save, ir 
kitus. 

Gyvename nuomonės for-
muotojų laikais, kai kiekvienas 
žingsnis fi ksuojamas ir aptaria-
mas dar tą pačią minutę. Kodėl 
jūsų negalime rasti socialiniuose 
tinkluose?

Turėjau paskyrą Facebook pus-
lapyje, kur sulaukdavau daug laiš-
kų, tarp kitko labai pozityvių. Ko-
mentarų jau senai neskaitau, nes 
galiu jums juos pasakyti atmintinai, 
o kas dėl žinučių, privalėjau į visas 
jas atsakyti. Matyt, taip buvau iš-
mokytas, jog į kitų parodytą dėme-
sį atsakyti reikia, tačiau norint tai 
padaryti, turėčiau sėdėti ištisą parą. 
Na, neturiu aš tiek laiko, ir sekre-
torių neturiu, o jei nereaguosiu, tai 
sakys, jog esu labai pasikėlęs. Taigi 
galiausiai pasakiau, jog šitų žaidi-
mų nežaisiu, juo labiau, kad neturiu 
ką pakomentuoti ar laiko tuo užsi-
imti.

Ką šiuo metu labiausiai verti-
nate savo gyvenime? 

Sveikatą – kad ji man dar lei-
džia ir dirbti, ir kažką patirti. Labai 
vertinu bendravimą, žmonių dėme-
sį man, nes tai man sako, jog aš dar 
nesu užmirštas, gal dar kam reika-
lingas. Tai yra labai svarbu.

Iveta Leščinskaitė, „60+“

Sekmadienį pradėjome gyventi 
apie svarbiausius dalykus pamąs-
tyti kviečiantį Advento laikotarpį. 
Ta proga Ignalinos rajono kultūros 

centre organizuota edukacija ,,Vaš-
ko kumelaitė – lino uodegaitė“. 
Apie jau nykstantį vaško žvakių 
liejimą pasakojo bene vienintelė šio 
jau nykstančio amato puoselėtoja 
Ignalinos krašte Laima Mikalkienė, 
gyvenanti  Ceikinių seniūnijos Šilei-
kiškės kaime. Laimos šeima augina 
biteles, o senus korius, lydytą vašką 
panaudoja žvakėms. Šio amato mo-
teris išmoko pati, radusi anytos pa-
liktus įrankius ir pasiklausiusi vyro 
prisiminimų bei jo paraginta. Dabar 
jai tas kvepiantis darbas – labai ma-
lonus, raminantis ir blogas mintis 
gydantis užsiėmimas bei galimybė 
bendrauti su žmonėmis, dalyvauti 
mugėse, kituose renginiuose. Žva-
kes moteris gamina jau 25-erius 
metus. Na, o meistrei talkinanti ir 
ją gražiai pristatanti Kultūros centro 
Ceikinių fi lialo laisvalaikio organi-
zavimo specialistė Ema Trapikienė 
džiaugiasi įdomia edukacija, kuri į 

Ceikinius atvilioja ir 
turistus, ir žurnalistus, 
ir šiaip smalsuolius. 
Edukacijos metu Lai-
ma Mikalkienė ben-
dravo su vaikų dienos 
centro ,,Eldoradas“ 
vaikučiais, ignali-
niečiais. Visi galėjo 
pabandyti lieti žvakę 
ir įsitikinti, kad tai ti-
krai nėra taip papras-
ta. Vaikai pasigamino 
po mažą žvakutę, ją 
papuošė džiovintais 
augaliukais ir parsinešė namo. ,,Jei-
gu širdy koks negerumas, liūdesys 
užeina, užsidekite vaško žvakę...“ – 
pataria Laima. 

Žvakių gamyba Lietuvoje – nuo 
seno žinomas amatas, kuriuo daž-
niausiai ilgais žiemos vakarais užsi-
imdavo moterys ir vaikai. Žvakė se-
novėje būdavo ne tik nepakeičiamas 

šviesos šaltinis, bet ir turėjo ritua-
linę prasmę. Žvakę liedavo gimus 
vaikeliui, kurią vėliau uždegdavo ir 
per krikštynas. Ta pati žvakė deg-
davo per tuoktuves, o vėliau ir per 
laidotuves, kai žmogų į Anapilį pa-
lydėdavo grabnyčių žvakių šviesa.

Lina Kovalevskienė

. ika kien  demonstruo a sen  
amat
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NAMAI
Tvarios šventės: pasigaminkite kalėdinės eglutės 
dekoracijas patys

Spragėsių ir spanguolių
girliandos

Šios spragėsių ir spanguolių 
girliandos – neįtikėtinai lengvai 
pagaminamas eglutės papuoši-
mas, sukursiantis švelnų kontrastą 
tarp eglutės ir dekoracijos spalvų. 
Jums tereikės didelio dubens spra-
gėsių, puodelio spanguolių, adatos 
ir siūlo. 

Pradėkite į adatą įverdami bet 
kokios spalvos siūlą ir atsargiai iš 
eilės verkite po vieną spragėsį ir 
vieną spanguolę, tarp jų palikdami 

kelių centimetrų tarpus. Pasiekę 
norimą girliandos ilgį nukirpki-
te siūlą ir gale užriškite mazgą. 
Priklausomai nuo eglutės dydžio, 
galite suverti kelias atskiras gir-
liandas, kad išvengtumėte jų susi-
painiojimo. 

Gvazdikėliais inkrustuoti
apelsinai

Gvazdikėliai ir apelsinai jūsų 
eglutei ne tik suteiks naujų spalvų, 
bet ir pripildys namus malonių ka-

lėdinių kvapų bei padės juose su-
kurti autentišką šventinę nuotaiką. 

Pirmiausia pasirinkite trumpą 
medžiaginę juostelę (jos spalva tu-
rėtų derėti prie oranžinės ir žalios) 
ir ja apriškite apelsiną, juostelę 
pritvirtindami smulkiomis adatė-
lėmis. Tuomet naudodami adatą 
vaisiuje padarykite kelias skylu-
tes. Į jas įstumkite smailųjį gvaz-
dikėlio galą ir į apelsiną įtvirtinki-
te prieskonį. Atminkite, kad šios 
dekoracijos sveria nemažai, todėl 
rinkitės stambesnę eglutės šaką.

Citrusiniai griežinėliai
spalvai ir kvapui

Apelsinai ar kiti citrusiniai vai-
siai, pavyzdžiui, mandarinai, ant 
eglutės gali atsidurti ir kitu būdu 
– supjausčius juos griežinėliais, iš-
džiovinus ir po vieną kabinant ant 
eglutės. 

Plonai supjaustytus vaisių grie-
žinėlius sudėkite ant kepimo po-
pieriumi išklotos skardos ir dviem 
valandoms pašaukite į iki 100 
laipsnių įkaitintą orkaitę. Praėjus 
laikui juos išimkite, apverskite ir 
vėl įdėkite į orkaitę dar dviem va-
landoms ar iki tol, kol griežinėliai 
išdžius. Leiskite jiems atvėsti ir 
tuomet sąvaržėlės ar siūlo pagalba 
kabinkite ant eglutės. 

Pūstų kiaušinių žaisliukai

Nors margi kiaušiniai dažniau-
siai asocijuojasi su Velykomis, 
jie gali tapti ir unikaliu kalėdiniu 
žaisliuku, nustebinsiančiu jūsų ar-
timuosius. 

Pirmiausia kiaušinius atsargiai 
nuplaukite vandeniu ir muilu. Tuo-
met su tvirta adata pradurkite po 
skylutę abiejuose kiaušinio galuose 
ir pūskite į vieną kiaušinio skylutę 
(tarsi pūsdami balioną), tokiu būdu 
į dubenėlį pašalindami trynį ir bal-
tymą. Tiesa, nepersistenkite, kad 
kiaušinis nesuskiltų.

Tuomet kiaušinį nudažykite ir 
išmarginkite norimu būdu – būti-
nai į šį procesą įtraukite ir mažuo-
sius šeimos narius – tai taps puikia 
pramoga vaikams. Pagalvokite, į 
kokį su Kalėdomis susijusį veikė-
ją galite paversti kiaušinį. Galbūt 
ant jo norite nupiešti tam tikras su 
šventėmis susijusias istorijas ar jį 
nudažyti kalėdinėmis spalvomis? 
Tai padės išvengti velykinių asoci-
acijų. Papuošę kiaušinį praverkite 
ploną juostelę ar siūlą pro abi sky-
lutes, apačioje užriškite mazgą ir 
kabinkite ant eglutės.

Vietoje kaspinėlių – makaronai 

Stilingas ir originalias kalėdi-
nės eglutės dekoracijas galite pa-
sigaminti ir iš paprasčiausių ma-
karonų. Nudažykite juos norimos 

spalvos dažais (puošniausiai atrodo 
purškiamais, auksinį efektą sutei-
kiančiais, dažais nuspalvinti ma-
karonai). Suriškite juos metaline 
aukso spalvos vielute ar plonu siū-
lu ir kaip girliandą pakabinkite ant 
eglutės. Makaronus taip pat galite 
išmarginti tradiciniais kalėdiniais 
ornamentais, širdelėmis ar kitais 
piešiniais.  

Antram gyvenimui prikelti
žaislai ir daiktai

Dar viena idėja tvarioms Ka-
lėdoms – papuoškite eglutę vaikų 
nebenaudojamais žaislais, taip pri-
keldami juos antram gyvenimui. 
Tam puikiai tiks tiek minkšti, tiek 
mažesni žaislai ar fi gūrėlės. Pa-
prasčiausiai užriškite ant jų siūlą ir 
kabinkite ant eglutės šakos. Jei tai 
didesnis žaislas – tiesiog patogiai ir 
tvirtai įstatykite jį tarp eglutės šakų.  

Be to, ant kalėdinės eglutės taip 
pat galite pakabinti stalčiuje dū-
lančius raktų pakabukus ar kitus 
primirštus, bet spalvingus daiktus. 
Ypač, jei jie kelia sentimentalius 
prisiminimus ar yra dovanoti jums 
brangaus žmogaus.

Net ir mažiausi kasdienybės pokyčiai gali gerokai suma-
žinti aplinkoje mūsų paliekamą pėdsaką, o artėjančios gra-
žiausios metų šventės – puikus laikas imtis tvarių permainų 
savo namuose. Šias Kalėdas siūlome sutikti tvariau  – pasi-
gaminkite  dekoracijas iš namuose turimų maisto produktų, 
žaislų ar daiktų.
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PSICHOLOGIJA
Kodėl verta dalintis savo emocijomis

Kiekvienas iš mūsų kasdien 
išgyvena begalę skirtingų emo-
cijų. Pirminė jų paskirtis – ko-
munikacinė, kadangi jos suteikia 
informacijos, padeda geriau su-
prasti kitą bei skatina tarpusavio 
ryšio sukūrimą. Nors emocijų 
raiška atrodo natūralus žmogaus 
elgesys, tačiau kartais yra vis dar 
nejauku atvirai kalbėti apie savo 
išgyvenimus.

Kodėl verta kalbėti apie 
savo išgyvenamus jausmus?

Nei vienas iš mūsų negalime 
pabėgti nuo išgyvenamų jausmų. 
O neišreikštos ir susikaupusios 
emocijos ne tik blogina bendrą 
savijautą, bet ir trukdo atlikti 
kasdienius darbus. Dalinimasis 
savo emocijomis padeda jas įsi-
vardinti ir geriau suprasti – tokiu 
būdu sumažėja nemalonūs jaus-
mai. Dažnai neišreikštos emoci-
jos trukdo pamatyti situaciją iš 
kitos perspektyvos. Geriau su-
prasdami savo emocijas, galime 
ramiau reaguoti į situaciją, dėl 
kurios tie jausmai kilo. Kalbėda-
mi apie savo jausmus, padedame 
kitiems geriau suprasti mūsų iš-
gyvenimus ir patiriamą emocinę 
būseną. 

Kartais nėra lengva nuspėti, 
ką jaučia šeimos narys ar ko-
lega, todėl pasidalindami savo 
jausmais suteikiame žinių apie 
savo dabartinę būseną bei kuria-
me prasmingus santykius. Kal-
bant apie sunkius išgyvenimus 
ar jausmus reiktų neužmiršti pa-
sidalinti ir maloniomis emocijo-
mis. Tyrimuose pastebima, kad 
dalinimasis maloniomis emoci-
jomis gali prisidėti prie efekty-
vesnio tikslų siekimo bei skatinti 
bendradarbiavimą.

Emocijos darbo aplinkoje

Kuomet kalbama apie jaus-
mus darbe, dažnai išgirstame 
patarimus, kaip suvaldyti emo-
cijas, kylančias darbo metu. Ta-

čiau, kiekvienas iš mūsų turėtu-
me skatinti atvirą komunikaciją 
tarp bendradarbių ir edukuoti, 
kaip reaguoti, kai yra dalinamasi 
jausmais. 

Kai kalba pasisuka apie jaus-
mus darbe, mes dažnai esame 
mokomi, kaip suvaldyti emoci-
jas, kylančias darbo metu, vietoj 
to, jog būtume kviečiami savo 
emocijas išreikšti pagarbiai bei 
atvirai. Taipogi, kartais galime 
nežinoti, kaip reaguoti ir į kitų 
žmonių jausmus. Tad štai keletas 
rekomendacijų:

Neignoruok

Išgirdęs kito žmogaus išsa-
kytus jausmus, neignoruok, ne-
nukreipk kalbos, suteik jai / jam 
progą kalbėti. Kuomet žinome, 
kad mūsų yra klausomasi, jau-
čiamės priimti ir svarbūs. 

Aktyviai klausykis

Kartais užtenka išklausyti. 
Leisk kitam žmogui laisvai kal-
bėti, užduok keletą atvirų klau-
simų, stenkis suprasti ir būti su 
juo. Klausimai, reikalaujantys 
išsamesnio atsakymo nei „taip“ 
ar „ne“, skatina atvirą bendravi-
mą. Keletas jų pavyzdžių galėtų 
būti: „Ką turi omeny sakyda-
mas?..“, „Gal gali paaiškinti tą 
ir tą?..“

Nesidalink patarimais

Kiekvienas iš mūsų esame 
skirtingi ir mūsų išgyvenimai 
nėra tokie patys. Susilaikyk nuo 
patarimų ar sprendimų siūlymo. 
Jeigu įmanoma, pasiteirauk, kaip 
galėtum pagelbėti.

Nesakyk, kad „viskas bus 
gerai“

Nei vienas iš mūsų nežino, 
kaip viskas vyks ateityje, todėl 
tokios frazės negelbėja. Vietoj 
„viskas bus gerai“, išbandyk „la-

bai ačiū, kad pasidalinai“, „galiu 
tik įsivaizduoti, kad tai, ką išgy-
veni, turėtų būti labai sunku“.

O tam, kad dalintis emoci-
jomis būtų lengviau, Utenos ra-
jono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras su UAB ,,Emo-
cinis balansas“ kviečia atsisiųsti 
ir naudotis Mindletic programėle 
telefone, kuri siekia užkirsti ke-
lią stresui, nerimui, perdegimui 
ir kitoms emocinės sveikatos ne-
gandoms. Mindletic programėlė 
kviečia vartotojus žymėtis savo 
jaučiamas emocijas, jas sek-
ti ir analizuoti laike, bendrauti 
bendruomenės kambariuose su 
kitais bendraminčiais, pasinau-
doti psichologų komandos pa-
ruoštais kvėpavimo, atsipalai-
davimo pratimais, pasidomėti 
emocinės sveikatos temomis, 
skaitant jų ruoštus straipsnius 
bei pasinaudoti nuotoliniu būdu 
vykstančiomis individualiomis 
konsultacijomis su sertifi kuotais 
psichologais. Visos šios paslau-
gos Utenos rajono gyventojams 
yra nemokamos.

Tad paskubėkite atsisiųsti 
Mindletic programėlę ir pasi-

naudoti visomis jos teikiamomis 
paslaugomis jau šiandien! Svar-
bu: naudotis programėle gali tik 
nuo 18 m. amžiaus asmenys. 

Pirmą kartą įsijungęs Mindle-
tic programėlę susipažink su ja ir 
praeik visus žingsnius paspaudęs 
„pradėti“. Paskutinis žingsnis – 
sukurti paskyrą. Skiltyje „promo 
kodas“ įvesk specialų kodą Ute-
nosBalansas_Mindletic21

JEI TURITE KLAUSIMŲ 
IR NORITE DAUGIAU SU-
ŽINOTI APIE MINDLETIC 
PROGRAMĖLĘ, 

2021 M. GRUODŽIO 7 D.
12.30 VAL. KVIEČIAME Į 
NUOTOLINĘ PASKAITĄ 
,,KODĖL EMOCINIS BA-
LANSAS SVARBIAU NEI 
SIEKIS JAUSTIS LAIMIN-
GAM?“ (LEKTORĖ PSICHO-
LOGĖ IEVA ŠAPALAITĖ). 
Pranešimo trukmė 30 min. 

PRISIJUNGIMO NUORO-
DĄ RASITE INTERNETO 
SVETAINĖJE 

WWW.UTENAVSB.LT  

UAB ,,Emocinis balansas“ inf.

endraudami su žmon mis, atminkite, kad žmon s ra ne ogikos,
o emo i  sut rimai.
        a e arnegie
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SVEIKATA
Sinusitas ir COVID-19: panašūs simptomai gali su-
klaidinti

Prieš šventes nepasiturinčius pasieks parama Žmonių su ne-
galia statistika

„Dažniausiai pasitaikanti vi-
rusinė sloga pasireiškia čiauduliu, 
nosies užgulimu ir sekreto tekėji-
mu iš nosies. Ji paprastai trunka 
kelias dienas, po to simptomai 
pradeda silpnėti. COVID-19 vi-
rusas dažniausiai pasireiškia karš-
čiavimu, kosuliu, bendru kūno 
nuovargiu, skonio ar kvapo nejuti-
mu. Tuo metu sinusitą dažniausiai 
lydi ne tik minėti simptomai, bet 
ir aukšta kūno temperatūra, itin 
nemalonus spaudimo jausmas ir 
skausmas kaktoje bei skruostuo-
se. Jam gali būti būdingas ir dan-
tų, galvos skausmas, užgulusios 
ausys, akių vokų patinimas bei 
nemalonus kvapas iš burnos“, – 
teigia  šeimos gydytoja Viktorija 
Gražulienė.

Gydytoja pratęsia, kad sergant 
sinusitu taip pat susilpnėja uoslės 
pojūtis, kuris yra vienas iš pagrin-
dinių COVID-19 viruso simpto-
mų. Dėl šios priežasties atskirti 
šiuos du susirgimus tampa dar 
sudėtingiau, todėl visuomet ge-
riausia išeitis – pasikonsultuoti su 
savo šeimos gydytoju.

Sinusito kaltininkai – nuo aler-
gijos iki genetikos

Sinusito atsiradimą lemia daug 
priežasčių: alergijos, virusinės, 
bakterinės ar grybelinės infekci-
jos. Sinusitas gali būti ūmus arba 

lėtinis, kuomet simptomai trunka 
ilgiau nei 12 savaičių. Infekcijos 
metu atsiranda nosį bei sinusus 
išklojančios gleivinės uždegimas, 
kurio metu ji paburksta, padidėja 
gleivių produkcija ir sutrinka jų 
pasišalinimas iš sinusų. Sinusitui 
įtakos turi ir oro užterštumas, iš-
krypusi nosies pertvara ar netinka-
mai gydomas peršalimas. 

„Sinusitas yra labai dažnai 
painiojamas su lėtine sloga. Lėti-
nei slogai būdingas nosies ertmės 
uždegimas, pasireiškiantis gausia 
sekrecija iš nosies, jos užgulimu 
ir užnosiniu sekreto tekėjimu per 
užpakalinę ryklės sienelę. Tuo 
metu sinusitas yra sunkesnis susir-
gimas, tai nosies ertmės ir sinusų 
gleivinės uždegimas, kurį lydi ne 
tik minėti simptomai, bet ir skaus-
mas bei spaudimo pojūtis sinusų 
vietoje“, – aiškina V. Gražulienė 
ir priduria, kad lėtinio sinusito 
priežastys gali būti susijusios su 
paveldėjimu, genetinėmis ligomis.

Pavojingas dėl komplikacijų

Pasak „MediCA klinika“ šei-
mos gydytojos, sinusito kom-
plikacijos gali būti labai rimtos.  
Infekcija iš nosies gali išplisti į 
akiduobes, taip pat prasiveržti į 
galvos smegenis ir paskatinti me-
ningito (ūminio galvos smegenų 
dangalo uždegimo) atsiradimą. 
Pasitaiko atvejų, kai užsitęsęs si-

nusitas sukelia ir ausies ar plaučių 
uždegimą. 

„Vis tik šios komplikacijos la-
bai retos, daug dažniau užsitęsęs 
sinusitas daro poveikį žmogaus 
kasdienio gyvenimo kokybei. Šia 
liga sergantis asmuo gali prastai 
miegoti, būti irzlus, neramus ir 
pavargęs, dėl to jam sunkiai gali 
sektis susikaupti ir dirbti. Tokia 
nuolatinė ir ilgą laiką besitęsianti 
būsena labai vargina žmogų, ta-
čiau gydymas dažniausiai būna 

efektyvus ir grąžina pacientui gerą 
savijautą“,  – pasakoja V. Gražu-
lienė.

Kaip sau padėti?

Šeimos gydytojos teigimu, vi-
sada yra labai svarbus paciento ir 
gydytojo bendradarbiavimas, at-
siradus pirmiesiems simptomams 
reikia pasikonsultuoti su gydytoju, 
kuris tiksliai įvertins paciento bū-
klę, nustatys, kuria iš ligų: sloga, 
sinusitu ar COVID-19 žmogus 
serga ir parinks jam labiausiai tin-

kantį gydymą. 
„Dažniausiai mes susiduriame 

su virusinės kilmės ūmiu sinusi-
tu, kuris gydomas vartojant daug 
skysčių: vandens, šiltų arbatų. Kai 
temperatūra pakyla virš 38,5 °C, 
rekomenduojama vartoti karščia-
vimą mažinančius vaistus. Labai 
svarbu pašalinti susikaupusį se-
kretą, atlikti nosies ertmių plovi-
mą specialiais tirpalais ar druskin-
gu vandeniu, taip pat simptomams 
palengvinti gali būti naudingos 

vandens ir eterinių aliejų (pipir-
mėtės, eukalipto, mentolio) inha-
liacijos, tačiau jos tinka tik jeigu 
nėra alergijos minėtoms medžia-
goms“, – pasakoja V. Gražulienė.

Šeimos gydytoja priduria, kad 
sinusitas taip pat gydomas naudo-
jant specialius nosies purškalus, 
mažinančius gleivinės uždegimą, 
paburkimą, sekreto gamybą. Esant 
bakterinei infekcijai, kuri sudaro 
iki 2 proc. visų atvejų, skiriami 
ir antibiotikai. Tačiau juos svarbu 
vartoti tik gydytojui paskyrus bei 
laikantis visų rekomendacijų.

Sloga, sinusitas bei COVID-19 infekcija – glaudžiai susiję su-
sirgimai, kurie gali būti panašūs savo simptomais, dėl to dažnai 
būna sunku juos atskirti. Konsultuodami pacientus gydytojai 
nuolat pastebi, kad pacientus vargina sloga, karščiavimas, ko-
sulys, tačiau kiekvieno paciento situacija yra individuali ir už 
šių negalavimų gali slėptis skirtingos ligos. 

Apie 189 tūkstančiai nepasiturinčiųjų 
gruodžio mėnesį sulauks paramos maisto pro-
duktais ir higienos prekėmis. 

Šio dalijimo metu sunkiau besiverčiančius gy-
ventojus pasieks itin gausus paramos krepšelis, 
kurį sudarys 10 skirtingų maisto produktų: miltų 
mišinys blynams, avižiniai sausainiai su šokolado 
gabaliukais, grikių kruopos, greito paruošimo avi-
žų košė su džiovintomis uogomis, rapsų aliejus, 
kiaulienos konservai, vištienos konservai, keptos 
pupelės pomidorų padaže, konservuota raugintų 
agurkų sriuba bei razinų ir riešutų mišinys. Taip 
pat 5 skirtingos higienos prekės – skystas skalbi-
klis, muilas, dantų pasta, šampūnas ir dantų šepe-
tėliai.

Saugant tiek paramos gavėjus, tiek paramą 
dalijančių nevyriausybinių organizacijų ir savi-
valdybių darbuotojus, visi paramos paketai bus 
iš anksto supakuoti ir paruošti išsinešti, todėl as-

meninių krepšelių žmonėms atsinešti nereikės. 
Gyventojams atsiėmus paramą už juos paramos 
gavėjų sąraše taip pat pasirašys paramą dalijantys 
darbuotojai. 

Parama dalijama daugiau nei 600 punktų vi-
soje Lietuvoje. 

Maisto produktus gali gauti tie gyventojai, ku-
rių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos 
nariui neviršija 192 eurų per mėnesį. Esant objek-
tyvioms priežastims, savivaldybių administraci-
jos nustatyta tvarka, parama gali būti skiriama, 
kai pajamos viršija 192 eurus per mėnesį. Išim-
ties atvejus ir jiems taikomus dydžius nusistato 
kiekviena savivaldybė individualiai.

Paramos dalijimus organizuoja savivaldybių 
administracijos ir dvi nevyriausybinės organiza-
cijos: labdaros ir paramos fondas „Maisto ban-
kas“ ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.

Socialinės pasaugos ir darbo mi-
nisterijos duomenimis, Lietuvoje 
2020 metais gyveno 229 tūkst. žmo-
nių su negalia, tai sudarė apie 8 proc. 
visų šalies gyventojų. Didžioji jų da-
lis (67 proc.) buvo darbingo amžiaus. 
Negalia dažniausiai pripažįstama as-
menims, sergantiems vidaus ligomis 
ir turintiems kitų sveikatos sutrikimų. 
Asmenys su regėjimo negalia sudaro 
4 proc., klausos – 3 proc. visų asmenų 
su negalia. Sunkiausią negalią daž-
niausiai lemia navikai, kraujotakos 
sistemos ligos ir psichikos bei elgesio 
sutrikimai.
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S K A NAU S . . .
Adventiniu laikotarpiu atraskite paprastus 
skonius

Advento metu, kuris trunka iki Kalėdų, rekomenduojama valgyti mažiau mėsos, pieno patiekalų, juos keisti augaliniu 
maistu bei žuvimi, vengti persivalgymo.

„Tam tikrų produktų atsisakymas ar ribojimas, pavyzdžiui, mėsos, pats savaime nėra pasninkas. Jei iš valgiaraščio 
išbraukę mėsą įniksite į bandeles – gerai nebus nei sveikatai, nei religinei praktikai. Įvykdysite tik „technines sąlygas“, o 
pasninko esmė – susilaikymas, saikas bei dalinimasis su artimu“, – sako  mitybos specialistai. 

Ne tik venkite to, kas nerekomenduojama, bet rinkitės vertingą maistą. Vietoje griežtų badavimų,  daugiau dėmesio 
skirkite kasdienių mitybos įpročių keitimui. Tokiu būdu turėsite daugiau energijos, bus geresnė savijauta. 

Advento metu patariama ne eksperimentuoti su įmantriais receptais ir brangiais produktais, o rinktis kuo paprastesnį 
maistą, atkreipti dėmesį į tradicinius senoviškus lietuviškus pasninko valgius. 

Pasninko metu lietuviai nuo senų laikų valgė daugiau silkės. Tai maistas, iš kurio gauname daug organizmui reika-
lingų omega-3 riebalų rūgščių. Galima saikingai valgyti bulves ir iš jų pagamintus patiekalus. Rinkitės įvairias kruopas. 
Tai pigus ir naudingas organizmui pasirinkimas. Rekomenduojama kasdien vartoti nesaldžius viso grūdo patiekalus, 
juos tinka gardinti saulėgrąžų, kanapių, linų sėmenų ir kitomis sėklomis, grybais, daržovėmis bei įvairiais prieskoniais. 
Nepamirškite riešutų, taip pat ir ankštinių produktų: pupelės, lęšiai, avinžirniai gali puikiai pasotinti sumažinus mėsiškų 
valgių kiekį.

PERLINIŲ KRUOPŲ KOŠĖ SU 
GRYBAIS IR DARŽOVĖM

Reikės:
 100 g per ini  kruop
 80 g mork
 80 g pie agr i
 0 g s og n
 1  g d to s iesto
 0,5 g druskos
 0,2 g uod  pipir

Gaminimas: 
akare perp auname per ines kruo

pas a tu andeniu ir užmerkiame, kad 
rinkt  per nakt . aip gr dai pradeda 

d gimo pro es  ir tampa ertingesni, 
e to, r te gaminimo aikas trumpesnis.

te pakeičiame anden  ir gr dus 
kartu su andeniu (kas m gsta sk stes
n  ko  sant kis kruop  ir andens tur
t  ti 1 3, o kas m gsta iresn   1 2) 
už erdame. erdame 1 minut , tada pa
iekame rinkti. iek aiko truks rinki

mas, prik aus s nuo gaminam  por i  
kiekio, puodo ir ir k s tipo. rienta
inis aikas 20 30 minuči . ruopos 

turi i ikti kramtomos konsisten i os.
o  kruopos rinksta, gr us ir s o

g n  sup austome, morkas sutarkuo a
me su stam ia tarka. isk  apkepiname 

d tame s ieste. irtas kruopas su
mai ome su pakepintomis daržo mis, 
prieskoniais ir gr ais. 

SILKĖ SU MOLIŪGU

Reikės:
 200 g si k s  . inki

t s is  si k  ar at sint  os 
 . akuota si k  netinka.

 300 g mo i go, geriau
siai tinka muskatinis, termi
kai neapdorotas

 80 g s og no ( ienas i
dutinio d džio)

 auk to d to s iesto
 agardinimui  pipir , 

iduržemio ros prieskoni  
žo e i

Gaminimas: 
i k  sup aust kite uos

te mis. rie  tai, ei i per 
s ri, pamirk kite siame 
anden e ir dar kart  nu

p aukite. d iokite k t e. 
o i g  sutarkuokite stam

ia tarka. og n  sup aus
t kite ku e iais, su erkite 
prieskonius ei pakepkite su 
s iestu, ko  sumink t s. a
kepint  s og n  sumai ome 
su tarkuotu iežiu mo i gu. 

aržo es užd kite ant si k s. 
agardinkite gai ios ža ios 

spa os smu kintais s og n  
ai kais. 

 GRIKIŲ PLOVAS SU DARŽOVĖMIS

Reikės:
200 g griki  kruop
500 m  andens
300 00 g airi  stam okais ga a iais sup aus

t t  daržo i  ( roko i , sa dži  paprik , žiedini  
kop st , sa iero gum o, pastarnok , mo i go)

1 dide s urokine tarka sutarkuotos morkos
3  auk t  sk stos pomidor  pastos ar a auk to 

tir tos kon entruotos (ne pomidor  padažo )
1,5 auk te io druskos, truput  inamono, pipir , 

sau os sukapot  ža um n  
2 auk t  i a to d to s iesto g ee

 auk te io km ninio kumino
kupino auk te io uodgr d s
1 nedide s ža ios a triosios paprikos, i a tomis 

s k t mis ir sup aust tos žiede iais.

Gaminimas:
rikius perp aukite, sud kite  puod , užpi kite 

andeniu, pas d kite ir užkaiskite. nt ir aus užd
kite garinimo puod  sk tu dugnu ir sud kite daržo
es. Uždenkite ir irkite apie 10 minuči , ko  grikiai 

i rinks ir daržo s sumink t s. uo metu keptu e 
kaitinkite i a t  d t  s iest , sud kite a tri  pa

prik , km nin  kumin , uodgr d . krudinkite pries
konius ke io ika sekundži  ir sud kite tarkuotas mor
kas. u erkite inamon . epkite morkas mai dami 
ant idutin s ugnies, ko  e niai apskrus ir sumink
t s. a aigo e supi kite pomidor  past , i mai kite. 
ukr skite i irusius grikius, mai kite daržo es. a

gardinkite ma tais uodaisiais pipirais. epkite p o  
mai dami dar ke ias minutes. atiekite dar kar t  su 
grietin s ir garst či  padažu ( sukite  grietin  ke is 
auk te ius paruo t  garst či  ir e niai pas d kite), 

pa arst kite ža um nais.
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SVEIKATA

SVARSTYKLĖS
Regis, veršitės per galvą, 
norėdami daug nuveikti ar 
apginti savo požiūrį. Jums 
gali būti patikėta nauja atsa-
komybė. Vakaras turėtų būti 

įdomus, jeigu eisite į renginį, susitiki-
mą.

ŠAULYS
Nevenkite verslo naujovių, 
jeigu turite pakankamai ži-
nių ir jau pasvėrėte savo ga-
limybes. Rimtų problemų 
nekils, tačiau seksis geriau, 

jeigu yra rėmėjų. Regis, sustiprės men-
talinis aktyvumas.

SKORPIONAS
Tikriausiai teks bendrauti 
su įtakingais asmenimis, 
užsieniečiais, rengti publi-
kacijas, interviu arba tame 
procese dalyvauti, vykti į 

konferenciją ar priėmimą. Turbūt gana 
aiškiai žinosite, ką norite toliau veikti, 
ko pasiekti.

VANDENIS
Ši diena gali daug parei-
kalauti. Stipriai paplušėję, 
vakare dar turėsite skirti 
ypatingą dėmesį savo gy-
venimo partneriui ar kitam 

artimam žmogui. Venkite interesų 
konfl ikto.

OŽIARAGIS
Šiandien daug ką lems jūsų 
bendravimo stilius, gebėji-
mas šmaikštauti, fl irtuoti. 
Gana palanku tvarkyti nuo-
savybės, fi nansinius, drau-

dimo, paveldėjimo reikalus.

ŽUVYS
Šiandien šiek tiek kitaip 
pažvelgsite į verslo gali-
mybes, ypač jei tai susiję 
su kūryba, renginių organi-
zavimu, mokymais, admi-

nistravimu. Turėtų pasisekti, jeigu 
ruošiatės pristatyti projektą, kreiptis į 
rėmėjus ar pasirodyti prieš publiką.

DVYNIAI
Šiandien sulauksite prak-
tiškų asmenų pagalbos. 
Galbūt pasitaikys proga 
naudingai investuoti, papil-
domai užsidirbti, susitarti 

dėl kredito, nuomos, pageidaujamų 
mainų, honoraro ar kt. Galite susigun-
dyti nepigiu pirkiniu.

AVINAS
Šiandien jums geriausiai 
seksis suktis artimiausioje 
aplinkoje, spręsti savas ir 
namiškių problemas. Galite 
sulaukti atsakymo, susiju-

sio su nuosavybe, kreditavimu, pinigi-
ne išmoka, paveldėjimu ar kt.

JAUTIS
 Būsite nusiteikę tartis, 
derėtis, rašyti, naršyti, su-
sirašinėti, priimti įvairią 
informaciją, tvarkyti do-
kumentus. Jūsų mintys bus 

išklausomos ir yra vilties, kad kiti pri-
sidės prie jų realizavimo.

LIŪTAS
Ši diena jums turėtų būti 
gana rami, jeigu nesiskun-
džiate sveikata. Savijautą 
gali nekaip paveikti net 
mažos erzinančios smul-

kmenos. Vakaras suteiks optimizmo. 
Galbūt nudžiugins gera žinia, pakvie-
timas, komplimentas ar kt.

VĖŽYS
Tai turėtų būti nebloga, dar-
binga diena. Norėsis vidi-
nio ir išorinio grožio, bus 
siekiama jį kurti ir puoselė-
ti. Turėtų sektis suplanuoti 

reikalai ir tikėtinas pelnytas atlygis.

MERGELĖ
Šiandien nesunkiai pri-
trauksite bendraminčius, 
kuriuos žavi tos pačios 
idėjos. Kartu galite nema-
žai nuveikti. Gali pavykti 

įsilieti į naują komandą. Visgi vakare 
pasijusite labai išsisėmę ir jokiu būdu 
nenorėsite kur nors eiti, viešintis.

Žvaigždės pranašauja

www.facebook.com/utenosapskritiesziniosutenosapskritiesziniosutenosapskritieszinios
kait k, komentuok...www.utenoszinios.lt
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Utenos krašto Alchemija

nuke ta   ps .

Lietuvos istorijos metraštininkas – skulptorius  
Juozas Zikaras

Dalia SAVICKAITĖ

Visi žinome dažnai Lietuvos meną pristatantį 
M. K. Čiurlionį. Bet ar žinome, kur jis palaidotas? 
Kaip atrodo jo antkapinis paminklas, kas jo auto-
rius? Galėtume galvoti apie Druskininkus ar Kauną, 
bet ne. Tai Vilniaus mieto Rasų kapinės, o jo antka-
pinio paminklo autorius – Juozas Zikaras. Netikėta? 
Taip pasijutau ir aš. Kas gi tas retai minimas J. Zika-
ras? Kas jam patikėjo teisę prisiliesti prie taip žinomo 
tautos sūnaus atminimo? Kodėl Respublikos Seimas 
šiuos metus paskelbė metais, skirtais Juozo Zikaro 
140 gimimo metinėms atminti?

Kuo labiau gilinsimės į 
Juozo Zikaro kūrybą, tuo daž-
niau pastebėsime, kaip jam 
buvo svarbu, kas vyko Lietu-
voje, kas vyko dėl jos ir kokie 
žmonės gyveno Lietuvoje. Jo 
darbai – tarsi Lietuvos istorijos 
metraštis menininko akimis. 
Jam buvo svarbu, kad kiekvie-
nas žmogus žinotų, kas yra 
Laisvė, kokia jos vertė ir kaina. 
J. Zikaro pasaulėžiūra, kaip ir 
jo kūriniai, plati ir kupina įvai-
rovės. „Skulptorius teigdavo, 
kad laisvės nebūna be atsako-
mybės, be išminties. Visąlaik 
savo vaikams primindavo, 
kad anarchija nėra laisvė, kad 
neatsakingumas nėra drąsa“, 
– kalba muziejininkė R. Rui-
bienė. Jeigu mokiniams nebus 
pasakojama apie tai – kas liks 
iš Lietuvos? Savastį praradusi 
tauta. 

Jeigu menais ir nesidomi-
te, skulptūrą „Laisvė“ Kaune 
greičiausiai pastebėjote. „Lais-
vės“ istorija atspindi Lietuvos 
istoriją: tarpukariu Kaune iš-
kilmingai pastatyta skulptūra 
sovietmečiu nugriauta, pačio-
je okupacijos pabaigoje, prieš 
atkuriant Nepriklausomybę, 
atstatyta. J. Zikaras – vienas 
Lietuvos skulptūros pradinin-
kų, vienas žymiausių ir pro-
duktyviausių XX a. I pusės 
lietuvių skulptorių. Jis sukūrė 
daugiau kaip 120 skulptūrų, 
reljefų, medalių, 75 grafi kos ir 
tapybos darbus. 1918–1940 m. 
sukūrė Lietuvos monetų mode-
lius ir kt.

J. Zikaras buvo visuome-
niškai labai aktyvus: Lietuvių 
dailės, Lietuvių meno kūrėjų 
draugijų narys. Lietuvos daili-
ninkų draugijos įkūrėjas (1932 
m.), jos pirmininkas (1932–
1938 m.). Lietuvos dailininkų 
sąjungos Realistų sekcijos na-
rys (1935 m.). Juozas Zikaras 
įvertintas Lietuvos nepriklau-
somybės medaliu (1928 m.), 
Pasaulinės parodos Paryžiuje 
aukso medaliu už lietuviškos 
sodybos maketą (1937 m.), 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš-
čio Gedimino 2-ojo laipsnio 
ordinu. J. Zikaras – Panevėžio 
miesto garbės pilietis (2012 
m.).

Kodėl Juozą Zikarą taip 
pagerbė Panevėžys? 

 Skulptorius J. Zikaras kelią 
nuo piemenuko, staliaus, sar-
go, muzikanto iki profesoriaus, 
aukščiausio lygio menininko, 
Lietuvos laisvės ir nepriklau-
somybės simbolių kūrėjo nuė-
jo Panevėžio apylinkėse. Savo 
darbais jis vainikavo šį kraštą. 
Reikia, kad menininkas, ke-
liaudamas laiku, neišbarstytų 
sukauptų vertybių: talento, 
darbštumo, jausmų, esmės su-
vokimo, sėkmės. Taip meni-
ninkų darbai pasiekia kūrybi-
nes aukštumas ir ilgus metus 
išlieka vertinami. Jų vardai su-
teikia didelę garbę kraštui, ku-
riame gimė, augo, formavosi 
kaip asmenybės. Panevėžiečiai 
skulptoriaus kūrinius gali pa-
matyti buvusio banko pastate 
Respublikos gatvėje. Skliautus 
puošia 1931 m. J. Zikaro su-
kurti kūriniai. Operacijų salėje 
dvylika dekoratyvinių skulptū-
rų „Atlantai“, laikančių stiklinį 
kupolą. J. Zikaro sukurta roze-
tė, iš kurios leidžiasi nuostabus 
šviestuvas, virš pagrindinio 
įėjimo pastato sieną puošia 
Vytis su ornamentiniu pagra-
žinimu. Panevėžyje menininko 
darbų yra Kristaus Karaliaus 
katedroje – 1926 m. pastatyta 
Kristaus Karaliaus skulptūra, 
o Panevėžio Šv. Petro ir Povi-
lo bažnyčios šventorių puošia 
Šv. Aloyzo skulptūra. Daug J. 
Zikaro darbų saugoma Pane-
vėžio kraštotyros muziejuje. 
Paįstrio Šv. Mergelės Marijos 
bažnyčioje yra keturi J. Zikaro 
kūriniai. Centrinį altorių puo-
šia Šv. Apaštalų Petro ir Po-
vilo skulptūros, o dešiniajam 
altoriui menininkas sukūrė ne-
tradicinę Šv. Jurgio skulptūrą. 
Zakristijoje saugomas 1909 m. 
J. Zikaro sukurtas kunigo Jur-
gio Tilvyčio-Žalvarnio biustas. 
Vienas iškiliausių Aukštaitijos 
sūnų – netoli Panevėžio esan-
čiame Paliukų kaime gimęs 
skulptorius, profesorius Juozas 
Zikaras.

Už tarnystę rekrūtuose 
Juozo tėvas gavo pusantros 
dešimtinės prastos žemės ne-

toli Berželių dvaro, Paliukų 
kaime. Sukūrė šeimą. 1881 
m. lapkričio 18 d. Mikalinai 
ir Viktorui Zikarams gimė sū-
nelis. Buvo vienintelis vaikas, 
kitus šešis pasiglemžė anksty-
va mirtis. Būsimasis skulpto-
rius nuo vaikystės matė daug 
vargo, vos sulaukęs septynerių 
jau piemenavo. Tėvo dovano-
tas peiliukas tapo jo kūrybinio 
darbo įrankiu. Išdrožtomis fi -
gūrėlėmis džiugino piemenu-
kus, rodė pravažiuojantiems, 
Pumpėnų turguje parduodavo. 
Troško žinių, svajojo tapti me-
nininku. Juozukas piemenau-
damas ilgesingai žiūrėdavo į 
debesis ir svajodavo skraidyti, 
pakilti iki dangaus. Kartą jis 
pabandė svajonę įkūnyti – už-
lipo ant namo stogo, bet skau-
džiai krito ant akmenų. Vaikis 
buvo ryžtingas. Slapta paėmęs 
mamos sijoną, suplėšė ir pa-
sidarė sparnus, rengėsi kitam 
bandymui. Laimei, suaugusieji 
jį pastebėjo...

Pramokęs staliaus amato, 
kartu su tėvu dengė stogus, 
dirbo kitokius statybinius dar-
bus. 1897 m.  šešiolikos metų 
pateko į Pumpėnų pradinę mo-
kyklą, kurią per dvejus metus 
pabaigė. Bandė toliau mokytis 
Panevėžio realinėje mokyklo-
je. Gavo sargo vietą Panevėžio 
mokytojų seminarijoje. Ieško-
damas pragyvenimo šaltinio 
pramoko groti smuiku ir tapo 
muzikantu nedideliame orkes-
tre. Metus praleido Latvijoje. 
Grįžęs į Lietuvą, bernavo pas 
Pumpėnų kleboną, daraktoria-
vo Berželių dvare. G. Petkevi-
čaitė-Bitė su S. Bortkevičiene 
lankėsi pas Berželių ponią 
J. Antanavičienę, pastebėjo 
gabų jaunuolį. Remiamas G. 
Petkevičaitės-Bitės, J. Jablons-
kio ir kitų mecenatų, gavo ga-
limybę mokytis Vilniuje Ivano 
Trutnevo piešimo mokykloje, 
vakarais – Juzefo Montvilos 
piešimo klasėje. Besimokyda-
mas bendravo su lietuvių inte-

ligentais, 
Sargaudamas, valydamas 

kabinetus jis buvo aptikęs lai-
kraščio iškarpą, kurioje buvo 
skelbiama apie Peterburgo dai-
lės akademiją. 1906 m. grįžęs 
į gimtuosius Paliukus, nulip-
dė dvarininko J. Kazakausko 
biustą. Gavęs už šį darbą pini-
gų, išvyko mokytis į Peterbur-
gą. Padėjo ir mokymosi metu 
Vilniuje sutikti inteligentai. 
1906 m. jau buvo ten. Į aka-
demiją J. Zikarui įstoti pavy-
ko tik iš trečio karto 1910 m., 
kai jam buvo beveik 30 metų. 
Studijavo Peterburgo dailei 
skatinti draugijos mokykloje, 
paskui Peterburgo dailės aka-
demijos Skulptūros fakultete. 
Besimokydamas J. Zikaras 
norėjo sukurti lietuvaitę tauti-
niu kostiumu, ieškojo mergi-
nos, turinčios lietuvių tautinius 
drabužius. Peterburge Anelė 
Tūbelytė priklausė lietuvaičių 
jaunimo bendruomenei, pa-
laikydavo lietuvybės reikalus, 
dalyvaudavo tautiniuose susi-
ėjimuose. Raudonojo Kryžiaus 
draugijos darbuotoja Anelė 
mėgo iššūkius. Pozuotoja su-
tiko būti A. Tūbelytė, vėliau ji 
buvo daugelio kūrinių modelis. 
1914 m. tapo J. Zikaro žmona. 
Priešingybės susituokė 1914 
m., per šv. Kalėdas Šv. Kotry-
nos bažnyčioje. Liudininkas 
– linksmuolis B. Sruoga. Juo-
zas – minkšto būdo, paprastas, 
nuoširdus, gamtos vaikis. Ane-
lė – griežta, išdidi, mėgstanti 
tvarką ir drausmę, abu gimę 
lapkričio mėnesį. 

1916 m. baigė Dailės aka-
demiją. Akademijos profesorių 
Taryba diplominę  skulptū-
rą „Motinystė“ įvertino labai 
gerai. Garsaus dailininko Ilja 
Repino žodžiai „šis dailininkas 
turi dieviškos ugnies“, ištarti 
vertinant J. Zikaro diplominį 
darbą „Motinystė“ jam bebai-
giant Peterburgo dailės akade-
miją, buvo pranašiški. Dailės 
akademijos auklėtinis J. Zika-
ras buvo ištikimas profesorių 
diegtam požiūriui į meną. Jis 
nuoširdžiai žavėjosi klasikos 
pavyzdžiais, stengėsi jais sek-
ti savo kūryboje, dailininko 
meistriškumą matavo gebėji-
mu įtaigiai perteikti natūros 
formas ir įspūdžius. 1916 m. 
Juozui Zikarui buvo įteiktas 
skulptoriaus diplomas ir sida-
brinis akademijos ženklas su 
teise mokyklose dėstyti pieši-
mą. Taip prasidėjo menininko 
kelias.

1919 m. Zikarų šeima, pa-
tyrusi daug sunkumų ir sūne-
lio netekties sielvartą, grįžo į 
Lietuvą. Darbo nebuvo. Zika-
ras buvo sumanęs išvažiuoti į 
Maskvą ir ten, lipdydamas Le-
nino ir Stalino stovylas, nesun-
kiai užsitikrinti pragyvenimą. 

Panevėžio gimnazijos mokyto-
jas Mykolas Karka, Yčas inici-
javo jo pakvietimą gimnazijoje 
dėstyti piešimą. Šeima gyveno 
Paliukuose, o Zikaras savait-
galiais 20 km pas juos eidavo 
pėsčias. Jo laukė du sūnūs ir 
žmona Anelė. Vėliau visi įsi-
kūrė Panevėžyje. Šiame mies-
te skulptorius sukūrė pačius 
didžiausius, įspūdingiausius 
darbus – „Laisvės“ skulptūrą, 
pastatytą Kaune, Jono Basa-
navičiaus, Vydūno, Simono 
Daukanto, Vinco Kudirkos, 
Nepriklausomybės paminklą 
Panevėžiui (jo nepavyko įgy-
vendinti), monetų modelius. 
Panevėžyje į pasaulį atėjo dar 
du vaikai – dvynukai. 1919–
1928 metų gyvenimo tarpsnis 
skulptoriui buvo pats produk-
tyviausias. 

Už monetų modelių sukū-
rimą gavo nemažą honorarą. 
Lietuvai atgavus Nepriklauso-
mybę 1918 m. vasario 16 d., 
iš karto buvo pradėta svarstyti 

ir apie savos valiutos įvedimą. 
Tuo metu galiojo markės (os-
tmarkės), vėliau pavadintos 
auksinais. Šie pinigai buvo 
susieti su Vokietijos marke. 
1922 m. rugpjūčio 9 d. buvo 
priimtas piniginio vieneto įsta-
tymas, o spalio 2 d. apyvartoje 
pasirodė pirmieji litai ir centai. 
Visi pinigai buvo popieriniai. 
Buvo planuojama kalti mone-
tas. 1923 m., dar nepriėmus 
monetų įstatymo, buvo suorga-
nizuotas monetų projektų kon-
kursas. Jėgas bandė ne vienas 
J. Zikaro mokinys. Nugalėtoju 
tapo būsimasis skulptorius ir 
S. Nėries sutuoktinis B. Bu-
čas. Jo kompozicija neatitiko 
reikalavimų ir buvo sudėtin-
ga, todėl rezultatai anuliuoti. 
Naujus projektus pasiūlyta 
sukurti garsiems Lietuvos me-
nininkams, tarp jų ir J. Zika-
rui. Jis sukūrė 11 nominalų 

ne  ir uo as ikarai

. ikaras ais
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(1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 centų,
bei 1, 2, 5, 10 litų) vaškinius 
modelius ir bendrą Vyčio at-
vaizdą visoms monetoms. 
Vytis skyrėsi nuo oficialaus 
Lietuvos herbe naudojamo 
dailininko A. Žmuidzinavi-
čiaus sukurto Vyčio varianto 
(Vyčio vaizdavimas nebuvo re-
glamentuotas). J. Zikaro, o ne 
A. Žmuidzinavičiaus Vyčio va-
riantas buvo pasirinktas Lietu-
vai atgavus Nepriklausomybę 
1990 m. Jis ir egzistavo iki to 
laiko, kol nebuvo patvirtintas 
naujas herbo variantas. Šį Vy-
čio variantą mes galime matyti 
ant išlikusių 1991 m. laidos 1, 
2, 5 centų (kuriuos vadindavo-
me „baltais centais“) monetų. 
Apyvartoje pasirodė 8 nomi-
nalai: 1, 5, 10, 20, 50 centų 
(varinės-aliumininės) ir 1, 2, 
5 litų (sidabrinės) monetos. Jų 
reversuose – Lietuvai būdingų 
augalų motyvai. Monetos nu-
kaldintos Anglijoje. Už šį dar-
bą J. Zikarui sumokėtas soli-
dus 31 000 litų atlyginimas, už 
kurį jau galėjo padoriai gyven-
ti, pasistatė namą Panevėžyje 
Puzino gatvėje ir jame įrengė 
dirbtuvę. 

Paskelbus Lietuvos Ne-
priklausomybę Juozas Zikaras 
gavo užsakymus Kaunui sukur-
ti „Laisvės“ statulą ir paminklą 
žuvusiems už Lietuvos laisvę. 
„Laisvė“ išskirtinė tuo, kad 
kartu su Lietuvos žmonėmis 
pergyveno valstybės formavi-
mąsi, krytį, iširimą, naikinimą, 
slėpynes muziejaus fonduose 
bei Skulptūros ir vitražo gale-
rijoje ir Atgimimą. Ši skulptū-
ra buvo užsakyta tuometinio 
Krašto apsaugos ministro, ką 
tik pasibaigus Nepriklausomy-
bės kovoms. Lietuvai reikėjo 
apsibrėžti savo sienas, sukur-
ti simbolius. J. Zikaras buvo 
padaręs ir įspūdingo Lietuvos 
istoriją simbolizuojančio pje-
destalo modelį, kuriame vaiz-
davo visą Lietuvos valstybės 
kūrimosi istoriją. Postamento 
įgyvendinimui reikėjo nemažų 
lėšų, o jaunai valstybei jų trū-
ko, todėl pjedestalą sukūrė V. 
Dubeneckis. 1936 m. pastačius 
Vytauto Didžiojo muziejų ir 
pertvarkius sodelį, architektas 
K. Reisonas sukūrė naują, daug 
masyvesnį pjedestalą, kuriuo J. 
Zikaras nebuvo patenkintas. Jis 
vizualiai sumažino pačią Lais-
vės skulptūrą. Skulptūrą kūrė 
Panevėžio gimnazijos sporto 
salėje. Proceso metu į salę ga-
lėjo ateiti visi besidomintys ir 
tarti savo nuomonę. „Laisvė“ 
baigta 1921 m., šis kūrinys tapo 
garsiausiu skulptoriaus Juozo 
Zikaro sukurtu darbu. Tai buvo 
pirmas paminklas Lietuvos 
laisvei, sukurtas pirmo profe-
sionalaus skulptoriaus. Skulp-
tūra buvo iškilmingai atidengta 
1928 m. gegužės 15-ąją, minint 
Steigiamojo Seimo dieną. 

Zikaro „Laisvė“ nuo idėjos 
iki pagaminimo keitėsi. Išlikę 
variantai rodo, kad skulptūra 
pradžioje buvo su trumpute, 

atke ta i  5 ps .

Lietuvos istorijos metraštininkas – skulptorius  
Juozas Zikaras

kojas atidengiančia tunika, 
atvirais pečiais, mat dailininkas 
buvo prancūzų impresionistų 
gerbėjas. Komisija liepė kojas 
uždengti. Dėl to, kad buvo pri-
verstas „ilginti“ rūbą, panevė-
žiečius vadino puritonais. Ga-
liausiai Zikaro ,,Laisvė“ – ilgu 
rūbu. Nepaprastai profesiona-
liai, gražiai atliktas plevenantis 
rūbas dar labiau pabrėžė žen-
giančio angelo grožį. Vėliau 
Zikaras kalbėjo savo vaikams, 
kad sutraukytos grandinės 
„Laisvės“ rankoje simbolizuo-
ja fizinę veiklą, rūbas – laisvą 
žodį, plazdanti vėliava – laisvą 
mintį, o sparnai – laisvą sielą. 
Skulptūrai pozavo J. Zikaro 
žmona Anelė. „Laisvės“ veide-
liui – septyniolikmetė mokinė 
M. Ramanauskaitė.

Anelė Zikarienė buvo 
viena patraukliausių Kauno 
moterų, sulaukdavusi daug 
komplimentų ir susižavėjimo 
žvilgsnių. Sutuoktiniai buvo 
šiek tiek pavydūs, bet viešų 
scenų niekada nekėlė. Anelė 
itin sergėjo vyrą nuo galimų 
pagundų ir moterų skulptūrų 
figūroms pozuodavo tik ji pati. 
Veidai galėdavo būti ir kitų 
moterų. Taip nutiko „Laisvei“. 
Zikarienė griežtai leido vyrui 
suprasti, jog figūroms pozuoti 
jos kūnas – geriausias varian-
tas. „Dievas, Juozuk, tau davė 
vieną figūrą – mano“, – saky-
davo žmona. Pats J. Zikaras 
sakė, kad  drovios lietuvaitės 
nei girdėti nenorėjo apie poza-
vimą. Liemeniui turėjo pozuoti 
žmona. Vėliau Zikaras paste-
bėjo: „Dabar nepasakytum, bet 
tada mano žmona turėjo gražią 
figūrą...“

 Sovietmečiu ,,Laisvės“, 
kaip ir visų kitų Karo muzie-
jaus sodelio paminklų laukė 
liūdnas likimas. „Laisvės“ sta-
tula aukštesnė nei 2 m, ji sto-
vėjo ant 12 m aukščio pakylos. 
1950 m. prieš pat Dainų šventę 
„Laisvė“ buvo nuversta ir iki 
1966 m. pragulėjo Karo muzie-
jaus rūsiuose. Verčiant ji skilo 
keliose vietose. Apie 1966 m. 
apgadintą ,,Laisvę“ restauravo 
Br. Petrauskas. Vėliau ,,Lais-
vės“ angelas buvo nugabentas 
į tuometinę skulptūrų ir vitražų 
galeriją Sobore Kaune. 

Veikla Kaune

Vienas pirmųjų profesio-
nalių nepriklausomos Lietu-
vos skulptorių Juozas Zikaras 
paliko ryškų pėdsaką Kaune 
dar būdamas Panevėžyje. Ži-
nomiausi jo kūriniai – minėta 
skulptūra „Laisvė“ ir „Kny-
gnešys“ stovi prie Vytauto Di-
džiojo karo muziejaus. Išdirbus 
Panevėžyje dešimt metų, 1928 
m. J. Zikarą pakvietė į Kauno 
meno mokyklą. Mokiniams 
pedagogas buvo reiklus, bet 
teisingas, mokinių mylimas, 
net neturėjo pravardės. Jis tei-
gė: „Talento jums duoti nega-
liu, bet dirbti turiu išmokyti.“ 
Skulptoriaus mokiniais buvo 
garsūs skulptoriai P. Rimša, 
P. Aleksandravičius, J. Kėdai-

nis, grafikė D. Tarabildienė ir 
kt. Zikaras atjautė sunkiai gy-
venančius, stengėsi materialiai 
paremti, talentinguosius glo-
boti. Gyvenimas nusistovėjo, 
užsakymų nestokojo, Ąžuolų 
kalnelyje pasistatė namus, arti 
buvo Meno mokykla.

Minint Nepriklausomy-
bės atkūrimo dešimtmetį 1928 
m. J. Zikaras pristatė „Kny-
gnešio“ skulptūrą. Ji simboli-
zuoja lietuvių pasipriešinimą 
carinei priespaudai. Kūriny-
je vaizduojamas valstietis su 
vyžomis, ant akių užsislinkęs 
kepurę, ant nugaros – krep-
šys, žingsnis skubantis. Prisi-
dengęs ranka akis jis žvalgo-
si, ar nematyti caro žandarų. 
Tai knygnešių karaliaus Jur-
gio Bielinio prototipas. Antrą 
kartą kurti monetas J. Zikarą 
pakvietė, kai gyveno Kaune. 
XX a. 4 dešimtmetyje pritrū-
kus smulkių monetų, nuspręsta 
Lietuvoje steigti monetų kaly-
klą. Tai buvo padaryta 1936 m. 
Reikėjo naujo pavyzdžio 1, 2, 
5 centų bei 5 ir 10 litų mone-

tų projektų. Smulkiųjų mone-
tų projektus sukūrė panašius į 
anksčiau buvusius: su augalų 
motyvais. Didesnių nominalų 
– 5 ir 10 litų – monetose pirmą 
kartą pavaizduoti realių asme-
nų portretai. Ant 5 litų – Lietu-
vos patriarcho J. Basanavičiaus 
profilis, ant 10 litų – Vytautas 
Didysis. 5 litų moneta yra vie-
nintelė, kurioje įkalti Juozo Zi-
karo inicialai. Paskutinį kartą 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
monetos kaldintos 1938 m., 
minint Lietuvos Nepriklauso-
mybės dvidešimtmetį. Pirmą 
kartą pavaizduota gyva asme-
nybė – Lietuvos Prezidentas 
A. Smetona. Ši moneta nuo 
kitų skyrėsi tuo, kad jos aver-
se nebebuvo „Zikaro Vyčio“, 
pavaizduoti Gediminaičių stul-
pai. Čiurlionio nacionaliniame 
muziejuje saugomi ir neišleis-
tų monetų projektai. Tarp jų ir 
aukščiau minėti paršeliai, mat 
pagal Vyriausybės dėl krizės 
išleistą įstatymą ūkininkai tu-

rėjo eksportuoti paršus su vie-
nodai riestomis uodegomis... 

Greta Kauno meno moky-
klos mediniame name 1932 
m. įsikūrusi Zikarų šeima čia 
praleido pilną džiugių ir labai 
dramatiškų, tragiškų įvykių 
gyvenimą. Kauno meno mo-
kyklos dėstytojas, pirmasis 
profesionalus skulptorius čia 
praleido tik 12 metų – iki 1944 
m. Kūrybingą, gražų gyvenimą 
sudrumstė sovietų okupacija ir 
karas. Okupacijos metais Kau-
no meno mokykla, kurioje ilgą 
laiką dirbo J. Zikaras, uždaryta. 
Įsteigtas naujas Taikomosios 
dailės institutas, laikinuoju di-
rektoriumi J. Zikaras paskiria-
mas 1941 m. Nacių okupacijos 
metais institutas uždarytas. 
Grįžus sovietams vėl atidaro-
mas, J. Zikarui suteikiamas 
profesoriaus vardas. Titulas 
nieko nereiškė, nes sovietų tar-
domas dailininkas savo noru 
pasitraukė iš gyvenimo: 1944 
m., susiklosčius aplinkybėms, 
visi trys sūnūs pasitraukė į 
Vakarus. Tėvai nežinojo jų 

likimo. J. Zikarą ėmė 
įtarinėti, persekioti ir 
tardyti saugumas, neva 
jo sūnūs išėję į mišką 
pas partizanus. 1944 
m. lapkričio 10 d., per 
žmonos gimtadienį nak-
tį sumuštas, tardytojų 
iškankintas vos pasiekė 
namus. Neištvėręs kan-
kinimų, pažeminimo tą 
pačią naktį pasitraukė 
iš gyvenimo. J. Zikarui 
tebuvo 63 metai, noro 
dirbti, kūrybinių idėjų 
turėjo, bet gyvenimas 
buvo sulaužytas. Iš pra-
džių buvo palaidotas 
netoli namų esančiose 
kapinėse. Apie 1960 
m. panaikinus šias ka-
pines, skulptoriaus pa-
laikai perkelti į Petra-
šiūnų Panteoną. Juozo 
Zikaro kapą puošia jo 
paties sukurtas pamin-
klas „Liūdesys“. Sūnūs 
nepražuvo. Vaidutis ir 

Vainutis apsigyveno Niujorke, 
Teisutis – Australijoje. Teisu-
tis tapo skulptoriumi, jo darbai 
puošia Melburno ir kitų miestų 
erdves. 

Sūnūs, gyvendami užsie-
nyje, laiškais paprašė Alytės 
surinkti kiek įmanoma visus 
tėvo darbus į vieną vietą ir skir-
ti tėtės atminčiai visus kamba-
rius. A. Zikaraitė, finansiškai 
palaikoma brolių, atkakliai 
rinko skulptoriaus darbus bei 
prisiminimus apie jį. Kaune li-
kusi dukra įrengė slaptą J. Zi-
karo darbų muziejų, kuris buvo 
atidarytas 1959 m. lapkričio 18 
d., per skulptoriaus gimtadienį. 
Tai buvo slaptas muziejus, nes 
sovietiniu laikotarpiu valdžia 
nebūtų leidusi taip pagerbti J. 
Zikaro atminimą, o apie priva-
čius muziejus kalbos negalėjo 
būti. Visa tai kartu su šeimos 
nameliu ji testamentu perleido 
Nacionaliniam M. K. Čiurlio-
nio dailės muziejui.

Atgimimas Lietuvoje

J. Zikaro darbai nukentėjo 
tiek nuo hitlerinės Vokietijos, 
tiek nuo Sovietų sąjungos oku-
pantų. Pokario metais kai kurie 
buvo sunaikinti. 1988 m. gruo-
džio 30 d. Karo sodelyje atsta-
tyti V. Kudirkos, J. Basanavi-
čiaus ir S. Daukanto paminklai. 
Lietuvoje prasidėjęs atgimimo 
sąjūdis paskatino „Laisvės“ at-
statymo darbus. Juos inicijavo 
Lietuvos kultūros fondas, tuo-
met vadovaujamas Č. Kuda-
bos. „Laisvės“ statula buvo ats-
kaitos taškas, pagal kurį buvo 
atkuriamas suniokotas Karo 
muziejaus kiemelis. 1989 m., 
kasant paminklo pamatui duo-
bę, buvo rastas senojo pamato 
kampas. Pagal jį buvo nustatyta 
tiksli ,,Laisvės“ vieta. Iškastoje 
duobėje buvo rastas ir lynas, 
kuriuo, manoma, buvo nuvers-
ta „Laisvė“. 1989 m. skulptūra 
papildomai sutvarkyta Ketaus 
liejykloje. Tą iškilmingą ir ne-
pamirštamą 1989 m. vasario 16 
dieną ,,Laisvė“ buvo atstatyta. 
1989 m. lapkričio 23 d. padė-
ti pirmieji atstatomo Žuvusių 
už Lietuvos laisvę paminklo 
akmenys. Paminklas atidengtas 
1990 m. vasario 16 d. Jame vėl 
įmūrytas išsaugotas J. Zikaro 
bareljefas. Skulptorių įamžinęs 
kūrinys – 1928 m. „Laisvės“ 
skulptūra, ji tapo visos Lietu-
vos Nepriklausomybės simbo-
liu. Šis simbolis taip pat susijęs 
su pinigais. Skulptūros atvaiz-
dą mes matėme ir  ant 1990 m. 
išleistų 20 litų banknotų.

Prasidėjus sovietmečiui 
nebeliko daugelio J. Zikaro 
darbų. Ne iki galo okupantams 
pavyko sumanymas – atsiras-
davo žmonių, kurie rizikuoda-
mi savo ir savo šeimos gyvy-
bėmis, gelbėjo šiuos darbus ir 
slėpė. Taip nutiko ir Alytuje. 
1937 m. gruodžio 15 d. tuo-
metės spaudos pirmuose pus-
lapiuose mirgėjo straipsniai 
apie naujojo Alytaus A. Juo-
zapavičiaus vardo tilto atida-
rymo iškilmes. Tiltą puošė 4 J. 
Zikaro sukurti bareljefai. 1944 
m. tiltą susprogdino vokiečiai. 
Atstatytas tik 1967 m. Barel-
jefai dingo. Buvo manoma, 
jog jie sunaikinti. 1989 m. iš 
formų, kurias išsaugojo Zika-
ro duktė, buvo nulietos naujos 
plokštės. 2018 m. vasario mėn., 
rengiantis minėti atkurtos Lie-
tuvos 100-metį,  pranešta apie 
dingusių J. Zikaro bareljefų 
suradimą. Du iš jų nuo 1944 
m. savo namuose slėpė tarpu-
kario Alytaus verslininko An-
tano Raginsko šeima. Jo dukra 
E. Raginskaitė, pasakojo, jog 
namuose ne kartą vyko kra-
tos, tačiau paslėptų bareljefų 
nerado. Šie meno kūriniai sau-
gojimui ir eksponavimui buvo 
perduoti Alytaus kraštotyros 
muziejui. 

ku pt ra n gne s
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NUO 2022 M. SAUSIO 1 D. KEIČIASI UAB „UTENOS 
VANDENYS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS 

Utenos rajono savivaldybės taryba 2021 m. 
lapkričio 25 d. sprendimu Nr. TS-285 nustatė 
perskaičiuotas UAB „Utenos vandenys“ ge-
riamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų bazines kainas. Valstybinė energeti-
kos reguliavimo taryba 2021 m. spalio 15 d. 
nutarimu Nr. O3E-1300 suderino perskaičiuo-
tas paslaugų bazines kainas. 

Gyventojai už bendrovės suteiktas pas-
laugas naujomis kainomis atsiskaitys nuo 
2022 m. vasario mėn., t. y. už 2022 m. sausio 
mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuo-
tekų tvarkymą.

Kainos gyventojams su PVM:

1. Gyventojams, kuriems vanduo apskaito-
mas daugiabučio namo bute:

• geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo – 2,38 €/m3, iš to skaičiaus:

• geriamojo vandens tiekimo – 
1,25 €/m3,
• nuotekų tvarkymo – 1,13 €/m3.
• atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prie-

žiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos ba-
zinė kaina (pastovus mokestis kas mėnesį), kai 
įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 
1,50 € butui per mėnesį.

• atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prie-
žiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos ba-
zinė kaina (pastovus mokestis kas mėnesį), kai 
dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimy-
bės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 
– 0,88 € butui per mėnesį.

 2. Gyventojams, kuriems vanduo apskai-
tomas individualaus namo įvade:

• geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo – 2,33 €/m3, iš to skaičiaus:

• geriamojo vandens tiekimo – 
1,22 €/m3,
• nuotekų tvarkymo – 1,11 €/m3.
• atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prie-

žiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos ba-
zinė kaina (pastovus mokestis kas mėnesį), kai 
įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas  – 
1,09 € vienam apskaitos prietaisui per mė-
nesį.

• atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prie-
žiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos ba-
zinė kaina (pastovus mokestis kas mėnesį), kai 
dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimy-
bės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 
–   0,68 € vienam namui per mėnesį.

 3. Gyventojams, kuriems vanduo apskai-
tomas daugiabučio namo įvade:

• geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo – 2,29 €/m3, iš to skaičiaus:

• geriamojo vandens tiekimo – 
1,20 €/m3,
• nuotekų tvarkymo – 1,09 €/m3.
• atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ir 

vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina  
(pastovus mokestis kas mėnesį) – 10,42 € na-
mui per mėnesį.

Kainos abonentams (įmonėms, organi-
zacijoms) be PVM:

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, 
perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komer-
ciniams poreikiams bei perkantiems geriamą-
jį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir 
tiekiamą abonentams – 1,97 €/m3, iš to skai-
čiaus:

• geriamojo vandens tiekimo – 
1,07 €/m3,
• nuotekų tvarkymo – 0,90 €/m3.

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, 
perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patal-
poms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abo-

nentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam 
vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams – 

1,89 €/m3, iš to skaičiaus:
• geriamojo vandens tiekimo – 
0,99 €/m3,
• nuotekų tvarkymo – 0,90 €/m3.

3. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prie-
taisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo pa-
slaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvar-
kymo paslaugas – 5,82 € vienam apskaitos 
prietaisui per mėn., ją diferencijuojant pagal 
įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus:

• Ø 15 mm – 1,81 €
• Ø 20 mm – 2,93 €
• Ø 25 mm – 5,12 €
• Ø 32 mm – 8,03 €
• Ø 40 mm – 13,86 €
• Ø 50 mm – 31,61 €
• Ø 65 mm – 37,51 € 
• Ø 80 mm – 49,51 €
• Ø 50/20 mm – 34,54 €
• Ø 65/20 mm – 40,28 €
• Ø 80/20 mm – 62,91 €
• Ø 100/20 mm – 112,85 €
• Ø 150/40 mm – 199,22 €

4. Mokesčiai už padidintą ir specifi nę taršą:
• nuotekų valymo kaina abonentams už 

kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 
koncentracijos padidėjimą – 0,022 €/m3,

• nuotekų valymo kaina abonentams už 
kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos sken-
dinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – 
0,016 €/m3,

• nuotekų valymo kaina abonentams už 
kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto 
koncentracijos padidėjimą – 0,003 €/m3,

• nuotekų valymo kaina abonentams už 
kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo 
koncentracijos padidėjimą – 0,0002 €/m3.

VšĮ Utenos kolegija viešojo konkurso būdu išnuomoja negyvenamąsias garažų 
tipo patalpas, kurių paskirtis – transporto ir garažų. Numatoma nuomoti garažus, 

esančius adresu: Vaižganto g. 11 A-5, Utena (52.82 kv. m) ir Vaižganto g. 11 
A-1 (36,48 kv. m), pradinė 1m2 kaina 0,80 Eur. Pradinis patalpų nuomos įna-
šas –  214,35 Eur. Nuomos laikotarpiu veiklos pobūdis negali būti keičiamas. 

Konkurso dalyviai dokumentus dalyvauti konkurse pateikia užklijuotame voke 
su užrašu „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta: paraiška,  kurioje 
nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamo-
sios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fi ziniams asmenims) arba asmens 
teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar 
kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi 

juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto 
adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis. Nustatyta tvarka patvirtintas 

įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui atstovauja jo įgaliotas asmuo. Pasiūlymas, 
kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis. Konkurso dalyvio 
ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pra-
dinį įnašą, rekvizitai. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos 
nuomojamą turtą. Dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio 
veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio 
veiklą. Konkurso dalyviai iki konkurso (2021-12-08 10.00 val.) turi pateikti 
konkurso organizatoriui kvitą apie sumokėtą pradinį (trijų mėnesių pradinės 
nuomos mokesčio dydžio – 214,35 Eur) įnašą į Utenos kolegijos sąskaitą Nr. 
LT967300010002607628, AB Swedbank. Patalpų nuomos terminas – penkeri 
metai. Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos adresu: Maironio g. 7, Utena, 
15 kab. Konkursas vyks 2021 m. gruodžio 8 d. 10 00  val. Maironio g. 7, Utena, 

25 kab., posėdžių salė. Paraiškos formą, konkurso sąlygas galima rasti www.
utenos-kolegija.lt naujienų puslapyje. Kita papildoma informacija teikiama: 

el. paštu  vp@utenos-kolegija.lt; tel. 8 671 51592. 

Prenumeruok savo 
krašto laikraštį 2022 m.

Tik 38,40 Eur metams!

Skambinkite tel. (8 389)  54895;
užeikite Maironio g. 12;

rašykite redakcija@indra.lt;
www.prenumerata.lt
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Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Platinamas ir prenumeruojamas Utenos, Zarasų, Molėtų, Anykščių, 
Ignalinos rajonuose, Visagine.
Už reklamos turinį ir joje pasitaikančias įvairaus pobūdžio klaidas 
redakcija neatsako. Rankraščių nerecenzuojame ir negrąžiname.
Tokiu šriftu išspausdinti straipsniai yra užsakomieji.
Laikraščio steigėjas ir leidėjas UAB „Utenos Indra“.
Steigimo liudijimo Nr. 306. Tiražas 1620 egz.

Agentas Algirdas perka verše-
lius auginti. Moka 6–21 proc. 
Sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis. 
Tel.: 8 687 21828, 8 675 95128

Oro kompresorių, spaustuvus, 
gręžimo stakles, priekalą, bei 
kitą garažo įrangą. 
Tel. 8 685 10800

PARDUODA
Pigiai parduodu mišrias skal-
dytas, rąsteliais malkas. 
Tel. 8 621 67 830

Prekiaujame aukštos kokybės 
kiaulienos skerdiena.
Tel. 8 686 58920

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Vežame 15–30 Erdm miš-
kavežiu. Tel. 8 684 81890

PASLAUGOS

PRANEŠIMAS

Kaminų, dūmtraukių, krosnių 
valymas, kaminų apskardini-
mas, įdėklų montavimas, pri-
statomi kaminai. 
Tel. 8 601 91368

Pjauname medieną pagal jūsų 
duotus matmenis (pušis, eglė, 
ąžuolas, uosis). Padėklų gamy-
ba. Medienos atraižos. Galimas 
gaminių pristatymas.
Tel. 8 686 86702

Mašina su manipuliatoriumi ve-
žame krovinius pagal jūsų už-
sakymą. Pristatau „Durpetos“ 
durpes, pjuvenų briketus, mal-
kinę medieną. Tel. 8 686 86702

REKLAMA
Tel. (8 389) 54895, mob. tel. 8 611 30456

El. p. redakcija@indra.lt, www.utenoszinios.lt
Maironio g. 12, 302 kab. (III a.), LT-28143 Utena

PROTAKOS: Utenos regione sukurto ir kuriamo 
kultūrinio savitumo sklaida

5 000 Eur

Redaktorė Kristina Ramanauskaitė
Mob. tel. 8 698 09280
El. p. redaktorius@indra.lt
Korespondentė ai a ep nien  
Vadybininkė ražina iutkien
Maketuotojas omas Narmontas
Bendradarbiai: nga imien , a ia a i kait , 

tautas agdonas, tepas itmina ičius, 
dita ame ien . 

IEŠKO DARBO
Moteris ieško valytojos, indų 
plovėjos darbo. Turi patirties. 
Tel. 8 603 18140

Reklamuokitės 
laikraštyje

„Utenos apskrities 
žinios“,

skelbimo kaina
tik nuo 1 Eur.

Taip pat priimame 
skelbimus į:

„Anykšta“
„Biržiečių žodis“

„Gimtasis Rokiškis“
„Gimtoji žemė“ 

(Ukmergė)
„Kupiškėnų mintys“

„Mūsų Ignalina“
„Sekundė“ (Panevėžys)

„Šilelis“ (Anykščiai)
„Ūkininko patarėjas“
„Valstiečių laikraštis“

„Vilnis“ (Molėtai)
„Zarasų kraštas“

„Žeimenos krantai“ 
(Švenčionys)

redakcijų nustatytomis 
kainomis.

Daugiau informacijos
tel. 8 389 54895 arba

el. p. redakcija@indra.lt

PERKA

NUOMA
Išnuomojamas kambarys; yra virtuvė, visi patogumai, atskirai 
nuo šeimininkų. Tel. 8 605 08165

Pigiai parduodu įvairias 
skaldytas malkas
(ilgis ir stambumas 

derinami individualiai).
Yra sausų.
Pristatau.

Perku įvairų mišką.
Valau medžiais 

apaugusias pievas.
Tel. 8 676 82388

Medžio apdirbimo 
įmonė tiesiogiai perka
 mišką su žeme arba 

išsikirsti. Domina 
įvairūs plotai. 

Tel. 8 686 86702

NEKILNOJAMASIS
TURTAS

Labai reikia namo, 
sodybos, namo dalies ar 
sklypo namo statybai.

Suteikusiems vertingos 
informacijos atsilyginsiu.

Tel. 8 607 54386

AR NORITE SUŽINOTI SAVO NEKILNOJAMOJO 
TURTO RINKOS KAINĄ? O GAL SUNKU 

SUPRASTI IR SUSITVARKYTI 
NEKILNOJAMOJO TURTO DOKUMENTUS? 

ATVYKITE PAS MUS! REGISTRACIJA TELEFONU 
8 605 32452. KONSULTACIJOS KAINA 50 EUR.

SIŪLO DARBĄ
Ieškomi betonuotojai-montuotojai Vilniuje ir Kaune. 

Reikalavimai: patirtis dirbant su surenkamu 
gelžbetoniu ir metalu. 

Mes Jums siūlome stabilų, motyvuojantį bei darbo 
rezultatus atitinkantį atlyginimą, 
kuris yra nuo 1000 Eur į rankas. 

Tel. 8 614 30865 

 2021-12-09  nuo 10 
val. bus ženklinamas 

žemės sklypo (kad. Nr. 
8267/0005:14), esančio 
Taurapilio g. 3, Taura-
gnų k., Tauragnų sen., 
Utenos r. sav., ribos ir 
atliekami kadastriniai 
matavimai. Kviečia-
me besiribojančio 

žemės sklypo (kad. Nr.  
8267/0005:14) savinin-
ką M. P. ar jo įgaliotus 
asmenis atvykti prie 

bendros žemės sklypo 
ribos ir  dalyvauti žen-
klinant žemės sklypo 

(kad. Nr. 8267/0005:14) 
ribas.

Žemės sklypo kadastri-
nius matavimus ir žen-
klinimą vykdys UAB 

„Žemės aras“ (32 kab., 
Kauno g. 37, Utena), 

tel. 8 650 10310, 
el. p. d.misiuniene@

gmail.com, 
info@zemesaras.lt

Anykščių menų inkubatoriuje
(J. Biliūno g. 53, Anykščiai)

Gruodžio 2 d. 12.00–15.15 val. 
Kviečiame į nemokamą praktinį-informacinį seminarą 

„Erdvinių duomenų taikymas žemės ūkio veikloje“, skirtą 
ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams, kitiems 

fi ziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės 
ūkio veikla. Seminaro metu dėstytojai pademonstruos, 

kaip galima valdyti savo ūkį naudojantis inovatyviais foto-
grametriniais metodais.

Seminarą vykdys Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijos dėstytojai.

Seminaras vykdomas pagal projektą „Fotogrametrinių 
inovacijų demonstravimas, siekiant  taikyti aplinkotyros 
inovacijas žemės ūkyje“ Nr. 14PA-KK-19-1-08710-PR001.

Į seminarą registruojama telefonais: 8 610 25047, 8 
685 84542 arba el. paštu k.javaitiene@kmaik.lm.lt, 

s.cernuliene@kmaik.lm.lt 




