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Sovietmečio kalbą
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Deficitinė prekė - fašizmo
laikotarpio reliktai
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• UŽSIMOJO KONTROLIUOTI. Seimūnės siūlymas laidojimo išmokos nebeduoti artimiesiems į rankas sukėlė
didžiulį visuomenės susirūpinimą. Kodėl aukštai sėdintiesiems staiga pasirodė, jog pašalpą gavę mirusiojo
artimieji gali tuos pinigus panaudoti ne pagal paskirtį, aiškinosi Vitalija
JALIANIAUSKIENĖ.
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Laidotuvėms - ne pinigai, o popierėlis
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ŠOKAS. Socialinių išmokų srityje dirbantys specialistai griebiasi už galvų: jeigu Seime subrandintas pasiūlymas butų priimtas, paskutinis atsisveikinimas su artimaisiais taptų dar sudėtingesnis.
U. Mikaliūno nuotr.

Galerijai
ieškos vadovo
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Inga KONTRIMAVIČIŪTĖ

Inga KONTRIMAVIČIŪTĖ

Laisva nuo valdiškos tarnybos
Panevėžio meno mekai — keramikos darbais garsėjančiai Dailės
galerijai — bus ieškoma naujo
vadovo.
Prašymą atleisti iš darbo sulaukus pensinio amžiaus Savivaldybei
įteikusi J o l a n t a L e b e d n y k i e n ė
tikina tą daranti savo noru: nors
ir kritikuota darbdavio,
užuominų užleisti vietą
nėra sulaukusi.
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Po teismą
vedžios savanoriai
Išduoda geltonos kortelės

NEPAGUOS. Pasak teismo psichologo Nerijaus Oginto, savanorių misija suteikti informaciją, nesiimti psichoterapeuto funkcijos.
G Leikos nuotr

Socialinėse įstaigose išpopuliarėjusi savanorystės idėja keliasi ir
į teismus. Panevėžio apygardos
teisme darbą pradeda savanoriai,
padėsiantys liudininkams ir nukentėjusiesiems susiorientuoti nežinomoje aplinkoje, įveikti stresą.
Pirmi penki iš dešimties atrinktų savanorių jau vakar pasitiko bau-

džiamojoje byloje dėl nužudymo
pakviestus liudyti žmones. Iš ryškių
geltonų kortelių atpažįstamų savanorių pagalbos šįkart neprireikė nė
vienam proceso dalyviui.
Apygardos teismo pirmininkas
Artūras Ridikas neabejoja, kad
savanoriams ne visada bus taip
lengva.
„Atsidūrę teisme ne visi vienodai reaguoja. Pasitaiko,
kad išsigandusius nukentėjusiuosius,
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Galerijai ieškos vadovo
Lydėjo nesusipratimai
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Paskutine direktores darbo diena bus
rugpjūčio 5-oji, pasibaigus reikšmin
giausiam Dailės galerijos metų ren
giniui — tradiciniam tarptautiniam
keramikų simpoziumui.
J. Lebednykiene Dailės galerijai
vadovauja nuo 1990-ųjų vasario.
Prieš tai ji dirbo V. Žemkalnio
gimnazijoje lietuvių ir lotynų kalbų
mokytoja.
J. Lebednykiene juokauja darbą
galerijoje užbaigianti, kuo pradėjusi,
— statybomis. „Atėjus vadovauti
teko užbaigti dabartinio galerijos
pastato statybas, o kitų metų antroje
pusėje turėtų prasidėti jo rekonstruk
cijos darbai", — teigia direktore,
2010-aisiais, sujungus Dailės ir
Fotografijos galerijas, J. Lebednykie
ne vėl dalyvavo konkurse direkto
riaus pareigoms eiti ir jį laimėjo.
Apie planus palikus šias pareigas
J. Lebednykiene vengia kalbėti. Pa
skutines savaites darbe skaičiuojanti
biudžetinės įstaigos vadovė nepa
tvirtino, bet ir neneigė kalbų, jog
su vyru, garsiu skulptoriumi Juozu
Lebednyku, palieka Panevėžį ir
kraustosi į sostinę. „Būsiu laisvas nuo
valdiškos tarnybos žmogus. Galėsiu
daryti, ką tik sugalvosiu. Dabar ne
norėčiau į tai per daug gilintis. Išei
nu, nes įgyvendinu programą, kurią
buvau užsibrėžusi", — teigė ji.

Dosni nevienodai
J. Lebednykiene prašyme atleisti iš
pareigų priežastį nurodė pensinį am
žių. Panevėžio savivaldybes Perso
nalo skyriaus specialistes Solveigos
Sereikienes teigimu, pagal Darbo
kodeksą direktorei priklauso dviejų
atlyginimų dydžio išeitine išmoka.
Neseniai Savivaldybė į pensiją
išlydėtoms trijų miesto lopšeliųdarželių direktorėms buvo kur kas
dosnesnė. Su ilgametėmis vadovėmis
atsisveikino joms išmokėdama išeiti
nes išmokas už šešis mėnesius.
Darželių direktorių išeitines tris
kart didesnės, pasak S. Sereikienes,
esą dėl to, jog su pensinio amžiaus
sulaukusiomis direktorėmis atsisvei
kinta ne jų pačių prašymu, o šalių
susitarimu.

Dailės galerijai 26-erius metus vado
vavusiai J. Lebednykienei pastarieji
metai turėjo būti gana nelengvi.
Po darbdavio didinamuoju stiklu
ji pateko paaiškėjus, kad už Europos
Sąjungos paramą kylančio galerijos
priestato per 500 tūkst. eurų vertės
statybos p a t e k o į aklavietę. Nė
trečdalio darbų nenudirbusi statybų
bendrovė, iš Savivaldybes pasiėmusi
149 tūkst. eurų atlygį, bankrutavo.
Pradėjus aiškintis, ką statybininkai
už tiek pinigų nuveikė, pasigesta kai
kūnų dokumentų ir kilo įtarimų, kad
dalis darbų galėjo būti tik įtraukti
į priėmimo aktus, bet iš tikrųjų
neatlikti.
Vis dėlto Savivaldybė nesikreipė
į teisėsaugos institucijas motyvuo
dama, jog įstrigus statyboms gresia
likti ir be priestato, ir prarasti jam
skirtąją Europos Sąjungos paramą.
Galerijos priestatas buvo išgelbėtas
jam užbaigti Savivaldybes tarybai
skyrus papildomą finansavimą.
Dar vienu galvos skausmu J.
Lebednykienei tapo ir naujajame
priestate įkurto keramikos paviljono
vedėjos paieškos. Direktorė neslė
pė džiaugsmo, kai į jos prašymą
rekomenduoti tinkamą specialistą
atsiliepusi Dailės akademija at
siuntė magistro laipsnio siekiančią
menotyrininkę Liną Anušauskienę,
Seimo nario Arvydo Anusausko
sutuoktinę.
Bet džiaugsmas sulaukus jau
nos specialistės netruko nė poros
savaičių. Trumpai padirbusi, L.
Anušauskienė pasitraukė pareiškusi
nesuderinanti gyvenimo ir studijų
Vilniuje su darbu Panevėžyje.
Vis dėlto garsiausiai Panevėžio
menininkai aptarinėjo prieš metus
kilusį ažiotažą dėl J. Lebednykienei
pavaldžios Fotografijos galerijos va
doves Marijos Sileikaites-Čičirkienes
atleidimo.
Skandalas kilo, kai būrelis Pa
nevėžio fotomenininkų merui įteikė
peticiją, jog atėjo laikas keisti foto
grafijos meno kuratorę. J. Lebedny
kiene tuomet palaikė fotomeninin
kus motyvuodama, jog M. Čičirkiene
yra pensinio amžiaus, nors ir pati jau
porą metų buvo pensininke.
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STARTAVO. Panevėžio apygardos teisme darbą pradėjo pirmieji atrinkti savanoriai.

G. Leikos nuotr.

Po teismą vedžios savanoriai
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liudytojus teisėjams būna sunku
prakalbinti, gauti bylai išnagrinėti
reikalingus parodymus. Žmonės
nelinkę iš karto priimti pagalbos,
s a v a n o r i a m s gali t e k t i su jais
daugiau padirbėti", — mano pir
mininkas.
Nors savanoriams nemokamas
atlygis už darbą teisme, vis dėlto ši
veikla įstaigai kainuos papildomų
išlaidų. Parengtos posėdžių salių iš
dėstymo schemos, taip pat teismas
privalo užtikrinti saugią aplinką
liudytojams ir nukentėjusiesiems.
A. Ridikas pripažįsta, jog tam rei
kalingos patalpos, o laisvų teismas
visiškai neturi.

Savanoriauti siūlosi teisėjai
Dirbti Panevėžio apygardos teis
me a t r i n k t a d e š i m t s a v a n o r i ų
iš dvigubai didesnio k a n d i d a t ų
būrio. Jauniausiam aštuoniolika
metų, vyriausiasis įžengęs į šeštą
dešimtį. Teismo psichologas ir ats
tovė ryšiams su visuomene vertino
kandidatų motyvaciją, gebėjimą
išlikti nešališkiems. Dirbti teisme
savanoriai mokyti kursuose.
Į juos atrenkami ne jaunesni
nei aštuoniolikos metų žmonės. Į
teismo savanorius nepriimami ne
tik teisti, bet ir teisėsaugos insti
tucijose dirbantys asmenys. Pasak
A. Ridiko, taip stengiamasi išvengti
proceso dalyvių abejonių dėl šių
pagalbininkų nešališkumo.
Taip pat viena iš A. Ridiko
inicijuotų savanoriams keliamų
sąlygų — tam, kad būtų kiek įma
noma apriboti nuo galimos įtakos
darymo, jiems draudžiama domėtis,
susipažinti su byla.

„Jie gali žinoti apie bylą tik
tiek, kiek skelbiama viešai, taip
pat kokie yra liudytojai ir kiek jų.
Savanoris turi teisę į posėdį atlydėti
liudytoją ir, jei šis blogai jaučiasi,
kartu pasėdėti, kol baigsis apklau
sa, nes po jos poveikis liudytojui
jau niekaip nebegali būti daro
mas", — teigė Apygardos teismo
pirmininkas.

„Savanoriai gali
žinoti apie bylą tik
tiek, kiek skelbiama
viešai."
A. RIDIKAS

Nors kol kas Panevėžyje dau
giausia pareiškusiųjų norą savano
riauti studentai ir moksleiviai, A.
Ridikas mano, jog ateityje teismo
pagalbininkais darbuosis ir kur
kas vyresni. Anot jo, savanoryste
jau yra susidomėjusių ir buvusių
Panevėžio teisėjų.
Norvegijoje pirmininkas teigia
sutikęs ir per 80-metį perkopusių
aktyvių teismo savanorių.
Panevėžio apygardos teismas
antrasis Lietuvoje, įsileidęs sava
norius. Tokie pagalbininkai jau
darbuojasi Šiaulių apygardos teis
me. Netrukus lankytojus savanoriai
pasitiks ir Lietuvos apeliaciniame,
Vilniaus miesto apylinkes bei apy
gardos, taip pat Klaipėdos ir Šiaulių
miestų apylinkių teismuose.
Amžius ne riba
Vienas iš pirmųjų ir vyriausias
Panevėžio apygardos teismo sava
norių 56-erių Petras Mureika juo
kauja, kad savanoriauti ir mokytis
niekada nėra vėlu. Panevėžietis

šįmet baigė Panevėžio kolegijoje
teisės studijų antrą kursą.
„Daugelis žmonių į teismą atei
na pirmą kartą. Kai kūne liudininkai
nedrįsta nė žodžio ištarti, nes teisme
iškyla prisiminimai kraupaus įvykio.
Mes su jais bendrausime. Manau,
patirties teisme neturintiems proce
so dalyviams iškils daug klausimų",
— teigė savanoris.
Pirmuosius savanorystės žings
nius žengusi Vilniaus universitete
teisę studijuojanti būsima antrakur
sė Greta Tomkūnaitė pripažino, jog
ir pati jaudinasi, ar sugebės atsakyti
į visus pagalbos prašančių proceso
dalyvių klausimus.
Jauniausia savanorė panevėžie
tė Simona Paukštytė tik šįmet baigė
12-ą klasę. Merginą savanoriavimas
teisme labiau domina ne iš teisinės,
o psichologinės puses.
„Emocinės paramos reikės ir
n u k e n t ė j u s i e s i e m s , ir liudinin
kams", — mano psichologiją keti
nanti studijuoti S. Paukštytė.

Psichologais nedirbs
Nors savanorius apsaugoti n u o
emocinių išgyvenimų bendraujant
su nukentėjusiaisiais siekiama aiš
kinant, kad jų funkcija — tik teikti
informaciją, bet ne guosti proceso
dalyvius, Panevėžio a p y g a r d o s
teismo psichologas Nerijus Ogmtas
neatmeta, kad šiems pagalbinin
kams gali kilti sunkumų.
„Į teismą atėjęs žmogus gali
būti piktas, gynybiškai nusiteikęs,
atšiaurus, o čia dar kažkas siūlosi
padėti. Todėl savanoriams svarbu
įsisąmoninti, kad jų misija — su
teikti informaciją, kas vyksta teis
me, nepereinant prie psichologo
funkcijos", — teigė N. Ogintas.
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ATSISVEIKINA. Jolanta Lebednykiene sako pagaliau busianti „laisvas nuo
valdiškos tarnybos žmogus".

Mieli moksleivių dainų šventės
„Tu mums viena" dalyviai!
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos ir administracijos vardu dėkojame
rajono meno kolektyvųvadovams, jauniesiems dainininkams, muzikantams ir
šokėjams, jųtėvehams, sveikatos specialistams, Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus darbuotojams, Ištaigu vadovams - visiems, kurių dėka Vilniuje
vykusi Lietuvos moksleiviu dainų šventė „ Tu mums viena " tapo visai šaliai
reikšmingu ir prasmingu kultūriniu Įvykiu.
Tikimės tolesnio Jūsų nuoširdaus dalyvavimo puoselėjant tautines
tradicijas, bendruomeniškumą pilietiškumą meilę savo Tėvynei ir jos
istorijai.
RAJONO MERAS POVILAS ŽAGUNIS
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS EUGENIJUS LUNSKIS
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mišioms, gelems, laidojimo firmų
paslaugoms. Jis turėtų rašyti prašy
mą ir nurodyti, iš kokių laidojimo
paslaugų įmonių bus perkamos
laidojimo, kremavimo paslaugos.
Reikėtų aiškiai nurodyti paslaugos
pavadinimą ir prie prašymo formos
pridėti laidojimo, kremavimo paslau
gų teikėjų išrašytas sąskaitas.
„Tokiu būdu savivaldybė tiesio
giai sumokėtų laidojimo paslaugų
teikėjui. Pinigines lėšos laidojančiam
asmeniui n e b ū t ų pervedamos, o
laidojimo išlaidų kompensacija būtų

skiriama vien tik laidoti", — sako
projekto iniciatorė V. M. Čigriejiene.
Pasak jos, taip siekiama sudaryti
teisinį pagrindą padengti tik tas išlai
das, kurias laidojantis asmuo patyrė
konkrečiai su socialine draudimo
rizika — asmens mirtimi.
„Praktika rodo, kad šiuo metu
esantis teisinis reguliavimas ne
sudaro prielaidų kontroliuoti, ar
asmeniui laidoti skirtos išmokos pa
naudojamos pagal paskirtį", — teigia
Seimo narė.
Jos nuomone, teisinis reguliavi
mas šioje srityje sudaro prielaidas
neapskaitytai ekonomikai plisti, kai

prekes ar paslaugos perkamos be
sąskaitų iš laidojančiam asmeniui
skirtos laidojimo išmokos.
V. M. Čigriejiene taip pat siūlo
Paramos mirties atveju įstatyme
apibrėžti, kad „kompensuojamos lai
dojimo išlaidos — visos laidojančio
asmens turėtos išlaidos, pagrįstos
buhalterinės apskaitos dokumentais
ir susijusios su mirusio asmens lai
dojimo paslaugų gavimu: žmogaus
palaikų laidojimas, kremavimas,
balzamavimas, žmogaus palaikų
vežimas ir kitos ritualinės paslaugos,
teikiamos laidojimo paslaugų teikėjo
ir (arba) kremavimo įmonės."

