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Neatlygintinai sandėlyje plušanti Jurgita Nakvosienė įsitikinusi:
už gerus darbus atlyginama dešimteriopai
Panevėžietė Jurgita Nakvosienė
(42 m.) savanoriauti organizacijoje „Maisto bankas“ ėmėsi
iš dalies atsitiktinai – sulaukė
pažįstamos pasiūlymo, įvertino,
kad turi laisvo laiko, ir nusprendė
nelikti abejinga. O dabar štai,
jau tuoj treji metai, kai „Maisto
banke“ J. Nakvosienė sukasi ir
kelio atgal nesidairo – sako,
gera daryti gera, nors darbas
sandėlyje ir sunkus.
Pasakodama, kaip įsiliejo į
„Maisto banko“ savanorių gretas, J. Nakvosienė sako anksčiau
apie organizaciją išmaniusi tik
paviršutiniškai, iš esmės – vien
iš žiniasklaidos: televizijos, laikraščių.
„Žinojau, kad „Maisto bankas“ dalija paramą iš Europos
fondų, taip pat, kad vyksta
kasmetė „Maisto banko“ akcija,
po kurios dalija maistą skurstantiems žmonėms, tačiau niekada
nesusimąsčiau, kad ten yra tiek
daug darbo ir kaip labai reikalingos darbo rankos“, – pasakoja
savanorė.
Nesusimąstė tol, kol vieną
dieną pati pasiūlymo prisidėti
darant gerus darbus sulaukė.
„Visą gyvenimą dirbau ir rūpinausi savo šeima, dviem vaikais.

Vieną dieną paskambino viena
pažįstama ir pasakė, kad „Maisto banke“ labai reikia pagalbos
paramai išdalyti. Tuo metu kaip
tik neturėjau darbo, ieškojau
kito, buvo laisvo laiko, tad nutariau prisidėti. Taip aš atsidūriau
„Maisto banko“ sandėlyje“, –
šypsosi.

lius sunkiai gyvenančių žmonių
srautus, ir nosies krapštyti laiko
tikrai nėra.
„Sandėlyje, kuriame savanoriauju, darbas vyksta kasdien, o
darbo rankų dažnai trūksta. Nuolat ateina naujų savanorių, tačiau
nedažnas pasilieka ilgesniam
laikui. Naujam savanoriui išmokyti reikia skirti laiko, o kai jis
po kelių dienų išeina, būna labai
gaila. Dažnai trūksta ir vyriškų
rankų, ypač kai atvažiuoja dideli Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondo
lėšomis įsigytos paramos kiekiai,
kuriuos reikia susandėliuoti,
išskirstyti produktus Panevėžio
rajono seniūnijoms“, – pasakoja
savanorė.

„Savanoriaudama aš
noriu ne tik padėti
skurstantiems
žmonėms, bet ir
rodyti pavyzdį savo
vaikams.“
J. NAKVOSIENĖ

Iššūkiai – jau pirmą dieną
J. Nakvosienė iki šiol prisimena pirmą savanorystės „Maisto
banke“ dieną – sako, nuo pat
pradžių darbas pareikalavo vargo, tačiau nuo pat pradžių jis ir
atrodė prasmingas.
„Pirma diena buvo įdomi,
tačiau ir sunki – iš paramą
gaunančių žmonių pasitaikė ir
pykčio, ir priekaištų. Tačiau
išgirdau ir padėkos žodžių. Nuo
tos dienos praėjo beveik treji me-

Misija – dalytis gėriu
Dabar J. Nakvosienė savo savanorystę derina su turimo darbo
grafiku, tačiau nesiskundžia:
tai, „Maisto banke“ savanoriauju sako, jeigu tik yra noro, suspėti
iki šiol, nes man patinka padėti įmanoma visur.
žmonėms“, – sako savanorė.
„Savanoriaudama aš noriu ne
tik padėti skurstantiems žmo-

nėms, bet ir rodyti pavyzdį savo
vaikams. „Maisto banko“ akcijose dažnai dalyvaujame kartu
su dukryte, kuri kartu su savimi
pasikviečia ir draugių“, – džiaugiasi panevėžietė.
Nors sako, kad Lietuvoje gyvenimas ir gerėja, tačiau, pasak
J. Nakvosienės, darbo sandėlyje
tikrai pakanka, ir kiekviena diena
atneša naujų iššūkių. Tik ar būtų
gyvenimas įdomus be jų?
„Į „Maisto banką“ atėjau ne
dėl užmokesčio – man svarbu
dalytis gėriu. Jei šiandien aš
galiu tai daryti – tai ir darau.
Šeima palaiko, pritaria šiai veiklai, nes už visus gerus darbus
atlyginama dešimteriopai, gyvenime stengiuosi tuo vadovautis.
Ir dažnai padarę gerą darbą tuo
užkrėsti galime ir kitus“, – neabejoja savanorė.
Jeigu jums reikia pagalbos,
kreipkitės panevezys@maistobankas.lt.
Daugiau informacijos www.
priimk.lt.
UŽS. NR. 20763

Nuolat reikia pastiprinimo

Pasak J. Nakvosienės, pastiprinimo organizacijos „Maisto bankas“ savanoriams reikia nuolatos
– šie kasdien aptarnauja didžiu-

Bet kaip automobilių nebekrikštys Ligoninės vadovą
1

Tačiau Panevėžio gatvėse galima
sutikti „AUTUS1“, „ARENA1“,
„LT8888“, „123“ ir panašiais numeriais pažymėtų mašinų.
„Kaip matyti iš statistikos,
vardinius numerius dažniausiai
renkasi juridiniai asmenys. Juose
neretai naudojamas įmonės pavadinimas ar jo fragmentas, taip siekiant reklamuoti įmonės teikiamas
paslaugas. Kalbant apie fizinius
asmenis, jie vardiniams numeriams
dažniausiai renkasi savo vardus,
inicialus, jiems svarbias datas ir
skaičius, neretai ir automobilio
prekės ženklo ar modelio pavadinimą“, – „Sekundei“ sakė VĮ
„Regitra“ Komunikacijos skyriaus
jaunesnioji specialistė Emilija Bardauskienė.
Tačiau, pasak pašnekovės,
pasitaiko atvejų, kai automobilių
numeriuose norima panaudoti necenzūrinius žodžius. Tokie atvejai
nebuvo labai dažni. O nuo lapkričio
1-osios netgi draustina.

Tik gražūs numeriai
„Lapkričio 1 d. „Regitroje“ pasikeitė valstybinio numerio sudarymo, rezervavimo ir skyrimo
registruojamoms transporto priemonėms taisyklės. Nuo šiol, jei
bus gautas pagrįstas skundas iš
visuomenės ar kitų valstybės institucijų, vardinis numeris galės būti
anuliuotas. Naujos taisyklės taip
pat užtikrins, kad vardiniai numeriai būtų tikrinami dar atidžiau,

taip siekiant išvengti nepadorių,
įžeidžių žodžių“, – apie pokyčius
kalbėjo E. Bardauskienė.
Vardiniam numeriui keliami specialūs reikalavimai. Jame
uždrausta naudoti nepadorius,
žargoninius, neigiamas emocijas
keliančius žodžius, svetimybes,
keiksmažodžius. Taip pat negalima
naudoti tokių žodžių, kurie gali
būti suvokiami kaip niekinimas,
neapykantos skatinimas ar kurstymas diskriminuoti žmonių grupes
ar joms priklausančius asmenis dėl
lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos,
įsitikinimų ar pažiūrų lietuvių ir
užsienio kalbomis.

„Nuo šiol, jei bus
gautas pagrįstas
skundas iš
visuomenės ar
kitų valstybės
institucijų, vardinis
numeris galės būti
anuliuotas.“
E. BARDAUSKIENĖ

Be to, užrašas negali sutapti ir
su valstybių, tarptautinių organizacijų pavadinimais, valstybių vadovų pavardėmis ar jų santrumpomis.
Taip pat su nacistinės Vokietijos,
SSRS valstybių, nacistinių ar
komunistinių organizacijų pavadinimais, šių organizacijų vadovų

pavardėmis, jų santrumpomis.
Tikrindami pageidaujamus
numerius „Regitros“ darbuotojai
naudosis viešomis paieškomis ir
kalbų vertimo svetainėmis, siekdami įvertinti, ar numerio derinyje
nėra nuostatoms prieštaraujančių
lietuvių ar užsienio kalbos žodžių
atitikmenų.
Taip pat bus atsižvelgiama į
raidžių ir skaičių bei jų derinių
reikšmes, santrumpų atitikmenis.
Pavyzdžiui, skaitmuo „1“ gali būti
skaitomas kaip raidė „I“, „2“ kaip
skiemuo „Du“, skaitmuo „3“ gali
būti skaitoma kaip raidė „Z“ rusiškoje abėcėlėje ir t. t.
Tokia tvarka galios ir anksčiau
išduotiems numeriams. Jų savininkams bus siūloma pasirinkti kitą
vardinio numerio derinį.

Nepigu
„Asmuo, norėdamas savo transporto priemonei išskirtinio ženklinimo,
gali rinktis vardinį numerį. Tai
asmens pageidavimu pasirinktas
numerio ženklas su bet kokiu skaičių ar skaičių ir raidžių deriniu. Automobilių bei priekabų vardiniams
numeriams galima rinktis nuo 1 iki
6 simbolių, motociklų – nuo 1 iki
5, tačiau bent vienas iš šių simbolių
privalo būti skaičius“, – galiojančias taisykles priminė „Regitros“
specialistė.
Vardinio numerio kaina siekia
1448,10 Eur. Bendrąja tvarka išduodamų valstybinio numerio ženklų
kaina lengviesiems automobiliams
15,06 Eur.

klampina senos skolos
2

Rugsėjo pradžioje ministerija atliko
tyrimą dėl didžiulio rezonanso visuomenėje sulaukusio incidento, kai
apleistame avarinės būklės pastate
buvo aptiktas sukrečiantis radinys
– viešai prieinamas medicinos dokumentų su juose aiškiai surašytais
buvusių ligonių asmens duomenimis bei diagnozėmis archyvas.
Pastatas liko tuščias 2004-aisiais
Tuberkuliozės ligoninę prijungus
prie Panevėžio Infekcinių ligų
ligoninės. Šioji 2010-aisiais tapo
Respublikinės Panevėžio ligoninės
dalimi.
Tyrimą atlikusi SAM konstatavo, kad dėl I. Dorošo, kaip reorganizuotos ligoninės teisių ir pareigų
perėmėjo ir šiuo metu ligoninės
vadovo, neveikimo atsirado neigiamų padarinių. Vadovas gavo
įspėjimą, bet jį apskundė Darbo
ginčų komisijai.
I. Dorošo skundas kol kas nėra
išnagrinėtas.

Teisiamas dviejuose miestuose
Kauno apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje I.
Dorošas bei trys verslininkai kaltinami kyšininkavimu, papirkimu,
dokumentų suklastojimu ar disponavimu suklastotu dokumentu,
piktnaudžiavimu, nusikalstamu
būdu gauto turto legalizavimu ir
apgaulingu apskaitos tvarkymu.
Bylą sudaro net 59 tomai.

Jos duomenimis, I. Dorošas su
kelių įmonių vadovais Skirmantu
Akeliu, Juozu Žilinsku ir Gyčiu
Obelieniumi, galimai susitarę už
atlygį, galėjo vykdyti ir dalyvauti
neskaidriuose viešuosiuose pirkimuose, klastoti dokumentus,
sudarinėti fiktyvius sandorius,
taip nusikalstamu būdu įgyti ir
disponuoti turtu. Byloje figūruoja
trys Kauno ir viena Jonavos įmonė.
Viena jų – „DG ir Ko“.
Įtariama, kad jai ir dar kelioms
bendrovėms I. Dorošas galėjo
neteisėtai sudaryti išskirtines sąlygas dalyvauti Panevėžio ligoninės
kardiologijos skyrių kapitalinio
remonto, Likėnų reabilitacijos ligoninės biuvetės remonto ir įrengimo
darbų, medicinos įrangos viešųjų
pirkimų konkursuose ir tuos konkursus laimėti.
Už tai ligoninės vadovas kaltinamas reikalavęs ir gavęs kyšių
darbais, paslaugomis, prekėmis,
daiktais ir pinigais – maždaug 42
463 eurų vertės.
I. Dorošas kaltinamas kaip
kyšį gavęs elektros, kanalizacijos
įrangos savo Jonavos rajone statomam namui, taip pat televizorių,
šviestuvų ir paslaugų tvarkant jam
priklausančius sklypus.
Dar viena I. Dorošo byla nagrinėjama ir Panevėžio apylinkės
teisme. Joje ligoninės direktorius
kaltinamas dėl papirkimo ir kurstymo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi bei suklastoti dokumentus.

Daugiau operatyvių naujienų portale
www.sekunde.naujienos.lt

