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Žiemą nesušalk 
ir nepaslysk! 
Platus žiemos aprangos 
bei saugos priemonių 

pasirinkimas.

Parduotuvė Viskas ŽVejui, 
Vlniaus g.20 , Anykščiai.

Minėjimas. Šiemet mieste 
bus minima Sausio 13-oji – 
Laisvės gynėjų diena. Programa 
kitokia, nei buvo įprasta. Nebe-
liko valstybinės vėliavos pakėli-
mo ceremonijos šalia paminklo 
Laisvei. Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius Sausio 13-
ąją dalyvaus Laisvės gynėjų die-
nos minėjime šalia Seimo.

Vanduo. Savaitgalį viešin-
tiškiai dėl vandentiekio gedimo 
gyveno be centralizuotai teikia-
mo geriamojo vandens. UAB 
„Anykščių vandenys“ pranešė, 
kad vanduo nebus tiekiamas nuo 
sausio 8 dienos, šeštadienio, iki 
sausio 9 dienos, sekmadienio. 
Tai pirmasis šiemet rimtesnis 
vandentiekio gedimas rajone, 
apie kurį informavo bendrovė.

Darbas. Užimtumo tarnyba 
metų pradžioje siūlo pusšimtį lais-
vų darbo vietų. Darbuotojų ieško 
ne tik privačios, bet ir savivaldy-
bei pavaldžios įstaigos. Anykščių 
rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras siūlo darbą vi-
suomenės sveikatos specialistui. 
Darbo yra ir UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis – bendrovė ieš-
ko santechniko. Nemažai laisvų 
darbo vietų siūloma anykštėnams 
kituose miestuose ar užsienyje. 
Primename, kad skelbimus apie 
darbo ar darbuotojų paiešką galite 
skelbti portale anyksta.lt . Sausio 1 
dieną Anykščių rajone registruoti 
1 tūkst.711 bedarbių. Nedarbas 
rajone išaugo 0,1 proc. punktu, 
nuo 12,8 iki 12,9 proc..

Turtas. Anykščių rajono sa-
vivaldybė penktą kartą bando 
parduoti Gerkonių kaime esan-
tį aerodromą. Beveik 17 tūkst.
kv.m ploto 1985 metais įreng-
tas aerodromas kainuos kiek 
daugiau  nei 23 tūkst. Eur.

Pusketvirtų 
metų tampytas 
kunigas - 
išteisintas

kavarsko miestas orientuosis į 
kaimo kultūrą

Vytautas ŠiauČiŪNas, 
buvęs kultūros darbuotojas, 
parašęs dainą apie kavarską:

Aš, kaip muzikantas, mielai už 
dyka pagročiau Lietuvos mažo-
sios kultūros sostinės renginiuo-
se. 

Lietuvos 
žiniasklaidos 
nuopuolis

Teoriškai  - keltuvai yra, praktiškai - 
neveikia...

Lygių galimybių kontrolierė Birutė sabatauskaitė nuro-
dė, kad anykščių medžių lajų take diskriminuojami asme-
nys su negalia. 

Šaltuoju metų laiku nuo lapkričio 1 iki kovo 31 dienos ne-
įgaliesiems skirtas keltuvas neveikia, o taką eksploatuojan-
čio ankščių regioninio parko direktorius kęstutis Šerepka 
sako, jog nekokybiškas keltuvas nupirktas todėl, kad geram 
neužteko pinigų. 

pastabos paraštėse

Neįgaliesiems patekti į Medžių lajų taką vis 
dar tebėra sudėtinga. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
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temidės svarstyklės

Pusketvirtų metų tampytas kunigas - išteisintas
Prieš Naujuosius metus Lietuvos aukščiausiasis teismas 

priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį Troškūnų parapi-
jos klebono sauliaus Filipavičiaus byloje. 

Priminime, jog baudžiamasis 
Troškūnų parapijos klebono per-
sekiojimas pradėtas dar 2018-ųjų 
metų vasarą, kai Troškūnų kle-
bonijoje Finansinių nusikaltimų 
tyrimų tarnybos pareigūnai atliko 
kratą. 

S.Filipavičiaus bylą nagrinėję 
Utenos apylinkės teismo Anykš-
čių rūmai 2019-ųjų metų vasarą 
jį pripažino kaltu dėl aplaidaus 
parapijos buhalterinės apskaitos 
tvarkymo ir jam, kaip ūkininkui, 
priklausančio ūkio apskaitos tvar-
kymo. Už tai teismas kunigui sky-
rė 3012 eurų baudą. 

Pirmosios instancijos teismo 

nuosprendyje nurodoma, kad S. 
Filipavičius apgaulingai tvarkė 
savo ūkio apskaitą, nes esą visiš-
kai negalima nustatyti 2003–2017 
m. S. Filipavičiaus, kaip ūkinin-
ko, ūkio veiklos, turto, įsiparei-
gojimų dydžio ir struktūros; esą 
jis nevedė ūkio apskaitos, nefik-
savo įvykusių ūkinių operacijų, 
nepateikė tyrimui visų reikalingų 
buhalterinės apskaitos dokumen-
tų.  S. Filipavičius buvo nuteis-
tas ir už tai, kad aplaidžiai tvarkė 
Troškūnų Švč. Trejybės parapijos 
buhalterinę apskaitą, susijusią ne 
su pajamų gavimu iš ūkinės-ko-
mercinės veiklos, bet iš tikinčiųjų 

grynaisiais pinigais už religinius 
patarnavimus ir iš rinkliavų.

Kunigui buvo pareikštas kalti-
nimas neteisėtu vertimusi pinigų 
skolinimu - esą jis, skolindamas 
pinigus, buvo gavęs beveik 14 
tūkst. eurų pajamų, bet valstybei 
nesumokėjo privalomų mokesčių 
– 376 eurų. Tačiau dėl šio epizodo 
Utenos apylinkės teismo Anykš-
čių rūmai kunigą S.Filipavičių 
išteisino.

S.Filipavičius nesutiko su 
Utenos apylinkės teismo Anykš-
čių rūmų nuosprendžiu ir apelia-
cine tvarka kreipėsi į aukštesnės 
instancijos Panevėžio apygardos 
teismą, kuris kunigą išteisino, 
bet tuomet su teismo sprendimu 
nesutiko prokurorai.

Lietuvos aukščiausiasis teis-

mas atmetė Panevėžio apy-
gardos prokuratūros skundą ir 
paliko galioti išteisinamąjį Pa-
nevėžio apygardos teismo kole-
gijos sprendimą. 

-ANYKŠTA

Troškūnų parapijos klebono 
Sauliaus Filipavičiaus bylo-
je paskelbtas galutinis ir ne-
skundžiamas nuosprendis.

Taryba viešintiškių tėvų prašymo neišgirdo
Paskutiniame praėjusių metų posėdyje anykščių rajono 

tarybos nariai neatsižvelgė į viešintiškių prašymą kompen-
suoti jų vaikų, važinėjančių mokytis į anykščių mokyklas, 
patiriamų kelionės išlaidų.

„Iškyla pavojus, kad mes, no-
rėdami būti geri vieno miestelio 
ar kaimo tėvams, galime pra-
žudyti kitas mokyklas. Priėmus 
tokį sprendimą, savivaldybė pri-
valomai turėtų, jei tik užsima-
nytų troškūnietis, kavarskietis 
ar svėdasiškis važiuoti mokytis 
į miesto mokyklas, turėtų juos 
pavežti“, – kalbėjo Anykščių ra-

jono meras Sigutis Obelevičius.
Anot mero, moksleiviams pa-

sirinkus mokytis ne artimiausio-
je šalia jų esančioje, o Anykščių 
miesto mokykloje, kaimuose ir 
miesteliuose esančioms ugdy-
mo įstaigoms gali tekti sudari-
nėti jungtines klases. Jungtinių 
klasių sudarymo nuo ateinančių 
mokslo metų Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerija žada nebe-
finansuoti.

Viešintiškių tėvams vieno jų 
vaiko kelionė į Anykščių mies-
to mokyklas per mėnesį kai-
nuoja 85 Eur. Anykščių rajono 
savivaldybė apskaičiavo, kad, 
jei atsižvelgtų į viešintiškių 
prašymą, metinės išlaidos už 
kelionės kompensacijas siektų 
per 27 tūkst. Eur.

Šia tema viešintiškiai per-
nai kalbėjosi ir su Seimo nariu 
Tomu Tomilinu (Demokratų 
frakcija „Vardan Lietuvos“).

„Supersvarbi problema. Žmo-
nės kelionei į mokyklą ir atgal į 
namus kiekvieną dieną išleidžia 
po 4 Eur. Išeina vos ne mokama 
mokykla“, - susirūpinęs kalbėjo 
seimūnas.

Mokinių ir vaikų globos įstai-
gų gyventojų vežiojimo ir va-
žiavimo išlaidų kompensavimo 
tvarką Anykščių rajono taryba 
yra patvirtinusi 2013 metais. 
Joje numatyta, kad 1-8 klasių 
moksleiviams kelionė kompen-
suojama tik vykstant į artimiau-
sią mokyklą.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Į teisiamųjų suolą – dėl anykštėnui surengtos egzekucijos
iš savos sodybos pagrobto, beveik 2 paras ankštoje dėžėje 

uždaryto ir šalusio, o vėliau leisgyvio ant kelio palikto anykš-
tėno kankinimu kaltinami penki vyrai netrukus sės į teisia-
mųjų suolą. Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų 
nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus (ONkTs) proku-
roras Mantas jurkėnas surašė kaltinamąjį aktą ir perdavė 
teismui nagrinėti šią neįprastą baudžiamąją bylą.

2020-ųjų gruodžio viduryje 
Anykščių rajone, šalia nuošalaus 
kelio, buvo rastas gulintis suriš-
tas ir polietileno plėvele apsuk-
tas vyras. Skubiai nugabentam 
į ligoninę anykštėnui nustatyti 
daugybiniai kūno sumušimai ir 
galūnių nušalimai, jam buvo su-
trikusi kraujo apytaka ir vidaus 
organų veikla. Vėliau teismo 
medicinos ekspertai nustatė, kad 
vyrui sunkiai sutrikdyta sveikata. 
Jei anykštėnas dar kurį laiką būtų 
pragulėjęs ant kelio, nebūtų išgy-
venęs.

Dėl įvykio buvo pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Jį atliko Ute-
nos apskrities vyriausiojo poli-

cijos komisariato kriminalinės 
policijos Organizuotų nusikalti-
mų tyrimo skyriaus pareigūnai, 
o tyrimui vadovavo Panevėžio 
apygardos prokuratūros ONKTS 
prokurorai.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo 
nustatyti ir sulaikyti penki 22-
39 metų įtariamieji – Vilniaus, 
Alytaus, Druskininkų, Varėnos 
gyventojai. Jiems pareikšti kalti-
nimai kankinus ir itin žiauriu el-
gesiu sunkiai sutrikdžius anykš-
tėno sveikatą, panaudojus fizinį 
smurtą ir sukėlus pavojų nuken-
tėjusiojo sveikatai bei gyvybei, 
neteisėtai atėmus jam laisvę. 
Šias veikas jie kaltinami atlikę 

veikiant bendrininkų grupėje. 
Dviem iš jų pareikšti kaltinimai 
ir dėl palikimo be pagalbos, kai 
iškyla pavojus žmogaus gyvy-
bei.

Trims kaltinamiesiems gresia 
nemalonumai ir dėl pareigūnų ra-
dinių kratų metu – jiems pareikšti 
kaltinimai dėl disponavimo nar-
kotinėmis medžiagomis neturint 
tikslo jas platinti, o vienam iš šio 
trejeto – ir dėl neteisėto dispona-
vimo šaunamuoju ginklu.

Ikiteisminio tyrimo duome-
nimis, brutaliai iš savo sodybos 
pagrobtas anykštėnas buvo au-
tomobilio bagažinėje nuvežtas į 
vienam iš kaltinamųjų priklau-
sančią sodybą Alytaus rajone. 
Ten surištas vyras buvo uždary-
tas ankštoje dėžėje, kuri beveik 
dvi paras išbuvo metalinėje cis-
ternoje. Tuo metu lauke buvo 2 
laipsniai šalčio.

Tyrimo duomenimis, po dvie-
jų parų nelaisvės nukentėjusysis, 
apvyniotas lipnia plėvele, vėl 

buvo įmestas į automobilio baga-
žinę, nuvežtas į Anykščių rajoną 
ir be batų, surištomis rankomis 
paliktas prie kelio nuošalioje vie-
toje. Ten gulintį žmogų pastebė-
jo atsitiktinai pro šalį važiavusi 
pora ir paskambino į Bendrąjį 
pagalbos centrą.

Baudžiamasis kodeksas už 
sunkų sveikatos sutrikdymą kan-
kinant  itin žiauriai numato lais-
vės atėmimą nuo 2 iki 12 metų. 
Už neteisėtą laisvės atėmimą, 
panaudojus smurtą ir sukėlus 
pavojų nukentėjusio asmens gy-
vybei ar sveikatai, gresia areštas 
arba laisvės atėmimas iki 4 metų. 
Už palikimą be pagalbos, kai 
gresia pavojus žmogaus gyvybei, 
numatyti viešieji darbai, bauda, 
laisvės apribojimas, areštas arba 
laisvės atėmimas iki 2 metų.

Baudžiamoji byla perduota 
nagrinėti Panevėžio apygardos 
teismui.

Lietuvos Respublikos proku-
ratūros informacija

Vagystė. Sausio 7 dieną apie 
16.00 val. moteris (g. 1973 m.), gy-
venanti Panevėžyje, atvykusi į jai 
priklausančią kaimo sodybą De-

beikių seniūnijos Pūstinkos kaime, 
pastebėjo, kad, įsibrovus į ūkinį 
pastatą, pavogtas kuras. Padaryta 
400 eurų turtinė žala. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Mirtis. Sausio 9 dieną  apie 
03.30 val. Troškūnuose, namuose, 
rastas moters (g. 1956 m.) kūnas be 
išorinių smurto žymių. Pradėtas ty-
rimas mirties priežasčiai nustatyti.

kaminas. Sausio 8 dieną  
Anykščių seniūnijos Kuniškių kai-
me, Švyturio g., gyvenamojo namo 
kamine degė suodžiai. Ugniagesia-
siai gaisrą likvidavo.

Šauktiniai. Valstybės gy-
nimo taryba pritarė, kad nuo 
2023 metų į kariuomenę at-
likti devynių mėnesių priva-
lomosios pradinės karo tar-
nybos būtų šaukiama po 4,4 
tūkst. jaunuolių – maždaug 
600 daugiau nei pastaruoju 
metu. Krašto apsaugos minis-
terija yra parengusi galimybių 
studiją, kurioje nagrinėjamos 
dvi visuotinio šaukimo alter-
natyvos – kviesti tik 18-19 
metų vaikinus ar ir merginas. 
Jeigu būtų šaukiami tik vaiki-
nai, jų būtų šaukiama po 6,1 
tūkst., jeigu ir merginos – po 
11,9 tūkst. jaunuolių kasmet.

Bilietai. Pirmadienį pradėti 
platinti nemokami registraci-
jos bilietai į „Kauno – Euro-
pos kultūros sostinės“ atida-
rymą. Juos bus galima gauti 
adresu www.kaunas.2022.eu. 
Dėl pandemijos reikalavimų, 
bilietų skaičius bus ribotas. 
Didysis atidarymo renginys 
– pirmoji Europos kultūros 
sostinės metų trilogijos dalis 
„Sukilimas“ – įvyks sausio 
22 dieną prie Kauno „Žalgi-
rio“ arenos. Įžanginiai „Suki-
limo“ renginiai Kauno rajono 
seniūnijose ir miesto mikro-
rajonuose startuos sausio 19 
dieną. Per šventinį atidarymo 
savaitgalį Kaune ir Kauno ra-
jone vyks apie 100 skirtingų 
kultūrinių įvykių.

Migrantai. Pasieniečiai 
draudžiamose vietose iš Bal-
tarusijos į Lietuvą neleido pa-
tekti keturiems neteisėtiems 
migrantams, pirmadienį pra-
nešė Valstybės sienos apsau-
gos tarnyba.Tuo metu Latvi-
joje sekmadienį apgręžti 33 iš 
Baltarusijos bandę patekti už-
sieniečiai. Į Lietuvą dėl huma-
nitarinių priežasčių sekmadie-
nį įleisti penki užsieniečiai.

Dingo. Kultūros paveldo 
departamentas pranešė skel-
biantis dingusių Lietuvos kil-
nojamųjų kultūros vertybių 
sąrašą, kuriame – daugiau nei 
300 paveikslų, ikonų, skulptū-
rų, bažnytinių reikmenų, kry-
žių, tekstilės gaminių, baldų 
ir kitų vertingų daiktų. Sąra-
šas parengtas siekiant identi-
fikuoti ir paviešinti dingusias 
kilnojamąsias kultūros ver-
tybes, įtrauktas į valstybinę 
kilnojamųjų kultūros vertybių 
apskaitą. Į dingusių Lietuvos 
kilnojamųjų kultūros vertybių 
sąrašą įtrauktos daugiau kaip 
per penkiasdešimties metų 
laikotarpį jų pradinėje vietoje 
nerastos, dingusios, pagrob-
tos, galimai sudegusios gaisro 
metu ar kitaip prarastos verty-
bės. 

-BNS
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komentarai
kavarsko miestas orientuosis į kaimo kultūrą

2022 metais kavarskas yra paskelbtas Lietuvos mažąja kultūros sostine. Šį konkursą ini-
cijuoja Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. kasmet Mažųjų kultūros sostinių atrankos 
dalyviai dėmesį skiria Mažosios kultūros sostinės tapatybę ir įvaizdį įtvirtinančioms, par-
tnerystę stiprinančioms veikloms, naujų kultūros tradicijų kūrimui bei senų atgaivinimui.

„anykšta“ domėjosi, kuo kavarskas žada nustebinti Lietuvą ir pasaulį bei kiek tai kai-
nuos savivaldybės biudžetui.

Bus kabinami 
varpeliai

Vaida juCieNĖ, anykščių 
rajono mero patarėja:

- Praėjusią savaitę vykusio 
pasitarimo metu dėliojomės 
būsimąjį renginių tinklelį. Už 
renginių tinklelį yra atsakinga 
Kavarsko seniūnijos seniūnė 
Šarūnė Kalibataitė, Kavarsko 
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 
klebonas Nerijus Vyšniauskas 
ir Anykščių kultūros centro 
darbuotoja Alvyra Simanonie-
nė. Lietuvos mažosios kultūros 
sostinės atidarymo renginys 
planuojamas vasario 16 dieną.

Lietuvos mažosios kultūros 
sostinės paraišką kavarskie-
čiams padėjo parengti Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centras. Paraiškoje nurodyta, 
kad bažnyčioje vyks profesi-
onaliosios muzikos festivalis, 

bus gaminami ir Kavarske ka-
binami varpeliai ir vyks daugy-
bė kitų smulkių renginių.

Savivaldybės biudžetui kol 
kas Lietuvos mažosios kultū-
ros sostinės renginių organi-
zavimas Kavarske nekainuos, 
o ar reiks prisidėti, matysime 
ateityje. Negaliu pasakyti, koks 
yra tikslus Lietuvos mažosios 
kultūros sostinės biudžetas, bet, 
man atrodo, jis siekia iki 10 
tūkst. Eur.

Neabejoju, kad Kavarskui pa-
vyks, ir mes, kultūros žmonės 
bei kultūros įstaigos Anykš-
čiuose, prisidėsime prie to, kad 
renginiai vyktų ne prasčiau nei 
kituose miestuose. Kavarsko 
stiprybė – bendruomenė, kuri 
siekia bendro tikslo. Aktyvi 
seniūnė, aktyvus klebonas. Ma-
nau, kad sutelks pajėgas. 

Neišsiskirsime 
renginiais

Šarūnė kaLiBaTaiTĖ, 
kavarsko seniūnijos seniūnė:

- Konkretus Lietuvos mažo-
sios kultūros sostinės renginių 
tinklelis bus paskelbtas sausio 
pabaigoje, tuomet ir bus maty-

ti, kas, kur ir kada vyks. Pro-
gramoje numatyti koncertai, 
tos pačios Joninės, Kavarske 
vykstančios, mugės, parodos. 
Neišsiskirsime kažkokiais ypa-
tingais renginiais, bet jie bus 
gražūs ir dideli. Labai stengsi-
mės dėl gražumo.

Tikimės, kad šiam projektui 
įgyvendinti pakaks pajėgumų. 
Tikimės daug pagalbos ne tik 
iš Kavarsko, bet ir iš kitų seniū-
nijos bendruomenių. Mažosios 
kultūros sostinės koncepcija 
labiau orientuota į kaimo kul-
tūros iškėlimą. Orientuosimės į 
bendruomenių lygį, nors ir esa-
me miestas. 

Nemanau, kad Lietuvos mažo-
sios kultūros sostinės projektui 
bus reikalingas papildomas fi-
nansavimas, kadangi lėšas ben-
druomenės ima iš kitų fondų.

Tikiuosi šiemet Kavarske 

bendradarbiavimo, susitelkimo, 
pasibuvimo kartu. Apie Kavars-
ką plačiau išgirs ir atvykstantie-
ji. Žmonės sustos, nes mes juk 
pravažiuojamas miestelis.

Buvo „išsiskirstę“

Dijana PeTROkaiTĖ, 
anykščių kultūros centro di-
rektorė:

- Nesu mačiusi kavarskiečių 
paraiškos tapti Lietuvos mažąja 
kultūros sostine, bet esame apie 
šį projektą kalbėjęsi su rajono 
savivaldybės vadovais, Kavars-
ko seniūnijos seniūne, klebonu, 
kultūros įstaigų atstovais. Ka-
varskiečiai daugiau renginių 
planuoja vasarą, nes nori išnau-
doti Šv.Jono šaltinį.

Prie renginių organizavimo 
Kavarske prisidėsime ir tech-
niniais dalykais, ir kolektyvais. 
Šiais metais visas įmanomas 
dėmesys skiriamas Kavarskui.

Tikiuosi, kad Lietuvos ma-
žosios kultūros sostinės projek-
tas sutelks bendruomenę. Man 
atrodo, kad iki šiol ten žmonės 
buvo išsiskirstę kažkaip, o dabar 
turės vieną tikslą, kad atvažiavę 
žmonės apie Kavarską išsivežtų 
gerą žinią ir puikią nuotaiką. 

kavarske trūksta 
entuziastų

Vytautas ŠiauČiŪNas, 
buvęs kultūros darbuotojas, 
parašęs dainą apie kavarską:

- Maloni žinia, kad Kavarskas 
tampa Lietuvos mažąja kultūros 
sostine, tik viena bėda, kad šiame 
mieste labai didelis „bardakas“. 
Nėra valdžios, niekuo ten nesirū-
pinama. Kultūros sostinė, bet ten  
kultūros nėra. Kultūros darbuo-
tojai atidirba savo darbo laiką, ir 
viskas – namo. Nėra tokių entuzi-
astų kaip Troškūnuose, kur dirba 
puiki,  visus užvedanti režisierė 
Jolanta Pupkienė. Svėdasai irgi 
aktyvesni. Gal Kavarske visuo-
menė ir susiskaldžiusi – savais 
rūpesčiais gyvena, ir viskas.

Pažiūrėkite, kokie palei kelią 
į Kavarską, prie užtvankos per 
Šventosios upę, želia krūmynai. 
Iškirstų, matytųsi gražus vaizdas. 
Ir turistai stabtelėtų. Prieš prade-
dant organizuoti Lietuvos mažo-
sios kultūros sostinės renginius, 
reikėtų kiek ir apsitvarkyti.

Aš, kaip muzikantas, mielai už 
dyka pagročiau Lietuvos mažo-
sios kultūros sostinės renginiuo-
se. Bet  tai niekam nerūpi.

-ANYKŠTA

Gyventojų senėjimas – ne tik Lietuvos, bet ir europos ypatybė
ilgėjanti gyvenimo trukmė – didelis žmonijos laimė-

jimas, lemtas daugelio teigiamų pokyčių svarbiausiose 
žmonių veiklos srityse. Šie procesai sparčiai keičia dauge-
lio valstybių demografinę struktūrą. Tai sąlygoja dabarti-
nę vakarų pasaulio ypatybę – gyventojų senėjimą.

Gyventojų senėjimo pro-
blema kompleksinė, apimanti 
įvairias sritis. Naujas jaunų ir 
vyresnio amžiaus gyventojų 
santykis visuomenėje verčia 
naujiems poreikiams pritaikyti 
turimus visuomenės ekono-
mikos, socialinio saugumo, 
sveikatos apsaugos, žmogaus 
visaverčio gyvenimo, politikos 
ir kitus išteklius.

Gyventojų senėjimas Lietu-
voje, kaip ir kitose valstybėse, 
sukelia sudėtingus daugelio sri-
čių socialinius ir ekonominius 
pokyčius, kuriuos svarbu tei-
singai įvertinti ir numatyti, kad 
būtų galima laiku imtis veiks-
mų. Šių veiksmų tikslas – kuo 
geriau pasinaudoti teigiamomis 
visuomenės senėjimo pase-
kmėmis ir įveikti ar sušvelninti 
neigiamas jo pasekmes.

remiantis Lietuvos statisti-

kos departamento duomenimis, 
2021 m. pradžioje Lietuvoje 
gyveno 557 tūkst. asmenų, 
vyresnių nei 65 m. (19,9 proc. 
visų gyventojų). Mažas gims-
tamumas ir ilgėjanti gyvenimo 
trukmė lemia jau kelis dešim-
tmečius ryškėjančias gyven-
tojų senėjimo tendencijas tiek 
Europoje, tiek Lietuvoje. Ati-
tinkamai šiai gyventojų grupei 
reikalinga skirti vis daugiau 
dėmesio.

Siekiant išsiaiškinti produktus 
ir paslaugas, kuriomis tikimasi 
pailginti pagyvenusių žmonių 
„sveiko“ gyvenimo trukmę, 
asociacija Europos judėjimas 
Lietuvoje atliko išsamų tyrimą. 
Remiantis Lietuvos savivaldy-
bių atsakingų asmenų ir Lie-
tuvos seniūnų apklausa identi-
fikavome pagrindines senjorų 
gyvenimą apimančias sritis ir 

problematiką, bei galimus jos 
sprendimus. Šalia respondentų 
identifikuotų priemonių, buvo iš-
analizuota užsienio šalių patirtis, 
mokslinių tyrimų rezultatai ir pa-
siūlymai. Aktualiausiomis sriti-
mis buvo įvardintos: socialinės ir 
sveikatos paslaugos, mobilumas, 
laisvalaikio praleidimo būdai, 
informavimas ir švietimas, būsto 
pritaikymo ir asmens saugumo 
paslaugos.

Vienatvė ir socialinė izoliaci-
ja yra pagrindiniai senjorų ser-
gamumo ir mirtingumo rizikos 
veiksniai. Ypač pažeidžiami pa-
tys vyriausieji suaugusieji, gy-
venantys vieni. Remiantis nau-
jausiais tyrimais, 20–30 proc. 
vyresnio amžiaus žmonių yra 
socialiai izoliuoti arba jaučiasi 
vieniši.

Atlikta respondentų apklausa 
pagrindinės su laisvalaikiu su-
sijusios problemos aktualiausios 
yra patiems seniausiems sen-
jorams, kadangi jie ir blogiau 
informuoti apie vykstančius 
renginius, ir nuvykti jiems iki jų 
dažnai būna sudėtinga, ir tų ren-
ginių infrastruktūra dažnai būna 

nepritaikyta vyresnio amžiaus 
žmonėms. 

Tyrimas parodė, kad soci-
alinės apsaugos ir sveikatos 
paslaugos yra svarbiausios pa-
slaugos senjorams, kadangi yra 
tiesiogiai susijusios su jo asme-
niu ir turėtų būti teikiamos „čia 
ir dabar“. Iš pasiūlytų priemo-
nių teikiant socialines paslaugas 
darysiančias didžiausią poveikį 
senjorų gyvenimo kokybei, 
reikėtų laikyti pasiūlymus: 
mažinti mokesčius asmenims, 
kurie apsiima globoti pagy-
venusius artimuosius ir/arba 
įskaitant tą laiką į darbo stažą, 
aktyvinti kaimo bendruomenes 
užsiimti ir rengti projektus so-
cialinei gerovei gerinti, steigti 
„savipagalbos“ grupes, kuriose 
motyvuoti bendruomenės na-
riai padėtų kitiems asmenims 

čia galėtų kuriamas socialinis 
tinklas senjorams bei pagy-
venusiems žmonėms, sukurti 
programėlę, kurią atsisiuntęs į 
išmanųjį prietaisą atsakingas ir 
pasirengęs savanoriavimui pi-
lietis matytų pagyvenusio žmo-
gaus pagalbos poreikį. 

Asociacija Europos judėji-
mas Lietuvoje vykdo projektą 
„Senjorų įsitraukimas į demo-
kratinius viešojo valdymo pro-
cesus“ (Nr. 10.1.2-ESFA-K-917
-03-0013). Projektas parengtas 
pagal veiksmų programos prie-
monę 10.1.2-ESFA-K-917 Vi-
suomenės nepakantumo korup-
cijai didinimo ir dalyvavimo 
viešojo valdymo procesuose 
skatinimo iniciatyvos.

Projektas finansuojamas iš 
europos socialinio fondo.

Užsak. nr.16
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tautos balsas

Norėčiau išsakyti nuomonę, 
ar reikia iškelti Petro cvirkos 
paminklą iš Vilniaus aikštės. 

Tikrai draugą Petrą cvirką 
reikia iškelti. Reikia iškelti į  
Klangius, jo gimtinę. Nes mes 
juk labai mylime gimtines. 

Reikia iškelti, paminklas ten 
nereikalingas. Jo trūks nebent 
balandžiams ir klausti galima 
– „ kaip jausis balandžiai be pa-
minklo?“

skaitytoja iš skiemonių 
seniūnijos

Paminklo trūks tik balandžiams

savo nuomonę išsakykite paskambinę į „anykštą“  (8-381) 5-82-
46 arba el.paštu anyksta@anyksta.lt  

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus; 95 k. mokymus; 
B kategorijos praplėtimą (A1),
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.
Renkama nauja grupė teorijai ir praktikai mokytis 2022 m. sausio 11-14 d. 
Į kursus prašome registruotis internetu, puslapyje www.jonroka.lt arba mokykloje, 

Taikos g. 9, Rokiškis.
Į kursus prašome registruotis internetu, puslapyje www.jonroka.lt
Nuolat papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidusiems KET (mokymai vyks-

ta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose) 
Daugiau informacijos tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156, www.jonroka.lt .

(Atkelta iš 1 psl.)

Diskriminacija

„Anykščių regioninio parko 
direkcija netiesiogiai diskrimi-
nuoja asmenis su negalia. Įstai-
gos valdomas Medžių lajų tako 
kompleksas nėra kokybiškai 
prieinamas žmonėms su judėji-
mo negalia, o tai, kaip nustatė 
lygių galimybių kontrolierė Bi-
rutė Sabatauskaitė, yra diskri-
minacija. 

2021 metų pabaigoje skundą 
kontrolierei pateikė VšĮ „Neįgali 
Lietuva“. Organizacija atkreipė 
dėmesį, kad keltuvai, skirti lan-
kytojams su negalia, yra išjung-
ti, žmonėms su judėjimo negalia 
sukuriami ribojimai naudotis 
komplekso infrastruktūra. 

Keltuvas įprastai neveikia 
šaltuoju metų sezonu – nuo lap-
kričio 1 d. iki kovo 31 d., taip 
pat, kai temperatūra viršija 30 
°c. Tačiau, direkcijos teigimu, 
asmenys su negalia į komplek-
są gali patekti Ekotaku. 

Kontrolierei pradėjus tyri-
mą paaiškėjo, kad žmonių su 
negalia galimybės naudotis 
komplekso infrastruktūra yra 
ribotos. Galimybė vežimėliu 
keliauti Ekotaku, leidžiančiu 
pasiekti Medžių lajų taką, yra 
labiau teorinė, nei reali. Lietu-
vos žmonių su negalia sąjungos 
atstovės Gintos Žemaitytės iš-
vadoje dėl komplekso prieina-
mumo teigiama, jog šis takas 
yra netinkamas judėti vežimė-
liu ar naudojant kitas pagalbi-
nes priemones. 

Medžių lajų tako komplekso 
interneto svetainėje trūksta ko-
kybiškos informacijos apie tai, 
kaip žmonės su negalia galėtų 
naudotis taku, vietoje stinga ro-
dyklių, kur yra kelias, vedantis 
iki Ekotako. Kelią radus ir au-
tomobilį palikus kelkraštyje, iki 
komplekso judėti reikia pievos 
/ miško takeliu, padengtu žvyru 
(apie 700 metrų į vieną pusę). 
Anot vertinimą atlikusios eks-
pertės, retas žmogus su judėji-
mo negalia šį atstumą įveiktų 
esant sausai dangai. Po lietaus, 
prikritus lapų ar užsnigus, veži-
mėliu judėti taku yra neįmano-
ma ir net nesaugu.

Kompleksą galima pasiekti 
automobiliu, tačiau komplek-
so darbuotoja ar darbuotojas 
turėtų atrakinti miške įrengtą 
užtvarą. Apie tokią galimybę 
ir tokios paslaugos suteikimo 
tvarką informacijos interneto 
svetainėje nėra – tai sužinoti 
galima tik atvykus į komplekso 
informacijos centrą. Darytina 
išvada, kad apie tokią galimybę 
žmonės su negalia sužino itin 
retai arba nežino visai. 

Jungtinių Tautų neįgaliųjų tei-
sių konvencija, kurią Lietuva ra-
tifikavo daugiau nei prieš dešim-
tmetį, įpareigoja valstybes siekti, 
kad žmonės su negalia galėtų gy-
venti savarankiškai ir visapusiš-
kai dalyvauti visose gyvenimo 
srityse. Ši nuostata apima ir orų 
fizinės aplinkos, informacijos, 
ryšių technologijų bei sistemų 
prieinamumo užtikrinimą. 

Kontrolierė atkreipia dėmesį, 
kad tinkamas aplinkos nepri-
taikymas žmonėms su negalia 
apriboja jų galimybes gauti 
paslaugas tokiomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir kiti lankyto-
jai. O tai atitinka netiesioginės 
diskriminacijos apibrėžimą. 

„Netiesiogine diskriminaci-
ja laikomos iš pirmo žvilgsnio 
neutralios sąlygos ar praktika, 
kurias įgyvendinant sukuriami 
apribojimai ar privilegijos dėl, 
šiuo atveju, negalios. Susidaro 
įspūdis, kad direkcija žmonėms 
su negalia sudaro formalią ga-
limybę apsilankyti komplekse. 
Tačiau išnagrinėjus aplinkybes, 
akivaizdu, jog šis patekimo bū-
das yra perdėm apsunkintas ir 
net nesaugus. Žmonės, kurie 
juda be pagalbinių priemonių, į 
kompleksą patenka be kliūčių. 
Tad akivaizdu, kad lankytojai 
su negalia atsiduria mažiau pa-
lankioje situacijoje“, – teigia B. 
Sabatauskaitė. 

Kontrolierė kreipėsi į Anykščių 
regioninio parko direkciją siūly-
dama sudaryti lygiavertes sąly-
gas žmonėms su negalia naudotis 
komplekso infrastruktūra“, - ra-
šoma Lygių galimybių kontrolie-
riaus išplatintame pranešime.

specialiai išbandė ekotaką

Lietuvos paraplegikų asocia-

leidžiama juo naudotis, būtinai 
priskiriamas palydovas.

Ji taip pat atkreipė dėmesį, 
kad žmogus, sėdintis negaliojo 
vežimėlyje, pakilęs į Lajų tako 
apžvalgos aikštelę nedaug ką 
gali pamatyti, nes vežimėlyje 
sėdinčio žmogaus akių lygyje 
įrengti atitvarai.  G.Žemaitytė 
buvo nustebinta ir fakto, jog 
keltuvais leidžiama naudotis 
tik neįgaliesiems. „Atvažiuoja 
pagyvenusių turtingų vokiečių 
grupė. Jiems liepiama eiti pės-
čiomis. Kodėl jų tuo keltuvu 
nepakėlus? Neturite neįgaliojo 
pažymėjimo – nekelsime“, - 
stebėjosi G.Žemaitytė.

Duos pinigų - bus geras 
keltuvas

Anykščių regioninio parko 
direktorius K.Šerepka „Anykš-
tai“ aiškino, kad keltuvas šal-
tuoju metu laiku neveikia, nes 
jis pritaikytas tik darbui vasarą, 
neįrengtos šildymo relės. „Kiek 
davė pinigų, už tiek keltuvą ir 
padarėme. Duos daugiau pinigų 
- įrengsime geresnį keltuvą“, -  
dėstė K.Šerepka. 

Pasak K.Šerepkos, palydovas 
neįgaliesiems, kylantiems kel-
tuvu, skiriamas taip pat dėl to, 
kad keltuvai yra nekokybiški. 

„Keltuvai strigdavo, neįgalie-
ji jame valandą sėdėdavo, kol 
sulaukdavo pagalbos. Kai kartu 
važiuoja mūsų darbuotojas, yra 
saugiau“, - aiškino Anykščių 
regioninio parko direktorius. 

(Nukelta į 8 psl.)

cijos viceprezidentė, anykštėnė 
Rasa Ostrauskienė „Anykštai“ 
sakė, jog jos vyras Vygintas 
Ostrauskas išbandė galimybę 
privažiuoti iki Lajų tako Ekota-
ku. Po šio eksperimento galima 
konstatuoti, jog trasa žmonėms, 
judantiems neįgaliųjų vežimė-
liais, yra netinkama. Mat ne-
daug neįgaliųjų savo jėgomis 
gali prilygti V.Ostrauskui, o jis 
irgi vargo važiuodamas tuo taku 
ir kraupino aplinkinius.

Lietuvos žmonių su nega-
lia sąjungos atstovė Ginta Že-
maitytė neįgaliųjų bandymą 
nukreipti į Ekotaką vadino pa-
prasčiausiu išsisukinėjimu - ta-
kas žmonėms, judantiems veži-
mėliais, nėra pritaikytas. 

Šaltajam metų laikui užda-
romi neįgaliesiems skirti Lajų 
tako keltuvai ir vasaromis dirba 
nenoriai. 

„Prieš važiuodami į Lajų taką 
turime skambinti, klausti, ar sa-
vaitgalį keltuvai veiks. Mums 
paaiškina, kad dabar keltuvai 
veikia, bet ar veiks savaitgalį - 
nežinia. Reikia skambinti prieš 
pat išvažiuojant“, - „Anykštai“ 
sakė G.Žemaitytė.

Moteris buvo pakraupusi, kai 
ji, pasiprašiusi į neįgaliesiems 
skirtą Lajų tako tualetą, suži-
nojo, kad negalės užsirakinti iš 
vidaus. „O jeigu jums pasidarys 
bloga? - man paaiškino darbuo-
toja. Tada aš jos paklausiau: o 
jūs manote, kad neužsirakinus 
tualete man bus gera?“ - kalbė-
jo G.Žemaitytė. 

Pasak moters, nepagarba ne-
įgaliajam demonstruojama ir 
naudojantis keltuvu - neįgalia-
jam pačiam savarankiškai ne-

Teoriškai  - keltuvai yra, praktiškai - neveikia...

Anykščių regioninio par-
ko direktorius Kęstutis Še-
repka sako, kad Lajų tako 
keltuvas yra pirktas „už 
tiek, kiek buvo pinigų“.

Anykščių rajono viceme-
ras Dainius Žiogelis sako, 
kad jam apie neįgaliųjų 
problemas prie Lajų tako 
nebuvo žinoma.

Vygintas ir Rasa Ostrauskai savarankiškai keliauja po už-
sienio valstybes (nuotrauka iš poros kelionės po Naująją 
Zelandiją), o patekti į Anykščių Medžių lajų taką jiems yra 
iššūkis.               nuotr. iš „Facebook“-o.

Lygių galimybių kontro-
lierė Birutė Sabatauskaitė 
išplatino pareiškimą, kad 
neįgalieji Anykščių Lajų 
take diskriminuojami. 
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Lietuvos žiniasklaidos nuopuolis

Prof. Dr. Liudvika 
MeŠKAuSKAiTė

2020 metų pradžioje mus 
netikėtai užklupo pandemija, 
kartu susidūrėme ir su neregėta 
informacijos krize – infodemi-
ja. Žiniasklaidos pasitikėjimui 
smukus iki rekordinių žemumų, 
Lietuva neišlaikė žodžio laisvės 
egzamino.

Infodemija nėra mano sukur-
tas naujadaras. Šį terminą varto-
ja ir aprašo Pasaulinė sveikatos 
organizacija (PSO). „Infodemija 
yra informacijos apie proble-
mą perteklius, kuris apsunkina 
sprendimo paieškas. Per ekstre-
maliąją visuomenės sveikatos 
situaciją ji gali reikšti klaidingos 
informacijos, dezinformacijos ir 
gandų sklaidą. Infodemija gali 
trukdyti veiksmingai reaguoti į 
visuomenės sveikatos proble-
mas, sukelti painiavą ir žmonių 
nepasitikėjimą“, – teigia PSO. 
Infodemiją įvardijo ir Europos 
Komisija (EK) komunikate apie 
cOVID-19.

Natūralu, kad pandemijos 
metu viešoje erdvėje atsirado 
daug spekuliacijų bei melagie-
nų. Žmonės yra nuolat gąsdina-
mi ne tik ligoninių vaizdais, bet 
ir įvairiomis sąmokslo teorijo-
mis, tokiomis kaip mitai apie 
koronavirusą skleidžiančius 
5G įrenginius ar per vakcinas 
įmontuojamus čipus. Tokioje 
situacijoje, kaip įvardino EK, 
viena iš pagrindinių priemonių 
infodemijai įveikti – saviraiškos 
laisvės ir pliuralistinių demo-
kratinių diskusijų užtikrinimas. 
EK Komunikate perspėjama dėl 
„rizikos, jog kai kurios kovai 
su infodemija skirtos priemo-
nės gali būti naudojamos kaip 
dingstis užgniaužti pagrindines 
žmonių teises ir laisves, be to, 
jomis gali būti piktnaudžiauja-
ma politiniais tikslais“. Mano 
giliu įsitikinimu, Lietuvoje pan-
demijos metu mes neišlaikome 
žodžio laisvės ir ištikimybės 
nuomonių pliuralizmui egza-
mino. Mes taip pat neišlaikome 
tolerancijos, pagarbos bei pa-
kantos vienas kitam egzamino. 
Šių egzaminų neišlaiko visuo-
menė, valdžia bei žiniasklaida.

Infodemijos metu išryškė-
jo neregėti didžiosios žinias-
klaidos pokyčiai, kurių mastas 
pirmiausia atsispindi drastiškai 
kritusiu visuomenės pasitikėji-
mu ketvirtąja valdžia. Kai prieš 
dvidešimt metų rašiau savo 
pirmąją monografiją „Žinias-

klaidos teisė“, pasitikėjimas 
žiniasklaida siekė 70–80 proc. 
Žmonės tuo metu pasitikėjo 
žurnalistais, o visuomenės in-
formavimo priemonės atspindė-
jo gyvenimą ir buvo tos visuo-
menės sargu. Šių metų spalio 
mėnesio „Vilmorus“ duomeni-
mis, pasitikėjimas žiniasklaida 
nukrito iki 24,6 procentų. Šian-
dien stebime neįsivaizduojamą 
reiškinį viešame gyvenime, 
kai žmonės protesto mitinguo-
se varo žurnalistus ir nenori su 
jais kalbėtis, vadina melagiais, 
parsidavėliais, propagandistais, 
o žurnalistai, norėdami gauti 
informaciją, slepia savo žinias-
klaidos priemonių simboliką, 
kai žurnalistika vadinama del-
fistika ir pan.

Nesuklysiu teikdama, kad 
šiandien mūsų didžioji žinias-
klaida jau neatspindi gyveni-
mo, nors ir bando dar atrasti 
visuomeninių procesų anato-
mijas, įvardindama jas riaušių 
anatomijomis. Tokie bandymai 
nuvilia ir neįtikina, nes primena 
kaimynų iš rytų televizijų brai-
žą. Tose anatomijose profesio-
nalūs gydytojai, besidalijantys 
mokslinėmis publikacijomis, 
pristatomi kaip riaušių kėlė-
jai, o visuomenės protestas dar 
nepasibaigus teisėsaugos tyri-
mams pavadinamas riaušėmis.

Taigi žmonės marginalizuo-
jami primityviausiais propa-
gandiniais būdais, panašai kaip 
prieš 30 metų buvo elgiamasi 
su Sąjūdžio žmonėmis. Todėl 
nenuostabu, kad žinomas vi-
suomenės veikėjas kultūrolo-
gas Darius Kuolys kai kurias 
žiniasklaidos priemones vadi-
na tiesiog partijų sienlaikraš-
čiais ir piktinasi visuomeninio 
transliuotojo propagandiniais 
metodais. Kas gi nulėmė tokį 
ketvirtosios valdžios nuopuolį? 
Šiame procese, kuris prasidėjo 
gerokai anksčiau prieš pande-
miją, galima išskirti atskirus 
svarbius momentus: 1) užsa-
komosios informacijos srautai. 
Nors ši problema buvo regu-
liariai keliama įvairiose kon-
ferencijose bei publikacijose, 
tačiau visos valdžios ją visiškai 
ignoravo. Pakanka prisiminti, 
kad Visuomenės informavimo 
įstatyme taip ir neatsirado kon-
krečios nuostatos – užsakomoji 
informacija yra draudžiama. 
Žinoma, žurnalistikoje dar yra 
žmonių, kurie atsimena pagrin-
dinius informavimo principus, 
taip pat Žurnalistų etikos ins-
pektorius savo svetainėje yra 
įrašęs, kad užsakomoji infor-
macija turi būti pažymėta kaip 
reklama. Visuomenės infor-
mavimo principai yra įrašyti 
Visuomenės informavimo įsta-
tyme ir dėstomi aukštojoje mo-
kykloje, bet jaunieji žurnalistai 

juos pamiršta, vos tik pradėję 
dirbti didžiosiose redakcijo-
se. Kai žurnalistikos principus 
šiandien reikia garsiai įvardyti, 
kažkodėl darosi nejauku, nes 
tai nieko bendra neturi su realy-
be. Žinoma, netyčia paaiškėjus 
„Kitokių pasikalbėjimų“ kainai, 
portalas vikriai atsiribojo nuo 
nupirktos laidos, panašiai kaip 
prieš porą metų kitas portalas 
atsiribojo nuo apdovanoto žur-
nalistinio tyrinėtojo, pardavi-
nėjusio nemokamai gaunamus 
Registrų centro duomenis.

Naujoji žurnalistika jau yra 
kitokia – šiuolaikinė su žino-
mais savo žinomumu veikėjais 
(taiklus Nidos Vasiliauskaitės 
pastebėjimas), su antraštėmis – 
kas riebiau apspjaus, ir su turi-
niu, kurio jau niekaip neatskirsi 
nuo nupirktos informacijos. Ne 
vieną kartą valdžiai buvo siūlo-
ma visus valstybės pinigus, ski-
riamus komunikacijai, skirstyti 
per specialiai tam tikslui sukur-
tą Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondą, netvirkinti mūsų 
ketvirtosios valdžios, tačiau to-
kie pasiūlymai buvo ignoruo-
jami. Atsiradus viešųjų ryšių 
agentūroms, tas procesas jau 
tapo nevaldomas ir bjaurojantis 
mūsų žiniasklaidos nepriklau-
somumą. Viešųjų ryšių (kitaip 
tariant, informacijos įpakavimo 
menas) iki šiol yra pilkojoje zo-
noje – be jokio specifinio teisinio 
reglamentavimo. Sukuri legen-
dą, parenki vykdytojus, vienur 
pagražini, kitur apjuodini, turi 
sąrašą, kas kokia tema gali kal-
bėti, o kas – ne, ir pirmyn. Vie-
šųjų pirkimų tarnybos duomeni-
mis, vien tik viešinimo paslaugų 
pirkimų tiesiogiai iš žiniasklai-
dos priemonių sutarčių vertė per 
paskutinius 5 metus siekė 125,7 
mln. eurų, neskaičiuojant ko-
munikavimo paslaugų per įvai-
rias viešųjų ryšių agentūras. Čia 
vertėtų prisiminti, kad, Viešųjų 
pirkimų tarnybos duomenimis, 
tik apie 18 proc. viešinimo pas-
laugų yra perkama tiesiogiai iš 
žiniasklaidos įmonių.

Šią vasarą paskelbtas skiepų 
viešinimo konkursas beveik mi-
lijono eurų sumai – tik mažas la-
šelis cOVID informacinėje jū-
roje, minimi 3,5 mln. ir netyčia 
išlindę 12000 už pokalbių laidą 
– tai tik detalės, ne visuma; 2) 
beviltiškai nuo gyvenimo atsi-
liekantis viešosios informacijos 
rengėjų ir skleidėjų teisinis re-
guliavimas. Nors buvo užsimota 
sukurti VIRSIS – viešosios in-
formacijos rengėjų ir skleidėjų 
registrą, be to, šiam projektui 
buvo išleista apie pusė milijono 
eurų, bet faktinė situacija yra 
tokia, kad Visuomenės informa-
vimo etikos komisija žinomo, 
youtube kanale veikiančio TV 
savininko nelaiko žurnalistu, o 

ja valdyti ir save prižiūrėti yra 
neįmanoma. LRT taryba, kurios 
sudėtyje yra paprastai kartą per 
mėnesį susirenkantys žinomi 
kultūros, meno, visuomenės 
veikėjai, vargu ar fiziškai galėtų 
tą valdymą ir priežiūrą atlikti, 
todėl didžiausia valdymo našta 
faktiškai tenka vienam asme-
niui – generaliniam direktoriui.

Kai man teko 2020 metų 
pradžioje rengti nepriklauso-
mą naujos LRT įstatymo re-
dakcijos ekspertinį vertinimą, 
aš padariau išvadą, kad tokia 
situacija kelia grėsmę LRT 
nepriklausomumui. Tik laikas 
įrodys, ar klydau. Šiandieninėje 
žiniasklaidoje pagrindinis vi-
suomenės informavimo princi-
pas – nuomonių pliuralizmas ir 
žurnalistų nešališkumas - tam-
pa retokai sutinkama praban-
ga, o visuomeninio transliuo-
tojo meilė / nemeilė atskiroms 
valdžioms bado akis. Ar tikrai 
viskas gerai, kai sutuoktinis 
prodiusuoja laidas, kurios ver-
tina Vyriausybės politiką, kai 
tos Vyriausybės komunikacijai 
vadovauja prodiuserio sutuok-
tinė? Ar tikrai gerai su etika, kai 
visuomeninio transliuotojo lai-
dų vedėjai – LRT veidai – lenk-
tyniauja socialiniuose tinkluose 
ar kitose žiniasklaidos priemo-
nėse, kuris riebiau apspjaudys 
valstybės vadovą? Ar tai yra 
nuomonių pliuralizmas, kai 
prieš vieną profesorių diskusi-
nėje laidoje pastatomi keturi ar 
penki kitokios nuomonės reiš-
kėjai? Lietuviškojoje infodemi-
joje tragiškiausias momentas, 
kad sugebėjome supriešinti vi-
suomenę, išvarėme žiūrovus ir 
klausytojus į socialinius tinklus 
ir patreonų platformas. Deja vu 
– prieš 3–4 dešimtmečius žmo-
nės prilipę prie VEFŲ klausėsi 
Amerikos radijo, o šiandien vis 
daugiau žmonių informaciją 
gaudo internete ir neaišku ko-
kiose informacinėse erdvėse. 
Vis didėjantis mažosios žinias-
klaidos srautas bei neprogno-
zuojamas tokių informacinių 
kanalų turinys – tai kaina, kurią 
sumokėjome už nuomonių pliu-
ralizmo principo ignoravimą ir 
nešališkumo stoką didžiojoje 
žiniasklaidoje. Ir visgi ar turi 
Lietuva šansą susikalbėti? Ne 
tik turi, bet privalo. Pirmiau-
sia viešojoje komunikacijoje 
reikėtų atsisakyti gąsdinimo ir 
smerkimo, marginalizavimo ir 
persekiojimo retorikos, riaušių 
paieškos nepasibaigus teisėsau-
gos institucijų tyrimams, propa-
gandinių metodų. Besąlygiškai 
reikėtų atsisakyti prasivardžia-
vimo, įžeidinėjimų, žmonių 
skirstymo į savus ir svetimus, 
į draugus ir priešus, į vakserius 
ir antivakserius. Būtina aiškiai 
atskirti užsakytą informaciją 
ir ją pažymėti kaip reklamą. O 
valdžios vyrai ir moterys turėtų 
pirmiausia išmokti klausytis ir 
išgirsti, vienyti, bet ne skaldyti.

tai reiškia, kad toks viešosios 
informacijos rengėjas neprivalo 
laikytis Visuomenės informavi-
mo etikos kodekso reikalavimų. 
Kokiu statusu reikėtų traktuoti 
daugybinius youtube, patreon ir 
kitose platformose veikiančius 
viešosios informacijos rengėjus 
ir skleidėjus, jau niekas nesuka 
galvos.

Iki šiol nėra vykdomos Vi-
suomenės informavimo įstaty-
mo 24 straipsnyje numatytos 
bendrosios viešumo nuostatos, 
įskaitant pareigą viešosios in-
formacijos rengėjui ir skleidė-
jui pateikti visuomenei duo-
menis apie gaunamas valstybės 
biudžeto lėšas ir kitokį finansa-
vimą. Prie teisinio reguliavimo 
problemų galima būtų priskirti ir 
kuriozinę situaciją, kai po 2020 
metų gegužės 13 dienos Lietu-
vos vyriausiojo administracinio 
teismo sprendimo Lietuvoje iš 
viso kurį laiką negaliojo Visuo-
menės informavimo etikos ko-
deksas. Bet čia jau, matyt, kalta 
viena bylininkė, susijusi su ži-
niasklaidos nemėgstamu politi-
ku, nereikėjo jai ieškoti Lietu-
vos žiniasklaidoje ir teismuose 
– „teisės atsakyti“; 3) Valdžios 
ir žiniasklaidos pernelyg didelis 
susibičiuliavimas. Šiame kon-
tekste pabandykime prisiminti, 
kas iš įtakingiausių ir svarbiau-
sių žurnalistų dar liko valdžios 
neapdovanotas. Tiesa, iš vieno 
tiriamosios žiniasklaidos švie-
sulio teko atimti tą apdovano-
jimą; 4) Negaliu nepaminėti ir 
mūsų Temidės lankstumo. Kas 
stebi žiniasklaidos bylas, tas 
negali nepamatyti, kad metų 
metais besitęsiantys teisminiai 
procesai, nenuosekli teisminė 
praktika nuvilia visuomenę. 
Kartais atrodo, kad Temidei ne 
visiškai gerai užrištas raištis ant 
akių. Ji akies kampeliu kartais 
pasižiūri į tuos, ką teisia, kad 
ji vis dar bijo žiniasklaidos ir 
jai pataikauja. Vos paskelbus 
sprendimą, nepalankų žurna-
listams, kitą dieną Lietuvos 
vyriausiojo administracinio 
teismo pirmininkas jau skuba 
taisyti padėtį; 5) Visuomeninio 
transliuotojo problemos. Nors 
buvo bandoma subalansuoti 
LRT valdymą bei susistiprinti 
LRT tarybą, nors pagaliau iš-
spręstas LRT finansavimo klau-
simas, netgi įvesta nauja etikos 
pareigūno pareigybė, deja, re-
zultatas nuvilia. Žinoma, gali-
ma pasidžiaugti visuomeninio 
transliuotojo kultūriniu kanalu, 
kai kuriomis dar išlikusiomis 
LRT profesionalų radijo laido-
mis, bet vis daugiau ir daugiau 
žmonių reiškia nusivylimą šio 
transliuotojo rengiamomis lai-
domis visuomenei aktualiais 
klausimais. Šiandien mūsų vi-
suomeninis transliuotojas for-
maliai yra valdomas kolegia-
laus organo - LRT tarybos, kuri 
kartu yra ir save prižiūrintis 
priežiūros organas. Pati misi-
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ar reikalinga anykščių miesto seniūnija?

(kalba netaisyta – red. past.)

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

anykščių miestas iki šiol neturi savo seniūnijos. Tad dažnai mėgstama sakyti, kad mies-
tas neturi savo šeimininko. Vietos politikai ne kartą yra kalbėję apie tai, kad reikėtų įkurti 
anykščių miesto seniūniją, bet apie konkrečius žingsnius nieko negirdėti. kaip manote, ar 
reikalinga anykščių miesto seniūnija? ar dėl to pagerėtų mieste tvarka? O gal tik rastųsi 
dar viena „armija“ iš mokesčių mokėtojų išlaikomų valdininkų?

Ši diskusija portale anyksta.lt sulaukė daugiau nei pusės šimto komentarų.

Petras alijošius: „Seniai 
sakiau, kad reikalinga miesto 
seniūnija,nes dabar devynios 
auklės,o vaikas be nosies. Man 
vienas meras sakė -  bijoma, 
kad seniūnas gali būti populia-
resnis už merą ir, dalyvaudamas 
rinkimuose, gali juos laimėti. 
Kitas dalykas, ką tada veiks 
Žiogelis,Gasiūnienė ir Šapoka 
su Dovidėniene. Dabar kiekvie-
nas vadovauja, kaip kuris išma-
no. Seniai reikia gero, ūkiško, 
nepartinio šeimininko.“

urban: „Manau,kad Anykš-
čių miesto seniūnija daug reika-
lingesnė už Androniškio. Kiek 
žinau, ir gyventojų skaičius 
skiriasi, ir Anykščiuose proble-
mų daugiau. Kavarsko seniūni-
jai priklauso Dubužiai, Šeriai ir 
Svirnai. Tai gal ir Andrioniškis 
galėtų priklausyti Viešintų se-
niūnijai.“

juozas R.:„Aukštai valdžiai 
turi užtekti politinės valios atlik-
ti rimtą valdymo reformą savi-
valdybėse. Visos valdiškos įstai-
gos po kelis kartus reformavosi, 
optimizavosi, jungėsi, tik savi-

valdybės iki šiol lieka tokios, 
kokios buvo prieš 50 metų. 10 
seniūnijų buvo, tiek ir liko, nors 
darbo sąlygos, technologijos, 
efektyvaus valdymo metodai 
neatpažįstamai pasikeitė. Patir-
tis rodo, nors valdininkų daug, 
atlyginimai padorūs, o kai reikia 
spręsti gyventojų problemas – 
seniūnas tampa nebe spiepyto-
jas, nebe elektrikas, nebe jodo 
tablečių dalintojas, nebe keli-
ninkas… Rajone visiškai pakak-
tų 5-6 seniūnijų. Kaimuose yra 
bendruomenių lyderiai, jau ke-
lerius metus veikia seniūnaičių 
institucija. Logiška mažinti šios 
valdymo grandies institucijų 
skaičių, tik mažai tikėtina, kad 
taip įvyks, kadangi seniūno pos-
tas dažnai panaudojamas partijų 
rezervistams įdarbinti.“

irena: „Būtinai reikia, nes 
miestas bešeimininkis. Meras ir 
pavaduotojas gyvena kaimuo-
se, jiems tas pats, kaip tvarko-
si miestas.Tik reikėtų išrinkti 
padorų ir tikrą gaspadorių, kad 
apvažiuotų miestą ir matytų, 
kaip tvarkosi žmonės, ir nepa-

bijotų pasakyti, kad tvarkytųsi 
aplinką.Manau, kad žmonės 
labiau tvarkytųsi.O kurie nesi-
tvarko, ir šluotą įteikti.“

spuogas: „Kvailesnių pasiū-
lymų ir negali būti. Kokia dar 
Anykščių miesto seniūnija? Gy-
ventojų mažėja, miestas trau-
kiasi, o čia dar norima kažkokią 
atskirą seniūniją steigti. Matyt, 
kažkam jau prireikė šiltų vietų 
pažįstamų ar giminių įdarbini-
mui. Taupant biudžeto lėšas, 
reikėtų kai kurias seniūnijas 
net naikinti, jungti. Gal dar kas 
užsimanys steigti kokias Sur-
degio, Juostininkų, Mikierių, 
Trumbatiškio, Butėnų, Piktaga-
lio ir kitokias seniūnijas?“

spiglys: „Viskas kainuoja, bet 
jeigu norime daugiau tvarkos, 
tai reikia mokėti. Juk pinigai vis 
tiek išmėtomi visokioms pro-
gramoms. Kiek pinigų biudžete 
metams skirta, tiek ir išleidžia-
ma. Neišleis seniūnijai - išleis 
varlės išsaugojimui ar fejerver-
kams. Vicemeras ir meras turėtų 
užsiimti viso rajono strateginiais 
klausimais ir investicijų pritrau-

kimu, o ne šiukšlių rinkimu ir 
žolės pjovimu.“

Cekava Zosė: „ar išgalėsi 
tamsta mokėt jam algą, išlaikyt 
mašiną su pilnu draudimu, apmo-
kėt kurą važinėjimui po miestą ir 
į kairę, ir į dešinę, mašinos plo-
vimą, remontą, garažo apsaugą? 
Seniūnijos patalpų išlaikymą, 
šildymą, ryšio paslaugas, kance-
liarines išlaidas ir t.t.? O po to 
seniūnui reikės ūkvedžio, vai-
ruotojo, pavaduotojo ir sekre-
torės. Ar tu žinai kiek tas tavo 
“tvarkos prižiūrėtojas“ su visa 
seniūnijos brigada “suvalgis“ 
biudžeto pinigų nuo mokėkes-
čius mokančiųjų? Ar dar mažai 
skurstančių Anykšiuose, kai 
viskas taip brangsta ir infliacija 
auga ? Nesupranti-nes tikriau-
siai niekada nedirbai privačiam 
darbe ir nežiainai kas tai yra 
pajamos nuo atlikto darbo. Atsa-
kyk, ką vicemeras antradieniais 
veiks, kai nebeturės rūpesčio 
dėl miesto tvarkos priežiūros? 
Gal jam vėl prie kombaino vairo 
reiks sėsti ar paršus kastruoti?“

untanas:„reikia naikinti, 
apjungti mažas seniūnijas, to-
kias kaip Andrioniškio, Trau-
pio, Skiemonių, Kurklių, o apie 
Anykščių miesto seniūnijos 

steigimą negali būti jokių kal-
bų. Suprantama, kai kas nori 
biurokratinį aparatą padidinti, į 
valdininkų kėdes susodinti savo 
gimines ir draugus. Būtų visiš-
kai kvailas sprendimas. O kad 
seniūnaičiai nieko neveikia, tai 
tiesa. reikia tokius neveiklius 
perrinkti, o veiklius, aktyvius 
skatinti moraliai ir materialiai.“

Miestietis:„Miesto seniūnu 
galėtų būti gerbiamas Juozas 
Ratautas. Tai būtų tikras šeimi-
ninkas, žmogus taupus, ūkiš-
kas, turintis autoritetą ir paty-
rimą. Kiek jis įdomių, vertingų 
minčių išsako socialiniuose tin-
kluose, įvairių naudingų patari-
mų, tik gaila, kad jo nelabai kas 
iš dabartinės valdžios klauso. 
Aš už Anykščių miesto seniūni-
ją ir seniūną Juozą R.“

jis toks:„Kažkas jaučia nos-
talgiją sovietmečiui, kuomet 
buvo miesto vykdomasis ko-
mitetas. Atsibuskit, valdymo 
įstaigas reikia mažinti ir plėtoti 
verslą – iš jo žmonės gyvena.“

Nuomonė:„Miestas tvarko-
mas ir be seniūnijos, jei manote, 
kad esant seniūnijai būtų kažko-
kie stebuklai – klystate. Tik pi-
nigų algoms reikėtų ir tiek.“

sprintas

ar dėl kojų mėšlungio naktį negalite užmigti?
jei taip, galbūt susidomėsite, ką išsiaiškino mokslinin-

kai tyrimo metu, savanoriams skyrus magnio tablečių. 
Paskaitykite apie šį tyrimą ir sužinokite, kodėl jo dalyviai 
netrukus galėjo naktimis miegoti ramiai.

Ar kas nors gali būti blogiau 
negu pabusti vidury nakties dėl 
mėšlungio sutrauktos, kietos lyg 
akmuo blauzdos? Tai būdinga 
daugybei žmonių. Galbūt esate 
vienas iš jų?

Nors išties erzinantis, mėšlun-
gis yra visiškai nekenksmingas. 
Vis dėlto gera naujiena ta, kad 
galite sau padėti. Pavyzdžiui, 
vartodami magnio papildus.

Magnis yra raumenims ir ner-
vams būtinas mineralas. Daugelis 
žmonių, tarp jų ir sportininkai, 
magnį vartoja. Būtent naujojo ty-
rimo duomenys tai įrodo.

Magnis ar placebas
Dvigubai koduoto ir placebu 

kontroliuojamo tyrimo rezultatai 
paskelbti 2021 m. spalio 31 d. 
žurnale „Nutrition Journal“. Ty-
rimo dalyviai atsitiktine tvarka 
buvo suskirstyti į dvi grupes.

Vienai grupei teko vartoti table-
tes su veikliąja medžiaga, o kitai 
„tuščias“ tabletes. Kurios grupės 
nariams kurias tabletes teko varto-
ti, nežinojo nei tyrėjai, nei savano-
riai tyrimo dalyviai, ir ši paslaptis 
nebuvo atskleista iki tyrimo pabai-
gos, kai mokslininkai pagaliau ga-
lėjo atkoduoti tyrimo rezultatus.

Ramios naktys  
Atkodavę šio magnio tyrimo 

rezultatus, mokslininkai pamatė 
ženklius skirtumus tarp tų dviejų 
grupių tiriamųjų.

Dalyviai, du mėnesius kasdien 
vartoję magnio papildus, aiškiai 
pajuto papildų naudą normaliai 
raumenų ir nervų veiklai. Kitaip 
negu placebo grupės tiriamieji, 
magnį vartoję savanoriai nakti-
mis būdavo kur kas labiau atsi-
palaidavę ir juos nustojo kamuoti 
miego sutrikimai dėl mėšlungio.

Padeda daugiau negu 300 
biocheminių reakcijų
Magnis padeda funkcionuoti 

daugiau negu 300 skirtingų bio-
cheminių organizmo procesų. 
Kai kurie jų susiję su raumenų ir 

nervų veikla.
Būtent todėl mums svarbi su-

balansuota mityba, įtraukiant pa-
kankamą kiekį magnio šaltinių, 
pavyzdžiui, riešutų, ankštinių 
augalų, viso grūdo produktų ir 
lapinių daržovių.

Dėl visa ko dar galima pavar-
toti ir magnio papildų. „Bio-Ma-
gnesium“ būtų puikus variantas, 
turintis gausybę privalumų.

Magnis, kurį organizmas 
sugeba įsisavinti
Kiekvienoje tabletėje yra 200 mg 

magnio, t. y. iš trijų skirtingų tipų 
magnio sudaryto magnio komplek-
so. Suderinus šiuos skirtingus ma-
gnio šaltinius, „Pharma Nord“ pa-
vyko vienoje santykinai nedidelėje 
tabletėje sutalpinti keleto geriausiai 

Maisto papildas.

įsisavinamų tipų magnį.
Kasdieniam organizmo ma-

gnio poreikiui patenkinti visiškai 
pakanka vienos tabletės. Tabletė 
itin greitai ištirpsta, tad magnis 
lengvai įsisavinamas per virški-
namąjį traktą ir paskirstomas po 
organizmo audinius, kuriems jo 
reikia. 

Daugiau informacijos www.
pharmanord.lt 

Užsak. nr.40

krepšinis i. Be dviejų 
svarbių žaidėjų rungtyniavu-
si Anykščių „KKSc–Elmio“ 
(7/4) ekipa pasiekė užtikrin-
tą pergalę RKL lygoje. Šeš-
tadienį Ramūno Šližio tre-
niruojama komanda gausių 
sirgalių akivaizdoje 94:67 su-
triuškino Alytaus „SRc Dzū-
kijos“ (4/7) klubą. „KKSc–
Elmis“statistika: S. Butkys 
(6/11 trit.) ir Ž. Žiukas (11 atk. 
kam.) - po 18, D. Radžiūnas - 
17, G. Žiukas, B. Steponėnas 

ir A. Andriejauskas - po 9, E. 
Sriubas - 7, M. Judickas - 5, B. 
Pociūnas - 2. Per 11 rungtynių 
pasiekusi 7 pergales, Anykš-
čių ekipa RKL B diviziono B 
grupėje tarp trylikos komandų 
užima penktą vietą.

krepšinis ii. Sekmadie-
nį Anykščių rajono krepšinio 
lygoje buvo sužaistos trejos 
rungtynės. Rezultatai: „Trau-
pis“ (A. Narbutas 29, D. Kiela 
13) – „Veteranas“ (V. Kesto-
rius 16, R. Ridikas 13) 81:61 
; „Sporto centras“ (M. Judic-

kas 20, T. Klastauskas ir S. 
Bagačius po 16) – „ Draugai“ 
(S. Butkys 32, V. Urbonas 25) 
76:93; „Svėdasai“ (P. Kiaušas 
17, I. Gutmanas 14) – „cos-
mos“ (Ž. Žiukas 17, G. Žiukas 
16) 57:59. Turnyro lentelė: 1. 
„cosmos“ 4-0 +51; 2. „Drau-
gai“ 3-1 +17; 3. „Keramikos 
ABc“ 2-1 +30; 4. „Traupis“ 
2-2 +58; 5. „Svėdasai“ 2-2 
+2; 6. „Šilo klinika“ 1-2 -3; 7. 
„Veteranas“ 1-3 -32; 8. „Spor-
to centras“ 0-4 -123.

imtynės Keturi Anykščių 

KKSc imtynininkai iškovojo 
bronzos medalius Panevėžyje 
vykusiame šalies čempionate. 
Prizininkais tapo Povilas Pi-
linska, Kipras Puikis, Kasparas 
Juodelis ir Kipras Gvozdas.

slidinėjimas. ignalinoje 
vykusiame šalies slidinėjimo 
čempionate du Algio Drūsio 
auklėtiniai pasidabino dviem 
medaliais. Lietuvos čempione 
sprinto laisvu stiliumi rungty-
je tapo Eglė Savickaitė, o Ir-
mantas Žilinskas užėmė trečią 
vietą.

krepšinis iii. Anykščių 
KKSc vaikinų (gim. 2007– 
2008 m.) komanda tęsė į MKL 
U–15 čempionato kovas. 
Anykštėnai namuose  susitiko 
su Ukmergės Sc atstovais ir 
šventė užtikrintą pergalę 80:63. 
Į pergalę  anykštėnus vedė M. 
Judickas, pelnęs 27 taškus. K. 
Volkovas ir E.Sriubas įmetė 
po 13, M. Čerškus (4 tritaš-
kiai) – 12, Ž. K. Šapoka – 10 
taškų. AKKSc auklėtiniai (5 
pergalės/3 pralaimėjimai) savo 
pogrupyje užima 4-ąją vietą.
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įvairūs Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, angų didini-
mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 
Tel. (8-608) 44340.

Mišką su žeme ir išsikirsti. 
Tel. (8-676) 60588.

Automobiliai

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-628) 07656.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame KARves, 
Bulius iR TelyčiAs 

„KReKeNAvOs 
AGROFiRMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Medžio apdirbimo įmonė 
TiesiOGiAi PeRKA 

MišKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PeRkaMe
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę kurklių, anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

sKelBiMAs APie ŽeMĖs sKlyPO RiBŲ ŽeNKliNiMą
Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 3474/0002:156, esančio Janonių k, Kavarsko sen., 

Anykščių r.sav., savininkės S.V. turto paveldėtojus, kad matininkė Raimonda Kukienė (kvalifika-
cijos pažymėjimo Nr.2M-M-381), 2021-10-26 vykdė žemės sklypų projekto Nr. 839-1, esančių 
Janonių k, Kavarsko sen., Anykščių r.sav., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Raimondą Kukienę adresu Dariaus ir 
Girėno g. 13, Anykščiai, el. paštu matininke.raimonda@gmail.com arba telefonu (8-615) 52936.

Gyvuliai

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6 - 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

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

Nuolat brangiai - karves, bu-
lius, telyčias, avis. Veršelius 
auginti iki 2 mėn. Moka prie-
dus, PVM. Greitai išsiveža.

Tel. (8-656) 40439.

Kita

Šiaudus ritiniais, 100 vnt. 
Tel. (8-600) 11708.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Įvairias malkas kaladėmis, 
skaldytas, 3 m ilgio. Turi sau-
sesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Aukštos kokybės granu-
les, briketus bei malkas. 
Pristatymas visoje Lietuvoje. 

Tel. (8-613) 35875 ir 
www.briqs.lt

Medžio pjuvenų briketus. 
Atveža. 

Tel. (8-656) 30184. 

Kita

Ekologiškai išaugintą kiaulį. 
Tel. (8-616) 25639.

Svilintas kiaulių puseles. 
Atveža.

Tel. (8-611) 34567.

Kiaulienos skerdieną puselė-
mis. Lietuviska, svilinta, kaina 
2,80 Eur/kg, puselė sveria apie 
50-60 kg. Pateikiame kokybės 
sertifikatą, kad mėsa lietuviš-
ka. Atvežimas nemokamas.

Tel. (8-607) 12690.

Valome kaminus, krosnių 
angas. Atliekame smulkius re-
monto ir santechnikos darbus. 

Tel. (8-644) 41260.

Įmonei reikalingas vairuoto-
jas, turintis E kategoriją ir 95 
kodą. Darbas tik Lietuvoje. 

Teirautis tel. (8- 612) 69292.

„UAB „VIADUKAS" siūlo dar-
bą betonuotojams, armatūri-
ninkams, suvirintojams, darbi-
ninkams arba brigadoms prie 
vėjo jėgainių statybos Rokiškio 
rajone. 

Tel. (8-687) 38574 – Vaidas, CV 
siųsti el. paštu info@viadukas.lt

Ieškomi virėjai Aknystų k., 
Debeikių sen., Anykščių r. Darbo 
pobūdis - maisto gamyba soc. 
globos namų virtuvėje. Darbo 
užmokestis nuo 850 Eur.

Tel. (8-665) 97476.

Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr. 3436/0001:476 ir 
Nr.3436/0001:477), esančių Mikniūnų k., Debeikių sen., Anykščių r. 
sav., savininkę, kad UAB ,,Anykščių  matininkas“ matininkas V.G., 
kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-377, atliks žemės sklypo (kadas-
tro Nr.3436/0001:27), esančio Mikniūnų k. Debeikių sen. Anykščių r. 
sav. ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos pra-
šome kreiptis į įmonę UAB ,,Anykščių matininkas“ adresu J. Biliūno 
g. 4-8, Anykščiai, el. p. info @anmat.lt  arba telefonu (8-698) 16608.

 Informuojame žemės sklypo , esančio Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Juodmiškio 
k. (kadastro Nr. 3474/0003:269 ) savininko J. P. paveldėtojus , kad matininkas Audrius 
Kreivys, dirbantis pagal individualios pažymą Nr. 872647 (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr. 2M-M-2505) 2022 m. vasario 03 d. nuo 10:00 val. vykdys žemės sklypo ( kadas-
tro Nr. 3474/0003:90 ), esančio Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Juodmiškio k. ribų  
paženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis pas matininką Audrių Kreivį 
adresu: A.Juozapavičiaus pr. 82A, Kaunas, el.paštu audriuskreivys@gmail.com 
arba telefonu (8-676) 72848.

horoskopas
aViNas. Svarbu nukreipti vi-

sas savo jėgas į pagrindinį tikslą. 
Dienos palankios dalykiniams su-
sitikimams, tiktų ir darbo naujoje 
vietoje pradžiai. Savaitgalį spręsi-
te anksčiau atidėtas šeimyninesi 
problemas.

jauTis. Savaitė tinkama kar-
jeros augimui, naujų tikslų išsi-
kėlimui. Dienos palankios jums 
ir atsakingų tarpusavio santykių 
kūrimui. Savaitgalį kuo daugiau 
laiko skirkite savo šeimai, arti-
miesiems.  

DVYNiai. Turėsite progų pa-
rodyti savo atkaklumą, pasiryžimą 
siekti profesinių aukštumų, galėti 
imtis įgyvendinti ilgai brandintus 
planus. Savaitės vidurys suteiks 
progų.  

VĖŽYs. Šią savaitę jūs galėsite 
atskleisti ir išreikšti savo gabumus 
ir talentus. Darbų tempas gali būti 
kiek lėtesnis, tai tinkamas metas 
gilesnėms įžvalgoms, vidiniams 
atradimams, emocinės pusiausvy-
ros paieškoms. 

LiŪTas. Stiprių patyrimų sa-
vaitė, kaupkite jėgas būsimam 
galingam šuoliui. Šios dienos yra 
tinkamas metas gerai apmąsty-
tiems, pribrendusiems jūsų poky-
čiams. 

MeRGeLĖ. Naujų durų 
paieškos savaitė. puikus laikas 
naujiems darbiniams kontaktams, 
o taip pat draugystės ir meilės 
kūrimui ir stiprinimui.Gali kilti 
noras atnaujinti ryšius su seniai 
matytais draugais. 

sVaRsTYkLĖs. Savaitė ga-
linti priminti atsargų kopimą į vir-
šų virvinėmis kopėčiomis. Būti-
nas atidumas, kiekvieno žingsnio 
apskaičiavimas pasekmių įverti-
nimas. Patartina susilaikyti nuo 
nepamatuotos finansinės rizikos.

skORPiONas. Intensyvių 
darbų savaitė, tam, kad juos visus 
spėtumėte nudirbti – pasitelkite 
bendraminčius, kolegas, artimuo-
sius, bei draugus. Tai metas, kai 
veikdami kartu, padarysite žymiai 
daugiau, o skirtingos išgirstos 
nuomonės padėtų išvengti galimų 
klaidų.  

ŠauLYs. Šią savaitę jums pa-
dės jūsų atkaklumas ir optimiz-
mas. Norėsis imtis ryžtingų veiks-
mų, sieksite greitesnių rezultatų. 
Vis tik, kad labiau sektųsi, nepro-
šal būtų išklausti ir šalia esančių 
kolegų nuomonę. 

OŽiaRaGis. Naujų idėjų 
įgyvendinimo savaitė. Darbų sū-
kurio įsukti į veiklas, nepamirš-
kite pasirūpinti, kad jūsų artimam 
žmogui netrūktų meilės ir dėme-
sio. Savaitgalį raskite laiko pasi-
vaikščiojimui gamtoje, smagiam 
atokvėpiui nuo darbų. 

VaNDeNis. Naujų galimybių 
paieškos savaitė. Didesnį dėmesį 
skirsite ne tik darbams, bet ir gy-
venimo prasmės paieškoms. No-
rėsis spręsti anksčiau atidėtuosius 
šeimai aktualius klausimus.

ŽuVYs. Emociškai jautri sa-
vaitė. Nepaisant sudėtingų situa-
cijų ir aplinkybių, vis tiek skleis-
kite savo meilę ir šilumą, atjautą 
ir gerumą. Nepasiduokite liūdnes-
nėms mintims, atraskite širdžiai 
mielą veiklą, pagelbėkite tiems, 
kam labiausiai reikėtų.

Dėkoju visiems Anykščių ligoninės reanimacijos 
skyriaus ir vidaus ligų skyriaus palatos Nr. 109 
darbuotojams už gerą gydymą, kantrybę, malonų 
aptarnavimą. 
Širdingai dėkoju Jums mielieji medikai už sugra-

žintą sveikatą. 
J. VAiTiekūnienė

Jeigu asmeniniame skelbime tik 
vienas žodis ir telefono numeris, 

antradienio „Anykštoje“ 
tik 5 eurai, 

šeštadienio – 6 eurai.

Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, 

Anykščiai. 
Tel. (8-381) 5-94-58.

El. p.: reklama@anyksta.lt
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anekdotas

oras

-10

-3

mėnulis
sausio 11-14 d.d. - priešpilnis.

arkadijus, Cezarija, Cezarijus, 
Vaigedas, Lingailė, ernestas, 
Cezarė, Cezaris.

Veronika, Dargaudas, Gilvydė, 
iveta, Raimonda, Vera, Hiliaras.

Feliksas ,Teodozijus ,auksė, 
Hilarijus, Laimis, Lilija.

Marcijonas, stefanija, audrius, 
Vilnė, Palemonas.

šiandien

sausio 12 d.

vardadieniai

sausio 13 d. 

sausio 14 d. 

Ateina ežiukas pas pelėdą ir 
klausia:

- O ką reiškia, jei kairę leteną 
niežti?

- Hmmm, gausi krūvą pinigų.
- O, geras! Bet man ir dešinę 

niežti.
- Tai reiškia greit tuos pinigus 

ir prarasi.
- O jei kaktą? O kairę ausį? O 

dešinę?
- Klausyk, ežy, eik ir nusi-

prausk!

***
Vyras atsisėdo pažiūrėti tele-

vizoriaus ir ėmė šaukti:
- Neik į tą bažnyčią, asile!!!
Žmona klausia:
- Siaubo filmą žiūri?
Vyras:
- Ne, mūsų vestuvių vaizdo 

įrašą.

***
Mato du berniukai jaunave-

džius, iš bažnyčios išeinančius. 
Vienas sako kitam:

- Davai, išgąsdinam tą vyru-
ką?

- Davai.
Pribėga jie prie jaunosios ir 

sako:
- Mama, ką tu čia darai?

***
Perėjoje automobilis partren-

kia pėsčiąjį. Vairuotojas, iššokęs 
iš automobilio, pasilenkia prie 
nukentėjusio:

- Jums pasisekė - aš gydytojas.
Partrenktasis pakelia galvą ir 

sako:
- O jums nelabai - aš advokatas.

Jis tvirtino, kad neįgaliųjų 
pasipiktinimas kilo ne dėl ne-
kokybiškų keltuvų, bet dėl to, 
jog imta prašyti iš jų galimybių 
paso. „Vaikštant Lajų taku - ga-
limybių paso nereikia, o kylant 
keltuvu 1,5 kv.m erdvėje du 
žmonės kartu išbūna kelias mi-
nutes, todėl prašėme galimybių 
paso“, - sakė K.Šerepka.

Praėjusiais metais  Lajų tako 
lankymas suaugusiems asme-
nims kainavo 4 eurus, vaikams - 
2 eurus. Lajų takas uždirbo apie 
400 tūkst. eurų. K.Šerepka tvir-
tino, kad parko direkcijai liko 
tik dalis lėšų, o dalis pinigų iš-
keliavo į šalies biudžetą.  „Tvar-
kėme infrastruktūrą. O į priekį 
daug nepriplanuosi. Nuo liepos 
mėnesio ketinama Anykščių 
regioninio parko direkciją reor-
ganizuoti“, - kalbėjo Anykščių 
regioninio parko direktorius.

G.Žemaitytė atkreipė dėmesį, 
jog neįgaliesiems bus nepasie-
kiamas ir šalia Lajų tako esan-
tis pėsčiųjų takas per Šventąją.  
K.Šerepka pripažino, kad pana-
šu, jog šis takas neįgaliesiems 
bus tik teoriškai pasiekiamas. 
„Projekte nebuvo numatyta... 
Nėra ten labai baisu, bet reika-
lavimų neatitinka“, - apie pri-
važiavimą vežimėliais prie pės-
čiųjų tilto kalbėjo K.Šerepka. 

Rūpestis neįgaliaisiais 
tik parodomasis
  
Lietuvos žmonių su negalia 

sąjungos atstovė G.Žemaitytė 
„Anykštai“ sakė, kad ne tik 
Anykščiuose, bet visoje Lietu-
voje žemas universalaus dizai-
no raštingumas - Vakarų Euro-
poje neįgalusis lengvai patenka 
į pilį, o pas mus sunku patekti 
net į valdiškos įstaigos kontorą. 
„Anykščių menų inkubatoriuje 
kartą vyko mūsų renginys. Pas-
tato vidus pritaikytas neįgalie-
siems, bet kol mes į tą pastatą 
patekome, išsipurvinome ran-
koves“, -  kalbėjo G.Žemaitytė.

K.Šerepka „Anykštai“ aiški-
no, kad Anykščių medžių lajų 
takas yra vienintelis šalyje apž-
valgos bokštas, kurį neįgalieji, 
nors ir komplikuotai, bet gali 
pasiekti. 

Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis, „Anykštos“ 
paprašytas komentaro, aiškino, 
kad Medžių lajų taką eksploa-
tuojantis Anykščių regioninis 
parkas savivaldybei nepaval-
dus. „Jeigu keltuvas įrengtas, 
tai jis turi veikti. Nežinojau, 
kad jis neveikia. Blogai. Galiu 
į šuns dienas Anykščių regioni-
nį parką iškeikti, bet ar nuo to 
bus geriau?“ - retoriškai klausė 

D.Žiogelis. 

spendimų paieška baigėsi 
atsakymu kontrolierei 

Priminsime, jog viso Lajų 
tako statybų projekto vertė - 
2,5 mln. eurų. Medžių lajų ta-
kas atidarytas 2015-ųjų vasarą. 
Tačiau problema dėl neįgaliųjų 
iškelta tik neseniai Lygių gali-
mybių kontroliere pradėjusios 
dirbti B.Sabatauskaitės. 

Anykščių regioninio parko 
direktoriui problema atrodo 
nerimta: „Parašė ji mums ilgą 
ilgą raštą. Ten visiškas absur-
das. Ką mes dabar darysime? 
Atsakymą kontrolierei parašė-
me“, -  apie tai, jog neįgaliųjų 
problemos, kol nebus privers-
tas, spręsti neketina, aiškino 
K.Šerepka.   

B.Sabatauskaitė - vienos iš 
LSDP lyderių Juliaus Saba-
tausko dukra, o ši partija de-

klaruoja socialinį jautrumą, 
D.Žiogelis yra LSDP Anykščių 
skyriaus pirmininkas. Tačiau 
ir jis labai aiškiai „Anykštos“ 
žurnalistui leido suprasti, kad 
dėl riboto neįgaliesiems Lajų 
tako pasiekiamumo jam reik-
tų nekvaršinti galvos. „Rajone 
veikia ne viena valstybinė ins-
titucija, kuri mums nepavaldi. 
Kad ir tie patys kelininkai. Ir 
ką mes jiems galime padary-
ti?“ - dėstė D.Žiogelis.

Teoriškai - keltuvai yra, 
praktiškai - neveikia...

Lajų tako keltuvai neveikia nuo lapkričio 1 iki kovo 31 dienos. Šiltuoju metų laiku jie daž-
nai genda.


