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Anykščių
gaisrininkai
mini 90-metį

2 psl.
šiupinys
DUETAS. Tradicinių Antaninių
vakarą prie Antano Baranausko
klėtelės šiemet papuoš ypač talentingas duetas: birželio 13 d.,
penktadienį, 18 val. A. Vienuolio memorialinėje sodyboje vyks
poezijos ir muzikos valanda „(Į)
kvepianti Aukštaitija“, kurioje
dalyvaus Nacionalinės kultūros
ir meno premijos laureatai poetas
Vladas Braziūnas ir muzikas Petras Vyšniauskas.

Vietoj auklėtojų - kuratoriai
J.Biliūno gimnazijos direktorės Reginos Drūsienės teigimu,
kuratorių pareigybė – įprastas
dalykas kitų šalies savivaldybių
mokyklose.

Anykščių ligoninė žengia į
klasterių erą
Anykščių ligoninės vyr.gydytojas Dalis Vaiginas sako, jog
eidamas vadovauti ligoninei
tikėjosi, kad neramu ir sunku
bus tik porą pirmų metų.

2 psl.

Globotiniai padeda
Debeikiams

4 psl.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
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Penktas pagal gyventojų
skaičių Anykščių rajone Debeikių miestelis pamestas beveik
per vidurį tarp Anykščių ir
Utenos. Iki Anykščių iš Debeikių – 15 kilometrų, iki Utenos
– kiek daugiau. Tačiau, darbingo amžiaus debeikiečių srauto
į Utenos gamyklas nėra, į darbus važinėja gal pora ekipažų.
Mat, ir Utenoje, ar, juo labiau
Anykščiuose, darbai „nesimėto“, o kita vertus, Debeikiai turi
savo didelį darbdavį – Aknystos socialinės globos namus.

ŠVIESOS NAKTIS. Tik vieną
birželio naktį Antano Vienuolio
memorialinė sodyba taps unikalaus
šviesos projekto vieta. Į Anykščius
savaitgalį atvažiavę Lietuvos architektai čia demonstruos moderniausias apšvietimo galimybes:
birželio 14 d., šeštadienį, nuo 22
val. apšvies muziejaus pastatus ir
kraštovaizdį, o 23 val. pristatys
savo sumanymus anykštėnams.
Minės. Birželio 14-ąją Svėdasuose bus paminėtos kraštiečio kunigo
Aleksandro Papučkos gimimo 100osios metinės. Jubiliejinis renginys
prasidės 14 valandą Šv.Mišiomis
Svėdasų bažnyčioje. Po jų Svėdasų
kultūros centre vyks kun. A. Papučkos prisiminimų popietė.
Karvė. Traupyje, Nevėžio gatvėje, 2 m skersmens ir 1,5 m gylio
kanalizacijos šulinyje nuskendo apie
600 kg sverianti karvė. Ugniagesiai į
pagalbą pasitelkė ūkininko keltuvą ir
skenduolę iš šulinio ištraukė.
Ieško. Šalies žiniasklaida skelbia
viceministrų pavardes, kurios neva
įrašytos į Prezidentės Dalios Grybauskaitės „juodąjį sąrašą“. Žurnalistai tame sąraše aktyviai ieško ir
Finansų viceministro Vytauto Galvono pavardės, bet, regis, neranda...
Tiesa, per žiniasklaidos priemones
vakar ir užvakar praslinko žinia,
kad „juodajame sąraše“ yra asmuo
iš Finansų ministerijos, bet pavardė
to asmens nebuvo paminėta.

Globos namuose 166
darbuotojai
Aknystos socialinės globos namuose gyvena 330 globotinių, jais
rūpinasi 166 darbuotojų kolektyvas.
Tiesa, į šiuos skaičius įkalkuliuoti ir
filialų darbuotojai bei gyventojai.

Senienų mėgėjas, diplomuotas istorijos mokytojas Ričardas Skvarnavičius nusprendė bent kartą
šiais metais perlėkti „Iž“-u.

Sodininkai nenori vadovės policininkės

5 psl.
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Anykščių rajono apylinkės teismas panaikino sodininkų bendrijos „Šilelis“ visuotinio narių susirinkimo nutarimą išrinkti naują
pirmininkę ir naują valdybos narį. Sodo bendrijos pirmininke
tuomet buvo išrinkta Anykščių policijos komisariato Kriminalinės
policijos skyriaus tyrėja Sigita Mačytė – Šulskienė. Beje, dėl jos ir
jos vyro, Patrulių būrio vado Lino Šulskaus „netoleruotino elgesio
ir neteisėtų veiksmų“ visuotinio susirinkimo metu, buvo kreiptasi
į policijos vadovus su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą.

Tepalai. Antradienio paryčiais
ugniagesiai gelbėtojai prie parduotuvės „Norfa“ (Vilniaus g.22)
automobilių stovėjimo aikštelėje
iš automobilio Peugeot 206 išsiliejusius apie 20 litrų tepalų surinko
panaudoję 15 kg sorbento.

Susirinkime vyravo chaosas

Anykščių policijos komisariato Patrulių būrio vadas Linas Šulskus neįsivaizduoja, koks jo elgesys galėjo papiktinti sodininkų
bendrijos „Šilelis“ narius.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Į teismą dėl pažeistų teisių kreipėsi du sodininkų bendrijos „Šilelis“
nariai Darius Šermukšnis ir Vytautas
Mažvyla. Jie aiškino, jog 2013 metų
gegužės 11 dieną vykęs ataskaitinis
susirinkimas, kuriame vietoj mirusio bendrijos pirmininko A.Ž. buvo
renkami nauji vadovai, yra neteisėtas, nes susirinkime vyravo chaosas,
nebuvo balsų skaičiavimo komisijos, balsavo pašaliniai asmenys, kai

kurie kėlė po dvi rankas.
Sodininkų bendrijos „Šilelis“ pirmininkė S. Mačytė–Šulskienė su ieškiniu nesutiko. „Susirinkime buvo
išrinkta bendrijos valdyba ir pirmininkas. 2014 m. gegužės 11 dieną
vykęs susirinkimas nebuvo niekuo
išsiskiriantis iš kitų vykstančių susirinkimų. Susirinkimuose dalyvauja beveik visada tie patys žmonės,
kurie yra aktyvesni ir nori dalyvauti
priimant sprendimus, susijusius su jų
valdomais sklypais.
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Ekspertai skleidė paslaptis
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Antradienį Anykščių koplyčioje vyko Anykščių mero, gamtininko Sigučio Obelevičiaus knygos „Gėlių kalbos paslaptys” pristatymas. Renginį vedė A.Baranausko pagrindinės mokyklos mokytoja Dangira Nefienė, dainavo šios mokyklos mokytojų kvartetas.
Knygą išleido didžiausia Lietuvos leidykla “Alma littera”.
Pradėdama renginį Pasaulio anykštėnų bendrijos sekretorė Judita Skačkauskienė dėkojo lietuvių kalbos
mokytojai ekspertei D.Nefienei, kuri
ėmėsi pristatyti knygą, kurioje nėra
„nei siužeto, nei lyrinio herojaus”.
O D.Nefienė priminė, kad prie stalo
susėdo du mokytojai ekspertai, mat,
meras, turintis biologijos pamokų
Traupio mokykloje, taip pat turi aukščiausią pedagoginę kvalifikacinę kategoriją.
„Birželio 10 –ąją žydi liepos. Kokia netvarka! Kalta valdžia?” – pirmąjį klausimą S.Obelevičiui uždavė
D.Nefienė. Meras atsakė į jį pakankamai rimtai, pasak S.Obelevičiaus,
augalai moka skaičiuoti ir liepos
suskaičiavo, kad jau buvo reikiamas
skaičius šiltų dienų, todėl ir pražydo.
„Kam Jums šito reikia? Rimtas
žmogus, meras...“ – kodėl išleido

J.Biliūno gimnazijos direktorės Reginos Drūsienės teigimu, kuratorių pareigybė
– įprastas dalykas kitų šalies
savivaldybių mokyklose.

populiarią, „dovaninę“ knygą, autoriaus klausė renginio vedėja. „Knyga – nemokslinė. Mokslu joje net
nedvelkia. Knyga skirta dovanoms,
laisvalaikio praleidimui, bet žmogus perskaitęs tuos 60 augalų, apie
kuriuos rašau – atsimins.“ – aiškino
S.Obelevičius.
S.Obelevičius tiksliai neprisiminė
kelinta jau čia jo knyga. „Gal aštunta“
– svarstė. Jis pasakojo, kad jau buvo
parašęs knygą apie gėlių kalbą, apie
tai, kurioje šalyje kokia gėlė kokią
reikšmę turi ir tada gimė idėja prie
tos knygos pridėti ir gėlių flirto žaidimą. Flirto žaidimą S.Obelevičius
žaidė pas buvusį Anykščių kleboną
Stanislovą Krumpliauską, per vienus
Naujuosius metus. Tiesa, tai nebuvęs
gėlių, o kažkoks kitoks flirtas... Tad
klebono žaidimo paskatintas, meras
sukūrė gėlių flirtą.

Aštuntąją mero Sigučio Obelevičiaus knygą „Gėlių kalbos paslaptys” pristatė lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Dangira Nefienė.				
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

„Kas yra flirtas? – autoriaus paklausė D.Nefienė. „Manęs to klausia
penkių vaikų mama?” - juokėsi meras, bet paaiškino, kad „flirtas yra tam
tikra bendravimo forma”.
„Politiniai oponentai turbūt galvoja, kad rašau darbe. Bet aš rašau tik
namie, tik šaltuoju metų laiku ir tik kai
sutemsta.” – tvirtino S.Obelevičius.
Paklaustas, kuris užsiėmimas –
mero darbas ar knygų rašymas - jam
yra svarbesnis, S.Obelevičius tvirtai
aiškino, kad neabejotinai reikšmingesnė yra mero veikla. „Jei meras
šaudo briedžius – tai geras, o jei rašo

knygas – tai durnas” – ironizavo
S.Obelevičius ir pridūrė, kad labai gerai, kai rajonus valdo kūrybiški merai.
„Jei būtų kitas meras – nebūtų Angelų
muziejaus, nebūtų ir Lajų tako.” –
savo, kaip kūrėjo, privalumus vardino
S.Obelevičius.
Į mero knygos pristatymą atėjo ir
savivaldybės ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS VILIUS JUODELIS, rašytojai Rimantas Vanagas,
Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Renginyje dalyvavo vienintelis
rajono Tarybos narys, konservatorius
Vytautas Bernatavičius.

Vietoj auklėtojų - kuratoriai

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių J.Biliūno gimnazijos devintokai nuo naujų mokslo
metų neturės klasių auklėtojų. Visoms šešioms devintosioms klasėms bus paskirtas vienas bendras kuratorius. Kuratorius neturės pamokų, tad nuo ryto iki vakaro galės rūpintis devintokais.

sistemos. O jei viskas bus gerai,
auklėtojai savo auklėtojų karjerą
baigs, kai mokyklą baigs jų auklėtiniai: 2015 m. rudenį kuratorius
jau turėtų turėti ir devintokai, ir dešimtokai, o 2017-aisiais - jau visos
keturios gimnazijos klasės.
Auklėtojai už auklėjamąją klasę
gauna 200-300 litų. Kuratorius negaus priemokų nei už vadybinę kategoriją (kaip mokyklų vadovai), nei
už kvalifikacinę kategoriją (kaip mokytojai) - tik atlyginimą už etatą.

J.Biliūno gimnazijos direktorės
Reginos Drūsienės teigimu, tokia
naujovė Lietuvoje seniai jau nebe
naujovė - auklėtojus kuratoriai
pradėjo keisti prieš keliolika metų.
Direktorė kalbėjo, jog, jos nuomone, kuratorius sugebės daugiau dė-

mesio skirti vaikams nei auklėtojai,
taip pat bus geriau patenkinti vaikų
poreikiai.
Kita vertus, pasak R.Drūsienės,
jei modelis nepasiteisins, niekas
nedraudžia praėjus metams jo nebetaikyti ir grįžti prie senosios

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Anykščių gaisrininkai mini 90-metį
Vakar sukako 90 metų, kai Anykščiuose buvo įkurta gaisrininkų savanorių draugija. Draugijos įstatai skelbė, kad ji organizuoja kovą su gaisrais Anykščių miestelyje, jo priemiesčiuose ir
apylinkėse 2 kilometrų spinduliu nuo būstinės.
Draugija turėjo atskirą kaminkrėčių skyrių, gaisrininkų klubą,
dūdų orkestrą, ruošdavo gegužines, balius, koncertus, spektaklius...
Anykščiai aplenkė Uteną. Šiame mieste gaisrininkų savanorių

draugija įkurta po pusmečio, 1924
metų lapkričio 21 dieną.
Tarpukariu Anykščių gaisrininkų savanorių draugijai vadovavo
žydai. Draugijos pirmininku buvo
Jankelis Grimbla, Anykščių miesto komandos viršininku daugelį

metų dirbo R.Libenzonas.
1936 metais Anykščių gaisrininkai jau gesino gaisrus 6 km
spinduliu nuo centrinės būstinės,
turėjo motorinį, du rankinius vandens siurblius, dviratį žarnoms
vežti, keturratį vežimą su kopėčiomis, 4 dideles statines.
Šiuo metu Anykščiuose veikia
dvi gaisrininkų organizacijos –
Sauliaus Slavinsko vadovaujama
Anykščių priešgaisrinė gelbėjimo

tarnyba, turinti 3 gaisrinius automobilius ir 34 darbuotojus bei
Rimanto Bilinsko vadovaujama
Anykščių rajono ugniagesių tarnyba, kurioje 76 darbuotojai ir 13
gaisrinių automobilių. Ši tarnyba turi 8 komandas – Kavarske,
Troškūnuose, Viešintose, Svėdasuose, Traupyje, Debeikiuose,
Skiemonyse ir Kurkliuose.

-ANYKŠTA

„Rožinis“ autobusėlis - Anykščiuose
Birželio 16 dieną, pirmadienį, Anykščiuose prie viešosios bibliotekos nuo 9 iki 18 valandos stovės rožinis „Nedelsk“ autobusėlis.
„Nedelsk“ koordinatorių komanda nemokamai tikrins bei konsultuos moteris dėl krūties vėžio.
Anykščiuose gydytojai ne tik tikrins krūtis, bet ir pasakos apie šios
ligos požymius, profilaktiką, mokys
krūtų savityros. „Nors pernai apkeliavome mažiau rajonų, lyginant su
ankstesniais metais, visgi aptikome
daugiau galimų vėžio atvejų, – sakė
projekto „Nedelsk“ iniciatorė Agnė
Zuokienė. – Džiaugiuosi moteri-

Temidės svarstyklės
Mušė. Policijoje gautas A. K.,
gimusios 1968 metais, gyvenančios Kavarske, pareiškimas, kad
birželio 9 dieną apie 11 valandą 40
minučių namuose konflikto metu
ją sumušė neblaivus (2,35 prom.)
sugyventinis S. Ž., gimęs 1975

mis, kurios vis labiau rūpinasi savo
sveikata ir suvokia reguliaraus tikrinimosi svarbą. Liga gali ne vienerius metus tūnoti moters organizme,
nesukeldama skausmo ar nemalonių pojūčių, todėl atvykęs mūsų autobusėlis moteris paskatina nedelsti
ir pasitikrinti savo sveikatą“.
Anykščių rajono gyventojos

gali iš anksto registruotis telefonu
(8-651) 54008. Ignalinos rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro, kuris registruoja anykštėnes
į šią akciją, Anykščių skyriaus Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Edita Jurčiukonienė sakė,
kad jau registruotos 25 moterys,
norinčios nemokamai pasitikrinti
krūtis. „Šis autobusėlis į Anykščius
atvyksta jau trečią kartą, o moterys
kol kas registruojasi vangiai, siuntinėjame elektroninius laiškus, raginame registruotis“,- sakė E. Jurčiu-

konienė.
Rožinio autobusėlio kelionė per
šalies miestus ir miestelius, nuo
sveikatinimo projekto „Nedelsk“
pradžios 2002 m. jau yra 12-oji.
Per vieną dieną autobusėlis aplanko dvi gyvenvietes, patikrinama
apie 100 moterų. Tyrimai rodo, jog
daugumai moterų tai būna pirmoji
profesionali konsultacija. Kas penktai moteriai randamos gerybinės
krūtų ligos, vienai iš 100 – krūties
vėžio ženklai.
-ANYKŠTA

metais. S. Ž. sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
Trimeris. Gautas V. D., gimusio
1964 metais, gyvenančio Vilniuje,
pareiškimas, kad atvykęs į jam priklausančią sodybą Debeikių seniūnijoje, pastebėjo, jog įsibrauta į svirną,
iš kurio pagrobtas trimeris ir benzini-

nis pjūklas. Žala – 3 000 litų.
Pinigai. Gautas B. I., gimusio
1936 metais, gyvenančio Viešintų
seniūnijoje, pareiškimas, kad birželio 9 dieną pasiėmęs iš banko
sąskaitos išrašą pastebėjo, jog, neteisėtai pasinaudojus jo elektroninės bankininkystės prisijungimo

duomenimis, iš sąskaitos pervesti
pinigai. Žala – apie 10 000 litų.
Rampa. Birželio 9 dieną pastebėta, kad sulaužyta ir apdeginta
rampa, skirta važinėti dviračiais,
riedučiais ir riedlentėmis, esanti
Anykščiuose, Parko g. Žala – 2
600 litų.

spektras
Mažės. Seimo Pirmininkė Loreta
Graužinienė neplanuoja teikti naujos
kandidatūros į atsilaisvinusią Seimo
Pirmininko pavaduotojo Petro Auštrevičiaus vietą. Tokį savo sprendimą
L. Graužinienė motyvuoja renginių,
susijusių su Lietuvos pirmininkavimu Europos Sąjungos (ES) Tarybai,
pabaiga. „Kaip tik P. Auštrevičius ir
buvo atsakingas už renginių organizavimą ir tinkamą pasiruošimą jiems.
Ta pozicija yra kaip ir atsilaisvinusi,
ir aš tikrai neteiksiu naujo“, - sakė L.
Graužinienė.
Imunitetas. Lietuvos apeliacinis
teismas (LAT) pavedė generaliniam
prokurorui Darbo partijos lyderiui
Viktorui Uspaskichui tapus Europarlamento nariu ir įgijus teisinę
neliečiamybę kreiptis į Europos Parlamentą (EP) dėl politiko imuniteto
panaikinimo. Tokį sprendimą priėmė
trečiadienį prie vadinamosios Darbo
partijos juodosios buhalterijos bylos
nagrinėjimo sugrįžusi LAT teisėjų
kolegija, kuriai pirmininkauja teisėja
Violeta Ražinskaitė. Tai reiškia, kad
byla nebus nagrinėjama tol, kol iš EP
nebus gautas atsakymas. Praėjusį kartą pirmos instancijos teisme prokuroro kreipimasis į EP iki sprendimo
priėmimo truko 14mėnesių.
Referendumas. Užsienyje prašymus balsuoti referendume dėl žemės pardavimo užsieniečiams, kuris
įvyks birželio 29 dieną, yra pateikę
2150 rinkėjų. Vyriausioji rinkimų
komisija (VRK) praneša, kad daugiausiai rinkėjų kol kas užsiregistravo
ambasadoje Jungtinėje Karalystėje
(563), Vokietijos Federacinėje Respublikoje (185), ambasadoje Belgijos Karalystėje (184), ambasadoje
Airijoje (159), ambasadoje Norvegijos Karalystėje (132) ir ambasadoje Danijos Karalystėje (115).
Balsavimas atstovybių patalpose prasideda birželio 16 d.
Trasa. Neįvardijama Didžiosios
Britanijos kompanija domisi galimybe nebenaudojamo Kazlų Rūdos
karinio aerodromo teritorijoje įrengti
„Formulės 2“ lenktynių trasą. Potencialius investuotojus trečiadienį priėmė Vyriausybės kancleris Alminas
Mačiulis. Britų manymu, tokio tipo
trasa - strateginis regiono projektas,
nes ji gali būti naudojama ne tik lenktynių, bet ir kitokio pobūdžio renginių
organizavimui ištisus metus. „Lenktynių trasos įrengimas regione sukurtų daug darbo vietų, suteiktų stimulą
turizmui, paskatintų infrastruktūros
plėtrą - trasai reikėtų aptarnaujančio
personalo, atvykėliams - viešbučių ir
maitinimo įstaigų“, - teigė verslininkai, pasak kurių, trasos statyba užtruktų apie trejus metus, o ją statytų
Lietuvos įmonės.
Apkalta. Seimo Pirmininkė Loreta
Graužinienė siekia užtikrinti, kad per
apkaltos procesą Seimo narei Neringai Venckienei būtų laikomasi Seimo
statute numatytų procedūrų. Trečiadienį po susitikimo su laikinai einančiu generalinio prokuroro pareigas
Dariumi Raulušaičiu ir policijos generaliniu komisaru Sauliumi Skverneliu
ji sakė, kad bus ieškoma galimybių
pranešti N. Venckienei apie apkaltos
procesą. „Mes pasinaudosime Konstitucinio Teismo (KT) praktika, kaip
jie darė, mes analogiškai tą patį padarysime. Tai yra ir viešas paskelbimas,
ir Seimo tinklalapyje paskelbimas,
išsiuntimas žinomais adresais. Kiek
įmanoma, padarysime viską, kad tą
informaciją plačiau paskleistume“,sakė L. Graužinienė.

SITUACIJA

spektras
Analizuos. Po susitikimo su Prezidente Dalia Grybauskaite vidaus
reikalų ministras Dailis Alfonsas
Barakauskas nesileido į kalbas
apie galimus pokyčius savo komandoje. „Analizuosime ir darysime sprendimus. (...) Bus užtikrinti
visi skaidrumo ir kompetencijos
klausimai“, - sakė vidaus reikalų
ministras.
Išbandė. Rusijos Baltijos laivyno
vadovybė informavo apie sėkmingą priešlaivinės raketos „Redut“
bandymą, kurį Baltijos jūroje atliko
„Stereguščyj“ klasės korvetė. „Korvetė paleido raketą, kuri sėkmingai
užfiksavo taikinį už tam tikro atstumo. Šūvio metu „priešas“ naudojo
radiolokacinių signalų blokavimo
įrangą, kuri užduotį apsunkino, - informavo Baltijos laivyno kapitonas
Vladimiras Matvejevas, pridūręs, jog
bandymo metu buvo sutrikdytas civilinių laivų judėjimas, nes šūvio zona
buvo blokuojama. „Stereguščyj“
klasės korvetės Baltijos flotilei buvo
perduotos 2011 m. spalį ir yra kol kas
moderniausia korvečių klasė visame
Rusijos kariniame laivyne.
Sulaikė. Donecko srities Slovjansko miesto „liaudies meras“
Viačeslavas Ponomariovas sulaikytas miesto savigynos būrių vado
Igorio Strelkovo nurodymu. Tai antradienį žurnalistams pareiškė „Donecko liaudies respublikos“ (DLR)
vadovybės atstovai. „Sulaikymo
priežasčių mes nežinome, matyt,
tai paties I. Strelkovo sprendimas.
Tik žinome, kad dabar V. Ponomariovas yra Ukrainos saugumo
tarnybai priklausiusiame pastate
Slovjanske, kur dabar įsikūręs savigynos būrių štabas“, - sakė DLR
„aukščiausiosios tarybos“ pirmininko Deniso Pušilino padėjėja.
Moteris patikslino, kad V. Ponomariovas kol kas nesuimtas. Anksčiau DLR spaudos tarnyba neigė V.
Ponomariovo sulaikymo faktą.
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Sodininkai nenori vadovės
policininkės
(Atkelta iš 1 p.)
Ieškovai patys dalyvavo bendrijos susirinkime, todėl faktą dėl
savo galimai pažeistų teisių, kurį
dabar ginčija, jie žinojo susirinkimo metu. Atsižvelgiant į tai, jog
yra sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas
reikalavimams pripažinti juridinio
asmens organų sprendimus negaliojančiais, ieškovai seniai praleido
ieškinio padavimo teismui terminą, todėl prašau ieškinį atmesti dėl
praleisto senaties termino“, - teismui savo poziciją išdėstė išrinkta
sodininkų pirmininkė.
Narių įnašus panaudojo
savo atlyginimui
S.Mačytė – Šulskienė teismui
nurodė, jog ji su vyru Linu Šulskumi „Šilelio“ bendrijos nariais
yra nuo 2010 metų pabaigos. Anot
S.Mačytės - Šulskienės, susirinkime žmonių nepasitenkinimas buvo
kilęs ne dėl to teisėtai ar ne ji buvo
išrinkta bendrijos pirmininke, o dėl
to kad ne visiškai sąžiningas buvo
kitas „Šilelio“ pirmininkas. „Žmonių pasipiktinimas buvo sukeltas
dėl to, kad V. M. sodų bendrijos
narių įnašus panaudojo savo kaip
bendrijos pirmininko atlyginimui
ir savo sodo namelio kaip bendrijos
buveinės išlaikymui, telefonams, dėstė S.Mačytė - Šulskienė. - Susirinkimo metu aš buvau pasiūlyta į
pirmininkes ir mane žmonės išrinko Po susirinkimo buvo sutarta su
V. M. dėl dokumentų perdavimo,
tačiau po kelių dienų V. M. atsisakė
perduoti visus dokumentus“.
Balsavo 10 nežinomų asmenų
„Nagrinėjamu atveju matyti,
jog sodininkų bendrijos „Šilelis“

2013-05-11 narių susirinkime dalyvių sąraše nurodyti 46 asmenys.
Protokole taip pat nurodoma, jog
susirinkime dalyvauja 46 nariai.
Tačiau, kaip matyti iš protokolo,
jog už Sigitą Mačytę-Šulskienę
balsavo 29, o už V.M. – 27. Taigi,
iš viso balsavusių yra 56 asmenys.
Lieka neaišku, kas yra tie 10 asmenų, kurie nebuvo įtraukti į dalyvių sąrašą. Darytina išvada, jog
nėra aiški tikroji balsavusių narių
valia, tai yra, kiek iš susirinkime
dalyvavusių asmenų balsavo už
V.M., kiek už S. Mačytę-Šulskienę, kadangi protokole nurodyti
skaičiai 27 ir 29 aiškiai neatitinka
ir viršija dalyvavusių narių skaičių. Teismas daro išvadą, jog sodų
bendrijos „Šilelis“ valdybos narių
ir pirmininko rinkimai vyko pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, todėl pripažinti neteisėtais ir naikintini“, - rašoma teismo sprendime.
Šis teismo sprendimas per 30
dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.
Policininkų veiksmus
apskundė policijai
D.Šermukšnis 2013 metų gegužės 13 dieną Utenos apskrities
vyriausiajam policijos komisariatui pateikė skundą ir prašė pradėti
ikiteisminį tyrimą dėl S. MačytėsŠulskienės ir jos vyro Lino Šulskaus „kaip policijos pareigūnų
netoleruotino elgesio ir neteisėtų
veiksmų, pasireiškusių 2013 metų
gegužės 11 dienos sodų bendrijos
„Šilelis“ narių visuotinio susirinkimo metu, kai sodų bendrijos pirmininke buvo išrinkta S. Mačytė
– Šulskienė“.
Pagal D. Šermukšnio ir V.
Mažvylos skundą policijoje buvo
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl

galimo sodų bendrijos „Šilelis“
visuotinio narių susirinkimo protokolo suklastojimo. Šiuo metu ikiteisminis tyrimas yra nutrauktas,
nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Nutarime nutraukti
ikiteisminį tyrimą motyvuojama,
jog ginčai tarp bendrijos ir jos narių yra sprendžiami civilinio kodekso nustatyta tvarka.
„Tyrimų buvo daug“
Paklaustas, ar dalyvavo sodininkų bendrijos „Šilelis“ visuotiniame
narių susirinkime, kurio sprendimai yra apskųsti teismui, Anykščių
PK Patrulių būrio vadas L.Šulskus
„Anykštai“ sakė, jog neatsimena,
kokiame konkrečiai bendrijos narių susirinkime dalyvavo, o kuriame nedalyvavo. Į klausimą, kokiais
savo veiksmais papiktino sodų
bendrijos narius, L.Šulskus atsakė:
„Neįsivaizduoju...“. O pasiteiravus, ar buvo pradėtas koks nors tarnybinis patikrinimas ar ikiteisminis
tyrimas jo ir jo žmonos atžvilgiu,

L.Šulskus teigė: „Buvo daug tyrimų, bet jie buvo nutraukti“.
Bando patenkinti savo
ambicijas
Paprašyta „Anykštai“ pakomentuoti susidariusią situaciją, sodininkų bendrijos „Šilelis“ pirmininkė
A.Mačytė – Šulskienė elektroniniu
paštu atsiuntė tokį paaiškinimą: „Iš
viso sodininkų bendrijos „Šilelis“
narių yra virš 200, o 2013-05-11
susirinkime pagal sąrašą dalyvavo 46. Ten dalyvaujantys kai kurie asmenys už renkamus asmenis
balsavo du kartus (t.y. balsavo už
abu kandidatus), todėl bendras balsavusiųjų skaičius sudėjus ir gaunasi 56.
Kokie mano veiksmai papiktino
Jūsų minimus asmenis, tikrai nežinau, tai jie turėtų tai paaiškinti.
O duomenų, kad mano arba
mano vyro atžvilgiu buvo ar yra
atliekamas koks nors tarnybinis
patikrinimas, aš neturiu.
Galiu tik patikslinti, kad Bendrijos pirmininke niekada nesiekiau
tapti, tačiau vykusio susirinkimo
metu buvau bendrijos narių išrinkta, o inicijuotas teisminis procesas manau yra tik dviejų asmenų
bandymas patenkinti savo ambicijas. Be to, priimtas teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs“.

balsai internete (anyksta.lt):
„Sodininkė“: „Netiesa, visi rinkėjai ( ar galima rasti mirusius kai kurių
sodų šeimininkus??? ) buvo patenkinti nauja pirmininke, išskyrus tuos du.
Geriau tegu paaiškina, kur padėjo bendrijos narių surinktus mokesčius, nes
atrodo, kad jie labiausiai tai žino. Niekas jų vis tiek nerinks, tegu nesistengia“.
„Goda“: „Kiek gi galima šitaip.Nejaugi, kad jis teisininkas, tai gali visus
šokdinti. Visi esam pasipiktinę. Išsirinkom jauną, energingą, kuri sugebės
mus apginti nuo tokių išsišokėlių ir triukšmadarių. O jeigu padaryta protokole klaida, tai čia anokia bėda.“
„Sodininkas“: „ Na, nėr tvarkos tuose soduose – pusė sodų turi vandentiekį, kanalizaciją, o kodėl to nepadaryta visuose „Šilelio“ soduose. Kada
perims savivaldybė ir bus galima gyventi kaip viso miesto žmonės gyvena.
Juk galim primokėti už įrengimus. Tik jaunas pirmininkas tą gali padaryti“.
(Komentatorių kalba netaisyta)

Medžių per daug nebūna
Aukštaitija garsėja savo miškų masyvais, Anykščiai – vienas iš
tų Lietuvos rajonų, kur miškai užima didelius plotus, tačiau naujų
medžių sodinimui, želdiniams anykštėnai skiria didelį dėmesį.

Antrųjų Svirnų kaime stilingai atrodo paprasti lietuviški beržai.
Sodino pušis ir liepas
Aplinkos ministerija šį pavasarį
inicijavo medelių sodinimo akciją
„Žaliuojantys miestai ir miesteliai“,
kuri vyko balandžio 22–27 d. Aplinkos ministerija kvietė visas Lietuvos
įmones ir savivaldybes prisidėti prie
gyvenamosios aplinkos gerinimo –
pasodinti bent po vieną medelį. Pirmiausia ministerija prisidėti prie akcijos kvietė įmones, skatindama jas
tapti socialiai atsakingas ir prisidėti

prie bendruomenės gerovės. Akcijoje
dalyvavo per 20 Lietuvos savivaldybių. Anykščių rajono savivaldybė taip
pat įsijungė į šią akciją. Kaip sakė
Anykščių rajone akciją koordinavusi
Anykščių savivaldybės Architektūros
ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Vita Bubliauskaitė, anykštėnai,
deja, nebuvo aktyvūs – nei gyventojai,
nei įmonės nesikreipė, pinigų akcijai
surinko patys savivaldybės darbuotojai, kurie Anykščių miesto Šaltupio
gatvėje pasodino pušų ir liepų.

Senus medžius keičia jauni
Tačiau tai nereiškia, kad anykštėnai abejingi žaliajam miesto rūbui.
Mieste esantis parkas sutvarkytas
ir gerai prižiūrimas, senamiestyje
vykstant rekonstrukcijos darbams
senus ir ligotus medžius keičia nauji,
atsiranda želdinių plotai. Sutvarkytose senamiesčio Sinagogos, Taikos
gatvėse auga naujai pasodintos mažalapės liepaitės, ąžuoliukai, maumedžiai.
Miesto pakraštyje formuojasi
naujas parkas – gražus kraštovaiždžio tvarkymo pavyzdys. Nenaudingą molingą kalvą buvo sugalvota
apsodinti medžiais, vėliau, kai medžiai paaugs, ateis laikas ir infrastruktūros įrengimui. Parke minint
Lietuvos karaliaus Mindaugo 750ąsias karūnavimo metines 2001 m.
Anykščiuose pasodinti pirmieji Karaliaus Mindaugo ąžuolyno ąžuolai.
Pirmąjį medelį Anykščiuose pasodino prezidentas Valdas Adamkus, o sekdami valstybės vadovo
pavyzdžiu, ąžuolus kalvoje sodino
tuometinis Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas, generalinis urėdas
Benjaminas Sakalauskas ir daugelis
kitų. Tikimasi, kad Karaliaus Mindaugo ąžuolynas taps mėgstama
anykštėnų vieta.

Bendruomenės įsirengia ir parkus
Anykščių rajono miesteliai ir kaimai taip pat skiria didelį dėmesį
želdiniams. Anykščių savivaldybės
Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vedėja Daiva Gasiūnienė pasakojo,
kad rajone rengiant įvairius rekonstrukcijų planus aktyviai bendradarbiauja vietos bendruomenės, kurių
žmonės siūlo, kaip įrengti žaliuosius
plotus. „Mes būtinai siūlome įtraukti
į projektus ir želdinius, sakykim, kažkur apželdinti takelį, gatvės pakraštį,
įrengti gyvatvores. Pavyzdžiui, Ažuožeriuose buvo įamžinta rašytojo Antano Vienuolio gimimo vieta, kurią
dabar supa gražios gyvatvorės, Traupyje įrengtas ir apželdintas takelis“, pasakojo D.Gasiūnienė.
Kiekvienoje Anykščių rajono seniūnijoje kasmet vyksta medelių sodinimo akcijos, prie kurių prisideda
Anykščių miškų urėdija. Beje, pati
urėdija Troškūnuose yra įkūrusi arboretumą ir parką, kur kasmet sodinami
nauji medžiai. Ši mintis kilo urėdui
Sigitui. Dabar 2,5 hektaro parke auga
85 medžių rūšys ir formos. Tikimasi
per artimiausius du dešimtmečius arboretume įkurdinti apie 370 medžių

rūšių ir formų. Iniciatyvą rodo ir
atskirų kaimų bendruomenės, kurios
įsirengia parkelius, medžiais užsodina pakeles. Štai 118 narių vienijanti
veikli ir iniciatyvi vietos bendruomenė Antrųjų Svirnų kaime savo
jėgomis nelaukdami akcijų ir raginimų įsirengė parkelį, kuriame mėgsta
švęsti kaimo šventes. „Žmonės sodino medžius, tvarkė aplinką“,- apie
šio kaimo bendruomenės veiklą pasakojo Zita Butkutė.
Medis - auklėjimo priemonė
„Mūsų pozicija tokia, kad jeigu
kur nors nukertamas medis, jo vietoje turi būti pasodintas kitas“,- sakė
apie anykštėnų požiūrį į žaliuosius
plotus Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vedėja D. Gasiūnienė.
Medžiai ne tik puošia patį Anykščių miestą ir rajono miestelius, jie
švarina orą, suteikia pavėsį vasarą
ir kelia romantiškus jausmus rudenį, kai šalnos nuspalvina lapus.
Kaip liudija pavyzdžiai, anykštėnai
atsakingai žvelgia į aplinkosaugą,
suprasdami, kad geriausiai pasirūpinti aplinka gali tik čia gyvenantys
žmonės.
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Anykščių ligoninė žengia į
linas.b@anyksta.lt
klasterių erą
Linas BITVINSKAS

Anykščių ligoninės vyr.gydytojas Dalis VAIGINAS sako, kad
medicinoje pertvarka vyksta nuolat, ligoninei tenka prisitaikyti
prie besikeičiančių sąlygų. Didžiausiu savo, kaip vadovo, ir ligoninės pasiekimu laiko tai, kad skirtingai nuo daugelio mažų ligoninių, anykštėnai sugebėjo išsaugoti visas paslaugas.

Anykščių ligoninės vyr.gydytojas Dalis Vaiginas sako, jog eidamas vadovauti ligoninei tikėjosi, kad neramu ir sunku bus tik
porą pirmų metų.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
- Kaip 2013 metų Anykščių
ligoninės veiklą išreikštumėte
skaičiais?
- Jeigu žvelgtume iš metų į metus, tai skaičiai labai nesikeičia.
Kasmet ligoninės stacionare guli
apie 5 tūkstančius pacientų, ambulatorinių apsilankymų – per 50
tūkstančių, konsultacijų apie 40
tūkstančių. Pernai ambulatorinių
apsilankymų buvo 50 tūkst. 910,
o konsultacijų 47 tūkst. 971. Tokia
yra statistika.
- Kurie iš ligoninės skyrių yra
labiausiai apkrauti? Kuo galėtumėte pasidžiaugti?
- Vidaus ligų skyrius priima
daugiausiai ligonių. Tai sudėtingas skyrius, nes čia guli ligoniai
su įvairiausiais susirgimais. Pasidžiaugti galėčiau, kad mes sugebam išlaikyti paslaugas visa
apimtimi, kaip ir prieš 20 metų.
Daugiau kaip dešimt ligoninių neteko chirurgijos, reanimacijos, o
mes išsaugojom, tai turbūt ir yra
didžiausias pasiekimas – turim
reikiamą operacijų skaičių, įrangą,
personalą ir patalpas. Džiaugiamės ir tuo, kad turime stacionaro
reabilitaciją. Tokia paslauga apskritai retoj rajono ligoninėj yra.
Reabilitacijai sekasi nelengvai,
nes centrinės valdžios patvarkymu
stengiamasi stiprinti centrus, neišleidžia ligonių, nors jie ir anykštėnai, reabilituotis čia.
- Medikams buvo neramus pavasaris – vėl reforma.
- Trečiasis restruktūrizacijos etapas jau praeityje, jis baigėsi prieš
porą metų, ketvirtojo nėra įvardinta. Bet pertvarka vis viena vyksta. Paskutiniai ministro (Vytenis
Andriukaitis,- red.past) ketinimai
– jungtinės veiklos arba klasterių idėja. Tai sklando nuo praeitų
metų pabaigos. Atrodytų, kažkas
šviežio pavadinime, bet iš esmės ir
anksčiau tarp įstaigų vyko jungtinė veikla padalinant funkcijas, kai
pagalba pacientui pradedama teikti
vienoje įstaigoje (kokią pagalbą

pajėgi teikti ta įstaiga), o paskui pacientas siunčiamas į centrus. Sakykim, pagalba naujagimiams ar kardiologiniams ligoniams – ištikus
infarktui ligonis patenka pas mus,
mes atliekam „pirmą smūgį“ – tirpinam krešulį specialiais vaistais,
kviečiam reanimobilį ir vežame į
Santariškes. Ten atlikus operaciją,
jeigu jos reikia, ligonis vėl grąžinamas čia baigti gydymą. Dabar toks
veikimo būdas pavadintas klasteriais. Planuojami insultų gydymo,
onkologinių ligų klasteriai, bet tai
nebus taip lengva įgyvendinti, juo
labiau, kad dar praėjo mažai laiko.
Šitame kontekste mes savo vietą randam kaip paslaugų teikimo
dalyviai. Daugiau kažkokių užkardymų veiklai lyg ir nesijaučia.
Yra naujas Vyriausybės nutarimas
reikalavimų tiek pirminės, tiek antrinės priežiūros paslaugoms teikti,
bet juose mes nerandam kažko, kas
mus sukrėstų, kad neįveiktume ir
mums kažkas grėstų.
- Nuolat kyla diskusijos dėl
Akušerijos skyriaus. Vieni tvirtina, kad jį reikia uždaryti, nes
jis nuostolingas, kiti sako, kad
jį uždarius teks atsisakyti ir chirurgijos, reanimacijos. Kaip yra
iš tiesų?
- Akušerijos paslaugų Ligonių
kasa mums neapmoka. Padeda savivaldybė, dėkui jai, aišku skyrius
išlaikomas jos, tuo pačiu ir rinkėjų,
valia. Suprantama, kad šis skyrius
svarbus rajono nėščiosioms. Finansiškai joms mažesnė našta - turiu
omenyje, kad reikėtų po gimdymo
savo jėgomis grįžti iš kitur arba aplankyti artimiesiems tas nėščiąsias,
tai mūsų ligoninės misija šioje vietoje yra teikti šias paslaugas, kaip
iki šiol teikėme. Dėl šio skyriaus
nuostolingumo turiu pasakyti, kad
skyrius tikrai mums nuostolio neneša dabartinėje finansavimo situacijoje, o personalą turėtume išlaikyti, net jei Akušerijos skyriaus ir
nebūtų, aišku, išskyrus gal kai kurių darbuotojų mažiau reikėtų.

- Gal čia reikėtų į kokį klasterį
įstoti, pavyzdžiui, iš didmiesčių,
kur perpildyta, tegu važiuoja
moterys čia, gimdo ramiai?
- Mes mielai, bet mums tada našta padidėtų. Už į Anykščių ligoninę
iš kitur atvykusią ir čia pagimdžiusią moterį mes apmokėjimo negaunam, todėl jei atvyktų iš kitur,
didėtų išlaidos. Tai paradoksalu,
nes jei anykštėnė gimdo bet kur,
kur yra šitie skyriai pripažinti, už
ją Ligonių kasa apmoka.
- Kalbėjote apie klasterį - ligoninės jungiasi į tam tikrą tinklą,
Anykščiuose įsikūrė SPA. Galbūt
mezgasi koks bendradarbiavimas?
- Bendradarbiavimas tiesiog natūraliai gimsta – jei pas juos atvykę
pailsėti ar sveikatą pataisyti žmonės kažkokiu būdu ją pagadina, tai
atvyksta pas mus, jau yra taip buvę.
Bendradarbiavimas ir be sutarčių
vyksta. Bet mezgasi ir ryšiai, nes
jiems reikia tyrimų, laboratorijos,
tai šioje srityje kaip tik vyksta dėlionės. Matyt, išsitirti nori pas juos
atvykstantys iš užsienio žmonės, o
jie tokios galimybės neturi, o mes
turime.
- Yra idėja, kad baigę mokslus
jauni gydytojai važiuotų į provinciją kurį laiką dirbti.Kaip
vertintumėte?
- Aišku, žmogaus teisė rinktis
tiek specialybę, tiek gyvenimo
vietą yra, bet tikriausiai mes kiekvienas turim ir pareigą. Valstybė
investavo į žmogaus parengimą,
valstybė, matyt, gali ir paprašyti,
kad jis kokiu nors būdu prisidėtų
prie valstybės gerovės kūrimo. Gydytojas taip pat turėtų prisidėti.
- Kiek ligoninėje dirba iš kitų
miestų atvykstančių gydytojų?
- Sakykim, geras trečdalis. Tačiau jie visų pirma yra budėjimo
ciklui užtikrinti. Kitas srautas –
specializuotų ambulatorinių paslaugų sritis (neurochirurgas, urologas, kraujagyslių chirurgas), bet tai
nėra dideli skaičiai.
- Ar nepatirsite kadrų trūkumo, nes ministras žadėjo griežtai
žiūrėti, jog gydytojai dirbtų pagal darbotvarkę, kad nesikirstų
laikas?
- Mes šito labai seniai paisome,
kadangi darbo laiko panaudojimas
turi būti teisingas ir, jei gydytojai
atvyksta baigę darbą kitur ir pakanka laiko atvykti, mes nematom
jokios bėdos.
- Lietuvoj susidaro paradoksali situacija – bedarbių daug,
nemažai ir laisvų darbo vietų,
o specialistą rasti gana sunku.
Sakoma, kad iš ligoninių dabar
pradėjo bėgti slaugės dėl mažų
atlyginimų. Kaip Anykščiuose,
ar lengvai formuojate pagalbinį
personalą?
- Beldžiu į stalą – tos problemos
mes neturime, slaugės dirba ir mes
džiaugiamės. Gydytojai patraukė
į emigraciją pirma, dabar ateina ir
slaugių eilė. Emigruoja ne tik į užsienį, bet ir didžiųjų miestų ligoninės pavilioja. Aišku, yra pavienių
atvejų, kai išvyksta iš mūsų laimės
ieškoti, bet, kiek girdžiu, jau grįžta atgal ir prašosi pagalbos. Tačiau
manau, kad jaunų žmonių pristigsim atnaujinant kolektyvą. Su šia
problema susidursim ne tik mes,
bet ir visa šalis.

- Su užsienyje dirbančiais tautiečiais, kurie grįžta čia gydytis,
neturite problemų?
- Mes paisom bendrų nuostatų ir
bendros tvarkos. Jei yra sveikatos
draudimas Lietuvoj, tai jis gauna
paslaugas kaip Lietuvos pilietis, o
jeigu užsienietis prašo paslaugų,
tai yra draudimo sutartys su tomis
šalimis.
- Ar dar aktualus poliklinikos
perkėlimas į neužimtą ligoninės
bloką?
- Mes nesam to inicijavę, čia
daugiau pacientų noras, kad viena
įstaiga būtų arčiau kitos – negaliu
atsakyti, nes ne mes sprendžiam.
- Kokios gydytojų ir personalo
nuotaikos, nes vienos įstaigos, atrodo, tik egzistuoja, o kitose yra
planuojama, kuriama?
- Mes daugiau prie tų, kurie kuria, negu galvoja apie išgyvenimą.
Mūsų finansinės problemos neslegia, ir daug metų neslegia, finansų
srautus suvaldom, atlyginimus mokame laiku, žinoma, kiekvienam
norėtųsi gauti didesnį atlyginimą.
Turim lanksčią darbo apmokėjimo tvarką. Viena atlyginimo dalis
nekintanti, o kita kintanti, priklausanti nuo paslaugų atlikimo – priklauso nuo pacientų skaičiaus,
operacijų ir t.t. Tai gerai ir žmogui,
nes motyvuoja jį.
- Savo tinklalapyje skelbiate,
kad ir pagalbinio personalo vidutinis atlyginimas nėra mažas
(Anykščių ligoninės tinklalapyje
nurodoma, kad 2014 metų pirmojo ketvirčio vidutinis slaugytojo atlyginimas buvo 1935,98 Lt
– red.past.).
-Tai irgi yra susiję su kintama
atlyginimo dalimi ir tuo, kokius
rezultatus pasiekiam – geresni
rezultatai, tai ir atlyginimas geresnis. Stengiamės neniveliuoti
atlyginimų. Sakykim, buvo minimalaus atlyginimo didinimas.
Tiems, kuriems didėjo automatiškai, padidinom, o kitiems skyrėm tokio pačio dydžio priedą,
kad būtų priklausomai nuo kvalifikacijos kažkoks socialinis
teisingumas. Kad nesigautų, jog
slaugytoja, uždirbusi šiek tiek
daugiau virš to minimalaus atlyginimo, tiek ir tegaus minimalų atlyginimą pakėlus visiems.
Darbuotojai turėtų kažkaip nesmagiai jaustis, kai susilygintų
kvalifikuotų ir nekvalifikuotų
darbuotojų atlyginimas. Distanciją stengiamės išlaikyti. Vyriausybė neskyrė jokių lėšų minimalaus atlyginimo didinimui, čia
jau mūsų problemos. Iš viso norėčiau atkreipti visuomenės dėmesį, kaip yra. Daug kas įsivaizduoja, kad mes vis dar gyvenam
sąmatinio finansavimo principu
– skyrė pinigų, ir viskas. Bet iš
tiesų mes funkcionuojam kaip
verslo įmonė – kiek paslaugų suteikiam, tiek už jas pinigų ir gaunam. Jei paslaugų neteiktume,
būtų nulinės pajamos tą mėnesį.
Iš uždirbtų pinigų turime išlaikyti darbuotojus, pastatus, mokėti mokesčius ir t.t. Taigi, ligoninė gyvena verslo sąlygom, tik,
aišku, konkurencija čia ne tokia
ryški. Bet yra – didieji bando
mus nustumti į užribį per kainodaros formavimą. Sakykim, kai
Ligonių kasos renka darbo gru-

pes kainų nustatymui pirmiausia
jos sudaromos iš didžiųjų ligoninių atstovų, mažųjų kada ne
kada pakliūna, o jei pakliūna, tai
jų balsas nelabai girdimas.
- Kaip sekasi sutarti su kolegomis – Pirminės sveikatos priežiūros centru?
- Mes konstruktyviai kartu veikiame ir čia konkurencijos būti negali. Jie daro savo darbą, o ko nepadaro - mes esam. Savaitgaliais,
švenčių dienomis, kai nedirba jų
skyriai, mes prisiimam tas funkcijas, o kai mums reikia, kreipiamės
į juos.
- Kaip jaučiatės tapęs vadovu? Juk eidamas dirbti gydytoju
turbūt negalvojote, kad teks tiek
strateguoti, skaičiuoti?
- Mano pasirinkimas eiti vyriausiuoju gydytoju nebuvo lengvas.
Kai gavau pasiūlymą tapti vadovu,
svarsčiau daugiau kaip tris savaites
ir dėliojau. Aišku, nebuvau baigęs
vadybinių mokslų, sprendžiau,
kiek mano supratimas tada leido.
Pirminis apsisprendimas buvo tai,
kad Anykščiai man buvo ne svetimi, nors esu gimęs ne Anykščiuose. Dirbti ir darbinę karjerą
sieti man norėjosi su Anykščiais.
Kaip tik beldėsi pertvarka, jeigu
tada nebūtume susiėmę, nes skolų
buvo nemažai, ko gero, būtume
nugrimzdę kaip Kupiškis, Molėtai,
Zarasai, Akmenė, Prienai, Gargždai ir daugelis kitų ligoninių. Mūsų
vieta buvo strateginė, plius pradėta
statyti ligoninė tapo kaip akmuo po
kaklu vyriausybėms – reikėjo skirti
finansavimą, nematant čia perspektyvos. Taigi, šitas iššūkis mane
motyvavo. Aišku, ateidamas į darbą įsivaizdavau, kad sunku bus pirmais, antrais metais, kol atiduosim
skolas, susidėliosim, o paskui... Bet
dabar kasmet nauji barjerai, naujos
kliūtys ir darbų vis daugyn. Sakykim, vien susipažinimas su teisės
aktais ir jų perkėlimas į įstaigos
veiklą. Anksčiau buvo popierinės
„Valstybės žinios“, jas atsivertei,
pažiūrėjai, o dabar yra internete
teisės aktų registras, niekam nerūpi
matei, ar ne, turi susirasti.
- Gal buvom per daug pripratę
prie stabilumo?
- Pasaulis yra trapus, įvykiai greit
keičiasi. Stebiu įvykius Ukrainoje.
Tai, kaip aš vadinu, infiltracinis
karas. O. Balzakas apie anų laikų karą rašė, jog į priešų būrį turi
įlėkti kaip artilerijos sviedinys arba
turi įšliaužti kaip šliužas. Iš kažkur
atsiranda žali žmogeliukai ir ima
ardyti šalį iš vidaus, o karas juk nepaskelbtas.
- Galbūt tai ženklas ir politikams, nes daugybė lietuvių yra
nepatenkinti savo valstybe, žinoma, ji nėra šventa karvė, kad
jos negalėtum kritikuot, bet šiuo
atveju buvo kertama iš pašaknų,
kad tu patikėtum, jog gyveni blogai ir valstybė bloga...
- Išties tie įvykiai netoli nuo
mūsų, nors NATO globoja ir ginti
žada, tikėkimės, kad to neprireiks.
Įsidėmėjau, kaip Sąjūdžio laikais,
Nepriklausomybės laikų pradžioje
buvo toks amerikiečių apžvalgininkas Helards, kuris pranašavo
maždaug tokį scenarijų, kad Baltijos šalys pasidžiaugs laisve maždaug 20 metų, o paskui gali grįžti
ten, kur yra buvę. Praėjo 20 plius 4
metai, grėsmė reali, o tada jis dėstė
apie šituos dalykus, bet nelabai kas
norėjo girdėti.
- Ką veikiate laisvalaikiu?
- Laisvalaikiu, jeigu jo turiu,
stengiuosi pajudėti, važiuoti dviračiu, kažką sode padaryti. Reikia
judėti.
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Globotiniai padeda Debeikiams

Debeikių seniūnas Alvydas
Simonavičius kalbėjo, kad
pagrindinis miestelio darbdavys yra Aknystos socialinės globos namai.

Debeikių pagrindinės mokyklos direktorė Inaida Komarova tikisi, kad jos vadovaujama mokykla gyvuos dar daugybę metų.
(Atkelta iš 1 p.)
Globos namai filialus turi pačiuose Debeikiuose, šios seniūnijos
Kalvelių ir Leliūnų kaimuose bei
Anykščių seniūnijai priklausančiuose Šlavėnuose ir Rubikiuose. Tačiau,
pasak Aknystos socialinės globos
namų direktorius Arūno Kiaušo,
daugiau nei pusė jo globotinių gyvena šalia Debeikių esančiose Aknystose, o apie pusę darbuotojų, taigi
80-90 – yra debeikiečiai.
Aknystos socialinės globos namai
turi technikos, įrangos, transporto
priemonių. Tad seniūnijos gyventojams įstaiga yra ramstis, kai prireikia
įvairios pagalbos – nuo autobuso
nuomos iki kapinių nušienavimo.
Ir dar ... Seniūnijos gyventojų
skaičių globos namai pastebimai padidina, nes jų gyventojai registruojami globos namuose.
Debeikius pralošė kortomis
Pasaulio anykštėnų bendrijos internetinėje enciklopedijoje rašoma,
jog Debeikiai, kaip Sterkonių dvarui
priklausančių baudžiauninkų kaimas, minimi nuo XVII a. pradžios,
anksčiau šios vietovės buvo menkai gyvenamos. Sterkonių dvaro
savininkas Antanas Lapas 1830 m.
kortomis pralošė Debeikių kaimą su
dešimčia sodybų Surviliškio dvaro
savininkui Karoliui Gratkauskui, o
jo sūnus Ferdinandas Debeikiuose
XIX a. viduryje įsteigė palivarką.
1852 m. Debeikiuose buvo 8 pavienės sodybos ir viduryje įsiterpęs
palivarkas. Po 1861 m. reformos
dalis palivarko žemės buvo išdalinta valstiečiams, o likusią 1870 m. F.
Gratkauskas išpardavė, todėl Debeikių palivarkas nunyko, liko 16 skirtingo dydžio pavienių ūkių turėjusių
371 ha žemės. Nuo 1870 m. Rusijos

„Aš nepalieku žmonių, bet žmonės mane palieka“ – kalbėjo Debeikiuose sutiktas autoparduotuvės vairuotojas ir pardavėjas
Raimondas Žemaitis.

carui uždraudus žydams gyventi kai- kiuose mokėsi gerai, tas gerus pažymuose, jie būrėsi Debeikiuose, kur mius gauna ir gimnazijoje“ – aiškino
XIX–XX a. sandūroje jų gyveno 21 Debeikių pagrindinės mokyklos dišeima – apie 90 žmonių.1822 ir 1899 rektorė I.Komarova.
m. Debeikius nusiaubė gaisrai. Nuo
Devintajame praėjusio dešimXIX a. 7-ojo dešimtmečio iki 1950 tmetyje Debeikių vidurinę mokym. Debeikiai buvo valsčiaus centras, klą lankydavo bent 300 vaikų. Apie
1950–1995 m. – apylinkės centras, 1982-84 metus šioje mokykloje susinuo 1995 m. yra seniūnijos centras.
formavo išskirtinis kolektyvas. Tuo
1928 m. Debeikių kaimas buvo laiku Debeikių mokykloje pradėjo
išdalintas vienkiemiais. 1933 m. dirbti istorikas, vėliau trijų kadencijų
Debeikių bažnytkaimyje buvo 42 Seimo narys Gintaras Šileikis, lituatrobos, kuriose gyveno 154 žmonės. nistas, dabar – Lietuvos Dailės mu1959 m. Debeikiuose gyveno 369, ziejaus, Vilniaus paveikslų galerijos
1970 m. – 328, 1979 m. – 353, 1985 vedėjas, buvęs viceministras Vytaum. – 380, 2001 m. – 452, 2011 m. – tas Balčiūnas, darbų mokytojas, da404 žmonės.
bar Anykščių savivaldybės Bendrojo
Devintas praėjusio amžiaus dešim- ir juridinio skyriaus vedėjas Audrotmetis – Debeikių klestėjimo metas
nius Gališanka, matematikas, vėliau
1952-2001 metais Debeikiuose valdininko karjerą daręs Osvaldas
veikė vidurinė mokykla, o dabar Žiezdrys. Tuo laiku į mokyklą po insliko pagrindinė, į kurią kitą rugsėjį, tituto atvyko ir kūno kultūros mokygreičiausiai, neateis nei vienas pir- tojas Vidas Januškevičius, prancūzų
mokas. Debeikių pagrindinės mo- kalbos mokytoja Laimutė Juozelykyklos direktorė
tė-Gališankienė,
Inaida Komarova
matematikė Ju...1894-1899 m Debeikių lija Žiezdrienė.
„Anykštai“ sakė,
kad
mokykla kunigu buvo Konstantinas Buvo smagu ir
vaikų prarado ir Olšauskas. Tarpukariu jis mokytojams, ir
dėl to, kad ilgai garsėjo aktyvia visuomenine vaikams. Nuo
neturėjo mokyveikla, o sovietmečiu – kaip 1980 iki 2012klinio autobusiuųjų
Debeikių
ko ir Debeikių Broniaus Talačkos filmo mokyklai vadoseniūnijos Var- „Devyni nuopuolio ratai“ vavo Rita Skukujų kaimo vai- personažas...
jienė, jai devinto
kai buvo išvežti
dešimtmečio
į Utenos rajone
pradžioje taip
esančią Vyžuonų mokyklą, leliūniš- pat buvo tik truputį per trisdešimt.
kiai patraukė į Svėdasus. O kai susi„Ateities“ kolūkiui, kurio centras
formavo vaikų migracijos tradicijos buvo Debeikiuose 1981-1992 m.
visame kaime, tas tradicijas pakeisti vadovavo Antanas Algis Balaišis,
yra sunku. Visgi direktorė tikino, kuris garsėjo savo verslumu, o griūapie mokyklos reorganizavimą ne- nant kolūkiams – 1991 m. įsiamžino
galvojanti. „Vaikams čia yra gera. pabaigdamas grandiozines Debeikių
Kai mūsų mokiniai po 10 klasių iš- kolūkio kontoros-kultūros namų
eina į gimnaziją, jie nebūna blogiau komplekso statybas.
paruošti nei anykštėnai. Kas DebeiNebeturi savo kunigo

Anykščiuose augęs Gerardas Kulieša bando ūkininkauti Debeikių apylinkėse.

Pirmoji medinė bažnyčia Debeikiuose pastatyta 1799 metais. O
dabartinė mūrinė pseudogotikinė
dviejų bokštų Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčia Debeikiuose buvo statoma 1906–1913 m. Bažnyčią 1913
m. pašventino Užpalių (Utenos r.)
klebonas Kazimieras Kozminskis,
o vyskupas Pranciškus Karevičius
1921 m. rugpjūčio 30 d. bažnyčią
konsekravo. Bažnyčia yra stačiakampio plano, trijų navų ir trijų altorių, 42,5 metro ilgio ir 25 metrų
pločio, du jos bokštai iškyla į 60
metrų aukštį. Vietoj 1915 m. į Rusiją išvežtų senųjų varpų 1924 m.
Kaune, Masalcevo dirbtuvėse, buvo
nulieti du nauji varpai: Šv. Kazimieras (640 kg) ir Šv. Ona (283 kg).

1926 m. nupirktas ir trečias 190 kg
svorio varpas. Antrojo pasaulinio
karo metais varpai buvo išslapstyti,
liko tik didysis.
1973-1992 metais Debeikių kunigu buvo Alfonsas Gražys, 19922007 m. – Vincentas Stankevičius,
2007-2008 m. – Vytautas Dagelis.
Nuo 2008-ųjų Debeikiai neturi vietoje gyvenančio kunigo – parapiją
aptarnauja Svėdasų klebonas Vydas
Juškėnas.
„Devyni nuopuolio ratai“
1894-1899 m Debeikių kunigu
buvo Konstantinas Olšauskas. Tarpukariu jis garsėjo aktyvia visuomenine veikla, o sovietmečiu – kaip
Broniaus Talačkos filmo „Devyni
nuopuolio ratai“ personažas. 1928
m. kunigas apkaltintas jį persekiojusios ir šantažavusios buvusios meilužės Stasės Ustijanauskienės nužudymu. Nors ir nesurinkus neginčijamų
jo kaltės įrodymų, 1929 m. K. Olšauskas buvo nuteistas 5 metus ir 6
mėnesius kalėti, atlikinėjo bausmę,
bet 1931 m. buvo amnestuotas, pripažinus jį politinių intrigų auka, ir
išlaisvintas. 1933 m. K.Olšauskas
buvo nušautas.
Aktyvi Debeikiečių bendrija
Debeikiuose gimė ir augo nemažai žymių žmonių – knygnešys
Jurgis Baranauskas, kunigai Jurgis
Gogelis, Kazimieras Juška, Jonas
Žvirblis, laisvės gynėjas Calelis Kurceras ir kt.
Žymių kraštiečių atminimo išsaugojimu, Laisvės kovų dalyvių pagerbimu aktyviai rūpinasi Debeikiečių
bendrija, vadovaujama Anykščių
rajono tarybos narės Aldonos Daugilytės.
Debeikių seniūnas Alvydas Simonavičius „Anykštai“ dėstė, kad
Debeikiečių bendrija miesteliui ir
visai seniūnijai įpučia naujos energijos. Bendrijos rūpesčiu ir iniciatyva
vyksta įvairūs projektai, pvz. Lipšio
ežero pakrantės sutvarkymas.

vo pardavėja.
Debeikių miestelyje sutikau autoparduotuvę. Regis, ką autoparduotuvei veikti ten, kur yra stacionarių
parduotuvių, tačiau ją atvairavęs
Raimondas Žemaitis tikino, kad turi
savo pirkėjų ratą ir jau dvidešimt
metų suka pro Debeikius. „Aš nepalieku žmonių, bet žmonės mane
palieka.“ – liūdnai šyptelėjo pardavėjas, omenyje turėdamas ne pas
kitus pardavėjus, o į kitus pasaulius
išeinančius pirkėjus.
„Kiek nuliuką besuktum, vis
tiek jis nuliuku lieka“
Ir seniūnas, ir mokyklos direktorė
„Anykštai“ dėstė, kad jauni žmonės
Debeikiuose neužsilaiko – bėga į
užsienius ar bent į Lietuvos miestus.
Apleistų namų miestelyje yra sočiai,
Aknystos globos namai visų Debeikių neišmaitina. Kita vertus, jaunam
žmogui visada norisi „ilgesnio lito“.
Tačiau, pasitaiko ir atvirkštinės
migracijos. Tarkim ūkininko Juozo
Miežio sūnus Arūnas Miežis iš miesto atvažiavo į tėvo tėviškę, dirba 400
ha žemės ir yra didžiausias seniūnijos ūkininkas.
Debeikiuose sutikau Gerardą
Kuliešą, taip pat bandantį kabintis
į žemę. Anykščiuose augęs, ilgai
užsienyje dirbęs vyras bando ūkininkauti. Jo žmona yra mokytoja,
pats Debeikių mokykloje dirba
kiemsargiu, tačiau G.Kulieša kalbėjo, kad kiemsargio algos užtenka tik
traktoriaus dizelinui. „Pradėjau nuo
3 ha, dabar turim 40. Bandome lipti
į kalną.“ – kalbėjo ūkininkas. Pasak
šio vyro, kiekvienam žmogui valdžia turi suteikti motyvaciją dirbti
– pradedant valdininkais, baigiant
ūkininkais. „Kiek nuliuką besuktum, vis tiek jis nuliuku lieka“ - apie
tai, jog jie žmogui nesuteikiant galimybių išrūkti iš uždaro rato, jam
tai sunkiai seksis padaryti, kalbėjo
ūkininkas.
„Išvažiuoji - užsidirbi – grįžti su
pinigais – juos išleidi – vėl išvažiuoji. Visada esi keleivis. Kiek galima
būti keleiviu?“ – kodėl nebevažinėja
į užsienį, aiškino debeikietis.

Duoda ir silpno alaus
Debeikiuose veikia trys parduotuvės. Prie vienos iš jų „Anykštos“
žurnalistas sutiko tris budinčius
vyrus, tačiau „budėtojų“ kiekviename kaime yra, gal eis pro šalį koks
nereikalingas litas, kurio kaip tik
trūksta iki bambalio. Visgi vienos iš
parduotuvių alkoholio asortimente
vyravo ne stiprusis alus, o silpnas ir
nepigus. „Skirtingų pirkėjų sulaukiame“ – asortimento pobūdį komenta-

Ir jis maistui pats privalo užsidirbti...

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
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Du skirtingi žvilgsniai į Svėdasų kraštą

Julius GUDONIS

Knygų apie Svėdasų kraštą lentyna pasipildė dar vienu gausiai
iliustruotu leidiniu. Visai neseniai UAB „Utenos Indra“ išleido
gražiai liustruotą, mielą akiai ir širdžiai anykštėno žurnalisto, kelių kultūrinių ir literatūrinių premijų laureato, Lietuvos žurnalistų sąjungos nario Vytauto Bagdono parengtą fotografijų albumėlį
„Svėdasų kraštas seniau ir dabar“.

Pasak albumėlio autoriaus V.
Bagdono, mintis parengti ir išleisti
tokį leidinuką kilo po to, kai Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje
pamatė senutėlę, nuo laiko išblukusią, pageltusiais viršeliais knygelę. Tai buvo Lietuvos šaulių sąjungos X rinktinės 9-asis Svėdasų
būrys 1935 metais išleistas nespalvotomis fotografijomis iliustruotas
albumėlis, skirtas žymiajam kraštiečiui lietuvių literatūros klasikui,
visuomenės veikėjui, tautos patriotui kanauninkui Juozui TumuiVaižgantui, Amžimybėn iškeliavusiam 1933-iųjų pavasarį...

naujos knygos
Violeta
Vilbik
“Mažutėlių maldos”
„Padėk
man, Dieve,
augti – mažume.“
D e l n o
dydžio suvenyrinė poetinių miniatiūrų knygelė, kurioje poetė žaismingai perteikia tikro Mažutėlio
pokalbį su Tėvu.
Knygelė papuošta Onos Kvašytės (15 m.) iliustracijomis.
Romeo
Maggioni
„Šalom“
Vadovas po
Šventąją
Žemę
K a r t ą
gyvenime būtina
aplankyti

Žurnalistui Vytautui Bagdonui,
kuris yra ir asociacijos Vaižgantiečių klubas „ Pragiedrulys“ pirmininkas bei Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus darbuotojas, kilo
mintis pakartoti to albumėlio leidimą. Tačiau šalia senų fotografijų
buvo nuspręsta pateikti šių dienų
nuotraukas, kad skaitytojai galėtų
palyginti, kaip atrodė tas ar kitas
objektas prieš aštuoniasdešimt
metų ir kaip atrodo dabar.
Taigi, į Svėdasų kraštą pažvelgta
dviem skirtingais žvilgsniais- beveik prieš aštuonias dešimtis metų
ir dabar.

Šio albumėlio leidybą finansiškai
parėmė Europos Parlamento narės
Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės
labdaros ir paramos fondas bei Šiau-

liuose veikianti UAB „SALDA“, vadovaujama svėdasiškio verslininko ir
menininko, kultūros mecenato, gimtojo krašto patrioto Petro Barono.

„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido
Šventąją Žemę! Pamatyti nuostabų jos grožį ir patirti kasdienybės
staigmenas, susitikti su įdomiais
žmonėmis ir pažinti jų papročius,
iš naujo atrasti įvairias religijas ir
nepakartojamas kultūras jų istorinėje aplinkoje, atsiskleidžiančioje
kiekvienoje lankytinoje vietoje.
Krikščioniui ši kelionė nelengva,
bet ir nepamirštama – ji leidžia pabūti tose vietose ir eiti tais keliais,
kuriais ėjo Jis.
Ši knyga – tai krikščionio piligriminės kelionės vadovas, leidžiantis
per Šventosios Žemės istoriją pažinti krikščionišką turinį. Knygoje
pateikta istorinių, literatūrinių ir
archeologinių žinių apie kiekvieną
lankomą vietą, ji papildoma Biblijos ir biblinės teologijos tekstais.
Gintautas Vaitoška
Lengvas
gyvenimas
Krikščioniškos psichologijos etiudai su-

tuoktiniams
Santuoką turėtume tausoti
kaip nepaprastai brangaus augalo sėklelę, kurią, kaip ir Evangelijos pagal Matą perlą, nusipirkti
galima tik pardavus visą savo
turtą. Parsinešę namo, turėtume
ją pasodinti į puikiai išpuoselėtą
dirvą ir niekam daugiau nebeskirti tiek dėmesio, kaip tik iš jos
prasikalusiam daigui, nes augalo
pardavėjas pažadėjo, jog būsimo
augalo vaisiai padarys mus pasakiškai turtingus.
1. Įžanga
2. Lažas. Orbita
3. Vestuvės ir ašaros, arba
Meilė nėra emocija
4. Pirkinys. Asmeninės galios
paslaptis
5. Didžiausi darbai. Meilės
vaikams paslaptis
6. Meilės vyrui (žmonai) paslaptis. Laikas – gyvybė
7. Penki problemų sprendimo
būdai.
Skyrelis Onai: kodėl ji negali
paklausti Petro nuomonės
8. Skyrelis Petrui: kodėl jam
sunku išklausyti Oną.
Išklausymo menas

9. Ar lengva būti protingam?
Skyrelis Onos mamytei
10. Skyrelis Petrui apie jo mamytę.
Seksualiniai kaimynų rūpesčiai
11. Gimties paslaptis. Dvidešimt vaikų?
12. Natūralus šeimos planavimas. Lengvas gyvenimas
Skaito aktorius Virgilijus Kubilius
Gintautas Vaitoška (g. 1960
m.) yra baigęs Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą (1984),
studijavo Popiežiškojo Jono Pauliaus II šeimos ir santuokos instituto skyriuje Vašingtone (1992–
1995) ir Šeimos psichoterapijos
centre Džordžtaune (1995). Yra
įgijęs santuokos srities teologijos licenciato laipsnį, nuo 2000
m. Tarptautiniame teologijos
institute Trumau (Austrija) dėsto
psichologiją ir pastoracinę teologiją. Yra išleidęs šias krikščioniškos psichologijos knygas:
Lengvas gyvenimas. 2007; Kas
iš vaikų pagrobė gandrą? 2011
(leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ ).

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE ANYKŠČIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DVIRAČIŲ TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO
PLANO RENGIMĄ
Anykščių rajono savivaldybės administracija, remdamasi 2012 m. sausio mėn. 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu (Nr. TS-5 „Dėl pritarimo rengti Anykščių rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialųjį
planą“), pradeda rengti specialųjį planą.
Pagrindinis šio projekto tikslas – suplanuoti optimalią Anykščių rajono dviračių takų infrastruktūrą. Tikslui įgyvendinti
iškelti tokie uždaviniai:
1) Užtikrinti sistemingą Anykščių rajono ir miesto dviračių takų infrastruktūros darnų vystymąsi, racionalų rajonų teritorijų, lėšų ir
kitų išteklių panaudojimą, įrengiant naujas dviračių trasas, įvertinat esamas;
2) Išvystyti turistinį – pažintinį dviračių trasų tinklą Anykščių miesto ir rajono teritorijose;
3) Išvystyti kasdieninio susisiekimo dviračių trasų tinklą Anykščių miesto teritorijoje ir kt.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Anykščių rajono savivaldybės administracija, vadovaujama administracijos direktoriaus V.
Juodelio. Adresas: J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai. Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas S. Pesliakas, tel.: (8381) 58032, el. p.: saulius.pesliakas@anyksciai.lt.
PLANO RENGĖJAS: VGTU APF Teritorijų planavimo mokslo institutas. Adresas: Saulėtekio al. 11, LT – 10223, Vilnius. Projekto
vadovė – prof. M. Burinskienė. Koordinatorius – V. Palevičius, tel. 85 2745072, faksas: 8 5 2744731, el. paštas: vytp@vgtu.lt
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DVIRAČIŲ TRANSPORTO
INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJĄ: Rengiant Anykščių rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialųjį planą, yra parengta specialiojo plano koncepcija. Su koncepcija galima susipažinti
internetinėje svetainėje www.anykščiai.lt bei http://www.tpi.vgtu.lt/viesinami-projektai .
PLANAVIMO PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TVARKA: Pasiūlymus dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto
infrastruktūros plėtros specialiojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą specialiojo plano rengimo
laikotarpį iki viešo susirinkimo dienos ir jo metu. Apie viešą susirinkimą visuomenė bus papildomai informuojama.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas. Asmenys gautą atsakymą, kad parengtame teritorijų planavimo dokumente į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos,
gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai.

kampas

Apie
asmenybes

Pasirodo, per greitai išmetėme
žemėlapius ir atsikratėme tarybinių laikų lektūros. Visai gali
būti, kad į pasaulio žemėlapį bus
sugrąžinti miestai Stalingradas ir
Leningradas. Liaudis ir politikai
to pageidauja Rusijoje. Ir ką čia
bepasakysi?
Galvoju, kad reiktų pasakyti,
ir labai daug. Aišku, mes mėgstame ryškias asmenybes, tuo
labiau taip lengvai įsimenamas
kaip Stalinas, Leninas. Kažkaip
nė motais jų darbai, veikimas,
moralė ir kiti dalykai, kurių mes
griežtai reikalaujame iš savo
kaimynų, bendradarbių. Užtektų
priminti, kad Rusijoje nuo revoliucijos iki Antrojo pasaulinio
karo, ši „saldi porelė“ sušaudė,
ištrėmė, pakorė, numarino badu
apie 20 milijonų žmonių. O dar
pridėjus Antrąjį pasaulinį karą
išeitų apie 50 milijonų. O dar
paminėkime Kinijos, Vietnamo, Peru, Kambodžos, Šiaurės
Korėjos judėjimus, įkvėptus jų
ideologijos, ir aukas. Kur ateidavo „stalinistai-leninistai“, jie
iš karto išnaikindavo maždaug
10 procentų visuomenės, Kambodžoje buvo sunaikinta vos ne
pusė tautos. Ir žinant tokius faktus, Leninas vis dar guli mauzoliejuje, o dabar dar jo garbei ir
vėl miestą pavadins...
Laimei, kad yra ir kitų asmenybių pavyzdžių, kurių negaubia populiarumo aureolė ir jiems
net paminklo niekas nepastato.
Sakykim, vienas iš didžiųjų reformatorių Žanas Kalvinas, kuris buvo vienas reikšmingiausių
teologų, kuris padėjo pamatus
šiuolaikinei prancūzų kalbai, o
savo gyvenimu rodė asketizmo ir
paprastumo pavyzdį. Ž.Kalvinas
taip bjaurėjosi bet kokiu asmenybės kultu, kad pageidavo, jog
būtų palaidotas anonimiškai, o jo
kapo ateityje niekas nerastų, tad
negalėtų nei garbinti, nei auksinių paminklų statyti. Kalvinas
nebuvo tobulas, ir tai jis pats žinojo. Atsisveikinimo laiške, kaip
liudija istorikai, rašytame 1564
m., jis prisipažįsta: „Aš turėjau
daug silpnybių, kurias jums teko
pakelti“. Ir priduria: „Prašau
taip pat, kad man būtų atleista
už viską, ką pikto padariau...“
Bet ir Lietuvoje mes rasime panašių žmonių. Savo kuklumu
panašus į Ž. Kalviną man mūsų
didysis poetas Justinas Marcinkevičius. Tarybiniais laikais, jo
poetinė trilogija tarsi nuvalė lietuvių būties langą, tačiau atėjus
permainoms, jis nesimušė į krutinę, nereikalavo įvertinti savo
indėlio į laisvę.
Taigi, gerai, kad pasaulis margas, kad ne visi pasiduoda norui tapti leninais, todėl svarbu,
manau, kad suprastume, kokios
asmenybės vertos pagarbos, o
kurių nereikėtų net minėti.

SKELBIMAI

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius, seną buitinę techniką
ir elektroninę įrangą. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamas turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar
teisinėmis problemomis. Atsiskaito
grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiausiai - miškus. Sumoka
notaro išlaidas.
Tel. (8-642) 22222.
Mišką su žeme arba išsikirsti,
apvalią medieną. Teikiame miško
kirtimo, traukimo bei pervežimo
paslaugas.
Tel. (8-603) 44444.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
55 a Vilniaus g. gale su projektais statyboms (2 tvenkiniai, upelis, miškas). 300 m iki Spa-Vilnius.
Kaina 42000 Lt.
Tel. (8-633) 33361.
Dalį suremontuoto namo
Anykščiuose (2 kambariai, virtuvė, koridorius, vonia, tualetas).
Bendras plotas 40 kv. m., 3,2 arai
žemės.
Tel.: (8-685) 10959,
(8-689) 23940.

įvairūs

Dovanoja

Mišrūnus šuniukus. Beveik 2 mėnesių.
Tel. (8-653) 96027.
Betono atliekas patiems išsivežti
(padėsime pakrauti).
Tel. (8-655) 65787.
Dvigulę lovą.
Tel. 5-10-59.
Buitinės technikos remontas

Brangiai - mišką išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas.
Tel.: (8-682) 18972,
(8-600) 63820.
Automobiliai
Brangiai ir skubiai - įvairių markių (1930 - 2005 m.) lengvuosius
automobilius, visureigius, mikroautobusus. Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.
Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius, mikroautobusus, visureigius. Pasiima, utilizuoja. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-633) 39897.
Automobilių ir kitokios technikos
supirkimas Lietuvoje. Utilizuoja,
greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-638) 00155.
Automobilių supirkimas visoje
Lietuvoje, seni, nebenaudojami,
daužti. Atsiskaitymas iš karto.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-600) 96172.
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Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.
Brangiai - galvijus: telyčias,
karves, bulius, veršelius. Sveria.
Moka priedus. Patys išsiveža.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėnesių. Moka priedus.
Tel.:(8-614) 07502,
(8-636) 42871.
Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/
kg), telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius
(iki 5 Lt/kg).
Tel. (8-622) 09326.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto,
sveria
elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO METALO
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS,
ELEKTROS VARIKLIUS, starterius, generatorius.
Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.

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

UA B „ B OVA R I S “

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 16,00 Lt/kg,
belgų telyčaites 12,00 Lt/kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt/kg.
Tel. (8-678) 00255.

Gyvuliai
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.
Tvirtą, mūrinį dviejų aukštų namą
Anykščių rajone. Iš kiemo pusės atsiveria nuostabus vaizdas į Ilgio ežerą,
puiki vieta gyvenimui bei poilsiui.
Tel. (8-600) 19810.
Erdvų, didelį 4 kambarių butą
Anykščiuose. Puikus pasirinkimas
ieškantiems erdvaus bei komfortiško būsto.
Tel. (8-600) 19810.
Automobiliai
OPEL VECTRA 1992 m. (1,8 l,
benzinas, vieno šeimininko, T.A.
iki 2015-05, gera būklė).
Tel. (8-604) 16375.
Kokybiškas stogų dengimas prildoma bitumine danga. Ilgametė patirtis. Suteikiama garantija.
Tel. (8-682) 44541.
Dengiame, remontuojame stogus
savo ir užsakovo medžiagomis.
Angarai, daržinės, malkinės ir t.t.
Atliekame kitus darbus.
Tel. (8-648) 86123.
Mobiliu gateriu pjaunu medieną.
Pjaunu benzininiu ir elektriniu varikliais.
Tel. (8-682) 12189.

AUDI-80 1986 m. (turbo dyzelis);
arklinį plūgą.
Kreiptis į Juozą Šermukšnį
Taikos g. 97, Anykščiuose, tel.
5-34-70.
Kita
Langai, durys (lauko, vidaus),
įvairios žaliuzės, vartai, šiltnamiai
“Klasika”. Nuolaidos iki 35 proc.
Tel. (8-698) 81888.

UAB 2 Vymonta gamina plienines
stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir
cinkuotos-alucinko skardos.
Darome lankstinius. Parduodame
gamintojo kainomis.
Kreiptis: Panevėžys, Kerbedžio
g.21,tel.: (8-606) 11964,
(8-687) 97797.
Nuoma
Aštuonių vyrų brigada išsinuomotų
namą, sodybą, butą ar kitokias gyvenamąsias patalpas.
Tel. (8-654) 83517.

9 metų ramų, darbinį arklį. Gali
keisti. Atveža.
Tel. (8-606) 62940.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža
miškovežiu.
Tel. (8-600) 63820.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Birželio 14 d. (šeštadienį)
prekiausime Kaišiadorių paukštyno vakcinuotomis
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis,
juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti ir dedančiomis vištomis, bus gaidžių
bei spec. lesalų (tel. 8-616 50414): Kirmėliuose 7.00,
Titeikiuose 7.05, Juostininkuose 7.10, Rukiškėse
7.15, Raguvėlėje 7.25, Vaidlonyse 7.45, Troškūnuose
(turguje) 7.50, Vašuokėnuose 8.00, Surdegyje 8.10,
Pilimuose 8.20, Viešintose 8.30, Didžiuliškiuose 8.40,
Padvarninkuose 8.45, Andrioniškyje 8.50, Piktagalyje
9.00, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 9.10, N. Elmininkuose 9.20, Elmininkuose 9.25,
Čekonyse 9.30, Vikonyse 9.45, Svėdasuose (prie
turgaus) 9.50, Butėnuose 10.05, Varkujuose 10.10,
Debeikiuose 10.15, Bebarzdžiuose 10.20, Rubikiuose
10.25, Burbiškyje 10.30, Katlėriuose 10.40, Pašiliuose
10.45, Skiemonyse 10.55, 2-uose Kurkliuose 11.10,
Kurkliuose 11.20, Kavarske 11.35, Zaviesiškyje 11.45,
Ažuožeriuose 11.50, Pagiriuose 12.00, Dabužiuose
12.05, Janušavoje 12.15, Rapšėnuose 12.25, Traupyje
12.35, Levaniškyje 12.40

VA SA R o S
A KC I J A
nuo 10 % iki 50 %

Langai, durys, garažo vartai,
roletai, žaliužės, apsauginiai
stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

AM kategorijos
teorijai speciali akcija!!!

Teirautis tel. (8-657) 68156, UAB „Jonroka“, Taikos g. 9.

Paslaugos

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.

Rąstinių statinių statyba, medienos
pjovimas - frezavimas. Parduodu pirtį (4 x 6 m).
Tel. (8-656) 51760.
Mini ekskavatoriumi, mini krautuvu BOBCAT atliekame žemės
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono
daužymo darbus (yra paletinės šakės). Atliekame lauko santechnikos
darbus.
Tel.: (8-685) 27028, (8-618) 65358.

Anykščių mieste
Alvydas LAURIKĖNAS, gimęs 1944 m., mirė 06 10
Anykščių seniūnijoje
Stanislava KULIAVIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 06 08
Debeikių seniūnijoje
Albina RAŽANSKIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 06 03
Bronislava MIKALAUSKIENĖ, gimusi 1925 m., mirė 06 09
Kavarsko seniūnijoje
Jonas ŽAGELIS, gimęs 1947 m., mirė 06 04
Svėdasų seniūnijoje
Stanislavas GRIŽANAUSKAS, gimęs 1937 m., mirė 06 03
Stanislovas JANKAUSKAS, gimęs 1925 m., mirė 06 10
Traupio seniūnijoje
Vilius RAMANAUSKAS, gimęs 1951 m., mirė 06 06
Troškūnų seniūnijoje
Vanda BINKIENĖ, gimusi 1935 m., mirė 06 10

Atraižas, gali supjauti. Malkas kaladėmis. Veža į rajoną.
Tel. (8-693) 83102.

Įvairią statybinę medieną (lentas, gegnes ir pan.). Priima užsakymus, atveža į vietą.
Tel. (8-677) 66350, Tomas.

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius. Garantija
iki 2 m, pensininkams - nuolaidos.
Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

pro memoria

Gyvuliai

Kuras

siūlo darbą
Grybų, uogų supirkėjams. Darbo
užmokestis nuo rezultatų.
Tel. (8-656) 91370.
Tarptautinių pervežimų įmonė
ieško vairuotojų. Darbas maršrutu
Italija - Lietuva - Rusija.
Tel. (8-698) 43683.
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tautos balsas

vardadieniai
šiandien
Anupras, Ramūnas, Dovė,
Kristijonas, Kristis, Vilma,
Kristė.
birželio 13 d.
Antanas,
Akvilina.

Kunotas,

Skalvė,

mėnulis
birželio 12 - 13 d. pilnatis.

komentaras
anyksta.lt
„anykštėnė1“:
„Gėda man už Galvoną. Milijonierius, ir vis tiek maža ir maža.
O svarbiausia vis kitus moko kaip
gyvent. Dar kariaut ruošiasi, fu“.

mįslė
„Saldus – ne medus, pakabintas nevarva ?“
Antradienio mįslės: „Aukštas
kalpokas, vyno smokas, akmens
šerdis?“ teisingas atsakymas – slyva.

receptas
Šaltibarščiai
Ingredientai:
2 agurkai,
50 gramų krapų,
100 gramų svogūnų laiškų,
2 virti kiaušiniai,
500 gramų kefyro,
druskos,
0,5 stiklinės grietinės,
100 gramų virtų burokėlių.
Gaminimo eiga:
Kefyrą gerai išplakite su druska, sudėkite šiaudeliais pjaustytus
burokėlius, supjaustytus svogūnus,
krapus, kiaušinius, agurkus ir sumaišykite.
Užbalinkite grietine ir patiekite
su virtomis bulvėmis.
Pagal skonį galima įdėti rūgšties
ir atskiesti virintu vandeniu.

oras
+19

2014 m. birželio 12 d.

Neišnaudojamos visos galimybės švaresnei
aplinkai pasiekti
Esame nelabai turtingi, bet automobilius mėgstame. Taip per šventę „Bėk, bėk, žirgeli“ automobilių
kolonos darė įspūdį – atrodė, kad
obuoliui nukristi Niūronyse nebus
kur. Vis dėlto nuvykus į Niūronis
(važiavau autobusu), pasirodė tuštoka, vadinasi, vienu automobiliu
važiavo vienas žmogus? Vargšai,
dar ir kokią tolybę turėjo iki Niūronių eiti, o autobusas mane nuvežė
tiesiai į šventės centrą.

Ši istorija man parodė, kad
Anykščiuose dar palyginti mažai
galvojama apie kitokius transporto
būdus. Štai skaičiau, kad Prancūzijoje jau taiko naujoves - už kiekvieną į darbą dviračiu numintą
kilometrą moka priedą prie atlyginimo. Tokiu sprendimu Prancūzijos valdžia nusprendė paskatinti
visuomenę automobilius keisti
į sveikesnį transportą. Manau, kad
ir Lietuvoje ateina laikas populia-

rinti dviračius ir jais važinėti. Ir
ekologijai padėtume ir patys sveikesni būtume. Tuo labiau, kaip jau
skaičiau „Anykštoje“ – J.Biliūno
gimnazijos moksleiviai sukūrė virtualų gidą - nepaklysime.
O valdžiai reiktų priminti, kad
projektuodami visokias rekonstrukcijas nepamirštų ir dviratininkų.

tuo naudojasi. Sėdi butuose kiaurais langais ir nesiruošia jų keisti.
Keli butai turi savininkus, kurie pigiai nupirko, bet į juos neinvestavo,
o išnuomojo nuomininkams, kurie
ir gyvena tokiuose butuose kiaurais langais. Dalis yra privatizavę
butus, apsiformino varguoliais, už
kurių šildymą apmoka valstybė t.y.
mokesčių mokėtojai. Jie taip pat
nekeičia langų motyvuodami, kad
jeigu valstybė nori, tegul man juos
pakeičia. Juk nuostolį dėl kiaurų
langų turi ne varguolis, o valstybė.
Tokių butų yra 7-8 . Dėl be reikalo
švaistomos šilumos energijos su-

sirūpinę tik tie, kurie už šildymą
mokame pilną kainą. Labai turtinga Lietuvos valstybė tokį šilumos
švaistymą pateisina, negana to dar
ir apmoka.
Gerbiamo Seimo nario R.Sargūno
prašiau priimti įstatymą ar kokį dokumentą, kad būtų galima: butams,
kurių langai nepakeisti, už šildymą
skaičiuoti dvigubai; varguoliams,
kurie gaudavo kompensaciją, jas
nutraukti, kol butas bus tinkamai
sutvarkytas; neprieštarausime, jei
jiems pakeis langus savivaldybės
lėšomis.
Marijona FERGIZIENĖ

Valstybė galėtų skirti lėšų šunų ėdalui
Anykščiuose yra skriaudžiami šunys, katės. Jie laikomi mažuose butuose. Šeimininkai varguolių varguoliai,
patys gauna kompensaciją už šildymą, kruopų, makaronų. Patys gyvena
skurdžiai, gyvūnai pas juos badauja.

Nemalonu žiūrėti, kaip senolė tampo
šunį po balkonais, kad pastarasis rastų
ko nors paėsti. Šunų laikymas neturint
tam sąlygų, pinigų stygius jo išlaikymui rodo, kad su jo šeimininko proteliu ne viskas tvarkoje.

***
Motociklas tarnaus iki gyvenimo pabaigos, jei juo lėksite
visu greičiu.
***
Žmona: -Kaip aš išstorėjau...
Brangusis, pasakyk man kokį
nors komplimentą.
Vyras pagalvoja: - Tavo puiki
rega.
***

A.B., dviratininkas

Už kiaurus langus – dvigubas mokestis
už šilumą
Pirmadienį Anykščiuose gyventojus priiminėjo LR Seimo narys
Ričardas Sargūnas.
Norėjau sužinoti jo nuomonę
apie šilumos energijos švaistymą ir
gyvūnų laikymą daugiabučiuose.
Anykščių savivaldybė per visus
metus nesvarstė šildymo klausimų
nė karto, todėl nebuvo progos išdėstyti J .Biliūno g.18 daugiabučio
įsisenėjusių problemų.
J.Biliūno g.18 daugiabutis yra
5 aukštų, 45 butų. Namą šildo
UAB „Anykščių šiluma“. Kadangi valstybė arba gera, arba kvaila,
todėl dalis gyventojų piktybiškai

anekdotai

Prašiau Seimo nario Ričardo
Sargūno, kad   šunų maistui valstybė skirtų kokius 200 Lt mėnesiui
arba priverstų daugiabučiuose jų
nelaikyti.
Marijona FERGIZIENĖ

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“:

Blondinė, raudonplaukė ir
brunetė pasiklydo dykumoje,
tačiau surado stebuklingą lempą. Pirmoji lempą patrynė raudonplaukė ir pasirodžiusio Džino paprašė, kad šis ją perkeltų
namo. Brunetė taip pat panoro
kuo greičiau atsidurti namuose
ir būti su savo šeima. Blondinė
Džinui pasiskundė, kad jai vienai dykumoje liūdna, ir paprašė
grąžinti drauges...
***
Mokslus ką tik baigęs inžinierius bando įsidarbinti prestižinėje kompanijoje. Darbdavys
pokalbio pabaigoje klausia, kokio atlyginimo šis pageidautų.
Inžinierius:
- 125 tūkstančių dolerių per
metus ir visų man priklausančių
priedų.
Darbdavys susimąstė, paskui
tarė:
- Na, mūsų priedų paketas
toks: - 5 savaičių apmokamos
atostogos, 14 dienų apmokamų
laisvadienių, 50 procentų įmoka
nuo algos į pensijų fondą ir nemokamas automobilis, tarkim
raudonas “Mersedesas”. Inžinieriui iš nuostabos išsprogsta
akys:
- Oho. Turbūt juokaujate?.
Darbdavys:
- Na, taip, bet jūs pirmas pradėjote.

(8-381) 5-82-46, (8-381) 5-94-84, (8-381) 5-91- 86.

negražina gyvenimo tiesiai ir apie viską!

Užsisakykite „Anykštą“ II - ajam pusmečiui
3 mėn.

Paštų skyriuose, PayPost

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

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

46,41
39,27
21,06

6 mėn.

127 (149,28)
109,45
51,24
87,75
70,20
42,12

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

“Anykšta”
48,87
94,74
“Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams
40,08
77,16
“Anykšta” šeštadieniais
22,50
45,00
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą “Aukštaitiškas formatas” gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės “Anykštą”
ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Elektroninė
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prenumerata - perpus pigesnė.

1 mėn. - 10 Lt.

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

