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70-ieji leidimo metai

„Anykštą“
galima pirkti ar skolintis iš kaimynų,
tačiau patogiausia - prenumeruoti!

http://www.anyksta.lt
LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 84/9273

Ant Kalitos
kalno iškils
naujas statinys

2 psl.
šiupinys
Jubiliejus. Spalio 27 d., šeštadienį, 12 val., Anykščių rajono
savivaldybės L. ir S. Didžiulių
viešojoje bibliotekoje vyks pedagogo, elementorių autoriaus Juozo
Danilavičiaus 90 – ajam jubiliejui
paminėti skirtas renginys. Jo metu
bus skaitomos ištraukos iš jubiliato knygos „Iš namų“.

Iš Rubikių ežero
ištraukė
65 kilogramus
žuvies

3 psl.

Eglė. UAB Anykščių komunalinis ūkis jau ruošiasi Kalėdoms.
Įstaigos tinklapyje skelbiama, kad
jau laukiama gyventojų pasiūlymų, kurie galėtų Anykščiams padovanoti Kalėdų eglę. Kalėdų eglė
Anykščiuose įžiebiama gruodžio
pradžioje.
Apžiūrės. Šią savaitę Anykščių
rajono savivaldybės vadovai vyks
apžiūrėti gatvių ir pastatų vykdomų projektų Anykščių mieste. Rajono savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka ir
jo pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas apžiūroje dalyvauja pirmadienį ir antradienį. Prie apžiūros šiandien prisijungs ir Anykščių rajono
meras Kęstutis Tubis.

Ūkio ministro
vizitas prikvietė
merą

3 psl.

4 psl.

Koplytėlės vertė – 3 eurai

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Utenos apylinkės teismo sprendimu, Anykščių rajono savivaldybės nuosavybėn perduota 13 bešeimininkiais pripažintų statinių. Tarp jų – koplytėlė Svėdasų seniūnijos Bajorų kaime, Laviškio dvaro svirnas ir Jakšiškio dvaro sodybos fragmentų arklidės
liekanos.
Pigiausiai, vos 3 Eur, įvertinta Svėdasų seniūnijos Bajorų kaimo koplytėlė.

Darbas. Anykštėnas, plaukimo
treneris Redas Pivoriūnas dirbo
jaunimo olimpinėse žaidynėse,
kurios vyko Argentinoje. Tiesa, į
Ameriką anykštėnas vyko ne kaip
treneris, o kaip jaunimo rinktinės
kinezeterapeutas. Išvykdamas į
olimpiadą R.Pivoriūnas mėnesiui
pasiėmė nemokamas atostogas
Anykščių kūno kultūros ir sporto
centre.
Rinkimai. Vyriausioji rinkimų
komisija skelbia, jog Visuomeninis rinkimų komitetas, norintis
dalyvauti Anykščių rajono tarybos
ir mero rinkimuose, privalo turėti mažiausiai 50 narių ir surinkti
mažiausiai 200 rėmėjų prašų. Šie
skaičiai atskirose savivaldybėse
yra skirtingi, priklauso nuo gyventojų savivaldybėje skaičiaus. Maksimalus kandidatų į Anykščių rajono tarybą sąrašo ilgis - 50 asmenų,
minimalus - 13 asmenų. 2019
metų kovo 3 dieną vyksiančių savivaldybių Tarybų rinkimų oficiali
politinės kampanijos pradžia - šių
metų lapkričio 7-oji.

Be Anykščių
technologijos
mokyklos
rajonas
gali pritrūkti
specialistų

Svėdasų seniūnas Valentinas
Neniškis sako, kad koplyčios
įvertinimas vos keliais eurais
„atrodo durnai“.

Anykščių rajono savivaldybės Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja Audronė Savickienė
„Anykštai“ sakė, kad toks bešeimininkio turto vertinimas yra reikalingas savivaldybei ir jis „nieko
nereiškia“.
„Yra teisės aktai, kuriuose numatyta turto vertę apskaičiuoti pagal
formules. Tai lemia statinio metai,
medžiagos, plotas ir visa kita. Bet
ta turto vertė jokios reikšmės neturi.
Ar ta koplytėlė blogiau prižiūrima,
jei tokia jos vertė paskaičiuota?“, kalbėjo A.Savickienė.
Svėdasų seniūnijos seniūnas
Valentinas Neniškis paklaustas, ar
Svėdasų seniūnijos Bajorų kaime
stovinti koplytėlė yra vertingas statinys, tuo net neabejojo.
„Svėdasams šis statinys vertingas. Gerai, kad koplytėlė išliko,
gerai, kad ji buvo suremontuota
privačiomis lėšomis. Tikriausiai, į
koplytėlės remontą buvo įdėta nemažai pinigų. Žinoma, kai koplytė-

XIX a. Svėdasų dvaro Švč. M. Marijos koplyčia nuo šiol bus
Anykščių rajono savivaldybės nuosavybė.
lės remontui skirti nemaži pinigai,
o ji įvertinta tik 3 eurais, atrodo
durnai“, - žodžių į vatą nevyniojo Svėdasų seniūnijos seniūnas
V.Neniškis.
Šią vasarą Grafo Marikonio XIX
amžiaus viduryje pastatyta Svėdasų dvaro mažoji koplytėlė iš seniūnijos kilusio verslininko Algimanto
Čaplinsko buvo restauruota. Buvo
nuskustos koplytėlės sienos, užlipdyti visi nelygumai, nudažyta,
uždengtas naujas spalvotos skardos

stogas, restauruotas altorius, įdėtos
naujos ąžuolinės durys. Koplytėlės
langus papuošė nauji vitražai.
Laviškio dvaro svirno vertė
Anykščių rajono savivaldybės dokumentuose įvertinta 6 Eur, o Jakšiškio dvaro sodybos fragmentų
arklidės liekanos – 10 Eur.
Brangiausiai tarp 13 objektų, kurie atiteks Anykščių rajono savivaldybei, įvertintas garažas Viešintose,
Televizijos gatvėje. Jo apskaitoma
vertė siekia 2 269 Eur.

Anykštėnai „Maisto bankui“ paaukojo beveik
4,5 tūkstančio eurų
Spalio 19 – 20 d. vyko rudeninė labdaros ir paramos fondo
„Maisto bankas“ organizuota akcija, kurios metu žmonės buvo
kviečiami aukoti maisto bei higienos produktus sunkiai gyvenantiems asmenims.
Anykščių rajone (šiemet aukoti buvo galima ir Troškūnuose)
ši akcija vyko penkiuose prekybos centruose, jos metu pavyko
surinkti labdaros už 4 437,70 Eur. Dar 844,59 Eur buvo surinkti
prekybos centre „Rio Rimi“ Panevėžyje, kur „dirbo“ savanoriai
iš Raguvėlės „Gelbėkit vaikus“ dienos centro.
Labdaros ir paramos fondas
„Prieglobstis“ surinko paramos
už 1 449,40 Eur, Anykščių vaikų
ir jaunimo užimtumo centras – už
958,46 Eur, Anykščių rajono socialinių paslaugų centras – už 906,96
Eur ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Anykščių skyriaus
– už 1 122,88 Eur.
Iš viso buvo paaukota 4 747
vienetai maisto bei higienos produktų. Daugiausiai aukotojai pirko

cukraus, aliejaus, įvairių kruopų,
makaronų, arbatos.
Pasak Anykščių rajono socialinių paslaugų centro direktorės Jolantos Pleškienės, visa anykštėnų
savanorių surinkta parama pasiliks
mūsų rajone ir bus išdalinta sunkiai
gyvenantiems asmenims.
„Kiekviena akcijoje dalyvavusi
įstaiga savo nuožiūra rinksis paramos gavėjus. Mes iš surinktų
maisto produktų maitinsim Vaikų

dienos centrą lankančius vaikus,
taip pat Motinos ir vaikų krizių tarnybos paslaugų gavėjus, žinoma,
padėsime ir senjorams, kuriems
teikiama Pagalbos į namus paslauga.
Pagal Maisto banko nuostatus,
vieno paketo vertė negali viršyti 75
Eur. Mes juos formuojame mažesnius, taip galime padėti didesniam
žmonių skaičiui. Būna ir taip, kad
į mūsų centrą ateina žmonės sakydami, jog iki pašalpos ar kitokių
išmokų liko savaitė, o piniginėje
švilpia vėjai. Liūdna, kai turi kelis vaikus, o piniginėje – 5 Eur.
Būna, kad ateiti pas mus priverčia
įvairiausios krizės, didelės nepla-

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

nuotos išlaidos vaistams, apsilankymams pas medikus. Ir pritrūksta
žmogeliai pinigų maistui... Tai iš
šių, akcijų metu surinktų produktų,
ir padedame jiems. Padedame ne
tik Anykščių miesto gyventojams.
Seniūnijose dirba mūsų centro
socialiniai darbuotojai, tai į juos
dažniausiai kreipiasi seniūnai, kiti
seniūnijos darbuotojai, kartais ir
patys žmonės, prašydami padėti“
– apie tai, kaip naudojama akcijų
metu surinkta labdara, pasakojo J.
Pleškienė.
Lyginant praėjusių metų rudeninės „Maisto banko“ ir šių metų
akcijos aukotojų skaičių, šiemet jis
išaugęs apie 20 proc.
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Į turgų – švariais batais

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Nuo šiol į Anykščių miesto turgų galima įeiti ir švariais batais.
UAB „Kurklių karjeras“ išasfaltavo turgaus prieigų aikštę.
850 kv.m teritorijos asfaltavimas rajono biudžetui kainavo 43
tūkst. eurų, prie projekto 6 tūkst. eurų prisidėjo ir Anykščių rajono vartotojų kooperatyvas.
Pasak Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio
skyriaus vedėjo laikinai einančio ir
Statybos skyriaus vedėjo pareigas
Virmanto Velikonio, darbai kol kas
dar nėra iki galo baigti, dar svarstoma, kaip ženklinti automobilių
stovėjimo aikštelę.
Šiomis dienomis baigtas dar vienas nedidelis projektas - sunkia-

atlečiai „išleisti“ iš „pogrindžio“.
Sunkiosios atletikos entuziastai
ilgus metus neturėjo normalių patalpų - jų treniruotės vyko Anykščių technologijos mokyklos bendrabučio rūsyje.
Dabar sportininkai keliasi į technologijos mokyklos patalpas, kuriose savivaldybės lėšomis įrengta
sunkiosios atletikos sporto salė.

Kraupokai atrodžiusi aikštelė šalia Anykščių miesto turgaus įgavo civilizuotos teritorijos vaizdą.
Gražinos ŠMIGELSKIENĖS nuotr.

Baigėsi suplanuotos rajono biudžeto lėšos

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės vadovai svarstė, kaip vykdomos
savivaldybės biudžeto programos.
Su Anykščių rajono Tarybos nariais susitikęs Anykščių rajono
meras Kęstutis Tubis kalbėjo, kad kai kurioms reikmėms savivaldybės biudžete pritrūko lėšų.
„Mes Lietuvos savivaldybių
asociacijoje, kai bus pristatytas
kitų metų biudžetas, prašysime,
kad būtų nurodoma, kokia dalimi
ir kam skiriamas didinamas biudžetas, kad būtų atsakomybė ir
Vyriausybės bei Seimo. Kadangi
mus pastato prieš tokias situacijas. Savivaldybėms buvo perduota
neįgaliųjų išlaikymo funkcija, pasakyta, kad lėšos tam jau skirtos.
Vis papildomos funkcijos savivaldybėms uždedamos ir vis sakoma,
kad joms įgyvendinti papildomi
pinigai skirti.
Šiandien pasirodo, kad tiek, kiek
yra lengvatų, biudžetas yra nerenkamas, o socialinių pašalpų ir sub-

sidijų mums reikia papildomai 350
tūkst. eurų šiems metams. Nes tai,
ką planavome ir skaičiavome, šito
nebepakanka, nes šitie finansiniai
ir teisiniai mechanizmai, kaip socialinis reiškinys, turi uždelstumo
veikimą ir antrajame pusmetyje
suveikia žymiai kitaip. Sumos didėja “, - Anykščių rajono Tarybos
nariams sakė meras K.Tubis.
Anykščių rajono Tarybai planuojama pateikti sprendimo projektą,
kuriuo savivaldybės biudžeto programų vykdymui bus prašoma skiriamas lėšas didinti. Iš kokių šaltinių bus skiriamos lėšos, Anykščių
rajono mero K.Tubio teigimu, šiuo
metu yra ieškoma.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis konkrečiai įvardijo tik
vieną – neįgaliųjų – programą, kuriai savivaldybės biudžete
trūksta lėšų. Apie kitas programas meras nekalbėjo.

Ant Kalitos kalno iškils naujas statinys
Ant Kalitos kalno, pramogų ir sporto centro „Kalita“ teritorijoje, bus statomas naujas statinys – poilsio paskirties pastatas su
dengta lauko terasa. Jis pakeis šiuo metu esančios bilietų kasos
pastatą.
Poilsio paskirties pastate numatoma įrengti poilsio patalpą lankytojams, personalo patalpą ir kasą,

kurioje prekiaujama bilietais.
Numatyta, kad poilsio paskirties
pastatas bus laikinas statinys, jį

bet kada bus galima transportuoti
iš vienos vietos į kitą. Pastatas bus
surenkamas iš modulinių segmentų, jo pamatai bus sraigtiniai, sienos iš medinių skydų, apšiltintų
akmens vata. Poilsio pastatas bus
apšildomas elektra. Kitomis reikalingomis komunikacijomis pasi-

rūpins statinio statybą užsakantis
Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras.
Šią savaitę baigėsi poilsio pastato darbo projekto parengimo ir
statybos darbų viešasis pirkimas.
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Anykščiuose vyks dokumentinių filmų festivalis
Tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ spalio 24-28 dienomis atkeliauja į Anykščius. Jau
12-ąjį kartą rengiama festivalio filmų programa, sudaryta reaguojant į Lietuvoje ir visame pasaulyje vykstančius aktualius socialinius, politinius ir aplinkosaugos reiškinius.
Tradiciškai žiūrovai kviečiami apsilankyti filmų seansuose paaukojus bent 1 euro centą.
Spalio 24 d. 18 val., festivalį
Anykščių kultūros centre atidarys
„Panoramos“ programai priklausantis vokiečių režisierių Hanso
Blocko ir Moritzo Riesewiecko filmas „Interneto valytojai“ (2018).
Kino juosta pasakoja apie Silicio

Temidės svarstyklės
Vagystė. Spalio 20 dieną apie
17.10 val. pastebėta, jog įsibrauta
(išlaužtos durys) į namą Latavos
kaime, Latavos g. ir iš vidaus pagrobtas vandens siurblys su hidroforu, televizorius. Padaryta žala
- 800 eurų. Pradėtas ikiteisminis

slėnio kompanijoms dirbančius
filipiniečius, kurie „išvalo“ mūsų
socialinius tinklus nuo pornografijos ir smurto.
Konkursinei „Nepatogaus kino“
programai priklausantis vokiečių
režisierės Gabrielle Brady filmas
tyrimas.
Smurtas. Spalio 20 dieną apie
21.00 val. Kavarsko seniūnijos
Šerių kaime, Ramioji g., konflikto metu neblaivus (nustatytas 2,65
prom. girtumas) vyras (g. 1983 m.)
smurtavo prieš neblaivią (nustatytas 3,32 prom. girtumas) sugyventinę (g. 1987 m.). Pradėtas ikiteis-

„Alkanų dvasių sala“ (2018) bus
rodomas spalio 25 d., 18 val.
Rekomenduojamas yra „Panoramos“ programos izraeliečių režisierių Anat Yuta Zuria ir Shira
Clara Winther filmas „Priimtinos
nuodėmės“ (2017). Kino juosta
pasakoja apie tai, kaip būdamas
paauglys Meilechas dienoraštyje
fiksavo žydų ultraortodoksų bendruomenėje patirtą pedofilų prievartą. Filmas rodomas spalio 26 d.
18 val.
Spalio 27 d., 18 val., bus galima
išvysti „Aktyvizmo“ programai
priklausančią amerikiečių režisie-

rės Jennifer Brea kino juostą „Be
poilsio“ (2017). „Jaučiausi lyg mirusi, tačiau priversta stebėti toliau
besisukantį pasaulį“, – teigė šio
filmo režisierė, kuri kaip ir daugelis kitų visame pasaulyje, serga
reta chroniško nuovargio liga, kuri
ūmai prikausto iš pažiūros visiškai
sveikus žmones prie lovos.
Galiausiai spalio 28 d., 18 val.,
festivalį uždarys „Post-propagandos“ programai priklausanti danų
režisieriaus Boris B. Bertram kino
juosta „Karo kampanija“ (2013).

minis tyrimas. Vyras sulaikytas ir
uždarytas į Panevėžio apskrities
vyriausiojo policijos komisariato
areštinę.

įkrovėjas. Padaryta žala - 585 eurai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Įsibrovėliai. Spalio 21 dieną apie
11.40 val. Latavos kaime įsibrauta
į klėtį, iš kurios pagrobtas vandens
siurblys bei iš garažo pagrobtas
benzopjūklas ir akumuliatoriaus
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Paieška. Spalio 21 dieną apie
7.30 val. iš Aknystos socialinės
globos namų išėjo ir negrįžo globos namų gyventojas (g. 1976 m.).
Paskelbta asmens paieška. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dingusiojo be žinos.

spektras
Įspėjo. Aplinkos ministerija
kreipėsi į savivaldybes, kurias
įspėjo dėl padidėjusios oro taršos smulkiosiomis kietosiomis
dalelėmis. Šiemet užterštumas,
palyginti su pernai metais, yra
padidėjęs, ypač sudėtinga situacija Klaipėdoje, pirmadienį pranešė
ministerija. Klaipėdoje nuo sausio 1 dienos iki spalio 18 dienos
kietųjų dalelių, mažesnių kaip 10
mm skersmens (KD10), koncentracija aplinkos ore paros ribinę
vertę viršijo jau 50 dienų, o galima viršyti ne daugiau kaip 35 dienas. Prasidėjus šildymo sezonui ir
vyraujant sausiems orams, pasak
ministerijos, yra reali grėsmė,
kad ir kitose savivaldybėse gali
būti viršytas leistinas 35 dienų
skaičius.
Kvotos. Privatų verslą ateityje
ketinama įpareigoti įdarbinti neįgaliuosius, sako socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, kvotas nustatytų
valdžia, jomis siekiama paskatinti neįgaliųjų užimtumą. „Pradedame nuo viešojo sektoriaus,
tikrai ateityje galėtume kalbėti ir
apie visus darbdavius – nustatyti,
kaip yra daugelyje šalių, kurios
yra aplink mus, kad darbdaviai
ne tik viešojo sektoriaus, bet ir
privataus, turi pareigą priimti
neįgaliuosius į darbą“, Seime surengtoje spaudos konferencijoje
pareiškė ministras.
Tiki. Užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius tikisi, kad JAV
privers Rusiją laikytis vidutinio
nuotolio branduolines raketas
draudžiančios dvišalės sutarties,
iš kurios Vašingtonas pagrasino
trauktis praėjusią savaitę. Ministras pirmadienį teigė, kad JAV
prezidento Donaldo Trumpo grasinimą laiko spaudimu Maskvai.
„Tai vertinčiau kaip spaudimo
priemonę Rusijai paisyti tos sutarties, nes jau ketvertą metų kaip
yra faktų, kad Rusija pati nesilaiko šios sutarties“, – sakė L. Linkevičius.
Tarifai. Susisiekimo ministerija siūlo 2019–2021 metų laikotarpiu vidutiniškai 30 proc.
sumažinti periodinių leidinių pristatymo tarifus kaimo vietų prenumeratoriams. Anot susisiekimo
ministro Roko Masiulio, tokiu
pasiūlymu siekiama, kad periodiniai leidiniai kaimo vietovių
gyventojams būtų labiau prieinami. Šis siūlymas ir konkrečių
tarifų sąrašas teikiamas svarstyti
Vyriausybei.
Optimistinis. Pretendentas į
šalies prezidento postą, ekonomistas Gitanas Nausėda teigia,
kad Vyriausybės parengtame
2019 metų biudžeto projekte nepakankamai atsižvelgta į galimos
ekonominės krizės ženklus. Anot
jo, išlaidų augimas socialinei apsaugai yra palyginti nedidelis,
tad ateinančiais metais nepavyks
pastebimai mažinti socialinės atskirties, o mokesčių surinkimas
planuojamas pernelyg ambicingai. „Biudžetas sudarytas vieną
akį užmerkus į galimą globalinės
ekonomikos atšalimą, tikintis,
kad viskas judės iš inercijos (...)
Deja, turime situaciją, kai vis
daugiau ekonomistų kalba apie
finansinės,
makroekonomikos
krizės baubą, jeigu ne kitąmet,
tai 2020 metais“, – sakė G. Nausėda.

IŠ
ARTI
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spektras
Stipendijos. Švietimo ir mokslo ministerija valstybės atkūrimo
šimtmečio proga 20-čiai geriausių
abiturientų skyrė Signatarų stipendijas. Stipendijos sieks po 190
eurų per mėnesį. Jos bus mokamos
iki studijų pabaigos abiturientams,
pasirinkusiems studijas Lietuvos
aukštosiose mokyklose. Trylika stipendijų skirta didžiausius
konkursinius balus surinkusiems
universitetų pirmakursiams, septynios stipendijos – įstojusiesiems
į kolegijas.
Alkoholis. Siekiant populiarinti Europos Sąjungos (ES) maisto
produktus Europoje ir pasaulyje,
Lietuvai šią savaitę skirta 1,6 mln.
eurų lietuviško midaus ir putojančio vyno populiarinimui Kinijoje
ir JAV. Midaus ir putojančio vyno
(su vyninių vynuogių veislių nuoroda) viešinimui Kinijoje skirta
376 tūkst. eurų, o JAV –1,38 mln.
eurų. Europos Komisija (EK) spalio 16 dieną patvirtino dvi Lietuvoje registruoto Baltijos gėrimų
pramonės aljanso programas, jas
administruos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. Trejų metų
trukmės programos lėšos skirtos
gaminių degustacijai ir informaciniams stendams prekybos vietose,
seminarams, verslo susitikimams,
dalyvavimams parodose, reklamai
naujienų portaluose ir socialiniuose tinkluose, spaudoje, televizijoje.
Pilietybė. Užsieniečių įvaikinti
lietuvių vaikai galės išlaikyti Lietuvos pilietybę. Seimas priėmė
pataisas, kad gimę Lietuvos piliečiais, bet dėl įvaikinimo užsienyje
kitos šalies pilietybę įgiję asmenys suaugę galės išlaikyti Lietuvos pilietybę. Analogiškai dvigubą pilietybę galėtų turėti lietuvių
iš užsienio įvaikinti asmenys. Iki
šiol Lietuvos piliečiai, įvaikinti
būdami vaikais ar kūdikiais ir taip
įgiję kitos šalies pilietybę, sulaukę
21 metų turi rinktis, kurią pasilikti. Tokia tvarka galioja ir lietuvių
šeimose iš užsienio įvaikintiems
asmenims.
Sugrįžimas. Italijos premjeras
Giuseppe Conte pareiškė, kad
būtina atkurti galingųjų valstybių klubą Didįjį aštuonetą (G-8),
kurio sudėtyje būtų ir Rusija.
„Mums reikia, kad Rusija sugrįžtų į G-8“, – Italijos vyriausybės
vadovo cituoja „Bloomberg“. Remiantis ankstesniais pranešimais,
G. Conte spalio 24-ąją ketina lankytis Maskvoje. Prieš šių metų
Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių
susitikimą jau buvo kalbėta apie
Rusijos sugrįžimą į šią organizaciją. Tuomet apie tai užsiminė JAV
prezidentas Donaldas Trumpas:
birželį jis patvirtino, kad „norėtų
matyti Rusiją G-8 sudėtyje“.
Pasitiki. Premjerui Sauliui
Skverneliui aiškinantis dėl sunaikinto Vyriausybės pasitarimo įrašo apie registrų duomenų teikimą
žurnalistams, o valdantiesiems
siekiant Lietuvos radijo ir televizijos pertvarkų, išaugo žiniasklaidos reitingas. Kaip rodo dienraščio „Lietuvos rytas“ šeštadienį
skelbiama apklausa, žiniasklaida
pasitiki 39,9 proc. apklaustųjų,
kai prieš mėnesį jų buvo penkiais
procentiniais punktais mažiau –
34,7 procento. Tradiciškai Lietuvos gyventojai labiausiai pasitiki
ugniagesiais gelbėtojais ir policija.
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Iš Rubikių ežero ištraukė
65 kilogramus žuvies

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį Rubikių ežere vyko Anykščių žvejų lygos organizuotos spiningavimo varžybos „Rubikiai 2018“.
Varžybose dalyvavo 63 valčių ekipažai po du žvejus. Iš viso
žvejai sugavo apie 65 kilogramus žuvies, tiesa, nemažai ekipažų
iš ežero grįžo tuščiomis.

Varžybose dalyvavo 63 valčių ekipažai.

Rubikių ežere kimba įspūdingos lydekos.
Varžybų nugalėtojais tapo komanda „Žiogelis 79“ -Julius Balčius ir Rimas Židonis, kurių laimikis svėrė 5 126 gramus. Iš septynių
varžybose dalyvavusių anykštėnų
ekipažų, aukščiausią vietą - 8 –ąją
- užėmė AŽL1 komanda - Edvinas
Apčinikovas ir Algirdas Narbutas.
Šių vyrų laimikis svėrė 3 300 gramų. Kiti šeši anykštėnų ekipažai į
geriausiųjų dešimtuką nepateko.
Anykščių žvejų lyga įkurta 2010-

komentarai

aisiais, ši visuomeninė organizacija
kiekvienais metais organizuoja po
kelerias varžybas, Rubikių ežere
paprastai vyksta ir vasaros, ir žiemos, t.y. poledinės varžybos.
968 ha ploto Rubikių ežeras akivaizdžiai didžiausias Anykščių
rajone. Pagal plotą šis ežeras ir
Lietuvoje yra antrojo dešimtuko
pradžioje. Ežere - 16 salų. Pagrindinės šio ežero žuvys – lydekos,
ešeriai, karšiai, kuojos.

Be Anykščių technologijos mokyklos rajonas
gali pritrūkti specialistų

Nuo 2019 metų Lietuvos profesinės mokyklos privalo būti pertvarkytos į viešąsias įstaigas, jų šeimininkėmis taps Švietimo ir
mokslo ministerija bei savivaldybės. Ši pertvarka – tai ir papildoma finansinė našta savivaldybėms, todėl „Anykšta“ pašnekovų
teiravosi – ar reikia ir kodėl reikia išlaikyti Anykščių technologijos mokyklą?

Paskata
jaunimui likti
Anykščiuose

Varžybas organizavo Anykščių žvejų lyga.

ir rajono demografijai – į mūsų
miestą mokytis atvyksta jaunimas
ir iš kitų miestų, studijų metu kažkur įsidarbina ir čia pasilieka. Esu
girdėjęs ūkininkų atisliepimų, kad
jie yra patenkinti šios mokyklos
studentais, kai jie atlieka praktiką
ar pasilieka pas juos dirbti.

technologijos mokykla yra reikalinga. Specialistai į Anykščius
nevažiuoja. Jei mes patys juos
pasiruošiame, tą ir turime. Mūsų
tik toks ir kelias – arba specialistus atsivežti, arba juos turėti čia.
Turime praktikos, kai kažką sugriauname, centralizuojame ir iš
to neturime nieko. Sutinku, kad
ne kiekviename kaime turėtų būti
technologijos mokykla, bet, pavyzdžiui, kvalifikuotų specialistų
mūsų apsaugos įmonei šiandien
trūksta. Dabar pas mus dirba 40
– 50 metų amžiaus darbuotojai.
Įsivaizduokit, kas bus po penkerių
metų.

Turime
praktikos kažką
Reikia keisti
sugriauti...
„profkės“ įvaizdį

Raimondas BALSYS, Anykščių rajono Tarybos narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
atstovas, ūkininkas:
- Anykščių technologijos mokyklą išsaugoti būtina. Pirmiausiai,
ši švietimo įstaiga sulaiko Anykščiuose jaunimą, jie neišvažiuoja
įgyti išsilavinimo į kitus miestus.
Ko gero, jei jie išvažiuotų į kitus
miestus, Anykščiai tų jaunuolių
jau netektų visam laikui. Manau,
tai - pagrindinis dalykas. Anykščių
technologijos mokykla turi įtakos

Raimundas RAZMISLAVIČIUS, Anykščių rajono Tarybos
narys, partijos Tvarka ir teisingumas atstovas, saugos tarnybos vadovas:
- Aš sakyčiau, kad Anykščių

Alvydas JANICKAS, anykštėnas:
- Net abejonių nekyla, kad ši
švietimo įstaiga yra reikalinga
ne tik Anykščių kraštui, bet ir

Aukštaitijos regionui. Šios ugdymo įstaigos panaikinimas ir
likvidavimas būtų dar vienas „dūris“ naikinant Anykščius, einant
provincialėjimo kryptimi, kur jau
Anykščiuose turime daug uždarytų ugdymo įstaigų, bankų, ESO,
kitų anykštėnams svarbių įstaigų
ir institucijų.
Kitas svarbus dalykas yra, kad
šią ugdymo įstaigą reikia iš pagrindų pertvarkyti, pradedant
įvaizdžiu, personalu ir mokymo
programomis, kad tai nebebūtų
šiandieninė „profkė“, o puiki ugdymo įstaiga, kurioje galima įgyti patrauklias, šios dienos darbo
rinkai labai reikalingas ir gerai
apmokamas profesijas. Oponentai
sako, kad nebėra jaunimo ir mokinių ir tai įvardina, kaip vieną pagrindinių priežasčių, kodėl reikia
uždaryti mokyklą. Tačiau šiuolaikiniame pasaulyje vyrauja tendencijos mokytis visą gyvenimą, kai
mokosi žmonės ir 19 metų, ir 40
metų. Kodėl šioje mokykloje negali mokytis ir persikvalifikuoti tie
1 500 bedarbių anykštėnų, kurie
dabar kiekvieną dieną mina darbo
biržos slenksti? Liūdna pripažinti,
tačiau Lietuvoje bedarbiai reikalingi ir naudojasi galimybe tik visokioms socialinėms pašalpoms,
kompensacijoms ir lengvatoms
gauti, o ne turėti puikią galimybę
persikvalifikuoti, įgyti profesiją,
dirbti darbą ir užsidirbti.
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Ūkio ministro vizitas prikvietė merą
Penktadienį, spalio 19 dieną, Anykščiuose, „Nykščio namų“
konferencijų salėje, Anykščių vadovų klubo kvietimu, lankėsi
ūkio ministras Virginijus Sinkevičius. Ministras skaitė pranešimą „Verslo plėtros ir investicijų pritraukimo į Anykščius galimybės“ ir atsakinėjo į verslininkų užduotus klausimus.

Atsakydamas į kooperatyvo „Miško žemė“ vadovo Gedimino
Kviklio pastabas dėl medienos pardavimo, ministras Virginijus
Sinkevičius sakė registravęs pataisą, kad apvali mediena iš valstybinių miškų nebūtų išvežama į užsienį. Medieną, pasak ministro, „turi apdirbti mūsų šalies lentpjūvės, nes tai sukuria darbo
vietas, o žaliavą parduoda tik neišsivysčiusios šalys“. Iš kairės
- Anykščių vadovų klubo vadovas Dalis Vaiginas.
Susitikimas buvo plačiai reklamuojamas, todėl į renginį atėjo ne
tik Anykščių vadovų klubo nariai,
bet dalyvavo ir nemažai verslu
besidominčių žmonių. Diskusijose pasisakė Seimo nariai Antanas
Baura ir Sergejus Jovaiša.
Pradėdamas susitikimą Vadovų
klubo pirmininkas Dalis Vaiginas
pasidžiaugė, kad ūkio ministro
V.Sinkevičiaus vizitas į klubo renginį priviliojo net patį Anykščių
rajono merą Kęstutį Tubį, kuris antrus metus niekaip nerasdavo laiko
susitikti su verslo visuomene, o štai
dabar sėdi salėje drauge su keliais
rajono savivaldybės administracijos darbuotojais.
Ministras V.Sinkevičius kalbėjo
apie verslo svarbą valstybės gyvenime. „Jei ne verslo sukuriama
pridėtinė vertė, sumokami mokesčiai, nebūtų pinigų socialinėms
reikmėms, švietimui, sveikatai“ - ir
džiaugėsi, kad Lietuvos ekonomika pagaliau pasiekė ikikrizinį lygį.
Tačiau augant darbo užmokesčiui,
auga ir pagaminamos produkcijos

savikaina. Dėl to mažėja lietuviškų gamintojų konkurentabilumas
tarptautinėje rinkoje. Ūkio ministras pranašavo, kad dėl to kitais
metais neturėtų augti atlyginimai,
tačiau į sklindančias kalbas, kad
artėja nauja krizė, V. Sinkevičius
žvelgė rezervuotai, nors pripažino,
kad „10 metų ciklas yra“.
Ministras kalbėjo apie Vyriausybės investicijų programas ir mokesčius, laisvųjų ekonominių zonų
(LEZ) privalumus ir trūkumus mažinant atotrūkį nuo provincijos.
LEZ steigimas, pasak ministro,
yra mylima rajonų merų tema, tačiau vargu ar tai sprendimo būdas
atgaivinti provinciją. „Siūlome,
kad LEZ lengvata būtų taikoma
investuotojams visoje Lietuvoje“,
- kalbėjo ministras, sakydamas,
kad mokesčių lengvatos taikomos
tiems investuotojams, kurie investuoja bent 20 milijonų eurų arba
sukuria 200 darbo vietų. Tačiau,
kalbėjo V. Sinkevičius, savivaldybėms niekas netrukdo smulkesnius investuotojus atleisti nuo tų

mokesčių, kuriuos jos pasilieka
sau – žemės ir nekilnojamojo turto
mokesčio.
V.Sinkevičius sakė abejojąs ir
siūlymų nauda atsilikusiuose regionuose didinti minimalias algas.
„Beveik kiekviena šeima turi giminių, išvykusių dirbti į užsienį.
Žmonės dabar pasikeitę, mobilūs,
jie juda ten, kur yra geriau“ – sakė
ministras. Vieninteliu realiai veikiančiu mechanizmu V.Sinkevičius
laiko mokesčių lengvatas investuojančiam verslui ir verslo įmonių
gebėjimą sukurti kuo daugiau pridėtinės vertės.
V. Sinkevičius akcentavo verslo
„Spiečių“ naudą, kuomet pradedantiems verslininkams suteikiama
verslo pradžiamokslio žinių, kurių
vertė apie 20 tūkstančių eurų, tačiau savivaldybės skatinamos prisidėti ir suteikti patalpas mokymų
dalyviams.
Beje, šiemet Lietuva, sakė ministras, pritrauks daugiau užsienio šalių investuotojų, nei pernai,
nors darbo vietų bus sukurta kiek
mažiau. Lietuvą, pasak V. Sinkevičiaus, investicijoms renkasi
artimos mentalitetu šalys - Vokietija, Skandinavijos valstybės.
Ką tik grįžęs iš vizito Japonijoje
V.Sinkevičius džiaugėsi, kad dvi
Japonijos įmonės ruošiasi investuoti ir Lietuvoje.
Po ministro pranešimo pakilęs
kalbėti Anykščių rajono meras K.
Tubis pradėjo teisintis, esą jis visaip, net du kartus, bandęs pas save

prisikviesti Anykščių vadovų klubą, tačiau klubui netiko siūlomos
susitikimų datos.
Tačiau, merą replika nutildė Vadovų klubo vadovas D. Vaiginas,
pataręs negaišinti brangaus ministro laiko „mūsų parapijiniais reikalais“ ir kalbėti iš esmės.
Rajono meras tuomet pasidžiaugė, kad Anykščiai ieškodami
investicijų taip pat nesnaudžia gruodžio mėnesį į Anykščius žada
atvažiuoti Pengžou meras, o gal
net ir... keli merai iš Kinijos.
Susitikime buvo kalbama apie
blėstančias viltis Anykščiams artimiausioje ateityje tapti kurortu. Seimo narys Antanas Baura kalbėjo,
kad ūkio ministrui vos 28 – eri, o jis
toks kompetentingas. Seimo narys
priminė, kad prieš savivaldos rinkimus televizijos debatuose buvo prisiekinėjama, kad Anykščiai tuoj taps
kurortu, tačiau šis klausimas, pasak
A. Bauros, „nejuda iš vietos“. „Gal
reikėtų, sakau, numatyti priemonių
planą, kurias turėtų atlikti Anykščių
savivaldybė, kad taptume kurortu?
‚- kalbėjo Seimo narys.
Tačiau ūkio ministras, pastebėjęs,
kad Anykščiai tapo „turizmo sėkmės legenda“ dėl Lajų tako, abejojo, ar tapęs kurortu rajonas daug
laimėtų – kurortams Susisiekimo
ministerija padalinanti tik apie 1,5
milijono eurų.
Verslininkai ministrui uždavė
daug klausimų. Saugos tarnybos
„Šerifai“ vadovas Raimondas Razmislavičius kėlė problemą, kaip

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt
naujoms įmonėms patekti į Centrinės perkančiosios organizacijos
katalogą.
„Anykščių ratas“ akcininkas Vygantas Šližys nuogąstavo dėl Europos Sąjungoje ketinamo įvesti
tarptautinio mobilumo paketo, kuris apsunkintų Lietuvos vežėjų darbą. Įsigaliojus šiam paketui, vežėjai
privalėtų kas tris savaites sugrįžti
ten, kur registruota įmonė. Pasak
V. Šlyžio, Vidurio Europos valstybėms – Vokietijai ar Prancūzijai,
su kuriomis konkuruoja Lietuvos
vežėjai, šis paketas yra naudingas,
nes jų vežėjams iki namų nėra toks
ilgas kelias. „Jeigu mobilumo paketas bus priimtas, svarstysime galimybę registruoti įmones Vokietijoje“ , - kalbėjo verslininkas.
Ministras V. Sinkevičius tvirtino, kad net 11 procentų šalies BVP
sukuria logistika ir žadėjo daryti
viską, kad būtų išvengta neigiamų
mobilumo paketo pasekmių.
„Zala Arms“ vadovas Valdas
Žala piktinosi „Ginklų fondo“ veikla, nes jokia verslo įmonė negali
konkuruoti su valstybe, tačiau prie
Vyriausybės veikiantis „Ginklų
fondas“ siūlo įsigyti tokias pačias
prekes, kaip ir verslo įmonės.
UAB „Anykščių energetinės
statybos“ vadovas Teodoras Bitinas kėlė viešųjų pirkimų problemą
- jam ūkio ministras, pasidžiaugęs,
kad kalba patikimos įmonės, kurią
daugelį metų valdo Bitinų dinastija,
atstovas, pažadėjo asmeninę audienciją.

Anykščių rajono vadovus nuo verslininkų kažkodėl atskyrė tuščia kėdžių eilė.

Autorės nuotr.

savaitgalio diskusija

Juk švęsti darbo metu yra normalu, ar ne?

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka nemato nieko
blogo, kad valdininkai švenčia darbo metu. „Nors išvykome dar nesibaigus darbo dienai, visose
seniūnijose ir savivaldybės administracijoje darbas buvo pilnai užtikrintas“, - po kelionės į Zarasų
rajoną, kurioje dalyvavo apie 70 savivaldybės administracijos specialistų ir patys Anykščių rajono
savivaldybės vadovai, išplatintame pranešime teigia Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktorius A. Gališanka.Tai, kad švenčiama buvo už rajono biudžeto pinigus, bandyta sušvelninti
pareiškimu, kad iš dalies švęsta ir už asmenines valdininkų lėšas, tačiau bendras šventės biudžetas
– 3600 Eur – suplaktas į bendrą katilą ir nežinia, kas ten kiek prisidėjo...
Ar pritariate Anykščių rajono savivaldybės nuostatai, kad švęsti darbo metu yra normalu? Ar sutinkate, kad valdžiai pramogauti dera už rajono biudžeto pinigus? O gal tokių išvykų valdininkams
reikėtų ir daugiau – juk savivaldybės administracijos darbas buvo užtikrintas, o apie nukentėjusius
dėl valdininkų išvykos gyventojus nieko negirdėti...
Pasityčiojimas:
„Valdininkų
festivalis darbo metu - tai daugiau
nei pasityčiojimas iš žmonių. Jei
daktaras ar mokytojas sugalvotų
vidury pamokų pavažiuot pabaliavot, turbūt neapykanta jam baisi
būtų. O mero ir administracijos direktoriaus vadovaujami valdininkai
dviem autobusais lekia pabaliavot
už valdiškus - ir nieko. Jei Taryba
neįgali- turi VTEK įsikišti.“
Atrodo šlykščiai: „Šlykščiai atrodo, kai šventę bando pavaizduoti
kaip civilinę saugą. Maskvos pro-

pagandistai turėjo susukti filmuką,
kaip valdininkai mokinasi prie
Stelmužės ir stalo įveikti avarijas
ir karo pavojus.“
R.Gižinskas: „Į tai privalo reaguoti savivaldybės Antikorupcijos
komisija. Ar ji dar tokia egzistuoja?“
Meteoras: „Valdininkai nešvenčia. Valdininkai mokosi mobilizuotis gerdami už žmonių gerovę
už žmonių sumokėtus mokesčius“.

Mąstytojas: „Tai, jeigu darbas
seniūnijose ir savivaldybės administracijoje buvo užtikrintas, kai
net 70 darbuotojų/valdininkų nedirbo, reiškia jų ir nereikia. Puikus
eksperimentas atliktas, kuris turėtu
atnešti didelės naudos savivaldybės išlaidų darbo užmokesčio fondo mažinimui. Kuo greičiau visus
tuos baliaunykus lauk iš darbo už
girtavimą!!! Nepasimokė iš seniūno dar?“.
Mąstytojui: „Tiek atleidus, kiek
būtų galima pakelti algas adminis-

tracijos direktoriui?”.
ili 0v8: „Lietuvos Politikos blogybe yra tai, kad sukuriamos dvi
tvarkos. Viena gyventojams, kita
valdininkams. O tarp šių dviejų
tvarkų egzistuoja BETVARKĖ,
kurioje gali daryti bet ką... Kad
ir švęsti darbo metu už mokesčių
mokėtojų pinigus. Juk kai į valdžią patenka žmonės be moralinių
nuostatų. Tai ko kitko gali iš jų ir
tikėtis”.
Moteris dar: „Biedni mes todėl,
kad darbo laiku apeinama parduotuvės, pliurpiama telefonu, mąstoma, ką pavogti. Bausti už tai reikia,
jei dar yra kam.”
Juozas: „Savivaldybėje galėtų
būti steigiama profsąjunga, kuri
jungtųsi į Valstybės tarnautojų
profsąjungos federaciją. Tuomet
būtų efektyviai sprendžiami ne tik
darbo sąlygų gerinimo, geresnio
apmokėjimo už darbą ar lengvatų

dirbantiesiems teikimo klausimai,
bet ir iš profsąjungos lėšų galėtų
būti apmokamos ekskursijos, mokymai, išvykos... Legalu, įprasta
praktika, o savivaldybės vadovai
nesulauktų mokesčių mokėtojų pasipiktinimo.”
Taip: „Jūsų pasiūlymas tikrai
vertas dėmesio, bet Anykščiuose
nepraeis, nes tada meras praras
įtaką. O čia meras to sau leisti negali.”
Zilvinas: „Darbas yra darbas, o
šventė yra šventė (vokiečių patarlė)”.
Vienareikšmiškai:
„Viskas
priklauso nuo to, kas švenčia. Jei
išrinktieji - normalu, jei paprasti
mirtingieji - nusikaltimas, vogimas
ir duslus baubimas - „niekam neleisiu vogti“.

-ANYKŠTA

(Kalba netaisyta – red. past.)

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

Rima PLEKAVIČIENĖ

Nedidelė, bet vieninga Dabužių bendruomenė spalio 21 d., sekmadienį, miestelio Kristaus paėmimo į dangų bažnyčioje paminėjo Šv. Luko atlaidus.

Procesijos dalyviai puošėsi tautiniais rūbais.

Šv. Mišias Dabužių Kristaus paėmimo į dangų bažnyčioje aukojo kunigas Petras Baniulis.

Mergaitės barstė gėles, tikintieji ėjo aplink bažnyčią.
Jau iš vakaro būrelis darbščių
bendruomenės moterų iš gražiausių
klevo lapų nupynė juostas bažnyčiai puošti. Sekmadienį, dar prieš
atlaidus, bendruomenės namai šurmuliavo nuo vaikų juoko, šventinio
jaudulio, pokalbių. Moterys puošėsi tautiniais drabužiais, mergaitės
lakstė baltomis suknelėmis. Visi
pasipuošę išskubėjo į bažnyčią.
Bažnyčioje žmonės susitelkė
bendrai maldai, klebonas Petras
Baniulis papasakojo apie šventą
Luką, vėliau prasidėjo iškilminga
tikinčiųjų procesija. Eisenos dalyviai pasipuošę procesijų rūbais ir
spalvingais tautiniais drabužiais,
gaudžiant bažnyčios varpams ir
giedant giesmes, mergaitėms barstant gėles, ėjo aplink bažnyčią.
Eisenoje stiprėjo visų tikinčiųjų
dvasia, jautėsi bendrystė, šventinė
nuotaika. Vieniems – tai nauja patirtis, kitiems – šilti prisiminimai
apie ankščiau vykdavusius atlaidus.
Po atlaidų visi besišnekučiuodami keliavo į bendruomenės namus
gerti arbatos, pabūti drauge ir apžiūrėti rudenėlio darbelių, kai kas prisimindami vaikystę dar stabtelėjo
kermošiaus saldainių. Besibaigiant
rudeniui buvo labai smagu apžiūrėti spalvotus, kūrybingus darbelius.
Labai džiugu, kad į juos įdėta tiek
meilės, darbo. Visiems už pastangas įteiktos padėkos. Gaila ne visi
dalyvavo, bet pamačius darbelius
daugelis sakė, kad tai bus paskata
kitiems metams. Sėdint prie arbatos
puodelio visi kaip vienas džiaugėsi,
kad nors ir maža, bet Dabužių bendruomenė stiprėja, auga, vienijasi
ir viliasi, kad taip bus ir toliau.

Bažnyčios prieigos papuoštos rudens gėrybių darbeliais.

Pakylėta šv. Mišių akimirka...			

Autorės nuotr.

Sugedo telefonas? Neškite jį į „Tele2“ saloną!
Visuose Lietuvos „Tele2“ salonuose galima ne tik apžiūrėti ir
išbandyti išmaniuosius, įsigyti
naują įrenginį ar paslaugą, bet ir
palikti sugedusį telefoną remontui. Taisymas trunka greitai, o
atliktiems darbams yra suteikiama 3 mėnesių garantija.
„Žinoma, įrenginys nėra taisomas salone, jis keliauja „Telefonų
priežiūros centrą“ sostinėje, tačiau
tuo rūpinasi darbuotojai. Beje,
mūsų remonto paslaugos yra teikiamos visiems, ne tik „Tele2“ klientams“, – sakė Evaldas Viselga,
„Tele2“ Telefonų priežiūros verslo
vadovas.

įrenginys pas mus patenka, specialistai papildomai patikrina ryšį,
kitus telefono jutiklius, ekrano jautrumą lietimui, kamerą. Visa tai darome dėl klientų – kad jie atgautų
tobulai veikiantį telefoną. Jei prieš
gedimą, įrenginiui galiojo garantija, po remonto pas mus – ji išlieka,
o jei tokios nebuvo – suteikiame 3
mėnesių garantiją centre atliktiems
darbams“, – pasakojo E. Viselga.
Dėl papildomų patikrinimų remontas netrunka ilgiau. Standartiniu atveju klientas atgauna savo
telefoną per 3-5 darbo dienas nuo
atidavimo taisymui, nesvarbu kokioje vietovėje begyventų. Be to,
kiekvienam klientui, pridavusiam
Greita, profesionalu, patogu
taisyti savo telefoną – yra pasiūlomas pakaitinis, kuriuo jis gali nauTelefonui sugedus, jį tereikia dotis iki atgaus savąjį.
atnešti į artimiausią savo mieste
esantį „Tele2“ saloną. Sugedę įrenIšmaniesiems telefonams – dar
giniai yra sudedami į specialias išmanesnės technologijos
dėžutes, kurias salono darbuotojai
sandariai užplombuoja ir išsiunčia
Šiuolaikiniai įrenginiai reikalauį sostinę.
ja ir inovatyvios priežiūros: pačių
„Nepaisant gedimo, dėl kurio naujausių technologijų, originalių

detalių ir savo sritį išmanančių
profesionalų. Viso to tikėtis galima
tik iš telefonų gamintojų sertifikuotų centrų.
„Svarbu atminti, kad po remonto
neautorizuotoje taisykloje, telefonui yra panaikinama garantija. Be
to, niekas neprisiims atsakomybės,
jei įrenginys kitą dieną ir vėl pradės
neveikti. Net jei atrodo, kad telefonas sugedo nepataisomai – užsukite
į „Tele2“ saloną. Darbuotojai patars

ir pasiūlys pačią geriausią išeitį“, –
sakė E. Viselga.
„Tele2“ Telefonų priežiūros centre galima taisyti visus „Samsung“,
„Huawei“ „LG“, „Getnord“, „Coolpad“, „Meizu“, „Sony“ ir „Xiaomi“
įrenginius bei mygtukinius „Nokia“
telefonus. Garantinis ir negarantinis
remontas čia atliekamas ne tik „Tele2“ pirktiems įrenginiams.

Užsak.Nr.1061
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Apie ausis ir akis

Saulius RASALAS
Atvykęs į Anykščius pirmiausiai pamatai ne gvazdikėlių kompoziciją „Čia gera gyventi“, o
užrašą, kad esi filmuojamas. Įvažiuodamas į miestą skaitai, kad
esi filmuojamas stebėjimo kameromis. Ir tada:
A) nekreipi dėmesio,
B) supranti, kad baisu vogti,
C) džiaugiesi, kad neišprievartaus centrinėje gatvėje.
Vasara buvo sausa. Jei dirva
lengva, tai liek neliejęs, augalai
skurdo ir nyko. Ką daryti?
A) Susitaikyti su padėtimi ir į
smėlį nesodinti to, ko nereikia, ir
nekankinti augalų.
B) Pykti, jaustis apgautam
gamtos, rasti kaltus JAV Baltuosiuose Rūmuose, masonų ložėse
ir praeities istorinėse klaidose.
C) Man augalų savijauta nesvarbi, man patinka dirbti.
Gyvename išmaniųjų telefonų,
greičio fiksatorių ir aukštų technologijų laikais. Visi esame suskaitmenintų duomenų amžiuje.
Suskaitmenintų, bet nenuasmenintų.
Labai neblogai, kai miško keliuke pasileidi navigaciją ir tau
parodo, kurioje pusėje plentas
į namus. Labai gerai, kai ateina

tautos balsas
Pasirodžius pirmiems kandidatams į merus, pradėjome aktyviai
aptarinėti kiekvieno jų galimybes
tapti rajono vadovu bei tų žmonių
veiklą, asmenines savybes. Kurio
kandidato patirtis, nuveikti darbai
ar dalykinės savybės mums labiausiai priimtinos ir naudingiausios Anykščiams.
Kalbam su kaimynais, draugais,
pažįstamais... Nenoriu nuvertinti

horoskopai
AVINAS. Šią savaitę turėtų išsispręsti bendrus interesus liečiančios problemos. Ir, jei diskusijos
metu kalbėsite atvirai, nesusipratimų turėtumėte išvengti. Galimi
gana žymūs pokyčiai tarnyboje ar
versle.
JAUTIS. Jums atrodo, kad jūsų
gyvenimas šiek tiek susipainiojo?
Nesibaiminkite, viskas labai greitai pasikeis. Šiomis dienomis nutiks kažkas tokio, kas atneš į jūsų
kasdienybę daugiau polėkio, nei
tikėjotės. Taigi, pasiruoškite staigmenoms!
DVYNIAI. Šią savaitę jausitės pakankamai pasitikįs savimi.
kad tikėtumėte ir kitais. Kelionė
savaitės pradžioje bus sėkminga.
Antroje savaitės pusėje nesitikėkite per daug iš giminaičių - jie

švaresnės.
Policija ir miškininkai jau n
metų automobiliuose turi navigacijas. Navigaciją turi ir kelininkai. Važiuoja miškininkas
SMS, kuri praneša, jog tau skam- Gatvės Vaizdas) atrodo Lietuvoje ar kelininkas pro savo namus,
bino. Mes kontroliuojame savo ir Vokietijoje. Lietuvoje galima norėtų užbėgti pasiimti iš namų
vaikus ar tėvus ir žinome, kad matyti, kokios gėlės auga rūtų sumuštinį ar padaboti, ką žmona
reikia perskambinti. Gal kas nors darželyje ir matyti, su kokia su- veikia, - bijo.
įvyko. Visiškas gerumas - nusi- knele kaimynė jas ravi. VokietiPradėjęs dirbti savivaldybės
filmuoti pirmus vaiko žingsnius joje daugelyje miestelių Google administratoriaus pavaduotoju,
arba nusipaveiksluoti prekės kai- Street View automobilis nebuvo siūliau tarnybiniam transportui
ną.
įdiegti efektyvesnį transporto
įleistas.
Ar žinai, kad
Man irgi parko valdymą. Nes transpor...„Telefono išklotinė, kurią
po to, kai paatrodė, kad to stebėjimas ir kontrolė leidžia
gali
pasiimti darbdavys, gali prasidedant sumažinti transporto priemonių
sirinkai galimybę susirasti būti panaudota patikrinti, ar r i n k i m ų eksploatavimo išlaidas ir sutaumiško keliuką, valdininkas neaukoja lėšų k a m p a n i - pyti darbuotojų laiko. Nepaėjo.
galimai visos sekspaslaugoms“...
joms
ry- Kuro apskaitai ir kelialapių autotavo kelionės
šio kokybė matinis išrašymas neatrodė labai
fiksuojamos?
prastėdavo. svarbu. Net užrašo ant durelių
Mano fiksuojamos. Pavargsti prie Akumuliatoriai laikydavo trum- kategoriškai nereikėjo.
kompiuterio ir matai žemėlapyje, piau, tai - faktas. Suprastėjo ryšio
Visos naujovės gali būti naukad prieš tris savaites vidutiniu kokybė ir pradėjus dirbti admi- dojamos ir geram, ir blogam.
31 km per valandą greičiu va- nistracijos admino pavaduotoju. Dronas padeda padaryti gražią
žiavau į Panevėžį bėgiais. Ir gali Tose pareigose dirbant, dažnai fotografiją ir surasti pasiklydusią
nemeluoti darbdaviui, kad grįžai neapleido įtarimas, kad mero ko- bobutę miške. Bet dronas gali į
po darbo, nes google visažinė mandos pasikalbėjimai kažkaip kalėjimą atgabenti kvaišalų. Teleužfiksavo, jog tu grižai tą sekun- patenka į reikalingas ausis. Pvz, fono išklotinė, kurią gali pasiimti
dę ir ne kitaip. Prisijungęs prie apkalbame, kad nebegalima dels- darbdavys, gali būti panaudota
žmonos gmailo galiu pasižiūrėti, ti ir reikia impatikrinti, ar
kad prieš 8 mėn. ji nuo 14,35 iki tis šitos pro...„Tose pareigose dirbant, valdininkas
15,22 buvo Pušyne. Jos feisbukas blemos. Šast,
dažnai neapleido įtarimas, kad n e a u k o j a
rodo, kad ta gėlė nupaveiksluota r y t i n i a m e
lėšų seksne Debeikių kaime, o Kaune. O pasitarime ir mero komandos pasikalbėjimai paslaugoms.
atsisiuntęs feisbuko istoriją galiu pasiūloma tą kažkaip patenka į reikalingas Bet
labai
matyti ne tik visus savo paspaus- daryti. Gal tai ausis“...
paprastai
tus laikus ir parašytus komenta- nebuvo pagalima surus, bet ir telefono skambučius. s i k l a u s i m a s
sižinoti, ar
Taip, taip – feisbukas tai fiksuoja. su technika, gal užteko paprastų opozicijoje esantis Tarybos narys
Jis viską fiksuoja.
ausų iš odos, kremzlės ir būgne- neskambina seniūnui (išklotinėje
Anksčiau buvo smalsu, ar vi- lio su priekalėliu. Ir dar lankstaus yra ir įeinantys skambučiai). Jei
sus telefono pokalbius įrašo. At- liežuvio.
skambina, tai galima paklausti,
simenu, kaip garbūs Seimo nariai
Kol aš tik mąsčiau apie galimus kodėl skambino.
piktinosi, kad juos įrašinėja. Po nemalonius sekimo pritaikymus,
to kažkas atkapstė, kad nepilnų 3 Neringoje jau pritaikė. Neringos
IŠVADA
milijonų Lietuvoje, kur gyvena- komunalininkas išdalino gatvių
Mano abu atsakymai yra A.
me nebijodami terorizmo pavojų, šlavėjams išmanius telefonus ir Prieš technologijas nepapūsi, nepasiklausoma daugiau abonentų, sekė, kur ir kada šlavėjas dirba. daryk, ko nereikia, ir ramiai mienei didelėje Vokietijoje, kur kyla Nežinau, kokią navigacinę pro- gok. Jei Jūsų atsakymas yra dvi
pabėgėlių krizės. Primenu, Vo- gramą naudojo, ar domėjosi vi- B - reiškia yra dar ant Anykščių
kietijoje gyventojų 80,6 milijono. dutiniu judėjimo greičiu ir kiek piktų vagių. Jei Jūsų atsakymai
Tuo pačiu patariu pažiūrėti, kaip kalorijų sudeginta. Bet Neringos kitokie, galite pasigalvoti patys,
Google Street View (liet. Google valdžia džiaugiasi, kad gatvės ką tai reiškia.

Juozas Ratautas būtų geras rajono vadovas
nei vieno kandidato, visi jie žinomi anykštėnams ir daugiau ar mažiau kažką nuveikę.
Tačiau, mūsų nuomone, labai
ryškus žmogus, kuris galėtų tapti
meru, yra Juozas Ratautas. Man
imponuoja jo žmogiškosios savybės. Jis moka išklausyti kitą žmogų, atidus kitų bėdoms, neišdidus,
paprastas bendravime. Pakanka
kompetencijos, patirties ir išpru-

simo.
Daugelį metų dirbdamas mokytoju labai pastebiu jo gerąsias
savybes. J.Ratautas jau dirbo rajono vadovu savivaldybėje, yra
padaręs daug reikšmingų darbų.
Man, kaip ir mano pažįstamiems,
ne kartą teko apsilankyti Sodroje,
jam dirbant šios įstaigos direktoriumi. Visados rasdavau atsakymą
ir visada jo darbuotojos maloniai

ir kompetentingai aptarnaudavo.
Artėjant rinkimams vis dažniau
išgirstu, kad Juozas Ratautas būtų
geras rajono vadovas.

nežino realios jūsų padėties ir poreikių.
VĖŽYS. Savaitės pradžioje
ypač jautriai reaguosite į agresyvų
aplinkinių elgesį. Savaitės viduryje neturėsite daug laiko apmąstymams - sprendimus turėsite priimti greitai. Gali tekti ir paspėlioti,
pasikliauti intuicija.
LIŪTAS. Su šia savaite jums
atsivers įdomus šansas užkariauti
naujas teritorijas. Ilgai nesvarstykite, o čiupkite jį. Labai greitai
pamatysite, kad iš to daug kas
išeis. Jūsų partneris gali turėti finansinių problemų.
MERGELĖ. Pirmadienį dėl
anksčiau patirto streso gali pablogėti savijauta. Savaitės viduryje
nesugalvokite keisti darbo ar prašyti didesnio atlyginimo. Savaitgalį į galvą gali šauti gera mintis,
vėliau atnešianti nemažą pelną.
SVARSTYKLĖS. Aplinkiniai
stengiasi iš jūsų kuo daugiau su-

žinoti, patys nieko už tai neduodami. Nesirūpinkite dėl savo padėties. Taip gerai, kaip jūs, apie
reikalus nėra nė vienas informuotas. Tik leiskite ir kitiems iš to turėti bent šiek tiek naudos. Galite
sulaukti daug ir įvairių pasiūlymų.
Neskubėkite jų priimti gerai neapsvarstęs.
SKORPIONAS. Savaitės pradžioje seksis įtikimai kalbėti ir daryti įtaką kitiems. Nesivaržykite
priimti pagalbą savaitės viduryje
- tai nesuvaržys nei jūsų savarankiškumo, nei nepriklausomybės.
Nesistenkite būti visų galų meistras - įsiklausykite į profesionalų
žodžius.
ŠAULYS. Pirmoje savaitės pusėje sugebėsite kontroliuoti bent
kelis procesus iš karto. Antradienį
turėtumėte ištaikyti trumpą, bet
intensyvią atokvėpio valandėlę.
Patys svarbieji sprendimai laukia
darbo savaitės pabaigoje.

OŽIARAGIS. Savaitės pradžioje gali išaugti jūsų populiarumas ir autoritetas. Ketvirtadienį
laukia svarbus dalykinis susitikimas. Nauji žmonės, naujos pažintys reiškia originalias idėjas ir
įdomias perspektyvas. Romantiškas nuotykis savaitgalį gali turėtu
ne visai malonių padarinių.
VANDENIS. Šią savaitę spręsis jūsų galimybės pasinaudoti
savo padėties privalumais. Beje,
galite gauti daugiau nei kada nors
tikėjotės.Savaitės viduryje gali
tekti užsiimti įdomiu ir pelningu
projektu. Savaitgalį šeimos nariai
gali ypač pasigesti jūsų dėmesio.
ŽUVYS. Kai kuriems reikalams
tiesiog dar neatėjo laikas tvarkyti,
todėl nesukite dėl jų jau dabar sau
galvos. Kodėl? Todėl, kad jūs negalite to nei paskubinti, nei nuo
savęs nustumti. Palikite viską ramybėje ir, pamatysite, atėjus laikui viskas susitvarkys.

Vytautas MAŽVYLA,
mokytojas

Savo nuomonę išsakykite
paskambinę į „Anykštą“
(8-381) 5-82-46.

specialistas pataria

Ilgas miegas
pavojingas kaip
ir nemiga

Suaugęs darbingo amžiaus
žmogus per parą turėtų miegoti maždaug 7-9 valandas, tačiau nemažai žmonių dėl juos
kankinančių miego sutrikimų
miega trumpiau ar ilgiau nei
reikėtų. Tačiau, nors dėl nemigos į gydytojus žmonės kreipiasi dažnai, per ilgą miegojimą ir
nuolatinį mieguistumą yra vis
dar linkę ignoruoti.
Nemiga – itin varginantis miego sutrikimas, kurio priežastimi
tampa įvairūs psichologiniai, fiziniai ir išoriniai veiksniai. Ūmias
nemigas, kurios tęsiasi trumpiau
nei 3 mėnesius, dažniausiai sukelia aiškiai atpažįstamos priežastys:
stresas, ūmūs sveikatos sutrikimai,
laiko juostos pakeitimas ar triukšmas. Trumpalaikę nemigą rudens
metu dėl laiko persukimo gali patirti ir vadinamieji „vyturiai“, kurie mėgsta keltis anksčiau, tačiau
žmogaus organizmas prie laiko
pokyčių linkęs prisitaikyti gana
greitai.
Sunkiau atpažinti lėtines nemigas nulemiančius faktorius, tačiau
nustatyta, jog jie dažniausiai būna
psichologiniai. Nemiga pasireiškia pablogėjusia savijauta dienos
metu, sumažėjusiu darbingumu,
sutrikusia dėmesio koncentracija bei nuovargiu. Ilgainiui tai gali
sukelti ir nerimo simptomus, kuomet žmogui neramu, ar kitą naktį
galės išsimiegoti; dėl nemigos gali
išsivystyti ir depresija. Nemiga
taip pat gali sutrikdyti medžiagų
apykaitą, padidinti nutukimo ir širdies kraujagyslių ligų riziką. Tarp
vyresnio amžiaus žmonių nemigos
atvejų daugėja, ir moterys su ja
susiduria dažniau - šis skirtumas
didžiausias menopauzės metu, kai
moterys nuo nemigos kenčia net
50 procentų dažniau nei tokio paties amžiaus vyrai.
Negalint vieną ar kelias dienas
pakankamai pamiegoti, svarbu
miegą kompensuoti kitą naktį ir
taip grįžti į miego režimą, tačiau
nereikėtų per ilgai leisti laiko lovoje.
Jeigu nuolatos norisi miegoti
ilgiau nei 9 – 10 valandų, tai gali
būti kitų lėtinių ligų (kvėpavimo,
širdies ar nervų) požymis. Yra įrodyta, kad per ilgas miegojimas netgi susijęs su didesniu mirtingumu
negu per trumpas miegojimas. Tokiu atveju geriausia kreiptis konsultacijos į gydytojus neurologus
- miego sutrikimų specialistus, kurie prireikus paskirs miego tyrimą.
Toks tyrimas parodo, kas vyksta
miego metu ir kodėl žmogus nesijaučia pailsėjęs.

Pranešimas spaudai
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SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai įvairius miškus: jaunuolynus, pusamžius, brandžius.
Žemę, apaugusią krūmais.
Tel.(8-625) 44123.
Miškus visoje Lietuvoje aukštomis kainomis, atsikaito iš karto,
apmoka notaro išlaidas, įvertina
miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Gamina šarvuotąsias duris namams, butams, laiptinėms, sandėliukams, rūsiams, garažams ir
kalviškus kiemo vartus, tvoras.
Tel. (8-647) 87625.

parduoda
Kuras
Alksnio, beržo ir klevo malkas
kaladėlėmis. Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas kaladėmis ir skaldytas.
Atraižas pakais ir supjautas.
Tel. (8-621) 53555.

siūlo darbą
Ieškote patikimo darbo užsienyje?
Įsidarbinkite namų tvarkytoja (-u)
Anglijoje. 100 proc. garantija, jokių
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083,
www.superdarbas.com

Geras, gerai
mokamas darbas
tvarkingam
elektrikui.
Darbas Panevėžyje.
Tel. (8-620) 77120.

Automobiliai
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel. (8-609) 31414,
(8-663) 58871.
Visų markių automobilius, motociklus.
Tel. (8-604) 55326.
Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
Kita
Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

PERKAME

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.
J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Brangiai - įvairius automobilius,
gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.
Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:
karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

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

Gyvuliai
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.

Vartojimo paskolos be užstato iki 10 000 Eur su nuolaidos
kodu „GERAS“. Akcija galioja iki
2018.12.31
Daugiau informacijos Medicinos
banko padaliniuose,
www.medbank.lt arba
tel. (8-800) 60700.
Kaminų įdėklai, pristatomi kaminai. Skarda 0,6-0,8 mm storio.
Kaminų remontas, skardinimas.
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705,
(8-652) 37118.

Perkame
melioracijos grioviuose
esančius krūmus
ir medžius.
Tel. (8-673) 19696.

SPAUDŽIA SULTIS

Valo kaminus, pečius.

AKCIJA
5 L TIK 2 Eur

Tel. (8-610) 08039.

UAB „Jonroka“ organizuoja:

A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir praradusiems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų registracija tel. (8-657) 68156.

Kita
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567, (8-686) 80994 .

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

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SPALIO 25 d. (ketvirtadienį)
prekiausime “Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn.
rudomis, raibomis, dėsliosiomis
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo
3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų.
Prekiausime kiaušiniais. Spec.
lesalai. Jei vėluosime, prašome
palaukti. Tel. (8-608) 69189.
Svėdasai 15:35, Čekonys
15:45,
N.Elmininkai
15:50,
Anykščiai
16:00
turgus,
Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis
16:20, Kavarskas 16:30, Svirnai
16:40.

Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą
Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės (buveinė - Ramybės g. 15, Anykščiai, įstaigos kodas 154278698) direktoriaus pareigoms užimti.
Konkursas skelbiamas Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje – www.vtd.lt , Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje - www.anyksciai.lt ir įstaigos interneto svetainėje
- www.anlig.lt

UAB “Gensera” siūlo darbą

statybos darbų vadovams, meistrams, brigadininkams, lauko vamzdynų montuotojams ir pagalbiniams darbininkams vandentiekio, buitinių
ir lietaus nuotekų tinklų statybos ir gerbūvio darbams visoje Lietuvoje
(yra galimybė rinktis darbą pagal gyvenamąją vietą). Suteikiame visas
darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui į darbą.
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais:
mob. tel. (8-691) 86121, tel. (8-46) 416188, ausra@gensera.lt.

Žaidimas nr. 1176 Žaidimo data: 2018-10-21 Skaičiai: 57 54 46 33 51 10 14 55 23 11 56 13 75 52 17 39 03 35 48 65 70
15 25 06 12 59 08 73 27 60 67 38 09 58 62 01 07 66 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 50 26 47 18 53 43 02 71 44 63 42 72
29 16 20 40 37 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 8320.00€ 2 Užbraukus
įstrižaines 39.00€ 54 Užbraukus eilutę 3.00€ 6604 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 41900 Papildomi prizai Bilietas Prizas
0208236 Automobilis “TOYOTA AURIS” 0222777 Automobilis “TOYOTA YARIS” 024*282 Pakvietimas į TV studiją 021*988
Pakvietimas į TV studiją 020*655 Pakvietimas į TV studiją 010*330 Pakvietimas į TV studiją

Per „Anykštą“ galite
pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar
kitomis progomis.

Geriausia kaina rajone. Siūlo
plačiausią pakuočių ir sulčių
pasirinkimą. Spaudykla yra
Anykščių r., Ažuožerių km.,
sename vaismedžių sandėlyje.
Kviečia visus nuo 8 iki 20 val.

Tel. 867586867.

gimė

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami
„Anykštos“ redakcijoje Vilniaus g.29, Anykščiai

Kajus PAVILONIS,
gimęs 10 08

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, mob.
(8-671) 76995.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679)
14241.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė, mob. tel. (8-677) 63734,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. (8-673) 11320.
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
šeštadieniais.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.
Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, Vyr. redaktorė
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 2500 egz.					
Užs. Nr. 1007
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien

Sanginas, Ramvydė, Odilija.
spalio 24 d.
Antanas, Daugailas,
Švitrigailė, Rapolas,
Gilbertas.
spalio 25 d.
Krizantas, Švitrigaila,
Vaigedė, Darija, Inga, Krizas.
spalio 26 d.
Liudginas, Mingintė,
Evaristas, Liaudginas, Vita.

mėnulis
spalio 23 priešpilnis
spalio 24 - 26 pilnatis

anekdotas
Mergina turguje perka papūgiuką,
pasisodina jį ant peties:
- Na, kvailiuk, įdomu, ar moki kalbėt?
- Kalbėti tai aš moku. O tu, kvailute, skraidyti moki?
***
Eina suvalkietis, aukštaitis ir žemaitis mišku. Išgirsta gegutę sakančią kū kū. Žemaitis pradeda kišenėje
žvanginti centus, ir staiga pajaučia,
kad kišenės sunkesnės, pasižiūri į kišenę, randa 1000 €, aukštaitis ir kratyti centus pradeda, tik žymiai stipriau
negu žemaitis ir randa aukso luitą.
Suvalkietis suprato, kad kuo labiau
žvanginsi, tuo daugiau turėsi. Tai ir
pradėjo barškinti kišenes. Praėjo metai, suvalkietis pagalvojo, kad užteks.
Pasižiūri į savo kišenes ir mato, kad
jos tuščios, ir susikrimtęs ištaria: - reikėjo negailėti pinigų ir juos žvanginti,
o ne butelio kamščiukus!
***
Auksinės vestuvės. Vyras klausia
žmonos:
- Brangioji, tu buvai man neištikima?
- Tris kartus.
- Kada buvo pirmas kartas?
- Atsimeni, kai banke niekas nenorėjo tau duoti kredito. Ir tada pats banko direktorius pasirašė ir asmeniškai
įteikė sutartį!
- Ačiū, brangioji! O, kada buvo antras kartas?
- Kai niekas nenorėjo tau daryti
operacijos. Ir tada pats skyriaus vadovas paėmė į rankas skalpelį!
- Ačiū, brangioji! Tu padovanojai
man gyvenimą! Ir su kuo tu mane iškeitei trečią kartą?
- Atsimeni, buvai kandidatas į mero
postą ir tau trūko 36 balsų…?

oras
+7
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MOZAIKA
Norvegija gedi nacių atominės
bombos kūrimo planus
sužlugdžiusio diversanto
Antrojo pasaulinio karo laikų
norvegų didvyris Joachimas Ronnebergas (Joachimas Rionebergas),
savo tėvynėje vadovavęs itin svarbiai diversantų operacijai, sužlugdžiusiai nacių planus pasigaminti
atominių ginklų, mirė sekmadienį,
būdamas 99 metų.
J. Ronnebergas ir kiti norvegų pasipriešinimo nariai buvo apmokyti
Didžiojoje Britanijoje. 1943 metų
kovą jis vadovavo šešių žmonių
grupei, pasiųstai į slaptą diversantų
operaciją „Gunnerside“.
Diversantai išsprogdino pietų
Norvegijoje veikusią įmonę, gaminusią sunkųjį vandenį – per ankstyvuosius branduolinės fizikos tyrimus naudotą itin svarbią medžiagą.
Šis žygis padėjo tašką nacių ambicijoms susikurti atominių bombų.
Etiopijoje gydytojai vieno
paciento skrandyje rado 122
vinis
Etiopijos chirurgai Adis Abeboje
savaitgalį atliko operaciją, per kurią
iš paciento skrandžio ištraukė daugiau nei šimtą vinių ir kitų aštrių
nevalgomų daiktų.
Pasak Šv. Petro specializuotos
ligoninės chirurgo Dawito Teare’o
(Davito Tiro), psichinę negalią turintis 33 metų pacientas veikiausiai
pats prarijo šiuos daiktus, tarp kurių
buvo 122 10 centimetrų ilgio vinys,
keturi smeigtukai, dantų krapštukas
ir stiklo šukės.

„Šis pacientas pastaruosius 10
metų serga psichine liga. Prieš dvejus metus jis nustojo vartoti vaistus
ir tai gali būti viena priežasčių, dėl
kurių jis pradėjo ryti nevalgomus
daiktus“, - sakė chirurgas naujienų
agentūrai AFP.
Pasak mediko, anksčiau jis yra
susidūręs su panašiais atvejais, kai
psichinę negalią turintys žmonės
rydavo aštrius daiktus, tačiau jų dar
niekad nebuvo tiek daug.
Pacientas po operacijos sveiksta,
pridūrė chirurgas.
Indianapolio zoologijos sode
liūtė nužudė savo patiną
JAV Indianos valstijos zoologijos
sode liūto patelė nugalabijo savo
ilgametę porą, sodo darbuotojai aiškinasi šio įvykio priežastis.
Indianapolio zoologijos sodo
administracija penktadienį informavo, kad liūtė Zuri užpuolė 10 metų
liūtą Njaką kiemo aptvare praėjusio
pirmadienio rytą, kol zoologijos sodas dar nebuvo atidarytas.
Ši aštuonerius metus kartu gyvenusi liūtų pora 2015-aisiais susilaukė trijų mažylių. Liūto patiną
Indianapoliui buvo paskolinęs San
Diego zoologijos sodas.
Pirmadienio rytą zoologijos sodo

darbuotojai sakė išgirdę neįprastai
aršų liūtų riaumojimą ir atskubėję
norėjo išskirti šią didžiųjų kačių
porą, tačiau Zuri laikė Njaką suėmusi dantimis už gerklės, kol jis
nustojo judėti. Vėliau atliktas tyrimas patvirtino, kad liūtas nustipo
uždusęs dėl žaizdų kaklo srityje.
Zoologijos sodo administracija
sako, kad kasdien prižiūrėtojų vestame žurnale nebuvo jokių įrašų
apie neįprastą liūtų agresyvumą,
susirėmimus arba vienas kitam padarytas žaizdas.
„Microsoft“ ir „Spektacom“
sukūrė „išmanią“ kriketo lazdą
JAV programinės ir techninės
įrangos gamybos milžinė „Microsoft“ kartu su startuoliu „Spektacom“ sukūrė „išmanią“ kriketo
lazdą.
„Microsoft“ pranešime spaudai
teigiama, jog „Power Bat“ pavadinta kriketo lazda tikralaikiu renka ir
analizuoja įvairius smūgiavimo ja
duomenimis, leidžiančius veiksmingai tobulinti žaidimo techniką.
Be to, ši lazda suteikia iš esmės
naujų rungtynių komentavimo galimybių.
Jutikliai fiksuoja daug naudojimosi lazda rodiklių, įskaitant kamuoliuko atsitrenkimo į lazdą greitį,
pasukimą, smūgio kokybę. Jutiklių
duomenys surenkami ir apdorojami
pasitelkiant „Microsoft Azure Sphere“ debesijos, dirbtinio intelekto
ir daiktų interneto technologijas.

sprintas
Biatlonas. Ignalinoje buvo
surengtos olimpinio čempiono
A.Šalnos taurės rudens biatlono
varžybos. Sportininkai rungtyniavo riedslidėmis individualioje distancijoje, o netaiklūs šūviai šaudykloje buvo baudžiami
30 sek. bauda.
Jaunučių mergaičių grupėje,
6 km nuotolyje, nugalėtoja tapo
Viktorija Kapancova.
Berniukų varžybose, 8 km
nuotolyje, trečias finišavo Titas
Raugas.
Jaunių iki 16 m grupėje (10
km nuotolyje) antrą vietą užėmė
Domas Jankauskas, o jaunių iki
18 m, 12,5 km nuotolyje, antrąją
vietą užėmė Gytis Mikoliūnas.
Šaškės. Anykštėnas šaškių
meistras Valdas Veršulis praėjusį savaitgalį Daugpilyje laimėjo
tarptautinį komercinį šaškių turnyrą.
Futbolas. Šį sezoną Anykščių
KKSC futbolo treniruotes pradėjo lankyti ir mergaitės.
Praėjusį antradienį anykštėnės sužaidė pirmąsias draugiškas rungtynes - svečiuose išbandė jėgas su Utenos „Utenio“
auklėtinėmis. KKSC mergaitės
pademonstravo ryžtą bei atkaklumą – susitikimas baigėsi lygiosiomis 1:1.

Skelbiama prenumerata
2019-iesiems metams

Užsisakiusieji visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam nei pusės metų laikotarpiui dalyvaus loterijoje.
Laimingųjų lauks prizai!
Prenumeratos kvitų kopijas prašome siųsti arba atnešti į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g.29, LT29145, Anykščiai).
Šiemet „Anykštos“ laikraščiui sukanka 70 metų.
Todėl visi „Anykštos“ bendraamžiai, gimę 1948-aisiais, laikraštį 2019iesiems metams gali užsisakyti už pusę kainos.
Tereikia atvykti į „Anykštos“ redakciją ir pateikti asmens dokumentą.
Ši 50-ies procentų nuolaida mūsų bendraamžiams galioja užsisakiusiems
„Anykštą“ visiems 2019- iesiems metams.
Telefonas pasiteiravimui (8-381) 59458.
„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

1 mėn.
EUR
8,00

3 mėn.
EUR
24,00

6 mėn. 12 mėn.
EUR
EUR
45 (48) 80 (96)

7,00

21,00

40,00

67,00

4,00

12,00

24,00

45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
7,00
21,00
35,00
64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
6,00
18,00
30,00
52,00
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
4,00
12,00
20,00
40,00
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“
„Aukštaitiškas formatas“
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1 num. 2 num. 3 num. 4 num.
EUR
EUR
EUR
EUR
2,00
4,00
6,00
8,00

Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt. Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.
Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.

