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Remigijaus Pečiukėno chemijos 
tyrimas - baigtas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ūkininkas, buvęs Anykščių rajono tarybos narys nuo ,,valstiečių“,  Remigijus Pečiukėnas už ,,juodosios chemijos“ laikymą atsipirks 
30 eurų bauda. Tiesa, Nacionalinė mokėjimo agentūra, taikydama sankcijas, jam greičiausiai sumažins tiesioginių išmokų sumą. 

Buvęs Anykščių rajono 
tarybos narys nuo ,,vals-
tiečių“, ūkininkas Remigi-
jus Pečiukėnas  pabandęs 
sutaupyti patyrė nelauktų 
išlaidų.

Lietuvoje neregistruoti herbicidai gali būti pavojingi ir gyvajai gamtai, ir žmonėms.                     
                                           Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Kęstučio gatvės rekonstrukcija gali
užtrukti iki 2020 - ųjų

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Anykščiuose rekonstruojama 
didžioji Kęstučio gatvės dalis. 

Darbai vyksta Anykščių rajo-
no savivaldybės užsakymu, jos 
bei Kelių direkcijos lėšomis ir 
kainuos 629 tūkst. eurų, kurių 
240 tūkst. bus įsisavinta šiemet. 
Darbai gali užsitęsti iki 2020 – 
ųjų birželio mėnesio.  

Dėl gatvės remonto gyven-
tojai negali automobiliais įva-
žiuoti į savo kiemus, tačiau ant 
statybininkų jie nepyksta.

Kęstučio gatvėje darbuojasi vilniškės bendrovės „Fegda“ statybininkai. 

Ieško. Anykščių rajono savi-
valdybės administracija paskel-
bė naują konkursą Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėjo 
pareigoms užimti. Kiek kar-
tų skelbtas šis konkursas jau ir 
patys valdininkai, turbūt, pasi-
metė. Daugiau nei prieš dvejus 
metus iš darbo išėjus Daivai 
Gasiūnienei, kitą nuolatinę vy-
riausiąją architektę buvo pavykę 
rasti tik pusmečiui.  

Reitingas. Buvusį Anykš-
čių rajono merą, viešųjų ryšių 
bendrovės „VIP Comunication“ 
savininką Darių Gudelį aukštai 
vertina įtakingiausi Lietuvos 
asmenys. „Delfi“ įtakingiausių-
jų apklausoje D.Gudelis ekono-
mikos ir verslo žmonių grupėje 
užėmė 24-ąją vietą. Visuomenės 
apklausoje D.Gudelis užėmė 43-
ąją vietą. 

Abejonės. Yra tikimybė, kad 
Anykščių-Panevėžio apygardoje 
per 2017 metų pavasarį vykusius 
Seimo rinkimus kandidatavęs 
Mindaugas Pauliukas varžysis 
tiesioginiuose Anykščių mero 
rinkimuose arba bent kandida-
tuos į Anykščių rajono tarybą. 
Ūkio ministro patarėju dirbantis 
M.Pauliukas „Anykštai“ dės-
tė, kad sprendimas dėl tolesnio 
dalyvavimo Anykščių politikoje 
subręs per artimiausią savaitę. 
Priminsime, kad M.Pauliukas 
yra dirbęs Anykščių rajono mero 
Leono Alesionkos patarėju. 

Autokrosas. Sekmadienį 
anykstėnas Mykolas Baliūnas 
dalyvavo autokroso varžybose 
Rokiškyje. Beje, toje pačioje 
trasoje vyko ir bulių kautynės. 
Autokroso 2000 kub. cm klasėje 
jis užtikrintai laimėjo pirmą vie-
tą tarp 12 sportininkų. 

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Karštis 
prekybininkus 
džiugino

Norbertas ČERNIAUSKAS, 
istorijos mokslų daktaras, VU 
dėstytojas, LRT tarybos narys: 
,,...tada gal reiktų keisti apdo-
vanojimo pavadinimą į „Mero 
anykštėnai“...  “

Abejones išsklaido viešumas „Keptuvių 
medžio“ 
pavėsyje
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spektras

Temidės svarstyklės

Mieli Anykščių krašto žmonės,
Prisimindami reikšmingą Juodojo kaspino ir Baltijos kelio die-

ną, išlaikykime stiprų bendrumo jausmą, viltį ir ryžtą. Branginki-
me ir gerbkime savo laisvę aktyviai ir vieningai dalyvaudami savo 
šalies gyvenime.

Lietuvos Respublikos Seimo nariai, anykštėnai
Antanas BAURA ir Sergejus JOVAIŠA

Neteisėtai. Buvęs Lietuvos au-
tomobilių kelių direkcijos vado-
vo pavaduotojas Daivis Zabulio-
nis ir antrą kartą iš pareigų buvo 
atleistas neteisėtai, jam priteista 
13,2 tūkst. eurų kompensacija už 
priverstines pravaikštas. D. Zabu-
lionio atleidimą neteistu pirma-
dienį paskelbė Vilniaus apygardos 
administracinis teismas. Tačiau 
pareiškėjas į darbą negrąžinamas, 
nes teismo vertinimu, nebus suda-
rytos sąlygos dirbti.

Vertinimas. Parlamentinėje 
opozicijoje esantys socialdemo-
kratai prašo prezidentės Dalios 
Grybauskaitės ir premjero  Sau-
liaus Skvernelio įvertinti aplinkos 
ministro Kęstučio Navicko ir kitų 
ministerijos vadovų, nepasiprie-
šinusių miškų kirtimų didinimui 
nuo 2019 metų, veiklą.

Kai kurie parlamentarai įtaria 
ministeriją tarnaujant medienos 
pramonei, o Miškų sąjūdis rei-
kalauja, kad Vyriausybė atšauktų 
naują, didesnę miškų kirtimo nor-
mą.     

Paskolos. Valstybinis studijų 
fondas nuo pirmadienio prade-
da priimti prašymus valstybės 
remiamoms paskoloms studijų 
kainai sumokėti, gyvenimo išlai-
doms ir dalinėms studijoms pagal 
tarptautines sutartis. Prašymus 
rudens semestro paskoloms ga-
lima teikti iki rugsėjo 14 dienos. 
Prašymai teikiami internetu. Pla-
nuojama, kad studentų, kuriems 
siūloma sudaryti paskolų sutartis, 
sąrašai bus paskelbti spalio 3 die-
ną. Fondas pažymi, kad paskolos 
studijų kainai dydis negali viršyti 
studijų kainos, paskola gyvenimo 
išlaidoms gali siekti iki 1,9 tūkst. 
eurų, paskola dalinėms studijoms 
pagal tarptautines (tarpžinybines) 
sutartis – iki 2280 eurų per me-
tus.

Diskusijos. Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos vado-
vybė su profesinėmis sąjungoms 
ir prekybininkais pirmadienį ap-
tars siekį Lietuvoje riboti preky-
bos centrų darbą sekmadieniais 
ir per šventes. Šalies profesinių 
sąjungų atstovai sutaria, kad iš 
pradžių parduotuvės nedirbtų per 
šventes ir paskutinį mėnesio se-
kmadienį.  Prekybininkai tam prie-
šinasi – Lietuvos prekybos įmonių 
asociacijos vykdomasis direkto-
rius Laurynas Vilimas anksčiau 
kritiškai vertino tokią idėją. Pasak 
jo, apribojus prekybos laiką, tektų 
mažinti darbuotojų skaičių, būtų 
pažeisti pirkėjų lūkesčiai, preky-
bos centrų darbuotojai nebetektų 
galimybės daugiau užsidirbti, nes 
per šventes ir savaitgaliais moka-
ma daugiau.   

Svarsto. Lietuvos institucijos 
tariasi, kaip pažaboti elektrines 
transporto priemones, taip siekiant 
išvengti incidentų. Diskusijos kilo, 
kai antrą kartą šią vasarą Lietuvos 
pajūryje elektrinio paspirtuko vai-
ruotojas susidūrė su pėsčiaisiais. 
Teisės aktų pakeitimus, susijusius 
su elektrinėmis transporto priemo-
nėmis, nagrinėja tarpinstitucinė 
darbo grupė. Jai vadovauja vi-
daus reikalų viceministras Darius 
Urbonas. „Darbai vyksta, viskas 
tvarkoje, yra daug ką aptarti, tai 
kalbamės, deramės ir bus padary-
ta“, – sakė vidaus reikalų ministro 
Eimučio Misiūno atstovas spaudai 
Karolis Vaitkevičius.

Kominis. Šeštadienį apie 12 
val. 45 min., Svėdasų seniūnijoje, 
kelio Kupiškis-Utena 29 km., su-
stabdyto automobilio AUDI A4, 
vairuotojui (g. 1965 m.) gyv. Ute-
nos r., Biliakiemio k., nustatytas 
sunkus 3,16 prom. girtumas. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į Utenos 
apskrities VPK areštinę.

Broliškai. Sekmadienį apie 20 
val.10 min. Kavarsko sen., Bu-
drių k., Budrių g., namo kieme, 
įvykusio konflikto metu vyras (g. 
1990 m.) (nustatytas 1,97 prom. 
girtumas) trenkė su kastuvu į gal-
vą broliui (g. 1985 m.) (nustatytas 
3,09 prom. girtumas). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras sulai-
kytas ir uždarytas į Utenos aps. 
VPK areštinę.

Smurtas I. Penktadienį apie 14 

val.15 min., namuose, esančiuo-
se Anykščiuose, Vairuotojų g., 
konflikto metu vyras (g. 1970 m.) 
smurtavo prieš žmoną (g. 1969 
m.). Po konflikto vyras iš namų 
pasišalino. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Smurtas II. Sekmadienį 22 
val.34 min., Debeikių sen., Aknys-
tos k., Dvaro g., vyras (g. 1982 m.) 
smurtavo prieš žmoną (g. 1994 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
Utenos aps. VPK areštinę.

Smurtas III. Sekmadienį 17 
val. 47 min., Troškūnų sen., Ra-
guvėlės k., Anykščių g., namuose, 
išgertuvių metu vyras (g. 1977 m.) 
(nustatytas 3,07 prom. girtumas) 
smurtavo prieš sugyventinę (g. 
1976 m.) (nustatytas 2,67 prom. 
girtumas). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir užda-
rytas į Utenos aps. VPK areštinę.

Anykščių savivaldybės mokyklose šventės pradžia:
Jono Biliūno gimnazijoje 10.00 val.
Antano Vienuolio progimnazijoje 9.00 val. 
Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje 9.00 val.
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje  10.00 val.
Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre 9.00 val.
Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje 10.00 val.
Debeikių pagrindinėje mokykloje 9.30 val.
Traupio pagrindinėje mokykloje 9.00 val.
Viešintų pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre 10.00 val.
Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla 8.00 val.

13.00 val. visi mokiniai, tėveliai, mokytojai kviečiami į miesto 
parką, kur vyks neformaliojo vaikų švietimo programų ir veiklų 
pristatymas. 

19.00 val. diskoteka miesto parke su Dj Tomas Green.

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak Nr. 821

Mokslo ir žinių diena 
Anykščių švietimo įstaigose

Besibaigianti vasara jau verčia po truputį galvoti apie 
naujus mokslo metus. Netrukus mokyklos skambutis su-
kvies mokinius ir mokytojus į klases, kur toliau bus tęsia-
mas nelengvas, bet mielas darbymetis.

Šiais metais rugsėjo 1 d. – šeštadienis, todėl Švietimo ministe-
rija suteikė galimybę pačioms mokykloms pasirinkti, kada reng-
ti mokslo metų pradžios šventę. Anykščių rajono savivaldybei 
priklausančiose ugdymo įstaigose Mokslo ir žinių dienos šventę 
vieningai rengs pirmadienį, rugsėjo 3 dieną. Taip nuspręsta ap-
klausus bendrojo ugdymo įstaigų vadovus, taip pat atsižvelgus į 
Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijas. 

Anykščių turguje litrinis inde-
lis voveraičių kainuoja apie porą 
eurų. Jas siūlė ir turguje sutiktas 
Padvarninkų kaimo gyvento-
jas. Jis teigė, kad miške nei jis, 
nei sūnus kol kas kitokių grybų 
kaip voveraitės neranda, tačiau 
tikisi, kad po liūčių pradės dygti 
baravykai ir didžiavosi, kad savo 

Baravykų teks palaukti Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Nepaisant liūčių, kol kas grybautojai miškuose randa tik vo-
veraičių, tačiau, patyrusių grybautojų nuomone, tuoj tuoj turi 
pradėti dygti ir baravykai.

grybus parduoda gražiose, ekolo-
giškose, Klaipėdoje pagamintose 
pakuotėse. 

Pernai grybai augo kaip ant 
mielių, dirbo visi grybų supirki-
mo punktai, grybai buvo pigūs. 
Šiemet net grybinguose Dzūkijos 
miškuose surinkti grybai super-
kami po 3 eurus 70 cnt. Anykš-
čiuose nepavyko surasti nė vie-
no veikiančio grybų supirkimo 
punkto. 

Padvarninkų miškuose gausu voveraičių.         Autoriaus nuotr. 

Savivaldybės administracijos 
direktoriaus Audroniaus Gali-
šankos alga pakilo nuo 2000 iki 
2031 euro, jo pavaduotojo Ramū-
no Blazarėno - nuo 1459 iki 1568 
eurų, mero patarėjų - nuo 1077 

Valdžios algos kyla Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Visi Anykščių rajono vadovai šių metų antrąjį ketvirtį uždirbo 
daugiau nei 2017 metais.

Mero Kęstučio Tubio alga pakilo nuo 2772 iki 2817 eurų, vice-
mero Sigučio Obelevičiaus - nuo 2442 iki 2526 eurų.

iki 1181 euro.  
Savivaldybės administracijos 

skyrių vedėjai šių metų antrą-
jį ketvirtį vidutiniškai uždirbo 
1409 eurus per mėnesį (2017 m. 
vidurkis - 1307 eurai), skyrių ve-

dėjų pavaduotojų (tiksliau pava-
duotojo, nes yra tik viena tokia 
pareigybė) alga šių metų antrąjį 
ketvirtį buvo 1345 eurai (2017 
m. - 1244 euro),  vyriausiųjų spe-
cialistų - 1160 (922), vyresniųjų 
specialistų - 799 (805), seniūnų 
- 990 (913), seniūnų pavaduotojų 
- 798 (744) , specialistų dirbančių 
pagal darbo sutartį  - 713 (563), 
socialinio darbo organizatorių 

- 400 (384), kvalifikuotų darbi-
ninkų - 584. Šiai kategorijai pri-
skiriamų darbuotojų 2017-aisiais 
nebuvo.

Daugiausiai Anykščių savival-
dybės administracijoje yra vyriau-
siųjų specialistų - 42. Šios kate-
gorijos valdininkams algos augo 
smarkiausiai - 238 eurais.

Valdininkų ir rajono vadovų 
atlyginimų vidurkiai skelbiami  
savivaldybės internetiniame pus-
lapyje. Paskelbti skaičiai - priskai-
čiuotos, t.y. „popierinės“ sumos.   

„Per karščius moterys nelinkusios 
būti prie viryklės, todėl augo pus-
fabrikačių, dešrelių, kito lengvai ir 
greitai paruošiamo maisto pardavimų 
apimtys“ - kalbėjo R.Kripaitienė. 

Ji aiškino, kad apskritai jau dės-

Karštis prekybininkus 
džiugino Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Karšta besibaigianti vasara Anykščių rajono vartotojų koope-

ratyvui buvo sėkminga. Natūralu, kad ledų, vaisvandenių, alaus 
pardavimai per karščius buvę ypač aukšti, tačiau, pasak Anykš-
čių rajono vartotojų kooperatyvo vadovės, ne tik troškulį malši-
nantys produktai didino prekybininkų pardavimų apimtys.

ningumas, kad šaltuoju metų laiku 
kooperatyvo parduotuvių pardavimų 
apimtys būna mažesnės nei vasarą. 
Net neatsižvelgiant ar vasara karšta, 
ar šalta.

Verslininkė kalbėjo, kad kaimų par-

duotuvių apyvartas sėkmingai didina 
pas senelius vasarojantys anūkai. 

Žinoma, prisideda ir sodybas 
Anykščių rajone turintys miestiečiai 
bei miesto ir rajono svečiai, turistai.

Anykščių rajono vartotojų koope-
ratyvas Anykščių mieste turi 5, rajone 
- 15 maisto prekių parduotuvių. Dalį 
valdomų patalpų kooperatyvas yra 
išnuomojęs. Paklausta, kodėl kartais 
priima sprendimus nuomoti patalpas, 
o ne įkurdinti jose paties kooperatyvo 
parduotuvę, R.Kripaitienė šyptelėjo: 
„Patalpų nuoma - taip pat verslas“. 

Priminsime, jog pvz., Svėdasuose 
maistu prekiauja ne Anykščių, o Ute-
nos vartotojų kooperatyvas, kuriam 
anykštėnai savo patalpas išnuomojo.

Anykščių rajono vartotojų ko-
operatyvo vadovė Rita Kripai-
tienė sako, kad vasaromis dau-
giau parduodama ne tik ledų ir 
gėrimų, bet ir greitai paruošia-
mo maisto produktų.
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Sandėlyje rasti Lietuvoje 
neregistruoti herbicidai

,,R. Pečiukėnui priklausančiame 
sandėlyje buvo rasti Lietuvoje nere-
gistruoti augalų apsaugos produktai: 
herbicidas Tribenuron-metilas 75 %, 
herbicidas Grodil ir vienas neiden-
tifikuotas produktas,“ - ,,Anykštai“ 
nurodė  Valstybinė augalininkystės 
tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Patikrinimą, gavę pavedimą, atli-
ko policijos pareigūnai, dalyvaujant 
Valstybinės augalininkystės tarnybos 
darbuotojams. Tyrime dalyvavo ir vi-
suomeninės organizacijos - Lietuvos 
augalų apsaugos asociacijos (LAAA) 
ekspertas.

Priminsime, jog dar nesulaukus 
cheminės ekspertizės išvadų LAAA 
direktorė Aušra Beniulienė  teigė, 
kad yra absoliučiai akivaizdu, kad 
radinys yra kontrabandinis, pasak jos, 
„prie kokybiškų produktų net nesto-
vėjęs“. Iš „Anykštos“ išgirdusi, kad 
R.Pečiukėnas, pas kurį rasta, kaip 
įtariama, kontrabandinė chemija, pa-
gal išsilavinimą yra agronomas, sakė 
negalinti tuo patikėti. 

„Tas jūsų ūkininkas turėtų būti arba 

Remigijaus Pečiukėno chemijos
 tyrimas - baigtas 

labai biednas ir dėl to durnas, arba jo-
kių kursų nebaigęs... Pagalvokit pa-
tys - vaistų juk pakrūmėse neperka-
me. Čia juk chemija, labai pavojingi 
produktai - niokojama gamta, miršta 
bitės ir dar kaimynams kliūva,“ - tvir-
tino LAAA direktorė.

Pasak LAAA direktorės 
A.Beniulienės, tokio pobūdžio che-
minių medžiagų, kurios rastos pas 
ūkininką R.Pečiukėną, vadinamosios 
„juodosios chemijos“, įvežimu į Lie-
tuvą ir jos platinimu mūsų šalyje už-
siima mafija. „Milteliai supilti į stati-
naites iš Kinijos atplukdomi jūriniais 
konteineriais. Ši kontrabanda gabe-
nama net ir lėktuvais. Kiniška che-
mija platinama konspiratyviai - jos 
taip paprastai nenusipirksi,“ - kalbėjo 
A.Beniulienė. (,,Įtariama, jog buvusio 
politiko sandėlyje ,,Juodoji chemija“ ; 
Vidmantas ŠMIGELSKAS, ,,Anykš-
ta“, 2018 05 19).

Skyrė pusę minimalios baudos

Valstybinė augalininkystės tarny-
ba, atsakydama raštu į ,,Anykštos“ 
žurnalisto klausimą apie bausmes 
R.Pečiukėnui, nurodė, kad ,,už minė-
tą nusižengimą pagal LR administra-
cinių nusižengimų kodeksą skiriama 

nuo 60 iki 120 eurų bauda. 
Kadangi R. Pečiukėnas anksčiau 

nebuvo baustas, savo kaltę pripažino 
ir gailėjosi dėl padaryto nusižengimo, 
jam buvo skirta pusė numatytos mini-
malios baudos, pritaikant administra-
cinį nurodymą – 30 eurų“ .

Taip pat R.Pečiukėnas įpareigotas 
perduoti nelegalius preparatus uti-
lizuoti. ,,Tarnybai buvo pateikti do-
kumentai, kad nelegalūs produktai 
buvo perduoti utilizavimo įmonei,“ 
- nurodė Valstybinė augalininkystės 
tarnyba.

Nacionalinės mokėjimo 
agentūros sankcijos - paslaptis

Nacionalinės mokėjimo agentūros 
(NMA) prie Žemės ūkio ministerijos 
atstovė ,,Anykštai“ teigė, jog kokio 
dydžio finansinės sankcijos gresia 
ūkininkui R.Pečiukėnui yra neskelb-
tini duomenys. 

Paradoksas, tačiau, pasirodo, pati 
tiesioginių išmokų suma skiriama 
konkrečiam ūkininkui yra vieši duo-
menys. NMA atstovė ,,Anykštai“ 
nurodė, kad R.Pečiukėnui už 2017-
uosius metus tiesioginių išmokų pri-
skaičiuota 8,8 tūkst. eurų.

R.Pečiukėnas su sūnumis valdo 

kelis šimtus hektarų žemės, pagrin-
dinis jo ūkis - Kurklių seniūnijoje. 
Redakcijos duomenimis, arba pats 
R.Pečiukėnas, arba jo sūnūs yra ir 
,,Zaizdrų“ kooperatyvo dalininkai 
- šiam kooperatyvui baudos neskir-
tos, sankcijos taikomos nebus. Pasak   
Valstybinės augalininkystės tarnybos 
atstovės, visa atsakomybė už ,,juo-
dąją chemiją“ tenka ūkininkui, kurio 
sandėlyje ji rasta.  

Redakcijos šaltinių teigimu, 
R.Pečiukėnas konfliktuoja su kitais 
ūkininkais, neva jis ,,nustatęs“,  kas 
skundikas, neva santykių aiškinima-
sis iki muštynių nuėjęs. Tačiau Ute-
nos apskrities vyriausiasis policijos 
komisariatas nuo gegužės 1-osios iki 
pat šių dienų nėra gavęs jokio pareiš-
kimo, kuriame kaip nors figūruotų 
ūkininko R.Pečiukėno pavardė.   

Cheminėms medžiagoms 
parodė Anykščių rajoną

Priminime, jog dėl R.Pečiukėno 
herbicidų buvo kilęs neusipratimas. 
Chemiją išsivežė Anykščių policijos 
pareigūnai, o paskui vargo ieškodami, 
kam jas perduoti, mat komisariatas 
chemijos sandėliavimui nėra pritaiky-
tas. Dabar paaiškėjo, kad chemikalų 
tampyti nereikia : sukurtas mechaniz-
mas, pagal kurį tų medžiagų privalo 
atsikratyti pats ūkininkas. Yra firmos, 
kurios utilizuoja aplinkai pavojingas 
medžiagas - pažeidėjui nurodoma 
nusipirkti šią paslaugą ir pateikti do-
kumentus, jog chemikalai yra sunai-
kinti.  

Laukia, kada ateis 
Marijonos 
Fergizienės eilė

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS, Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio Žukausko memoriali-
nio muziejaus kuratorius, Anykš-
čių rajono Kultūros tarybos pirmi-
ninkas: 

- Šis apdovanojimas nėra sistemi-
nis. Nėra kriterijų, nėra nuostatų, ne-
aišku, kas už jį prisiima atsakomybę. 
Svarstau, bus Marijona Fergizienė 
apdovanota už aktyvią visuomeninę 
poziciją ar nebus... Ekspromtu suma-
nymas sugalvotas už tai ir yra pakibęs. 
Kultūros taryba svarstyti šio klausimo 
nebuvo kviesta. Nesuprantu, kaip ir už 
ką apdovanojamus asmenis atrenka. 
Jeigu meras šį apdovanojimą sumąs-
tė, tegul ir būna tai mero vienasmenis 

Gražios iniciatyvos kartais sukelia daugiau 
pykčio nei džiaugsmo

Graži idėja nusipelniusius anykštėnus pagerbti „Šimtmečio 
ženklais“ apauginta paslaptimis. Neaišku, kokie tų apdovanoji-
mų kriterijai, pretendentų pavardės - neskelbiamos, o ką apdo-
vanoti parenka rajono vadovai ir laikinoji Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė. 

Pašnekovų klausėme, ar tokia metodika yra teisinga. Juk pvz., 
kultūrininkai galėjo patys parinkti labiausiai kultūrai nusipel-
niusius asmenis, sportininkai - sportui ir t.t. 

sprendimas. Bet nieko blogo tame ne-
matau. Apdovanojimas yra proginis - 
Lietuvos šimtmečiui. Šimtmečio me-
tais Anykščiams vadovauja Kęstutis 
Tubis, turintis gyventojų pasitikėjimo 
mandatą. Tegul apdovanoja...

Abejones 
išsklaido viešumas

Norbertas ČERNIAUSKAS, is-
torijos mokslų daktaras, VU dėsty-
tojas, LRT tarybos narys: 

- Viena ausimi esu girdėjąs, kad ir 
kitose Lietuvos savivaldybėsi dalina-
mi šimtmečio ženklai. Pati iniciatyva 
yra sveikintina, svarbu, kad ji neatsi-
suktų kitu galu, kad nesukeltų daugiau 
pykčio nei džiaugsmo. Manau, kad 
turi būti aiškūs kriterijai, komisija. 
Akivaizdus vienas dalykas, kad visas 
dviprasmybes išsprendžia viešumas. 

Anykščių atveju, jeigu „šimtmečio 
anykštėnus“ parenka pats meras, tada 
gal reiktų keisti apdovanojimo pava-
dinimą į „Mero anykštėnai“...  

Negali „Šimtmečio anykštėnų“ 
lyginti su nacionalinių apdovano-
jimų laureatais, bet... Pretendentų į 
nacionalinius apdovanojimus pavar-
dės būna viešai paskelbtos, būna pa-
skelbta ir tų apdovanojimų komisijos 
sudėtis, ir labai aiškūs apdovanojimų 
kriterijai.   

Turėtų būti 
komisija ir aiškūs 
kriterijai

Gintaras ŠILEIKIS, trijų kaden-
cijų Seimo narys, Panevėžio miesto 
tarybos narys, VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ vadybinin-
kas: 

- Panevėžyje renkami Garbės pi-
liečiai bei nusipelnę panevėžiečiai. 
Pastarieji renkami pagal veiklos sry-
tis, tokį titulą turi jau nemažai pane-
vėžiečių. Yra  komisijos, yra aiškūs 
kriterijai. Ir Anykščių atveju turėtų 
būti komisija ir kriterijai, kitaip išei-
na ne pagarba, o stichiškas reiškinys. 
Apdovanojimų nevertinčiau pagal 
mastelį, dydį - jei jau valdžia sugal-

voja teikti apdovanojimus, pradžioje 
turi sugalvoti tų apdovanojimų prin-
cipus ir kriterijus. Nesuprantu, kodėl 
to nedaroma. Susėstų garbingi anykš-
tėnai visuomeninkai ir pasiūlytų, kas 
iš pretendentų yra verčiausias būti 
pagerbtu.  

Valdžios 
nuomonė turėtų 
būti tik vienas iš 
balsų

Mindaugas PAULIUKAS, Ūkio 
ministro patarėjas, buvęs kandi-
datas į Seimą Anykščių-Panevėžio 
apygardoje: 

- Nepritariu, kad „Šimtmečio 
anykštėnai“ būtų parenkami valdžios 
kabinetuose. Be abejo, valdžios nuo-
monė yra svarbi, tačiau ji turėtų būti 
tik viena iš nuomonių. Anykščiai 
turi stiprias, veiklias bendruomenes. 
Norėtųsi, kad bendruomenės keltų 
savo kandidatus, kad jie būtų viešai 
svarstomi. Įsivaizduoju, kad „Šim-
tmečio anykštėno“ titulas turėtų kelti 
džiaugsmą tam, kuris jį gavo ir tiems, 
kurie kandidatūrą pasiūlė. Šiuos 
žmones įsivaizduoju, kaip savotiškus 
Anykščių ambasadorius.  

-ANYKŠTA

Statybininkai. Lietuvos statybų 
bendrovėms susiduriant su kva-
lifikuotų specialistų trūkumu, vis 
dažniau trūkstamas darbo vietas 
užpildo ukrainiečiai. Migracijos 
departamentas prognozuoja, jog į 
Lietuvą atvykstančių dirbti Ukrai-
nos piliečių skaičius ateinančiais 
metais augs 30-50 procentų.

Departamento duomenimis, per 
7 mėnesius užsieniečiams dirbti 
Lietuvoje išduota 22, 2 tūkst. vizų, 
iš kurių maždaug 80 proc. – ukrai-
niečiams. Dar 6,3 tūkst. Ukrainos 
piliečių šįmet gavo leidimą gy-
venti Lietuvoje. Palyginimui, per-
nai per visus metus užsieniečiams 
išduota kiek daugiau nei 23 tūkst. 
vizų dirbti, o ukrainiečiams - be-
veik 6 tūkst. leidimų gyventi.

Priims. Kelios ministerijos pa-
rengė pataisas, kurios reglamen-
tuotų lietuvių kilmės asmenų ir jų 
šeimos narių perkėlimą iš huma-
nitarinės krizės ištiktos užsienio 
valstybės. Dėl pagalbos tokiems 
asmenims iš pradžių diskutavo 
vyriausybinė darbo grupė, ji ir pa-
siūlė rengti specialų įstatymą.

Šiai darbo grupei vadovavęs 
Vyriausybės vicekancleris Deivi-
das Matulionis sakė, kad iniciaty-
va plačiau reglamentuoti pagalbą 
persikeliantiems į Lietuvą kilo 
Užsienio reikalų ministerijai. Ją 
pasiekė pagalbos prašymai iš eko-
nominį nuosmukį išgyvenančios 
Venesuelos. Anksčiau kelerius 
metus Lietuva rėmė iš neramumų 
apimtų Ukrainos regionų persike-
liančius lietuvių kilmės asmenis, 
tačiau tai daryta be specialaus įsta-
tymo – tokią galimybę reglamen-
tavo tik Vyriausybės nutarimas. 
„Tai aktualu bet kuriai valstybei, 
kurioje yra humanitarinė krizė ir 
kurioje yra Lietuvos piliečių, no-
rinčių grįžti, arba lietuvių kilmės 
asmenų“, – teigė D. Matulionis.

Pareigūnai. Šįmet gegužės 
25-ąją įsigaliojus Europos Są-
jungos (ES) Bendrajam duomenų 
apsaugos reglamentui, Lietuvoje 
pradedami įdarbinti duomenų ap-
saugos pareigūnai. Numatyta, kad 
juos privalės turėti valstybinės 
institucijos, kurių šalyje yra per 
4000, taip pat privačios įmonės 
ar įstaigos. Kiekviena duomenų 
apsaugos specialistą įdarbinusi 
įstaiga arba įmonė apie tai priva-
lo pranešti Valstybinei duomenų 
apsaugos inspekcijai (VDAI). 
Rugpjūčio 17-osios duomenimis, 
minėtus pareigūnus jau turėjo 848 
šalies įmonės ar įstaigos. Įmonės 
ir įstaigos yra įdarbinusios kiek 
daugiau nei 500 duomenų apsau-
gos pareigūnų, samdoma per 300 
kviestinių specialistų.

Lengvata. Nuo kitų metų siūlo-
ma sudaryti galimybę verslui skir-
ti didesnę paramą kino kūrėjams – 
mokesčių lengvatą norima taikyti 
didesnei paramos sumai. Finansų 
ministerijos parengtame Pelno 
mokesčio įstatymo projekte siū-
loma, kad bendra parama, suteikta 
kino kūrėjams Lietuvoje veikian-
čių bendrovių ar užsienio bendro-
vių filialų, galėtų siekti 30 proc. 
visų filmo ar jo dalies gamybos 
išlaidų – iki šiol ši dalis negalė-
jo būti didesnė nei 20 procentų. 
Projekte taip pat numatoma pra-
tęsti paramos galiojimo terminą 
iki 2023-iųjų pabaigos. Lengvata 
Lietuvoje galioja nuo 2014-ųjų 
sausio ir turėjo būti atšaukta šių 
metų pabaigoje.

R
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AkIRATIs

savaitgalio diskusija

 Jonas: „Šapoka tvarkėsi gerai ir 
vargiai ar ką geriau Tubis suras. Prieš 
atleidžiant reikia galvoti ar ką geriau 
surasi, o rezultatą dabar matome 
visi“.

???: „O kodėl taip nesiseka su 
Architektūros skyriumi? Su Statybų 
skyriumi? Su Viešintų seniūnija? ir 
t.t.?“

Veiksmui vadovauja tas atsaky-
mas į ???: „kuriam patinka supirkti 
valgyklas (nu gal dar medieną pilies 
statybai?).

Anyksciai: „Blogai vertinu, nes 
mokėti už komunalines paslaugas 
mėnesiui 18.22 euro, nematau už ką. 
O kai reikia už kaupiamas lėšas kaž-

Didžiausia komunalininkų bėda – nekompetentingų asmenų įdarbinimas
Pernai iš darbo atleidus UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ il-

gametį direktorių Kazimierą Šapoką, jį pakeitęs laikinasis vado-
vas Jonas Žukauskas vardino buvusio direktoriaus klaidas. Rajo-
no Tarybai pristatinėdamas savo veiklos ataskaitą, J.Žukauskas 
ypač daug dėmesio skyrė K.Šapokos klaidų (jo nuomone) įvar-
dinimui. Neišdirbęs nei metų, darbo neteko ir pats J.Žukauskas. 
Naujasis laikinasis UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ vadovas 
Linas Pravilionis taip pat kalba, kad teks taisyti buvusio laikinojo 
direktoriaus klaidas, nes kitaip įmonė bankrutuos. 

Kaip manote, kas čia vyksta? Patologiškai nesiseka su komu-
nalinio vadovais? Ar tos įmonės specifika tokia sudėtinga, kad jos 
jau niekas negali prikelti ant kojų?

ką padaryti, tai tada spyriojasi, nenori 
daryti žmonėms. Pvz., mėnesį gyve-
nom su sulūžusia kodine spyna, kol 
netrūko vienam kaimynui kantrybė ir 
pats suremontavo už mūsų sumestas 
lėšas. Gėda komunaliniui turėtų būti, 
nes, manau, daug žmonių kenčia ty-
lėdami“.

verslas: „Mes suinteresuoti, kad 
paslaugos, teikiamos gyventojams, 
būtų organizuojamos privataus vers-
lo. Miestuose tai sėkmingai vykdoma 
ir tas verslas geranoriškai bendradar-
biauja su politine organizacija, kuri 
turi įtakos miesto valdžios ir vyriau-
sybės atstovams“.

VA TEP: „Paliuosuot nuo pirma-

dienio Savicko etatą su pačiu netin-
kamiausiu darbuotoju, panaikinti pri-
kurtų visokių kitų etatų ir bus tvarka, 
bus pinigų, bus ir pelninga įmonė“.

Benderis: „O ko tyli Didysis trin-
tukas – Liogė? Jis prieš rinkimus ža-
dėjo! kad už atliekų surinkimą reikės 
mokėti ne pagal normą,o už kiekį.“

To va tep: „Jei ne Savickas, komu-
naliniam seniai būtų „p.....c“

Naujas etatas atsakymas į: To va 
tep: „Savickas ir Tubys yra Anykščių 
pagrindiniai ramsčiai. Be jų rajonas 
nusiristų į bedugnę. Siūlau jiems 
abiems įteikti 100- mečio medalį ir 
paraleliai einančią gatvę pervadinki-
me Tubio ir Alfrydo gatve“.

Xxx: „blogai, taip blogai dar tikrai 
nebuvo“.

112 atsakymas į xxx: „Ar reika-

linga medikų pagalba? Ar vartojote 
alkoholį, ar kokius svaigalus, ar apsi-
nuodijote maistu?“

Nemiegok, vadove, ilgai...: „Ryte 
vos kelios minutės po šešių einu į 
darbą. Dvi gatvės valytojos jau varo 
mobiliais telefonais arba diskutuoja 
tarpusavy. Kita prie mano darbovie-
tės sėdi, kojas padėjusi ant suolelio. 
Gal serga, o gal tiesiog nėra įkvėpi-
mo. Tai kas valys gatves? Gal reikėtų 
vadui anksčiau nukilti ir pažiūrėti, kas 
ką veikia“.

W: „Įdomūs tie anykštėnai, jie 
kvaršina galvą kas taps komunalinio 
direktorium , o po nosim nemato, 
kad Anykščių miestelis tampa kai-
mu, mažėja darbingų žmonių, darbo 
pasiūlų praktiškai nebėra, gali kažkas 
prieštarauti, kad darbo yra, bet kam 

ir už kiek? Kol kas senjorams gan 
neblogai, bet jau paslaugos traukiasi, 
nu žada, kad slaugos ligonine išliks, 
o kas bus su jauna karta? Nu, Sigutis 
sako dar anykštėnams trūksta pilies ir 
Anykščiai suklestės... Visi kliedi apie 
turistus, kaip Anykščiai suklestės ir 
taps nebe Vasiukai. Ar kam nors pasi-
darė geriau gyventi, kad pastatė Lajų 
taką ir t.t.Be investicijų į gamybą, lau-
kia butaforinė pilis. Ar to norim?“

Petras: „Siūlau į direktorius vietą 
skirti A.Galisanką. Manau, puikiai 
susitvarkys. Pavaduotojas galėtų būti 
R.Blazarėnas. Gera kompanija, di-
delė patirtis. Įmonė bus pirmaujanti 
visom prasmėm“.

Rokas: „O kaip nebankrutuos, kai 
politikai priverčia į darbą priimti sa-
vickus?“

-ANYKŠTA

(Atkelta iš 1 psl.)

Su gyventojais sutaria

Buvusi duobėta ir siaura Kęs-
tučio gatvė po rekonstrukcijos 
pasikeis neatpažįstamai. Joje 
bus įrengti nauji šaligatviai, lie-
taus vandens kanalizacija, dvira-
čių takas, automobilių stovėjimo 
aikštelės, kurių viena ties žydų 
kapais. Gatvėje dirba vilniškės 
UAB „Fegda“ darbininkai su 
šiuolaikine technika. Ši bendro-
vė anykštėnams jau pažįstama, 
nes rekonstravo skersgatvį tarp 
J. Biliūno ir Parko gatvių, o vi-
sai neseniai greitai ir kokybiškai 
atnaujino jungiamąją gatvę tarp 
Šaltupio ir Liudiškių gatvių. 

Statybininkai nugremžia be-
veik metro storio gatvės pavir-
šių, tad gyventojai negali įva-
žiuoti į savo kiemus. Dalis jų 
automobilius palieka gatvėje, 
kai čia nedirba statybininkai. 

Kęstučio gatvės rekonstrukcija gali 
užtrukti iki 2020 - ųjų

„Gyventojai supratingi, suta-
riame“, - sakė pakalbinti „Feg-
dos“ darbininkai. Beje, ir keli 
šnekinti gyventojai ant staty-

Dėl rekonstruojamos Kęstučio gatvės dalis gyventojų automobiliais negali patekti į savo kiemus. 

bininkų nepyko, nes mato, kad 
nepatogumai yra neišvengiami 
ir laikini. „Man įvažiavimas bū-
tinai reikalingas“, - sakė vienas 

gyventojas. – Jie nesispyriojo, 
kaip mat padarė“. 

Dirbo ir šeštadienį

Šeštadienį Kęstučio gatvėje irgi 
virė darbas. Pasinaudodami proga 
dujotiekininkai klojo dujotiekio 
trasą nuo 56 iki 76 namo. „Dirba-
me šeštadienį, kad netrukdytume 
gatvę rekonstruojantiems kelinin-
kams ar jie mums“, - „Anykštai“ 
sakė pakalbinti UAB „Dujotiekio 
statyba“ darbininkai.

Pasiteiravus, kada Kęstučio 
gatvė bus baigta rekonstruoti, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos vyriausiasis spe-
cialistas Aloyzas Niurka sakė, 
kad sutartis su „Fegda“pasirašyta, 
kurioje numatyta, kad darbai tu-
rėtų būti baigti 2020 – ųjų birže-
lio mėnesį. 

Viliamasi, kad statybininkai iki 
žiemos spės gatvę asfaltuoti, o jei 
leis sąlygos, ir šaligatvio kažkiek 
paklos.

Šeštadienį gatvėje darbavosi 
dujotiekininkai. 

Autoriaus nuotr. Remontuojama gatve dviračius tenka vestis.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Šeimininkė pasitinka kieme, ša-
lia kažką dirba Utenoje gyvenantis 
jos sūnus Dalius. Nepatikėsi, kad 
žvaliai besišypsančiai, energingai 
moteriai jau aštuoniasdešimt. Rodo 
itin gražiai sutvarkytą sodybą. 
Šviesiu kilimu prie tvenkinio šlie-
jasi veja. Ten – pirtelė, savotiškai 
padabinta senovę menančiais ra-
kandais. Gandralizdis su dviem jau 
užaugusiais ir sparnus mankštinan-
čiais gandrais. „Trečią kažkodėl iš 
lizdo išmetė“, - tarsteli moteris, kai 
vaikštome po pievą ir grožimės tai 
keistu akmeniu, ar man neregėtu 
augalu. Prie namų iš lauko akmenų 
sukurta kompozicija, kurioje tarsi 
kalnų upeliu į milžinišką ąsotį teka 
iš vandentiekio atvestas vanduo, 
o iš jo čiurlena į baseinėlį. Pasak  
D. Šiukščiuvienės, gėlės sodyboje 
žydi nuo ankstyvo pavasario iki 
rudenio šalnų. Ji augina ne tik gė-
les, bet ir prieskoninius augalus. O 
agurkų lysvė pakylėta ir apkalta 
lentomis. Tai sūnus pasistengė, kad 
mamai nereikėtų lankstytis. 

Moteris ypač didžiuojasi beveik 
iki namo pastogės užaugusiu vijo-
kliniu, keistais, man nematytais, 
žiedais, augalu, siūlė paimti daige-
lį ir prisiauginti, nes ne vienam jos 
uglių jau dovanojusi. 

Tačiau man maga kuo greičiau 
prieiti  prie to keptuvėmis tilin-
džiuojančio „keptuvių medžio“. 

Pasak D. O. Šiukščiuvienės, vis-
kas prasidėjo jau seniai, gal prieš 
aštuonetą metų, tačiau kol keptu-
vių buvo nedaug, niekas to medžio 
nė nepastebėdavo. Pirmiausiai ant 
medžio atsidūrė jai pačiai neberei-
kalingos keptuvės, o vėliau pamatę 

„Keptuvių medžio“ pavėsyje Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Išskirtinai gražioje vietoje, prie Rubikių ežero esančiame Mačionių kaime (Skiemonių sen.) daug 
gražių ir netgi originalių sodybų. Viena jų pagrindine gatve važiuojančius priverčia sulėtinti greitį, 
ar net sustoti, paženklinta vėjyje keptuves siūbuojančiu medžiu. Joje gyvena buvusi tremtinė, me-
dikė nuostabios sodybos šeimininkė Dalia Ona Šiukščiuvienė. Beje, sodyboje ant grakštaus stiebo 
plevėsuoja trispalvė, tarsi primindama, kad čia gyvena tikri grožį puoselėjantys Lietuvos patriotai.  

Kęstučio gatvės rekonstrukcija gali 
užtrukti iki 2020 - ųjų

Dalia Ona Šiukščiuvienė rodo keptuvėlę, skirtą maistą kūdikiams gaminti. 

„keptuvių medį“, keptuves pradėjo 
dovanoti kaimynai, giminės, drau-
gai. 

„Kiekviena jų turi savo istoriją, 
galėčiau pasakoti ir pasakoti, - 
sako moteris. – Štai ta miniatiūrinė 
skirta gaminti maistelį kūdikiui, o 
va anoje iškeptu kepsniu galima 
pamaitinti ir dešimties žmonių 
šeimyną. Tačiau svarbiausia, visos 
jos nuo vėjo liesdamosis viena į 
kitą skamba skirtingai. Mat vienos 
iš tauraus vario, kitos iš geležies, 
aliuminio ar dar kokio lydinio pa-
gamintos“. Pašnekovė neslepia, 
kad kiekviena kieno nors jai do-
vanota dar nematyta keptuvė ją 
pradžiugina ir randa savo vietą ant 
medžio. „Dabar jų ten sūpuojasi 
daugiau kaip penkios dešimtys“, - 
sako moteris. 

Jos gyvenimo kelias ne rožėmis 
klotas. Su tėvais ir artimaisiais 
buvo ištremta į Sibirą, ten, Irkuts-
ko srityje, praleido 12 metų, baigė 
medicinos mokyklą. Kai sugrįžo į 
Lietuvą, buvusios tremtinės niekas 
nenorėjo priimti į darbą ir priregis-
truoti. „Ačiū, amžiną jam atilsį, bu-
vusiam Anykščių ligoninės vyriau-
siam gydytojui Broniui Šinkūnui, 
- prisiminė O. D. Šiukščiuvienė. – 
Nepabūgo, priėmė. Taip atsidūriau 
Mačionyse ir čia prabėgo gražiausi 
mano gyvenimo metai. Berods nuo 
1960 – ųjų iki išėjau į pensiją dir-
bau Mačionių akušeriniame – fel-
čeriniame punkte. 

Plyname lauke su jau amžino 
atilsio išėjusiu vyru Antanu 1982 
- aisiais pasistatėme namą, pradė-
jome tvarkytis. Užveisėme sodą, 
gėlynus, užauginome ir į gyveni-

mą išleidome vaikus. Beje, felče-
rinis – akušerinis punktas vėliau 
buvo perkeltas į mūsų namus, tad 
užtarnauto poilsio sulaukiau savo 
namuose.“

Pašnekovė rodo jaukias, irgi ne 
be vaikų pastangų šiuolaikiškai 
įrengtas namo erdves, tviskančias 
švara ir tvarka. Rodos, nieko ne-
reikalingo jose nėra, viskas apgal-
vota, visi baldai ir daiktai turi savo 
vietą ir paskirtį. 

D. ir A. Šiukščiai užaugino tris 
vaikus, tačiau 6 anūkais ir 3 proa-
nūkiais dabar jau tegali džiaugtis 
viena. „Darbo dienomis čia tuščia, 
tačiau žinotumėt koks šurmulys 
būna, kai čia savaitgaliais, ypač 
vasarą, visi suvažiuoja! – džiaugė-
si moteris. – Svarbiausia gyvenime 

„Keptuvių medžiu“ tapo sena nudžiūvusi slyva.

Prie tvenkinio – pirtelė.
Autoriaus nuotr.

Sodyboje vaikščiojo išskristi 
susiruošęs gandras.

Ką tai reiškia?
Pastarieji metai stebina sun-

kiai paaiškinamais orais – tai 
viskas skęsta lietuje, tai pavasa-
ris panašesnis į žiemą, tai vasarą 
karščiai kepina lyg kokioje Itali-
joje gyventume. Maža to, vasa-
ros pabaigoje net obelis žydėti 
pradėjo. Girdėjau, kad gamtinin-
kai sako, jog medžių žydėjimas 
vasaros pabaigoje ar rudenį nėra 

stebuklas, bet vis tik stebina. 
Kodėl obelis žydi šiuo metu, ar 
ji dėl to vėliau nenudžius?

„Anykštos“ laikraščio 
skaitytoja iš Troškūnų 

seniūnijos

Komentuoja gamtininkas Si-
gutis Obelevičius:

„Dažnai taip nutinka po ne-

tipinių gamtos reiškinių. Šiais 
matais buvo sausra, karštis ir au-
galai susipainiojo. Sausros peri-
odas augalams galėjo pasirodyti 
kaip žiema. Šiaip nebūna masi-
nis augalų žydėjimas, paprastai 
pražysta viena kita šakelė, tai 
augalui jokios žalos nepadaro. 
Žinoma, jei žydėjimas būtų ma-
siškas, apimtų visą medį, auga-
las gal nebeperžiemotų. Toks 
reiškinys, nors netipinis, bet pa-
sitaiko“.

užaugint gerus vaikus. Juk visas 
sodybos grožis jų sukurtas. Jie atva-
žiuoja ir dirba. Viena aš jau neįveik-
čiau sodybą puoselėti ir prižiūrėti“.

Darbas, judėjimas, moters nuo-
mone, yra jos geros sveikatos ir 
žvalumo šaltinis. Visus augalėlius 
reikia prižiūrėti su meile, laistyti, 
ravėti. Taip ir bėga neprailgstančios 
Mačionių gyventojos dienos. 
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horoskopai
AVINAS Kuo daugiau poilsio 

ir pramogų šią savaitę! Atidėkite 
vėlesniam laikui visus darbus, ku-
rie tik gali palaukti. Jums būtina 
kaip reikiant atsipūsti, ir vien tik 
savaitgalio tam nepakaks. Jei gali-
te, išvykite kur nors. Ir kuo toliau, 
tuo geriau. Spręsdamas finansinius 
reikalus drąsiai vadovaukitės intu-
icija.

JAUTIS Visuomeninė veikla 
pirmomis savaitės dienomis bus 
ypač produktyvi. Susirasite nau-
jų draugų ir bendraminčių. Tiesa, 
bendri projektai gali baigtis visai 
ne taip, kaip jūs tikėjotės, bet tai 
dar nėra priežastis jų atsisaky-
ti. Tiesiog būkite atsargesnis, jei 
manote, kad esate įtraukiamas į 
avantiūrą. Jei traukia kelionės, sa-
vaitgalį pasistenkite šį savo norą 
įgyvendinti.

DVYNIAI Pirmoje savaitės pu-
sėje būsite linkęs daryti pats vienas 
ir savo rankomis. Tik nuo ketvir-
tadienio bendradarbiavimas, ypač 
dalykinis, gali būti vaisingas. Sa-

vaitgalį neišlaidaukite, nes pinigi-
nė ištuštės bematant.

VĖŽYS Saugokitės, šią savaitę 
galite patirti didelių nuostolių. Sa-
vaitės pradžioje jūsų planams gali 
būti labai nepritarta, bet neklausy-
kite neargumentuotos nuomonės. 
Trečiadienį ar ketvirtadienį galima 
labai perspektyvi pažintis. Į savai-
tės pabaigą veikiausiai pasijusite 
labai pavargęs. Neprievartaukite 
savęs, raskite laiko poilsiui.

LIŪTAS Šią savaitę niekam 
neleiskite stoti jums skersai kelio. 
Klausykite savo širdies ir intuici-
jos. Ketvirtadienį ar penktadienį 
galite turėti problemų dėl namiš-
kių. Savaitgalį užsiimkite tik to-
kiais projektais, kurie pareikalaus 
iš jūsų darbo ir laiko, bet ne pini-
gų.

MERGELĖ Pirmoje savaitės 
pusėje neišlaidaukite pramogoms, 
vaikams ir dovanoms. Trečiadienį 
ar ketvirtadienį turėtumėt nuveikti 
kažką namų ūkio labui, tik neskir-
kite tam viso savo laisvo laiko. 
Sutuoktiniai savaitgalį turės progų 
įsitikinti tiek gerosiomis, tiek blo-

gosiomis bendro gyvenimo pusė-
mis.

SVARSTYKLĖS Savaitės 
pradžioje būkite ypač nuoširdus 
bendraudamas, antraip nieko ne-
išspręsite. Visą savaitę turėsite 
puikią nuojautą pelningoms inves-
ticijoms. Pasistenkite tuo pasinau-
doti. Trumpa savaitgalio išvyka su 
mylimu žmogumi bus labai maloni 
ir sutvirtins jūsų ryšius.

SKORPIONAS Pirmomis sa-
vaitės dienomis galite turėti bė-
dos dėl apkalbų. Tramdykite savo 
emocijas, ypač trečiadienį ir ke-
tvirtadienį. Prieš imdamasis bet 
kokių veiksmų pasistenkite surink-
ti ir įvertinti visus įmanomus fak-
tus. Savaitės pabaigoje jūsų daly-
kiniam sprendimui pernelyg didelę 
įtaką turės asmeninės simpatijos ar 
antipatijos.

ŠAULYS Jūsų idėjos labai įdo-
mios ir neblogai pagrįstos, bet jau 
savaitės pradžioje būkite pasiruo-
šęs jas aktyviai ginti. Oponentų 
turėsite daugiau nei pakankamai. 
Priešgyniaus ir šeimos nariai. Pa-
sistenkite nereaguoti pernelyg 

emocingai. Savaitgalis turėtų būti 
romantiškas ir kur kas smagesnis 
nei visa likusi savaitė.

OŽIARAGIS Pirmoje savaitės 
pusėje ant jūsų pečių užgrius dau-
gybė rūpesčių tiek darbe, tiek šei-
moje. Gelbės tik kantrybė ir apsu-
krumas. Visiems ir visada tiesiai ir 
konkrečiai sakykite, ką galvojate. 
Vynioti žodžių į vatą jūs papras-
čiausiai neturėsite laiko. Savaitgalį 
po draugo vizito šeimoje gali kilti 
barnis.

VANDENIS Būtų labai puiku, 
jei savaitės pradžioje išvyktumėte 
į komandiruotę ar šiaip kokią ke-
lionę. Įgytumėte labai naudingų 
žinių ir patyrimo. Jei ketvirtadienį 
ir penktadienį mažiau kalbėsite, o 
daugiau klausysite, gal ir nepakliū-
site į kvailą ar nemalonią padėtį.

ŽUVYS Savaitės pradžioje nė 
nesitikėkite, kad kažkas kitas srėbs 
jūsų užvirtą košę ar mokės jūsų 
skolas. Kur kas daugiau pasiektu-
mėte, jei būtumėte sąžiningesnis ir 
atviresnis pats sau. Ketvirtadienį ar 
penktadienį galite sužinoti įdomių 
naujienų telefonu ar paštu.

Debeikių apylinkės gyvento-
jai susirinkę spalio 3 - iąją sura-
šė raštą, kad jie Lietuvos taryba 
pasitiki ir pageidavo, kad Tary-
ba išleistų projektą ir leidimą, 

Patiko ir pritarė 
bei palaikė Raimondas GUOBIS

Kuomet Lietuva 1918 m. Vasario 16 - ąją paskelbė nepriklauso-
mybę, tai tebuvo deklaracija. Valstybės dar nebuvo ir tikrasis jos 
kūrimo darbas prasidėjo tik vokiečių kariuomenei iš šalies pasi-
traukus. Tai atsitiko lapkričio mėnesį, ir tuomet bei dar anksčiau 
iš daugelio Lietuvos vietovių buvo siunčiami Vilniuje besikurian-
čiai vyriausybei raštai, kuriais buvo palaikoma naujosios Lietu-
vos idėja. Tai buvo tarsi savotiškos mūsų laikų laiškas kompiute-
riniuose pasauliuose.

netrukdomai tverti apsigynimui 
nuo plėšikų gyvulių ir duonos 
išvežimą iš Lietuvos stabdančias 
struktūras. Susirinkusiųjų įgalio-
tas dokumentą pasirašė Šv. Jono 

Krikštytojo parapijos klebonas 
kun. Jonas Ulickas. Raštas pa-
siųstas lapkričio 18 dieną.

Kavarsko parapijos gyventojai 
net tris kartus siuntę raštus, su 
juose išreikštu pasiryžimu kurti 
savą, nepriklausomą valstybę. 
„Lietuvos katalikų blaivybės 
draugijos“ Kavarsko skyriaus 
nariai lapkričio 7 - ios posėdy-
je išreiškė Tarybos pasitikėjimą 
nauja vyriausybe. Dokumentą 
pasirašė klebonas Leonas Špo-
kevičius. Kavarsko parapijos ko-
miteto surašytą lapkričio 14 - ąją 
laišką į Vilnių gabeno įgalioti-
niai A. Čiukšys ir P. Raudonikis, 
kurie turėjo ištirti, ką Valstybės 
taryba mano dėl vokiečių reika-
lavimų ir prievolių bei dėl ap-
saugos ir kitų valsčiaus reikalų 
sutvarkymo. Įgaliotinių raštą pa-
sirašė minėtas kunigas J. Špoke-
vičius, Petras Matulis, Adomas 
Dziena, Kazimieras Žemaitis, 
Petras Girnis, Adomas Tarolys, 
Petras Žukas ir kun. T. Radžius.

Bene gruodžio 7 - ąją Valsty-
bės tarybai kavarskiečiai pasiun-
tė dar vieną laišką, jame rašė: 
„Kaip tik pradėjo veikti Lietuvos 
Valstybės Taryba, mes, Kavars-
ko parapijos gyventojai, nuolat 
sekėme jos darbus ir pastangas 
išgauti Lietuvos nepriklauso-
mybę, dabar gi, įvykstant mūsų 
svajonėms, sveikiname Tarybą 
ir manome, kad ji tikrai sugebės 
sutvarkyti Lietuvos Valstybę. 
Užtikrindami, jog niekas negalės 
mumyse sumažinti pasitikėjimą 
Valstybės Taryba, visi drauge 
stosime į darbą, ruošiant tėvy-
nei šviesią ateitį“. Pasirašė kle-
bonas Leonas Špokevičius, kun. 
Tadas Radžius, praporščikas 
Jocis, Petras Žemaitis, Kazimie-
ras Žemaitis, Kazys Žilinskas, 
Boleslovas Dedela, Petras Ka-
libatas, Anelė Dedelia, Elžbieta 
Žemaitytė, Kazmieras Žemaitis, 
Kazimieras Dedella, Boleslav 
Kalibat, Edvardas Kalibatas, 
Tapilė Kalibataitė, Valerija Bač-
kauskaitė, Antanas Žilinskas, 

Leonardas Puolis, Jonas Dedela, 
Antanas Kalibatas ir dar vienas 
Antanas Kalibatas.

Su ypatingu pageidavimu į 
Lietuvos tarybą kreipėsi Lietu-
vos katalikės moterys, jos nu-
siuntė daugiau nei 250 moterų 
pasirašytą raštą. Jame be viso 
kito rašoma: „Kadangi Lietuvo-
je, kaip rodo statistika, daugiau 
yra moterų kaip vyrų, kadangi 
Lietuvos moterys neša drauge 
su vyrais Lietuvos piliečių naš-
tas bei sunkenybes, kadangi jos 
nuo senų senovės su atsidėjimu 
darbavosi ir tebesidarbuoja vi-
sose Lietuvos tėvynės likimo ir 
jos kultūros pakėlimo srityse, 
kadangi visų Lietuvos partijų 
obalsis yra šiandien demokratiz-
mas, mes žemiau pasirašiusios 
Lietuvos moterys protestuojame 
prieš tokį Vilniaus lietuvių kuo-
pos nutarimą ir organizacinio 
komiteto ir visos konferencijos 
pasielgimą ir Lietuvos piliečių 
aplenkimą, griežtai reikalaujame 
iš Lietuvos Tarybos, kad ji ko-
optavimo keliu pakviestų savo 
tarpan moteris, kurios dalyvautų 
visuose jos posėdžiuose ir dar-
buose brangiosios mūsų tėvynės 
Lietuvos atstatymui ir jos labui“. 
Dokumentą pasirašė ne tik drau-
gijos pirmininkė F. Pikčilingie-
nė, tarybos narės, didesnių mies-
tų gyventojos bei ir Troškūnų 
apylinkės moterys, dokumente 
puikuojasi net 127 istoriniai 
troškūniečių moterų, Lietuvos 
katalikių moterų draugijos sky-
riaus narių parašai „dėl teisių 
lygybės“. Pirmoji pasirašiusi 
buvo Latavėnų dvaro savininkė 
Juzefa Okuličienė, vėlia – Justi-
na Sakalauskaitė iš Surdegio, M. 
Didžiulienė iš Griežionių, Zopi-
ja Jonelytė iš Jasiškio, Terezija 
Babickaitė iš Pelyšų jau Suba-
čiaus parapijoje, Ona Gailiušie-
nė iš Kalčių, Liudvisė Bartulytė 
iš Vašuokėnų, Uršulė Bubinienė 
iš Gudelių, Karolina Repčytė iš 
Umėnų, Anelija Janelyčia iš Pa-
sausių, Teklė Raišelienė iš Mei-
luškių ir kitos.

Kavarsko gyventojų pasveikinimas Lietuvos tarybai, surašytas 
1918 m. rudenį.

Nuotr. iš albumo

Prakaitavimas yra natūrali 
žmogaus organizmo būsena, 
kai kūnas siekdamas termo-
reguliacijos (kūno vėsinimo) 
išskiria prakaitą, kuris garuo-
damas vėsina žmogaus kūną. 
Pats prakaitas neturi kvapo, 
nes jį sudaro apie 99 procentai 
vandens ir tik 1 procentas orga-
ninių ir neorganinių medžiagų. 
Nemalonus kvapas atsiranda 
jam susimaišius su mikroor-
ganizmais, kurių yra ant mūsų 
kūno. Dezodorantai ir antipers-
pirantai su šiuo reiškiniu kovo-
ja savaip. 

Pirmieji naikina mikroorga-
nizmus, kad jie neskleistų ne-
gero kvapo, o antrieji užkemša, 
sutraukia prakaito liaukutes ir 
toje vietoje prakaitas negali 
pasišalinti, tiesiog mažiau pra-
kaituojama.

Priemonės nuo prakaitavimo 
yra įvairaus poveikio. Yra itin 
efektyvių, kurios veikia iki 5 
dienų. Gausaus prakaitavimo 
atsikratyti padės antiperspiran-
tai su aliuminio chloridu. Ta-
čiau jie gali dirginti odą arba ją 
alergizuoti, todėl reikėtų įsiti-
kinti, ar nesate jam alergiškas. 

Turintiems jautrią odą siū-
loma naudoti priemones be 
aliuminio ir alkoholio. Taip pat 
rekomenduojama rinktis įklo-
tus pažastims arba natūralią 
priemonę – kalio alūno druskos 
kristalą. 

paprastai daugiausia prakai-
tuoja pažastys ir kojų pėdos. 
Reikia žinioti, kad toms vie-
toms priemonės skiriasi. Žmo-
gaus kūne yra apie 2 – 4 mi-
lijonus ekrininių ir apokrininių 
prakaito liaukų. 

Pirmųjų yra visoje odoje, jos 
atsiveria tiesiai į odos poras, o 
jų daugiausia delnuose ir pė-
dose. Jos gamina prakaitą, kai 
karšta, kai žmogus susijaudina. 
O apokrininės prakaito liaukos 
atsiveria į plaukų folikulus, 
tad jų yra pažastyse, genitali-
jų srityje, ant galvos odos. Šių 
liaukų gaminamas prakaitas 
yra susimaišęs su riebiosio-
mis rūgštimis bei baltymais, 
todėl jis būna tirštas ir aitres-
nio kvapo. Atsižvelgiant į šias 
prakaito liaukų savybes, gami-
nami skirtingi dezodorantai ir 
antiperspirantai kojų pėdoms ir 
pažastims. 

-ANYKSTA

Geriau - 
dezodorantas ar 
antiperspirantas?

Kambario temperatūroje 
per parą žmogus vidutiniš-
kai išskiria 500 ml prakaito, 
o karštu oru, ypač kai in-
tensyviau judama, prakai-
to gali išsiskirti net iki 5 l. 
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Redaktorius

siūlo darbą

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nekilnojamasis turtas

Keičia suremontuoto namo dalį 
apšildomą malkomis, su įvestu 
vandentiekiu, kanalizacija, daržu, 
šiltnamiu miesto centre į namą 
mieste su priemoka.

Tel. (8-604) 39539.

Paslaugos

Šiltina fasadus. Atlieka fasa-
dų šiltinimo, apdailos darbus. 
Tinkuoja, deda dekoratyvinį tinką. 
Dengia šlaitinius stogus.

Tel. (8-676) 52289.

Kaminų įdėklai, pristatomi ka-
minai. Skarda 0,6-0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, skardinimas. 
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

perka

įvairūs

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. 

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

(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamas turtas

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Brangiai - miškus su žeme, išsi-
kirtimui visoje Lietuvoje.   

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai miškus Lietuvoje: bran-
džius, jaunuolynus. Žemę, apau-
gusią krūmais.

Tel.(8-625) 44123.

Medžiais ir krūmais apžėlusias 
žemes. 

Tel. (8-673) 19696.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

Tel.: (8-611) 34567, 
(8-686) 80994 .

Spalius apšiltinimui. Supakuoti. 
Pristato.

Tel. (8-605) 92337.

Parduodu garažą.
Tel. 861067097

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414, 
(8-663) 58871.

Brangiai - įvairius automobi-
lius, gali būti daužti ar nevažiuo-
jantys, pasiima patys, atsiskaito 
vietoje.

Tel  (8-646) 17715.

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus viso-
je Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Kviečius, miežius, kvietrugius. 
Atsiskaito, išsiveža. 

Tel. (8 687) 58119.
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Iš nuotraukos darome portretus 
laidotuvėms
 (iki A4 formato). 

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai) 

Nuotraukos su rėmeliu 
 kaina – 15 eurų.

parduoda

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

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 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.

Š  I  A  U  D  U  S
Galime pirkti iš pradalgių ar 

presuotus. Galimi įvairūs mai-
nų variantai. Sudarome išanks-
tines pirkimo sutartis.

Tel. 8 6 8 7    7 6 1 9 1

Gaminame paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kalame raides, 
tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius 
užsakymus.

Tel. (8-627) 01727

VyTAUTO PAMINKLAI

Jūsų laukiame  kasdien šalia Anykščių esančiame  Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).                        

SPAUDŽIA SULTIS
 

Geriausia kaina rajone. 
Siūlo plačiausią pakuo-
čių ir sulčių pasirinkimą. 
Spaudykla yra Anykščių 

r., Ažuožerių km., sename 
vaismedžių sandėlyje. 

Kviečia visus nuo 8 iki 20 val.

Tel. 867617378 arba 
867586867.

Skubiai butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina žemės sklypai. 
Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Gyvuliai

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

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

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.  

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“ -  veršelius 
auginti. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502. 

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.

Automobiliai

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

Autovežių vairuoto-
jams  Europoje.

Be patirties - apmoko.
Reikalavimai: CE kat., 

95 kodas.

Tel. (8-698) 46810.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Kita

D. Lingienės ūkyje Anykščių r. - 
įvairių veislių braškių ir žemuogių 
daigus. 

Tel. (8-687) 45219.
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Linda, Pijus, Gaudvydas, 
Joana, Kazimiera, Medeinė.

Karijotas, Rimantė, Ipolitas, 
Zygfridas.

Pilypas, Rožė, Girmantas, 
Tautgailė.

Baltramiejus, Michalina, 
Viešvilas, Rasuolė, Alicija, 
Baltrus, Mykolė.

Paryžiaus akvariumas siūlo iš-
sigelbėjimą nebepageidaujamoms 
auksinėms žuvelėms

Paryžiaus akvariumas leidžia mies-
to gyventojams palikti savo žuveles, 
o šia paslauga besinaudojančių žmo-
nių skaičius išauga vasaros atostogų 

Didžiausias Paryžiaus akvariumas priglaudžia auksines žuveles 
bei suteikia antrą gyvenimą visiems nebepageidaujamiems gy-
vūnėliams, kurie antraip būtų nuleisti į tualetą.

metu.Vietoj mirties miesto kanaliza-
cijos sistemoje, Prancūzijos sostinės 
akvariume auksinėms žuvelėms su-
teikiamas pilnas medicininis patikri-
nimas, antibiotikai bei gydymas nuo 
parazitų.

Po karantino mėnesio, per kurį ne-
didelė dalis žuvelių miršta nuo trau-

„Ilgamečių darbuotojų turime be-
veik kiekviename regione – jie savo 
miestuose tampa „Tele2“ ambasa-
doriais. Didžiuojamės tuo ir esame 
dėkingi už tokį darbuotojų lojalumą 
– mums tai geriausias įrodymas, kad 
einame teisinga kryptimi. Tai reiškia, 
kad mūsų pastangos rūpintis savo 
darbuotojais nenueina veltui“, – sakė 

Kiekvienas „Tele2“ darbuotojas – įmonės ambasadorius
Prieš porą metų bendrovės „Kantar TNS“ atliktas darbuotojų įsi-

traukimo tyrimas parodė, kad tik 13 proc. lietuvių save apibūdina 
kaip lojalius įmonei, kurioje dirba. Tačiau, panašu, kad kitaip jaučia-
si „Tele2“ darbuotojai. Kai kurie jų čia dirba nuo pat įmonės veiklos 
pradžios, o savo miestuose jau yra tapę „Tele2” ambasadoriais.

Vaida Burnickienė, „Tele2“ prekybos 
vadovė.

Patenkintas darbuotojas = pa-
tenkintas klientas

„Tele2“ prekybos vadovės nuomo-
ne, savo darbą mėgstantys darbuo-
tojai ne tik jaučiasi laimingesni, bet 

gali padėti įmonei pasiekti geresnių 
rezultatų.

„Motyvuotas ir savo vertę darbo-
vietėje suprantantis darbuotojas yra 
labiau įsitraukęs į įmonės veiklą, 
nuoširdžiai gilinasi į klientų poreikius. 
Klientai tai jaučia ir vertina“, – sakė V. 
Burnickienė.

Todėl, anot V. Burnickienės, svarbu 
rūpintis kiekvienu savo darbuotoju 
be išimties.

„Siekiame, kad kiekvienas koman-
dos narys turėtų tas pačias galimy-
bes augti. Todėl nuolat rengiame 
mokymus bei seminarus – nuo pro-
fesinių iki skirtų asmeniniam tobu-
lėjimui, kuriuose įgaunamos žinios 
praverčia ir už darbo ribų“, – sakė V. 
Burnickienė.

Alga – viena didžiausių

Pasak „Tele2“ prekybos vadovės, 
svarbu ne tik leisti darbuotojams 
nuolat mokytis, tobulėti, bet ir užti-
krinti galimybes užsidirbti.

„Mūsų bendrovė išsiskiria užmo-
kesčio sistema – salono darbuotojų 
alga neturi lubų. Tik nuo asmeninių 
darbuotojo pastangų ir pasirinkimo 
priklauso, kokią sumą savo sąskai-
toje kiekvieną mėnesį jis pamatys“, 
– sakė V. Burnickienė.

Portalas „vz.lt“ skelbia, kad „Tele2“ 
yra pelningiausia telekomunikacijų 
bendrovė Lietuvoje, o įmonės moka-
mi atlyginimai yra didžiausi, lyginant 
su konkurentais.

Anot V. Burnickienės, nors „Tele2“ 
salonuose dirbančių žmonių atlygini-
mai yra susiję su pardavimais, jie yra 
ne tik pardavėjai, bet ir technologijų 
specialistai.

„Mūsų komandose iškart pritampa 
smalsūs, linkę tobulėti ir naujovėmis 
besidomintys darbuotojai. Dirbantys 
salonuose pirmieji sužino apie nau-
jausias inovacijas ir išbando įrengi-
nius anksčiau nei jie patenka į rinką“, 
– sakė „Tele2“ prekybos vadovė.

„Tele2“ darbuotojų nuomonių ap-
klausa parodė, kad net trys ketvirta-

daliai jų rekomenduotų savo darbo-
vietę draugams.

Aukštą pasitenkimą darbu rodo 
ir tarptautiniai tyrimai. Pagal „Aon 
Hewitt“ metodiką atliktame tyrime 
operatorius buvo pripažintas geriau-
siu metų darbdaviu Baltijos šalyse. 
Tokį apdovanojimą „Tele2“ pelnė jau 
antrą kartą.

Kaip prisijungti prie „Tele2“ ko-
mandos?

Jei domitės technologijomis ir drą-
siai priimate naujus iššūkius, „Tele2“ 
kviečia išbandyti savo jėgas ir su-
dalyvauti atrankose laisvoms darbo 
vietoms užimti. Daugiau apie karje-
ros galimybes sužinoti galite inter-
netiniame tinklapyje https://karjera.
tele2.lt/.

Užsak. Nr. 820

Balkone mama šaukia kieme 
žaidžiančiam sūneliui:

– Artūrėli, marš namo!
Berniukas pakelia galvą ir klausia:
– Aš sušalau?
– Ne! Tu nori valgyti!

***
Užrašas prie vartelių: „Piktas ir 

didelis šuo. Grandinė pagaminta 
Kinijoje.“

***

Kalbasi dvi jaunystės draugės:
– O kaip tu susipažinai su savo 

vyru?
– Labai romantiškai… Aš sken-

dau, o jis puolė manęs gelbėti!
– Tai bent didvyris!
– Na, ne visai…
– Kaip – ne visai? Juk jis tavo 

gyvybę išgelbėjo!
– Tai kad jis plaukt nemoka, irgi 

ėmė skęsti… Paskui mus kažkas 
ištraukė, atgaivino ir mes susituo-
kėme…

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

(8-700) 55400 Platintojas Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Nuo rugpjūčio 18-osios  iki  rugsėjo 
18-osios ,,Anykštą” 2019-iesiems  metams 
galite užsisakyti  senomis kainomis. 
Vėliau prenumerata - brangs. „Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.

EUR
3 mėn.

EUR
6 mėn.

EUR
12 mėn.

EUR
„Anykšta“ 7,00 21,00 40,00 66 (84)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 35,00 60,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 6,00 18,00 30,00 50,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 5,00 15,00 25,00 45,00

„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“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Gerų 
kainų 

mėnesis!

mos, patirtos dėl aplinkos pokyčių, 
auksinės žuvelės yra išleidžiamos į 
didžiulį baseiną, kur į jas gali pasižiū-
rėti žmonės.

Nuo akvariumo įkūrimo prieš porą 
metų paslauga pasinaudoja apie 50 
žmonių per mėnesį, o baseine yra 
apie 600 žuvelių, dauguma jų – kla-
sikinių auksinės spalvos, bet ten taip 
pat galima pamatyti ir dryžuotų ar 
juodų žuvyčių.

Užuot visą dieną atsitrenkinėjusios 
į mažo akvariumo stiklą, žuvelės Par-
yžiuje turi didžiulę erdvę plaukioti 
bei didelę kompaniją, todėl gyvū-
nėliai čia gali bendrauti ir plaukioti 
grupėmis. Kovos už gyvūnų teises 
organizacija PETA ilgus metus kovo-
ja prieš auksinių žuvelių laikymą ma-
žose erdvėse, ar jų davimą kaip prizus 
įvairiose mugėse.

2004-aisiais Italijos Moncos mies-
tas pateko į žiniasklaidos antraštes, 
kai jame buvo uždrausti maži akvari-
umai auksinėms žuvelėms, tuo tarpu 
Šveicarija turi įstatymus, draudžian-
čius nuleisti žuvis į tualetą.

Moksliniai tyrimai rodo, kad kai 
kurios žuvelės, kuriomis nusikratoma 
tvenkiniuose ar upėse, kartais išgyve-
na ir suklesti, bet tai yra žalinga vieti-
nėms ekosistemoms, nes žuvelės jose 
yra invazinės rūšys.

Alytuje šiemet ketinama įrengti 
naują rotušės bokšto laikrodį

Alytuje netrukus turėtų būti įreng-
tas naujas rotušės bokšto laikrodis 
– skystųjų kristalų ekranas, kuriame 
būtų laikrodis, leistų miestiečiams 
teikti ir kitą informaciją.

Alytaus savivaldybės administra-
cijos direktoriaus pavaduotoja Vilija 
Ramanauskienė BNS patvirtino, kad 
pirmąkart šiemet paskelbus viešuo-
sius pirkimus neatsirado nė vieno 
dalyvio įrengti laikrodį, tačiau tiki-
masi, jog jis dar šiemet kabės Rotušės 
aikštėje. „Laikrodis bokšte neveikia 
jau daugybę metų. Dabar būtų kitas 
konceptas – būtų išmontuotas senasis 
laikrodis (...). Jis rodys tai, ką norėsi-
me, bet dažniausiai jis rodys mecha-
ninio laikrodžio imitaciją. Bet rodyti 
galėsime, ką norime, nes tai bus nor-
malus LED ekranas“, – BNS sakė V. 
Ramanauskienė. Anot jos, diskusijos, 
ar reikia naujo laikrodžio bokšte prie 
savivaldybės pastato, truko ilgai, ga-
liausiai sprendimus pavyko suderinti 
su statinį projektavusiu architektu 
Sauliumi Juškiu, savivaldybės archi-
tektais. Savivaldybė tikisi, kad pirki-
nys kainuos ne daugiau nei 95 tūkst. 
eurų.


