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Anykščiuose – išskirtiniai namai
Vienas iš tokių išskirtinių
namų, kainojantis 886 tūkstančius litų, stovi Pušyno mikrorajone.

2 psl.
šiupinys
Sudegė. Birželio 29 dieną, sekmadienį, Kavarsko seniūnijos
Knitiškių kaime degė medinis sodo
namas. Ugniagesiams pastato išgelbėti nepavyko.
Atstovai. Šią savaitę Vilniuje
Dainų šventėje „Čia – mano namai“ dalyvaus 328 anykštėnai,
atstovausiantys 16-ai rajono meno
mėgėjų kolektyvų. Anykštėnai gyvens Naujininkų vidurinėje mokykloje, vienam dalyviui maistui per
dieną bus skirta po 26 litus.

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58 arba (8-381) 5-80-24

Sudomino
Rajono biudžetas medicinos
Izidoriaus Girčio „nepaveš“
Sigutis
OBELEVIČIUS,
Anykščių rajono meras, apie
palikimas
medicinos punktus kaime: „Į šį
reikalą žvelgiu skeptiškai.“

2 psl.

Anykštėnai referendume buvo vieni
vidmantas.s@anyksta.lt
aktyviausių šalyje
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Painus sekmadienio referendumas neįvyko - balsavime dalyvavo vos 14,97 proc. Lietuvos rinkėjų.
Referendumas būtų įvykęs, jei balsavime būtų dalyvavę 50 proc. rinkėjų. Balsuoti atėjo 20,09 proc.
Anykščių rajono rinkėjų - aktyviau balsavo tik Ignalinos, Pakruojo, Šalčininkų, Zarasų ir Raseinių
gyventojai.

70,78 proc. iš balsavusiųjų Lietuvos gyventojų pritarė referendume
siūlytiems Konstitucijos pakeitimams, Anykščių rajone referendumui pritarė 66,93 proc. rinkėjų.
Referendumo nepalaikė didžiosios šalies partijos, o klausimas
balsavimo biuletenyje buvo suformuluotas taip, jog jį buvo sunku
suprasti.
Vienu balsavimu siūlyta keisti net tris Lietuvos Konstitucijos
straipsnius – neleisti žemės parduoti užsieniečiams, sumažinti rinkėjų
parašų skaičių būtiną surengti referendumui nuo 300 tūkst. iki 100
tūkst., bei nustatyti, kad Konstitucijos keitimą gali inicijuoti ne mažiau
kaip ketvirtadalis Seimo narių arba
100 tūkst. rinkimų teisę turinčių
piliečių. Į šiuos 3 skirtingus klausimus biuletenyje buvo galima pažymėti tik vieną atsakymą – „Taip“
arba „Ne“.
Taigi, esminis dalykas – draudimas Lietuvos žemę parduoti užsieniečiams, buvo apvyniotas kitų
Konstitucijos straipsnių keitimu.
Pasak Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininko
Antano Bauros, klausimo formuluotė buvusi labai kebli ir neteisinga: dalis žmonių, kurie nepritaria
žemės pardavimui užsieniečiams
balsavo „ne“, nors turėjo balsuoti
„taip“, nes referendume buvo klausiama, ar pritaria trijų Konstitucijos
straipsnių keitimui. A.Baura dėstė,
kad jo partija nebuvo referendumo
iniciatore, tačiau jis patį referendumą vertina pozityviai.

Referendumas dėl žemės pardavimo užsieniečiams neįvyko – Lietuvos žemė lieka įprastine preke, į
kurią gali pretenduoti ir rusai, ir lenkai.

5 psl.

Pavadinimas. Nuo rugsėjo 1-osios nebeliks Kavarsko vidurinės
mokyklos, mokykla nuo tada vadinsis Kavarsko pagrindinė mokykla – daugiafunkcis centras.
Vaidins. Valstybės (Mindaugo
karūnavimo) dienos minėjimą Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos
Kalvių kultūros namų darbuotojai
organizuoja ant lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto išgarsinto Juodonių
piliakalnio, esančio ant Rokiškio
ir Anykščių rajonų ribos. Ant piliakalnio Anykščių kultūros centro
Vaitkūnų skyriaus dramos mėgėjai,
vadovaujami Aldonos Bagdonienės, suvaidins Kazimiero ČiplioVijūno spektaklį „Tėvynės auka“.
Uždarė. Nuo liepos 1- osios nebeveikia Vaitkūnų paštas. Kadangi
ilgus dešimtmečius paštas veikė
daugiabučiame
gyvenamajame
name, tikimasi, kad šiai įstaigai
priklausęs vienas kambarys ir koridorius bus privatizuoti. Yra viltis,
kad buvusio pašto neištiks Vaitkūnų vaikų darželio pastato likimas
: čia viskas išvogta, nusiaubta, išgriauta... Pašto paslaugas toliau
gyventojams teiks Svėdasų paštas.
Svečias. Svėdasuose šv.Petro ir
šv. Povilo atlaiduose tikintieji po
ilgokos pertraukos pamatė ir buvusį ilgametį Svėdasų šv.Arkangelo
Mykolo parapijos kleboną bei
Anykščių dekanato dekaną Vladą
Rabašauską. Garbaus amžiaus sulaukęs Kupiškio ir Palėvenės parapijos kanauninkas Vl. Rabašauskas
kartu su Svėdasų parapijos klebonu
Vydu Juškėnu aukojo Šv. Mišias.

3 psl.

Muzikos mokytojams
Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt
mažėja alga
Nuo rugsėjo mėnesio Anykščių muzikos mokyklos mokytojų
duona taps skalsesnė.
Gegužės mėnesį mokyklos darbuotojai gavo direktorės pasirašytus pranešimus, kad bus keičiamas minimalaus jų atlyginimo
koeficientas, o nesutikusius – jie bus atleisti iš darbo.

5 psl.
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Sudomino Izidoriaus Girčio
palikimas

spektras
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos auklėtinis, dabar – Dailės
akademijos, Dailės istorijos ir teorijos katedros dailėtyros antro
kurso studentas Tomas Ivanauskas kursiniam darbui pasirinko
anykštėno fotografo ir žurnalisto Izidoriaus Girčio palikimo tyrinėjimą.
T. Ivanauskas teigė jau dabar, be
28 000 teisininkės Irmos Randakavičienės nuskenuotų negatyvų,
prieškario spaudoje radęs šio, prieš
ketvirtį amžiaus amžino poilsio išėjusio, žmogaus labai įdomių kūrybos dalykų.
„Jis ne tik dirbo spaudos fotografu, fotografavo Lietuvos respublikos prezidentą Antaną Smetoną,
bet rašė ir teorinius straipsnius apie
fotografijos tikslus, kuriuose kvietė
šalies fotografus burtis, kurti sąjungą, - sakė T. Ivanauskas. – Juk tuo-

met fotografavo daugiausia žydai ir
lenkai stengdamiesi prie šio verslo
lietuvių neprileisti”. T. Ivanauskas
mano, kad apie I. Girčį ir jo palikimą rašys bent kelis kursinius darbus, o ir vėliau diplominį darbą.
I. Girčys gimė Zarasų rajono
Bradesių kaime 1903 metais. Pokaryje dirbo ir „Anykštos” pirmtake „Kolektyviniame darbe”, pasirašinėjo Bradesiūno slapyvardžiu.
Mirė 1989 metais, palaidotas Traupio kapinėse šalia gerokai anksčiau
mirusios žmonos ir jos tėvų.

Anykščiuose – išskirtiniai namai

Artėjant eurui jaučiamas šioks toks pagyvėjimas nekilnojamojo turto rinkoje. Kurortiniuose Anykščiuose pirkėjams siūlomi ir
gana prabangūs namai.

Klinkerio plytomis dengtu fasadu, spindintis keraminėmis čerpėmis, šis namas Anykščiuose kol kas brangiausias iš parduodamų.
„Skelbiu“ nuotr.
Vienas iš tokių išskirtinių namų,
kainojantis 886 tūkstančius litų,

Anykštėno, fotomenininko, kurio paroda buvo eksponuojama ir
Anykščiuose, kursinio darbo tema, tikėtina, gali virsti monografija apie Anykščių krašto fotografą, žurnalistą Izidorių Girčį.
Autoriaus nuotr.

stovi Pušyno mikrorajone. Nurodoma, kad namas pastatytas vos prieš

4 metus – 2010 metais. „Kraštiniame sklype, prie pušyno, ramioje
vietoje parduodamas kokybiškai
įrengtas 274 kv.m, 2-jų aukštų,
6-ių kambarių, individualus gyvenamasis namas Pušyno g., Anykščių mieste. Patogioje geografinėje
vietoje įsikūręs miestas tik 100 km
nutolęs nuo Vilniaus. Tai puiki vieta gyventi, patraukli savo gamta,
kultūrinėmis bei turizmo pramogomis – slidinėjimo centras, dviračių
takai po Anykščių apylinkes, SPA,
siaurukas, vasaros rogučių trasa
ir t.t.“,- rašoma namo aprašyme.
Namo vidus įrengtas dizainerių, o
jo fasado apdaila – klinkerio plytos, dengtas keraminėmis čerpėmis, langai - natūralaus ąžuolo, iš
lauko pusės apkaustyti aliuminiu.
Sklypo plotas - 17 arų. Žinoma, už
tokį namą kur nors prie Vilniaus ar
Klaipėdos tiek prašyti būtų mažoka, o Anykščiuose – labai daug.
Kitas prabangus namas stovi
J.Biliūno gatvėje, už jį prašoma
459 tūkstančių litų. Jis jau parda-
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Pirks tris naujus automobilius

vidmantas.s@anyksta.lt

žiavę atitinkamai – 570 tūkst., 600
tūkst. ir 400 tūkst. kilometrų.
Iš viso savivaldybės autoparke
yra 22 valdiški automobiliai, kuriais
per metus nuvažiuota 401 tūkst. kilometrų. Dešimties Anykščių rajogamybos automobiliu, Debeikių no seniūnijų automobiliais pernai
– 1988 m. gamybos, o Viešintų – nuvažiuota 146 tūkst. kilometrų.
1989 m. laidos. Automobiliai nuvaNupirkus automobilius Debeikių,

Viešintų ir Anykščių seniūnijoms,
antikvarinėmis transporto priemonėmis važinės tik mažiausių seniūnijų – Traupio ir Andrioniškio
darbuotojai. Šių seniūnijų „Audi“
gerokai per 20 metų. Skiemonių,
Svėdasų, Troškūnų, Kavarsko ir
Kurklių seniūnijoms prieš 5-6 metus nupirkti „VW Caddy“.

Anykščių rajono taryba priėmė sprendimą pirkti tris valdiškus
automobilius, kurių vertė „ne didesnė nei 60 tūkst. litų“. Automobiliai bus perkami finansinio lizingo būdu. Transporto priemonės
bus skirtos Anykščių, Viešintų ir Debeikių seniūnijoms.
Rajono tarybos sprendimo projekte rašoma, jog Anykščių seniūnija šiuo metu naudojasi 1991 m.

vinėjamas ne pirmą mėnesį, tačiau
kol kas savo pirkėjo nesulaukė.
Už 445 tūkstančius litų parduodamas naujos statybos, visiškai įrengtas namas Anykščiuose,
Ukmergės g, Parduodamo namo
bendras plotas 141 kv.m., sklypo
plotas 7,4 arai, miesto vandentiekis,
kanalizacija, dujos, elektra. Beje,
pardavėjai teigia, kad nors „namas
dviejų aukštų, šildymas dujinis,
itin pigus – šaltą žiemos mėnesį
sąskaitą už šildymą iki 500 Lt...“
Prie Kvarco tvenkinio stovintis
dviejų aukštų namas įkainotas 350
tūkstančių litų. Pasak pardavėjų –
ežeras kieme, o 10 arų sklype jūs
puikiai jausitės... Taip pat parduodama dar keletas namų, kurių kaina
svyruoja nuo 22 iki 300 tūkstančių
litų.
Taigi, gražiai ir patogiai gyventi Anykščiuose yra kur, nereikia
skųstis, kad nėra ko pirkti – čia ne
kokia provincija.

Pusė trisdešimtmečių turi aukštąjį
išsilavinimą
įstaigos, kuriose mokėsi beveik 45
tūkst. mokinių. Palyginti su praėjusiais mokslo metais, mokinių
skaičius profesinio mokymo įstaigose padidėjo 0,8 tūkst., arba 1,9
procento. 2013–2014 m. aukštojo

mokslo siekė 42 procentai 20–24
metų amžiaus jaunuolių (2012 m.
– 44 proc.). Palyginti su praėjusiais
mokslo metais, studentų skaičius
aukštosiose mokyklose sumažėjo
11 tūkst., arba 7 procentais. 2013
m. 51 procentas 30–34 metų amžiaus Lietuvos gyventojų turėjo
aukštąjį išsilavinimą (2012 m. – 49
proc.).

2013 m. ikimokyklinio ugdymo
įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų
ir aukštųjų mokyklų lėšos siekė 5
749,9 mln. litų ir sudarė 4,8 procento šalies bendrojo vidaus produkto
(2012 m., atitinkamai, 5 658,6 mln.
Lt ir 5 proc.).

pastebėjo, kad ant žemės guli
negyva jam priklausanti kumelė. Žala – 9 000 litų.
Spyrė. Birželio 27-ąją, apie
23 val. 30 min. kelyje Anykščiai-Skiemonys-Molėtai esančioje automobilių stovėjimo

aikštelėje, M. P., gimęs 1993 m.,
gyvenantis Naujųjų Elmininkų
kaime, nevykdė teisėtų policijos
pareigūnų reikalavimų ir pasipriešino, spirdamas Anykščių policijos tyrėjui į koją. M. P. uždarytas
į areštinę.

Mušė. Birželio 27-ąją apie 8
val. V. N., gimęs 1937 m., gyvenantis Anykščiuose, Žvejų
g., sužalojo žmonai E. N., gimusiai 1926 m., blauzdą. V. N.
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, mokyklų skaičius šalyje per metus sumažėjo nuo 1 242 iki 1 208, o besimokančių jose asmenų – nuo 374 tūkst. iki 358 tūkst.
2013 m. šalyje 90 procentų
20–24 metų amžiaus jaunuolių
turėjo ne žemesnį kaip vidurinį
išsilavinimą (2012 m. – 89 proc.).
2013–2014 mokslo metų pradžioje
šalyje veikė 75 profesinio mokymo

Temidės svarstyklės
Kumelė. Birželio 28-ąją apie
10 val. V. U., gimęs 1961 m.,
gyvenantis Anykščių seniūnijoje, nuėjęs prie arklių ganyklos
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Skaidru. Premjeras Algirdas
Butkevičius teigia, kad viceministrų skyrimo ir atleidimo klausimus
sprendžia ministrai, tačiau pažymi,
kad jo vadovaujama Vyriausybė dirba skaidriai. „Viceministrų
skyrimo į pareigas ar jų atleidimo
klausimas yra ministrų kompetencijoje, tačiau noriu pabrėžti, kad
mūsų Vyriausybė dirba skaidriai, ir
visiems pareigūnams bus taikomi
vienodi skaidrumo reikalavimai“, tokią Vyriausybės vadovo poziciją
perdavė jo atstovė spaudai Evelina
Butkutė-Lazdauskienė.
Abejonės. Seimo opozicijos
lyderis Andrius Kubilius mano,
kad dėl Seimo įteisintų tiesioginių
merų rinkimų verta kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT). „Klausimas,
ar neverta kreiptis į Konstitucinį
Teismą, mano įsitikinimu, yra tikrai labai rimtas“, - sakė konservatorius. Pasak A. Kubiliaus, tokie
būsimieji rinkimai pagal Konstituciją turi būti lygūs ir vienodi tiek
rinkėjų atžvilgiu, tiek ir išrenkamų
į įvairias pareigas atžvilgiu. „Tuose rinkimuose bus renkami tarybų nariai, ir vienas tarybos narys,
išrinktas per tokius rinkimus, bus
kitoks negu visi kiti tarybos nariai.
Tai kelia iš tikrųjų rimtų konstitucinių abejonių ir, aš manau, kad
būtų tikrai labai svarbu, kad iki
ateinančių savivaldos rinkimų KT
duotų aiškų atsakymą, ar tos abejonės yra pagrįstos ar ne“, - sakė
A. Kubilius.
Netvirtins. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė teigia netvirtinsianti tų ministrų, kurių viceministrų
pavardės yra vadinamajame „juodajame sąraše“. Pasak Prezidentės,
tai nėra „juodas“ sąrašas, o sąrašas,
sudarytas pagal Kriminalinės žvalgybos įstatymą, kuris pirmą kartą
naudojamas nuo 2013 m., kuomet
pradėjo veikti. Šalies vadovės teigimu, valdančioji dauguma, remdamasi šiuo įstatymu ir informacija iš Specialiųjų tyrimų tarnybos
(STT), turi galimybę apsivalyti.
„Jeigu to nebus padaryta, valdančiąją daugumą pavadinsiu kriminaline“, - teigė Prezidentė.
Nusivylė. Referendumo iniciatorius Pranciškus Šliužas neslėpė
nusivylimo mažu rinkėjų aktyvumu, jis tikėjosi, kad išreikšti savo
valios ateis bent penktadalis rinkėjų. „Prie tokio gąsdinimo, dezinformacijos, melo lavinos, cinizmo
jis negalėjo būti kitoks. (...) Jūs patys atsakykite sau į klausimą, jeigu
šitaip slopinamas pilietinės visuomenės aktyvumas, tai ką galima
padaryti Lietuvoje. Tai yra baisi
partinė diktatūra, ir mes ją bandysime įveikti. Aš tikėjausi 20 proc.,
kad bent penktadalis tautos dar yra
nesukvailinta, galinti dar pakilti.
Tai būtų pakankamai gera jėga,
kuri galėtų išvesti Lietuvą į savarankišką kelią“, - sakė P. Šliužas.
Rotacija. Liepos 1-ąją pasibaigus kadencijoms pareigas nustos
eiti trijų Teisingumo ministerijai
pavaldžių įstaigų - Centrinės hipotekos įstaigos, Lietuvos teismo
ekspertizės centro ir Valstybinio
patentų biuro - vadovai. Iš einamų
pareigų taip pat trauksis penkių
Valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos tarnybų direktoriai, tačiau šias tarnybas, taupant valstybės lėšas, planuojama reorganizuoti į vieną bendrą tarnybą su
teritoriniais padaliniais.

savaitgalio diskusija

spektras
Įvykis. Seimo opozicijos lyderis
Andrius Kubilius, vertindamas praėjusią savaitę pasirašytas Europos Sąjungos (ES) Asociacijos sutartis su
Gruzija, Moldova ir Ukraina, sako,
kad tai geopolitinis istorinis lūžis,
kurio visą prasmę gebėsime suvokti tik po kelių dešimtmečių. „Tai iš
esmės keičia ne tik viso Rytų kaimynystės regiono ateitį. Tai iš esmės keičia ir Rusijos ateitį, nes tai
padės Rusijai išlipti iš jos postimperinių sindromų duobės. Lietuva gali
džiaugtis tuo, kad sena geopolitinė
vizija - saugesnė ir labiau europietiška erdvė tarp Lietuvos ir Rusijos
- pradeda tapti realybe“, - sakė jis.
Politiko nuomone, tolesnė Lietuvos
užduotis - aiški Rytų partnerystės šalių, pasirašiusių Asociacijos sutartis,
narystės Europos Sąjungoje perspektyva.
Daugėja. Pastaraisiais metais daugėja nedidelių (maždaug 20 vietų)
socialinių paslaugų įstaigų, kuriose
pensinio amžiaus ir neįgalūs asmenys gali gauti socialinę globą ir kitas
socialines paslaugas. 2013 m. pradėjo veikti 4 naujos globos įstaigos (84
vietos) ir 7 savarankiško gyvenimo
namai (152 vietos) seniems žmonėms ir suaugusiems neįgaliesiems.
2013 m. pabaigoje 39 globos įstaigose suaugusiems neįgaliesiems ir 102
globos įstaigose seniems žmonėms
gyveno atitinkamai 6,1 tūkst. ir 4,7
tūkst. žmonių. 21 savarankiško gyvenimo namuose seniems žmonėms
ir suaugusiems neįgaliesiems gyveno 0,4 tūkst. žmonių.
Neįsivaizduoja. Vokietijos finansų
ministras Volfgangas pasiryžęs išlaikyti Didžiąją Britaniją Europos Sąjungos (ES) sudėtyje, nepaisant Londonui nepalankaus naujojo Europos
Komisijos (EK) vadovo. Vokietijos
kanclerės Angelos Merkel „dešiniąja
ranka“ vadinamas V. Šoiblė tvirtino,
kad šios šalies pasitraukimas iš ES
yra „neįsivaizduojamas“. „Istoriškai,
politiškai, demokratiškai, kultūriškai
visa Britanija yra neatsiejama nuo
Europos“, - kalbėjo ministras, pridūręs, kad Londonas kartu yra vienas
svarbiausių pasaulio finansinių centrų.
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Ar reikalingi medicinos punktai
nuomonių ringe
kaimuose?
Anykščių rajone Staškūniškyje ir Surdegyje neliko medicinos punktų. Surdegėnai surinko apie 100 parašų ir įteikė rajono Tarybai, kad
būtų išsaugotos medicinos įstaigos. Rajono tarybos nariai, pamatę gyventojų reakciją, klausimą dėl Surdegio medicinos punkto uždarymo
atidėjo kitam posėdžiui. “Anykštą” pasiekė žinios, kad ir Staškūniškio
gyventojai renka parašus norėdami susigrąžinti medicinos punktą.
Portalo anyksta.lt skaitytojų „Savaitgalio diskusijoje“ klausėme, ar,
jų nuomone, reikalingi medicinos punktai kaimuose?
@„Tomas“:„Rajono
vadovai,
PSPC centro direktorė turi viską
padaryti, kad didesniuose kaimuose
liktų nors po pusę slaugytojo etato.
Apie šias pastangas jie turi informuoti rajono gyventojus. Tai viena
esminių rajono problemų ir ačiū
„Anykštai“, kad suteikė teisę šia
opia tema pasisakyti visuomenei.
Būčiau dėkingas, jeigu savo poziciją dėl ambulatorijų mažinimo viešai
išsakytų ponas meras Obelevičius ir
ponia PSPC direktorė Neniškienė“.
@„Pensininkė“: „Aš pensininkė. Už mane kompiuteriu anūkas
rašo. Gyvenu vienkiemyje, esu
našlė. Automobilio nevairuoju, iki
stotelės trys kilometrai. Kaip man
nuvažiuoti į Troškūnus? Gal meras
savo nauja mašina mane pas Bukelį
pavėžės? Sunaikino punktą, autobusų nėra, pensija maža, taksi neprivažinėsi. Išrašė plečiančių leidimui,
kas juos dabar suleis? Suleis, jei
mokėsi. O kuo mokėti? Visą amžių
dirbau, o likau kaip kokia bomžė be
medicininės pagalbos, be galimybės
susisiekti su miestu. O laikraščiuose
skaitau, kad rajono vadovai sau naujas mašinas perka, visokius muziejus
stato. Geriau žmonių sveikatai tuos
pinigus skirtų. Man atrodo, ministras neprieštarautų, kad Surdegyje
būtų ambulatorija, jeigu ją išlaikytų
savivaldybė iš savo lėšų“.
@„Pritariu“: „Nu kam tau, bobulyt, daktarai ir vaistai? Už tai
NATO turim, už tai „Eurosojūze“
sėdim ir ant Rusijos kreivas giesmes
giedam. Kaimų naikinimo metas.
Nereikia nei karo, nei maro. Tai
gudriai sugalvota, kaip sunaikinti
Lietuvos valstybę savo noru ir savo
pačių durnumu. Ar tamstai nors kiek

aiškiau?“
@„Rokas“: „Išdalinkit žmonėms
kilpas, kam dar senukams kankintis?
Jau ir taip krautuvėse stovint smirda
nuo žmonių, nes taupo, o pabrangus
vandeniui, tai aplamai utėlėm užeis.
Kas per Laisvę išikovojom, tuoj įves
Eurą ,o tada trali-vali festivalis. Kas
norės - pirks žemes, statys, ką tik norės, būsim išvietė „Eurosajuzui“, juk
jie nori gyvent sveikai, kam nuodytis, yra kvailelių. Tokie kaip lietuvių
avi banda, nemoka priešintis“.
@„O“:„Ne meras uždaro, o sveikatos ministerija, blūdai jūs blūdai,
skaitykite atidžiau.“
@„O kas“: „O ką daro meras?
Kaip jis priešinasi? Negirdėjau, kad
būtų važiavęs pas ministrą“.
@„JO“:„Meras ministrų bijo.
Meras tik gegužinėje prie alaus drąsus. Matau, kiek jis bambalių Lukojle perka vakarais.“
@„Andrius“: „Negaus geresnių
paslaugų žmonės, nes teks išlaidaut
kelionėj. Autobusų grafikas vasarą
keičiasi ne kaimo žmonių naudai,
dažnai tereikia vien pirminio gydytojo siuntimo pas specialistą, tektų
važiuot iš Staškūniškio jau 2 kartus,o
tai jau 20 litų. Eilės poliklinikoje didelės, pargrįžt irgi problematiška.“
@„Eglė“: „Kam tiems tamsiems
kaimiečiams daktarai. Kuo daugiau
nusibaigs, tuo mažiau reikės pinigų
pensijoms. Taip toliau varyk Obelevičiau ir per kitus rinkimus jūsų
rinksime ne 25, o tik 23.“
@„Pušelė“ „Nieko ir niekur Obelevičius nevaro. Nebent kuolą po
pomidoru. Varo socialdemokratai.“
@„Žinau“: „Žinau aš tuos kaimo šundaktarius. Susirgai - varyk į
Santariškes ar Grybą. Anykščiuose

„Manau“: „Manau, logiška
uždaryti tuos punktus, gaus
geresnes paslaugas žmonės mieste
atvažiavę.“
„Kablelis“: „Ar rajono biudžete
nėra lėšų punktų išlaikymui? Ar
nėra noro išlaikyti?“

nugydys negyvai. Aš čia tik greitąją
palikčiau.“
@„Petras“: „Kuo mažiau liks
žmonių rajone, tuo būsime didesnė
probleminė teritorija, tuo daugiau
pinigų duos Europa. Kuo daugiau
duos pinigų, tuo daugiau statysime
inkubatorių ir požeminių aikštelių.
O kuo daugiau statysime, tuo didesni bus otkatai. O kuo didesni otkatai,
tuo erdvesni butai vaikams Vilniuje.
Išvada - kuo mažiau daktarų, tuo geriau valdžiai ir duobkasiams.“
@„Ligonis“:„Bjauru nuo demagogijos, kad vienam felčeriui ir
seselei poros šimtų gyventojų bažnytkaimyje išlaikyti, kur dauguma
žmonių ligoti ir pagyvenę, valstybė
pinigų neturi. O va Sakralinių menų
centre per pačią krizę atsirado 11
etatų. Menų peryklai išlaikyti rajono
valdžia pernai skyrė pusę milijono, dar milijoną iš biudžeto atidavė
PVM sumokėti už tos niekam nereikalingos įstaigos projektą. Skirkite
šitus pinigus medicinos įstaigoms
kaime, ir žmonės bus sveikesni. Be
to, šviesus, išsilavinęs daktariukas
kaimui kultūros paskleidžia kur kas
daugiau, nei visos 4 storos kultūros
bobos.“
@„Kaimynė“: „Gera visiems
komentuoti apie med. punktus, kas
gerai uždirba, pas ką kieme mašinos
stovi, mums kelionė iki Anykščių
ar Troškūnų kiek kainuoja, tiesiog
juokas ima, kai kaimynė susižalojo
ranka ir namuose pritrūko binto, 3
gabaliukai binto ir samdyti mašiną
kainavo 35 Lt. Tai tik iki Troškūnų,

Surdegio kaimo gyventojai surinko beveik šimtą parašų, kad
būtų išsaugotas medicinos punktas jų kaime, tačiau praeitą ketvirtadienį rajono Taryba nenagrinėjo surdegėnų prašymo, o meras Sigutis Obelevičius teigė, kad ne rajono valdžia, o Sveikatos
apsaugos ministerija uždarinėja medicinos punktus.
Anykštėnų klausėme, ar reikia išsaugoti medicinos punktus kaime.

Virginija PAŽĖRIENĖ, rajono
Tarybos, Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė, gydytoja:
„Šiuo atveju buvom apsisprendę
iškelti klausimą posėdyje. Dabar rajono Taryba atidėjo, taigi klausimas
lieka atviras. Aš manau, o ir laikysiuosi tokios pozicijos, kad medicinos punktas Surdegyje būtinas,
juo labiau, kad ir parašų surinkta
apie šimtą, tai jau skaičius. Neži-

nantis žmogus, kuris imtųsi dirbti.
Tas punktas uždarytas, jei tokio
žmogaus nebus, tai atidaryti tik dėl
to, kad būtų atidaryta, manau, netikslinga, kas iš tokio punkto, kuris
veiks 1 ar 2 dienas per savaitę? Juk
dabar sveikatos apsaugos sistema tokia, kad Troškūnų gydytojai
siunčia konsultuotis į aukštesnio
lygio medicinos įstaigas, o ką gali
felčerė – suleisti vaistų, „ropelę“
duoti? Faktiškai išeina, kad felčerė reikalinga tik greitajai pagalbai
iškviesti, juk net vaistų vaikui be
tėvų sutikimo net ir kokiai nelaimei atsitikus, ji negali duoti. Bet aš
už tai, kad punktas veiktų“.
Margarita AUKŠTAITIENĖ,
Anykščių pirminės sveikatos
priežiūros centro (PSPC) direk-

-ANYKŠTA

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

Rajono biudžetas medicinos „nepaveš“

nau visų detalių, nežinau, kokia
ten materialinė bazė, bet Surdegis
yra viena iš atokiausių rajono vietovių. Sakykim, Andrioniškis turi
išsaugojęs medicinos punktą, nors
čia susisiekimas su miestu žymiai
geresnis. Turim rasti kažkokią galimybę, kad felčeris ten dirbtų pusę
etato, juk toks žmogus yra kaimo
šviesulys, socialinių darbuotojų pagalbininkas. Negali būti taip, kad
išėjo žmogus ir uždarom punktą.
Manau, reiktų daugiau mobilumo,
juk galėtų vienas žmogus per dieną
apvažiuoti 3-4 tokius punktus“.
Arvydas KRIKŠČIŪNAS, rajono Tarybos narys:
„Aš tik už tai, kad punktas būtų
atidarytas, kad tik žmonėms būtų
patogiau, jeigu ten atsirastų gyve-

o iki Anykščių be 40-50 Lt niekas
ir neveš, nebekalbam apie rimtesnes ligas... Atsibosta ir tiems, kas „į
miestą važiuoja“ užpirkti visam kaimui vaistų...“
@„Slidus_Lyg_Zaltys“: „ Taip,
reikia kaimui medicinos punktų, nes
daugelyje rajono vietų pas gydytojus
galima tik vieną ar kelias dienas per
savaitę viešuoju transportu patekti, o kaimas sensta ir ne kiekvienas
senukas ar senute jau pajėgia ir iki
stoteles nueiti. Manau, tikrai pigiau
atsieitų kaimo medicinos punktai
išlaikyti, nei kiekvieną kartą suskaudus rankai, kojai ar galvai kviestis
greitąją pagalbą.Taip pat ir patyrus,
tarkim, galvos ar kitą traumą galima
būtų, kol atvyks greitoji, pagalbą
gauti kvalifikuotą.Tik, žinoma, ta
pagalbą turėtų teikti ne kokie šundaktariai, o savo darbą išmanantys
specialistai.“
@„Tai kad“: „Kaimuose šeimos
daktarėliai jau mašimom pas kiekvieną laksto kaip patrakę, kad tik
pacientas nepabėgtų. Apie kokius
dar felčerius su mašinom svaigstate? Nekalbu apie senai uždarytus
punktus Surdegyje ar Staškūniškyje,
darbiečiai svaigsta. Nebėra jau pastatų, vietiniai felčeriai ar paseno, ar
numirė, joks naujas specialistas už
penkis šimtus nesėdės punkte dėl
dviejų bobučių per dieną, kurios pasišnekėti ateina.“
(Komentatorių kalba netaisyta –
red.past.)

torę Zitą Neniškienę pavaduojanti gydytoja:
„Negaliu spręsti apie Surdegio
punktą, nes nedalyvavau posėdžiuose, kur sprendė apie jį. Direktorę pavaduoju tik einamiesiems
reikalams, tačiau galiu pasakyti,
kad žmonės nebus stumdomi, juos
priims Troškūnų poliklinika“.

Sigutis OBELEVIČIUS,
Anykščių rajono meras:

„Surdegio gyventojų prašymas
guli prieš mane ant stalo, reikia jį pasinagrinėt. Manau, kad svarstysim,
nors įžvelgiu čia pigų politikavimą.
Tie punktai neveikia keletą metų,
Staškūniškio punkto jau ir patalpos
išnuomotos. O tik dabar renkami parašai, prašoma atkurti punktus. Šiaip
į šį reikalą žvelgiu skeptiškai. Pirma,
reiktų įrengti patalpas, ir jas įrengti
ne bet kur ir ne bet kokias, yra griežti
reikalavimai. Antra, yra Sveikatos
ministerijos nurodymas, kiek gyventojų turi aptarnauti toks punktas.
Įrengus patalpas gali pasirodyti, kad
ten žmogus tegali dirbti 0,25 etato.
Trečia, kas norės dirbti už tą 0,25
etato? Be to, reikia suprasti, kad tų
punktų veiklą turi apmokėti Ligonių
kasos. Jeigu jos apmoka, tai dar galima kažką žiūrėti, o jei ne – tada jau
pasakysiu, kad rajono biudžetas nepaveš, kad kiekviename kaime būtų
medicinos punktas. Yra kiti sprendimo būdai. Sakykim, jau seniau buvo
kalbama, kad vietoj tokių punktų nupirkti džipus felčeriams. Štai Traupio felčerė dabar apvažiuoja ne tik
Traupio apylinkes, bet ir Levaniškį,
Raguvėlę. Ir žmogui geriau – pas jį į
namus atvažiuoja“.
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„Žmogus - raketa“ virš Kupiškio
jonas.j@anyksta.lt
marių
Jonas JUNEVIČIUS

Savaitgalį užklydęs prie Kupiškio marių išvydau lig šiol nematytą reginį - iš vandens, tarsi raketa, ant gaisrininkų žarnos,
sujungtos su vandens motociklu, aukštyn kylantį ir ore balansuojantį žmogų. Pasirodo, tai vos prieš keletą metų išrasta vandens
pramoga „Flybordas“, lietuviškai – skraidlentė.

Šią atrakciją labai smagu stebėti ir nuo kranto.

„Lietus”

Nors esu vandens pramogų mėgėjas, išbandyti šią naujovę noras
nekilo, nors pramogaujantys vyrai teigė, kad išmokti balansuoti
skraidlente įdėmiai išklausius
instruktažą, nesunku. „Tai panašiai kaip važiuoti dviračiu ar vandens slidėmis“, - teigė vienas iš
pramogautojų, beje, pridūręs, kad
ši ekstremali pramoga reikalau-

Skrydias į bene 9 metrų aukštį.

ja geros fizinės formos ir puikios
koordinacijos.
Tai viena naujausių vandens
pramogų pasaulyje. Skraidlentė
buvo išrasta 2011 – ųjų pavasarį.
Tam reikalingas galingas vandens
motociklas, kurio turbina per į
gaisrininkų panašią žarną vandenį stumia į skraidlentę. Jos žemyn
nukreipti purkštukai ir sukuria
reaktyvinę jėgą, galinčią žmogų
virš vandens pakelti į 9 metrų
aukštį. (Pabandykite įsivaizduoti iš tokio paukščio skrydžio
pramogautoją lyg raketą neriantį, kaip delfinas, į ežero gelmę).
Šiuo atveju vandens motociklas
atlieka vandens siurblio funkciją.
Savaime suprantama, kad prie jo
vairo turi būti labai įgudęs asmuo,
kad neriančiam į dugną nepridėtų

Šis neria kaip delfinas.

„gazo“.
Kaip ir bet kokią šiais laikais
sukurtą naujovę, skraidlentę galima įsigyti Lietuvoje. Be vandens
motociklo, kurio be pusšimčio
tūkstančių litų nenusipirksi, skraidlentė kainuoja apie 18 tūkst. Lt.
Ja pernai ekstremalus vyrai
skraidino kaimyniniame Molėtų
rajone Galvuonų ežere. 10- ies
minučių skrydžio kaina 60 Lt.
Tačiau šiemet Aplinkos ministerijai sugriežtinus plaukiojimą
vandens telkiniuose, šios, tik
prasidėjusios, pramogos gali ir
nebelikti.
Vandens sportu ir pramogomis
Nevėžos ežere užsiimantis, vandens sporto klubo „Vėtrungė“
atstovas Arūnas Valančiūnas šia
atrakcija užsiimti nežada.

Autoriaus nuotr.

Atsakymus galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse arba pranešti paskambinę telefonu 5-91-86. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį tradiciškai bus apdovanotas 50 litų čekiu
apsipirkti Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvėje „Mix Cosmetics”.

Prizas keliaus į Svėdasus
Gauti
nauji
papuošalai

Gegužės 27 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Vasara” teisingas atsakymas – BAZILIKA. Šį kryžiažodį teisingai
išsprendė 82 skaitytojai. Tai anykštėnai B.Kundrotas, A.Vildžiūnas,
A.Baronas, V.Lančickienė, J.Pakšienė, V.Vilčinskienė, A.R.Vilimas,
A.Kavolienė, D.Šlamienė, A.Keraitienė, A.Skirmantienė,
E.Jurėnaitė, E.Tamulėnienė, D.Patumsienė, A.Patumsis,
Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė, P.Girnienė, J.Mieželienė,
D.Sebeikienė, R.Venclovienė, E.Budrytė, V.Dikčiuvienė,
D.Varnienė, N.Varnas, E.Zlatkutė, T.Miškinienė, V.Alkauskienė,
V.Žemaitienė, Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė, A.Burneikienė,
R.Kavoliūnienė, L.Petuchovienė, G.Žvironaitė, A.Skaržauskienė
ir M.Parnavienė; E.Slavinskienė, T.Prudnikovienė, S.Juodelienė,
E.Vanagienė, V.Gudelienė ir T.Jakniūnienė iš Naujųjų Elmininkų; E.Kiškienė, V.Strazdienė ir D.Sudeikienė iš Kavarsko;
S.Cemnickienė ir V.Mogylienė iš Viešintų, S.Steponavičienė iš Troškūnų, B.Aukštakalnienė ir G.Šulskienė iš Kurklių, R.O.Deveikienė
iš Mažionių, G.Karaliūnienė iš Andrioniškio, S.Želnienė iš Maželių,
M.Baltrūnienė iš Piktagalio, R.Vaiginytė iš Aknystų, D.Rušienė
ir L.Ruša iš Vilniaus, L.Dobrodiejienė ir R.Laucienė iš Utenos,
K.Imbrasaitė ir S.Žibutienė iš Šovenių, A.Terminskienė iš Šerių,
A.Lisauskienė iš Mickūnų, O.Arienė iš Bareišių, R.Zdanevičius
iš Šepetiškių, J.Šeštokienė iš Repšėnų, V.Urbutienė iš Naujikų,
O.Petronienė iš Smėlynės, E.Gimbutienė iš Narbučių, R.Šiaučiūnienė
iš Mitašiūnų, V.Jagienė iš Svėdasų, A.Kuolienė iš Kunigiškių,
S.Skapas iš Latavėnų, V.Milaševičienė iš Raguvėlės, A.Bagdonienė
iš Vaitkūnų, A.Kapočius iš Vildiškių, Ž.Aukštakojytė iš Ukmergės,
A.Juknonienė iš Rubikių, J.Rudokienė ir A.Rudokas iš Mačionių ir
E.Trečiokaitė iš Jatkonių.
Burtai lėmė, kad šį kartą prizas - Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvės „Mix Cosmetics” 50 litų čekis - atiteks
V.JAGIENEI iš Svėdasų. Kviečiame skaitytoją į redakciją atsiimti
čekio.
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Muzikos mokytojams mažėja alga

Anykščių muzikos mokyklos direktorė Kristina Vičinienė sako,
kad biudžeto ir tėvelių pinigų išlaikyti mokyklą nepakanka.
(Atkelta iš 1 p.)
Praėjusiais mokslo metais
Anykščių muzikos mokykloje
mokėsi per 300 vaikų. Tai panašus
moksleivių skaičius, kaip ir ankstesniais metaias.
Pasak direktorės, kolektyvo
sprendimu buvo nutarta taikyti

minimalius atlyginimo koeficientus. „Atlyginimus susimažinom
tiek mokytojams, tiek vadovams,
priimsim daugiau vaikų – taip ir
dirbsim“,- optimizmo neprarado
K.Vičinienė.
Paprašyta paaiškinti, kaip šis
sprendimas atrodys pinigine išraiš-

ka ir kiek neteks kiekvienas mokytojas, K.Vičinienė sakė: “Tiksliai
negaliu pasakyti, nes priklauso
nuo kategorijos, nuo darbo krūvio,
tačiau, sakykim, vyr.mokytojo koeficiento vidurkis yra 12,9, o minimalus – 12,2, taigi mažės 0,7 koeficiento, pinigine išraiška tai sudarys
80 litų“.
Pasak direktorės, tai yra būtinas
žingsnis, nes vaikai, kurie priimami į mokyklą ir kas mėnesį moka
35 litus, negali visiškai padengti
mokyklos lėšų trūkumo.
Panašu, kad vis dėlto mokytojai
kantriai pakels tokį atlyginimo pasikeitimą. Paklaustas, ar pasirašė,
kad sutinka dirbti už mažesnį atlyginimą, Anykščių muzikos mokyklos mokytojas, rajono Tarybos
narys, Antikorupcijos komisijos
pirmininkas Romaldas Gižinskas
sakė, kad pasirašė po pranešimu,
kad yra informuotas, jog sumažės
jo alga. „Pasirašė visi. O ką daryt?
Negavo mokykla 51 tūkstančio

Rajono Tarybos narys, Antikorupcijos komisijos pirmininkas
Romaldas Gižinskas apie darbą muzikos mokykloje sakė: „Žinot, pas mus įstatymai drakoniški. Nesutiksi – lauk iš darbo.“
litų, o mokinių skaičius liko toks
pat. Buvo variantas arba mažinti
mokinių skaičių, arba kažkam išeiti iš darbo, arba susimažinti algas.
Kolektyvas nusprendė, jog susimažins. Kažkas dar bandė nepasirašyt, bet vėliau sutiko. Žinot, pas
mus įstatymai drakoniški. Nesutiksi – lauk iš darbo. O kas nori likti

be darbo?“,- sakė R.Gižinskas.
Beje, Anykščių muzikos mokykla unikali ir tuo, kad joje veikia
dvi profesinės sąjungos – Lietuvos
švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (į šią sąjungą susibūrė
didžioji dauguma Muzikos mokyklos mokytojų).

Anykštėnai referendume buvo vieni aktyviausių šalyje

Vicemeras, socialdemokratas Donatas Krikštaponis
nepalaiko referendumo idėjos, tačiau balsuoti nuėjo.
(Atkelta iš 1 p.)
„Vien tai, kad surinkta 300
tūkst. parašų, kad referendumas
įvyktų, yra gerai. Šis, mano manymu, svarbiausias uždavinys
buvo įvykdytas ir dabar atsiras
saugikliai įstatymuose dėl žemės
pardavimo.“ – dėstė A.Baura. Pasak šio politiko, kalbos apie tai,
kad referendumui išleista 12 ar 13
milijonų litų yra spekuliacija, mat
referendumą buvo galima surengti

horoskopas
Ožiaragių gali laukti aktyvus kilimas karjeros laiptais. Jūsų profesionalumas ir darbštumas vadovybės
neliks nepastebėti, todėl šios savybės
jums itin pasitarnaus. Tiesa, pasinėrę į
darbo reikalus neturėtumėte pamiršti
ir šeimos. Bent savaitgalius leiskite
namuose, o ne darbe.
Vandeniams reikėtų kontroliuoti
savo elgesį. Perdėtas jūsų impulsyvumas ir kaprizai gali išprovokuoti santykių aiškinimąsi su kolegomis, ar net
skandalą bendraujant su vadovybe. Po
tokių įvykių jūsų lauktų labai neigiamos pasekmės. Be to, bloga nuotaika
gali nekaip atsiliepti ir artimiesiems.
Žuvys dėl savo planų baimintis
neturėtų. Susitvarkykite namuose ir
atlikite būtinus reikalus, savaitgalį
surenkite šeimoje šventę - juk puikiai
mokate organizuoti tokius renginius.
Artimieji jūsų pastangas įvertins su
kaupu - gali būti, kad ir jie jums paruoš malonią staigmeną.
Avino laukia puikios galimybės

kartu su antruoju Prezidento rinkimų turu. „Matyt, buvo išsigąsta,
kad referendumas rengiamas kartu
su Prezidento rinkimais gali įvykti,
todėl jis surengtas kitu metu.“ –
aiškino A.Baura.
Anykščių rajone aktyviausiai
referendume dalyvavo Šovenių
(38,51 proc.), Raguvėlės (32,90
proc.), Vaitkūnų (32,07 proc.) ir
Aulelių (30,49 proc.) gyventojai.
Pasyviausiai balsavo Anykščių
miesto rinkėjai – Liūdiškių apy-

linkėje balsavimo aktyvumas buvo
vos 13,08 proc., Senamiesčio –
15,59 proc., Ažupiečių – 16,71
proc., Janydžių – 18,87 proc.
A.Baura, o taip pat ir Darbo partijos Anykščių skyriaus lyderis,
Seimo narys Ričardas Sargūnas
bei vietos socdemų lyderis, rajono
vicemeras Donatas Krikštaponis
atliko savo pilietinę pareigą ir referendume dalyvavo.
O meras, konservatorius Sigutis
Obelevičius bei liberalsąjūdietis

Lukas Pakeltis pilietinę pareigą
ignoravo - nėjo į referendumą.
Meras paklaustas, kodėl nepareiškė savo pozicijos dėstė, kad ir jis
pats jaučiasi dviprasmiškai. „Mūsų
partijos pozicija buvo nedalyvauti
referendume. Aš pirmą kartą nedalyvavau rinkimuose ir atsidūriau
lyg ir dviprasmiškoje situacijoje.
Kalbant apie pilietiškumą – būvimas politiku nėra įpareigojimas
dalyvauti kvailuose žaidimuose.“
S.Obelevičiaus teigimu, nebūtina

keisti Konstituciją, norint apsisaugoti nuo užsieniečių žemės pirkėjų.
„Lenkai priėmė tokius įstatymus,
kad jei žemę pirkti užsieniečiams
nėra draudžiama, tačiau tai padaryti jiems labai sudėtinga, beveik
neįmanoma.“ – kalbejo meras.
L.Pakeltis aiškino, kad jis nedalyvaudamas referendume, kaip tik
ir išreiškė savo pilietinę poziciją.
„Manau, kad referendumas buvo
klaidinantis, todėl aš savo pilietinę
poziciją išreiškiau nedalyvavimu
jame. Konstitucinis teismas juk
išaiškino, kad jei referendumas
laimės – Lietuva privalės išstoti iš
Europos Sąjungos.“ – tikino liberalsąjūdietis, Anykščių rajono tarybos narys L.Pakeltis.
Seimo
narys,
darbietis
R.Sargūnas dėstė, kad referendumo „idėja yra normali“. Tiesa, ir,
pasak R.Sargūno, ten buvo „visko
per daug prirašyta“.
„Anykštos“ leidinių grupė negavo jokios informacijos apie
referendumą, nebuvo ir spaudos
konferencijų, nesimatė ir mieste iškabintų kvietimų balsuoti. Tad, regis, didžiosios partijos, siekusios,
kad referendumas neįvyktų, savo
tikslą pasiekė.

pasirašyti perspektyvias sutartis. Šių
vykdymas ateityje jums atneš nemažą
pelną. Mėgstate atidžiai planuoti ne
tik savo veiksmus, bet ir biudžetą, todėl dividendus panaudosite tinkamai.
Reikalai klostysis taip, kaip ir planavote - jokių kliūčių atsirasti neturėtų.
Jaučiai turėtų itin rimtai imtis jiems
vadovų skirtų užduočių. Nuo to, kaip
susitvarkysite su šia užduotimi, gali
priklausyti karjera. Daugiau dėmesio
skirkite artimiesiems ir namams. Atlikti ruošos darbus bus smagiau, jeigu
talkon pasikviesite šeimos narius.
Dvyniai šią savaitę gali atsidurti nestandartinėse situacijose. Šias
sėkmingai įveikti jums padės sumanumas. Gausite įdomių darbo pasiūlymų, tiesa, iniciatyvą ieškant naujų
pajamų šaltinio parodyti reikėtų pačiam, nes visos įdėtos pastangos jūsų
finansų situaciją paveiks teigiamai.
Vėžiai gali sėkmingai plėsti pažįstamųjų ratą. Daugiau pasikliaukite
savo intuicija - ji jums padės rasti tinkamų ryšių. Tuo pat metu prisiminkite - spausti aplinkinių nereikėtų - taip

palenkti jų savo pusėn ir tikėtis pagalbos ateityje nepavyks.
Liūtams šią savaitę šypsosis sėkmė - daugiausiai pasiekti padės komunikabilumas. Itin lengvai darysite
remonto ar būsto priežiūros darbus.
Visuose darbuose padės diplomatija ji leis išvengti nesusipratimų.
Mergelės turėtų aplankyti draugus,
su kuriais nesusitiko "šimtus metų".
Jų namuose visada esate laukiamas
svečias, be to, savaitė itin palanki
netikėtiems susitikimams. Galite iš
draugo sulaukti net ir pasiūlymo dirbti - netikėtumai jus lydės nuolat.
Svarstyklės gali imtis pačių sudėtingiausių darbų. Juos būtinai baigsite
iki galo ir pasieksite trokštamą rezultatą. Šiuo metu einate itin tikslingai ir
esate pakankamai aktyvus. Artimiausiomis dienomis pajusite didelį jėgų ir
įgūdžių antplūdį, o tai leis susidoroti
su bet kokiais užsibrėžtais tikslais.
Skorpionai sėkmingai realizuos
planus finansų ir verslo srityse. Suaktyvės jūsų darbiniai santykiai, leisiantys sėkmingai pasirašyti kelias sutar-

tis. Jeigu gausite kvietimų į renginius,
atsiradusi galimybė leis jums atverti
naujų perspektyvių galimybių darbo
srityje.
Šauliai neturėtų leisti laiko veltui.
Per šią savaitę itin daug pasieksite ir

galėsite išspręsti bet kokius iškilusius
klausimus. Jūsų ženklo žmonės šiomis
dienomis išsiskirs dideliu darbingumu
ir išradingumu. Pasieksite solidžių laimėjimų, į jus lygiuosis draugai ir kolegos, o vadovai įvertins.

Meras, konservatorius Sigutis Obelevičius palaikė savo
partijos poziciją ir referendume nedalyvavo.

„Valstietis“ Antanas Baura
mano, jog tai, kad surinkta
300 tūkst. referendumui būtinų parašų, yra pozityvu.

Liberalsąjūdietis Lukas Pakeltis tikino, kad nedalyvaudamas balsavime išreiškė
savo pilietinę poziciją.

Teleloto Lošimas Nr. 951 Data: 2014-06-29
Skaičiai: 44 65 51 45 37 57 40 41 31 58 59 15 75 02 21 11 60 33 35 06 64 69 42
05 55 53 66 04 72 08 68 18 74 12 43 (keturi kampai), 67 32 73 28 56 (eilutė), 01
38 26 29 14 (įstrižainės), 52 03 34 54 71 63 70 48 20 (visa lentelė). Papildomi
prizai: 0478226 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė, 0627984 100 Lt „Lukoil” dovanų
kortelė, 0610497 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė, 0624465 100 Lt „Lukoil” dovanų
kortelė, 0563361 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė, 0304702 100 Lt „Lukoil” dovanų
kortelė, 0568553 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė, 0530993 100 Lt „Lukoil” dovanų
kortelė, 0150786 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė, 0493321 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė, 0332932 Automobilis “Nissan Qashqai”, 0474142 Automobilis “Nissan
Qashqai”, 0342306 Automobilis “Nissan Qashqai”, 050*736 Cikloninė krosnelė
„LR”, 039*416 Dviratis “Minerva”, 051*142 Fotokamera „FujiFilm”, 003*188 GPS
navigatorius “GoClever”, 026*400 Kavos aparatas „Ariete“, 0568585 Kelialapis
į Kretą, 0598961 Kelialapis į Maljorką, 0451490 Kelionė į Tunisą, 060*600
Lagaminas “Samsonite”, 042*472 LED televizorius „Orion”, 0072404 Motoroleris
“Mosca Fava”, 0238783 Motoroleris “Mosca Fava”, 0052051 Motoroleris “Mosca
Fava”, 043*326 Muzikos centras „Philips“, 022*982 Pakvietimas į TV studiją,
007*916 Pakvietimas į TV studiją, 034*184 Pakvietimas į TV studiją, 006*062
Planšet. kompiuteris “eSTAR”, 0537461 Porinis kelialapis į Palangą, 0300953
Porinis kelialapis į Palangą, 0623296 Porinis kelialapis į Palangą, 0231196 Porinis
kelialapis į Palangą, 0176127 Porinis kelialapis į Palangą, 0232291 Pretendentas į
butą, 014*747 Vaizdo registratorius “Prestigio”.
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Kai tave tiesiogiai išrinks meru

Leonas ALESIONKA
Dešimt metų svajojome, dešimt
metų laukėme ir keikėme valdžią,
kad nieko nedaro ir štai: jau kitąmet
išrinksime merą tiesiogiai! O jau
tas mano ir tavo rinktas, geriausias
iš geriausių, gražiausias iš gražiausių, proto ir sąžinės bokštas užsidės
medines Anykščių valdžios regalijas ir visas rajonas, visa savivaldybė pradės kopti iš P duobės (pagal
V.Šmigelską) į tokias reitingų aukštumas, kad net galva ne vienam
apsisuks nuo to aukščio. Šventoji
virs šviežio pieno upe meduolių
krantais, Rubikiuose banguos alus,
skilandžių salos ir dešrų nendrynai su raugintais agurkėliais vilios
skrandį... Ir visa tai už dyką!
O tuo Tiesioginiu Meru išrinks
mane. Na gal ne, ne mane, išrinks
Tave skaitytojau. O todėl jau pats
laikas apsitarti kaip tu, Mere, visus
tuos stebuklus darysi, kokias galias
ir instrumentus turėsi ir kaip stabiliai dirbti galėsi. Pasišnekame apie
tai abu šiame straipsnyje? Gerai.
Mūsų mylimi rinkėjai įstatymų
neskaito. Gal koks vienas kitas, bet
nelabai. Ne todėl, kad neraštingi
ar tinginiai, bet kad liko tik seniai
ir vaikai. Vaikai dar tik mokosi
skaityti, o kai išmoks tuoj į užsienius išvarys. Nebus jiems kada. O
seniai… tai laiko nėra, tai pensija
vargana, tai tie įstatymai jau taip
susukti, kad kas ten juos besupras.
Paklauskime jų: o kokios galios į
šiandieninio mero rankas yra įdėtos,
ką gali jis šiandieną? Kad ir Sigutis
Obelevičius. Jei gali, tai kodėl šiandieną rojaus rajone nesukuria? Kaip
dugnan, taip dugnan. Vagys! Biurokratai! Visi jie tokie! Ar gi ne šitaip
keikiama valdžia Lietuvoje?
O dabar gal imkime ir nuleiskime garą anykštėnai? Palengvėjo?
Gerai. O tada su visa savo dar likusia energija atsiverskime Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos
įstatymą. Jame rasime tai, apie ką
tik vienas kitas esame girdėję, o jau
mintinai atkartoti nei vienas nesugebėtume. Tai 20 - as straipsnis. O
jame : „ Mero, mero pavaduotojo
įgaliojimai:
1. Meras yra atskaitingas savivaldybės tarybai ir bendruomenei už
savivaldybės veiklą.
2. Meras:
1) planuoja savivaldybės tarybos
veiklą, nustato ir sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes
ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukia savivaldybės
tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja savivaldybės
tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo savivaldybės tarybos
sprendimus ir posėdžių, kuriems
pirmininkavo, protokolus;
2) reglamente nustatyta tvarka
atstovauja pats arba įgalioja kitus

asmenis atstovauti savivaldybei
teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar
užsienio šalių institucijomis, kitais
juridiniais ir fiziniais asmenimis;
3) atstovauja savivaldybei regiono plėtros taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programą;
4) teikia savivaldybės tarybai
mero pavaduotojo (pavaduotojų),
savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
(savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu) ir savivaldybės
tarybos sudaromų komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat gali
siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas savivaldybės
administracijos direktoriui;
5) teikia savivaldybės tarybai
sprendimo dėl mero pavaduotojo
(pavaduotojų) veiklos sričių nustatymo projektą;
6) teikia savivaldybės tarybai siūlymą dėl savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo;
7) teikia savivaldybės tarybai
siūlymus dėl savivaldybės tarybos
sekretoriato sudarymo arba mero
politinio (asmeninio) pasitikėjimo
valstybės tarnautojų pareigybių
steigimo ir jų skaičiaus nustatymo
(jeigu sekretoriatas nesudaromas);
8) tvirtina savivaldybės tarybos
sekretoriato nuostatus, Valstybės
tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso
nustatyta tvarka skiria į pareigas ir
atleidžia iš jų sekretoriato darbuotojus;
9) vadovauja savivaldybės tarybos sekretoriato darbui;
10) reglamente nustatyta tvarka
gali siūlyti savivaldybės tarybai...“
Stop, toliau citavimą iš įstatymo
nutraukiu. Negaliu gi „Anykštos“
paversti kokiomis nors nuobodžiomis „Valstybės žiniomis“! Kam
įdomu, nueikite į savo gražiąją biblioteką – viską parodys, kompiuteriuose rasite.
Patikinu jus, kad šiame įstatyme
nėra nei vieno sakinio, kuriame meras ne tik turėtų teisę, bet ir galias
sutvarkyti rajono ekonomiką, suvaldyti korupciją su visais „otkatais“,
vystyti verslą, kurti darbo vietas,
gerinti žmonių gyvenimą, pensijas
didinti ir t.t., ir pan. Gerai žinau ir šį,
ir kitus Savivaldybių veiklą reglamentuojančius arba su ja susijusius
įstatymus. Vyriausybės vardu prižiūrėti Panevėžio apskrities savivaldybes kaip jos laikosi Konstitucijos,
vykdo įstatymus ir Vyriausybės nutarimus aštuonis metus buvo mano
kasdieninis darbas. Nenorėdavo,
neklausydavo – priversdavau! Taigi atsakingai sakau, kad meras štai
jau ne vieni metai tiesioginių vykdomosios valdžios funkcijų neatlikdavo. Tokių teisių neturėjo. Susimokė „partinės chebros“, iš vakaro
kietai pagėrė, iš ryto pabalsuodavo
ir išversdavo merą iš posto. Arba
palauždavo, padarydavo jį marionete. Nepasiduosi – išmesime. Taip
per visą Lietuvą vilnijo provincinių
„perversmų“ banga, rietenos dėl
postų, draskymaisi dėl valdžios. Ne
tik Anykščiuose. Dabar taip būti nebegalės. Žmonių išrinkto mero taip
lengvai išmesti niekas nepajėgs.
Sąžiningas, ne vagis, nesusitepęs
rankų korupcija, uoliai rajonui dirbantis meras lengvai nuverčiamas
nebus. Na, patampys nervus sudarydami komisiją, na, susimirksėję
nutars tą apkaltą pradėti. Ir tiek jų
galių. O toliau, ponai veikėjai, spręs
Vyriausias Administracinis teismas

Ar tiesiogiai išrinktas meras į
kaltas meras ar ne. Ar jis sulaužė
priesaiką? Ne. Ar jis apsivogė? Ne. rankas gaus tvirtą dalį vykdomoAr korumpuotas, ar susitepė ry- sios valdžios galių, kad pats kietai
šiais su nusikaltėlių struktūromis? imtų ir ryžtingai, atsakingai valdytų
Ne. Ar gal kokius nors įstatymus, rajoną, priverstų valdžią darbais, o
Konstituciją pažeidė? Irgi ne. Po- ne pliurpalais nusipelnyti žmonių
litinių pliurpalų teismui nepakiši. pagarbą ir dėkingumą? Ne, negavo.
Žmonių išsirinkto mero taip lengvai Ir negalėjo gauti. Nepakeitus konsnesutrypsi. Įstatymai saugos merą titucijos, tokios galios jam ir negali
nuo partinių susimokėlių. Doras ir būti suteiktos.
Tai ką gi be to, ką gali dabar išsąžiningas žmogus, gavęs rajono
rinkėjų pasitikėjimą, galės ir toliau rinktas meras, galėsi tu, skaitytojau,
dirbti darbą. Niekas lengvai jo neiš- kai žmonės meru išrinks tave? Ogi
galėsi dar štai
ės. O kad tokia
...liko tik seniai ir vaikai. ką: nustatyti vitvarka būtų buvusi 2001 me- Vaikai dar tik mokosi skai- cemerų veiklos
tais! Kiek daug tyti, o kai išmoks tuoj į už- sritis, teikti Tarybai siūlymus
gero
būčiau
sienius išvarys...
dėl sekretoriato
spėjęs nuveikti
pareigybių skairajonui,
kiek
darbų padaryti žmonių labui būčiau čiaus, skirti į pareigas ir atleisti
savivaldybės biudžetinių ir viešųjų
galėjęs. Nebuvo.
Šią įstatymo nuostatą vertinu įstaigų (išskyrus savivaldybės švieteigiamai. Seniai taip reikėjo. O timo), vadovus. Dar galėsi atkurti
ką daryti su savivaldybės Taryba, savivaldybės valdomo išlikusio nekuri susimokiusi gali kaišioti me- kilnojamojo turto nuosavybės teises
rui pagalius į ratus? Atmetinėti jo religinėms bendrijoms ir bendruosiūlomus projektus, žlugdyti geras menėms. Na, dar tu galėsi išduoti
iniciatyvas balsuodama prieš. To- leidimus naudoti žūklės plotus vankią Tarybą meras turėtų turėti teisę dens telkiniuose. Ar nuo to ženkliai
paleisti, kaip kad valstybės Pre- pagerės žmonių gyvenimas? Labai
zidentas turi teisę paleisti Seimą. abejoju... Tada tu patvirtinsi žuvų
Žinoma, ne kada panorėjęs. Tik išteklių naudojimo, atkūrimo ir apgriežtai įstatymo nustatyta tvarka. saugos žuvininkystės vandens telkiLabai disciplinuotų tarybos veiklą niuose priemonių planus teisės aktų
tokia mero turima teisė. Šiandieną nustatyta tvarka. Dar žmonės, tavo
taip nėra. Tačiau... niekada nesakyk rinkėjai nebus laimingi? Na, tada
tu, mere, pakeisi pagrindinės žemės
niekada!

naudojimo paskirtį ir būdą teisės
aktų nustatytais atvejais ir tvarka!
O po to, desertui, tu suteiksi patalpas Seimo nariams pagal Lietuvos
Respublikos Seimo statutą. Žinoma, po viso šito tu galėsi skelbti
vietos gyventojų apklausas ir pasiklausti jų, ar dabar jau jie laimingi?
Įsivaizduoju, ką įpykę žmonės tau
atsakys ir visai nepavydžiu. Nes
nenoriu būti meru – papuošalu su
medinėmis regalijomis, „vestuviniu
generolu“ prakalboms sakyti. Tas
tai nors pakelti taurelę ir priglausti
prie lūpų pasiūlyti gali...
O jei rimtai, aš sveikinu tai, kad
Seimas, atsižvelgdamas į žmonių
norą, atkakliai ieškojo ir rado būdą
išspręsti 10 metų neišspręstą problemą ir suteikia teisę žmonėms
patiems išsirinkti merą. Dar suteikia jam apsaugą ir leidžia garbingai
dirbti žmonėms. Tai labai svarbu ir
gerai. Rimtų vykdomųjų galių merui, deja, įstatymas nesuteikia. Norint jas suteikti, reikia keisti Lietuvos savivaldos modelį, o to padaryti
nekeičiant Konstitucijos niekaip neišeina. Yra ir dabar nuomonių, kad
gal būt naujasis tiesioginio mero
rinkimo mechanizmas neva kertasi su konstitucinėmis nuostatomis.
Manau, kad konstitucinio teismo
išaiškinimas čia tikrai nepakenktų
ir jis bus.
Tai ir tiek šiam kartui. Laiko iki
rinkimų yra. Ir kandidatų, manau,
bus sočiai. Ypač savireklaminių populistų Anykščiuose šiai dienai netrūksta. Rimtų dar nematau. Norinčių daug, vertų mažai. Visada taip
būna, argi ne?

SKELBIMAI

perka
Brangiai - įvairius automobilius,
mikroautobusus, priekabas. Gali
būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Nekilnojamasis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar
teisinėmis problemomis. Atsiskaito
grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Mišką su žeme arba išsikirsti,
apvalią medieną. Teikiame miško
kirtimo, traukimo bei pervežimo
paslaugas.
Tel. (8-603) 44444.
Brangiausiai - miškus. Sumoka
notaro išlaidas.
Tel. (8-642) 22222.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme
ar išsikirsti, 7000 - 35 000 Lt/ha.
Gali būti malkinis.
Tel. (8-600) 29417.

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėnesių. Moka priedus.
Tel.:(8-614) 07502, (8-636) 42871.

Brangiai – mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.

Automobiliai, žemės ūkio
technika
Automobilių bei kitokios technikos
supirkimas Lietuvoje. Utilizuoja,
greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-638) 00155.
Kombainus, traktorius, autobusus, automobilius, įvairią techniką,
metalo laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.
Gyvuliai
Brangiai - galvijus: telyčias,
karves, bulius, veršelius. Sveria.
Moka priedus. Patys išsiveža.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Gyvuliai

parduoda
Kuras
Nepjaustytas beržines malkines
atraižas. Sausas pjuvenas maišuose. Atveža.
Tel. (8-621) 30354.

Ūkininkas nuolat - 6-8 savaičių mėsinius paršelius augintus namuose. Atveža į namus.
Pasirinkimas iš dviejų vadų.
Alma, tel. (8-686) 80994.
Karvę Anykščių rajone ir juodmargę telyčią.
Tel. (8-609) 61734.

Dovanoja

Geros būklės sofos minkštą dalį
ir trijų dalių veidrodį su spintele.
Tel. (8-688) 32161.
Buitinės technikos ir baldų
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos

Mobiliu juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną iki 7,5 m benzininiu ir elektriniu varikliu.
Tel. (8-602) 61187.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.

Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai saveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
„Niksoft“ brangiai - veršelius auginti. Moka PVM.
Tel. (8-699) 46054.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828, (8-675) 95128.

Nebrangiai - naudotas vidaus
duris (15 vnt.).
Tel. (8-686) 74638.
Spalius šiltinimui. Supakuoti.
Atveža. Kaina (4 pakai - 50 Lt).
Tel.: (8-663) 53216,
(8-658) 69775.
Nuoma
Mini ekskavatorių, mini krautuvų
„Bobcat“ nuoma. Visi žemės kasimo, stumdymo darbai.
Tel. (8-646) 19349.

Pjauname ir skaldome malkas.
Dirbame su įranga (reikalingas
trifazis).
Tel. (8-686) 31604.
Statybos ir remonto darbai
Dažome namų fasadus, stogus.
Kalame dailylentes, šiltiname.
Padedame įsigyti statybines medžiagas. Atvežame.
Tel. (8-611) 02788.
Baldų remontas

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm; 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO METALO
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS,
ELEKTROS VARIKLIUS, starterius, generatorius.

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.

Kitos prekės

Pjauname medieną jūsų kieme
elektra ir benzinu.
Tel. (8-682) 16258.

įvairūs
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Remontuojame minkštus baldus,
keičiame gobeleną, spyruokles,
poroloną.  Pasiimame ir parvežame
baldus, turime baldams audinių.    
Tel. (8-610) 10341, www.atnaujinkbaldus.lt

ŠALTO VANDENS VARTOTOJŲ ŽINIAI
GYVENTOJAMS, GYVENANTIEMS DAUGIABUTYJE
1 m3 šalto vandens kaina – 4,88 Lt;
1 m3 nuotekų kaina – 8,08 Lt.
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute – 4,43 Lt. butui per
mėn. ( pastovus mokestis).
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade – 12,79 Lt namui
per mėn. ( pastovus mokestis).

GYVENTOJAMS, GYVENANTIEMS INDIVIDUALIAME NAME:
1 m3 šalto vandens kaina – 4,44 Lt.
1 m3 nuotekų kaina – 7,34 Lt.
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade – 2,99 Lt. apskaitos prietaisui per mėn. ( pastovus mokestis).
Kainos nurodytos su pridėtinės vertės mokesčiu.

ĮMONĖMS
1 m3 šalto vandens kaina – 3,99 Lt. ( be pridėtinės vertės mokesčio);
1 m3 nuotekų kaina – 6,07 Lt. ( be pridėtinės vertės mokesčio).
Įmonėms, perkančioms vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti:
1 m3 šalto vandens kaina – 3,67 Lt; ( be pridėtinės vertės mokesčio).
1 m3 nuotekų kaina – 6,07 Lt. ( be pridėtinės vertės mokesčio).
Pardavimo kaina – 13,05 Lt ( be pridėtinės vertės mokesčio) apskaitos prietaisui per mėn.( pastovus
mokestis).
Naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainos įsigalioja
nuo 2014 m. rugpjūčio 1 dienos.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Liepos 2 d. (trečiadienį) prekiausime
Kaišiadorių paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis,
raibomis, baltomis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis, bus spec. lesalų (tel. 8-616
50414): Kirmėliuose 6.50, Titeikiuose 6.55, Juostininkuose
7.00, Rukiškyje 7.05, Raguvėlėje 7.15, Mileikiškiuose 7.35,
Troškūnuose (turgelyje) 7.40, Vašuokėnuose 7.50, Umėnuose
7.55, Surdegyje 8.05, Papiliuose 8.15, Viešintose 8.25,
Didžiuliškiuose 8.35, Padvarninkuose 8.40, Andrioniškyje
8.45, Piktagalyje 8.55, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo
ūk. turgaus) 9.05, N. Elmininkuose 9.15, Elmininkuose 9.20,
Čekonyse 9.25, Grikiapeliuose 9.40, Svėdasuose (turgelyje)
9.45, Butėnuose 10.00, Varkujuose 10.05, Debeikiuose 10.10,
Bebarzdžiuose 10.15, Rubikiuose 10.10, Burbiškyje 10.15,
Katlėriuose 10.25, Pašiliuose 10.30, Skiemonyse 10.40, 2-uose
Kurkliuose 10.55, Kurkliuose 11.05, Kavarske 11.20, Zaviesiškyje
11.30, Ažuožeriuose 11.35, Pagiriuose 11.45, Dabužiuose
11.50, Janušavoje 12.00, Pienionyse 12.05, Repšėnuose 12.10,
Traupyje 12.15, Laukagaliuose 12.25, Levaniškyje 12.35.

VILNŲ KEITIMAS Į SIŪLUS

(siūlai sukti)
Keisime plautas avies vilnas į siūlus. Vilnas kedenti nebūtina.
1 kg vilnos pakeitimo kaina 23 Lt, nelaukite rudens.
Gamintojų kainomis parduodame vilnonius siūlus 60 Lt/kg, vilnones vaikiškas, viengules, dvigules antklodes (100, 160, 180 Lt), paklotus įvairių
dydžių (140-190 Lt), vilnones pagalvėles (60 Lt), patalynės komplektus
(85-95 Lt) - liepos 4 d. (penktadienį): Raguvėlėje 8.00, Surdegyje 8.15,
Viešintose 8.45, Troškūnuose (turguje) 9.15, Dabužiuose 9.35, Kavarske
(miesto turguje) 9.50, Ažuožeriuose 10.10, Anykščiuose (turguje) 10.30,
Debeikiuose 11.15, Leliūnuose 11.30, Svėdasuose (turguje) 11.45.
Tel. (8-698) 71270.
Priimami užsakymai telefonu po 20 val.Atvežame nemokamai.
Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla, www.verpykla.lt

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai!
Mokome nauju automobiliu !!!
Teirautis tel.: (8-657) 68 156
www.jonroka.lt.
Renkamės liepos 1 dieną 17 val. Liudiškių g. 29,
UAB „Janroka“ patalpose

siūlo darbą
REIKALINGI
E-kategorijos
VAIRUOTOJAI.
Į Rusiją nevažiuojame.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.
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Julius.

liepos 2 d.
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mėnulis
Liepos 1 - 2 d. jaunatis.
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Andrioniškyje apsigyveno
anglai ar amerikiečiai?

redaktorei nežinant

Priimtų ir Lenino raštus
Vaizdelis, kai moteris iš popieriui skirto konteinerio rinkosi
kažkieno išmestas knygas, kaip
tikram lietuviui pakuždėjo mintį – gal ji iš to pasipelnys. Na,
gal ten koks antikvaras ar reti
raštai, kuriuos gal net biblioteka
nupirktų.
Anykščių S. ir L. Didžiulių
bibliotekos direktorius Romas
Kutka patikino, kad pirkti gal ir

nepirktų, nebent kokia retenybė
būtų, tačiau knygas mielai priimtų už dyką, o jei jų daug, tai
net į namus nuvažiuotų. Priimtos
iš gyventojų knygos keliauja į
komplektavimo skyrių, kur ir nusprendžiama, ką su jomis daryti.
„O Lenino raštus ar priimtumėte“, - visiškai rimtai paklausiau. „Priimtume“, - visiškai
rimtai atsakė direktorius.

anyksta.lt
„Cha cha cha“:
„O Andriukaičiui nusispjauti. Jam „svarbiausia
žmogus“ jau nebesvarbu. Išneš muilą į Briuselį ir sočiai
ten riogsos.Ten atsipliurps
sočiai į valias. Kažkokie
ten „Surdegiai“ jam dzin.
Ar dar kam neaišku? Patys
balsavote, patys išsirinkote į
Seimą geriausius iš geriausių, tai ko čia dar zyziate?
Baltas paklodes ant galvos
ir varote eilute į kapus!!!“

„Trys dešimtys kulia, o vienas
varto?“
Šeštadienio mįslės: „Laukas
nematomas, avys neskaitytos, piemuo raguotas?“ teisingas atsakymas – dangus, žvaigždės, mėnulis.

receptas

Troškinys su silkėmis

2 gabalėliai silkės filė,
0,5 litro raugintų kopūstų,
3 valgomieji šaukštai aliejaus,
1 svogūnas,
mėgiamų prieskonių.

žinias perskaityti ir angliškai nemokantiems. Žinoma, netgi ir lietuviškuose tekstuose nepamiršta
pripainioti svetimoms kalboms
priklausančių raidžių. Štai, kad ir
šiame pavadinime: „Andrioniækio vyno lobis“.
Minėtoje svetainėje yra nuoroda į kitą andrioniškiečių svetainę:
www.andrioniskiosen.web.com.
O ją atsidarius galima perskaityti:
„We‘re sorry, this site is frozen.
If you are the site owner, please
click here to contact us regarding
the status of your website...“
Susipažinus su šiomis svetainėmis bei jose pateikiama informacija galima susidaryti nuomonę,
kad arba svetainių kūrėjai ir tvarkytojai patys labai retai šias informacines priemones peržiūri, arba
tvarko jas visiškai atmestinai, arba
stengiasi dirbti ne lietuviams, bet
anglų kalbos vartotojams.

Specialistės vis dar ruošiasi...

mįslė

Ingredientai:

Gražiose Andrioniškio apylinkėse netrūksta turistų, poilsiautojų, mielai sodybas čia perka
miestiečiai, pavargę nuo dulkių,
mašinų gausmo ir visokio smogo.
Atrodo, kad čia jau kuriasi ir užsieniečiai, gal net kokie anglai ar
amerikonai.
Tokią nuomonę galima susidaryti, žvilgtelėjus į andrioniškiečių
interneto svetaines. Čia gausu visokių amerikonizmų ir anglicizmų, be kurių lietuviai tikrai galėtų
apsieiti.
Štai svetainėje „Andriusostine“
galima rasti nuorodas, tekstų pavadinimus bei kitokius dalykus:
„Guestbook“, „Old-guestbook“,
„Photo Gallery“, „Calendar“,
„Recent Photos“, „Previous Day“,
„Upcoming Events“ ir pan. Yra,
žinoma, ir lietuviškų žodžių, taigi, dar svetainės rengėjai turi sąžinę ir leidžia Andrioniškio krašto

Jei jaučiate meilę knygai, nemeskite jos į šiukšlių konteinerį.

sprintas

Šaškės. Jonavoje vykusiame
tradiciniame šaškių turnyre, ka-

riame dalyvavo 80 sportininkų,
anykštėnas V.Veršulis užėmė antrą
vietą. Moterų turnyre Z.Sriubienė

Anykščių rajono savivaldybės
puslapyje yra įvairių rubrikų. Viena
jų skirta žiniasklaidai. Atrodytų, čia
turėtų būti „kraunama“ informacija
apie tai, kas vyksta rajone. Paskutinis pranešimas spaudai įdėtas gegužės 20 d. Jame padrikais sakiniais
pasakojama apie savivaldybės delegacijos viešnagę Švedijoje... Nuo tos
lemtingos gegužės 20 d. jokie pranešimai neberašomi. Trys Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus specialistės, matyt, ruošiasi liepos 25-27
d. vyksiančiai Miesto šventei... Arba

planuoja atostogas. „Anykštą“ pasiekė informacija, kad karščiausiomis
(ne oro prasme, o kultūros) rajonui
dienomis, skyriaus vedėja išeina...
Tiesa, išeina ne į mieste vyksiančius
renginius, o atostogų...
Dar apie savivaldybės puslapyje
esančias rubrikas. Paskutinė sukurta
rubrika vadinasi „Anykščių miesto
šventė“. Paspaudus kompiuterio pelę
ant šios rubrikos, „iššoka“ itin svarbi
žinia apie komunikacijos skyriaus
darbą... „Informacija ruošiama“ –
teigiama internetiniame puslapyje.

užėmė ketvirtąją vietą.
Jojimas. Vilniuje atvirose Vilniaus rajono jojimo konkūrų pir-

menybėse anykštėnė M.Veršulytė
jaunių grupėje su žirgu Saulė užėmė antrąją vietą.

Gaminimo eiga:
Silkes nulupti, išimti kaulus ir
supjaustyti norimo dydžio gabaliukais.
Nuplautus kopūstus sudėti į
puodą, užpilti truputėlį vandens,
ant viršaus uždėti silkes ir susmulkintą svogūną, truputėlį pabarstykite prieskoniais.
Uždengti puodą ir troškinti ant
lengvos ugnies apie 15 min. Baigiant troškint, užpilkite aliejaus.

oras

negražina gyvenimo tiesiai ir apie viską!
Užsisakykite „Anykštą“ II - ajam pusmečiui
3 mėn.

Paštų skyriuose, PayPost

+19

“Anykšta”
67,44 (74,64)
“Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams
58,56
“Anykšta” šeštadieniais
25,62
Atsiimant “Anykštos” redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai):

“Anykšta”
“Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams
“Anykšta” šeštadieniais

46,41
39,27
21,06

Atsiimant “Žiburio”, “Pušyno” ir Gedimino g. 32 parduotuvėse:

“Anykšta”
“Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams
“Anykšta” šeštadieniais

48,87
40,08
22,50

6 mėn.
127 (149,28)
109,45
51,24
87,75
70,20
42,12
94,74
77,16
45,00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Žurnalą “Aukštaitiškas formatas” gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės
“Anykštą” ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.
Elektroninė
+14

prenumerata - perpus pigesnė.

1 mėn. - 10 Lt.

Prenumeruokite tinklalapyje www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose,
PayPost kioskuose. Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.

