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Sveikinimai
http://www.anyksta.lt
LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 51/9034

Primename, kad per mūsų laikraštį galite
pasveikinti savo artimuosius vestuvių,
jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 16 eurų.

Jono Biliūno
Už grąžintas pakuotes anykštėnas
Totalinio sekimo sistema
gimnazijoje –
vidutiniškai gavo 1,80 euro
stebina ir glumina
šeši anglų kalbos
MINDAUGAS
SARGŪSkiemonių seniūnijos seniūNAS, rajono Tarybos narys, IĮ
šimtukai
nas Stasys Steponėnas teigia,
„Kompeksa“ direktorius:
- Jeigu žmonės galvojo, jog
iki tol nebuvo sekami, tai buvo
naivūs.

2 psl.
šiupinys
Gastrolės. Anykščių Šv. evangelisto Mato bažnyčios choras „Salve
Cantus“ viešėjo Ramygaloje, Šv.
Jono Krikštytojo atlaiduose, kur
sėkmingai giedojo, susibičiuliavo
su vietiniais parapijiečiais ir gausiai pasivaišino.
Ruošiasi. Olimpinėm žaidynėm
besiruošiantis plaukikas Giedrius Titenis startavo tarptautiniame plaukimo turnyre Italijoje. Jis laimėjo 100
m krūtine varžybas, 50 m distancijoje finišavo antras, 200 m – trečias.

Gyvūnai. Seimas persigalvojo
ir pakeitė pusmetį galiojusį Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą.
Ženklinti bei registruoti reikės tik iš
Lietuvos išvežamus ir į ją įvežamus
šunis, kates, šeškus. Tą daryti turės
ir šių gyvūnų veisėjai bei pavojingų
šunų veislių savininkai.
Kelionė. Penktadienį, liepos 1
dieną, mero pavaduotojas Sigutis
Obelevičius važiuos į Baltarusijos
Klecko miestą švęsti šios šalies
Nepriklausomybės dienos.
Medžioklė. Anykščių rajone
leista sumedžioti 4 vilkus.
Deklaravimas. Vis dar deklaruojami pasėliai arba tikslinami pateikti duomenys. Paramos paraiškas
galima teikti iki liepos 1 d. Patikslinti deklaravimo duomenis nedidinant jau įbraižyto ploto iki liepos 1
d. galima be jokių sankcijų.

4 psl.
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Vyras nuskendo bandydamas
perplaukti tvenkinį vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Dabužių tvenkinys pasiėmė dar vieną auką. Joninių vakarą nuskendo jį perplaukti bandęs 40-ies
metų anykštėnas.
Vyriška kompanija leido vakarą prie tvenkinio ir 1976 m. gimimo A.R. bičiuliams pranešė, kad
plauks į kitą tvenkinio pusę. A.R. išplaukus, kiti vyrai išėjo jo pasitikti į kitą tvenkinio pusę ir, kaip
jis skendo, net nematė.

Kupiškyje. Vienas iš Anykščių
socdemų lyderių Romaldas Gižinskas įsidarbino Kupiškio socialinės
globos namuose, užimtumo vadovu. Lietuvos muzikos akademiją
baigęs R.Gižinskas Anykščiuose
neteko darbo - iš pradžių muzikos
mokykloje, paskui ir Kurklių kultūros namuose. Kupiškio socialinės
globos namams vadovauja anykštėnas Rolandas Paltinas. R.Gižinskas
šioje įstaigoje dirba visu etatu.
Atlaidai. Sekmadienį Svėdasuose švęsti didieji Šv. apaštalų Petro ir
Povilo atlaidai: iškilmingas pamaldas labai pagyvino „Marijos Radijo“ vadovas kun. Povilas Narijauskas, koncertavo operos solistai Rasa
Jazukonyte ir Deividas Staponkus.

kad užstato sistemos atsiradimas sumažino „bambalių“
krūvas paežerėse ir pakelėse.

Dabužių tvenkinio vidutinis gylis vos 2 metrai, tačiau jis nuolat
pareikalauja naujų aukų.
Nesulaukę tvenkinį bandžiusio perplaukti draugo, jie paskambino bendruoju pagalbos telefonu.
Pasak Anykščių rajono Kriminalinės policijos skyriaus viršininkės
Aušros Staškevičienės, prie Dabužių
tvenkinio vakarą leidę vyrai nei žvejojo, nei Jonines šventė. Ar nuskendęs vyras buvo neblaivus – nustatys
teismo medicinos ekspertai. Kitų prie

ežero vakarojusių vyrų girtumas nebuvo tikrinamas, nes A.Staškevičienė
dėstė, kad liudininkų blaivumas nėra
nustatinėjamas. Nelaimės liudininkais tapę vyrai policininkams teigė,
kad jie bandė atkalbėti A.R. nuo plaukimo per tvenkinį.
Narai A.R. kūną surado 170 metrų nuo kranto, 3,6 m. gylyje. Dirbo
iš Utenos iškviesti narai, kurie kūno

Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas
Saulius Slavinskas pataria
vandenyje laikytis saugumo
taisyklių, kaip kad taisyklių
laikomės vairuodami automobilius.
paieškai naudojo sonarą.
„Visi žinome, kad reikia laikytis
kelių eismo taisyklių, o būdami vandenyje žmonės dažnai ignoruoja bet
kokias taisykles. Kas dabar žino, kas
atsitiko? Gal jėgos apleido, gal sveikata sustreikavo…” – svarstė Anykščių
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius Slavinskas. Anykščių
rajono policijos komisariatas dėl A.R.

mirties priežasties nustatymo pradėjo
ikiteisminį tyrimą, tačiau šis tyrimas
greičiau yra formalus – niekam nekyla įtarimas, kad vyras buvo nužudytas.
Pernai Dabužių tvenkinyje apsivertus valčiai nuskendo du žvejai.
Lapkričio 13-ąją Dabužių tvenkinyje nuskendo 1943 ir 1951 m. gimimo kaimynystėje gyvenę vyrai. Kai
ugniagesiai gelbėtojai nuvyko į įvykio vietą, jie rado tolokai nuo kranto
apvirtusią valtelę ir plūduriuojančias striukes. Tikėtina, kad vyrai dar
bandė išplaukti į krantą, tačiau jiems
nepavyko. Vieno jų kūnas rastas 3,
kito – 3,5 metrų gylyje. Diena buvusi
rami, pavojaus apvirsti žvejams, kad
ir maža valtele, lyg ir nebuvo. Tačiau
valtelė buvo neregistruota, vyrai neturėjo gelbėjimosi liemenių ar rato. Vienas Dabužių kaimo gyventojas teigė,
lyg ir girdėjęs pagalbos šauksmus.
Vyresni anykštėnai atsimena, jog
ir ankstesniais metais Dabužių tvenkinys pareikalaudavo aukų. Dabužių tvenkinys atsirado 1980 metais
užtvenkus Susienos upę. Tvenkinio
ilgis – 1,7 km, plotis – iki 300 metrų.
Kranto linija – 4,2 km. Vidutinis tvenkinio gylis yra vos du metrai, tačiau
jame yra vietų, kur gylis siekia ir šešis
metrus.
Daugiau nelaimių šį karštą ir ilgą
savaitgalį išvengta. Ugniagesiams
neteko važiuoti gesinti įsiliepsnojusių Joninių laužų. Pasak S.Slavinsko,
paprastai per ilguosius savaitgalius
deginamos pirtys, o šį kartą dėl to, jog
lauke buvo karšta kaip pirtyje, vargu
ar kas pirtis kūreno.
Policijos pareigūnams teko važiuoti raminti Joninių aistrų, tačiau, pasak
A.Staškevičienės, didesnių bėdų buvo
išvengta.

Svėdasiškiai svėdasiškiams...

Sekmadienį Svėdasų bibliotekos meno galerijoje buvo
atverta svėdasiškio Raimondo
Guobio fotografijose užfiksuotų svėdasiškių portretų paroda
„Pragiedrulių žemės veidai“.
Muziejininkas, daugelio knygų apie Aukštaitijos parapijas
autorius, “Anykštos” redakcijos bendradarbis, Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos
laureatas, tautotyryrininkas R.
Guobis dėkojo Aukščiausiam,
kad kaip svėdasiškis gimė ir
dabar tarp svėdasiškių gyventi
gali.

Parodos autorius Raimondas
Guobis pasakojo apie didžią
laimę vis labiau ir labiau gimtojo kraštelio dvasią suprasti.

Matai, kaip aš nufotografuota...stebisi Pranutė
Puzelienė.

4 psl.

KONKREČIAI

Istorinis beržas
neatlaikė
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spektras
Protestas. Pirmadienį prie
„Stop“ juosta nuo protestuojančiųjų atsitvėrusios Vyriausybės susitiko Seimo priimtą Darbo kodeksą
palaikančiųjų ir jam besipriešinančių stovyklos. Vienoje V. Kudirkos
aikštės pusėje sustojo profsąjungos
su plakatais „Darbuotojams - orų
atlyginimą!“, „Neoliberalams ne
vieta LSDP“, „Nėštumas - grėsmė
netekti darbo“. Prie Vyriausybės
susirinko ir jaunimo iniciatyvinė
grupė „Gyvenimas per brangus“,
kurios nariai praėjusios savaitės
pabaigoje buvo užtvėrę įėjimą į
Ministrų Kabineto pastatą. Judėjimas reikalauja pakeisti kai kurias naujo Darbo kodekso dalis ir
sugrąžinti senųjų galiojimą, daugiausiai susijusių su darbuotojo
atleidimo iš darbo terminais bei
sąlygomis, taip pat nėščiųjų teisėmis. Piketuotojai neigiamai vertina
ir nenustatytos apimties darbo sutartis bei laikinojo darbo sutartis
nuolatiniam darbui.

Raimondas GUOBIS

Iš birželio 17 - tos į 18- tą siautusios vėtros neatlaikė beržas,
kurį prieš 140 metų pasodino vyskupo Antano Baranausko brolis
Jonas. Iš 12 pasodintų medžių alėjos prie Antano Žukausko - Vienuolio namo buvo likę tik trys beržai, kurių vidurinįjį nulaužė
vėjas. Vėtra beržo kamieną nulaužė kiek žemiau vainiko.
Didžiojo 1862 - 1863 metų sukilimo prieš caro valdžią pralaimėjimą lydėjo represijos - mirties
bausmės, kalėjimas ir tremtis į Sibiro tyrus.
Anykščių “starosta“ tarnavęs
ūkininkas, poeto, vyskupo Antano Baranausko brolis Jonas, nors
kartu su sukilėliais į kovas neišėjo,
bet jiems buvo palankus, kiek galėjo pagelbėjo, matyt caro valdžiai
ar įtakingiems piliečiams neįtiko,
žinia apie jo nepatikimumą pasklido, gal kas ir raštą apie tai brūkštelėjo, tad žmogus buvo įskūstas ir
nubaustas 12 metų tremties tolimajame Sibire.
Sugrįžęs namo išmintingas sodietis savo nelaisvės metus įamžino tikriausiu paminklu - sodybos
pakrašty, pavieškelėje, į vieną eilę

susodino dvylika beržų.
Pasak anykštėno, akademiko
Antano Tylos, tai, matyt, pirmasis
ir labai unikalus paminklas Sibiro
tremtiniams atminti. Audros, vėjai,
neramumai retino istorinę alėją.
1990 metų sulaukė tik pusė, vos
šeši medžiai, o po savaitgalio audros pasiliko tik du beržai.
Vienas, pats tapybiškiausias,
visai prie rašytojo A. Žukausko Vienuolio namo, pajuodusiu, įdiržusiu kamienu, stipriai pakrypęs,
bet jau medžių priežiūros specialistų gydytas ir specialiais žiedais
sutvirtintu kamienu. Kitas, gi nors
ir tiesus, bet puvinio kiek pažeistas, rodosi, ir visai nedidelis, visai
jaunas - matyt smiltimis, žvirgždu
išpiltas kalnelis skurdoka vieta
buvo jiems labai dideliais užaugti.

Vėtra tiesiog “nusuko“ Antano Baranausko brolio pasodinto
beržo viršūnę...

Žvejų rankose – įspūdingi laimikiai
Anykščių žvejai pasakoja apie įspūdingus laimikius. Geriausiai
kimba užsienyje dirbantiems ir gyvenantiems kraštiečiams.

Modestas Atmanavičius savo laimikį vadina „gyvenimo žuvimi“.

Norvegijoje gyvenantis anykštėnas Nerijus Sabockis pozuoja šalia
įspūdingo dydžio oto. Vyras pasakoja, kad šią žuvį drąsiai galima
kiek pavargus ištraukti ir su meškere, tačiau jis žvejoja su „šniūrais“.
Kai kurie internautai, pamatę 120
kilogramų sveriantį laimikį, negalėjo patikėti, kad jis yra tikras...
Anglijoje gyvenantis anykštėnas Modestas Atmanavičius sugavo įspūdingo dydžio šamą, kurio
ilgis – 192 centimetrai, o svoris
– apie 50 kilogramų. Žvejys pasakojo, kad laimikį iš vandens telkinio teko traukti keturias valandas.
Teko kviestis ir pagalbos, nes vienam tokio dydžio žuvies esą nebūtų pavykę ištraukti.
Beje, šį pirmadienį buvo minima
Tarptautinė žvejų diena.
-ANYKŠTA

Nerijus Sabockis teigia, kad
tokį galiūną iš vandens galima ištraukti ir su meškere.
„Facebook“ nuotraukos

Jono Biliūno gimnazijoje – šeši anglų kalbos šimtukai
Pirmadienį, birželio 27-ąją, paskelbti valstybinio anglų kalbos
egzamino rezultatai.
Kitų užsienio kalbų egzaminų
– rusų, vokiečių, bei prancūzų,
Anykščių rajone nelaikė nei vienas
abiturientas.
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus
vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė ,,Anykštai“ sakė, jog kol
kas egzamino rezultatus tiksliai
žino tik mokyklos ir egzaminą laikę mokiniai, tačiau jau aišku, kad
didžiausioje Anykščių rajono Jono
Biliūno gimnazijoje visi egzaminą
laikę mokiniai jį išlaikė. Vienintelį
anglų kalbos šimtuką gimnazijoje
gavo Virginijos Kvedarienės mokinė Gustė Jakimavičiūtė.
Tikslesni duomenis apie tai, kaip
anglų kalbos egzaminą laikė kitų
rajono mokyklų abiturientai, bus
žinomi po to, kai savivaldybė gaus
egzaminų protokolus, o tai, pasak
N. Pranckevičienės, gali užtrukti
kelias dienas.
Taip pat šimtukais įvertintos ir
dar kelių Jono Biliūno gimnazijos
abiturientų anglų kalbos žinios.

Pagal tarptautinio IELTS egzamino sistemą šimtukus, „Anykštos“
žiniomis, gavo Tomas Mažvila,
Milgeida Jatkūnaitė, Einius Pajarskas, Skomantas Bilbokas, Austėja
Šmigelskaitė. Nuo 2016 metų vietoje valstybinio egzamino rezultato
stojant į aukštąsias mokyklas užskaitomi ir tarptautinių egzaminų
(IELTS, TOEFL ir kt.) rezultatai.
Portalas delfi.lt skelbia, jog
Lietuvoje užsienio kalbos (anglų)
valstybinį brandos egzaminą, kuriame dalyvavo 20 252 kandidatai iš 20 676 užsiregistravusiųjų,
šiemet išlaikė 97,9 proc. 100 balų
įvertinimą gavo 772 kandidatai (3,8 proc. visų dalyvavusiųjų
egzamine). Praėjusiais metais
valstybinį anglų kalbos brandos
egzaminą išlaikė 99,7 proc. visų
laikiusių kandidatų. Užpernai šio
egzamino išlaikymas siekė 99,2
proc. Šimtukus 2014 m. gavo 2,15
proc. laikiusiųjų. 2015 m. anglų
kalbos abitūros egzaminą laikė
21 tūkst. 230 kandidatų, jie turėjo

atlikti klausymo, skaitymo ir rašymo užduotis. Mokinių surinktų
anglų kalbos egzamino užduoties
taškų vidurkis šiemet yra 63,5

taško (2013 metais šis vidurkis
buvo 60,89 taško, 2014 metais –
55,6 taško).
-ANYKŠTA

Ėjai per žemės akmenuotą kelią
Ne kartą plovė ašaros akis.
Galbūt todėl plaukai pabalę
Ir kartais skauda nerami širdis.
Bet neliūdėk, kad metai nuplasnoja
Tarytum paukščiai į šiltus kraštus
Jums jubiliejų gražų dovanojo,
O dienos verčia vėl naujus lapus.

60-ojo jubiliejaus proga
Vitaliją MATIUKIENĘ,

gyvenančią Viešintose, sveikina
sūnūs su marčiomis ir anūkėmis

Nuomonė. Net ir britams referendume nusprendus trauktis, Europos Sąjunga (ES) lieka vieninga,
pažymėjo Prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmadienį per tradicinį
susitikimą su mūsų šalyje akredituotais ES valstybių ambasadoriais.
„Dabar svarbiausias visos ES
uždavinys - išmokti „Brexito“
pamokas, išsaugoti žmonių pasitikėjimą Europa ir neleisti, kad
tuo pasinaudotų populistinės
antieuropietiškos jėgos“, - šalies vadovės poziciją perdavė
Prezidentūros spaudos tarnyba.
Prezidentės teigimu, dėl tolesnių
Jungtinės Karalystės (JK) ir ES
santykių bus nuspręsta derybose.
Pasipiktino. Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius pasipiktinęs Seimo valdančiosios
daugumos sprendimu laikinosios
komisijos dėl Seimo nario Vytauto Gapšio teisinės neliečiamybės panaikinimo pirmininku
paskirti partijos „Tvarka ir teisingumas“ narį Kęstą Komskį,
o sprendimą pateikti tik rugsėjo
pabaigoje, galimai bandant malšinti kilusį skandalą iki rinkimų.
„Stebina laikinosios komisijos
narių nutarimas, kad pirmininku
skiriamas partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys K. Komskis, kai
ši partija teisiama byloje dėl korupcijos. Ne mažiau netikėta, kad
komisija siūlo išvadas pateikti
rugsėjo pabaigoje, kad teisėsauga, iki Seimo kadencijos pabaigos
likus mažiau nei mėnesiui, jau
nieko nebegalėtų padaryti. Tokį
sprendimą galima sąmoningai
traktuoti kaip siekį trukdyti teisėsaugai, o valdančioji koalicija dar
kartą įrodo, jog ji yra priedangos
korupciniams nusikaltimams organizacija“, - sakė A. Kubilius.
Avys. Lietuvos avių augintojų asociacijos vadovas Žilvinas Augustinavičius sako, kad
avių augintojų šalyje gausėja
kiekvieną mėnesį. Šiuo metu
asociacijoje yra 180 narių.
„Beveik kiekvieną mėnesį sulaukiame naujų prašymų priimti į asociaciją. Mūsų daugėja“, - teigė Ž.Augustinavičius.
Būtent dėl to jo nestebina Žemės
ūkio ministerijos paskelbta statistika, kad per 2016 m. sausio-balandžio mėnesius. lyginant su tuo
pačiu praėjusių metų laikotarpiu,
avienos produktų gamyba Lietuvoje padidėjo 36,39 proc. (iki
45,51 t).

KOMENTARAI
IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
Statistika. Nors du trečdaliai
šalies gyventojų mano, kad pastaruoju metu padėtis šalyje blogėja,
pirmąjį vasaros mėnesį ženkliau,
tai yra 8 procentiniais punktais, ūgtelėjo optimistiškai padėtį vertinančių piliečių skaičius.
Gegužės pabaigoje-birželio pradžioje naujienų agentūros ELTA
užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės „Baltijos
tyrimai“ atliktos apklausos duomenimis, 35 proc. respondentų įsitikinę, kad Lietuvoje reikalai pastaruoju metu krypsta teigiama linkme.
Prieš mėnesį atliktos analogiškos
apklausos metu pozityvių permainų įžvelgė 27 proc. apklaustųjų.
Kad reikalai Lietuvoje iš esmės
krypsta į blogąją pusę nurodė 64
proc. piliečių - 8 proc. punktais
mažiau nei prieš mėnesį.
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Totalinio sekimo sistema
stebina ir glumina
Šalies žiniasklaida praneša, kad Lietuvoje seniai galioja įstatymai, įpareigojantys bankus ir kitas mokėjimų įstaigas informuoti
tarnybas apie mokėjimų kortelių savininkus ir įtartinus jų sandorius, tačiau Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba galimai seka
absoliučiai visus banko mokėjimo kortelių savininkus, renka informaciją apie jų atliekamas operacijas, nesvarbu, kiek jie turėtų
pinigų ir ką su jais bedarytų.

Saugumo
jausmo tai
neprideda

Visus sekti nėra
logikos

Metinės. Pirmadienį minėtos šeštosios pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos Prezidento Algirdo
Mykolo Brazausko mirties metinės.
Prezidento atminimą Antakalnio
kapinėse pagerbė šeimos nariai,
Ministras Pirmininkas Algirdas
Butkevičius, Seimo socialdemokratų partijos frakcijos nariai, partijos bičiuliai, bendražygiai, politikai, Lietuvos piliečiai.
Prizininkai. Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pasveikino Europos irklavimo pirmenybėse
sekmadienį sidabro medalį iškovojusį kanojininką Henriką Žustautą
ir baidarininką Igną Navakauską,
laimėjusį bronzinį apdovanojimą.
Kuo greičiau. Didžioji Britanija
po referendumo turi kuo greičiau
pradėti pasitraukimo iš ES procedūrą. Tai pirmadienį pareiškė Prancūzijos finansų ir valstybės sąskaitų ministras Mišelis Sapenas.
„Londonas turėtų kuo greičiau
pradėti išstojimo iš ES procedūrą. Didžioji Britanija balsavo už
„Brexit“, dabar jis nedelsiant turi
būti įgyvendintas. Nesutarimų šiuo
klausimu tarp Prancūzijos ir Vokietijos nėra“, - sakė M. Sapenas.
Rinkimai. Ispanijos premjero
Mariano Rachojaus vadovaujama
valdančioji Liaudies partija laimėjo sekmadienį surengtus pakartotinius parlamento rinkimus, bet
neiškovojo absoliučios daugumos.
Preliminariais duomenimis, Liaudies partija Deputatų Kongrese
(žemieji parlamento rūmai) gavo
137 mandatus iš 350. Antrąją vietą
užėmė socialistai. Naujos sudėties
parlamente jie turės 85 mandatus
- penkiais mažiau negu iki šiol.
Trečiąją vietą su 71 mandatu užėmė blokas „Unidos Podemos“. 32
vietas parlamente turės centristų
partija „Piliečiai“.
Pristabdys. Daugelis Didžiosios Britanijos įmonių linkusios
įšaldyti naujų darbuotojų priėmimą po šalies gyventojų referendume išsakytų ketinimų pasitraukti iš Europos Sąjungos.
„Institute of Directors“ (IoD) atlikus 1000 savo narių apklausą paaiškėjo, kad maždaug ketvirtadalis
jų planuoja „įšaldyti“ naujų darbuotojų priėmimą. Rezultatai taip pat
parodė, kad trečdalis įmonių samdys darbuotojus tokiu pačiu tempu,
dar 5 proc. žada mažinti darbuotojų
skaičių. Beveik du trečdaliai respondentų pasisakė, kad balsavimas
neigiamai veikia jų veiklą.

Parengta pagal
ELTA informaciją

vykdomi finansinių nusikaltimų
veiksmai. Aš naudotis banko mokėjimo kortele nebijau, nes nieko
nusikalstamo ir neteisėto nedarau.
Tik man keistoka, kad prieinama
prie tokios totalinio sekimo sistemos. Turbūt Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba nebeturi ką
veikti? Jeigu žmogus išsigrynina
10 000 eurų, tai galbūt ir yra blogai, bet jei tik tuos savo atlyginimo
pinigus, ar jis gali būti potencialus
nusikaltėlis? Nemanau, kad dėl to
savo pinigus turėtume laikyti namuose, o ne bankuose, bijoti atsiskaityti kortelėmis. Tačiau tokių
dalykų neturėtų būti normalioje
demokratinėje valstybėje, jeigu
taip yra iš tiesų, ką rašo spauda.

Pas mus visi ir
visur sekami

GEDIMINAS KUTKA, kavinės „Pas Gedą“ savininkas:
- Šias mintis girdėjau jau seniai, tik visada norėjau tikėti,
kad tai liečia tik pavienius asmenis ar įmones.Bet tikrai nenustebino šis straipsnis. Saugumo
jausmo tokie atvejai tikrai neprideda. Banko paslaugų atsisakyti
jau nebeįmanoma, belieka tikėti,
kad šiomis duomenis administruojančiomis įmonėmis verta
pasitikėti.

savaitgalio diskusija

ALVYDAS GERVINSKAS,
rajono Tarybos narys, buvęs
Šiaulių banko Anykščių klientų
aptarnavimo skyriaus vedėjas:
- Kol aš dirbau banke, tokių
dalykų, kad sekamas kiekvieno
lito ir euro judėjimas, negirdėjau.
Nemanau, kad tai yra gerai, jei ši
funkcija atliekama be kažkokių
tai sankcijų. Nėra logikos sekti
tuos, kurie atlieka dešimties ar
dvidešimties eurų pavedimus. Ko
gero, nelabai tokiomis sumomis
gali būti finansuojami teroristai ar

Privatumo lieka
vis mažiau

MINDAUGAS SARGŪNAS,
rajono Tarybos narys, IĮ „Kompeksa“ direktorius:
- Manau, jeigu žmonės galvojo, jog iki tol nebuvo sekami,
tai buvo naivūs. Kuo toliau, tuo
žmonės turi vis mažiau privatumo.Visa elektroninė erdvė yra
pastoviai stebima, kuo žmonės
domisi ir ką ten jie daro. Man
asmeniškai tai nepatinka, kaip
manau ir daugumai. Norėtųsi
turėti daugiau privatumo. Iš kur
žmonės gali būti tikri, jog ta visa
informacija gali „nenutekėti į
šalį“. Pavyzdžiui, tokia informacija kaip įmonės atsiskaitymai
su tiekėjais. Konkurentai tokia
informacija tikrai pasinaudotų
ir, galvoju, už tokios informacijos gavimą, gali dėti nemažai
pastangų.

-ANYKŠTA

Nusimeskim pečius spaudžiančius
Briuselio pinigus!

Praėjusį savaitgalį portalo anyksta.lt skaitytojus kvietėme diskutuoti globalia tema – apie Jungtinės Karalystės pasitraukimą iš Europos Sąjungos. „Ar baisu, kad Jungtinė Karalystė traukiasi iš ES?
Kas toliau bus? Grius visa ES, sunaikindama ir Lietuvos ekonomiką? O gal atvirkščiai - viskas tik į gera?” – klausėme skaitytojų.
X – man: „Kas bus dar pamatysime, parodys keleri ateinantys
metai, spėlioti dar anksti. Savaime
aišku, kad nepasieisime be neigiamų pasekmių. Greičiausiai ir kitose
šalyse sustiprės euroskepticizmas,
įskaitant ir Lietuvą. Turbūt dar ne
kartą bus organizuojami panašūs
referendumai kitose valstybėse.
Belieka tikėtis, kad nenukentės Didžiojoje Britanijoje dirbantys imigrantai iš Lietuvos, pavyks jiems
išsaugoti galimybę dirbti šioje šalyje, nepasikeis dalies britų požiūris į
ten gyvenančius ir dirbančius mūsų
tautiečius, savi – netaps svetimais ir
nepageidaujamais“.
tik geriau ir geriau: „Populistai
galės džiaugtis, kad iš emigracijos
grįžta lietuvaičiai. Bet grįš tik tie,
kurie D.Br. dirbo nelegaliai, vagiliavo ir buvo panašūs veltėdžiai.
Tie, kurie dirbo sąžiningai, yra
gabūs – liks. Turėsime padidėjusį
skaičių vagių ir socialinės paramos
prašytojų Lietuvoje.“
Alvydas Janickas: „Manau ne
vienas džiaugiamės Jungtinės Karalystės referendumo rezultatais.
Sveikiname britų norą būti savarankiška ir nepriklausoma valstybe,

ALEKSAS ALEKSIŪNAS,
smulkusis verslininkas:
- Mačiau tą straipsnį. Pas mus
visi sekami ir visur, todėl ši žinia

nei kiek nenustebino. Pabandykit
išreikšti savo kitokią nuomonę
apie daugelį reiškinių, „naujas požiūris“ ne tik kad netoleruos... Aš
pats naudotis bankų paslaugomis
nebijau, nes nieko tokio, kad reikėtų slėpti, tiesiog nedarau.

rūpintis ir ginti pirmiausia savo šalies ir savo gyventojų interesus ir jų
socialinį gerovę. Ne tokią Europos
Sąjungą įsivaizdavome, kokia ji yra
dabar su milžiniška biurokratija,
„plaunamais“ Europos Sąjungos
pinigais per pseudo projektus ir
vyraujančia milžiniška korupcija.
Demokratija Britanijoje triumfuoja,
gerbkime šį britų sprendimą. Britai
yra išdidi ir ori tauta. /.../ Įkvėptos
britų pavyzdžiu, manau, netolimoje
ateityje likimo Europos Sąjungoje
klausimu pasisakys tokios pasiturinčios socialinės gerovės valstybės kaip Nyderlandai ir Prancūzija.
Istorinė patirtis rodo, kad dirbtinai
sukurtų ir sulipdytų imperijų, kaip
Sovietų sąjungos karine okupacija,
ar Europos sąjungos savanaudiškumu, egzistavimai yra trumpalaikiai.
/.../“
Barabanas (atsakymas į: Alvydas Janickas): „Tu džiaugies kaip
pelė gyvenanti maisto sandeliuke,
kad numirė šeimininkas ir dabar galėsiu valgyti kiek noriu ir man niekas nemaišys. Tai žinok, kad maisto
daugiau nebebus ir jo nepasipildys.
Tavo mentalitetas to nesupranta,
ir čia reikia liūdėti, o ne džiaugtis.

/.../“
Šaunuoliai Britai!: „Nusibodo
Briuselio vadovavimas, liaudis parode savo balsą! Nieko stebėtino. O
kad mes esam pudeliukai tik amsėti,
rusai puola sugebam tai faktas. Subyrės šita sąjunga, vėliau ar anksčiau. Tik gaila, kad už evrą politikai
parsidavė, liaudį pavertė vergais, o
patys tapo ponais. Bet kaip sakoma,
istorijos ratas sukasi „sukils varguoliai prieš ponus, ateis laikas.“
Juozas: „Toks britų sprendimas
naudingas tik Putinui. Jiems patiems? Nemanau. Savas problemas
galima spręsti ir kitais būdais. Pvz.,
priimant nacionalinius teisės aktus,
įtakojant ES įstatymų priėmimą,
kontroliuojant nelegalų darbą ir t.t.
Deja, deja, Putino Rusija laimi... O
mes skaldykimės.“
Juza – Juozui: „Juozeli, o iš kur
tu taip gerai žinai, kas naudinga Putinui. Gal slaptu patarėju jam dirbi?
Ar tik tu Kremliui neagentauji, a ?
Kas dieną arbatą arba vodką su juo
geri? Ne? Tikrai ne? Tai gal tu aklas
neva lietuviškos, bet „iš už balos“
finansuojamos propagandos klapčiukas, kuris moka tik kelias frazes
„Rusai puola“, „Maskva perka Lietuvą“, „Putinas chuilo“, „Ei NATO,
greičiau mus gink nuo ruskių“ ...

Tiek temoki ir vis garsiau antirusiškai loji, deja, visai kaip ta tėtušio
šunauja. Gali sau ir toliau laisvai
demokratiškai kiauksėti, tik kad
daugumai tu jau juodai atsibodai“.
Bentlis (atsakymas į: Juza - Juozui): „Daugelis vatnikų nežino istorijos, Smetona taip pat juokėsi iš
suomių kalbų, kad rusai puls ir nesiruošė gynybai. O suomiai ruošėsi
karui prieš barbarus iš rytų ir realiai
apsigynė per Žiemos karą. Suomiai
nepatyrė Stalino genocido, skirtingai nei Lietuva ir matome, kaip jie
dabar gyvena“.
Barabanas (atsakymas į: Krakatūzas - Robertui): „Gaila kad
tavęs Stalinas nesupūdė Sibire.“
Dd: „Šifruojant didelis durnius,
paprastas žmogus iš ES nieko negavo, tik vagys, o gal pats priklausai
tai vagių šaikai, kiek milijonų Lietuvai, o kieno kišenėse tie milijonai
ir kas juos uždirbo, idiotas.“
Dd: „Jūs, buduliai, nebeverkite...
ir nevarykite ant Europos Sąjungos,
jei ne ji, da būtumėt irisiukus valgę.... reikia tik permainų biškį ir bus
viskas gerai. Jūs tik pažiūrėkite, ne
milijonų, o milijardų Europa įėjo į
Lietuvą. Ūkininkam kelius sutvarkė...ai galėčiau vardinti...“
-ANYKŠTA

“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.

IŠ ARTI

2016 m. birželio 28 d.

Už grąžintas pakuotes anykštėnas
daiva.g@anyksta.lt
vidutiniškai gavo 1,80 euro
Daiva GOŠTAUTAITĖ

18 taros vienetų – tiek vidutiniškai kiekvienas anykštėnas per keturis mėnesius į taromatus ar
rankinio supirkimo punktus grąžino specialiu ženkleliu pažymėtų pakuočių.
Už vieną grąžintą butelį atgaunamas 10 centų užstatas.

VšĮ
„Užstato
sistemos
administratorius“ direktorius Gintaras Varnas sakė,
kad esant reikalui, Anykščių rajone galėtų atsirasti
ir daugiau taromatų.
Taromatai – tik mieste
Nuo šių metų vasario 1 d.
Lietuvoje pradėjo veikti nauja
užstato sistema, kada žmogus
parduotuvėje perkantis vandenį,
sultis, girą, alų, sidrą sumoka ne
tik šios prekės kainą, bet ir papildomą 10 centų depozitą, kuris
grąžinamas atidavus tarą.
Užstato sistemoje dalyvaujančios parduotuvės yra pasirašiusios
sutartį su VšĮ „Užstato sistemos
administratorius“, kuri aprūpina
pardavėjus taros surinkimo priemonėmis, pasirūpina pardavėjų
surinktų pakuočių gabenimu į
administratoriaus
skaičiavimo
centrą, administruoja surinkto
užstato apskaitą bei judėjimą.

Skiemonių seniūnijos seniūnas Stasys Steponėnas
teigia, kad užstato sistemos atsiradimas sumažino
„bambalių“ krūvas paežerėse ir pakelėse.
VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ direktorius Gintaras Varnas sakė, kad Anykščių
rajono parduotuvėse yra įrengti
4 taromatai bei 44 rankinio supirkimo punktai. Visi 4 taromatai
yra pačiame mieste – abiejuose
„Norfos“ prekybos centruose,
„Maximoje“ ir „Iki“. Rankinio
surinkimo punktai yra įsteigti
visose Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo parduotuvėse bei
kai kuriose privačiose parduotuvėse.
Superkama tik specialiu
ženklu pažymėta tara
„Per keturis mėnesius Anykščiuose surinkta daugiau nei 470

Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo administracijos direktorė Rita Kripaitienė teigė,
jog būtų idealu, kad kiekvienoje
seniūnijoje atsirastų bent po
vieną taromatą arba didėtų kaina, parduotuvėms mokama už
vieną pakuotę.

tūkst. vienkartinių pakuočių.
Atsižvelgus į gyventojų skaičių,
vienas anykštėnas jau grąžino 18
taros vienetų. Iš viso Lietuvoje
vasario – gegužės mėnesiais surinkta 78 mln. skardinių, plastiko ir stiklo butelių.
Pakuočių surinkimas Lietuvoje
vykdomas dvejopai – taromatais
arba rankiniu būdu. Todėl taromatai įrengiami tose parduotuvėse, kuriose per mėnesį surenkama
bent 10 tūkst. vienkartinių pakuočių, arba maždaug 340 pakuočių
kasdien. Taromato pastatymas reikalauja ir ženkliai didesnio ploto, ir papildomų investicijų. Mažesnes parduotuves aprūpiname
rankinio surinkimo priemonėmis
– maišais, laikikliais.

Esant poreikiui ir atsižvelgiant
į surenkamus pakuočių kiekius,
Anykščių rajono parduotuvėse
gali būti įrengta ir daugiau taromatų“ – kalbėjo G. Varnas.
Nei taromatuose, nei rankinio
surinkimo punktuose nepriimama stipriųjų gėrimų tara. Atsižvelgta ir į tai, kad stipriųjų
alkoholinių gėrimų įvairovė yra
milžiniška, vyrauja įvežtinis
vynas, tad importuotojams būtų
nemenkas iššūkis gaminti ir klijuoti naujas etiketes, pažymėtas
užstato ženklu.
Be to, stiprūs alkoholiniai gėrimai neretai būna brangesni,
todėl kai kuriems gyventojams
10 centų gali būti nepakankama
motyvacija grąžinti pakuotes.
Mažiau teršiama aplinka
Kad taromatų poreikis yra,
patvirtina ir „Anykštos“ pakalbintas Skiemonių seniūnijos seniūnas Stasys Steponėnas: „Atsiradus pakuočių užstato sistemai
gerokai sumažėjo pakelėse, prie
vandens telkinių ar tiesiog miestelio gatvėse besimėtančių „bambalių“. Būdavo po savaitgalio
baisu kiek jų randi, o dabar net
ir žmonės, dirbantys viešuosius
darbus, pastebi ir sako, kad jų
gerokai sumažėjo. Manau, kad
kitaip ir būti negali – juk 10 centų nemaži pinigai. Aš ir pats vietoj to, kad mesčiau į konteinerį,
vežu tarą priduoti. Tikrai žinau,
kad pakuotes surenka „kooperatyvo“ parduotuvės, taip pat kai
kurie privatūs prekybininkai, tačiau, ar kiekvieno kaimelio parduotuvėje ši paslauga teikiama,
nežinau. Skiemonių gyventojai
tikrai Skiemonyse grąžina, o
šiaip kaimelių, manau, veža ne į
Skiemonis, bet į Anykščius“.

Prekybininkai susiduria su
nepatogumais
Tuo tarpu Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo administracijos
direktorė Rita Kripaitienė teigė, kad
naujoji užstato sistema yra patogi
žmonėms, tačiau prekybininkams
su jos atsiradimu gerokai padaugėjo darbo. „Prieš įsigaliojant užstato
sistemai iš šios paslaugos administratoriaus gavom ir konkrečius
nurodymus, kaip, pavyzdžiui, turi
atrodyti taros pilni maišai – jie negali būti nei per tušti, nei per pilni,
buteliai negali būti pažeisti, jie turi
būti su užsuktais kamšteliais. Visa
tai turi sužiūrėti pardavėjos. Mieste
didžiąją dalį pakuočių vis tiek surenka taromatai, todėl ši problema
ne tokia opi, o kaimo parduotuvėse
pardavėjų darbo apimtys tikrai išaugo“ – kalbėjo R. Kripaitienė.
Pasak jos, įmonė, šiuo atveju
Anykščių rajono vartotojų kooperatyvas, už vieną pakuotę gauna 0,015
cento iš paslaugos administratoriaus.
„Jeigu žmogus perka pas mus, sumoka papildomus 10 centų, pas mus
tą pakuotę ir grąžina – tai nieko dar
tokio, už pakuotę gaunam tuos 0,015
cento. Bet labai dažnai atneša vadinamuosius „bambalius“ su kitų prekybos centrų etiketėmis, tad pardavėja turi grąžinti 10 centų, o gaunam
tik 0,015 cento. O pas mus pardavėjos alga skaičiuojama nuo apyvartos,
grąžinta tara – prekė, ji skanuojama,
kaina įmušama į kasą, atiduodami
pinigai“, – dar vieną šios sistemos
minusą įžvelgė pašnekovė.
R. Kripaitienė sakė, kad susiduria ir su pakuočių sandėliavimo
problema – maišai su jomis išvežami kartą per savaitę, galbūt greitu
metu ši paslauga parduotuvėms
bus teikiama du kartus per savaitę.
„Dabar vasara – tų pakuočių daug,
iš jų sklinda ne patys maloniausi
kvapai, o jas turim savo patalpose
laikyti savaitę“ – kalbėjo R. Kripaitienė.
Jos teigimu, informacijos žmonėms apie surenkamą tarą tikrai
užtenka, parduotuvės prieš šios paslaugos atsiradimą gavo dalomąją
informacinę medžiagą, kuri iškabinta parduotuvėse.

Svėdasiškiai svėdasiškiams...
(Atkelta iš 1 p.)
Smuiku bibliotekoje griežė Vaižganto išpopuliarintą svėdasietišką
melodiją „Kai noriu rimtai dirbu,
kai nenoriu tinginiauju“ Austėja,
parodos autorius R. Guobis kalbėjo apie svėdasietišką dvasią - nuoširdumą, švelnų humorą, gerumą,
artimo meilę ir kartais svajonėse
prisilpstantį darbštumą, kurį užmojis, aistra papildo ir didžius darbus
nuveikti paskatina.
R. Guobis pasakojo apie parodos gimimą - lemtingą sugrįžimą į
Svėdasus, bendravimą su daugybe
žmonių, didžią laimę vis labiau ir
labiau gimtojo kraštelio dvasią suprasti, ja gyventi, stebuklo atšvaitus lydėjusius parodos rengimą, 28
vaizdų parinkimą ir mielus, šviesius
visiems pažįstamų žmonių veidus.
Ekspoziciją atveria ir užveria
vaizdai su šimtametėmis - Brone
Valuntiene iš Butėnų ir Adele Gajauskiene iš miestelio - viena dar ilgai gyventi žada, o antroji taip greit
prabėgusiu šimtmečiu stebisi.
Po kiekviena nuotrauka ranka
surašytas susimąstyti kviečiantis, užfiksuotam žmogui būdingas
tekstas. Tarsi visi nuostabiausieji
žmonės būtų draugėn susirinkę;

Kaimu, kaip poezija, besižavinti buvusi gimtosios kalbos mokytoja Stasė Kazlauskienė.
šventoje Tėvynės šventės valandoje trispalvę kelia Kazimiera Raščiūtė, susimąstęs Kovo Juzukas,
procesijos ir atlaidų vaizdų šventę
įrėmina du maršalkos, du Antanai
- šviesiu sidabru spindintį kryžių
laikantis Stasiškis, bei patikimai
„barškančios“ vėliavos kotą suspaudęs Ralickas. Vakaro šviesoje susimąstęs patriarchas Bronius
Neniškis, išdidžiai žvelgia tikras
svėdasiškis Kazimieras Rimša,
kauptukais pavasario daržus kultū-

rina Eupraksija ir Antanas Bimbos,
sėkmingą siuvėjos karjerą aptaria
Vitolda Neniškienė, apie „smetonlaikio“ galimybes prataria Aldona Čeplinskienė, gyvenimą kaime
su poezija sulygina prie karvutės
prisiglaudusi Stasė Kazlauskienė,
naujienų teiraujasi Jonas Beleckas,
liaudies dainos neapleidusi Fausta Palskienė, šalia kurios ir mano
Motulė šypsosi, ir į mano klausimus atsiliepti labai nenorinti Veronika Jasaitienė, šventos „Mažosios

Bronius Pivoriūnas siuvėjo amatą jau beveik pamiršo, retai
patampo ir armoniką - pirštai apstingo.... Tolėliau kuklioji jo
žmona Aldona.
Studijos“ valandos sulaukusi Fausta Kirdeikienė, procesijos rimtyje
apstingusi Pranciška Puzelienė ...
“Visų nei nesuminėsiu, visko neišsakysiu, čia ateit ir pasižiūrėt, įsižiūrėt reikia. Iš viso net 34 žmonių
veidai, galėjau dar kitą tiek pridėti,
bet jau galerijos erdvės sutalpinti
nevaliojo.
Matyt, dar vieną, o gal ir ne vieną tokia parodą surengti reikės, gal
net ir albumą su plačiais vaizdų aprašais išleisti vertėtų. Juk tie žmo-

nės kaip legendos, kaip didžiausias
mūsų turtas, kaip lobynas neišsemiamas ir neįkainuojamas, brangesnis už viską pasaulyje”.- sakė
R. Guobis.
Už galimybę parodyti visuomenei svėdasiškių portretus R.
Guobis dėkojo rėmėjui Algimantui Čeplinskui bei parodą paruošti
pagelbėjusiai Rūtai Stanevičienei
ir galeriją kuruojančiai bibliotekininkei Astai Medinienei.
-ANYKŠTA
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Ateiviai iš čižiko pasaulio

Raimondas GUOBIS

Kuomet tik sugrįžtu į gimtąjį Butėnų kaimą, kuomet keliauju senąja „ūlyčia“ visada ilgėliau
stabteliu ties neįprastų akmenų mozaikomis išmargintu mūriniu tvartu, žvilgteliu, tiesiog žvilgsniu
paglostau erdvų kiemą ir prisimenu čia veik kasdien vykusius mūsų vaikystės žaidimus. Linksmus,
įdomius, gal net kiek spartietiškus, tikrų tikriausią, pirmapradę mankštybą, kurioje apsieidavome
be mergaičių... Populiariausias čia būdavo čižikas, ir tiesiog neįtikėtina, kad niekas jo taisyklių
nuosekliai neužrašė, primiršo, ir šio smagaus žaidimo tradicija nutrūko.

Judriųjų sodietiškų žaidimų partneriai. Bene 1969 m. Butėnų
pradinės mokyklos mokinukų nuotraukos fragmentas.

Buvusios “čižiko žvaigždės”, vaikystės bičiuliai - Zenonas Zobarskas ir šių eilučių autorius susitiko su mintimi, kad Butėnuose vertėtų suruošti “čižiko“ veteranų čempionatą.
Spartietiškas ėjimas
Mes tik aštuonmetėje sužinojome, kas yra Sparta, sužinojome
apie bendruomenę, kurioje silpniems nėra vietos ir patys visur
ir visada stiprūs būti siekėme, o
kur “užlūžę” iš paskutiniųjų stengėmės savo silpnumo neparodyti.
Greičiau prabils akmuo, negu padejuos spartietis berniukas”. Taip,
ar kažkaip panašiai sakydavo mūsų
istorijos mokytoja Aldona Jagminienė.
Į mokyklą ir atgal žengdavome
dideliais žingsniais. Jei pirmyn
dar galėjai pasirinkti vieno ar kito
bičiulystę, atgal visi droždavom
nemenku pulku. Lėtesnių apsukų
vyrukams dažnai tai būdavo pats
tikriausias iššūkis, mat reikėdavo
suspėti su neregėtu, raketos spartumu žengiančiu pora metų vyresniu,
bet mūsų klasioku Dangeru. Kartais tekdavo į jo tempą taikyti net
pabėgomis. Dabar gi pagalvoju,
kodėl tada taip stengėmės žūt būt
nei per pėdą neatsilikti. O tas šiek
tiek užsikertantis vyrukas nervingai skubėjo pirmyn, vis į laikrodį
žvilgtelėdamas. Skubėjo tam, kad
namuose su jo giminei būdingu karštumu galėtų kuo greičiau
griebtis kokio nors ūkiško darbo.
Dažnai ne pagal amžių vyriško.
Pasakėčia apie batus
Žieminiai batai tuomet kaštuodavo apie 30 rublių. Milžiniški

horoskopas

AVINAS. Jūsų nuotaikos nuolat
kaitaliosis, planai - irgi. Jei jumyse
viršų ims godumas ir puikybė, galite patikėti praturtėjimo, išgarsėjimo galimybe. Jokia prasme neskubėkite įsipareigoti, jeigu kamuoja
abejonės, neaiškumai.
JAUTIS. Laikas nelabai palankus aktyviai veiklai, intensyviam
bendravimui, naujoms pažintims.
Galite išgirsti, kad kažkas rezgama jums už nugaros. Arba išaiškės
nuostolių, planų suirimo priežastis.
Palanku dirbti ir ilsėtis vienumoje.
DVYNIAI. Metas pasižymės
šurmuliu, domins politika, kolek-

pinigai, kurie per žiemą sutirpdavo nuo šlapio sniego ir, rodos,
nuo ryto iki vakaro nenustojančių
judėti berniukščių prakaito. Vakarop, kiaurai permirkę, kaip vilnonės kojinės, o dažnai ir pirštinės,
batai užkeliami ant karštai prikūrento “stačiamalkio” viršaus ir
iki ryto tiesiog į ragą sudžiūdavo,
išbaldavo. Tuomet juos gerai įtepdavome, nujuodindavome vaksu
ir vėl pirmyn... Nudrožus iki Žaliosios ar gerokai palaksčius po
kiemą, apavas vėl išsitampydavo,
suminkštėdavo. Atodrėkio šilumoje, žiemos pasauliui visai patižus, juos mainydavome auliniais
- guminiais arba kerziniais batais.
Tuomet žygiuodavome kaip tikrų
tikriausi būsimi kareiviai...
Charlamovas, chokėjus...
Visi žinojom, visi buvom girdėję, kas toks Michailovas, Ragulinas, Charlamovas, visi žinojome,
kad jie labai neblogai žaidžia ledo
ritulį, kurį daug paprasčiau - visai net ne rusiškai vadindavome
chakėjumi. Tas žaidimas, visokie
čempionatai ir “Izvestijų” turnyras dažnai buvo rodoma per televiziją. Tuoj po 1970 - ųjų sovietų
komandos įveikusios politinius
barjerus ėmė žaisti su užjūrio
“profesionalais”, sužinojau tada
apie Filadelfijos “Flajers”, Pitsburgo “Pingvins”, Bostono “Bruinz”, Bufalo “Seirbs”, Monrealio
“Canadiens” ir galėjau iki soties
tyvinės aktualijos. Tačiau dėl pažįstamo žmogaus įtakos, spaudimo
galite pasielgti neteisingai arba
skubotai. Dėl to įmanomi nuostoliai.
VĖŽYS. Jausite emocinę įtampą, trūks savikontrolės. Labai kritiškai vertinsite aplinkinių elgesį
bei išvaizdą. Galite ką nors įžeisti
savo nesubtiliomis užuominomis
ar kitaip pasirodyti ne dovanėlė
tiems, kurie šalia.
LIŪTAS. Beveik visas dėmesys
bus sutelktas į egzaminų, kelionių
klausimus, užsienį arba į švietimo,
kultūros reikalus. Įmanomos problemos su teisėtvarka, užsienie-

pasidžiaugti kuomet šitie laimėdavo. Niekuomet nebuvau sovietinių
“chokesitų” pusėje.
Kuomet didesnes sodžialkas ir
balas stipriai užtraukdavo ledas,
išeidavo žaisti ir visi mūsų kaimo
berniukai. Apsiginklavę daugiausia iš riestos karklo ar kokio kito
medžio pašaknies pasidarytomis,
o labai retai pirktinėmis (šitos neatlaikydavo karštų batalijų ir labai
greit sutrupėdavo, sulūždavo) lazdomis, kaip pakliuvo apsirengę, su
paprastais batais. Vienas kitas su
pačiūžomis, bet jiems, nors greitesniems, nelengva būdavo prieš
narsius pėstininkus atsilaikyti. Vartinininkas gi dažnai ir veltiniais ar
storesnėmis kelnėmis apsišarvuodavo. Rutulys - “šaiba” - būdavo
tikrų tikriausia ir saldu saldu būdavo, jei ji atskriejusi greitu juoduliu
kur nors pataikydavo. Aistra gerai
pasirodyti, aistra laimėti būdavo gi
gal net didesnė, nei anų televizorių ekranuose matytų profesionalų.
Demokratijos pamokos ir gebėjimas žaidžiant be teisėjų visada
sutarti ir susitarti.

Garsioji čižiko aikštelė, buvęs Zobarskų kiemas - už senos kaimo
trobos dešinėje.

Lazdutė nutašytu galu ir apskrita kaladėlė - toks paprastas užburiančio žaidimo inventorius.

Ten už upės, kairiojo Šventosios
kranto kalvynų bendraamžiai šį
žaidimą vadino kleikomis, o mes
dar skambiau ir egzotiškiau - čižiku. Vos pradžiūdavo Zobarsko
kiemas, didelis pulkas panašaus
augimo berniūkščių - dar visai vaikų ir jau paaugliukų - susirinkdavo

mušti čižiko. Duodavome iki pat
vasaros šiltmečio, kol visus mūsų
žaidimus pasiglemždavo upės magija.
Tas kiemas buvo idealus - vienoje pusėje šioks toks kalnelis, o
kitoje, į senojo akmeninio tvarto,
dar nuo Žvirblio Augustino užsilikusio, švelniai gulė į lomelę.
Tikdavo ir kerepėtui, ir liūliui
žaisti, bet populiariausias buvo
čižikas. Nors buvom sužaidę šimtus partijų, bet po kokių trijų dešimtmečių paklausęs apie žaidimo
eigą bei taisykles savo nuolatinių
partnerių - brolių Alvydo ir Zenono Zabarskų tiesiog apstulbau. Jie

beveik nieko nebeprisiminė. Tik
išgirdę šiokį tokį mano liudijimą
apie kastinį, šertinį, atsipirktinį šį
tą prisiminė. Bet ir tada, atminties galioms atsibudus, nepavyko
prisiminti, kaip gi buvo skaičiuojama. Kur dešimtys, kur šimtai,
kokia suma įkrisdavo į komandos
taupyklę, jei pavykdavo sugauti neilga medine lazdele stipriai
kastą arba šertą, tiesiog zvimbiantį pagalėlį. Kuris nors labai retai
kartais užtaikydavo ir į pakaušį.
Et, geriau jau prisiminkim mušinėjimąsi kamuoliu, kurį pradėdavome pritūpdami ir linksmai šūktelėdami “Černij baba...”

čiais. Tačiau pasistengę sėkmingai
atliksite visus planuotus formalumus.
MERGELĖ. Gali tekti pakovoti
už savo ar partnerio, kliento finansinius interesus. Gali kilti pagundų
investuoti, skolinti už palūkanas
pinigus ir pan. Ir išties pastangos
gali duoti neblogus rezultatus, tik
jų teks įdėti daugiau, nei įsivaizduojate.
SVARSTYKLĖS. Gali atnešti įvairiaspalvių emocijų. Traukte
trauks abejotini nuotykiai. Jūsų ir
partnerio jausmų amplitudės gali
nesutapti. Arba nesutarimų kils
santykiuose su darbo partneriais.

SKORPIONAS. Būsite nusiteikę darbuotis ir rūpintis sveikata.
Gali kilti ūpas koreguoti gyvenimo
būdą ar taisyti išvaizdos trūkumus.
Kažkas gali sudrumsti planus, susijusius su kelione ar studijomis.
ŠAULYS. Metas atrodys gana
smagus, kupinas romantiškų pagundų. Tačiau tikėtini nusivylimai.
Kažkam nepasiseks su pinigais,
pirkiniais, kažkam nieko neišeis
su trokštamu pasimatymu arba jis
nuvils.
OŽIARAGIS. Planas plėsti veiklą, investuoti arba prašmatniau
atostogauti turi būti aptartas su šeima. Pravartu koreguoti gyvenimo

būdą, pradėti rimčiau mankštintis,
daugiau judėti, vaikščioti pėsčiomis.
VANDENIS. Savo energiją nukreipkite į darbą ir kūrybą, tačiau
veikite nuosekliai, nes blaškymasis, mėginimas kažką įrodyti, ką
nors nuo ko nors atkalbėti neduos
norimų rezultatų.
ŽUVYS. Daugiau dėmesio skirkite tvarkai darbe ir namuose Yra
tikimybė, kad jums pasiseks derybose, komercijoje, tačiau tam prireiks atkaklumo. Dalykinis pokalbis mažiau ar daugiau turės įtakos
jūsų finansinei padėčiai.
-ELTA

Pavasarinis čižikas
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Prakiurusiai geldai belieka nuskęsti

Leonas ALESIONKA
Kai pagalvoji – o visgi ilgai aš
gyvenu. Gimiau vienoje sąjungoje,
Tarybinių Socialistinių Respublikų, o ji statė man, statė tą savo Komunizmą penkmečiais... Pati tik
babach ir subyrėjo. Nes negalėjo
būti kitaip. Nevykusiai sugalvotas,
prievarta ir krauju kurtas bei jėga
primestas socialistinis - ekonominis - politinis eksperimentas, nors ir
rėmėsi begaliniais, neišsemiamais
gamtos turtais, dėl pačios sistemos
ideologinio – biurokratinio mechanizmo buvo visiškai neefektingas.
Ir, nors žiauriausiąjį XX amžiaus
karą atlaikė ir laimėjo, atėjus laikui sužlugo. Ar bereikia priminti
kaip buvome „dasigyvenę“ iki
talonų patalynei, marlei, bintams,
striukėms, frotiniams rankšluosčiams, batams, televizoriams...
Tik su receptais tebuvo galima
nusipirkti grikių kruopų vaikams!
Eilės, eilės, eilės... Ar pamenate,
kai mūsų broliukai latviai važiavo
į Lietuvą ir pirko dešreles, sviestą,
mėsą, duoną ir pyrago gaminius,
nes jų maisto parduotuvėse sviesto
iš viso nebebūdavo, o mėsos skyriaus vitrinose gulėjo karvių kanopos „Brežnevo basanožkės“ ir taip
vadinamos „kooperatyvinės sardelės“ po 6,5 rublio kilogramui... tris
kart brangesnės, negu pas mus. O
prisimenate pilnus traukinius baltarusių, kurie pasipildavo Vilniaus
traukinių stotyje ir šlavė parduotuvių, Halės ir Kalvarijų turgų lentynas, o po to du surištus prekių prisikrautus maišus persimesdavo per
petį, po pilną tašę prekių abiejose
rankose ir atgal į traukinius, į autobusus, namo. Kaip po karo... Mes
nesmerkėme savo kaimynų, supratome, kad jų vaikai irgi nori valgyti, nori gražiau apsirengti, apsiauti. Patys, kaip sau, nupirkdavome
kaimynams latviams to prakeikto
sviesto ir padėdavome jiems susidėti į tašes. O latviai gėdindavosi,
atsiprašinėdavo... Nebepasakosiu
toliau apie „klestinčio socializmo“
vaizdelius, kuriuos mes, tuomet
jauni, dabar jau žilagalviai žmonės
puikiai atsimename ir išgyvenome.
Tegu žino jaunimas.
Kad TSRS valstybėje žlunga
ekonominis - politinis socialistinės ekonomikos modelis matė
jos tuometinis vadovas Jurijus
Andropovas. Kas jau ne kas, o

jis, TSKP CK sekretorius, KGB
pirmininkas 1967–1982 metais,
nuo 1973 m. politinio biuro narys,
kuris, dar prieš tapdamas generaliniu sekretoriumi, buvo vienas
įtakingiausių TSKP CK politinio
biuro narių, faktiškai valdžiusių
šalį paskutiniais Brežnevo valdymo metais, turėjo visą reikiamą informaciją apie valstybės ekonominę – politinę būklę, jos smukimą,
nomenklatūros savivalę ir atvirą
vogimą. Jau tada suprato partinės
sistemos ir valstybės reformos
būtinumą ir „kieta ranka“ bandė
taisyti padėtį. Mirtis nutraukė jo
darbus. Jį pakeitęs Konstantinas
Černenka, TSKP CK generalinis
sekretorius (1984 m.–1985 m.),
kurį atsimenu kaip vos paeinantį
Kremliaus senolį, atėjusį numirti...
Per porą metų jis vėl grąžino Brežnevo laikus ir... numirė. „Piatiletka
pyšnych pochoron“ – taip patys
komunistai vadino tas iškilmingas
ir pompastiškas savo vadų laidotuves.
Tikiu, kad atėjęs į faktiško
TSRS vadovo postą tuometinis
jaunas ir energingas žmogus Michailas Gorbačiovas tikrai nuoširdžiai ėmėsi reformų, norėdamas
anuometinę valstybę išgelbėti
nuo ne tik gręsiančio, bet de facto prasidėjusio kracho. Deja, jau
buvo per vėlu. Vakarams plojant
M.Gorbačiovui per petį ir džiaugiantis konkurento žlugimu, vietoje reformavimosi ir kilimo,
valstybė žlugo. Papuvusioje TSRS
geldoje pirma atsirado „lietuviškoji skylė“, po to prakiuro kitos, ir atsirado be galo įdomi situacija: prezidentas M.Gorbačiovas yra, o jo
valstybės jau nebėra. Prakiurusiai
geldai beliko nuskęsti. Taip ir įvyko. Liko tik sentimentai, prisiminimai. Tačiau nei „tautų lygybės“,
nei „tautų brolybės“ ilgesys nebėra
toks stiprus, kad galėtų suvienyti,
pakelti žmones naujiems žygiams.
“Kas svajoja apie TSRS atgimimą
– neturi proto“- pasakys ir ne kartą
pakartos Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas.
Šiandieną mes vis dar plaukiame kitoje geldoje, kitoje sąjungoje - Europos. Ir grimztame, ir vėl
iriamės, kartais tik vietoje kapstomės ir vaizduojame, kad solidžiai į
šviesų rytojų plaukiame. O jo lietuviui kaip nėra, taip nėra. Ir latviui,
kaip ir bulgarui, vengrui, rumunui,
lenkui... Visoms buvusioms postsovietinėms Europos respublikoms
Europos Sąjunga – broliški kapai.
Kapai? Tegu ir kapai, bet dabar ne
apie tai. Dabar apie šiandieninėje
mūsų naujojo pavadinimo geldoje
pramuštą naują, bet ne lietuvišką britų skylę. Nebeapsikentė britai,
kadaise jūrų karaliai, tokio plaukimo kartu ir pasakė: sorry, eurochebra, bet mums gana. Yra pavienių trepsėjimų, bandymų rinkti

versta taikyti Rusijai JAV ir kai
parašus dėl perbalsavimo, bet tai
kurių ES trumparegių politikierių
laikau tik desperatiškais pasikaršsugalvotas sankcijas, Britanijos
čiavimais, kurie tokiai solidžiai
karalystė ne tik patiria milijarvalstybei, kokia yra Didžioji Bridinius nuostolius nuo jų, bet nuo
tanija, buvusi imperija, manau joRusijos atgalios kirstų atsakomųkios įtakos neturės. Nebeapsikentę
jų sankcijų nukenčia keleriopai.
Briuselio vadovavimo, matydami
Pasirodo, kad pati JAV ne kažin
dedamas pastangas iš kadaise solikiek ir tenukenčia, kad didžiausius
džių ir pasauliui sprendimus diktapraradimus atlaikyti teko ES valsvusių valstybių, naikinant jų teises
tybėms. Tai jūs dar pakentėkite,
sukurti vientisą valstybę Europos
sako joms JAV. Tos iš solidarumo
Sąjungą, britai nebesutiko toliau
dar kenčia. O kodėl dėl nevykužemintis ir pasakė sudie ES. Nes
sios Vakarų politikos ir JAV noro
jiems nepriimtina europastumdėlių
vaidinti pasaulio valdovą turi nudalia. Didžioji Britanija ne kažkokentėti kad ir eilinis britas? Jis viskia ten nelabai kam žinoma mažuką mato, supranta ir nebenori! Nuo
lė Lietuva, su kuria kaip nori, taip
tos dienos, kai Didžioji Britanija
ir pasielgsi. Liepsi patylėti – patytampa nebe ES nare, ji lieka laisva
lės. Liepsi antirusiškai pakiauksėti
nuo visokių antirusiškų sankcijų ir
– pakiauksės. Net ypatingai aršiai.
gali jų nebevykdyti. Atatinkamai
Tik ar labai kas bijo kambarinio,
Rusijos Federacija atšaukia savąpekineso dydžio, lojiko ?
sias sankcijas britams. Atsinaujina
Manau, kad britams iki gyvo
normalus ir abipusiai naudingas
kaulo įgriso tie duoneliaujančių
bendradarbiavimas. Verslas įgauna
ubagų srautai, ir ne tik iš Lietunaują kvėpavimą. O juk prancūzų
vos, kurie kriminogeninę situaciją
parlamentas, Italijos politikai, net
D.Britanijoje ryškiai pablogino.
Vokietijos politikai, jau nekalbant
Informacijos gauname pakankaapie čekus, vengrus, graikus, kitus,
mai, žinome. O taigi lietuviai ne
nebenori laikytis tų „amerikonišvieni. Latviai, estai, lenkai, bulgakųjų sankcijų“, kurios tik nuostorai, rumunai, lenkai, čekai... Kas
lius neša jų ekonomikoms. Kiek
juos visus beišvardins? Europos
gi galima kentėti? Britai išdidūs
Sąjunga nepadėjo tiek kilti jų ekoir garbingi, drąsūs ir ryžtingi žmonomikoms, kad gerėtų pragyveninės. Nebeapsikentę
mo lygis ir
pirmieji
pramušė
jauni dar...plaukiame kitoje geldo- skylę papuvusioje
bingi žmonės dirbtų je, kitoje Sąjungoje - Eu- ES geldoje ir ištekėjo
savo tėvy- ropos. Ir grimztame, ir vėl į laisvę... Kas kitas?
Lygiai taip, kaip
nėse. Emi- iriamės, kartais tik vietoje
paaiškėjo,
g r a c i j a kapstomės ir vaizduojame, kadaise
kad toliau likti ir dataip tuština
kad solidžiai į šviesų rytojų lyvauti nepasiteisinu(po milisiame, užsitęsusiame
joną, po plaukiame...
ir žlungančiame sodu ir dar
cialistinės – planinės ekonomikos
daugiau) Rytų Europos gyventojų
eksperimente niekas nebenori, o
populiacijas, kaip joks karas, jopati sistema susidėvėjo ir subyrėkios okupacijos iki šiol nesugebėjo, lygiai tas pats dedasi dabartijo. Britai ne tik nebenori maitinti
nėje ekonominėje – politinėje ES
ubagus, bet nenori paklusti ES
sistemoje. Nei rimtos atsakingos
reikalavimams priimti emigrantus
strateginės politikos, nei sėkmingos
iš Šiaurės Afrikos bei Mažosios
ekonomikos nėra. Gyvenimas žmoAzijos. Kadaise ganėtinai praturnėms tik blogėja, kainos auga, jokių
tėjusių valstybių, tokių kaip Libija,
vertybių, už kurias norėčiau grumtis
Irakas, Sirija, Libanas, Afganisir numirti taip ir neatsirado. Atvirkštanas ir kitų, kurioms JAV ir ES
čiai, Europoje galvas įžūliai kelia
jėga primetė savo „demokratijas“,
neofašizmas. Jau statomas paminspalvotas ir „arabiškų pavasario“
klas fašistiniam pakalikui Banderai,
tipo revoliucijas su perversmais ir
o ES tyli! Anykščiai ko gero pradės
faktiškai tas valstybes sužlugdė.
statyti paminklą Montei, o iš jo bunBritai, aklai pasitikėję JAV ir pakerio darys muziejų? Ko gero...
tys prikišo savo nagus, išsikruvino
Kalbama, kad kadaise lieturankas. Europos Sąjungos sukurta
viai sugriovė TSRS. Ar britai
ir visoms ES valstybėms narėms
sugriaus ES? Žinau, kad išėję jie
primesta „Rytų partnerystės“ protikrai neprapuls. Didžioji Brigrama virto ES susipriešinimu
tanija visada sugebėjo ir sprensu Rusija per Maidaninį pragarą
dimus priimti, ir savo interesus
Ukrainos sostinėje. JAV ir ES apginti pati. Jei iš Europos Sąsimeta, kad nemato nei stilizuotų
jungos išėjus britams ji liks tik
svastikų, nei SS raidžių ant „Deprakiurusi, nesikeičianti, po JAV
šinio sektoriaus“, „Aidaro“ ir kitų
padu pamesta gelda – ką gi, maultranacionalistų bei neofašistų
tyt tiek ji ir teverta. Juk visoms
vėliavų, jų uniformų. Kiek galėjo
prakiurusioms geldoms lemta
Didžioji Britanija, padaryta benkada nors nuskęsti.
drininke, kęsti šitokią gėdą? Pri-

pro memoria
Teleloto Lošimas Nr. 1055 Data: 2016-06-26
Skaičiai: 08 36 55 17 12 51 28 39 22 04 48 42 40 46 43 20 32 65
73 09 41 69 60 29 14 31 44 71 59 10 34 30 23 27 72 45 05 58 (keturi
kampai, eilutė, įstrižainės) 52 50 02 19 03 18 70 (visa lentelė)
Papildomi prizai: 0211769 2000 Eur 0327597 4000 Eur 0376912
Automobilis “Toyota Rav4” 0466239 Automobilis “Toyota Rav4”
044*276 Dviratis “Minerva” 021*011 Hamakas “Tonga” 005*319
Išmanusis telefonas “LG” 0116086 Kelialapis į Kiprą 0618047
Kelialapis į Kretą 0289985 Kelialapis į Maljorką 010*438 Kepsninė
“Mustang” 00**457 Lagaminas “Comfort” 020*104 LED televizorius
“Philips” 0210000 Motoroleris “Mosca Fava” 0526717 Motoroleris
“Mosca Fava” 045*006 Pakvietimas į TV studiją 052*399 Pakvietimas
į TV studiją 054*465 Pakvietimas į TV studiją 011*867 Pakvietimas
į TV studiją 0174232 Porinis kelialapis į Palangą 0555800 Porinis
kelialapis į Palangą 0280444 Porinis kelialapis į Palangą 0129504
Porinis kelialapis į Palangą 0132488 Porinis kelialapis į Palangą
0252113 Pretendentas į butą 036*292 Trintuvas “Bosch”

Anykščių mieste
Juozas URBONAVIČIUS, gimęs 1936 m., mirė 06 24
Debeikių seniūnijoje
Petras ADULČIKAS, gimęs 1963 m., mirė 06 20
Jadvyga GOLDYNSKAJA, gimusi 1933 m., mirė 06 18
Kurklių seniūnijoje
Anelė REPEČKAITĖ, gimusi 1934 m., mirė 06 22
Svėdasų seniūnijoje
Rimantas ČEPLINSKAS, gimęs 1951 m., mirė 06 21
Troškūnų seniūnijoje
Adolfas KUMŠTYS, gimęs 1941 m., mirė 06 21
Viešintų seniūnijoje
Algimantas ANDRIŪNAS, gimęs 1935 m., mirė 06 24

gimė

Matas BANYS, gimęs 06 15

kampas

Apie padėtį

Linas BITVINSKAS
Nuo darbo mūsų neatgraso net
naujasis Darbo kodeksas. Vyriausybė ir Seimas daro viską, kad tik
kuo mažiau dirbančių Lietuvoje
būtų. Dar yra, bet, manau sėkmingai sprendžiama ir ši problema.
Per porą dienų įvyko stulbinantys
pakitimai.
Priimtas naujasis Darbo kodeksas, ženkliai bloginantis dirbančiųjų
padėtį. Tiek pozicija, tiek opozicija
balsavo vieningai. Vienintelė Lenkų frakcija pasisakė prieš. Be to,
kol tauta piktinosi nauju „vergovės
kodeksu“, Seimas įteisino žmonių
telefonų ir kitų elektroninių ryšių
turinio sekimą be teismo nutarties.
Sekti be teismo nutarties galės ne
tik žvalgyba, bet ir ikiteisminio tyrimo įstaigos: policija, STT, FNTT,
muitinė, Valstybės sienos apsaugos
tarnyba ir t.t...
Teisininkai aiškina, kad Konstitucijoje yra parašyta, kad žmogaus
privatus gyvenimas yra neliečiamas. Rinkti informaciją apie asmens privatų gyvenimą galima tik
motyvuotu teismo sprendimu ir tik
pagal įstatymą. Kriminalinės žvalgybos įstatyme yra parašyta, kad
rinkti informaciją apie žmogaus
privatų gyvenimą galima ne tik
motyvuotu teismo sprendimu, bet
ir prokuroro sprendimu. Ši įstatymo nuostata, prieštaraujanti Konstitucijai, galioja jau daugiau kaip
4 metai. Matyt, elektroninio ryšio
operatoriai neduodavo STT, VSD
ar kitoms institucijoms klausytis
žmonių telefoninių pokalbių be
motyvuoto teismo sprendimo. Jie
remdavosi savo įstatymu - Elektroninių ryšių įstatymu. Dabar jį
pakeitė ir jokių kliūčių nebeliko.
Seimo nariai eilinį kartą suteikė didesnes galimybes teisėsaugai sekti
žmones.
Taigi, brangieji, gyvenimas Lietuvoje jau prašoka totalinį sekimą
Sovietų Sąjungoje. Jūsų telefoninių
pokalbių gali klausytis, elektroninį
paštą nuo šiol gali sekti bet kokia
valdžios institucija.
Argi ne smagu gyventi Lietuvoje?

užjaučia
Mirus Stasiui Jutui, nuoširdžiai užjaučiame žmoną,
vaikus, brolį.
G. St. Rakauskai

Redai ŽULIENEI
Mirtis - tai slenkstis, bet
ne pabaiga.
Brangiausi žmonės eina ir
palieka...
Tačia nuo jų nusidriekia
šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka...
Nuoširdžiai užjaučiame,
mirus tėveliui.
Storių 9-o namo gyventojai

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei eksploatacijai arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui pageidaujant
išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Brangiai - įvairų mišką su žeme
arba biržes išsikirsti. Atsiskaito prieš
sandorį.
Tel. (8-687) 23618.
Mišką su žeme arba išsikirsti. Moka
brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel.: (8-682) 18972, (8-600) 63820.
Vieno, dviejų ar trijų kambarių butą.
Atsiskaito grynais.
Tel. (8-608) 44340.
Sodybą, namą, sodybvietę, žemės
- miško sklypą gražesnėje vietoje.
Tel. (8-670) 37592.
Gyvuliai
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.

Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   
Bendra Lietuvos - Olandijos
UAB „Bartynco“ - veršelius auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Brangiai - galvijus: telyčias, karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Be tarpininkų arklius, karves
(1,20 Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/
kg), bulius (1,50 Eur/kg). Moka
PVM.
Tel. (8-622) 09326.
Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-603) 40316,
(8-609) 00890.
Automobiliai
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-648) 67177.
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Automobilius, traktorius, sunkvežimius
visoje
Lietuvoje.
Utilizuoja, greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.
Kita

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
(8-617) 20473.
Automobiliai, žemės
ūkio technika
HUNDAY GALOPER visureigį
(1999 m.).
Tel. (8-601) 44616.

Rotacines šienapjoves, smulkintuvus, vartytuvus, purkštuvus,
trąšų barstomąsias, lėkščiuotuvus, kultivatorius, frezus, bulvių
kasamąsias, frontalinius krautuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.
Geros
būklės
traktorių
FORCHRIT 303, 101 AG. Galimi
keitimo variantai.
Tel. (8-601) 44616.
Kita

UAZ 3521 (benzinas, važiuojantis).
Tel. (8-601) 44616.

Melžiamą karvutę. Galima rinktis iš dviejų: pirmaveršės ir dviejų
veršiukų karvės. Kaina – 350 Eur.
Šlavėnai.
Tel. (8-615) 65496.

Techniškai tvarkingą kombainą „Fortschrit-514“ (1986 m.),
dvivagę bulvių kasamąją, trivagį
plūgą.
Tel. (8-615) 59855.

Įvairius bulvių likučius už pašarinių kainą 0,08 Eur/kg (likusi 1 tona).
Žieminius kviečius 50 kg maišas 7,50
Eur. Atveža.
Tel.: (8-681) 68975, (8-641) 50768.

įvairūs
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Baldų gamyba ir remontas
Baldų gamyba. Virtuvės, spintos slankiosiomis durimis, prieškambario, kt.
Tel. (8-601) 70304.
Paslaugos
Buria taro kortomis. Pasako
praeitį, dabartį, ateitį.
Tel. (8-602) 49110.
Krosnių meistras remontuoja,
stato stačiamalkius, krosnis.
Tel.: (8-677) 78331,
(8-617) 74438.
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų, kabelių klojimas,
pamatų kasimas.
Tel. (8-650) 63678.
Nušienauja, supresuoja, išsiveža. Skiemonių, Alantos, Tirmūnų,
Kurklių sen.
Tel. (8-630) 10200.
Šienauja pievas,
žolę.
Tel. (8-608) 51317.

smulkina

Pamestas raktų ryšulys su automobilio raktais. Radusiam atsilygins.
Tel. (8-659) 78361.

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217.

Naujai atsidariusi įmonė brangiai - akumuliatorių, juodojo
- spalvotojo metalo laužą, elektroniką. Didesnius kiekius gali
išsivežti savo transportu.
UAB “Litametas”, Panevėžys,
J. Janonio g. 30-8, tel.: (8-647)
64711, (8-688) 91141.
Brangiai - juodojo metalo laužą. Klientui pageidaujant pasiima savo transportu.
Tel. (8-617) 05596.
Brangiai - juodojo ir spalvotojo
metalo laužą. Klientui pageidaujant išsiveža.
Tel. (8-682) 69308. Kupiškis,
UAB “Tormeta”.

perka

Bendrovė - grūdus, kviečius,
Brangiai rapsus.
– įvairius automobilius, mimiežius,
kroautobusus,
motociklus, tinkačius
Tel. (8-680) 85841.
tolimesnei eksploatacijai arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui pageidaujant
išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
perka
(8-610) 41900,
(8-699) 60871.

veršelius, šviežiapienes
karves.
Nekilnojamasis
turtasbuliukus
Brangiai
4,20 Eur/kg,
Brangiai – mišką.
Išsikirsti
arba su
belgų
telyčaites
3,10 Eur/kg.
žeme. Geras atsiskaitymas!
(8-688) 89863, (8-680) 70514.
Tel.: Tel.:
(8-682)
18972, (8-600) 63820.

Automobiliai, dalys

parduoda

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Naudotus
metalinius
surenkaVažiuojančius
ir nevažiuojančius
mus
garažusvisureigius,
3x3 , 3x6, mikroauto3x9, 3,5
automobilius,
xbusus.
6, 4x6
m, yra
ir 3 m aukščio
Utilizuoja,
atsiskaito.
tinkantys
traktoriams
(nuo 350
Tel. (8-648)
67177.
Eur).
Tel. (8-687) 73343.
Automobilių ir kitokios technikos supirkimas visoje Lietuvoje. Utilizuoja,
VIŠTAITĖS!
Birželio
30 d. (ketvirtadienį)
greitai
pasiima,
atsiskaito.
prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakTel. (8-629)
10247.
cinuotomis
3-4-5-6
mėn. rudomis, raibomis,

baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis
Automobilius.
Įvairių
markių,
gali
dėsliosiomis
vištaitėmis
ir jaunomis
kiaušinius
pradėjusiomis
dėti vištaitėmis
bei spec.Pasiima
lesalais,
būti
su defektais,
netvarkingi.
turėsimeAtsiskaito
gaidžių (tel. 8-616
50414).
patys.
iš karto.
Viešintose
9.40,
Didžiuliškėse 9.50, PadvarTel.
(8-685)
66572.
ninkuose 9.55, Andrioniškyje 10.00, Piktagalyje
10.10, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo
ūk. turgaus) 10.20, N. Elmininkuose 10.35,
Elmininkuose 10.40, Svėdasuose (prie turgelio) 11.00, Varkujuose 11.35 Mačionyse 13.50,
Nekilnojamasis
turtas
Burbiškyje
14.00, Katlėriuose
14.10, Pašiliuose
14.15, Skiemonyse 14.25, Staškuniškyje 14.40,
Kurkliuose
15.00,
Ažuože4,49 ha 14.50,
(4,19 Šlavėnuose
ha ariama,
balas
36.0,
riuose 15.15, Kavarske 15.25, Šeriuose 15.35,
unikalus
3464-0002-0042) žemės
Svirnuose 15.50.

parduoda

sklypą ir medinį gyv. namą 60 kv.m
bendr. ploto Anykščių r. Skiemonių
sen. Žiogų k., 11 000 Eur.
Tel.
(8-698) 25253.baldus, sofas,
Remontuojame
lovas, čiužinius, kėdes, kampus.
Kuras spyruokles, poroloną,
Keičiame
gobeleną, eko ar natūralią odą.
Malkas. Sausas,
skaldytas.
Gaminame
čiužinius
ir sėdmaiTel. (8-688)
16462.ir parvežame.
šius.
Pasiimame
Tel. (8-610) 10341,
Lapuočių
malkas (3,0 m ilgio). Veža
www.atnaujinkbaldus.lt
miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
(8-617) 20473.
Atraižas pakais ir supjautas. Malkas
kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-629) 76267.
Kita
Ūkininkas nuolat - kokybišką mėsinių kiaulių skerdieną puselėmis 4050 kg. Tik kaimiškai svilintos dujomis,
atvėsintos. Subproduktus. Triušius
ir jų skerdieną. Atveža nemokamai,
greitai.
Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.
Įvairias naudotas plytas, plokštes,
medieną. Pristato.
Tel. (8-682) 92949.

Amonio salietrą (16,50 Eur/maišui),
azofoską (20 Eur/maišui), amonio
A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų
kursai!
sulfatąvairuotojų
(14 Eur/maišui),
kitas trąšas.
Pristato.
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt
Tel. (8-605) 49513.
Renkamės birželio 30 dieną 17 val. Liudiškių g. 29
PARDUODAME STATYBINĘ
UAB „ Jonroka“
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS,
M A L K A S . Galime atvežti.
Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

SKELBIMAI

Žemės ūkio
kooperatyvas
Brangiai ir skubiai - automobilius,
nuolat
brangiai
mikroautobusus,
motociklus.
Tel. (8-601) 53942.

PERKA
Brangiai - įvairius automobilius. Gali
būti VERŠELIUS.
su defektais, nevažiuojantys.
Atsiskaito vietoje, sutvarko dokumenGeromis kainomis.
tus,Tel.:
pasiima.
(8-600) 40863, (8-678) 00255.
Tel. (8-646) 17715.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.:(8-687)
(8-656)
40439,
(8-656)
40436.
93058,
(8-616)
25401.
Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius auginti. Moka
Naujųjų Elmininkų k., Anykščių r. parpriedus.
duodamas
rąstinis
namas su ūkiniais
Tel. (8-614)
07502.
pastatais. Statybos metai 1970 m.,
rąstinis,
langai
mediniai,
4 kambariai,
Brangiai
- galvijus:
telyčias,
karves,
miesto Sveria
vandentiekis
ir kanalizacija,Moka
asbulius.
el. svarstyklėmis.
faltuotas Patys
privažiavimas.
15Sutvarko
arų sklypas.
priedus.
išsiveža.
doIki Anykščių vos 1 km. 19900 Eur.
kumentus.
Tel. (8-680)
(8-616) 07300.
Tel.
41510.
Agentas Algirdas – veršelius. Moka
Nuolat
ūkininkasiš karto,
parduoda
6, 21
proc. Atsiskaito
sveria
elektroninėmis
svarstyklėmis.
mėsinių kiaulių skerdieną
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675)
40-50 95128.
kg tik kaimiškai svilintos
dujomis. Atvėsinta, subproduk-

įvairūs

tai. Pristatome nemokamai ir
Paslaugos
greitai.
Tel.: (8-686)
80994,
Kaminų
įdėklai.
Šiltinti kaminai.
Kaminų remontas, skardinimas.
(8-611) 34567.
Tel. (8-612) 36705.
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Kita
Bendrovė - grūdus, pupas, žirnius.
Tel. (8-680) 85841.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
superka
palankiomis sąlygomis
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.
superka
Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Perku pienines
veršingas telyčias.
Tel (8-655) 44667.

siūlo darbą

Greito maisto įmonėje reikalingas
(-a) darbuotojas (-a). Darbas slenkančiu grafiku.
Tel.: (8-656) 80432,
(8-656) 80431.
Reikalingas ūkio darbuotojas, gali
būti pensinio amžiaus.
Tel. (8-640) 43197.
Socialinės įmonės statuso siekianti medienos apdirbimo įmonė
ieško staliaus staklininko su patirtimi darbui Anykščiuose. Pirmenybė
teikiama dalinį darbingumą (neįgaBuitinės
technikos
remontas
lumą)
turintiems
kandidatams.
Tel. (8-671) 51617.
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
ieškošaldytuvus,
darbo šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams Santechnikas,
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Darbo partija atlyginimus kėlė labiausiai

Irenėjus, Tulgedas, Gaudrė.
birželio 29 d.
Paulius, Petras, Mantigirdas,
Gedrimė, Benita, Povilas.
birželio 30 d.
Otonas, Otas, Tautginas,
Novilė, Emilija, Liucina,
Adelė.
liepos 1 d.
Julijus, Tautrimas, Liepa,
Julius.

mėnulis
birželio 28-30 - delčia.

anekdotas
Vedė kaimietis blondinę. Gyvena sau kaime – viskas lyg ir gerai,
abu laimingi. Vieną dieną kaimietis susiruošė į turgų. Pasikvietė jis
žmoną – blondinę, ir dėsto:
– Šita gi, aš į turgų, o tu namie
tvarkos žiūrėk – beje, šiandien turi
ateiti veterinaras – darys dirbtinį
apvaisinimą karvėms. Bet ne visoms – nuvesk jį prie aptvaro, į
kurį vakar vinį įkaliau.
Blondinė:
– Gerai.
Kaimietis išdardėjo į turgų,
blondinė sėdi namie ir veterinaro
laukia. Pagaliau sulaukė, nuvedė
prie aptvaro, sako:
– Tai va, vyras sakė, kad šitą karvę reikia apvaisinti – jis net vinį į
aptvarą įkalė.
Veterinaras, nustebęs:
– Kam ta vinis?
– Hm… nežinau… gal kelnėms
pasikabinti?

Seimo Darbo partijos frakcijos narys Ričardas Sargūnas.
Praėjus bene ketveriems metams
nuo tada, kai Darbo partija gavo
žmonių pasitikėjimą Seimo rinkimuose, galime apibendrinti, ką
per tuos ketverius metus pavyko
pasiekti.
Visą kadenciją Darbo partija
nuosekliai dirbo, kad pasiektų savo
pagrindinį tikslą – žmonių pajamų
didėjimą. Tad ketveri metai nenuėjo veltui, o bendras partiečių, Seimo narių ir ministrų susitelkimas
padėjo pasiekti puikių rezultatų.
Mūsų valdymo laikotarpiu minimalioji mėnesinė alga (MMA)
buvo didinta net keturis kartus, nuo
246 iki 350 eurų, o nuo liepos 1 d.
MMA jau sieks 380 eurų. Savo
rinkiminį pažadą pakelti MMA

įvykdėme beveik 90 proc. Tai labai
geras rezultatas.
Sprendimas didinti MMA pasiteisino 100 procentų, mat padidinus
mažiausiai gaunančiųjų pajamas,
automatiškai kilo ir vidutinis atlyginimas. Darbo partijos užsispyrimas ir suvokimas, jog žmonės už
centus išgyventi negali, suteikė tik
dar daugiau drąsos kovoti už savo
tautiečius. Taigi prieš mums ateinant į valdžią vidutinis atlyginimas
šalyje tebuvo 614 eurų, o šiemet jis
jau siekė 756 eurus ir toliau auga.
Darbo partijos veiksmai sudarė sąlygas kilti visų, ne tik mažiausiai
uždirbančiųjų atlyginimams.
Darbo partija ne tik pakėlė MMA
bei vidutinį atlyginimą, tačiau pa-

sirūpino ir dirbančiais sunkius ir
atsakingus visuomenei darbus.
Daug dėmesio skyrėme socialinių
darbuotojų algų kėlimui. Šie žmonės - ypatingai svarbi visuomenės
grandis, kuri stiprina mūsų bendruomenę, todėl nuo 2015 m. atlyginimai kiekvienam socialiniam
darbuotojui padidėjo maždaug
50 eurų.
Po šešerių metų pertraukos mes
buvome pirmieji, kurie savo dėmesį skyrė senjorams ir tik mums
būnant valdžioje pensijos ėmė kilti.
Mūsų tikslas, kad jie jaustųsi oriai
ir jiems nereikėtų galvoti – šiandien
nusipirkti vaistų ar maisto? Mums
atėjus į valdžią vidutinės pensijos
dydis siekė 216 eurų, šiandien
senjorai gauna vidutiniškai 172
litais arba 50 eurų daugiau (265
eurus).
Tik nuo šių metų, pirmą kartą po
šešerių metų pertraukos, pagaliau
vėl buvo padidinti visų pedagogų
– nuo darželio auklėtojų iki gimnazijų mokytojų – atlyginimai.
Mažiausiai uždirbantiems – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams – darbo užmokestį
pakėlėme vidutiniškai iki 7 proc.
(2015 m. jų algos didėjo 10 proc).
Pradedantiems bendrojo ugdymo
mokyklų mokytojams atlyginimus
padidinome vidutiniškai iki 5 proc.,
visiems kitiems iki 3 proc.
Tik Darbo partijos iniciatyva pasiekta, jog keliolika metų nedidinti
kultūros darbuotojų atlyginimai pagaliau pradėjo augti ir nuo 2014 m.
liepos 1 d. kasmet buvo didinami
po maždaug 250 litų (apie 72 eurus), o šiemet vidutinis kultūros
darbuotojo atlyginimas pasieks
500 eurų.
Darbo partijos kuruojamas Sei-

mo Sveikatos reikalų komitetas nenuilstamai spaudė Sveikatos apsaugos ministeriją, kad būtų padidinti
gydytojų ir slaugytojų atlyginimai.
Ir mums pavyko! Nuo liepos 1 d.
gydytojų atlyginimai vidutiniškai
didės 100 eurų, slaugytojų – apie
50 eurų.
Paskutinės naujienos – Darbo
partijos iniciatyva politinėje taryboje nutarta didinti neapmokestinamą pajamų dydį (NPD) daugiau
nei per pusę: nuo 200 iki 310 eurų.
Mažesnis darbo apmokestinimas
reiškia, kad nuo sausio 1 d. visų
gaunančių minimalų atlyginimą
pajamos per mėnesį „į rankas“ padidės mažiausiai 17 eurų, kitiems
– 10-15 eurų, auginantiems vaikus
– dar daugiau.
Taigi per ketverius metus Darbo
partija nuosekliai dirbo ir didžiąja
dalimi įgyvendino savo užsibrėžtus
tikslus. Esame dėkingi ir koalicijos
partneriams, kurie mūsų siekius
suprato ir palaikė. Tai visų mūsų
nuopelnas.
Šią kadenciją nuveikti darbai mus
įkvėpė ir toliau siekti, kad Lietuvos
žmonių atlyginimai didėtų, todėl
ateinančioje Seimo kadencijoje užsibrėžėme tikslą MMA pakelti dar
labiau – iki 656 eurų, o vidutinę
pensiją – iki 422 eurų. Neabejojame, kad galime tai padaryti, nes
mes galime tai, ko negali kiti.
Dėkoju už suteiktą pasitikėjimą.
Jūsų rinktas Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Sargūnas.
Politinė reklama, apmokėta iš
kandidato į Lietuvos Respublikos
Seimo narius Ričardo Sargūno
rinkiminės sąskaitos
Užsak.Nr.768

***
Iš ko atpažinti, jog prie kompiuterio sėdėjo blondinė?
1. Ant monitoriaus korektoriumi
ištaisytos gramatinės klaidos
2. Pelytei padėta sūrio
3. Joystick’as ištepliotas lūpdažiu…
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+25
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„Omnitel“ 4G ryšio kokybė pasiekė ir Anykščių kaimelius
Telekomunikacijų bendrovė „Omnitel“ nuo metų pradžios
visoje šalyje papildomai įrengė apie 300 naujų 4G bazinių stočių. Dauguma jų buvo pastatytos vietovėse, kur iki šiol nebuvo
spartaus mobiliojo ryšio. Sekti naujienas, žiūrėti vaizdo įrašus,
bendrauti su draugais ar užsienyje gyvenančiais artimaisiais mobiliuoju „Omnitel“ internetu dabar jau gali 99 procentai visų Lietuvos gyventojų.
Lietuvoje beveik nelieka apgyvendintų teritorijų, kuriose nebūtų
sparčiausio „Omnitel“ mobiliojo
ryšio. Nuo metų pradžios vykdytas
intensyvias investicijas į mobiliojo tinklo plėtrą ir kokybės didinimą jau pajuto net pačių mažiausių
miestelių gyventojai. Didžiausią
ryšio kokybės skirtumą, be abejonės, gali matyti 4G palaikantį išmanųjį telefoną, planšetę ar kompiuterio modemą turintys žmonės.
Anykščių rajone naujos bazinės 4G stotys geriausią „Omnitel“ ryšį jau užtikrins ir Kurklių,
Andrioniškių, Skiemonių, Rubikių, Traupio, Klaibūnų, Pašilių,
Juškonių, Kalvelių, Pūstalaukių
bei dar 50 mažesnių kaimelių
gyventojams.
„Geriausią 4G signalą pajungė-

me net pačių mažiausių šalies kaimelių žmonėms. Mūsų tinklo plėtros mąstą rodo tai, kad Lietuvoje
yra apie 280 vietovių, kur oficialiai
gyvena nuo 1 iki 3 gyventojų, tačiau įrengtas „Omnitel“ 4G ryšys
padeda tolygiai padengti visas gyvenamas teritorijas. Pirmieji Lietuvoje priartėjome prie tikslo sparčiausią mobilųjį internetą pasiūlyti
100 procentų gyventojų“, – sako
Andrius Šemeškevičius, „Teo“ ir
„Omnitel“ technologijų vadovas.
Oficialiais duomenimis beveik
1000 bazinių 4G stočių turintis
„Omnitel“ mobiliojo ryšio tinklas
yra plačiausias Lietuvoje ir turi
daugiausiai 4G celių, kurios užtikrina didelę tinklo talpą, greitį ir
aprėptį.
4G technologija yra svarbi vi-

suomet, kai būtinas greitas ir patikimas internetas. Tai ypač naudinga tiems, kas neturi galimybės
naudotis šviesolaidiniu internetu.
Tačiau technologijos jau nėra kliūtis internete naršyti neribojant savęs.
Šią vasarą visi „Omnitel“ klientai, turintys internetą kompiuteryje, gauna 4 kartus daugiau duomenų nei įprastai be jokių papildomų
mokesčių. Tuo tarpu internetą tele-

fone naudojantiems klientams vos
už vieną eurą per mėnesį turimų
duomenų planas „Omnitel“ klientams padidėja dvigubai.
Viskas, ko reikia norint naudotis
4G internetu, yra tinkama įranga – norintys pasikeisti savo seną
telefoną ar kompiuterio modemą
į naują gali tai padaryti artimiausiame „Omnitel“ salone, paskambinus telefono numeriu 1533 arba
internete www.omnitel.lt.

