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šiupinys
KONCERTAS. Rugpjūčio 3 d.
(penktadienį) 17 val. Koplyčioje
– Pasaulio anykštėnų kūrybos centre penktasis festivalio „Muzikos
savaitgaliai Anykščiuose“ vokalinės muzikos koncertas. Dalyvauja
- šeimyninis duetas - Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro
solistas Tomas Pavilionis (tenoras)
ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dainavimo specialybės
studentė Gabrielė Lileikaitė. Duetui akompanuos pianistė Monika
Laukaitytė.  Bilieto kaina – 4 Eur;
studentams, pensininkams – 2 Eur;
moksleiviams – nemokamai.
Asfaltas. Anykščių rajono savivaldybė po atliktų laboratorinių tyrimų išsiaiškino, kad UAB
„Termotaupa“, rekonstruodama
Anykščiuose J. Jablonskio ir Obelų gatves, netinkamai kai kuriose vietose paklojo asfalto dangą.
Nustatyta, kad asfalto danga neatitinka storio, kokį buvo užsakiusi
savivaldybė. Dėl to UAB „Termotaupa“ skirta 645 Eur nuoskaita.
Piešinys. Menininko, kuris
Anykščiuose, M. Valančiaus gatvėje, gatvės meno kūriniu papuoš
bendrabučio sieną, nuomone, piešinys turi būti ryškus, kontrastingas žaliai spalvai. Linkstama link
to, kad piešinyje atsispindės viena
iš Anykščių legendų apie miesto
atsiradimą. Iki trečiadienio anykštėnai kviečiami teikti siūlymus dėl
piešinio spalvinio kontrasto. Kur ir
kam teikti siūlymus, Anykščių rajono savivaldybė nenurodė.
Kelionė. Šį antradienį Anykščių
rajono mero pavaduotojas Sigutis
Obelevičius išvyksta į Lenkiją.
Seinuose jis dalyvaus vargonų festivalyje.

Japonams
pasiūlys daugiau
anykštietiško
vyno

2 psl.

Priežastys slypi
gerokai giliau…
Vygantas ŠLIŽYS, anykštėnas, verslininkas: ,,...tai, kas
vyksta, mano manymu, nedaro
garbės nei merui, nei jo dabartinei komandai.“

3 psl.

Nebeliko „BIBOILTEKOS“

Daugiabučius
puola tarakonai

4 psl.
Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių L. ir S.Didžiulių viešoji biblioteka nusprendė pakeisti 2017 metų pabaigoje už 3 000 Eur įrengtą iškabą „BIBOILTEKA“
į „BIBLIOTEKA“. Ši įstaigos sutaupytų lėšų investicija liko anykštėnų nesuprasta, žmonės iš tokios bibliotekos iškabos šaipėsi, o
profesionalūs architektai kalbėjo, kad tokios blogos įstaigos iškabos Anykščiuose dar niekada nėra buvę.

Maždaug prieš dvi savaites raidės iškaboje ant Anykščių L. ir S.Didžiulių viešosios bibliotekos sienos
atsistojo į savo vietas. Kalbininkai jau gali būti ramūs, tačiau architektai sako, kad šią iškabą apskritai reikėtų nuo bibliotekos sienos nuimti.

Bibliotekos direktorius Romas
Kutka mano, kad bibliotekos
iškabų keitimas labiau atkreipia dėmesį.

4 psl.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centrui
Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
vadovaus ne gydytoja
Penktadienį vyko Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vadovo konkursas. Konkurso dalyviams buvo užduodami tie patys klausimai, dauguma jų - apie Anykščių PSPC veiklos
specifiką.
Paradoksalu, tačiau, konkurso komisijos narių nuomone, blogiausiai įstaigos situacijoje orientavosi PSPC chirurgas Kęstutis Jacunskas. Jį konkurse aplenkė dvi moterys - abi jos ne gydytojos ir
net ne anykštėnės, o panevėžietės.

Atostogos. Anykščių rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas
Blazarėnas išėjo atostogų ir atostogaus iki rugpjūčio 10 dienos.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių,
jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Faktas, jog Anykščių PSPC direktoriaus konkurso
komisija nusprendė, jog vienas iš šios įstaigos vadovų, chirurgas Kęstutis Jacunskas apie PSPC veiklą
supranta mažiau nei dvi panevežietės, ne gydytojos,
leidžia manyti, jog konkursas buvęs farsu.

Gali būti, kad buvusi ilgametė Anykščių PSPC
direktorė Zita Neniškienė netrukus taps direktorės pavaduotoja šioje įstaigoje.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

K. Jacunskas yra vienas iš
Anykščių PSPC vadovų, jis - suaugusiųjų poliklinikos vyr.gydytojas. Chirurgas priklauso opozicinei socialdemokratų partijai.
Anykščių PSPC direktoriaus
konkursui vadovavo Anykščių
rajono meras Kęstutis Tubis.
Komisijoje buvo savivaldybės
juristė Sigita Mačytė Šulskienė,
administracijos direktorius Audronius Gališanka, savivaldybės
gydytoja Vaiva Daugelavičienė
bei rajono Tarybos narys, konservatorius, chirurgas Giedrutis
Klimkevičius.
Konkurso nugalėtojos pavardė
- neatskleidžiama, ji po STT patikrinimo darbą pradės rugsėjo
viduryje. Iki to laiko PSPC laikinai vadovaus kinezeterapeutė
Dalia Buterlevičienė.
Buvusi PSPC direktorė Zita
Neniškienė lieka dirbti šioje įstaigoje šeimos gydytoja.
Redakcijos duomenimis, yra
svarstomas variantas PSPC
įsteigti direktoriaus pavaduotojo
etatą ir į šias pareigas paskirti
Z.Neniškienę.
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Ligoninės direktorius bus renkamas
iš trijų kandidatų
Šį antradienį Anykščių rajono savivaldybėje vyksiančiame konkurse bus renkamas naujas Anykščių ligoninės direktorius. Dokumentus dalyvauti konkurse pateikė trys pretendentai. „Anykštos“
žiniomis, konkurse dalyvaus ir kadenciją rugsėjo 17 dieną baigiantis dabartinis Anykščių ligoninės direktorius Dalis Vaiginas.

Anykščių ligoninei toliau vadovauti sieks ir dabartinis jos direktorius Dalis Vaiginas, kuris šiai ligoninei vadovauja nuo 1997 metų.

„Nematau jokių objektyvių trukdžių sau dalyvauti konkurse ir tęsti
Anykščių ligoninėje pradėtus darbus“, - apie savo ketinimus „Anykštai“ sakė D.Vaiginas.
Priminsime, kad šį pavasarį Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio potvarkiu buvo sudaryta komisija, kuri
tyrė 2017 metų neigiamo finansinio
veiklos rezultato priežastis. Tyrimas
buvo pradėtas po to, kai, anot Anykščių rajono mero K.Tubio patarėjo,
Darbo partijos nario Donaldo Vaičiūno, meras K. Tubis gavo dalies
ligoninės darbuotojų pareiškimą,
kuriame jie be kita ko skundėsi ypač
žemais atlyginimais, galimai neatliekamais D.Vaigino, kaip medicinos
darbuotojo, darbais ir net „stalininiais“ D.Vaigino ligoninės valdymo
metodais.
Tyrimo išvadose mero patarėjas
D.Vaičiūnas teigia, kad „nebuvo pateikta informacija, kokius konkrečius
veiksmus atliko vadovas, kurie leistų
teigti, jog jis negalėjo kontroliuoti,

spektras
Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
numatyti ir užkirsti kelio neigiamo
įstaigos finansinio rezultato atsiradimui“.
Po šių išvadų pateikimo Anykščių
rajono Tarybai, opozicijai priklausantys anykštėnų išrinktieji įžvelgė, kad
meras K.Tubis tokiais tyrimais siekia
sužlugdyti Anykščių ligoninę.
„Galutiniame rezultate nukentėjo
visi Anykščių rajono gyventojai, nes
skuboto tyrimo metu buvo trikdomas
Anykščių ligoninės darbas“, - atkreipė dėmesį socialdemokratas Donatas
Krikštaponis.
„Ar atsiras dabar savižudis, kuris
eis galutinai sunaikinti Anykščių ligoninę?“, - klausė socialdemokratas
Dainius Žiogelis.
Anykščių ligoninės direktorius
D.Vaiginas sakė, kad viena pagrindinių priežasčių, lėmusių ligoninės
neigiamą finansinį rodiklį – mažėjantis pacientų skaičius (tai susiję ir su
Anykščių rajone mažėjančiu gyventojų skaičiumi). Patį tyrimą jis pavadino siekiu jį „apipilti pamazgomis“.

Vaizdeliai apie Vaižganto vaikystę atgulė į knygą
Leidykla-spaustuvė „Utenos Indra“ išleido Lietuvos žurnalistų
sąjungos nario, fotografo, muziejininko, Vaižganto respublikinės literatūrinės premijos laureato, “Anykštos” laikraščio bendradarbio
Vytauto Bagdono parengtą knygą „Tumų Juozuko vaikystės pasaka“.

Vytautas Bagdonas perleido
knygelę apie Juozą Tumą Vaižgantą.

Knyga sudaryta iš daugiau kaip
trisdešimties ilgesnių ar trumpesnių vaizdelių, pasakojančių apie
lietuvių literatūros klasiko, tautos
šviesulio, visuomenės veikėjo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto
vaikystę. Remiantis paties rašytojo, jo giminių, pažįstamų prisiminimais, pabandyta kitu aspektu
pažvelgti į šio iškilaus žmogaus
vaikystę, prabėgusią gimtajame
Malaišių kaime. Vaizdeliuose paprastai, suprantamai, kartais net
nuotaikingai pasakojama apie
Tumų Juozuko pirmuosius vaikiškus įspūdžius, patirtus žvalgantis
po sodžių, bendraujant su vaikys-

tės draugais, tėvais ir kitais artimaisiais, jo pomėgius, pramogas,
mokslo metus Kunigiškiuose ir Dinabarke (Daugpilyje).
Pirmą kartą ši knyga buvo išleista
2014 metais ir sulaukė didelio skaitytojų susidomėjimo ir populiarumo. Tačiau dėl mažo tiražo knyga
greitai tapo bibliografine retenybe.
Dabar skaitytojų dėmesiui pateikiamas didesniu tiražu šiek tiek naujais
faktais papildytas, kitokio meninio
apipavidalinimo sulaukęs antrasis
leidimas.
Ši knyga „dienos šviesą“ išvydo
pasirūpinus asociacijai Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ ir finansiškai paremiant JAV veikiančiam
Kazickų šeimos fondui (Kazickas
Family foundation).
Leidyklos kainomis, šią knygą galima įsigyti Svėdasų krašto
(Vaižganto) muziejuje, taip pat

Japonijos parduotuvėse dabar
galima rasti alkoholio gamintojos
„Anykščių vynas“ vaisių ir uogų
vyno „Voruta“ bei „Alitos“ putojančio vyno.
Įmones valdančios alkoholio
gamybos grupės „MV Group Production“, kuri priklauso koncernui
„MG Baltic“, vadovas Algirdas
Čiburys pasakojo, kad vyną į kylančios saulės šalį grupė veža jau

ne vienerius metus, o laisvesnė
prekyba gali paskatinti pardavimų
augimą.
„Kai yra mažiau barjerų prekiauti, tai mums yra puiki galimybė auginti pardavimus, nes Lietuvos rinka drastiškai krenta kelerius
metus iš eilės, ir vienintelis šansas
mums išsilaikyti yra konkuruoti
tarptautinėje rinkoje“, – tvirtino A.
Čiburys.

Temidės svarstyklės

apie 19.03 val. Kavarsko seniūnijos Mackonių kaime, laukuose,
rastas antro pasaulinio karo vokiškas 75 mm artilerijos sviedinys.
Išminuotojų sunaikintas vietoje.

Vairuotojas. Liepos 28 dieną
apie 7.31 val. kelio Anykščiai
- Molėtai 39-ame km sustabdytas automobilis VW PASSAT,
vairuojamas vyro (neblaivus
1.82 prom. girtumo), (gim. 1991
m.), gyvenančio Andrioniškyje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įtariamasis vyras sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
Sprogmuo. Liepos 28 dieną

Vagystė. Liepos 27 dieną apie
13.20 val. moteris (gim. 1958
m.), atėjusi į namus Troškūnuose,
Dariaus ir Girėno g., rado išlaužtas namo duris ir iš šaldytuvo pavogtus maisto produktus. Turtas
nedraustas, signalizacija neįrengta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas

Svėdasų krašte vykstančių renginių
metu, pavyzdžiui, per tradicinį respublikinį renginį–„Vaižgantines“–
Malaišiuose rugsėjo 15 dieną.
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Jo teigimu, įmonei ieškant naujų
rinkų, pavyko rasti partnerius Japonijoje, kuriems patiko lietuviški
vaisių ir uogų vynai.
„Prieš eilę metų radome partnerį, kuris susižavėjo šiuo produktu,
patikėjo, kad yra dalis vartotojų,
kuriems patiks. Taip pradėjome
pardavimus. (Japonija – BNS)
nepapuola tarp mūsų penkių top
rinkų, pagal mūsų apimtis, bet yra
stabili jau eilę metų“, – kalbėjo A.
Čiburys.
Įsigaliojus laisvos prekybos sutarčiai, Japonija turėtų panaikin-

ti maždaug 15 proc. muitus vynui.
Tai labiausiai aktualu didiesiems
Prancūzijos, Italijos ar Ispanijos
vyndariams, tačiau su jais „Anykščių vynas“ tiesiogiai nekonkuruoja,
nes gamina vyną ne iš vynuogių.
Į Japoniją „Anykščių vynas“ kasmet eksportuoja maždaug 5 tūkst.
litrų „Vorutos“ vyno ir 3-4 tūkst.
litrų „Alitos“ putojančio vyno. Pasak A. Čiburio, panaikinus muitus,
jų kaina Japonijoje galėtų kristi iki
10 procentų.

Smurtas. Liepos 29 dieną
apie 17.00 val. Anykščiuose, Ramybės g., vyras (neblaivus 2.47
prom. girtumo), (gim. 1987 m.),
smurtavo prieš kartu gyvenančią
blaivią motiną (gim. 1961 m.),
taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis vyras sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.

artimoje aplinkoje, kartu gyvenantis vyras (neblaivus 2.28
prom. girtumo), (gim. 1978
m.), kilusio konflikto metu sukiojo rankas bei ranka sudavė
į veidą sugyventinės motinai
(neblaivi, girtumo pasitikrinti
nesugebėjo dėl sveikatos būklės), (gim. 1936 m.), tokiais
savo veiksmais sukėlė jai fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis
vyras sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.

Smurtas II. Liepos 29 dieną
apie 22.30 val. Kurklių seniūnijos Kurklių II kaime, Tujų g.,

Augimas. SEB banko prezidento
patarėjas, ekonomistas Gitanas Nausėda sako, jog antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą skatino vidaus
paklausa. „Galima būtų manyti, kad
svorio centras persimeta į vidaus
paklausą labiau, nes kaip matome
teigiamam BVP pokyčiui daugiau
įtakos turėjo prekyba, transportas
ir saugojimas, apgyvendinimas bei
maitinimas. Tai yra daugiau į vidaus
rinką orientuoti ūkio sektoriai. (...)
Kol kas stabili augimo trajektorija“,
–sakė G. Nausėda. Jis tikisi, kad šalies ekonomikos augimo tempas antrąjį šių metų pusmetį išsilaikys arba
šiek tiek sulėtės.
Duomenys. Specialiųjų tyrimų
tarnyba (STT) siūlo įstatymu įpareigoti biudžetines įstaigas skelbti visų
darbuotojų kontaktus ir jų metinius
atlyginimus. Kovai su korupcija
įsteigta tarnyba teigia, kad tai padėtų užkirsti kelią fiktyviems įdarbinimams. Tačiau Duomenų apsaugos
inspekcija perspėja, kad uždarbių
skelbimas finansinėse ataskaitose
gali pažeisti duomenų apsaugą.

Japonams pasiūlys daugiau anykštietiško vyno
Įsigaliojus Europos Sąjungos (ES) ir Japonijos laisvos prekybos
sutarčiai, mažinančiai muitus, „Anykščių vynas“ tikisi Japonijos
rinkai pasiūlyti daugiau vyno.

Turtas. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pirmą kartą paviešino
viešųjų įstaigų (VšĮ), kurias valdo
valstybė, vadovų turtus – didžiausi
jie tarp ligoninių vadovų. Kaip skelbia naujienų portalas 15min.lt, medikai grynaisiais ir banko sąskaitose
yra sukaupę šimtus tūkstančių eurų,
daugiausiai turto deklaravo dirbantys Klaipėdos ligoninėse ir Šeškinės
poliklinikoje. Pirmoje vietoje pagal
asmeniškai valdomą turtą tarp valstybės valdomų VšĮ atsidūrė ilgametė Šeškinės poliklinikos direktoriaus
pavaduotoja gydymui Ona Panasenkienė.

-ANYKŠTA

Žinios. Valstybės sienos apsaugos
tarnyba (VSAT) nusprendė pagilinti
darbuotojų anglų kalbos žinias – 30
darbuotojų bus išsiųsti į Didžiąją
Britaniją, kur gyvens anglakalbėse
šeimose. Valstybei tokie mokymai
kainuos iki 186 tūkst. eurų, arba po
6,2 tūkstančio eurų vienam dalyviui,
tačiau tarnyba patikina – investuoti
verta, kadangi gautos žinios bus
daug tvaresnės, nei pigiau pasimokius Lietuvoje.
Dumbliai. Lenkijoje dėl dumblių žydėjimo uždarius Baltijos
jūros paplūdimius, Lietuvai grėsmės nėra, sako ekspertai. Lenkijos
pareigūnai šią savaitę uždraudė
maudytis daugiau kaip penkiasdešimtyje paplūdimių nuo Svinouiscio miesto vakaruose iki Gdynės
rytuose – pareigūnų teigimu, dėl
karščių neįprastai šiltame vandenyje prisiveisė labai daug toksiškų
rudų melsvabakterių, keliančių pavojų sveikatai. Lietuvos visuomenės sveikatos specialistai sako, kad
kol kas Baltijos jūros pakrantėje ties
Lietuva nėra sąlygų daugintis šioms
bakterijoms.
Surašymas. Lietuvos valstybės
institucijos pradeda rengtis šalies
gyventojų ir būstų visuotiniam
surašymui, vyksiančiam po trejų
metų. Finansų ministerija pateikė
Vyriausybės nutarimo projektą,
kur nustato surašymo apskaitos
datą, patvirtina temų ir rodiklių sąrašą. Gyventojų ir būstų surašymas
2021 metais pirmą kartą gali būti
vykdomas automatiškai, panaudojant administracinius duomenis,
gautus iš pagrindinių valstybės registrų ir informacinių sistemų.
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spektras
Karščiai. Lietuvą užplūdę
karšti orai turėtų išsilaikyti iki
kito penktadienio, karščiausia
bus šiauriniuose šalies rajonuose, prognozuoja sinoptikai. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) sinoptikė Margarita
Kirkliauskaitė sakė, kad tamsūs
lietaus debesys sekmadienio pavakare telkiasi pietvakarinėje
Lietuvos pusėje, apima Druskininkų, Marijampolės, Tauragės,
Raseinių, Telšių, Šiaulių rajonus
– čia temperatūra siekia 27-30
laipsnių, karščiausia yra rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, kur termometro stulpelis
kyla virš 31 laipsnio.
Atsistatydino.
Popiežius
Pranciškus priėmė australų arkivyskupo, nuteisto už vaikų
lytinio išnaudojimo dangstymą,
atsistatydinimą. Adelaidės arkivyskupui Philipui Wilsonui
Niukaslo teismas liepos pradžioje skyrė vienų metų įkalinimo
bausmę už tai, kad jis nepranešė
policijai, jog vienas Sidnėjaus
kunigas 8-e dešimtmetyje lytiškai išnaudojo du bažnyčios patarnautojus.
Apsilankė. Graikų premjeras
Aleksis Cipras pirmadienį pirmąkart apsilankė netoli Atėnų
esančiame regione, nusiaubtame
pražūtingiausių per šalies istoriją
miškų gaisrų, augant pasipiktinimui dėl jo vyriausybės atsako į
nelaimę, pareikalavusią dešimtis
žmonių gyvybių.
Apie jo vizitą iš anksto nebuvo
pranešta, siekiant, kaip teigia vietos žiniasklaida, išvengti labiausiai nukentėjusių pajūrio rajonų
– Mačio ir Rafinos – gyventojų
protestų. A. Cipras apie valandą
bendravo su vietos valdžios atstovais ir priešgaisrinės tarnybos
pareigūnais, sakoma trumpame
vyriausybės pranešime.
Eismas. Paryžiuje, kur tūkstančiai žmonių mėgina pasiekti
Prancūzijos Atlanto pakrantę,
pirmadienį tebėra paralyžiuotas
traukinių eismas, darbininkams
besistengiant atnaujinti po penktadienio gaisro dingusį elektros
tiekimą Monparnaso stočiai.
Prognozuojama, kad pirmadienį šioje stotyje, kur prasideda
daugelis kelionių į kurortus, atvyks ir išvyks tik pusė numatytų
traukinių, informavo valstybinė
geležinkelių operatorė SNCF.
Savaitgalį, kuris buvo vienas
įtempčiausių per visą vasarą,
buvo atšaukta šimtai reisų, o
tūkstančiai žmonių įstrigo tvankiose stotyse vakarų ir pietvakarių Prancūzijoje.
Įkaitai. Džihadistų judėjimas
„Islamo valstybė“ (IS) laiko nelaisvėje dešimtis drūzų moterų ir vaikų, paimtų įkaitais, kai islamistai
praėjusią savaitę atakavo jų kaimą
Sirijos pietinėje as Suvaidos provincijoje. Daugiau nei 250 žmonių
žuvo trečiadienį, kai IS surengė
virtinę mirtininkų atakų ir šaudynių provincijos sostinėje as Suvaidoje ir nuo jos į šiaurę bei pietus
esančiuose kaimuose. „Po atakų
buvo pagrobti mažiausiai 36 drūzų moterys ir vaikai“, - informavo
„Syrian Observatory for Human
Rights“, turinti platų informacijos
šaltinių tinklą Sirijoje.  

-BNS

Savivaldybėje nepotizmo daugiau
Specialiųjų tyrimų tarnyba analizavo nepotizmo intensyvumą
savivaldybėse, tai yra tyrė, kiek darbuotojų savivaldybių administracijose vienas su kitu susiję giminystės ryšiais.
Pagal STT pateiktus duomenis, Anykščių rajono savivaldybės administracijoje, šių metų
gegužės 31 dienos duomenimis,
giminės sudarė 18 procentų nuo
visų darbuotojų. Pagal šį rodiklį
Anykščių savivaldybė patenka į
šalies vidurkį. Daugiausia giminių dirba Pagėgių savivaldybėje
– 35 procentai, Varėnos - 29 procentai, Šalčininkų - 28 procentai.
Daug giminystės ryšiais vienas

komentarai

su kitu susijusių darbuotojų dirba
Ignalinos ir Molėtų savivaldybėse (po 25 procentus arba kas ketvirtas darbuotojas).
Mažiausiai susigiminiavę Rokiškio savivaldybės darbuotojai,
ten giminių tik 3 procentai.
Be bendrojo giminysčių skaičiaus savivaldybėse STT stebėjo, kaip keitėsi giminių skaičius
per tris mėnesius nuo vasario 21
d. iki gegužės 31 d. Šioje srityje

Anykščių savivaldybėje nepotizmo intensyvumas didėjo 1,3
procento – savivaldybėje pradėjo
dirbti dar du giminystės ryšiais
susiję darbuotojai. Anykščiai yra
tarp savivaldybių, kuriose nepotizmo intensyvumas per stebėtą
laikotarpį augo labiausiai – savivaldybė šalyje dešimta. Giminaičių per tris mėnesius labiausiai
sumažėjo Molėtų savivaldybėje 14 darbuotojų arba 8,5 procento.
„Giminystės ryšiai institucijose savaime nėra problema, tačiau
kuo didesnis nepotizmo intensyvumas egzistuoja, tuo didesnė
tikimybė, kad gali būti bandoma

Priežastys slypi gerokai giliau…

Liepos 26 dieną Anykščių rajono Tarybos posėdyje pasibaigus
kadencijai anykštėnų išrinktieji iš pareigų atleido Anykščių ligoninės direktorių Dalį Vaiginą, o vietoje gėlių ar padėkos drėbtelėjo Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio sudarytos komisijos
išvadas. D. Vaiginas aiškino, kad į visus jam mestus kaltinimus
buvo sudėtinga atsakyti, nes jo veiklą tyrusi komisija reikalavo
ypač skubiai pateikti prašomus dokumentus, vienu metu tam
buvo davusi vos dvi valandas. D. Vaiginas tame įžvelgia siekį jį
apipilti pamazgomis.
„Anykšta“ klausia, kaip manote, ar šis tyrimas buvo tikslingas,
kokią jo naudą įžvelgiate? O gal šis tyrimas iš tiesų turi ir kitų, ne
pačių geriausių tikslų?

Dėmesingas,
paslaugus,
sumanus...

Rimas JASIŪNAS, anykštėnas, verslininkas:
- Apie tyrimo tikslingumą negaliu nieko atsakyti, juolab, kad buvau išvykęs. Dalį Vaiginą pažįstu
apie 30 metų. Tai, mano nuomone,
dėmesingas, paslaugus žmogus,
geras gydytojas, sumanus Anykščių vadovų klubo prezidentas.

Nedaro garbės
merui, nei jo
komandai

Vygantas ŠLIŽYS, anykštėnas,
verslininkas:
- Man ši situacija kaip ir aiški.
Prieš porą mėnesių vienas rajono Tarybos narys, turbūt turėdamas tikslą ir užduotį, man bandė
„įbrukti“ nuomonę, koks Vaiginas
blogas ir kiek nuostolių pridarė,

ir kaip išvis nesusitvarko, ir koks
jis neišpasakytas blogis. Pakako
keliais skaičiais persimesti ir jam
teko skubiai keisti temą, nes norint
diskutuoti apie nuostolius, reikia
mokėti skaityti finansinę ataskaitą. Kažkada gavau pamoką, kai
viena audito darbuotoja paklausė,
iš kur mokomi dividendai? Sakau
iš pelno, o ji juokiasi ir sako: „Ne,
dividendai mokomi iš kasos arba
sąskaitos“. Reikia džiaugtis, kai
ligoninės piniginiai srautai tokie
stiprūs ir sąskaitoje yra pinigų pusmečio rizikai suvaldyti, nes kitos
ligoninės gyvena sulig šia diena.
Ligoninės direktorių Dalį Vaiginą
pažįstu kaip kompetentingą, ilgametę patirtį turintį ligoninės bei
Anykščių vadovų klubo vadovą,
kurio skubotas atleidimas, manyčiau, nebus naudingas nei Anykščių ligoninei, nei rajono žmonėms.
Šiuo atveju, gali atsitikti kaip su
Anykščių komunaliniu, kai atleidus šios įmonės vadovą, laikinasis
direktorius nepasiteisino. Pagrindinė mūsų mero yda yra nesiskaitymas, žmonių, kurie dirbo rajono
labui ilgą laiką ir gal kartais ne
visada patenkindavo lūkesčius, bet
stengėsi pagal savo išgales ir kompetenciją, atleidimai, jiems net nepadėkojant. Tai ir rajono vyriausios
architektės Daivos Gasiūnienės, į
kurios vietą taip nieko ir nerasta,
komunalininkų vadovo Kazimiero Šapokos, savivaldybės skyrių
vadovų Alberto Miškinio, Vidos
Dičiūnaitės atleidimo iš užimamų
pareigų atvejai. Apie tai aš tiesiai
sakiau merui Kęstučiui Tubiui.
Nors aš ir nesu prieš kadrų kaitą,
bet tai, kas vyksta, mano manymu,
nedaro garbės nei merui, nei jo
dabartinei komandai. Net negalvokime, kad žmonės to nemato ir
nesupranta.
Kita vertus, drįstu suabejoti
mero potvarkiu sudarytos mero patarėjo Donaldo Vaičiūno vadovaujamos komisijos kompetencija, bei
galimybėmis per tokį trumpą laiką

įvertinti Anykščių ligoninės veiklą.
Tokiai, mano manymu, dirbtinai ir
akivaizdu tik D. Vaigino atleidimui
sudarytai komisijai, daugiausiai ką
galima būtu pavesti, nebent kokio
nors vaikų darželio veiklą patikrinti. Ir tai dar kažin.

Apie komisijos
išvadas kalbės,
kai jas gaus

Arūnas LIOGĖ, Anykščių rajono Tarybos narys:
- Iš kur Jūs gavote informaciją, kad komisija ištyrė neigiamo
Anykščių ligoninės finansinio
veiklos rezultato 2017 metais priežastis, atlikdama VšĮ Anykščių
ligoninės vadovo veiklos patikrinimą? Aš tokios informacijos neturiu. Esu gavęs, kaip ir kiti Tarybos nariai, mero patarėjo Donaldo
Vaičiūno pasirašytą išvadą, bet ne
komisijos. Todėl apie komisijos
išvadas kalbėsiu, kai jas gausiu, o
D.Vaičiūnas tikrai nėra komisija.
Opozicija, teigdama, kad tyrimais galima sužlugdyti ligoninę,
tiesiog politikuoja, bet kažkodėl
užmiršta, kad jų partijų atstovai
Seime ir Vyriausybėje su savo
sveikatos apsaugos politika jau
daug metų ir sistemingai žlugdo
ne tik Anykščių, bet ir kitas rajonines ligonines. Pateiksiu tik vieną
pavyzdį, kai iš rajoninių ligoninių
atėmė klubo sąnario keitimo operacijas, nors mūsų ligoninė turi
puikius specialistus ir sąlygas, bei
sėkmingai tokias operacijas darė.
Po sprendimo neleisti rajonų ligoninėse keisti sąnarių, Anykščių ligoninė neturi galimybės užsidirbti, nes uždrausta tokias operacijas
atlikti. Ir tokių pavyzdžių daug,
kai rajonų ligoninėse neišnaudojami specialistai ir turima įranga.
Neskaniai kvepia, kai atimant dalį
gydymo funkcijų iš rajoninių ligoninių, stiprinamos 3-io lygio ligoninės. Akivaizdūs konkurencijos
pažeidimai prisidengiant sveikatos
sistemos pertvarka.
Dėl tyrimo tikslingumo, manau,

naudotis einamomis pareigomis,
proteguoti ir siekti naudos savo
šeimos nariams bei giminaičiams. Nepotizmo kontrolei turėtų būti skiriamas pakankamas
dėmesys, nes nuo to priklauso
priimamų sprendimų objektyvumas ir skaidrumas, visuomenės
pasitikėjimas vietos valdžios
institucijomis“, – sako STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas
Jovitas Raškevičius.
STT žada nepotizmo vertinimą
atlikti reguliariai ir apie jo rezultatus informuoti visuomenę.

-ANYKŠTA
kad gal kažkam ir reikėjo papildomo tyrimo išsiaiškinant neigiamos
veiklos priežastis, jei nepakako informacijos tvirtinant vyr. gydytojo
veiklos ataskaitą Taryboje? Bet gi
Taryba tą ataskaitą jau patvirtino.
Apie tyrimo tikslus tegul komentuoja tas, kas inicijavo šį tyrimą, šiuo klausimu nespėliosiu.

Rajono vadovai
nepasimokė

Donatas
KRIKŠTAPONIS,
Anykščių rajono Tarybos narys:
- Net ir mokesčių inspekcija
persitvarkė ir prieš pradėdama patikrinimą perspėja ir duoda laiko
pasiruošti. Ligoninė yra veikianti
įmonė, dokumentai nėra sudėti dėl patikrinimų, tad ligoninės
direktorius negali į visus klausimus momentaliai atsakyti, galbūt
reikalinga ir skyrių vadovų, specialistų nuomonė bei dokumentai. Jaučiasi, šiuo atveju, visiškai
nereikalingas skubotumas. Kita
vertus, neįsivaizduoju normalaus
ligoninės darbo, kai šalia skubėdama dirba tokia komisija, į kurią,
šiuo atveju, įtraukti kompetencijos
apie ligoninės darbą neturintys asmenys. Juk komisiją galima buvo
sudaryti gerokai anksčiau, o jeigu
jau taip išėjo, tikrai nebuvo būtina
skubėti ir išvadas nebūtinai teikti
šiam Tarybos posėdžiui. Rajono
vadovai turėjo pasimokyti iš situacijų, kai vietoje atleistų kompetentingų vadovų ar specialistų priimami laikinieji, kuriuos po ilgo
laikino vadovavimo tenka atleisti,
o konkursai į jų vietas neįvyksta
dėl pretendentų stygiaus. Toks
elgesys su daug metų ligoninei
vadovavusiu žmogumi kvepia neskaniai. Drįstu suabejoti skubotomis komisijos darbo išvadomis ir,
manau, kad tokio rajono valdžios
elgesio priežastys slypi gerokai
giliau. D. Vaiginas vadovauja ir
Anykščių rajono vadovų klubui,
kuriame, gal būt, išsakytos mintys
nepatiko rajono vadovams.
Toks valdančios daugumos ir
rajono vadovų požiūris į Anykščių ligoninę veda prie Kupiškio ir
Molėtų ligoninių likimo.

-ANYKŠTA
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Daugiabučius puola tarakonai
„Anykštai“ parašiusi skaitytoja skundėsi, kad Anykščių daugiabučius masiškai puola tarakonai.
Anykščių rajono savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė sakė, kad dėl to iš gyventojų skundų
negauta, tačiau jei būtų sulaukta pagalbos šauksmo, greičiausiai savivaldybė imtųsi kažkokių priemonių.
Tokiu atveju Anykščiai greičiausiai taptų pirmuoju šalies miestas, kuriame gyventojus nuo tarakonų tenka vaduoti savivaldybei, nes apie panašius atvejus bent jau Anykščių rajono savivaldybės
gydytoja teigia negirdėjusi.

Anykščių rajono savivaldybės gydytoja Vaiva
Daugelavičienė sakė, kad už rajono biudžeto
lėšas iki šiol kovota tik su blusomis, utelėmis
ir erkėmis.
„Nusipirkome butą Anykščiuose, Ramybės mikrorajone, ir ten
radome labai nemalonių gyventojų
- tarakonų. Karas su jais tęsiasi jau
ne vieną mėnesį ir nieko, pasidomėjus, visas namas jų pilnas. Pasikalbėjus su žmonėmis, tai labai

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo
specialiste Edita Jurčiukoniene sakė, kad tarakonai bijo šalčio ir išsilakstys, kai orai tik atvės.

didžiulė problema Anykščiuose,
kitame daugiabutyje Ramybėje gyvenantys pažįstami taip pat turi šių
bendranuomininkių, centre - taip
pat, Pušyne - taip pat. Tai kodėl
viską darom gražiai turistams, o
čia gyvenantys žmonės turi kovoti

su šiais parazitais be jokios pagalbos? Problema tikrai labai didelė,
manau, savivaldybė ar komunalinis ūkis kažkaip turėtų tuo domėtis ar kažko imtis. Gal Jūs žinote,
kas turėtų padėti tvarkyti šią labai
didelę problemą, nes su visais kai-

mynais susitarti yra neįmanoma.
O tarakonai, kas baisiausia, nėra
toks geras gyvūnėlis, jie platina ir
tuberkuliozę, salmoneliozę, ir kitas
pavojingas ligas, taip pat perneša
kaspinuočių lervas. Pati dirbu medicinos srityje ir esu su tuo susidūrusi, kai ligos pernešėjas buvo
būtent tarakonas, pacientui prireikė reanimacijos skyriaus.
Gal galite pasidomėti, kas turi
būti atsakingas už geras sanitarines
sąlygas?“, - redakcijai atsiųstame
elektroniniame laiške teiravosi
skaitytoja.
Anykščių rajono savivaldybės gydytoja V. Daugelavičienė
„Anykštai“ sakė, kad savivaldybė
kasmet iš rajono biudžeto skiria
lėšų tik blusų ir utėlių naikinimui. Šių parazitų naikinimą atlieka UAB „Utenos deratizacija“.
Anykščių miesto viešosiose vietose ši bendrovė taip pat atlieka erkių
dezinfekcijos darbus.
„Gyventojų nusiskundimų dėl
tarakonų daugiabučiuose nesame
gavę. Tokiu atveju gyventojai turėtų kreiptis į Anykščių rajono savivaldybę ir mes jų prašymą svarstytume“, - sakė V.Daugelavičienė.
Parazitų naikinimo darbai, anot
V. Daugelavičienės, reikalauja
nemažai lėšų, todėl esą tarakonų
naikinimu pirmiausia turėtų pasirūpinti patys gyventojai.

savaitgalio diskusija

kino bibliotekos iškabos užsakovas
R.Kutka.
Po tokių komentarų bibliotekos
direktorius R.Kutka staiga surimtėjo ir paaiškino, kad tai, ką jis prieš
tai kalbėjęs, tebuvę jo „juokai“. Jis
aiškino, kad bibliotekos iškabos
klaidas norėta ištaisyti jau seniai, tačiau tam vis laiko nerasdavo iškabą
įrengusi UAB „Kakava“.
„Su tais, kurie įgyvendina šitą
projektėlį, mes pakalbėjome, jie
prisiruošė pagaliau ir pakeitė raides
vietom“, - sakė R.Kutka.

Apie nevykusią Anykščių L. ir
S.Didžiulių viešosios bibliotekos
iškabą „BIBOILTEKA“ kalbėta,
iš jos užsakovų ir pačios iškabos
šaipytasi beveik pusantrų metų. Bibliotekos direktorius R.Kutka sakė,
kad tai „truputį žeidė bibliotekos
darbuotojus“.
Priminsiu, kad po to, kai bibliotekos pastato sieną papuošė iškaba
„BIBOILTEKA“, architektas dizaineris Kęstutis Indriūnas Anykščius
prilygino spalvingajam Šanchajui.
Buvusi Anykščių vyriausioji archi-

Kaime ligoninių nebūna

Opozicija Anykščių ligoninei prognozuoja liūdną ateitį. Jai
gali nutikti tas pats, kas nutiko su VšĮ „Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis“. Dėl įvairių šios rajono savivaldybei pavaldžios viešosios įstaigos valdymo peripetijų ir kitų aplinkybių, šį sezoną taip ir neišvažiavo siaurukas Rubikių kryptimi. Tuo tarpu
Anykščių ligoninei „vinį į karstą“ gali įkalti visai ne sveikatos
apsaugos reforma, o Anykščių mero Kęstučio Tubio potvarkiu sudaryta komisija, kurios tikslas buvo „gelbėti ligoninę“.
„Ar atsiras dabar savižudis, kuris eis galutinai sunaikinti Anykščių
ligoninę?“, - klausia opozicijai priklausantys socialdemokratai.
Diskusija portale anyksta.lt sulaukė daugiau nei 100 komentarų.
Lieka vienintelė galimybė: „Išgelbėti ne tik ligoninę, bet ir rajoną
- tik versti rajono carą iš sosto. Jei
rajono „klapčiukų komanda“ (Taryba) tai padaryti nekompetentinga, tai
padarysime mes, rajono gyventojai,
rinkėjai...jau šį, ateinantį pavasarį !“
Spėju: „Kad Tubis jau turi ligonżudį parinkęs, o tas ir nenutuokia, kad jis reikalingas tik zadanijom
vykdyti, ir kad laukia kaip laikinojo
komunalininko ateitis. Mąstančio ir
suvokiančio realią situaciją bei perspektyvas, Tubiui nereikia. O priešin-

D.Krikštaponis)“.
gybės jį gali sužavėti ir per valandą,
svarbu, kad tik JAM neštų ASMENINĘ naudą...!?“
R Gižinskas: „Pripažinkime, ligonių likimas Lietuvos regionuose
priklauso nuo centrinės valdžios,
kuri vadovaujasi ES direktyvomis.
Taigi, gal Seimo nariai A.Baura
ir jo chebra galėtų padėti anykštėnams. Manau, kad kiekvienai
daržovei-savas metas ir vargu ar
moralu, vaizduoti sveikatos apsaugos apolagetu rajone (žinoma,
galima, turint tokių draugų, kaip

Agonija: „Iš ligoninės pastaruoju metu išėjo rentgenologas,
kardiologė, chirurgė, vidaus ligų
gydytoja. Tapo sunku jiems. Naujų mažai čia atsibeldžia. Tai KUO
ČIA KALTAS MERAS? Kaip jis
griauna ligoninę?“
Ko nervuojatės: „Bus rinkimai
- išsirinksit Vaiginą meru ir išgelbės rajoną ir ligoninę. Darbo vietų
prikurs, gaidžius nuplaus, savickus
išvaikys - rojus bus.“

„Šiais laikais yra visokių preparatų nuo tarakonų ir žmonės patys
juos gali išnaikinti. Taip, kad dėl
tarakonų reikėtų kreiptis į savivaldybę, apie tokius atvejus kituose
Lietuvos miestuose nesu girdėjusi“, - kalbėjo savivaldybės gydytoja.
Apie tarakonus „ANYKŠTA“
TV kalbėjosi su Anykščių rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos
stiprinimo specialiste Edita Jurčiukoniene. E.Jurčiukonienė apie
tarakonų invaziją anykštėnų daugiabučiuose sakė pirmą kartą išgirdusi tik iš „Anykštos“. Specialistė
papasakojo apie tai, kokias ligas
nešioja tarakonai, kaip juos naikinti ir t.t. Interviu žiūrėkite portale
anyksta.lt

Tarakonai yra įvairių ligų nešiotojai. Anot laišką redakcijai atsiuntusios skaitytojos, jei
tekę susidurti su atveju, kai
būtent dėl šių gyvių žmogus
pateko į ligoninės reanimacijos skyrių.

tektė Daiva Gasiūnienė netgi ėmė
juokais provokuoti, kad panašią iškabą esą būtų galima pakabinti net
ant Anykščių šv.Mato bažnyčios
sienos. Bibliotekos pastato projekto
autorius, architektas Vytenis Daunoras kalbėjo, kad tokia iškaba bibliotekai netinkama, lyg specialiai
pagaminta, kad atrodytų keistai ir
vylėsi, kad ji ant pastato sienos kabos tik laikinai.
Naujoji bibliotekos iškaba „BIBOILTEKA“ pakurstė ir interneto
komentatorių fantaziją, kaip Anykš-

čių rajone būtų galima įpūsti naujų
idėjų į turizmo plėtrą:
„Mieli Anykštėnai. Kitąmet turistų pritraukimui 18 km spinduliu aplink miestą atsiras užrašai
(šviečiantys ir nakčia) - SVEIKI
GYVI ATVYKĘ Į BYB KRAŠTĄ.
P.S. - nesinervinkite, būkit protingi
ir tylėkite. Iškabose BIB reikšmė Biliūno ir Baranausko“. „Planuojama iki balandžio 1 d. turizmo skatinimo ir vystymo tikslais pradėti
įgyvendinti „Raidžių miško“ projektą. Numatoma pakeisti iškabas
- SAVIVALDYBĖ į VISA VALDYBĖ, PAŠTAS į AŠ PATS, STOTIS įSOTS TI, PUNTUKAS į NU KAS
TU P.“

Tadas: „Tai, kad ligoninėje
vyko/vyksta/vyks tam tikri patikrinimai, mano manymu, nuo to tik
geriau. Jeigu įstaiga neturi ko slėpti, tai jokie patikrinimai nebaisūs.
Bet šioje situacijoje nesuprantama,
kaip meras sumąstė, patikrinimo
vadovu skirti D. Vaičiūną. Čia didžiausias absurdas koks gali būti.
Atsiprašau, bet nei jo kompetencija, nei išsilavinimas, nei pagaliau
patirtis neleidžia tai daryti. Net patarėjo pareigybė keista. Na, kokiais
klausimais jis gali patarti...”

Sveikatos ministerija priešakyje su
savo esamu vyriausiu vadu goželiu.
Joks čia eilinis savižudis, galbūt ir
norėtų tai padaryti, bet bus nepajėgus. Tik savi, keletas pastoviai tų
pačių, neturinčių ko daugiau veikti
komentatorių šmeižikiškos veiklos padariniai žeminantys pačią
Anykščių ligoninę ir jos vadovą,
ypač ir savivaldybės merą. Manau,
kad čia specialiai susikūrė kažko
nepatenkintų chebra ligoninei sunaikinti. O Sveikatos ministerijai
to ir betrūksta.”

Dalyvis: „Kodėl Donaldas nepateikė stebėjimo kameros duomenų? Gal Vaiginas buvo ant linijos
užvažiavęs? Gal be diržo? O gal
net į darbą vėlavo?“

j.: „Didžiausią indelį į Anykščių miestelio ir ligoninės naikinimą prisidėjo Anykščių vizijos
kūrėjai, nes Anykščių miestelį jie
mato kaip, kaimas-kurortas,o kaip
žinom, kaime nei ligoninių, nei
bankų nei......nebūna.“

Nebeliko „BIBOILTEKOS“
(Atkelta iš 1 p.)
„Laikas atėjo ir pakeitėme. Kitais
metais gyvenimo paįvairinimui vėl
atkeisim“, - paklaustas, kodėl maždaug po pusantrų metų nuspręsta
ištaisyti bibliotekos iškabos gramatines klaidas, „Anykštai“ sakė bibliotekos direktorius Romas Kutka.
R.Kutka kalbėjo, kad skandalingoji iškaba įrengta tam, kad būtų atkreiptas žmonių dėmesys į Anykščių
L.ir S.Didžiulių viešąją biblioteką.
„Norėjome parodyti, kad biblioteka gyva ne tik knygomis“, - aiš-

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Niekinis klausimas: „Joks savižudis čia bus nieko dėtas ir ligoninę sunaikinti nebus pajėgus. Ligoninių naikinimo vajumi užsiima tik

(Kalba netaisyta – red. past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo
rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus
portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o
antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.

šimtas istorijų
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Narbūčiuose liko vos pora
dešimčių gyventojų

Raimondas GUOBIS

Albinas Gudonis iš Narbūčių kaimo tądien susirūpino - reikia važiuoti sesers Almos kapą aplankyti, nes tądien jos vardadienis buvęs. Kalbėti apie kaimą su juo panorome kitaip. Buvęs sodžius su beveik šimtu gyventojų, gal trys dešimtys sodybų kalvose, slėniuose
aplink akies skaidrumu spindintį ežerą.
Surašant 1923 m. buvę 34 sodybos ir 168 gyventojai, dabar nuolat gyvenančių jau dviejų dešimčių sodiečių Narbūčiuose nelikę, nors,
Svėdasų seniūnijos duomenimis, kaime gyvenamąją vietą deklaruoja 21 žmogus.

laisvos valstybės atkūrimo metais.
Vėliau ne viskas patiko politikoje,
daugelis dalykų skaudino, neramino, tad išdrįsęs net profesoriui
Vytautui Landsbergiui tiesiai pasakyti: „Anksčiau buvot tvirtas kaip
uola, o dabar suminkštėjot, ir toliau minkštėjat...“
Albinas - didis mėgėjas keliauti,
didis mėgėjas malonioje gamtoje
pailsėti. Kadaise dažnokai važiuodavo į Jaltą prie Juodosios jūros.
Dabar, kai visi keliai į Vakarus ir
kitus kraštus atsivėrė, kasmet po
kelis kartus stengiasi išvykti į tolimesnę, įdomesnę šalį - pasižiūrėti
gamtos, patirti, kaip ten žmonės
gyvena. Aplankęs tikrai egzotiškų
vietų - Egiptas, Tailandas, Kambodža, Meksika, Tunisas, Italija.
Beje, Italijoje buvęs gal penkis
kartus, ir dar važiuosiąs, nes tenai labiausiai patinka - gražiausia
gamta, geriausi žmonės... Labai
artimas ir Egiptas, ten lankėsi jau
keturis kartus.
Kelionės po pasaulį, palaimingos
dienos tėviškės kraštelyje, nors ne
gimtajame kaime, tačiau visai netoli jo įsigytoje sodybėlėje....
Nori kaimus pribaigti...

Albinas Gudonis nuolat prisimena mielą tėviškę.
Senoji istorija ir sodiečio
užrašai
Pašnekovo tėtis Rapolas Gudonis namus pasistatęs labai gražioje
vietoje, pietinio ežero kranto šlaite, ant kalnelio. Senoviška, jauki
troba. Erdvi, juk du galai, neprasti
ir kiti trobesiai. Užsodinęs didelį
sodą, gal šešias dešimtis geriausių
to meto veislių obelų. Daug saulės
obuolėliai sugerdavo.
Dažnas susimąstymas apie prasmes ir noras palikti po jo gyvensiantiems rašytą žodį, užrašytą
istoriją. Vos keli puslapiai, bet tokia koncentracija, tiek lakoniškai
pateiktos informacijos, emocinio
svorio. Ten ir didieji pasaulio istorijos virsmai - pergyventi du pasauliniai karai, caro laikų potyriai,
žydų piktadarybės bičiuliaujantis
su kraštą slegiančiais vokiečiais.
Mini ten įvairius priespaudos metų
nuotykius, kai pačia tikriausia savivale buvo įvertintas atrodytų visai nekaltas darbas - kaimo kapinių
aptvėrimas akmenų mūro tvora.
Yra ten žinia ir apie didįjį 1908
m.gaisrą, apie 1922 m. suręstus
naujus trobesius apie gražų gyvenimą: „Pinigų užtektinai, duonos,
mėsos - tik dantis turėk...“
Kokio grožio, atrodytų, visai
paprastas aprašymas kelionės į
Šilutę, aplankyti ten gyvenusią ir
staiga sunegalavusią dukrą Almą.
Kiek visame tame paprastume
rūpesčio ir aukos. Keliauta autobusais, traukiniais, per Kauną,
Radviliškį, Tauragę beveik pusantros paros į tolimąjį miestą. Beveik
paros prireikia sugrįžti atgal. Pen-

tautos balsas
Anykštėnė Marijona Fergizienė redakcijai atsiuntė nuotrauką,
kurioje užfiksavo betvarkę šalia
komunalinių atliekų konteinerių.
M.Fergizienės nuotrauka daryta
liepos 27 dieną sodų bendrijoje
„Elma“.
Priminsime, kad UAB „Anykščių komunalinis“ yra išplatinęs

Tėvai - prisiekę darniam, meile paženklintam gyvenimui.

kiasdešimtuose gyvenimo metuose
antrą kartą pamatęs sostinę Vilnių
džiaugėsi: „Aplankiau dėdienę.
Vilnius per karą apgriautas, išdegintas, įlipau į Gedimino kalną.
Gražus vaizdas, gražios apylinkės,
viskas po kojomis, trobos susilieja, išsiskiria tik bažnyčių stogai ir
šiaip didieji namai. Upė Neris rangosi kaip kaspinas mėlynas. Gedimino bokšte palikau parašęs savo
pavardę.
Nuolatinis domėjimasis pasaulio
įvykiais, neblėstantis susidomėjimas kur ir kas vyksta, kokie žmonės istoriją lemia, kokia santvarka
daugumai žmonių geriausia. Namuose ant sienos kabėjo didžiulis
pasaulio žemėlapis, tad kokią svarbią žinią laikraštyje išskaitęs ar per
radiją išgirdęs tuoj pasižiūrėdavo
kur visa tai nutiko. Ypač mėgdavo karo pranešimus, Albinas mena
kaip tėvelis sekė Korėjos karo įvykius, žemėlapyje surasdavo kautynių, nukritusių lėktuvų vietas.

Politikavimas ir pasaulio įvykių
aptarimas tarp sodiečių buvo labai
mėgiamas.
Obuoliai ir Leningradas
Didžiulio sodo vaisius parduoti
jis keliaudavo net į Leningradą.
Tas tolimas mietas prie Nevos
buvo nepasotinama rinka, ką ten
nuveždavo, viską sėkmingai ir
gera kaina parduodavo.
Verslumo Rapolui Gudoniui nestigo - gebėdavo susitarti su didžiojo miesto turgaus administracija
ir didžiulis sunkvežimis į sodybą
Narbūčiuose atriedėdavo iš tenai.
Čia jau būdavo krovinį paruošę.
Labai greitai obuolius pakraudavo,
o po to ir patys kartu iškeliaudavo.
Kelionė įdomi, nors tolima - neprailgdavo. Prekyba sklandi, su
pinigais ir su pirkiniais taip reikalingais sugrįždavo namo jau traukiniu. Kartą prekybos obuoliais
misiją tolimame mieste atliko du

jo sūnūs, dar paaugliai, bet labai
sumanūs. Mat obuolys nuo obels
netoli nurieda. Būdavo metų, kad
lietuviškus obuolius leningradiečiams gabendavo net kelis kartus.
Nelygu koks derlius būdavo didžiajame paežerio sode.
Netektys ir atradimai
Po R. Gudonio mirties žmona
Anelė gyveno neramiai. Krito trisdešimtmetis jos sūnus Gediminas
ant slenksčio. Pamanė - paslydo,
bloga pasidarė, bet... Plyšo aorta.
Tragedija...
Nugriauta sodyba, be reikalo,
juk tokioje nuostabioje vietoje ir
puikiausi trobesiai buvę. Tas sovietinis lojalumas, kvailumas, kad
tik kuo daugiau senojo kaimo sunaikinti, kad kuo daugiau sodybų
gyvenvietėje įkurti.
Buvęs ir prie Parlamento, ir
kituose karštuose taškuose tais
pirmaisiais tėvynės atgimimo ir

Sodžius buvo naikinamas sovietmečiu - gražiausios sodybos nušluojamos nuo žemės paviršiaus,
kolchozinės vergystės kamuojami
žmonės traukė į miestus - su didžia
širdgėla. Dabar taip pat nutiko. Viskas buvo sukišta į miestus, plačiai
deklaruojama regioninė politika
taip ir neišlipo iš popierinių vystyklų. Jokio šviesesnio spindulėlio.
Plentas, nors tiesus, lygus, bet
autobusai juo beveik nevažiuoja,
nors šimtametė liepa su koplytėle
rodosi niekam ir nekliuvo, tačiau
kelininkai ją be jokio gailesčio nupjovė. Pasielgė blogiau nei kokie
svečios šalies kareiviai, blogiau
nei okupantai - šitie to medžio,
kuriame būdavo koks nors tikėjimo ženklas, neliesdavo. Dabar gi
liepos nebėra, koplytėlės nebėra,
o pavargusi bendruomenė net neturėjo jėgų pasakyti, kad taip negalima. Tik tylia malda ir širdgėla
palydi naujojo pasaulio statytojų, o
gal tiesiog griovėjų darbus.

Žuvelė
Dėl didžio pomėgio žvejoti Gudonį vadindavo tiesiog Žuvele.
Jis valtimi ežerą skrosdavo, jis
mesdavo žuvingiausiose vietose
bučius, statydavo tinklus, jis galėjo net pagal užsakymą vestuvėms
ar kitoms svarbioms žmogiškųjų
virsmų šventėms žuvų prigaudyti. Mėgo žmonės sodžiuje žuvimi
įprastą valgį pagardinti.
Knygos, pasaulio paslaptys,
didžiulis žemėlapis ant sienos skaitydamas dažnai į jį žvilgtelėdavo - kur viena ar kita šalis esti.

Melsvas ežero bangas skrodžia laivelis, o tolumoje Gudonių sodyba.

Namuose užsilikusi sena
knyga, kadaise garsių kultūros veikėjų, giminaičių Šlapelių dovanota.
Autoriaus nuotr.

Betvarkė sodų bendrijoje „Elma“
pranešimą, kuriame prašo fiksuoti šiukšlintojus. Panašu, kad toks
kvietimas atsisuko prieš pačius
komunalininkus, kurie tiesiog nesugeba laiku išvežti pilnų konteinerių bei šalia jų palaikyti tvarką.

-ANYKŠTA

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“
(8-381) 5-82-46.
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Inovatyvi savivalda Ežerų krašte - projektas “Atvira lyderystė”

„Niekas nėra taip nenaudinga, kaip
efektyviai daryti tai, ko išvis nereikia.” P. Druker. Perfrazuojant įtakingo rašytojo, vadybos konsultanto
Peterio F. Druckerio žodžius, norisi
akcentuoti, kad dažna organizacija
didelę dalį žmogiškųjų, finansinių ir
kitų resursų sutelkia į veiklas, kurios
tiek procese, tiek galutiniame rezultate nėra naudingos nei pačiai organizacijai, nei tuo labiau visuomenei.
Kiekvienos organizacijos prioritetu
turėtų būti laikomas siekis kuo mažesniais resursais siekti maksimalaus
rezultato bei naudos klientams.
Daugelis vietos savivaldos įstaigų
ir organizacijų, tame tarpe ir savivaldybių administracijos, norėtų kaip ir
pažangiosios verslo įmonės sužadinti
esminius pokyčius paslaugų kokybės, procesų valdymo srityse, tačiau
pavieniui nėra pajėgios nusamdyti
aukštos klasės konsultantų, kurie pasitelkę naujausius vadybos metodus,
pvz. LEAN, padėtų vadovams bei
darbuotojams priimti optimaliausius
sprendimus. Čia į pagalbą ir nešinas LEAN metodika atėjo projektas
“Praktinių mokymų ir renginių ciklas,
skirtas stiprinti institucijų bendradarbiavimą ir jų darbuotojų gebėjimus”
(akronimas “Atvira lyderystė”, angl.
Open Leadership, LLI-59), iš dalies
finansuojamas 2014 – 2020 m. In-

terreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos
lėšomis. Projektas dalinai jau suteikė
inovatyvių pokyčių galimybę septynioms regiono savivaldybėms (Visagino savivaldybė, Zarasų, Ignalinos,
Kupiškio, Molėtų, Utenos ir Anykščių rajonų savivaldybės) bei dar bent
dešimčiai Latvijos savivaldybių.
Inovatyvi vietos savivalda - ne revoliucinis pokytis, o kasdienio darbo
rezultatas. Tai įrodo net vienos didžiausių valstybės organizacijų, tokios kaip Lietuvos policija, Lietuvos
geležinkeliai, dalis LR Susisiekimo
ministerijai pavaldžių įstaigų, Alytaus
savivaldybė, kurios pasirinkę pokyčių kelią bei nuosekliai ir kryptingai
dirbę, pasiekė labai gerų rezultatų:
negaudami papildomų asignavimų
pagerino paslaugų kokybę, atsisakė
nuostolingų funkcijų vykdymo, optimizavo darbuotojų skaičių, pagerino
darbo sąlygas bei pasiekė daugelį kitų
teigiamų pasiekimų. Viso to siekia ir
mūsų regiono savivaldybės, o kaip
pagrindiniai pokyčių “įrankiai” (suteikiami projekto) tam naudojami: lyderių apsisprendimas + aiškūs tikslai
+ motyvuota komanda.

administracijų ir joms pavaldžių įstaigų darbuotojai susipažins ne tik
su procesų valdymo, pažangios lyderystės pagrindais, įgis regioninėse
ir tarptautinėse darbo grupėse kultūros, turizmo, įvaizdžio formavimo,
emigracijos temomis patirties, specifinių profesinių sričių, bet ir galės
su konsultantų pagalba patobulinti
aktualiausių sričių paslaugų suteikimo klientams procesus. Projektą įgyvendina Euroregiono “Ežerų kraštas”
direktorato biuras Lietuvoje kartu su
partneriais Latvijoje, Latgalės planavimo regionu.
Projekto rėmuose visose regiono
savivaldybėse jau įgyvendinta eilė
veiklų, iš kurių vien Lietuvoje svarbu
išskirti įvykusias 37 dienas mokymų
ciklo “Įkvepianti lyderystė. Efektyvus organizacijos valdymas”, 19
kultūros ir turizmo darbo grupių susitikimų, 124 val. skirtos vadybos ir IT
konsultacijoms. Tęstiniai mokymai
leidžia giliau įsisavinti žinias ir suteikia erdvės sisteminiams, ilgalaikiams
pokyčiams. Birželio 6-7 dienomis
Utenoje įvyko ypač pokyčiams įkvėpusi praktinė konferencija “Inovatyvi
savivalda: susitelkimas ties paslaugų
kokybe ir efektyvumu”. Panašios
veiklos atitinkamai įgyvendinamos
ir Latvijoje. Tarptautiniu lygmeniu,
kartu su Latvijos partneriais, dar pernai metų spalį organizuota tarptautinė konferencija, o šiemet jau pradėta
vykdyti jungtinių Lietuvos-Latvijos
turizmo ir kultūros darbo grupių susitikimus, kurie šiuose sektoriuose
žada tvarios plėtros rezultatus glaudžiai bendradarbiaujant dviem valstybėms.
Toliau Lietuvoje taip pat planuojama ne tik tęsti išvardintus mokymus,
veiklas, bet ir pradėti kitus mokymus

paslaugų kokybės, teisės, IT, emigracijos, įvaizdžio formavimo ir kitomis
minėtomis temomis. Veiklos palies
visus savivaldybės lygmenis: nuo
žemiausio, iki aukščiausio. Tai leis
įsitvirtinti moderniai savivaldai, kuri
ryžtingai žvelgia į permainas, bendradarbiauja ir kuria vieningą, lyderiaujantį regioną. Tad visi kartu siekime
sukurti atvirą lyderystę - į klientą
orientuotą, lanksčią ir tvarius gerovės
produktus kuriančią savivaldą.
---

Šį projektą bendrafinansuoja
Europos Sąjunga. 2014–2020
m. Interreg V-A Latvijos ir
Lietuvos bendradarbiavimo
per sieną programa siekia
prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi
padėdama jai tapti patrauklia
ir konkurencinga vieta gyventi,
dirbti ir apsilankyti. Programos
tinklapis internete - www.latlit.
eu. Oficialus ES tinklapis www.europa.eu. Visas projekto
biudžetas – 382 667.65 Eur. Iš
jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas
– 325 267.50 Eur.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę
paramą. Už šio straipsnio turinį
atsako VšĮ Euroregiono "Ežerų
kraštas" direktorato biuras
Lietuvoje. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad
jis atspindi Europos Sąjungos
nuomonę.
VšĮ "Euroregiono Ežerų kraštas
direktorato biuro" informacija.
Daugiau informacijos teiraukitės biuro tinklapyje http://www.
inppregion.lt/ekbiuras esančiais
kontaktais.
Užsak. Nr. 737

Projekto, kuris jau įpusėjo ir tęsis
dar beveik vienerius metus, veiklų
dėka mūsų regiono savivaldybių

Kursų metu aplankyta Jungtinė
Karalystė, Suomija, Švedija, Vokietija, patirties pasisėmėme darbo
stebėjimo vizite Norvegijoje.
Projekto startas buvo Jungtinėje
Karalystėje, kur mokyklos mokytojos patobulino šnekamosios anglų
kalbos įgūdžius kasdieninėse situacijose ir pasiruošė tolesniam dalyvavimui Erasmus+ projekto mobilumuose. Atsirado kalbinė galimybė
tarpkultūriniam bendravimui ir ben-

dradarbiavimui, buvo išbandyti nauji netradiciniai kalbų mokymo metodai, susipažinta su šalies kultūra.
Susipažinome su Suomijos švietimo sistema, pamatėme, kaip kuriama šiuolaikiška mokymosi aplinka,
organizuojamas ugdymo procesas,
pastebimas kiekvienas mokinys,
kokie inovatyvūs, aktyvinantys,
skatinantys mokytis metodai taikomi ugdymo procese. Suomijoje
pamokos atviros – kolegos, tėvai

Nemigą gydo
ir augalai
Nemiga – dažna problema,
su kuria ypač susiduria vyresnio amžiaus žmonės. Ir jei šis
miego sutrikimas trunka ilgesnį laiką, tai iš ties tampa rimta
problema. Kokybiško miego
trūkumas gali sukelti įvairių
sveikatos problemų: dažniausiai vyresnio amžiaus žmonės
tampa dirglesni, jautresni, suprastėja jų atmintis.

Svarbi yra ne tik miego kokybė, bet ir miego režimas. Reikėtų
gultis ir keltis tuo pačiu metu,
nes tik taip susiformuoja sąlyginiai refleksai ir palaikomas organizmo bioritmas, kuris lemia
spartesnį užmigimą ir kokybišką
poilsį.
Nors žmogaus miego poreikis
yra individualus ir miego trukmė
gali skirtis, optimali senjorų miego trukmė – 7–8 val. Šios miego
normos yra rekomendacinio pobūdžio. Jei kiekvieną naktį pagyvenęs žmogus miega mažiau
nei 4 valandas arba daugiau nei
10 valandų, tai jau galima vadinti
miego sutrikimu ir būtina surasti
jo priežastis.

-ANYKŠTA

Mokytojai sėmėsi patirties Skandinavijos šalyse
Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje baigiamas vykdyti Erasmus+ programos KA1 veiksmo projektas „Mokinio atsiskleidimas per mokytojo meistriškumą“.
Projekto tikslas – perimti šiuolaikišką, pozityvią Šiaurės šalių
patirtį, mokytojo meistriškumui kelti bei kokybiškiems ugdymo
proceso pokyčiams vykdyti, siekiant individualios mokinio pažangos.

specialistas pataria

gali ateiti ir stebėti pamoką. Suomijos vyriausybė nurodo kryptį, o
konkrečius sprendimus priima vietinė valdžia. Reikalavimai ugdymo
procesui vienodi visoje šalyje, todėl
ir siektinas rezultatas vienodas. Mokytojus samdo savivaldybė, apmokėjimas etatinis. Mokytojo profesija
gerbiama, prestižinė. Programos
keičiamos kas 10 metų, išsiaiškinus
pliusus ir minusus. Vaikai nuo mažų
dienų skatinami būti atsakingi už
savo gyvenimą – daug dalykų gali
padaryti patys.
Vokietijoje mokėmės informatinio mąstymo metodo taikymo mokykloje dirbant su spec. poreikių
mokiniais ir individualizuojant mokymo procesą. Šis metodas jau yra
plačiai taikomas Šiaurės šalyse, kur
didelis dėmesys skiriamas mokinio
individualių kompetencijų ugdymui
ir orientuotas į įgytą patirtį mokymosi metu.
Mokėmės inovatyvių mokymo
metodų ir mokymo individualizavimo Švedijoje. Turėjome galimybę
stebėti, kaip mokytojai diferencijuoja ir individualizuoja mokymą
tarpkultūrinėje aplinkoje bei susipažinti su naudojamais mokymo(si)
metodais pamokose, lankėmės klasėse, kur pabėgėliai iš kitų šalių mokosi švedų kalbos. Susipažinome su
Švedijos švietimo sistema ir išmokome naujų mokymo(si) metodų
dirbant su XXI amžiaus vaikais.
Norvegijoje stebėjome mokytojų

vedamas pamokas, popamokines
veiklas, diskutavome apie Norvegijos ir Lietuvos švietimo sistemų
panašumus ir skirtumus. Pokalbių
metu buvo analizuojamos iškylančios problemos, jų sprendimo būdai.
Mokytojai akcentavo, kad mokykloje labai didelis dėmesys skiriamas
socialinei aplinkai bei atsakingos,
kūrybingos ir visapusiškos asmenybės formavimui, mokinių savivertės
ugdymui, pasididžiavimo savo šalimi jausmo stiprinimui.
Projekto metu mokymų dalyviai,
remdamiesi kitų šalių patirtimi,
mokėsi vykdyti ugdymo aplinkos
pokyčius, ugdėsi kompetencijas,
lemiančias ugdymo kokybę, įgytą
europinę patirtį integravo į ugdymo
procesą, patirtimi pasidalino su mokyklos ir rajono mokytojais vesdami
seminarus bei atviras pamokas, išdiskutuotas rekomendacijas pateikė
mokyklos ugdymo procesui gerinti
ir Lietuvos švietimui tobulinti.
Dalyvavimas projekte praplėtė
tarpkultūrinį akiratį, užsimezgė naujos pažintys su kitų šalių pedagogais.

Naujuosius mokslo metus mokyklos
mokytojai pasiruošę pradėti kupini
naujų idėjų ugdymo procesui tobulinti. XXI a. mokytojas turi gerai
orientuotis nuolat besikeičiančioje
visuomenėje, suprasti politinius,
ekonominius bei socialinius pokyčius, matyti europinį bei pasaulinį
savo valstybės švietimo politikos
kontekstą. Po šio projekto mokykloje yra daugiau diskutuojama apie
tarptautiškumo idėjas, pedagogų
bendruomenėje daugėja atvirumo
kaitai ir naujovėms, tolerancijos.
Džiaugiamės Erasmus+ programos
suteikta galimybe tobulinti profesines kompetencijas kitose šalyse,
įgyti naujų įgūdžių, užmegzti ryšius
su kitų Europos šalių mokytojais.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią
Lietuvoje administruoja Švietimo
mainų paramos fondas. Šis kūrinys
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos
informacijos naudojimą.
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SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Brangiai įvairų mišką visoje
Lietuvoje. Siūlyti įvairius varintus
nuo 1 ha. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-607) 77923.
Miškus visoje Lietuvoje aukštomis kainomis, atsikaito iš karto,
apmoka notaro išlaidas, įvertina
miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Dovanoja
Apvalų tvarkingą (išvalytą) kilimą.
Tel. (8-688) 32161.
Paslaugos
Mažo ekskavatoriaus paslaugos.
Žemės kasimo ir lyginimo darbai.
Tel. (8-686) 35499.
Smulkina pievas.
Tel. (8-674) 98799.
Kaminų įdėklai, pristatomi kaminai. Skarda 0,6-0,8 mm storio.
Kaminų remontas, skardinimas.
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Brangiai miškus Lietuvoje:
brandžius, jaunuolynus . Žemę,
apaugusią krūmais.
Tel.(8-625) 44123.
Gyvuliai
Nuolat brangiai - karves, bulius, telyčias. Veršelius auginti
iki 2 mėn. Moka priedus, PVM.
Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.
Senus, traumuotus arklius ir
kitus galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389,
(8-613) 95120.

Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.
Brangiai - įvairius automobilius,
gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.
Kita

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .
J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Egidijus ir Sandra - įvairius
veršelius. Sąžiningai sveria.
Moka PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   
Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Automobiliai
Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.

Brangiai superkame

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

VYTAUTO PAMINKLAI

Gaminame paminklus,
antkapius, tvoreles,
kalame raides,
tvarkome kapavietes.
Atliekame individualius
užsakymus.
Tel. (8-627) 01727

Jūsų laukiame kasdien šalia Anykščių esančiame Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).

MB „Anykščių projektai“ darbuotojai 2017-04-30 atliko žemės
sklypo, kadastrinis Nr. 3456/0004:88, priklausančio L.Bunikienei,
esančio Liudiškių 9-oji g. 6, Liudiškių k., Anykščių sen., Anykščių
r. sav., kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu, gretimo sklypo kad. Nr. 3456/0004:89 savininkes Irmą
Aleksandravičienę bei Rūtą Peseckaitę dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. Kontaktinė
informacija: J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel. 8 698 16608.
UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-08-03 9.30 val. atliks žemės sklypo kad. Nr. 3414/0001:73, esančio Ažuožerių k.,
Anykščių sen. Anykščių raj., priklausančio Stasei Garunkštienei, kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti į matavimus sklypo kad. Nr.
3414/0001:402 savininkės Elenos Skrebūnienės turto paveldėtojus
dėl bendros sklypų ribos suderinimo.
2018-08-03 10 val. atliks žemės sklypo kad. Nr. 3414/0001:71,
esančio Ažuožerių k., Anykščių sen., Anykščių raj., priklausančio
Stasei Garunkštienei, kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti į matavimus sklypo kad. Nr. 3414/0001:250 savininkę Margaritą
Misiūnienę ir sklypo Nr. 3414/0001:304 savininką Marių Kastečką dėl
bendros sklypų ribos suderinimo. Kontaktinė informacija: J. Biliūno
g. 4-8, Anykščiai, tel. 8 615-52931.

Iš nuotraukos darome portretus laidotuvėms

					

Nuotraukos su rėmeliu
kaina – 15 eurų.

(iki A4 formato).
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parduoda

siūlo darbą

Nekilnojamasis turtas
Namą.
Tel. (8-685) 68845.
Kita
Kviečius, miežius, žirnius, kukurūzus, įvairius pašarinius miltus,
sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343, (8-680) 96778.
Pjuvenas. Pristato.
Tel. (8-675) 63191.

Garantuotas darbas valytojoms
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius – iki 65 metų. Atlyginimas
– nuo 1300 svarų/mėn.
Tel (8-615) 56480,
www.husband-wife.co.uk/darbas
Laikraščių išvežiotojui.
Tel.: (8-687) 25892,
(8-686) 33036.

gimė

Vakarė BUŽINSKAITĖ, gimusi 07 21
Meda ŽEMAITYTĖ, gimusi 07 21
Džiugas KRASAUSKAS, gimęs 06 29
Rugilė MOCKUTĖ, gimusi 07 18
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien

Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė, Ignotas

2018 m. liepos 31 d.

MOZAIKA

rugpjūčio 1 d.
Bartautas, Bartautė, Almeda
rugpjūčio 2 d.
Euzebijus, Steponas, Tautvilas,
Guoda, Gustavas, Alfonsas
rugpjūčio 3 d.

Baltijos jūroje pagerbti
žuvusieji

Lidija, Mangirdas, Lengvinė,
Augustė

mėnulis
liepos 31 - rugpjūčio 3 d.
pilnatis

anekdotas
-Kalbasi du psichiatrai:
- Sakykite, kolega, kaip jūs manote - jeigu žmogus kalbasi su katinu, tai jau paranoja ar dar ne?
- Dar ne. Paranoja yra tada, kai
žmogui baisu, kad katinas ko nors
neišplepėtų.
Zoologijos sodo darbuotojas
stovi prieš išžiotus krokodilo nasrus ir vis žiūri į juos.
- Kas jam? - klausia priėjęs lankytojas.
- Dar nežinau. Jau pusvalandis
praėjo, o gydytojas iš ten dar negrįžta.

oras
+27

„Mąstau apie žmones, kurie yra alkani, ir apie tai, kiek maisto
likučių mes išmetame“, – sakė popiežius.
Popiežius: maisto likučiai yra
penas apmąstymams, o ne
atliekos
Popiežius Pranciškus sako, kad
maisto likučiai turėtų būti penas
apmąstymams, o ne atliekos, kurios yra išmetamos. Sekmadienį
susirinkusiems Šv. Petro aikštėje
tikintiesiems pontifikas sakė, kad
žmonės turėtų „panagrinėti savo
sąžinę“ dėl to, ką daryti su maisto
likučiais. Jis patarė juos panaudoti kitiems patiekalams ruošti arba
juo paaukoti. 81 metų Katalikų
Bažnyčios galva patarė pasiklausti senelių receptų, kaip panaudoti
maisto likučius. Jis dažnai giria
senolius už jų išmintį. Anot popiežiaus, visi turėtų galvoti apie
tai, kas bus su maisto likučiais po
pietų ir vakarienių. Jeigu žmonės
galvos, akivaizdus kitas žingsnis
būtų „juos panaudoti arba paaukoti tiems, kas juos gali suvalgyti
ir kurie stokoja maisto“.

horoskopai
AVINAS. Savaitės pradžioje tikėkite tik artimiausiais draugais.
Kiti nebus linkę jums sakyti to,
ką iš tiesų mano. Antroje savaitės
pusėje ypač atidžiai galvokite, ką
kalbate - aplinkiniai bus linkę jūsų
žodžius iškraipyti. Savaitgalį dėl
pašalinio žmogaus gali kilti konfliktas namuose.
JAUTIS. Pirmomis savaitės
dienomis nesibaiminkite ilgalaikių investicijų. Tai bus protingas
sprendimas. Jei neimsite pagaliau
spręsti įsisenėjusios problemos,
antroje savaitės pusėje galite susikivirčyti su artimu draugu.
DVYNIAI. Savaitės pradžioje
nesidrovėkite progai pasitaikius
viešai pasisakyti - būsite atidžiai
išklausytas ir deramai įvertintas.

„Rostech“ vadovas Sergejus Čemezovas. „Rostech“ tvirtina, kad
parašiutas skirtas 50–120 kilogramų svorio žmogui sėkmingai
nusileisti iš ne mažesnio kaip 30
metrų aukščio. Parašiutas reikiamame aukštyje išsiskleidžia pats
- nebūtina specialiai mokytis juo
naudotis. „Atsakingai ir sėkmingai išbandytame kuprinės dydžio
gelbėjimosi pakete - iš viso trys
parašiutai sklandžiam nusileidimui. Jis turėtų sudominti aukštų
pastatų valdytojus ir naudotojus
- verslo centrų, viešbučių, daugiaaukščių gyvenamųjų namų“,
- pareiškė jų masinę gamybą šią
savaitę pradėjusios „Rostech“
antrinės įmonės „Technodinamika“ vadovas Igoris Nasenkovas.
Apie 50 proc. rusų tiki
ateivių egzistavimu

Didžiąją dalį Rusijos pramonės
valstybinio kapitalo kontroliuojanti korporacija „Rostech“ skelbia sukūrusi parašiutą evakuacijai iš daugiaaukščių pastatų, kuris
nelaimės atveju gali išgelbėti nušokus vos iš 30 metrų aukščio,
tai yra, iš daugiabučio namo 10-o
aukšto. „Šis parašiutas bus paklausus, nes aukštų pastatų pas
mus daugėja, o gelbėti juose gaisro ar kitokiais ypatingais atvejais
įstrigusius žmones yra labai sudėtinga. Mes siūlome parašiutą
„Šansas“, kuris tikrai pateisins
savo pavadinimą“, - specialiai
šio išradimo pristatymui surengtoje spaudos konferencijoje sakė

Apie 50 proc. rusų mano, jog
ateiviai egzistuoja, o daugiau
kaip pusė apklaustųjų abejoja,
kad amerikiečiai išsilaipino Mėnulyje, rodo sekmadienį paskelbti naujos valstybinio Viešosios
nuomonės tyrimų centro (VCIOM) apklausos rezultatai. „Šiuo
metu 42 proc. mūsų tautiečių
mano, kad nežemiškų civilizacijų atstovai nesilanko Žemėje
arba jų neegzistuoja, – sakoma
VCIOM pranešime. – Tačiau 45
proc. respondentų tiki, kad ateiviai egzistuoja: 27 proc. jų sakė,
kad ateiviai slepiasi nuo Žemės
gyventojų, dar 18 proc. mano,
jog valdžia slepia ateivius nuo
mūsų.“ Be kita ko, 57 proc. respondentų tvirtina, kad amerikiečiai niekada neišsilaipino Mėnulyje, o 1969 metais JAV valdžia
esą padirbo misijos į Mėnulį

Ketvirtadienį ar penktadienį turėtų
pasitaisyti finansinė padėtis. Visą
savaitę būkite ypač atidus skaitydamas ir pasirašinėdamas oficialius
dokumentus ir niekada nesakykite
"taip"", jei turite omenyje "ne".
VĖŽYS. Jau pirmadienį turėtumėte gauti papildomų pajamų, o gal
atsiras galimybė palypėti karjeros
laiptais. Kad ir kaip ten būtų, veikti
reikės greitai ir ryžtingai. Ypač didelės naudos gali atnešti projektas,
pradėtas savaitės pabaigoje.
LIŪTAS. Pirmadienį nepasirašinėkite jokių sutarčių ir apskritai
verčiau nesitarkite dėl svarbių dalykų - reali padėtis visai kitokia nei
jūs įsivaizduojate. Kelionė savaitės
viduryje bus sėkminga. Ketvirtadienį ar penktadienį galite tapti paskalų objektu. Šeštadienį galima įdomi
pažintis.
MERGELĖ. Savaitės pradžio-

je užsiimti šiaip jau nebūdinga
jums veikla būtų labai pravartu - tai sužadintų jūsų kūrybines
jėgas. Šią savaitę emocinis ryšys
su žmonėmis bus stiprus ir nuoširdus, bet realios pagalbos konkrečiuose darbuose verčiau iš nieko
nesitikėkite - teks pasikliauti savo
jėgomis.
SVARSTYKLĖS.
Savaitės
pradžioje galimi rūpesčiai namuose. Jei paklausysite protingo
patarimo, finansinės investicijos
savaitės viduryje turėtų būti sėkmingos. Savaitgalį, užuot ėjęs
į svečius, verčiau pasikvieskite
draugus pas save.
SKORPIONAS. Saugokitės savaitės pradžioje jus gali apgauti ar kaip kitaip nuvilti žmogus,
kuriuo visiškai pasitikite. Antroje savaitės pusėje daug rūpesčių
kels netikėtai didelės piniginės

Rusijoje sukurtas parašiutas
evakuacijai gaisro atveju
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dokumentinę medžiagą. Kaip parodė tyrimas, 2010-2017 metais
rusų pasitikėjimas mokslininkais
svyravo nuo 66 iki 79 procentų.
Dabar 59 proc. apklaustųjų mano,
kad mokslininkai slepia tiesą nuo
žmonių. Labiausiai mokslininkais
nepasitiki vidurinio išsilavinimo
neturintys žmonės (77 proc.). Tuo
tarpu kiek mažiau nei 45 proc.
aukštąjį išsilavinimą turinčių
žmonių nepasitiki mokslininkais.
Be kita ko, 93 proc. respondentų
mano, jog Žemė yra apvali ir yra
nepaneigiamų to įrodymų.

Klaipėdoje tęsiantis Jūros šventei, šeštadienio vidurdienį atiduota pagarba žuvusiesiems jūroje.
Nuo Kruizinių laivų terminalo
išplaukę laivai Baltijos jūroje nuleido vainikus, kuriuos skyrė Vyriausybės, savivaldybių, įvairių
organizacijų atstovai, diplomatai,
eiliniai piliečiai. Ceremonijoje,
kurioje dalyvavo beveik 30 laivų
flotilė, žuvusieji jūroje pagerbti
tylos minute. Tradicija, skirta pagerbti išplaukusius ir negrįžusius,
gimė 1934-aisiais. Šeštadienį taip
pat vyks gausybė kitų renginių,
pradedant drakonų valčių varžybomis ir baigiant ekskursijomis
bei koncertais. Šių metų didžioji
Jūros šventės premjera – spektaklis „Mobis Dikas“. Jis savaitgalio vakarais rodomas Klaipėdos
piliavietės aikštėje. Organizatoriai skaičiuoja, kad kasmet į Jūros šventę atvyksta mažiausiai
pusė milijono svečių. Klaipėdos
apskrities policijos atstovai BNS
informavo, jog šeštadienį negauta pranešimų dėl šventėje nukentėjusių žmonių, rimtesnių sveikatos sutrikdymų ar viešosios
tvarkos pažeidimų, nors miesto
gydymo įstaigos pranešė apie kelis sumuštus asmenis.
Rengiamas atminimo vakaras
Medininkų žudynių aukoms
Pirmadienį Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje rengiamas atminimo vakaras Medininkų žudynių aukoms. Vakarą
ves tragediją išgyvenęs Lietuvos
evangelikų reformatų generalinis
superintendentas Tomas Šernas.
Iškilmingi minėjimai prie Medininkų memorialo ir Antakalnio
kapinėse vyks antradienį. Tądien
sueis 27 metai nuo Medininkų tragedijos, kai sovietų omonininkai
išžudė pasienio poste budėjusius
Lietuvos pareigūnus. 1991 metų
liepos 31-ąją Medininkų pasienio
išlaidos. Turite pagaliau išmokti
sakyti "ne". Ilgainiui veikiausiai
prarasite susidomėjimą projektu,
kurį su tokiu užsidegimu šią savaitę ketinate pradėti.
ŠAULYS. Prieš siūlydamasis
padėti, gerai pagalvokite, ar turite
tam pakankamai laiko, ypač pirmoje savaitės pusėje. Neapsvarstęs visų niuansų galite prarasti
taip sunkiai įgytą pasitikėjimą.
Šią savaitę teks daug bendrauti su
žmonėmis, bet rezultatais veikiausiai liksite nepatenkintas. Ypač
sunku bus rasti bendrą kalbą su
priešingos lyties atstovais.
OŽIARAGIS. Pirmoje savaitės
pusėje sudaryti verslo sandėriai
bus pelningi. Trumpa dalykinė
kelionė antroje savaitės pusėje
bus maloni ir naudinga. Savaitgalį
visą savo energiją skirkite namų
ūkiui. Tikriausiai jau pribrendo

poste prie sienos su Baltarusija
buvo nužudyti septyni Lietuvos
pareigūnai – Mindaugas Balavakas, Algimantas Juozakas, Juozas
Janonis, Algirdas Kazlauskas,
Antanas Musteikis, Stanislovas
Orlavičius, Ričardas Rabavičius
nuo šautinių žaizdų galvoje mirė
ligoninėje rugpjūčio 2-ąją. Vienintelio sunkiai sužeisto muitinės pareigūno T. Šerno gyvybę
medikams pavyko išgelbėti. Dėl
Medininkų žudynių nuteistas ir
laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę atlieka buvęs OMON
milicininkas Konstantinas Michailovas. Dar tris omoninkus
– Andrejų Laktionovą, Česlavą
Mlyniką ir Aleksandrą Ryžovą
– Lietuvos teismai griežčiausia
bausme nuteisė už akių, nes Rusija atsisako juos išduoti.
Lietuva pirks naujų JAV
prieštankinių ginklų „Javelin“
Pentagonas pasirašė daugiau
nei 307 milijonų JAV dolerių
vertės kontraktą dėl prieštankinių sistemų „Javelin“ gamybos
pardavimui į užsienį.Arizonoje
gaminami ginklai bus tiekiami Lietuvai, Ukrainai, Estijai,
Australijai, Turkijai ir Taivanui.
„Sudaryta 307 535 950 dolerių
vertės Karinės įrangos pardavimo užsieniui (Australijai, Estijai,
Lietuvai, Turkijai, Taivanui ir
Ukrainai) sutartis su Tusone, Arizonos valstijoje įsikūrusia bendra įmone „Raytheon-Lockheed
Martin Javelin“ dėl prieštankinių
raketų sistemų „Javelin“ gamybos“, – rašoma praėjusią savaitę
paskelbtame JAV gynybos departamento pranešime. Darbus
planuojama baigti iki 2021-ųjų
rugpjūčio 31 dienos. Lietuva ir
JAV susitarimą dėl papildomų
prieštankinių ginklų pasirašė
praeitą mėnesį. Pagal jį, Krašto
apsaugos ministerija už 20 mln.
JAV dolerių, iš kurių 5 mln. dolerių – JAV parama, įsigis raketų ir
aušinimo vienetų, kurie bus skirti
Lietuvos kariuomenės Sausumos
pajėgų vienetams, BNS informavo ministerijos atstovai. Nešiojamoji vidutinio nuotolio prieštankinė raketų paleidimo sistema
„Javelin” JAV ginkluotosioms
pajėgoms pradėta kurti septinto
dešimtmečio viduryje. Lietuva
2002 metais tapo pirmąja užsienio valstybe, įsigijusia šį ginklą.
„Javelin“ skirtas kovoti su priešo
tankais, šarvuočiais, bet juo taip
pat gali būti naikinami sraigtasparniai ir bunkeriai.

-BNS
reikalas iš esmės pakeisti savo gyvenimo kokybę.
VANDENIS. Šią savaitę paskolintų pinigų veikiausiai nebeatgausite niekada. Gal verčiau
padėti protingu patarimu? Tik
pasistenkite primygtinai neprimesti savo nuomonės - ištikus
nesėkmei neabejotinai liktumėt
kaltas. Jei šį savaitgalį nuspręsite
kiek atsipalaiduoti ir pasilinksminti, tai gali jums kainuoti kiek
brangiau nei planavote.
ŽUVYS. Pirmoje savaitės pusėje teks gerokai paplušėti. Vargu
ar tilpsite į įprastinę darbo dieną.
Jei savaitei įpusėjus pastebėsite
pridaręs klaidų, verčiau taisykite
jas nedelsdamas - vėliau tai padaryti bus labai nelengva. Jūsų
sunkiai nuspėjamas elgesys savaitgalį gali sukelti konfliktą namuose.

