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Apie tiesioginius merų rinkimus buvę 
merai kalba be euforijos

Seimas beveik vieningai nusprendė, kad pavasarį savival-
dybių merai būtų renkami tiesiogiai. Dėl tiesioginių merų 
rinkimų parlamentarai balsuos dar kartą, tačiau praktiškai 
neabejojama, kad sprendimui bus pritarta. Turbūt visos po-
litinės partijos deklaravo, kad jos yra už tiesioginius merų 
rinkimus, todėl dabar trauktis atgal jau nebepatogu.

Balsuodamas tiesioginiams mero rinkimams pritarė ir 
anykštėnas Seimo narys Sergejus Jovaiša, nors jis „Anykštai“ 
sakė, kad, jei nebus pakeista teisinė bazė - tiesiogiai išrinkti 
merai bus niekinės figūros, o savivaldybes realiai valdys „kaž-
kas“. Reali valdžia, pasak Seimo nario, bus sukoncentruota 
Tarybos daugumos rankose, nes tiesiogiai išrinktas meras 
praktiškai neturės galimybių savarankiškiems sprendimams. 

Šiandien „Anykštoje“ savo nuomones apie tiesioginius 
merų rinkimus išsakė du buvę Anykščių vadovai iš priešingų 
politinių stovyklų – Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių 
demokratų narys, dr. Saulius Nefas (Anykščių meras 1995-
2000) bei buvęs socialdemokratas Leonas Alesionka (meras 
2000-2001 m.).

Gyventojų nėra, tačiau kaimas gyvas

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Oazė girios viduryje – taip 
galima būtų pavadinti 25 kilo-
metrus nuo Anykščių į šiaurę 
nutolusį, prie kairiojo Švento-
sios upės pakraščio prigludusį, 
Anykščių seniūnijai priklau-
santį Inkūnų kaimą. Darbo 
dieną, juolab prastu oru, kaime 
sutikti žmogų yra labai maža 
tikimybė, nes kaimo senbuviai 
išmirę, o naujieji dar tik kuria-
si. Tačiau į kaimą dažnai užsu-
ka romantikos ieškantys poil-
siautojai, o į „Amatų kalnelį“ 
ir keramikos mėgėjai.

„Amatų kalnelio“ šeimininkė, keramikė Renata Umbrasienė (dešinėje) ir jos mokinė Giedrė.

Tik vienam, kad ir iš pačių geriausiųjų, lemta tapti meru.

KONCERTAS. Birželio 28 die-
ną, šeštadienį, 18 valandą Anykščių 
sakralinio meno centre (Vilniaus g. 
11) vyks Kauno styginių kvarteto 
koncertas. Solistas Robertas Beinaris 
(obojus). Bilieto kaina – 10 litų. Sen-
jorams, studentams ir moksleiviams 
– 5 litai. 

Grįžo. Perspektyvus socialde-
mokratas Alvydas Žala, pernai pasi-
traukęs iš Anykščių rajono tarybos ir 
emigravęs į Jungtinę Karalystę, grįžo 
į Lietuvą. A.Žala savo „Facebook“ 
profilyje skelbia, jog dirba Trakų ra-
jono apylinkės teisme. Šio teismo 
internetiniame puslapyje nurodoma, 
kad A.Žala dirba teisėjo padėjėju.

Į Klecką! Liepos 2-4 d. ANYKŠ-
ČIŲ SAVIVALDYBĖS ADMI-
NISTRACIJOS DIREKTORIUS 
VILIUS JUODELIS viešės Baltaru-
sijoje. JIS vyksta Klecko rajono vyk-
domojo komiteto kvietimu dalyvauti 
Baltarusijos Respublikos nepriklau-
somybės dienos minėjime. Admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotojas 
Valentinas Patusis iki liepos 4 dienos 
atostogauja, tačiau Baltarusijos nepri-
klausomybės dienos proga V.Patumsis 
bus atšauktas iš atostogų... 

Sunešiojo. Rajono taryba nurašys 
didelį kalną visokio biudžetinėms 
įstaigoms priklausančio turto, pavyz-
džiui, Raguvėlės pagrindinės moky-
klos keturias elektrines virykles. Tarp 
nurašomo turto ypač daug čiužinių ir 
nešiojamų kompiuterių. Nešiojo ne-
šiojo ir sunešiojo. 

Velniai. Liepos 17-ąją  Dainuvos 
slėnyje prasidės tradicinis keturias 
dienas truksiantis roko ir ekstremalios 
muzikos festivalis „Velnio akmuo“. 
Trijose festivalio scenose iš viso bus 
surengti 8 koncertai, kuriuose pasiro-
dys 35 grupės. Tarp jų – 8 Lietuvos 
kolektyvai ir didžioji dalis iš užsie-
nio šalių. Dvi pagrindinės festivalio 
scenos – Rytų ir Vakarų – leis rinktis 
mėgstamos muzikos kryptį. Vienoje 
bus koncentruota ekstremalesnė kūry-
ba, nuo nemirštančios senosios „me-
talinės“ mokyklos iki perspektyviau-
sio metalo šiandieną. Kitoje skambės 
daugiau roko muzikos, klasikinių ir 
modernių jos atmainų, į rėmus netel-
pančių eksperimentų, iliustruojamų 
efektingomis vizualizacijomis. 

Tiks tarptautinėms varžyboms
Anykščių kartodromas išas-

faltuotas už pusę milijono litų.

Žemaičiai 
Anykščiuose 
galvoja apie 
nakvynės namus

Kodėl sunku 
atsikratyti 
priklausomybių?
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„Apie dirbančius 
bedarbius“ – 
dar kartą...
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Temidės svarstyklės
Erelis. Birželio 22-ąją apie 2 

val.30 min. Kavarske, neblaivus 
(1,72 prom.) A. S., gimęs 1982 
m., pasipriešino tarnybos metu 
uniformuotam Anykščių policijos 
patruliui (išplėšė dvi viršutines 
sagas, kumščiu smūgiavo parei-
gūnui į veidą). A. S. sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Smurtas. Gautas J. U., gimu-
sios 1967 m., gyvenančios Kur-
klių seniūnijoje pareiškimas, kad 
birželio 21 d. apie 19 val.50 min. 
namuose, Kurkliuose, konflikto 

metu neblaivus (1,89 prom.) su-
gyventinis J. L., gimęs 1961 m., 
jos atžvilgiu naudojo psichologinį 
smurtą. J. L. sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Svetingumas. Birželio 23-ąją 
apie 1 val.30 min. kelyje Anykščiai 
– Niūronys 3 nepažįstami jaunuo-
liai sumušė G. B., gimusią 1994 m., 
gyvenančią Panevėžyje ir M. S., 
gimusį 1989 m., taip pat Panevėžio 
gyventoją. Užpuolikai apgadino ir 
M. S. priklausantį automobilį. Žala 
tikslinama. Įtariamasis L. B., gimęs 
1997 m., gyvenantis Anykščiuose, 
J. Basanavičiaus g., sulaikytas ir 

uždarytas į areštinę.
Kyšis. Birželio 24-ąją 20 val. 

58 min. Anykščiuose, J. Biliūno 
gatvėje policijos pareigūnams su-
stabdžius automobilį „Audi A4“, 
vairuojamą N. B., gimusio 1980 m., 
gyvenančio Vilniuje, Smalynės g., 
vairuotojas, už tai, kad nebūtų su-
rašytas administracinių teisės pažei-
dimų protokolas už padarytą Kelių 
eismo taisyklių pažeidimą (vairavo 
transporto priemonę būdamas ap-
svaigęs nuo alkoholio), pareigūnui 
pasiūlė 2 000 litų kyšį. N. B. sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

Narkotikai. Birželio 24-ąją apie 

22 val.30 min. pristačius asmenis 
į policijos komisariatą dėl alko-
holinių gėrimų vartojimo viešoje 
vietoje, kratos pas M. B., gimusį 
1989 m., gyvenantį Anykščiuo-
se, Šaltupio g., metu, buvo rasta, 
kaip įtariama, augalinės kilmės 
narkotinės medžiagos. M. B. ap-
klaustas.

Mergina! K. V. M., gimusi 
1997 m., sulaikoma Svėdasuose, 
pasipriešino policijos pareigū-
nams (ranka suduodama per veidą 
pareigūnei ir spirdama į šoną pa-
reigūnui). K. V. M. (0,86 prom.) 
sulaikyta ir uždaryta į areštinę.

Anykščiuose labdaros fondo 
„Prieglobstis“ darbuotojai Rober-
tas Palionis ir Artūras Božokas 
Anykščių socialiniams darbuoto-
jams ir bendruomenių atstovams 
vedė mokymus tema „Priklauso-

mybių prevencijos: Kokią įtaką 
darysime ateities visuomenei“.

Labdaros fondas „Prieglobstis“ 
yra įsikūręs Akmenėje, o savo fi-
lialus turi keliose Lietuvos vietose 
bei Latvijoje. Fondas jau daugiau 

Žemaičiai Anykščiuose galvoja apie 
nakvynės namus

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Labdaros fondo „Prieglobstis“ darbuotojai, Anykščiuose vedę 
mokymus apie priklausomybių prevenciją, prabilo, kad sieks 
mūsų mieste įsteigti nakvynės namus.

kaip dešimtmetį dirba su pačiais 
sunkiausiais visuomenės sluoks-
niais – žmonėmis, turinčiais al-
koholinių ir narkotinių priklauso-
mybių bei su tais, kurie praradę 
socialinius įgūdžius. Paklaustas, 
ar aktualūs tokie mokymai anykš-
tėnams, R.Palionis sakė, kad tai 
aktualu visai Lietuvai, nes pagal 
alkoholio suvartojimą vienam 
gyventojui Lietuva jau aplenkė 
ir Rusiją ir yra pirmoje vietoje 
pasaulyje. „Deja, padėtis nepavy-
dėtina, kiek žinau, Anykščiuose 
nėra įstaigos, kuri dirbtų su pri-
klausomybių turinčiais žmonė-
mis, tikimės bendradarbiauti su 
savivaldybe. Jei savivaldybė kiek 
finansiškai prisidėtų prie priklau-
somybių turinčių asmenų reabili-
tacijos, galėtume juos vežti į savo 
centrus“,- sakė R. Palionis. Pasak 
A. Božoko, anykštėnai mokymus 
apie alkoholio gydymo būdus, 
alkoholio mažinimo programą 
priėmė normaliai, su kai kuriais 
iš mokymų dalyvių akmeniškiai 
apsikeitė ir kontaktais. 

Paklaustas, kad galbūt šis fondas 
planuotų steigti Anykščių rajone 
tokį reabilitacijos centrą, R.Palionis 
tvirtino, kad taip toli žiūrėti kol kas 
neverta. „Pagalvojome, jog visai 
realus planas Anykščiuose įsteigti 
nakvynės namus, kuriuose bena-
miai žmonės galėtų būti nuo 8 va-
landos vakaro iki 8 ryto, nusipraus-
ti, jeigu rastume patalpas, nes, kiek 
žinau, tokios vietos Anykščiuose 
irgi nėra“,- kalbėjo R.Palionis.

Be abejo, nakvynės namai pa-
gerintų padėtį kurorto statuso sie-
kiančiame mieste. Reiktų priminti, 
kad Anykščiuose žiemomis jau ne 
vienas benamis sušalo negyvai arba 
stipriai apšalo galūnes. Sakykim, 
2012 metų gruodžio mėnesį buvu-
siose Anykščių pieninės patalpose 
mirtinai sušalo 62 metų benamis 
R.S. Paskutinis atvejis – šių metų 
vasario 3 dieną senosios ligoninės 
apleistose patalpose buvo rastas 61 
metų anykštėno R.M. kūnas (Ar-
vydas LINGAITIS „Kurortiniai 
Anykščiai – valkatų miestas“,- 
„Anykšta“, 2014-05-29).

Labdaros fondo „Prieglobstis“ darbuotojai Artūras Božokas ir 
Robertas Palionis nepanašūs į socialinius darbuotojus, tačiau 
su priklausomybių turinčiais žmonėmis dirba jau ne vienerius 
metus.                                                                   Autoriaus nuotr.

Prioritetas. Kultūros ministras 
Šarūnas Birutis Valdovų rūmus lai-
ko vienu iš prioritetinių objektų, bet 
negali įvardinti konkrečios datos, 
kada rūmai galėtų būti pabaigti. Tai, 
anot jo, priklausys nuo finansų ir ša-
lies galimybių. „Valdovų rūmai yra 
esamas, jau pradėtas objektas ir jo 
nepabaigti būtų visiškai neteisinga, 
nes matėme, kiek Valdovų rūmai 
davė ne tik finansinės, bet ir mora-
linės naudos - pasididžiavimo savo 
valstybe, istorija, tautiniu tapatumu, 
ypač pirmininkavimo laikotarpiu tas 
labai gerai pasimatė. Be abejo, tas 
projektas yra vienas iš prioritetinių“, 
- po susitikimo su šalies vadove sakė 
Š. Birutis.

Nenormalu. Seimo Pirmininkė 
Loreta Graužinienė kartu su teisinin-
kais aiškinsis, ar ikiteisminio tyrimo 
metu išduodamų leidimų klausytis 
pokalbių tvarka yra pakankamai re-
glamentuota, ir Seimo rudens sesijo-
je žada bandyti sutvarkyti įstatymus. 
Kaip savo komentare rašė portalo 
„15 min.“ vyriausiasis redaktorius 
Rimvydas Valatka, per 2008 me-
tus mūsų teisėsauga 85 tūkst. kartų 
kreipėsi į operatorius prašydama 
pateikti duomenis apie abonentus. 
2010-aisiais šis skaičius jau siekė 
105 tūkstančius. Seimo Pirmininkė 
teigia, jog šie skaičiai „akivaizdžiai 
demonstruoja, kad leidimai pasiklau-
syti išduodami labai lengvai ir labai 
parašas padedamas lengva ranka“. 

Archyvai. Kultūros ministro Šarū-
no Biručio teigimu, jokia archyvų re-
forma Lietuvoje nėra vykdoma. Anot 
jo, šiuo metu atliekami tik smulkūs 
pokyčiai, kurie turėtų optimizuoti jų 
darbą. Pasak ministro, Saulėlydžio 
komisija Kultūros ministerijai siū-
lė visus archyvus sujungti į vieną, 
tačiau tam nebuvo pritarta. „Saulė-
lydžio komisija siūlė sujungti viską 
į vieną archyvą, mes su tuo nesutin-
kame, galvojame, kad turi išlikti teri-
toriniai archyvai. Jeigu Vyriausybės 
pritars, šis klausimas jau yra pateik-
tas, vietoj dešimties apskričių bus 
keturi teritoriniai, bet praktiškai jie 
išlieka savo vietose, skyriai bus ten, 
kur ir buvo, niekas daugiau nesikeis, 
tai valdymo optimizavimo dalykai“, 
- kalbėjo Š. Birutis.

Statistika. 36 proc. suaugusių 
lietuvių vadovaujasi antisemitinė-
mis pažiūromis, rodo pasaulinis 
antisemitizmo indeksas. Plačiausiai 
mūsų šalyje paplitę stereotipai yra, 
kad žydai labiau lojalūs Izraeliui nei 
Lietuvai, per daug kalba apie Holo-
kaustą ir yra savanaudžiai bei daro 
per didelę įtaką tarptautinėms finan-
sų rinkoms. Lietuvoje situacija yra 
blogesnė nei kaimyninėse Latvijoje 
ir Estijoje, kur indeksas atitinkamai 
siekia 28 proc. ir 22 proc. Pagal in-
deksu išreikštą antisemitizmo pa-
plitimą, Lietuva yra 40-toje vietoje 
tarp 102 į tyrimą įtrauktų pasaulio 
valstybių.

 
Nesutaria. Darbą baigiantis aplin-

kos ministras Valentinas Mazuronis 
mano, kad naują ministrą deleguo-
sianti partija „Tvarka ir teisingu-
mas“ ir aukščiausi šalies vadovai 
šiuo klausimu neturi sutarimo. „Kas 
mane pakeis, reikia klausti trijų as-
menų - Rolando Pakso, Algirdo But-
kevičiaus ir Dalios Grybauskaitės. 
Tai, kad iki šiol neįvardijama, kas 
bus ministru, daryčiau prielaidą, kad 
kol kas iki galo nesuderinamos nuo-
monės“, - sakė V. Mazuronis. V. Ma-
zuronis tikino naujo ministro paieškų 
procese nedalyvaujantis.

Tiks tarptautinėms varžyboms
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt
Anykščių kartodromo trasa praeitą savaitę buvo padengta nauju asfalto danga. Už pusę milijono 

litų Kelių fondo lėšų atnaujinta trasa bus smagu pralėkti ne tik mėgėjams, trasa tiks ir tarptauti-
nėms varžyboms.

Praeitą savaitę buvo asfaltuojamas Anykščių kartodromas. 
Autoriaus nuotr. 

Pasak Anykščių technikos 
sporto klubo „Motorsportas“ 

prezidento Romualdo Vitkaus, 
trasa buvo gruoblėta, nusidėvė-

jusiu asfaltu, tad tapo pavojin-
ga važinėti mėgėjams, neatitiko 

reikalavimų varžyboms. 
„Pavykus gauti lėšų 6 – 10 me-

trų  pločio, 1100 metrų ilgio tra-
sa padengta nauju, lygiu asfalto 
sluoksniu, - pastebėjo R. Vitkus. 
– Dabar ji atitinka tarptautinėms 
varžyboms keliamus reikalavi-
mus. Galiu pradžiuginti anykš-
tėnus, kad Lietuvos kartingų 
federacija vieną šalies kartingų 
čempionato etapą rugpjūčio 15 
dieną ruošiasi surengti Anykš-
čiuose. Išasfaltavus katodromą, 
jame atsirado galimybė karto-
drome suformuoti keturias skir-
tingo ilgio ir greičio trasas“. 

R. Vitkaus nuomone, reikėtų 
išasfaltuoti, kad nedulkėtų, ir 
kelio atkarpėlę iki kartodromo, 
suremontuoti žiūrovų tribūną, 
kurios blokai aptrupėję, pasvirę. 

Kartodromą atnaujino viena 
didžiausių šalies kelių tiesimo 
bendrovė, beje, dangą klojusi ant 
aerouostų kilimo – tūpimo takų, 
„Lemminkainen Lietuva“. 

Padalino pinigus
ANYKŠČIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREK-

TORIUS VILIUS JUODELIS  savo įsakymu paskirstė 45 tūkst. 
litų, kaip paramą smulkiam ir vidutiniam verslui. Didžiausia suma 
- 13,5 tūkst. litų - skirta MB „Pramogų ir paslaugų grupė“ projek-
tui „Kempingo Anykščių mieste infrastruktūros tobulinimas“.

drės verslai“ projektui „Kokybiš-
koms paslaugoms – šiuolaikinės 
technologijos“ – 3 tūkst. 585 litai, 
IĮ „Laimos pasagėlė“ projektui 
„Senovinis vyno rūsys“ 10 tūkst. 
530 litų, UAB „Paukštukas Pūga“ 
projektui „UAB „PAUKŠTU-
KAS PŪGA“ teikiamų paslaugų 
kokybės gerinimas ir plėtra“ – 1 

tūkst. 535 litai, MB „Traukos slė-
nis“ projektui „Karšto vandens 
procedūros kubile“ – 2 tūkst. 775 
litai, UAB „Vijoluka“ projektui 
„Kompleksinių paslaugų teikimas 
Anykščių rajone“ – 8 tūkst. 625 
litai. 

-ANYKŠTA
taikymas UAB „Gerita“ veikloje 
skirti 4 tūkst. 450 litų, UAB „In-

UAB „Gerita” projektui „Šiuo-
laikinių technologijų diegimas ir 
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Gyvenamuosiuose rajonuose – antrinių 
žaliavų surinkimo aikštelės

surenka prie namų maišuose pa-
liktas išrūšiuotas atliekas“, - sakė 
I.Žukauskienė.

Iš viso rajone yra 631 konteine-
ris, skirtas rūšiuoti antrines žalia-
vas. 

Anykščių rajone planuojama 
plėsti pakuočių, antrinių atliekų rū-
šiuojamojo surinkimo sistemą in-
dividualių gyvenamųjų namų val-
dose, kuriose be mišrių konteinerių 
papildomai būtų dviejų konteine-
rių komplektas stiklinių pakuočių 

Be įprastų komunalinių atliekų surinkimo Aplinkos ministe-
rija planuoja, kad jau 2019 metais bus organizuotas atskiras 
maisto atliekų surinkimas iš gyventojų, o jau 2015 metais gy-
venamuosiuose rajonuose turės būti po vieną antrinių žaliavų 
surinkimo konteinerių aikštelę.

atliekų ir kitų pakuočių atliekų 
surinkimui. „Siekiant paskatinti in-
dividualių namų gyventojus kom-
postuoti žaliąsias atliekas, buvo 
nupirkti 1740 kompostavimo kon-
teinerių“, - „Anykštai“ pasakojo 
savivaldybės ekologė.

Pasak Aplinkos ministerijos 
Atliekų departamento direktorės 
Vilmos Karosienės, siekiant ge-
resnio atliekų surinkimo, iki 2015 
metų sausio 1 dienos savivaldybės 
turėtų gyvenamuosiuose daugia-
bučių rajonuose įrengti ne mažiau 
kaip po vieną antrinių žaliavų su-
rinkimo konteinerių aikštelę šalia 
mišrių komunalinių atliekų kon-
teinerių, o prie individualių namų 
kvartalo, sodų, garažų – po vieną 
tokią aikštelę prie pagrindinio iš-
važiavimo iš tokio kvartalo. „Jei-
gu nebus techninių galimybių pa-
statyti specialių konteinerių, arba 
juos naudoti ekonomiškai netiks-
linga, reikės taikyti kitas priemo-
nes ir būdus (pavyzdžiui, antrinių 

žaliavų surinkimas į specialius 
maišus, antrinių žaliavų turėtojų 
apvažiavimas ar kt.), - paaiškino 
V.Karosienė.

Taip pat plane rekomenduoja-
ma savivaldybėms iki 2016 metų 
užtikrinti, kad visų miestų gyve-
namuosiuose daugiabučių namų 
rajonuose vidutinis atstumas iki 
antrinių žaliavų surinkimo kon-
teinerių aikštelių būtų ne didesnis 
kaip 150 metrų.

Paklausta, kokia nauda yra rū-
šiuoti atliekas, Aplinkos minis-
terijos Atliekų tvarkymo depar-
tamento direktorė V.Karosienė 
sakė: „Rūšiuojant atliekas gau-
namos geros kokybės antrinės 
žaliavos, didėja atliekų perdirbi-
mas, nenaudojami kiti gamtiniai 
ištekliai, atliekų rūšiavimu ir 
perdirbimu užsiimančios įmonės 
kuria naujas darbo vietas. Be to, 
rūšiuojant ir perdirbant atliekas 
tausojama aplinka, mažiau atlie-
kų kaupiasi sąvartynuose“.

Anykščių rajono savivaldybės 
ekologės Ingos Žukauskienės 
duomenimis, atliekų rūšiavimui 
tiek mieste, tiek kaime yra pa-
statyti rūšiavimui skirti kontei-
neriai: plastikui, metalui – gelto-
nos spalvos, popieriaus, kartono 
atliekoms – mėlynos spalvos, 
stiklo atliekoms – žalios spal-
vos. „Vieną kartą per mėnesį 
UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ apvažiuoja Anykščių mies-
to individualių namų valdas ir 

Daugiabučių namų rajonuose pastatyti skirtingų spalvų kon-
teineriai, skirti plastikui ir metalui, popieriaus ir kartono bei 
stiklo atliekoms.

Leonas Alesionka: „Meras 
bus pusiau vadovas”

„Pagal dabar galiojančius tei-
sės aktus tiesiogiai išrinktas 
meras bus bejėgis papuošalas. 
Į jį bus nukreiptos visos strėlės, 
išrinkome – tai ir atsakyk, bet jo 
funkcijos neaprėps net dabarti-
nių savivaldybės administracijos 
direktoriaus funkcijų. Vietinė 
„vyriausybė” bus atskirta nuo 
vietinio „seimo”… Kadangi nesu 
garbėtroška, niekaip tokiomis są-
lygomis neičiau į merus, nenoriu 
būti vestuviniu generolu, gražiai 
aprengta, bet nieko negalinčia 
lėle. Visa vykdomoji valdžia 
būtų administracijos direktoriaus 
rankose, o meras būtų „lyg ir va-
dovas”, toks „pusiau vadovas”. 
Jeigu būtų suderintos mero, kaip 
tarybos pirmininko ir kaip tiesio-
ginio vykdytojo funkcijos, tada, 

Apie tiesioginius merų rinkimus buvę 
merai kalba be euforijos

galbūt, meras ir galėtų realizuoti 
savo idėjas. O dabar, kažkas čia 
ne taip… Žmonės nenori partijų, 
nepasitiki jomis. Kodėl jie turi 
rinkti sąrašus su krūva gižins-
kų… Į merus eičiau, jeigu būtų 
kiti įgaliojimai. Gal kandidatuo-
čiau ne į Anykščių, o į Panevėžio 
ar Vilniaus merus. Bet dabar, kad 
man pagalius kaišiotų politizuoti 
durniai…. “   

Dr. Saulius Nefas: „Svarbiau-
sia, ne mero rinkimo būdas, o 
ką meras gali atlikti!“

„Žinau, kad jau beveik 20 metų 
(apie 1998metus pats parašiau vie-
ną iš pirmųjų straipsnių į spaudą) 
vyksta diskusija apie merų rinki-
mą tiesiogiai. Žinau, kad apie 80 
procentų apklausose dalyvaujan-
čių žmonių palaiko šią nuomonę. 
Tai žinodamas drįstu prieštarauti, 
nes galvoju, kad nėra svarbiau-
sia, kokiu būdu rinksime merą 

(demokratinėse valstybėse yra ir 
vienaip, ir kitaip). Svarbiausia, ką 
tiesiogiai išrinktas meras gali at-
likti, t.y. kokios jo bus funkcijose. 
Abejoju, ar to klausiama sociolo-
ginėse apklausose. Tad bandykime 
pradėti nuo pradžių ir paklausti 
savęs – koks tikslas merų rinkimo 
tvarkos keitimo? Transperency 
International Lietuvos skyrius pa-
bandė atsakyti į tai surašydamas 
argumentus už ir prieš. Panagri-
nėkime „už“ kurie yra šie: dides-
nis rinkėjų pasitikėjimas (nejaugi 
būdas nulemia pasitikėjimą, o ne 
darbai? Ar tikrai ilgai tikės rin-
kėjai tiesiogiai rinktu meru, kuris 
nieko neveiks jų labui?); didesnė 
mero atsakomybė (atsakomybę 
turi ar neturi bet kuris žmogus su-
tikdamas atlikti vienokį ar kitokį 
darbą. Tai kas, kad dabar merą 
išrenka vienoks ar kitoks tarybos 
narių skaičius, 
juk kitą dieną 
po rinkimų ir 
dabar turi būti 
galvojama ir 
dirbama apie 
g y v e n t o j u s , 
kurių labui ir 
buvo sutikta/
pasiryžta užimti mero pareigas, o 
ne apie praėjusius rinkėjus – tary-
bos narius); skaidresnė ir stabiles-
nė valdžia (skaidrumas priklauso 
nuo mūsų pačių sugedimo laips-
nio ir niekas nedraudžia ir dabar, 
renkant Tarybos narius, rinkėjams 
išsiaiškinti jų požiūrį į korupciją 
ir kitas etines normas. Ar tai da-
rome?); pilietiškumo skatinimas 
(kaip tiesiogiai išrinktas meras ki-
taip gali skatinti pilietiškumą nei 
netiesiogiai, kas dabartiniu būdu 
rinktam merui draudžia/trukdo 
skatinti pilietiškumą? O gal nėra 
noro ar supratimo, kaip skatinti 

ir kam skatinti pilietiškumą? Juk 
„avinus“ valdyti visada lengviau 
nei piliečius! Nežiūrint čia iš-
sakytų argumentų „už”, kuriuos 
paverčiau argumentais „prieš“, aš 
vis tiek pasisakau už tiesioginius 
merų rinkimus. Kodėl? Ogi todėl, 
kad pilietinėje visuomenėje yra 
daug atvejų, kai pats pilietis turi 
nuspręsti, kaip elgiantis bus ge-
riau. Šis atvejis yra kaip tik toks, 
todėl įsitikinti turi patys rinkėjai. 
Tiesa, ar žinote, kad pagal paruoš-
tus savivaldos įstatymo pakeiti-
mus, tiesiogiai išrinktas merus, be 
to, ką gali dabar, dar galės: nusta-
tyti vicemerų veiklos sritis, teiks 
Tarybai siūlymus dėl sekretoriato 
pareigybių skaičiaus, skirs į parei-
gas ir atleis savivaldybės biudže-
tinių ir viešųjų įstaigų ( išskyrus 
savivaldybės švietimo), vadovus, 
atkurs savivaldybės valdomo išli-

kusio nekilnoja-
mojo turto nuo-
savybės teises 
religinėms ben-
drijoms ir ben-
d r u o m e n ė m s , 
išduos leidimus 
naudoti žūklės 
plotus vandens 

telkiniuose, tvirtins žuvų išteklių 
naudojimo, atkūrimo ir apsaugos 
žuvininkystės vandens telkiniuo-
se priemonių planus teisės aktų 
nustatyta tvarka, keis pagrindinės 
žemės naudojimo paskirtį ir būdą 
teisės aktų nustatytais atvejais 
ir tvarka, suteiks patalpas Seimo 
nariams pagal Lietuvos Respubli-
kos Seimo statutą ir skelbs vietos 
gyventojų apklausas. Ar to tikisi 
rinkėjai iš mero kurį išsirinks tie-
siogiai, ar tai iš esmės kuo nors 
pakeis situaciją?“

-ANYKŠTA

...O gal nėra noro ar su-
pratimo, kaip skatinti ir 
kam skatinti pilietiškumą? 
Juk „avinus“ valdyti visa-
da lengviau nei piliečius!.. 

(Atkelta iš 1 p.)

Skundžia. Seimo narė Marija 
Aušrinė Pavilionienė kreipėsi į Ly-
gių galimybių kontrolieriaus tarny-
bą prašydama ištirti, ar Žurnalistų 
etikos inspektoriaus tarnyba savo 
veikloje laikosi Lygių galimybių 
įstatymo. Abejones, ar Žurnalistų 
etikos inspektoriaus tarnyba vykdo 
įstatyme numatytą pareigą valsty-
bės institucijoms užtikrinti lygias 
galimybes, sukėlė tarnybos eks-
pertų išvada dėl knygos „Gintarinė 
širdis“. Išvadoje nurodoma, kad tos 
pačios lyties santykių pateikimas, 
kaip normalių ir savaime supranta-
mų, yra žalingas nepilnamečiams. 
Tokie patys teiginiai pateikti ir šių 
metų balandžio 8 d. Žurnalistų eti-
kos inspektoriaus išvadoje Kultūros 
ministerijai.

Skandalas. Ispanijos teismas 
formalizavo kaltinimus princesei 
Kristinai, kuri su vyru įtariamai 
dalyvavo plaunant pinigus ir pasi-
savinant valstybines lėšas. Palmos 
miesto teismas Maljorkoje palaikė 
kaltinimus princesei ir jos vyrui, to-
dėl netrukus bus pradėtas oficialus 
teismo procesas. Kristinos vyras, 
verslininkas Inakis Urdangarinas 
įtariamas neteisėtai pasisavinęs ke-
letą milijonų eurų valstybinių lėšų, 
o princesė kaltinama pagalba gau-
nant valstybinius užsakymus. Teis-
mo sprendimas pasirodė nepraėjus 
nė savaitei po naujojo Ispanijos ka-
raliaus ir Kristinos brolio Felipės VI 
inauguracijos, kuris pažadėjo atsta-
tyti skandalų krečiamos monarchi-
jos prestižą ir suvienyti Ispaniją.

Nepriėmė. NATO generalinis 
sekretorius Andersas Fogas Rasmu-
senas pranešė, kad Aljansas atidės 
Gruzijos ir Juodkalnijos narystės 
klausimą. Briuselyje vykusiame 
NATO šalių ministrų suvažiavime 
Gruzijos narystę nuspręsta atidėti 
neapibrėžtam laikui, vietoje jos Tbi-
lisiui pasiūlant „priemonių paketą 
suartėjimui su Aljansu“, o Juod-
kalnijos tinkamumą įvertinti 2015 
metų pabaigoje. „Turime principinį 
susitarimą dėl priemonių Gruzijos 
atžvilgiu vystymo, kurios šalį pri-
artins prie NATO“, - kalbėjo A. F. 
Rasmusenas.

Mažina. Europos Sąjungoje (ES) 
nuo liepos 1 d. mažinami tarptinkli-
niai mobiliųjų operatorių klientams 
taikomi mokesčiai. Siunčiamiems 
į įrenginius duomenims užsieny-
je taip pat bus pradėtas taikyti 55 
proc. vertės mažinimas. Nuo atei-
nančio mėnesio ES mobiliųjų tinklų 
vartotojai, viešintys kitoje regiono 
šalyje, už kiekvieną atsisiunčiamą 
megabaitą papildomai mokės tik 
po 0,2 euro. Šiuo metu mokestis 
siekia po 0,45 euro. Didžiausias 
galimas papildomas apmokestini-
mas paskambinus smuks nuo 24 
iki 19 euro centų, o už įeinančius 
skambučius - nuo 7 iki 5 euro centų. 

Aptarė. Ukrainos prezidentas 
Petro Porošenka įgyvendinamą tai-
kos planą aptarė su JAV vicepre-
zidentu Džo Baidenu ir Vokietijos 
kanclere Angela Merkel. Pokalbio 
metu Ukrainos vadovas neatmetė 
galimybės nutraukti paliaubas, nes 
„savanorių pulkai“, pasiryžę ste-
bėti jų laikymąsi Donecko srityje 
numušė Ukrainos karinių pajėgų 
sraigtasparnį ir pražudė devynis juo 
skridusius asmenis. Nuo paliaubų 
pradžios šalies saugumo pajėgos 
buvo apšaudytos 35 kartus.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Buvusio Anykščių mero ir 
buvusio Seimo nario Leono 
Alesionkos nuomone, jei ne-
bus pakeista įstatyminė bazė 
– tiesioginiai mero rinkimai 
yra greičiau žalingi, nei 
naudingi.

Pirmasis Anykščių meras 
Saulius Nefas pasisako už 
tiesioginius merų rinkimus, 
tačiau šioje sistemoje mato ir 
minusų.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Ukmergės  Akušerijos  skyrius              lygiuojasi  į  geriausiuosius
Ukmergės ligoninėje neseniai 

vyko Lietuvos  Akušerių  sąjungos 
organizuota respublikinė prak-
tinė konferencija  „Naujagimio 
ir motinos gerovė“. Tai neeilinis 
įvykis regiono ligoninei, rodan-
tis, kad Ukmergės ligoninės 
Akušerijos skyrius žengia koja 
kojon su mokslo naujovėmis. 
Konferencijos dalyviai liko malo-
niai nustebinti skyriaus jaukumu, 
šilta atmosfera ir aukštu profesi-
onalumu.

Neseniai vaikelio susilaukusi 
Lina pasakojo turėjusi galimybę 
vykti gimdyti į bet kurį Lietuvos 
stacionarą, bet pasirinko 
Ukmergę. Moteris sakė galėjusi 
čia susikurti aplinką pagal savo 
pageidavimus – pasirinkti ap-
švietimą, muziką ar tylą, masaži-
nę vonią, gimdymo metu – tinka-
mą padėtį ar epidurinę nejautrą. 
„Gavau visokeriopą pagalbą, 
palaikymą, informaciją apie vai-

kelį, išmokau taisyklingai žindyti. 
Personalo kantrybė, geranoriš-
kumas, buvo neįkainojami“, – pa-
sakojo mama. Skyriaus vyresnioji 
akušerė Jurgita  Zakarauskienė 
pasakojo, kad Ukmergės ligoninė 
siekia palankios naujagimiui ligo-
ninės vardo, tad didelis dėmesys 
čia skiriamas natūraliam maitini-
mui. Būsimos mamos pradeda-
mos mokyti gimdymo bei žindymo 
subtilybių Nėščiųjų mokyklėlėje.

Paskaitų  metu  supažindinama 
su gimdymo eiga, nuskausminimo 

būdais, analizuojama naujagimio 
žindymo ir priežiūros klausimai, 
aptariama kada nėščioji nedels-
dama turi kreiptis pagalbos.

Supažindinama ir su skyriumi, 
personalu. Tai ypač aktualu gim-
dyti atvykstančioms iš kitų rajonų. 
„Mūsų nuostata, kad kiekvienai 
gimdyvei būtų kuo geriau. Jei 
moteris jaučiasi saugi, tai ir gim-
dymas vyksta sklandžiai“, – pasa-
kojo J. Zakarauskienė, priminda-
ma Akušerijos skyriaus priėmimo 
telefono numerį 8340 65080.

Per metus šiame skyriuje gimdo 

apie 300 moterų. Ne tik ukmer-
giškės, bet ir moterys iš Širvintų, 
Anykščių, Rokiškio, Utenos, 
Vilniaus ir net užsienio šalių. 
Daugelio patirtis byloja, kad ten, 
kur skyriai nėra perpildyti, pacien-
tams skiriamas didesnis dėmesys 
be to – mažesnė infekcijos rizika.

Skyriuje – dvi gimdyklos ir opera-
cinė, vienvietės arba dvivietės pa-
latos. Kiekvienoje įrengtas dušas, 
tualetas. Yra ir vadinamos komer-
cinės palatos. Jose – namus pri-
menančios sąlygos: dvivietė lova, 
televizorius, šaldytuvas ir kt. Šiose 
palatose visą parą gali pasilikti ir 
namiškiai.

„Esame pasiruošę visoms gim-
dymo komplikacijoms, turime rei-
kalingas priemones, medikamen-
tus, aukšta personalo kvalifikaci-
ja“, – pasakojo J. Zakarauskienė.

Lietuvos sveikatos mokslo univer-
siteto ligoninė Kauno klinikos kartu 
su partneriais – 22 Lietuvos ligoni-

nėmis – įgyvendina Šveicarijos 
Konfederacijos ir mūsų šalies 
lėšomis finansuojamą projektą 
„Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių 
sveikatos priežiūros gerinimas 
Lietuvoje“. Projekte dalyvauja ir 
Ukmergės ligoninė. Akušerijos 
skyriui  pagal šią programą 
skirtos 38 priemonės nėščiųjų, 
gimdyvių ir naujagimių sveikatos  
priežiūros gerinimui.

Tai – portatyvus ultragarso 
aparatas, narkozės aparatas 
suaugusiems, kardiotakografai 
vaisiaus sekimui, dozuojamų 
vaistų įvedimui skirti perfuzoriai, 
prietaisas naujagimio klausos 
patikrai, reanimaciniai staleliai.

Pasak medikų, įranga niekuo 
nesiskiria nuo tos, kuri yra di-
džiosiose šalies ligoninėse, todėl 
gimdyvėms netenka nuogąstauti 
dėl savo ar vaikelio sveikatos, 
svarstyti ar pagalba gimdymo 
metu bus suteikta kvalifikuotai.

Modeliai, kaip susiformuoja 
priklausomybės

  Psichologai, nagrinėję priklau-
somą elgesį, išskyrė, kad piktnau-
džiavimą psichoaktyviomis me-
džiagomis gali nulemti biologiniai 
ir net socialiniai veiksniai. „Savęs 
gydymo“ modelio šalininkai teigia, 
kad priklausomybės atsiranda iš sie-
kio gydyti savo psichologines pro-
blemas. Atlikti tyrimai parodė, kad 
polinkis į priklausomybes yra būdin-

Kodėl sunku atsikratyti priklausomybių?
Šį pavasarį tyrinėjau priklausomybių temas. Atrodytų, viskas 

paprasta, supranti, kad kenki sau - nedaryk, tačiau kelias iki at-
sisakymo dažnai yra ilgas ir vingiuotas. Čia pabandysiu pateikti, 
kaip susiformuoja priklausomybės ir kokie etapai yra siekiant at-
sikratyti pančiojančių įpročių. 

gas asmenims, linkusiems išgyventi 
nemalonias būsenas. Tai parodo, 
kad medžiagų vartojimas gali būti 
pasirenkamas sąmoningai, norint iš-
vengti to, su kuo kovojama. Taip pat 
psichoaktyvių medžiagų vartojimas 
gali būti nulemtas streso ir individo 
atsako į stresą - psichotropinės me-
džiagos gali mažinti nerimą, kontro-
liuoti agresyvius impulsus ar leisti 
„atitrūkti“ nuo aplinkinio pasaulio. 

Priklausomybės gali atsirasti ir dėl 
socialinių veiksnių. „Pramogų ište-
klių“ modelis aiškina, kokią įtaką 
daro socialiniai veiksniai. Šio mode-
lio šalininkų teigimu, psichoaktyvių 
medžiagų vartojimas yra socialiai 
išmoktas elgesys. Pasak šio modelio 
atstovų, kenksmingas elgesys asme-
niui gali suteikti atitinkamos naudos 
ir dėl šios priežasties toks elgesys 
gali būti ir toliau tęsiamas, neatsi-
žvelgiant į nemalonias pasekmes. 
Kaip pavyzdį pateiksiu rūkymą. 
Dažnai žmonės rūko dėl noro būti 
kompanijose ar sulaukti socialinio 
kontakto. Taip pat yra su asmenimis, 
vartojančiais alkoholį. Kartais alko-
holis vartojamas, nes patiriamas so-

cialinis spaudimas. Taigi kenksmin-
gai sąmoningai  elgiamasi tikintis 
sulaukti aplinkos pripažinimo. 

Kitas svarbus veiksnys, lemiantis 
priklausomybių atsiradimą, - biolo-
ginis. Būtent asmens specifinė biolo-
ginė predispozicija ar netolerancija 
psichoaktyvioms medžiagoms gali 
nulemti, ar ilgą laiką vartojamos 
šios medžiagos 
sukels priklauso-
mybę. Organiz-
mo pripratimas 
prie vartojamos 
psichotropinės 
medžiagos gali 
ne tik didinti tolerancijos slenkstį, 
bet ir apsunkinti abstinenciją. Varto-
jant narkotines medžiagas gali būti 
paveikiami tokie neuromediatoriai 
kaip serotoninas, kuris lemia nuo-
taiką, ir endorfinas, kuris išsiskiria 
patyrus malonų pojūtį ir reguliuoja 
skausmo jutimą. Asmens, vartojan-
čio narkotikus, smegenys nustoja 
gaminti endorfinus. Kai smegenys 
nebegauna narkotikų, ima trūkti 
skausmą malšinančių mediatorių ir 
tai skatina tolesnį psichoaktyvių me-
džiagų vartojimą. 

Svarbūs ir genetiniai faktoriai. 
Buvo pastebėta, kad vyrai, kurių 
tėvai buvo alkoholikai, turi didesnę 
riziką ir tikimybę tapti alkoholikais, 
nors ir gali būti auginami žmonių, 
kurie nevartojo alkoholio. 

Kelias į atsisakymą eina 5 
etapais

Asmuo, siekdamas pakeisti savo 
elgesį, turi nueiti atitinkamą kelią 
pokyčio link. Pasikeitimo kelią sie-
kia apibrėžti transteorinis modelis 
(TTM), kuris įvardija pokyčių stadi-
jas. Transteorinis modelis buvo su-

kurtas analizuo-
jant kasdienius 
asmens patyri-
mus.Psichologai  
pastebėjo, kad 
keitimosi pro-
cesas  yra daug 

sudėtingesnis, negu tai nurodoma 
daugumoje teorijų  Modelis nusako-
mas 5 stadijomis. 

1. Nesusimąstymo stadija. As-
menys, esantys šioje stadijoje, ne-
suvokia ar tik minimaliai suvokia 
savo problemas. Aplinkiniai geriau 
supranta, su kokiomis problemomis 
susiduria asmuo. Kadangi asmuo 
nesigilina į savo problemą, jis neturi 
poreikio keistis arba poreikis yra, ta-
čiau jis yra labai nežymus.

2. Mąstymo stadija. Šioje stadijoje 
asmuo suvokia, su kokia problema 
jis yra susidūręs. Atsiranda vidinis 
postūmis, kuris ragina judėti į priekį, 
skatina ieškoti pagalbos ir išeities, 

tačiau nėra imamasi kokių nors kon-
krečių veiksmų. 

3. Pasiruošimo stadija. Šioje sta-
dijoje asmuo sau pasižada, planuoja 
tolimesnius veiksmus ir nusiteikia 
juos atlikti. Nors asmuo įsitraukia į 
savo problemos sprendimą, tačiau jis 
dar nėra pasiekęs veiksmo stadijos.

4. Veiksmo stadija. Šioje stadijoje 
jau yra imamasi konkrečių žingsnių, 
įgyvendinant pasikeitimo planą. 

5. Palaikymo stadija. Šioje sta-
dijoje naujas blaivus elgesys tampa 
įpročiu. 

Kiekvienoje iš šių stadijų asmeniui 
nuosekliai išsilaikyti ne visada pa-
vyksta. Besigydantys žmonės kartais 
grįžta į ankstesnes stadijas, galimi 
atkryčiai. Motyvacija šiame modely-
je yra įvardinama kaip pasiruošimas 
pokyčiams. Motyvacija atsiranda, 
kai asmuo atpažįsta problemą. To-
kiu būdu atsiranda galimybė pradėti 
keisti elgesį. 

Manau, kad pakankamai aišku, 
kad nereiktų džiaugtis, jeigu proble-
mą pripažinote, nusprendėte keistis, 
tai dar nereiškia, kad darbas jau pa-
darytas. Kelias ilgas ir sunkus. Sė-
kmės keliaujantiems.

Kamilė BITVINSKAITĖ
Psichologijos bakalaurė

AR JŪS VISKĄ ŽINOTE APIE SAVO SVEIKATĄ? 

Liepos 2d. (trečiadienį) ir 3d. (ketvirtadienį),  
KOMPIUTERINĖ  FUNKCINĖ SVEIKATOS 

DIAGNOSTIKA 
bus atliekama Panevėžyje, Marijonų g. 27, 

prie BIČIOLIO prekybos cento (is kiemo pusės, II a.) . 
Priimami tik  iš anksto užsiregistravusieji telefonu: 

mob. (8- 682) 40857 , darbo dienomis nuo 9.30-19.00 val.  
Tad kviečiame visus - mažus ir didelius daugiau sužinoti apie save

Kompiuterinė funkcinės sveikatos diagnostika: kas tai?
Pirmą kartą skaitantiems norėtume pabrėžti, kad šios diagnostikos 

metu yra matoma kiekvieno organo ir visų sistemų veikla.Pateikiama 
informacija kokiose kūno vietose yra sutrikimai,vystosi ligos, vyksta  
uždegiminiai procesai, audinių pakitimai.Visi sveikatos duomenys yra 
matomi judesyje.Stebima kaip funkcionuoja smegenys, skrandis, plau-
čiai, skydliaukė, inkstai, širdis, žarnynas, kokia stuburo ir sąnarių būklė, 
hormoninės sistemos veikla, ar yra kirminų, virusų, kurie sukelia lėtines 
ligas, alergijas ir chronišką nuovargį. Didelis šios diagnostikos  privalu-
mas prieš kitas diagnostines programas yra tas, kad organizme vykstantys 
pakitimai fiksuojami jau ankstyvoje stadijoje, kai dar nieko neskauda. O 
sudėtingais atvejais, kai žmogų vargina skausmai ir ne viena liga, šios 
diagnostikos pagalba galima greičiau nustatyti negalavimo priežastis ir 
skirti efektyvesnį gydymo būdą ar negaištant laiko  nukreipti reikalingo 
specialisto konsultacijai.Todėl ir profilaktiškai, ir įsisenėjusių negalavimų 
atveju funkcinė diagnostika atneš neabejotiną naudą kiekvienam. 

Kompiuterinę funkcinės sveikatos diagnostiką jau aštuonerius me-
tus atlieka Kauno Natūralios Medicinos konsultacijų ir diagnostikos 
centras “Žolių Salonas”.

Antroje vietoje kita PSDF biu-
džeto išlaidų gyventojų sveikatos 
priežiūrai grupė - tai vaistai ir me-
dicinos pagalbos priemonės (MPP). 
Jų įsigijimo išlaidoms 2013 m. 
buvo skirta 813,3 mln. litų. Didžio-
ji šių lėšų dalis - 670 mln. litų - teko 
kompensuojamiesiems vaistams.  
Nors receptų 2013 m. išrašyta be-
veik tiek pat kiek 2012 m. (apie 
12 mln.), vidutinė recepto kai-
na per metus padidėjo nuo 55,2 
lito 2012 m. iki 57,9 lito 2013 
m. (per penkerius metus viduti-
nė recepto kaina sumažėjo 5,4 

Daugiausia lėšų – pacientams gydyti
Valstybinė ligonių kasa pateikė ataskaitą, kaip buvo naudoja-

mos lėšos 2013 metais.  Daugiausia Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų teko pacientams suteiktų svei-
katos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti - daugiau nei 3 
mlrd. litų, o tai bendroje išlaidų struktūroje sudaro apie 71 proc. 
visų PSDF biudžeto išlaidų. 

proc., nuo 61,2 lito iki 57,9 lito).  
2013 m. kompensuojamuosius 
vaistus ir medicinos pagalbos prie-
mones naudojo apie 1,2 mln. paci-
entų, t. y. 40,3 proc. visų Lietuvos 
gyventojų (kitose ES šalyse - apie 
40-60 proc. gyventojų). Daugiau-
sia kompensuojamųjų vaistų var-
tojo pensinio amžiaus žmonės (45 
proc. visų vyresnių kaip 60 metų 
asmenų), antroje vietoje - darbin-
go amžiaus asmenys (34 proc.) 
ir 21 proc. vartotojų - vaikai. 
Nemažą dalį PSDF biudžeto išlaidų 
sudarė išlaidos centralizuotai perka-

miems vaistams ir medicinos pagal-
bos priemonėms, ortopedijos tech-
ninėms priemonėms kompensuoti.  
Trečioje vietoje pagal PSDF biu-
džeto išlaidas - prevencinės ir ki-
tos sveikatos programos, kuriose 
dalyvaujantys žmonės pasitikri-
na, ar jų sveikatai nėra pavojaus 
dėl piktybinių navikų ar kitų su-
dėtingų ligų. Sveikatos progra-
mos ir kitos sveikatos draudimo 
išlaidos siekė 206,4 mln. litų.  
Ketvirtoje vietoje pagal PSDF 
biudžeto išlaidas - medicininė 
reabilitacija ir sanatorinis gydy-
mas. Pernai medicininei reabili-
tacijai ir sanatoriniam gydymui 
buvo išleista 135,5 mln. litų.  
Iš viso 2013 m. iš PSDF biudžeto 
asmens sveikatos priežiūrai buvo 
išleista apie 4,3 mlrd. litų.

-ANYKŠTA

...kenksmingai sąmonin-
gai  elgiamasi tikintis su-
laukti aplinkos pripažini-
mo... 
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PASTOGĖ

Kaimas girios apsuptyje

Kalbininkai kaimo pavadinimą 
kildina iš asmenvardžio Jankus, ta-
čiau, kaip teigiama Anykščių kraš-
to vietovių žinyne, kaimo vardas 
gali būti kilęs ir iš lotynų kalbos 
žodžio „incunabula“, reiškiančio 
vystyklus, gimimo vietą, kūdikys-
tę. Juolab, kad tokiu pavadinimu 
netoli bažnyčios trykšta šaltinėlis. 
Jo tyro vandens pasisemti nuva-
žiuoja ir kai kurie anykštėnai.  

Šiaip ar taip, 
kaimo šaknys 
siekia 1657 m., 
kuomet jis pri-
klausė Radvi-
lų valdomam 
Svėdasų dvarui, 
vėliau Svėdasų 
parapijos Mor-
kūniškių ir Drob-
čiūnų dvarų savininkams. 1923 m. 
kaime buvo 6 sodybos ir net 42 
gyventojai. Prieškaryje dauguma 
kaimo vyrų dirbo sielininkais, nes 
kaime buvo miško medžiagos san-
dėlis ir rąstus Šventąja sielininkai 
plukdydavo net iki Kauno. 

Pokaryje kaimas buvo įjungtas į 
Puškino kolūkį, vėliau priklausė J. 
Biliūno kolūkiui, Anykščių urėdi-
jos Mikierių girininkijai. 

Pasak Anykščių seniūnijos se-
niūno Eugenijaus Pajarsko, kaime 
nebėra vietinių gyventojų, tačiau 
jis lankomas iš šio krašto kilusių 
žmonių ir poilsiautojų. „Ramus 
miško vidurys, - sakė seniūnas 
apie Inkūnus. – Inkūnų kapinėse 
tebesilaidoja Šimonių ir Romulda-
vos giriose išsibarsčiusių kaimelių 
žmonės,  poilsiautojus traukia me-
dinė, ant kalnelio stovinti  kaimo 
bažnytėlė, šaltinis ir vienintelis 
Anykščių rajone kabantis tiltas per 
Šventąją, jungiantis Inkūnus su 
Mikieriais, prie upės esančios poil-
siavietės. Lankoma šio kaimo vieta 
tampa ir Inkūnuose besikuriančios 
keramikos dirbtuvės „Amatų kal-
nelis“. Pagal išgales taisome Inkū-
nų link vedančius  miško keliukus, 
tvarkome  kapines“.

Kaimo dvasios sergėtoja išėjo 
į amžinybę 

Iki 1937 – ųjų kaimas priklausė 
Svėdasų parapijai, po to 2 metus 

Gyventojų nėra, tačiau kaimas gyvas

Andrioniškio parapijai. 
Inkūnietės Anelės Šukienės ini-

ciatyvos ir rėmimo dėka, prieš pat 
karą Inkūnuose buvo įkurta para-
pija ir pastatyta švč. Aušros vartų 
Dievo motinos bažnyčia, kurią 
1942 metų rudenį pašventino Pa-
nevėžio vyskupas Kazimieras Pal-
tarokas. Prieš pora metų šį pasaulį 
paliko jos dukra, taip pat Anelė. 

Sodyba ir dabar šviečia baltais 
langais, dvelkia senojo kaimo ra-
mybe. Darželyje, kaip ir prieš dau-
gelį metų, žydi gėlės, nušienauto 
kiemo gale išpurentose lysvėse 
auga daržovės. 

Kieme pa-
sitiko viena iš 
Anelės dukte-
rų – Aldona. 
Jūratė ir Alek-
sandra, nors 
gyvena tolo-
kai, irgi daž-
nos viešnios 

šioje sodyboje. „Mamytė mirė na-
mie, nė už ką pas mus nevažiavo, - 
sakė Panevėžyje gydytoja dirbanti 
Aldona. – Kiek žmonių mynė šios 
trobos slenkstį! Juk mamytė ne tik 
prižiūrėjo bažnyčią, bet per atlai-
dus ir pietus ruošdavo. Čia tylu, 
ramu. Man čia gera būti. Nueinu į 
kapines, pastoviu, pasikalbu su čia 
besiilsinčiais man brangiais žmo-
nėmis“. 

Pasak Aldonos Šukytės, jos šei-

mos gyvenimas buvęs nelengvas. 
Tėvai buvo ištremti, o sugrįžusių 
ir bažnyčią puoselėjančių tarybinė 
valdžia neglostė...

Inkūnų parapiją administruoja 
Andrioniškio klebonas Virginijus 
Taučkėla. Bažnyčios aplinką puo-
šia inkūniečių bendrijos pirmi-
ninko Valentino Šapalo iniciatyva 
įkurtas Atminties parkas. Jame 
stovi dar gyvų ir jau išnykusių ap-
linkinių kaimų atminimui pastatyti 
žymių tautodailininkų medžio dro-
žiniai. 

Beje, prie bažnyčios nyksta ne-
naudojamas buvusios klebonijos 
pastatas. Ne taip seniai jame dar 
krykštavo ir gyvenimu miškų ap-
suptyje džiaugėsi kunigo Salvijaus 
Pranskūno ir rašytojos Vandos Ju-
knaitės įkurtos tikėjimo ir tiesos 
ieškančių vaikų stovyklos vaikai. 

Bene paskutinioji Inkūnų kaimo dvasios sergėtoja Anelė Šukie-
nė prieš 2 metus išėjo į amžinybę. 

Raimundo Guobio nuotr.

(Atkelta iš 1 p.)

Tautodailininko Gintaro 
Varno sukurtas stogastulpis 
su Šv. Vincento figūra įpras-
mina Inkūnų kaimą.

Senosiose Inkūnų kaimo kapinėse yra ir devynių žuvusių Lietu-
vos partizanų kapai. 

Autoriaus nuotr.

„Jie tokie jautrūs, nedrąsūs būda-
vo, - prisiminė A. Šukytė. – Atei-
davo pieno ar daržovių pirkti, tai 
vidun neidavo, mamą iš kiemo 
šaukdavo“. Tačiau dabar pastatas 
apleistas. Sklando gandai, kad čia 
rengti stovyklas vaikams iš gatvės 
dėl sanitarinių sąlygų uždraudė 
valdžios funkcionieriai. 

Tvarkinga, prižiūrima į amžiny-
bę išėjusių Lukauskų sodyba. Ją 
prižiūri ir laiko bites į amžinybę 
išėjusių kaimo senbuvių palikuo-
nys.

Vargonininko sodybėlės 
vietoje – „Amatų kalnelis“

Daugel metų buvusio Inkūnų 
bažnytėlės vargonininko Jono 
Porciko apleistas namelis buvo 
užklystančių į šį kaimą poilsiau-
tojų egzotiška vietele pasidairyti 
į  „Tiesa“ ir „Kolektyviniu darbu“ 
išklijuotas sienas ar net pernakvo-
ti ant medinių grindų likučių per 

langų kiaurymes švilpiant vėjui. 
Taip buvo, kol šią trobelę prieš de-
šimtmetį nusižiūrėjo paneviežietė 
keramikė Renata Umbrasienė. „Ji, 
kalnelis ir šios vietos išskirtinu-
mas mane tiesiog užbūrė“,- sakė 
R. Umbrasienė.

Ji nusipirko beveik sugriuvusį, 
nuniokotą namelį, jį atstatė. Paskui 
išdygo ir dar keli sodybos pastatai 
su šiai vietovei taip derančiais nen-
drių ir šiaudų stogais. „Esu beveik 
vietinė, nes Inkūnuose leidžiu 3 – 
4 dienas per savaitę, -  pastebėjo R. 
Umbrasienė. Moters nuomone, ke-
lias nuo Andrioniškio pusės į Inkū-
nus labai duobėtas, neprižiūrimas. 
Jį su sunkiasvore technika sunio-
koja miškus kertantys savininkai, 
o tvarkyti nėra kam. 

„Amatų kalnelio“ svečius šeimi-
ninkė ne tik supažindina su vienu 
seniausių pasaulio amatu, tačiau ir 
pamoko pasigaminti kokį nors du-
benėlį ar švilpynę. Molio dirbiniai 
degami lauko krosnyje.

Buvusioje vargonininko sodybos vietoje – pasakų nameliai šiau-
diniais ir nendriniais stogais. 

...„Jie tokie jautrūs, ne-
drąsūs būdavo, - prisiminė 
A. Šukytė. – Ateidavo pieno 
ar daržovių pirkti, tai vidun 
neidavo, mamą iš kiemo 
šaukdavo“...

Inkūnų parapijoje birželio mėnesį švenčiami šv. Anelės atlaidai, 
skirti Inkūnų švč. Aušros vartų Dievo motinos bažnyčios inici-
atorei ir rėmėjai Anelei Šukienei atminti.  Bažnyčią 1942 metų 
rudenį pašventino Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas. 
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kampas      

Apie 
rinkimus

parduoda

VASARoS
 AKCIJA

nuo 10 % iki 50 % 
Langai, durys, garažo vartai, 
roletai, žaliužės, apsauginiai 

stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.
A.Baranausko a. 9, Anykščiai

kavinės “Erdvė“ rūsyje 
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

Kita

Įvairią statybinę medieną (lentas, 
gegnes ir pan.). Priima užsaky-
mus, atveža į vietą.

Tel. (8-677) 66350, Tomas.

Kuras

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). 
Veža miškovežiu.

Tel. (8-600) 63820.

Gyvuliai

Ūkininkas nuolat  6-8 savai-
čių mėsinius paršelius augin-
tus namuose. Atveža į namus. 
Pasirinkimas iš dviejų vadų.

Alma, tel. (8-686) 80994.

IEŠKOMAS PAVOGTAS TRAK-
TORIUS CASE 310 MAGNUM   
(vyšninės spalvos su padargais 

oranžinės spalvos)

Ką nors mačiusius ar turinčius 
informacijos skambinti 

tel. 868645465, 868734402, 
atsilyginsiu

įvairūs

Reikalingi vairuotojai (C E ka-
tegorija). Darbas Skandinavijos 
šalyse.

Tel. (8-622) 94270.

siūlo darbą

Linas BITVINSKAS

Rinkimai eina ir praeina, o 
mūsų politikai nejaučia ribos, 
kada jie baigiasi. Štai Prezi-
dento rinkimai šiemet vyko taip 
vangiai, taip neįdomiai, taip 
blankiai, kad dabar jau turbūt 
nė vienas neprisimintų pagrin-
dinių kandidatų į prezidentus 
teiginių. O štai vos pasibaigus 
rinkimams, mūsų Prezidentė 
elgiasi taip, lyg jie dar tik prieš 
akis. „Rusija yra kitose Baltijos 
šalyse pateikusi pasiūlymų dėl 
pigesnių dujų ir naftos mainais 
į atsisakymą narystės NATO“, 
- sakė Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė vokiečių laikraščiui 
„Focus“, beje, palyginusi Vla-
dimirą Putiną su Hitleriu ir Sta-
linu (nors ir pats šiam posakiui 
pritariu). „Pagal mūsų turimą 
informaciją, kitose Baltijos ša-
lyse yra buvę Rusijos pasiūlymų 
sumažinti naftos ar dujų kainą, 
jeigu šios šalys paliks NATO“, 
- cituojama D. Grybauskaitė.  
Be to, tam pačiam leidiniui D. 
Grybauskaitė sakė, kad: „Puti-
nas naudoja pilietybę kaip pre-
tekstą užkariauti teritoriją kari-
nėmis priemonėmis. Būtent tai 
darė Hitleris ir Stalinas“. 

Gerbiu Prezidentę už drąsą, 
tačiau reiktų priminti, kad drą-
sa, demonstruojama tada, kai 
to niekas nereikalauja, atrodo 
keistai. Jau kitą dieną rusakalbė 
žiniasklaida iškėlė šitas Prezi-
dentės mintis į pirmą planą. Iš 
vienos pusės, džiugu, kad taip 
pasakė, o iš kitos pusės – Ru-
sija, kurios, kaip rodo įvykiai 
Ukrainoje, nuvertinti nereikėtų. 
Sakyčiau, kad prieš rinkimus 
tokios kalbos kandidatui – pats 
sykis, tačiau kai taip sako jau 
esanti valstybės galva – skamba 
iššaukiančiai. 

Na, bet geroji naujiena yra ta, 
kad merus rinksime tiesiogiai. 
Manau, tai visiškai teisinga, 
nes pasislėpę už savo partijų 
autoriteto į merus žengdavo 
pilkieji žmogeliukai, kurie, kad 
išsilaikytų valdžioje, dažnai ir 
dūšią už kokią nors palaikan-
čią jėgą parduodavo. Išeidavo 
toks virvelėm surištas liūnas – 
meras ranką pajudins, ir viskas 
liula, todėl turi sėdėti tyliai kaip 
pelė, kad tik koaliciją palaikan-
tys siūlų nenutrauktų. O dabar 
žmonės galės tiesiai pasakyti, 
ką nori matyti valdžioje. O ir 
aktyvesni žmonės galės nebe-
priklausyti nuo partijų, tik nuo 
žmonių nuomonės ir pasirinki-
mo. Manau, kad ir rinkimai bus 
įdomūs. Tik ir būsimiems me-
rams prisiminti reiktų, kad bet 
kurie rinkimai vis tiek baigiasi. 
Ir čia ne filmo finalas su laimin-
ga pabaiga, o tik pradžia.

užjaučia

Motina - brangiausias žmo-
gus pasaulyje, bet gyvenime 
ateina laikas, kai Ji palieka 
mus išeidama į Amžinybę. 

Neteko mylimos Motinos ir 
sūnus Sigitas STARKUS. 

Nuoširdžiai užjaučiame 
Jį bei kitus artimuosius dėl 
skaudžios netekties ir liūdime 
kartu su Jumis.

Kaimynai: B. ir L. Šiaučiu-
liai, D. ir J. Piškinai, V. Lim-
bienė, V. Valečkienė, D. Straz-
dienė, D. ir S. Nefai

(Elvyra GIRNIŪTĖ „Sveti-
mų pinigų skaičiavimo era“, 
„Anykšta“, 2014-03-20).

Kai pamačiau sausio mėnesį  
išspausdintą savo rašinėlį apie 
atidirbinėjančius bedarbius, pir-
miausia tikėjausi reakcijos iš 
mane pažįstančių pašalpų gavė-
jų. Sakau, gal kuris kumštį pano-
sėn pakiš, ar bent žodžiu iš „k“ 
raidės pavadins. Kur tau – nie-
ko!  Ir toliau visi man šypsosi, 
sveikinasi. Išvada, kad visi mano 
miestelio ir kaimelio bedarbiai 
yra labai tolerantiški ir supran-
ta mano humoro jausmą, arba – 
manęs tiesiog bijo... 

Bet, va, nelabai supratau, ko-
kia širšė įgėlė poniai Elvyrai 
Griniūtei, kai mano tą nelemtą 
straipsnelį perskaitė?! 

Per tuos dvidešimt  metų, kai 
rašinėju į „Anykštą“ savo ku-
klius rašinėlius, niekas iki šiol 
manęs taip ir nepagerbė jokiu 
aštriu komentaru. Paskaitydavo 
mano darbelį – ir tą pačią dieną 
pamiršdavo, o kitą dieną su juo 
gal ir užpakalį nusišluostyda-
vo. O dabar – toks netikėtumas! 
Radau savo pavardę komentare 
išlinksniuotą per kelis kartus. 
Fantastika! Net ir šitaip „sutrinta 
į miltus“, vis tiek jaučiuosi pa-
maloninta. Tiek dėmesio mano 
„rašliava“ dar nebuvo sulaukusi. 
Ačiū nuoširdus!

Na, kad Elvyra Girniūtė pa-

„Apie dirbančius bedarbius“ – 
dar kartą...

sijuto įžeista, paskaičiusi mano 
straipsnelį –  iš jos parašymo 
supratau puikiai – tiek intelekto 
man pakako... Ir visai tikiu, kad 
dabar užantyje nešiojasi akmenį, 
ir kai tik pasitaikys proga mane 
sutikti, ko gero, svies jį man į 
kuprą. (būsiu, matyt, prisikalbė-
jusi, t.y. prisirašiusi...).

O dabar dėl to „taškymosi tul-
žimi“, kaip buvo vaizdingai (pa-
garba autorei!) įvardintas mano 
rašymo stilius, 
n a g r i n ė j a n t 
tuos bedarbių 
reikalus ir t.t. 
Po teisybei, 
kol už pašal-
pas nereikėda-
vo atidirbinėti, 
šiek tiek jausdavau pavydo tiems 
pašalpų gavėjam. O kaip kitaip? 
Aš gi tikra lietuvė! Bet kai pra-
sidėjo tie atidirbinėjimai, ėmiau 
rankomis trinti iš džiaugsmo, kad 
aš tos pašalpos ir negaunu, nors 
nereikia eiti dirbti tų nesąmonin-
gų darbų. Todėl sau galiu drybsoti 
ant sofos ir žiūrėti filmus per TV, 
įdomias laidas arba užsiimti mei-
lės romanų skaitymu. Kadangi esu 
didžiulė tinginė ir dykaduonė, tai 
turbūt būčiau jau geriau atsisakiu-
si ir tos pašalpos, nei ėjusi atidir-
binėti. Tokia jau aš. O apie Jūsų, 
p. Elvyra, sveikatos problemas aš 
nieko nežinojau – atsiprašau. Jei 
tai būtų mano valioj ir galioj – Jus 
nuo tų atidirbinėjimų atleisčiau 

kuo skubiau. Prašau atleidimo ir 
tų, kurių „pirkinių krepšelius“ ne-
tyčia suskaičiavau ir „sudabojau“, 
kaimo parduotuvėj besitrindama. 
Tai kad viskas netyčia pasimato, o 
be to, niekas ir nesislapsto... Kiti 
žmonės taip pat mato, kaip aš kas-
dien po plytą šokolado nusiperku. 
Nepykstu, kai tai pakomentuoja 
garsiai ir man girdint, net nespėjus 
parduotuvės durų uždaryti. Ka-
dangi aš pinigus mėtau šokoladui, 

tai iš tikrųjų ne-
labai man tą už-
pakalį drasko, 
p. Elvyros žo-
džiais tariant, 
kad kiti perka 
alų ar cigaretes 
vietoj to. Kie-

kvienam gi sava  priklausomybė. 
(O manoji priklausomybė nuo šo-
kolado – pati baisiausia! Žinau ką 
sakau...). Kaip kas nori, taip tegu 
ir išleidžia savo kruvinu prakaitu 
uždirbtus pinigus. Čia – laisva ša-
lis! Todėl ir Jums, miela Elvyra, 
tų 350 Lt tikrai jau nebepavydžiu. 
Aišku, kokie gi čia pinigai! Nors 
imk ir atsisakyk! Tik aš tokios 
sumos kas mėnesį nesugebu už-
sidirbti, vaikščiodama aplink šū-
diną karvės uodegą... Nedejuoju, 
tik tarp kitko užsiminiau – patys 
suprantat.

Beje, p. Elvyra, esate labai ap-
sukri literatė.  Vienu šūviu du zui-
kius iškart nušovėt – ir mane gerai  
„išdovyjot“ savo straipsneliu, ir 

savo  išleistą knygą pasireklama-
vot nemokamai. Kur jau aš čia 
besidomėsiu, kiek uždirbot iš tos 
knygos, kai mane taip „nukrėtėt“ 
už svetimų pinigų skaičiavimą. 
Nedrįstu net apie tai pagalvot! Bet 
nesirūpinkit, Mokesčių inspekci-
ja Jūsų tas pajamėles ir be manęs 
labai kruopščiai suskaičiuos. Pasi-
žadu ir atidirbinėjančių bedarbių 
daugiau nebeužkabinėti, nes jau 
supratau, kad tai iš tiesų pavojin-
ga. Buvau taip „pastatyta į vietą“ 
viso rajono akyse, kad maža nepa-
sirodė... Net prakaitas išpylė be-
skaitant. Och...

Dabar mano didžiausias rū-
pestis – kaip nors gauti Jūsų, p. 
Elvyra, tą išreklamuotą autorinę 
knygą. Suintrigavot!  Kai ta kny-
ga bus jau mano rankose, tada 
Jus susirasiu ir paprašysiu auto-
grafo. O tada išgersim kavos su 
brendžiu, surūkysim taikos pyp-
kę ir užkasim karo kirvį... Tegy-
vuoja taika visame pasaulyje! O 
ypač – tarp dirbančių ir nedir-
bančių, tarp gaunančių pašalpas 
ir negaunančių...

Visiškai neįsižeidusi
Audronė PLIUŠKYTĖ

...visai tikiu, kad dabar 
užantyje nešiojasi akmenį, 
ir kai tik pasitaikys proga 
mane sutikti, ko gero, svies 
jį man į kuprą... 
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įvairūs

 
pro memoria

Anykščių rajone
užregistruotas naujagimis

gimė

Anykščių mieste
Stanislava JURGELIONIENĖ, gimusi 1945 m., mirė 06 22
Debeikių seniūnijoje
Vladislava RUDZKIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 06 17
Janė MEDŽIUOLYTĖ, gimusi 1947 m., mirė 06 20
Vladimiras SIELČINKOVAS, gimęs 1945 m., mirė 06 21
Kavarsko seniūnijoje
Lukas BUINAUSKAS, gimęs 2014, mirė 06 18
Jonas SAKALAUSKAS, gimęs 1943 m., mirė 06 23
Henrikas URBANAVIČIUS, gimęs 1954 m., mirė 06 23
Svėdasų seniūnijoje
Jonas SKORUPSKIS, gimęs 1941 m., mirė 06 19
Emilija UZDRIENĖ, gimusi 1924 m., mirė 06 22

Lukas JUDŽENTIS, 
gimęs 06 09
Jokūbas TRAPIKAS, 
gimęs 06 18

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO METALO 
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS, 

ELEKTROS VARIKLIUS, STARTE-
RIUS, gEnERATORIUS.
Vilties g. 4 f, Anykščiai

Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
16,00 Lt/kg,

belgų telyčaites - 
12,00 Lt/kg.

juodmargius buliukus -
6,20 Lt/kg.

Tel. (8-678) 00255.

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai! 
Mokome nauju automobiliu !!!

Teirautis tel.: (8-657) 68 156 
www.jonroka.lt.

Renkamės birželio 26 dieną 17 val. Liudiškių g. 29, 
UAB „Janroka“ patalpose 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, draugams 
ir visiems kas užjautė ir padėjo palydėti į paskutinę kelionę 
brangų vyrą ir tėvelį Vytautą LUKOŠEVIČIŲ.

Žmona Aldona, sūnūs Saulius ir Vinantas

Brangiai - įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., 

tel.: (8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas, žemė, 
miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį 
turtą. Gali būti su skolomis ar teisi-
nėmis problemomis. Atsiskaito gry-
naisiais. Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiausiai - miškus. Sumoka 
notaro išlaidas.

Tel. (8-642) 22222.

Brangiai - mišką išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas.

Tel.: (8-682) 18972, (8-600) 63820.

Mišką su žeme arba išsikirsti, 
apvalią medieną. Teikiame miško 
kirtimo, traukimo bei pervežimo 
paslaugas. 

Tel. (8-603) 44444.

Automobiliai, žemės ūkio 
technika

Brangiai ir skubiai - įvairių markių 
(1930 - 2005 m.) lengvuosius au-
tomobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Pasiima, utilizuoja. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-633) 39897.

Automobilių ir kitokios technikos 
supirkimas Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-638) 00155.

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įvairią techniką, 
metalo laužą, elektros variklius.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka 
priedus.

Tel. (8-656) 40439.

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėne-
sių. Moka priedus.

Tel.:(8-614) 07502, (8-636) 42871.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža.

Tel.: (8-686) 54826, 
(8-684) 40534.

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius, veršelius. Sveria. 
Moka priedus. Patys išsiveža. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

„Niksoft“ - visus veršelius augin-
ti. Ypač brangiai mišrūnus, belgų 
mėlynuosius.

Tel. (8-699) 46054.

Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/
kg), telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius 
(iki 5 Lt/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Rasta

Birželio 18 dieną kavinėje, J. Biliūno 
g. 61 rastas vestuvinis moteriškas 
žiedas.

Tel. (8-621) 46120.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, 
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2 
m, pensininkams - nuolaidos. Vyksta 
į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Taisome automatines skalbimo ma-
šinas, televizorius kliento namuose.

Tel. (8-643) 73772.

Dovanoja

Langų rėmus su stiklais naudotus, 
100 x 37 cm, 20 vnt.

Tel. (8-671) 66634.

Geriems žmonėms juodą 6 mėnesių 
šuniuką.

Tel. (8-648) 88527.

Dviejų mėnesių ožkytę.
Tel. (8-619) 40902.

2 mėnesių vienspalvius, gražius du 
katinėlius ir vieną katytę.

Tel. (8-602) 39446.
 
Paslaugos

Remontuojame kuro siurblius, 
purkštukus. Reguliavimo kaina - 60 
Lt. Nuomojame autobokštelį (kėlino 
aukštis - 20 m, šoninis siekis - 9 m). 

Tel. (8-682) 36806.

Mini ekskavatoriumi, mini krau-
tuvu BOBCAT atliekame žemės 
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono 
daužymo darbus (yra paletinės ša-
kės). Atliekame lauko santechnikos 
darbus. 

Tel.: (8-685) 27028, (8-618) 65358. 

UAB 2 Vymonta gamina plie-
nines stogų ir sienų dangas iš 
spalvotos ir cinkuotos-alucinko 
skardos.Darome lankstinius.  
Parduodame gamintojo kainomis.  

Kreiptis:  Panevėžys, Kerbedžio 
g.21,tel.: (8-606) 11964, 

(8-687) 97797.  

Smulkinu pievas.
Tel. (8-676) 95876.

Rąstinių statinių statyba, me-
dienos pjovimas - frezavimas. 
Parduodu pirtį (4 x 6 m).

Tel. (8-656) 51760.

Plokščių stogų remontas.
Tel. (8-611) 44505.

UAB „Finetra“ - plastikinių langų, 
šarvo durų gamyba ir montavimas 
žemiausiomis kainomis.

Vilniaus g. 41, Panevėžys, 
tel. (8-670) 99331.

Nebrangiai dažo namus ir sodų 
namelius. 

Tel. (8-606) 58151.

Stogų, sienų dengimas, dažy-
mas. Priestatų, terasų, pavėsinių, 
malkinių statymas. Skardinimo 
darbai. 

Tel. (8-694) 28655.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm; 0,8 mm skardą.

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Pjaunu medieną kliento kie-
me. Galiu pjauti be trifazės. 
Didžiausias ilgis - 11 m.

Tel. (8-657) 66798.

Kaminų valymas, įdėklai, prista-
tomi kaminai, skardinimo darbai.

Tel.: (8-671) 36918, (8-603) 04141.

Baldų remontas

Remontuojame minkštus baldus, 
keičiame gobeleną, spyruokles, 
poroloną.  Pasiimame ir parveža-
me baldus, turime baldams audi-
nių.    

Tel.  (8-610) 10341, www.atnau-
jinkbaldus.lt

Nuoma

Šeima išsinuomotų butą 
Anykščiuose. Gali būti ne visiškai 
įrengtas.

Tel. (8-658) 84634.

DĖMESIO!
Norite sužinoti apie savo ar arti-

mųjų ateitį, permainas gyvenime, 
ar verslo sėkmę? Kas jūsų laukia 
2014 metais? Jaučiates blogai, ne-
randate ligos? 

Kreipkites i LIETUVOS 
EKSTASENSŲ MŪŠIO 

NUGALĖTOJĄ VANDĄ, kuri 
2014m  birželio 30 d. (pirmadie-

nį) atvyksta į Anykščius. 
Būtina išankstinė registracija 

tel. (8-603) 30626.
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šiandien

birželio 27 d.

Paulius, Jaunutis, Virgilijus, 
Povilas, Jaunius, Viltautė.

birželio 26 - delčia.
birželio 27 d. - jaunatis. 

vardadieniai

mėnulis

receptas

Ema, Kirilas, Vladislovas, Ge-
diminas, Norgailė, Vladas.

oras

+8

+18

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

TAUTOS BALSAS

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“:
  (8-381)  5-82-46,  (8-381)  5-94-84,  (8-381)  5-91-86.

anekdotai   

Prenumeruokite tinklalapyje 
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt UAB Anukštos redakcijoje (Vilniaus 

g. 29), pašto skyriuose, PayPost kioskuose 
Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.

Žurnalą “Aukštaitiškas formatas” gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės “Anykštą” 
ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

3 mėn. 6 mėn.
 Paštų skyriuose, PayPost
“Anykšta” 67,44 (74,64) 127 (149,28)
“Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 58,56 109,45
“Anykšta” šeštadieniais 25,62 51,24

Atsiimant “Anykštos” redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai):
“Anykšta” 46,41 87,75
“Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 39,27 70,20
“Anykšta” šeštadieniais 21,06 42,12

Atsiimant “Žiburio”, “Pušyno” ir Gedimino g. 32 parduotuvėse:
“Anykšta”  48,87 94,74
“Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 40,08 77,16
“Anykšta” šeštadieniais 22,50 45,00
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Užsisakykite „Anykštą“ II - ajam pusmečiui

Elektroninė   prenumerata - perpus pigesnė. 1 mėn. - 10 Lt.

negražina gyvenimo - 
      tiesiai ir apie viską!

Aguoninis rabarbarų pyragas

Ingredientai:
2 kiaušiniai, 
300 gramų kvietinių miltų,
175 mililitrai aliejaus,
2 arbatiniai šaukšteliai kepimo 

miltelių,
1 stiklinė cukraus,
2 arbatiniai šaukšteliai vanilinio 

cukraus,
250 gramų grietinės,
400 gramų rabarbarų,
50 gramų aguonų.

Gaminimo eiga:
Rabarbarus nulupam, supjausto-

me.
Kiaušinius išplakam su cukrumi,
 supilame grietinę, kepimo milte-

lius, vaniliną, aliejų, miltus. 
Viską gerai išmaišome. Supila-

me aguonas, rabarbarus. 
Supilame į riebalais išteptą for-

mą ir kepame 180 °C temp. 40 - 50 
min.

***
Anglas, prancūzas ir rusas mu-

ziejuje žiūri į Adomo ir Ievos pa-
veikslą rojuje.

 Anglas:
- Tik pažiūrėkit, kokie jie ramūs, 

susikaupę, orūs... tikri britai!
Prancūzas:
- Negali būti, jie nuogi ir tokie 

gražūs - aiškiai prancūzai!
Rusas:
- Nesąmonė! Jie rusai. Neturi 

drabužių, neturi pastogės, valgyti 
teturi vieną obuolį ir įsitikinę, kad 
gyvena rojuje.

***

Žmona vyrui:
- Mūsų naujasis kaimynas kie-

kvieną rytą pabučiuoja žmoną prieš 
išeidamas į darbą... Kodėl tu nega-
lėtum taip daryti?

Vyras nustemba:
- Kaip kodėl? Aš jos net nepažįs-

tu!

***

Šerlokas Holmsas ir daktaras 
Vatsonas išsiruošė stovyklauti. Už-
kūrė didelį laužą, pavakarieniavo, 
išgėrė butelį vyno ir nuėjo miego-
ti. Po valandėlės Holmsas žadina 
Vatsoną:

- Pabuskite, Vatsonai! Pažiūrėki-
te į dangų ir pasakykite, ką matote.

- Na... žvaigždes... milijonus 
žvaigždžių...

- Ir ką jums tai sako?
Daktaras Vatsonas sekundėlę pa-

galvoja, tada pradeda samprotauti.
- Astronominiu požiūriu, dangu-

je matau tūkstančius žvaigždžių ir 
tūkstančius gyvenimui potencialiai 
tinkamų planetų. Pagal žvaigždžių 
išsidėstymą galiu spėti, kad dabar 
pusė trijų nakties. Iš astrologinės 
perspektyvos matau, kad Saturnas 
dabar Liūto žvaigždyne. Jei prisi-
minsime teologiją, galiu pasakyti, 
jog Dievas tikrai yra didis, sukurda-
mas tokią gražią visatą, o mes visai 
mažyčiai. Kaip meteorologas sakau, 
kad rytoj bus labai graži diena. O ką 
jums sako žvaigždės, Šerlokai?

- Kad kažkas pavogė mūsų pala-
pinę... 

„Platus, išduobtas, ilgas ir 
siauras, kasdien prie stalo įky-
riai braunas?“

Šeštadienio mįslės: „Eina uba-
gėlis ant dviejų kriukių, o jo ser-
mėgėlė iš šimto stukių?“ teisingas 
atsakymas – gaidys. 

„Anykščių Merfis“:

„Jei yra Prezidentas – turi būti 
ir Prezidentūra. Siūlau Anykš-
čių buitinio pastatą perduoti šios 
Prezidentūros žinion. Būtų ir 
simboliška, ir gražu ir Anykščiai 
pagaliau taptų Lietuvos sostine. 
Lietuvos buitine sostine.“

Kai Anykščiuose atsidarė SPA, 
buvo daug triukšmo, kalbų ir pasa-
kojimų. O dabar nutilo ir nutilo… 
Jokių žinių, jokios informacijos. Ar 

Trūksta informacijos
dar SPA veikia? 

Aš, kaip eilinis anykštėnas, pasi-
gendu naujienų ir pranešimų, galų 
gale galėtų verslininkai išspausdin-

ti kainyną. Jei jau ne laikraštyje, 
tai bent kur nors komunalinio ūkio 
skelbimų lentose.

O gal mes, eiliniai anykštėnai, 
tame SPA paprasčiausiai esame ne-
pageidaujami?

Mykolas iš Anykščių

Anykščių rajono savivaldybės 
internetiniame puslapyje radau 
informaciją, kad šiandien Menų 
inkubatoriuje vyksta seminaras 
„Kūrybinis verslas – iššūkiai ir ga-
limybės“. Paspaudus nuorodą, atsi-
vėrė renginio programa... Iš visos 
programos vienintelis aiškus daly-
kas – seminaro trukmė. Jis vyksta 
nuo 10 iki 14 val. 

Tiesa, nurodyti ir trys būsimų 
pranešimų pavadinimai. Vienas 
iš jų skamba taip: „Kodėl galvoti 
kitaip yra svarbiau nei bet kada? 

Neprofesionalumas bado akis
Kūrybinio mąstymo paradigma. 
Nauji iššūkiai, galimybės. Verslu-
mas šiuolaikiniame kontekste“. O 
negalima buvo viso šito „išmintin-
go“ pavadinimo parašyti lietuviš-
kai, na, sakiniais, o ne padrikais 
žodžiais..? Kažin kas tokius ren-
ginius „daro“? Kas kuria progra-
mas? 

Ne kartą „Anykštoje“ teko skai-
tyti, kad ypatingu raštingumu ir 
įdomiomis sakinių formuluotėmis 
pasižymi rajono savivaldybės Ko-
munikacijos skyriaus darbuotojos. 

Gal ir šio seminaro programą jos 
rašė? 

Ir dar viena „įdomybė“... Patei-
kiant visuomenei seminarų pro-
gramas, nurodomi ir pranešimus 
skaitysiantys asmenys. Kas skaitys 
šio seminaro pranešimus, niekur 
neradau. Ar tai paslaptis? O gal 
staigmena susirinksiantiems? O gal 
paprasčiausiai neprofesionalumas? 

Galvojau atvažiuoti į renginį, bet 
bijau „staigmenų“ – jeigu jau taip 
neprofesionaliai organizuojamas 
seminaras, tai kas žino, kokie „per-
liukai“ jame pasirodys...

Ingrida K.,
Utena 

Kuo skiriasi „labiausiai nepa-
siturintys“ ir „labiausiai skurs-
tantys“? Jei pernai ant gaunamų 
„labdarinių“ makaronų dar radau 
pirmąjį užrašą, tai šiemet – jau 
patekau į „labiausiai skurstan-
čių“ kategoriją. Ir bandau suvokt, 
ar šitoks mano gyvenimo įverti-
nimas žeidžia mano orumą, ar – 
ne? Ar tarp žodžių „nepasiturin-
tys“ ir „skurstantys“ galima dėti 
lygybės ženklą, ar ne? Bet man 
vis tiek norisi galvot, kad „skurs-
tantis“ gyvena blogiau nors per 
milimetrą nuo „nepasiturinčio-

Kaip pavadinsi – taip nepagadinsi
jo“. Kitais metais ant gaunamų 
labdaros produktų ko gero jau 
bus užrašas toks: „žemiau skurdo 
ribos gyvenantiems...“

Nors ir Jos Didenybė Krizė pa-
sibaigė, bet nelabai kas pasikei-
tė. Kai nueinu atsiimt to maisto 
davinio, aplink šmėžuoja tie 
patys „labiausiai skurstantys“, 
kaip esame įvardinti šiemet. Va-
dinasi, tie žmonės ir krizei pasi-
baigus tebėra bedarbiai, gaunan-
tys maisto paramą. Jie ir toliau 
varsto Darbo biržos duris, gauna 
pašalpas, eina už jas atidirbinė-

ti. Reiškia tų žmonių gyvenimas 
dar nepagerėjo. Keista. Jei jau ta 
krizė pasibaigė, tai juk turėjo pa-
gerėt ir eilės prie maisto davinių 
– sutrumpėt. Deja – viskas po se-
novei. Ar per krizę, ar po krizės 
– riedame skurdo keliu žemyn, 
nors tu ką...

Tai gal nebėra ko man ir tų žo-
džių „labiausiai skurstantiems“ 
baidytis, kai ant gaunamų maka-
ronų ir kruopų pamatau. Et, kaip 
pavadinsi – taip nepagadinsi. Iš 
to orumo košės neišsivirsi...

Audronė PLIUŠKYTĖ

Maitinimo įstaigų Anykščiuose ne 
viena, ir ne dvi, tačiau į daugelį jų 
nesinori užeiti. Labiausiai į akis krin-
ta padavėjų nemandagus elgesys su 
klientais. Atrodytų, kad jie daro di-
džiulę paslaugą priimdami iš žmonių 
užsakymus. Kažką burbteli panosė-
je, akių į žmogų net nepakelia.

Pirma taisyklė padavėjams – išmokite sveikintis
Anykščiuose įsišaknijusi ir 

„mada“ užsisakinėti prie baro. Kli-
entą reikėtų sutikti, pasisveikinti su 
juo, pasodinti, atnešti meniu ir po 
kiek laiko ateiti priimti užsakymą. 
Nemandagu klientą versti stovėti 
prie baro ir taip rinktis maistą...

Dar viena problema – muzika. 

Abejoju, kiek yra tokių, kurie eida-
mi pietauti ar pavakaroti su drau-
gais, nori kavinėje klausytis radijo 
ar šiaip kokio „bumčiko“. Juk dau-
gelį tokia muzika erzina, sunku su-
sikalbėti... 

Aurelija,
ANYKŠČIAI


