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„Gulinčio“
policininko
Mindaugo
gatvėje nebus

Jei slepiama-yra ką slėpti?
Alfrydas SAVICKAS, Anykščių rajono savivaldybės tarybos
narys: „Darbai, už kuriuos buvo
skirti priedai, turi būti viešinami.
Kokia čia gali būti paslaptis?“

2 psl.
šiupinys
Merai. Šeštadienį posėdžiavusi
valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba patvirtino 2015 m. savivaldybių tarybų
rinkimuose iškeltus LSDP kandidatus į merus. LSDP į Anykščių
merus siūlo Dainių Žiogelį, Utenos
- Alvydą Katiną, Ignalinos – Vilių
Cibulskį, Zarasų – Nikolajų Gusevą,
Molėtų – Henriką Ivicką, VisaginoEleną Čekienę.
Kelionė. Muziejininkas Raimondas Guobis parašė, kaip Anykščių
muziejaus profsąjungos nariai vyko į
tradicinę rudeninę kelionę po Lietuvą. Šį kartą muziejininkai vyko kunigaikščių keliais - į Kernavę, Vievį ir
senąją šalies sostinę Trakus.

Valentinas poilsiauja su
kibiru rankoje

3 psl.

Anykščių rajono savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas Valentinas Patumsis namuose ėmėsi pareigų,
kurių paprastai
vyrai kratosi.

4 psl.

Geriausias kriminalisto darbo įvertinimas
arvydas.l@anyksta.lt
– nukentėjusiojo padėka
Arvydas LINGAITIS

Vakar minėta Kriminalinės policijos diena. Pasak Anykščių policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus viršininkės Aušros Staškevičienės, kriminalistų darbo diena nelabai kuo skiriasi nuo kitų policijos pareigūnų, nebent tuo, kad šie pareigūnai patiria
daugiau neigiamų emocijų. „Tik serialuose, tokiuose kaip visiems žinomas „CSI kriminalistai“, „Las Vegaso kriminalistų laboratorija“ - viskas vyksta greitai ir sklandžiai. O mūsų darbas reikalauja begalinio kruopštumo, profesionalumo, o galutinio rezultato
nukentėjusiajam gali tekti ir palaukti“, - „Anykštai“ sakė A.Staškevičienė.

Paroda. Šiandien 17 valandą
Anykščių koplyčioje - Anykščių
krašto dievdirbio Petro Blažio
skulptūrų, kryžių fotokopijų paroda, skirta autoriaus 150-osioms
metinėms. Dalyvauja menotyrininkė dr. Skaidrė Urbonienė. Renginio metu bus pristatytas dievdirbio
anūko Rimanto P. Vanago leidinys
„Gyvenimas pagal Petrą“. Koncertuos Ažuožerių romantinio dainavimo grupė „Romantika“ (vad. A.
Simanonienė).
Į Vokietiją. Anykštėnas, viena
iš ryškiausių Lietuvos motokroso žvaigždžių Arminas Jasikonis
rungtyniaus Vokietijoje. Jis pasirašė sutartį su profesionalia vokiečių
komanda „Kawasaki Pfeil“. Nuo
2015-ųjų A.Jasikonis važiuos už šią
komandą.
Mirė. Spalio 25 dieną Anykščių r.
PK pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl
vyriškio, gimusio 1952 metais, gyvenusio Anykščiuose, Liudiškių gatvėje, mirties priežasties nustatymo.
Ženklas. Prie A.Baranausko pagrindinės mokyklos automobilių
stovėjimo aikštelėje bus pastatytas naujas kelio ženklas, leisiantis
saugiai sustoti mokykliniam autobusiukui, į mokyklą atvežančiam
specialių poreikių turinčius vaikus.
Pasak savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos Vidos Dičiūnaitės,
intelekto sutrikimų turinčių vaikų į
A.Baranausko pagrindinę mokyklą
atvežama per 30.

Anykščių policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus pareigūnai, vadovaujami viršininkės Aušros Staškevičienės
(pirmoje eilėje, pirma iš kairės), dirba negailėdami jėgų, nors kartais ir tinkamai neįvertinti, bet džiaugdamiesi, kai pavyksta
išaiškinti nusikaltimus.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Atsisakė renovuotis beveik pusė daugiabučių

5 psl.

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščiams nepavyks būti pirmūnais renovacijos srityje, nors dar pavasarį anykštėnai su Palanga varžėsi, kas renovuos daugiau.
Atšalus orui, atšalo ir anykštėnų ryžtas – iš 23 antrame renovacijos etape numatytų namų tik 13 daugiabučių namų savininkai sutiko
renovuoti savo namus, o 10 daugiabučių namų butų savininkai pasipriešino.

Anykščiuose renovacijos procesas nevyksta taip
sklandžiai, kaip norėtų valdžia.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

5 psl.
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Jonas JUNEVIČIUS

Eina veteranų įmintom pėdom

jonas.j@anyksta.lt

Penktadienį Anykščių rajono policijos komisariate vyko policijos
veteranų susitikimas, kuriame dalyvavo kelios dešimtys dėl anykštėnų saugumo dirbusių buvusios milicijos ir policijos veteranų.
Susirinkusius pasveikino ir
sveikatos linkėjo policijos komisariato viršininkas Rimantas
Čepulis, pastebėjęs, kad šiandieninė policija dirba ir eina veteranų įmintom pėdom, o gyventojai
prisimena veteranų indėlį į rajono
gyventojų saugumą.
Ekrane keičiantis archyvinėms,
dar milicijos laikų nuotraukoms,
prisiminimais pasidalino buvęs
Anykščių vidaus reikalų skyriaus
viršininko pavaduotojas ir viršininkas 77 – erių metų Albertas Juodiškis, buvę policijos komisarai Raimundas Razmislavičius, Kęstutis
Tubis, kuris, beje, dirbo policijos
generalinio komisaro pavaduotoju, yra Lietuvos policijos veteranų
asociacijos pirmininkas, kuriai priklauso ir keli anykštėnai.
31 – erius metus milicijoje išdirbęs, 4 metus buvęs Anykščių
vidaus reikalų skyriaus viršininku

ir prieš 27 - erius metus į užtarnautą poilsį išėjęs A. Juodiškis
prisiminė, kad nors milicija buvo
politizuota, tiriant nusikaltimus
milicininkai vienodai kruopščiai
ir atsakingai tyrė ar buvo apvogtas
kunigas, ar eilinis kolūkietis.
K. Tubis prisiminė, kad jis nepyko ant Anykščių milicininkų
prieš kelis dešimtmečius už kelių
eismo taisyklių pažeidimą nubaustas 30 rublių bauda, pasakojo, kad atėjus dirbti į Anykščius iš
sprogimų ir žudynių kamuojamo
Panevėžio, Anykščiuose jam buvo
gera dirbti, o kriminalistai tirdami
ypač sunkius nusikaltimus kartais
panaudodavo ir nevisiškai įteisintus metodus, kurie padėdavo už
grotų pasodinti nusikaltėlius.
Salėje sėdėjo anykštėnų saugumui nusipelnę teisėtvarkos darbuotojai Arvydas Paškevičius,
Rimantas Juozelskis, Romas

Anykščių rajono kriminalistams prieš 29 metus vadovavęs Arvydas Paškevičius (antras iš dešinės, pirmas – A. Juodiškis) į
susitikimą atsinešė istorinių nuotraukų. Pirmas iš kairės – buvęs Anykščių policijos komisaras, Lietuvos policijos veteranų
asociacijos pirmininkas Kęstutis Tubis.
Autoriaus nuotr.
Daugirdas, Vincas Guoga, Vaidas Gimbutis, Arvydas Mėlynis
ir kiti.

Veteranai susipažino su naujuoju policijos komisariato pastatu,
policijos darbo sąlygomis.

„Pakeleivingiems“ linkėta tapti
„Bendrakeleiviais“

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Sekmadienį pilnutėlėje Anykščių kultūros centro salėje baigėsi savaitę trukęs profesionalių teatrų dramaturgijos festivalis
„Pakeleivingi“, kurį užbaigė Valstybinio Vilniaus mažojo teatro
spektaklis „Dėdės ir dėdienės“ (rež. G. Tuminaitė). Pirmą kartą
Anykščiuose organizuotame festivalyje 8 Lietuvos teatrai parodė
9 lietuviškos dramaturgijos kūrinius. Festivalis buvo finansuotas
Anykščių rajono savivaldybės – 6 tūkst.litų bei LR Kultūros tarybos – 25 tūkst.litų.
Į baigiamąjį festivalio spektaklį
bilietai buvo išpirkti dar likus porai
dienų iki jo. Beje, kaina į jį ne tokia ir
maža buvo – 30-35 litai.
Anykštėno Juozo Tumo – Vaižganto apysaka „Dėdės ir dėdienės“
daugeliui pažįstama dar nuo mokyklos suolo. Kaip rašė pats J.TumasVaižgantas , dėdės ir dėdienės reiškia
ne tiek giminystės ryšį, kiek socialinį
santykį tarp ūkį paveldėjusių šeimininkų ir čia pasilikusių dirbti ir vargti „dėdžių“, pavyzdžiui Mykoliuko
(aktorius Vainius Sodeika).
Apysakoje – ryškus ir meilės tri-

kampis – tarp Mykoliuko, Severiutės
(aktorė Agnė Šataitė) ir Rapolo (aktorius Mindaugas Capas).
Į festivalio uždarymą atvyko ir
svečių – spektaklio „Dėdės ir dėdienės“ režisierė, Valstybinio Vilniaus
mažojo teatro atstovė Gabrielė Tuminaitė, Šiaulių dramos teatro vadovas
Antanas Venckus, Valstybinio jaunimo dramos teatro atstovas, aktorius
Gediminas Storpirštis, Nacionalinio
Kauno dramos teatro atstovas.
Dėkodamas visų kolegų vardų
Anykščių rajono merui Sigučiui
Obelevičiui už įteiktas atminimo

Meilės trikampis senajame Lietuvos kaime – jaunavedžiai Severiutė ir Rapolas bei smuikeliu jų vestuvėse griežiantis nusivylęs
Mykoliukas.
Nuotr. Vytauto BAGDONO
dovanas, Šiaulių dramos teatro vadovas Antanas Venckus linkėjo, kad
kitais metais „Pakeleivingi“ tarpų
„Bendrakeleiviais“.
Nors anykštėnams buvo suteikta

galimybė pamatyti profesionalių teatrų spektaklius, tačiau iš salės minia
skubėjo dar aktoriams esant scenoje... Kultūros išmokti vienerių metų
neužteko...

„Algridos“ baldai bankuose ir paštuose
Baldų gamintojo UAB „Algrida“ kontora persikraustė iš „Iki“
prekybos centro į Taikos gatvę. Baldų gamintojai išsinuomojo erdvų namą, kurio adresas Taikos g. 29.
Pasak bendrovės vadovo Alvaido
Vilūno, kontora perkelta dėl dviejų
priežasčių – strigo derybos dėl patalpų
nuomos prekybos centre su „Iki“ vadovais, o, kita vertus, nauja kontoros
vieta Taikos gatvėje yra patogesnė, didesni žmonių srautas pro ją keliauja į
turgų ir „Senukų“ prekybos centrą.
„Algridos“ gamybinė bazė įsikūrusi Čekonyse (Debeikių sen.).
Bendrovė dirba ir su fiziniais, ir su

juridiniais asmenimis. Didieji anykštėnų baldų gamintojų užsakovai yra
„Lietuvos paštas“ ir „Šiaulių bankas“.
Pasak A.Vilūno, apie 80 proc. pertvarkomų Lietuvos pašto skyrių yra
apstatomi „Algridos“ baldais.
Anykštėnai pagamino baldus ir
naujajai Anykščių bibliotekai bei
Anykščių regioninio parko administracijai. Įmonėje dirba 18 žmonių.
-ANYKŠTA

UAB „Algrida“ kontora persikraustė į Taikos g. 29 namą.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

„Gulinčio“ policininko Mindaugo Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt
gatvėje nebus
Anykščių Mindaugo gatvės gyventojai kreipėsi į rajono Saugaus eismo komisiją, kurios prašė gyventojų saugumui pastatyti
greičio ribojimo ženklus ant kelio „nuo miesto kapinių „žiedo“
link Kurklių, kur kelias daro vingį“ ir įrengti greičio mažinimo
kalnelius „gulinčius policininkus“

UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“ direktorius Kazys Šapoka
sakė, jog ten „matomumas pakankamas“, todėl nieko papildomai
nereikia daryti. O Anykščių kelių tarnybos inžinierius Rimantas
Vizbaras aiškino, jog sumažinus

greitį, „žiemą į kalną neužroposim“.
Komisija, vadovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo Valentino Patumsio,
nutarė minėtą gyventojų prašymą
atmesti.

spektras
Nepriklausomybė. Suskystintų
gamtinių dujų (SGD) laivo-saugyklos „Idependence“ sutikimui skirtame renginyje kalbėjęs Premjeras
Algirdas Butkevičius padėkojo visiems prie terminalo statybos prisidėjusiems žmonės ir teigė, kad nuo
šiol bus galima kalbėti apie realią
Lietuvos energetinę nepriklausomybę.„Šiandien skelbiame energetinės
nepriklausomybės de facto pradžią.
Esu sujaudintas ir pakylėtas, nes
pastaruosius metus tai buvo viena
atsakingiausių mūsų vyriausybės
darbo užduočių. Mes neturėjome
teisės vėluoti, nors statybų metu
teko išspręsti ne vieną galvosūkį.
Didžiuojuosi, kad Lietuva sugebėjo rekordiniu greičiu - per pusantrų
metų - pastatyti pirmą tokį terminalą
Europoje. Tai buvo labai sudėtingas
projektas, įgyvendintas UNESCO
saugomos teritorijos pašonėje laikantis gamtosaugos taisyklių. Jis pareikalavo naujų techninių sprendimų
ir didelio profesionalumo“, - kalbėjo
A. Butkevičius.
Pažadėjo. Prieš metus Darbo
partijos pirmininke išrinkta Loreta Graužinienė sako, kad šie metai
buvo ypatingi tuo, kad šaliai teko
susidurti su rimtais išoriniais ir vidiniais iššūkiais, tačiau dėl darnaus
visų valdžios struktūrų darbo situaciją pavyko suvaldyti ir stabilizuoti.
Labiausiai L. Graužinienė džiaugiasi
kryptingai įgyvendinamomis svarbiausiomis Darbo partijos rinkimų
programos nuostatomis. Pasak jos,
dėl Darbo partijos nuoseklumo ir
atkaklumo pradėtas minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) didinimo
procesas.
Kadencija.
Savivaldybės
švietimo įstaigos vadovams siūloma
įteisinti penkerių metų kadenciją.
Kad šis tikslas būtų įgyvendintas,
Seimo nariai Valentinas Stundys,
Antanas Matulas, Irena Degutienė ir
Marija Aušrinė Pavilionienė Seimo
posėdžių sekretoriate įregistravo
patobulintą Švietimo įstatymo pakeitimo projektą.
Nepavyko. Dvi dienas ieškoto
Baltijos jūroje dingusio žvejybinio
boto su dviem žvejais rasti nepavyko. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo
koordinavimo centro koordinuota
gelbėjimo ir paieškos operacija
nutraukta. Į paieškos operaciją taip
pat buvo įsijungusi ir Latvijos jūrų
gelbėjimo tarnyba. Lietuvos ir Latvijos teritorinių vandenų zonose
dingusio žvejybinio boto spalio
24-25 dienomis ieškojo abiejų šalių sraigtasparniai ir laivai, tačiau
jokių dingusio laivo bei žvejų požymių aptikti nepavyko.
Bendradarbiavimas. Jordanijoje su darbo vizitu viešintis užsienio
reikalų ministras Linas Linkevičius
susitikime su Jordanijos Ministru
Pirmininku Abdula Ensousr (apžvelgė abiejų valstybių bendradarbiavimą politinėje, ekonomikos, kultūros,
švietimo srityse. Daug dėmesio skirta ekonomikos klausimams, sutarta
apsikeisti verslo delegacijomis.
Mažinti. Vyriausybė trečiadienį
spręs dėl “Lietuvos energijos” akcininkams skirtos šių metų pirmojo
pusmečio pelno dalies sumažinimo
nuo 80 iki 60 procentų. Finansų
ministerijos teigimu, toks sprendimas reikalingas pakankamam
UAB „Litgas“ nuosavam kapitalui
užtikrinti.

savaitgalio diskusija

spektras
Pirkimai. Nuo 2013 metų balandžio atlikta daugiau kaip 620
pastatų modernizavimo darbų pirkimų per Centrinės perkančiosios
organizacijos (CPO LT) elektroninį katalogą, rodo Ūkio ministerijos
pateikti duomenys. Ūkio viceministrės Rasos Noreikienės teigimu,
statybos darbai per CPO LT katalogą kainuoja vidutiniškai 6 proc. pigiau nei planuota, o bendra sutaupyta suma jau viršija 25 mln. litų.
Per mėnesį, pasinaudojus elektroniniu katalogu, vidutiniškai nuperkama 50 pastatų renovacijos darbų.
Šnipai.
Praėjusiais
metais
Čekijoje
sulaikytas
didelis
skaičius šnipų iš Rusijos. Čekijos
žvalgyba jau seniai įspėjo Rusiją
dėl vykdomų žvalgybinių veiksmų
Europos Sąjungos (ES) šalyje, kuri
yra itin populiari tarp rusų turistų.
Saugumo informacijos tarnybos
(BIC) ataskaitoje nurodoma, kad
Rusijos ir Kinijos šnipai Čekijoje
veikia prisidengdami žurnalistų
ar diplomatų pareigomis. Kaip
teigiama pranešime, 2013 metais
Rusijos ambasadoje šnipų buvo
itin daug. Kiti Rusijos specialiųjų
tarnybų pareigūnai į Čekiją atkeliauja kaip turistai, ekspertai, mokslininkai ar verslininkai. Čekija
- ne vienintelė šalis, į kurią yra
nusitaikę Rusijos šnipai. Lenkijos
vidaus saugumo agentūra spalio
15 dieną sulaikė šalies ginkluotųjų
pajėgų karininką ir teisininką, kurie įtariami šnipinėjimu užsienio
valstybės naudai.
Rinkimai. Rusijos užsienio
reikalų viceministras Grigorijus
Karasinas pirmadienį tvirtino, kad
parlamento rinkimai Ukrainoje gali
grąžinti taiką šalies rytuose, tačiau
įspėjo, kad nemažai balsų surinkę
nacionalistai gali pakenkti taikos
procesui. Sekmadienį įvykusius
parlamento rinkimus laimėjo provakarietiškos partijos. Prezidento
Petro Porošenkos blokas surinko
23 proc. balsų, premjero Arsenijaus
Jaceniuko nacionalistinis Liaudies
frontas - 21 proc.
Imigrantai. Siekdama pažaboti imigraciją, Didžioji Britanija
gali mažinti iš Europos Sąjungos
(ES) atvykstančių dirbti žmonių skaičių, paskelbė britų gynybos ministras Maiklas Falonas.
Pasak M. Falono, kai kurias Britanijos dalis iš ES atvykę darbininkai yra
tarsi apsupę. Politikas priklauso konservatorių partijai, kuri patiria spaudimą griežtinti imigracijos politiką
dėl augančio euroskeptikų partijos
UKIP populiarumo. Artėjant referendumui dėl ES narystės, premjeras
Deividas Kameronas (David Cameron) pažadėjo peržiūrėti Jungtinės
Karalystės ir ES ryšius, jei tik laimės
2015 m. rinkimus. Per ateinančias
savaites jis turėtų paruošti planą,
kaip susitvarkyti su imigracija.
Grasinimai. Belgijos vidaus reikalų ministras Janas Žambonas ir
migracijos valstybės sekretorius Teo
Frankenas gavo laiškus, kuriuos grasinama juos nužudyti. Tai pirmadienį
pranešė šalies žiniasklaida.Jos duomenimis, vienas ir tas pats laiškas
nusiųstas abiejų žinybų vadovams.
Jame sakoma, jog J. Žambonas ir T.
Frankenas bus nužudyti, jeigu nepaliks šalies. Laiško autorius nusprendė likti nežinomas, bet nurodė, kad
yra islamo ekstremistas.
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Už atlyginimų priedus galima sukurti
naujų darbo vietų
Portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje klausėme, ar tikrai
savivaldybės tarnautojai dirba papildomus darbus? O gal būt jie
fiktyviai prisirašo atlyginimų priedus?
@ „Jomajo“:
„Turint galvoje sovietinę dabartinių valdininkų prigimtį,
negalim galvoti kitaip, kad yra
tokių, kuriems priedai yra prirašinėjami. Suprantama, kad tai daro
ne patys sau, o jų viršininkai už
lojalumą ir gal už asmenines paslaugas. Tačiau negalime atmesti, yra ir tokių, kurie papildomą
atlygi gauna visiškai pelnytai už
tikrą, padarytą darbą.“
@ „Anykštėnas“:
„Mano pažįstamas bandė dalyvauti konkurse. Raštinėje jam
patarė negaišti laiko veltui, nes
yra kandidatas. Pažiūrėkite kieno
giminės ir bendrapartiečiai savivaldybėn priimami ir įsitikinsite.
Reikia būti socialdemokratu arba
bent socialdemokrato žmona kaip
Audronė Pajarskienė, kad gautumei darbą. Antai ir atstovė spaudai Ros Garcija yra LSDP narė.
UAB „Anykščių savivaldybė“, o
ne valstybinė įstaiga.“
@ „Galit būt ramūs“:
„Ne visi gauna, tik „grietinėlė“
arba kitaip: lojalūs ir prijaučiantys socdemams.“
@ „Petras“:
„Štai kur atsirado slapta aukso
kasykla.Tai bent godumas ir nesiskaitymas net su savo sąžine...
Kai ateina į valdžią buvę vargdieniai, atsisėda į gerai apmokamas kėdes, apšyla ir „išnaglėja“,
tada jau pakyla apetitas greit, be
didelių skrupulų lengvai gaunamiems pinigams.Tikėtina, jog
anykštėnams atsivers akys ir sąmonė naujuose ateinančiuose rinkimuose.“

komentarai

@ „Valdininkas“:
„Neįsivaizduokit, kad savivaldybėje dirbdamas esi apipiltas
auksu. 2500 Lt ar tai alga, kai
bet kokia Fergizienė tave gali bet
kada į kabinetą įsiveržusi iškeikti? Versle ne tiek gaunama, o jų
algų niekas nemato. Mes savivaldybėje dirbam dėl visų, bet už
centus.“
@ „Mariuka“:
„Man įdomiausia, kokie tie
papildomi darbai už 100 tūkstančių? Ar nebus čia Obuolienės
maišymas ir „kultūrkės“ sostinės
režisūra?“
@ „Vincas“:
„Žmonės turi žinoti, ar skaidriai ir taupiai naudojami jų pinigai.“
@ „Skaitytojas“:
„Mažiausiai 3 žmones galima
už 100 000 išlaikyti. Kam mokėti priedus, kai galima įdarbinti
naujų žmonių. Nedarbas rajone
14 %.“
@ „Lina“:
„Dėl to ir reikia, kad meru
būtų ne „kegebešniko“ kontroliuojamas Obelevičius, o buvęs
komisaras Kęstutis Tubis. Gėda,
kad nusirito Anykščiai tiek, kad
nežinom, kur mūsų pinigus deda
valdžia. Gėda, kad leidžiame visokiems juodeliams tyčiotis iš
Anykščių žmonių. Juk ne apie jo
prūdo darbininkų algas klausiama, o apie tarnaujančių visuomenei. Moka algas jiems ne Juodelis, kad slėptų nuo žmonių, už ką
ir kam moka. Algas savivaldybės
klerkams mokame mes, paprasti

@ „Justa“:
„Andrukaitienę rajono taryba
nubaudė, kad neleido sužinoti,
kokia Druskino alga. O kaip baus
Juodelį, kuris nesako net už ką
savivaldybės darbuotojams mokami priedai.“
@ „Ona“:
„Nieko sau! Paslaptis valdininkų alga, kai režisieriaus Druskino
algą deputatas Gižinskas išviešino
po visą šalį...čia kas? Vieni k.“
@ „Nu“:
„Tiems, kurie neprieina prie
„otkatų“, duoda priedus. Kas čia
keisto?“
@ „Šalin geriausią Obelevičiaus draugą“:
„Direktorius bandė kaip patyręs komunistas išsisukti pareikšdamas, kad pažeis asmens
privatumą. Kaip tada reikalai su
savivaldybės gydytoju? Nueiname į savivaldybės portalą ir matome - Savivaldybės gydytojas 2013 m. priskaičiuotas vidutinis
mėnesinis darbo užmokestis 2151
Lt. 2014 m. III ketvirčio priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis 2524 Lt. Kaip garbusis KGB KAPITONE šį karta asmens duomenų slaptumu? Ar tai
reiškia, kad reikia draugą KAPITONĄ apskusti asmens duomenų
inspektoriui?“
@ „Kapitone, auuuu“:
„Draugas KGBiste, mielas
Obelevičiaus bičiuli, - skaitome

kad tai slapta. Man keistas net pats
klausimas. Jei slepiama, matyt, yra
ką slėpti“.

Ričardas SARGŪNAS, Seimo
narys: „Manau, kad savivaldybė, į
kurios valdžią išrenkami politikai,

toliau ir randame, kad visam pasauliui išviešinote, kiek uždirba
Savivaldybės kontrolierius - vienas žmogus Kontrolierius Artūras Juozas Lakačauskas 3966Lt.
Savivaldybės Kontrolės ir audito
tarnybos vyriausiasis specialistas
- vienas žmogus Lina Vinciūnienė
2761 Lt., Vedėjo pavaduotoja Ieva
Gražytė 2565 Lt. Kaip gavosi?
Duomenys surinkti viešai ir negaištant nei 5 minučių. Šaltinis
oficialus savivaldybės portalas.“
@ „Socdėmė:
„Ir gerai, kad direktorius neatskleidžia mūsų pajamų. Užsimanė mat „Anykšta“ būti kontrolieriaus vietoje. Mes turime savo
Pagižinską. Jis pirma patikrins
Vienuolio progimnazijos režisieriaus Eriko Druskino pajamas,
o paskui dėl Juodelio pasakys
griežtai: „Vsio zakonno“.
@ „Tu matai“:
„Kaip auga valdžiažmogių
apetitas: pernai per visus metus
iššvaistė 90 tūkstančių, o šiemet
metams dar nepasibaigus - jau
94 tūkstančius. Minta kaip erkės
mūsų pinigais. Juodeli, atsakyk,
kada bus tvarka.“
@ „Mikas“:
„Galvoju, kad tie papildomi dešimtys tūkstančių litų galėjo būti
įvairiems valdininkų baliuškoms
kelti arba dalis iš jų - kompensuotas Juodeliui prekyvietės mokestis už prekybą žuvimi žemdirbių
šventėse.“
(Komentatorių kalba netaisyta)
-ANYKŠTA

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

Jei slepiama- yra ką slėpti?

Anykščių rajono savivaldybė už papildomus darbus darbuotojams, matyt, dosniai atsilygina. Jei per 2013 metus priedams
užteko 90 tūkstančių litų, tai per šių metų devynis mėnesius jau
išdalinta 94 tūkstančiai litų. Kokie tie darbai ir kiek tarnautojų
gavo priedus už papildomus darbus, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS VILIUS JUODELIS „Anykštai“ atsisakė nurodyti motyvuodamas neva galimu asmenų duomenų atskleidimu ir privataus darbuotojų gyvenimo pažeidimu.
„Anykšta“ klausė: Kaip manote, ar visuomenė turi teisę žinoti
apie iš mokesčių mokėtojų išlaikomų valdininkų atlyginimus ir
ypač apie priedus už papildomus darbus savivaldybėje? O gal tie
papildomi darbai visuomenei turėtų būti paslaptis?

Kęstutis INDRIŪNAS, architektas, liberalsąjūdietis: „Visuomenė apie tai turėtų žinoti, kokia
čia gali būti paslaptis? Tai turėtų
būti vieša, lengvai prieinama informacija, negali būti nei minties,

žmonės.“

turi deklaruoti kam ir už ką skiriami
priedai. Tai labai jautriai visuomenėje priimamas klausimas ir bet koks
šešėlis griauna valstybės tarnybos
įvaizdį. Kaip kitaip, jei ne viešai skelbiant, žinoti, jog priedas skirtas už
darbus, o ne už simpatijas? Aš už tai,
kad žmonės, kurie aukoja savo laisvą
laiką, dirba papildomus darbus, būti
skatinami - taip ir turėtų būti, bet reikia labai aiškiai paskelbti už ką gauna
priedą. Nesuprantu priežasties, kodėl
reikia slėpti, kas ir už ką gauna priedą? Suprantu privačiame versle - ten
pinigai ne mokesčių mokėtojų, konfidencialumo reikalavimai, galų gale
konkurencija, bet savivaldybė - tai ne
privati įstaiga, o pinigai - ne privatūs.
Jei čia daroma paslaptis, matyt, ten
kažkas nelabai gerai... Savivalda nuo
savivalės turėtų skirtis“.

Alfrydas SAVICKAS, Anykš-

čių rajono savivaldybės tarybos
narys: „Manau, kad visuomenė
turi teisę žinoti. Darbai, už kuriuos
buvo skirti priedai, turi būti viešinami. Kokia čia gali būti paslaptis?
Jei neskelbiama, tai gal yra kažkas
nešvaraus? Informacijos apie priedus nežinau net aš, nors esu rajono
Tarybos nariu. Bandysiu aiškintis
kame priežastys, klausimą kelsiu
komitetų posėdžiuose“.

Arvydas MAČIULIS, buvęs
Anykščių rajono savivaldybės
tarybos narys: „Manau, kad skaidrumas reikalingas visur. Tai vienareikšmiškai. Turi būti labai aiški
motyvacija už ką skirti priedai, nes
jei skaidrumo nebus - nuo to prasidės blogybės. Nežinau ar atlyginimai ir priedai turėtų būti skelbiami
viešai, bet jei teiraujasi žurnalistai
ar gyventojai (klausti turi teisę bet
kuris gyventojas), informacija turi
būti pateikiama“.
-ANYKŠTA

laisvalaikis
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Valentinas poilsiauja su
linas.b@anyksta.lt
kibiru rankoje
Linas BITVINSKAS

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Patumsis
garsėja aštriu liežuviu ir netradiciniu požiūriu. Jo pasakytos frazės ir išreikštos mintys ilgam užsifiksuoja viešoje erdvėje. Ne mažiau originaliai jis ir poilsiauja.

turiu pagrindinę pareigą pamelžti
karvutę“,- aiškino V.Patumsis. Paklaustas, kaip čia taip atsitiko, kad
melžia jis, ar galbūt karvė labai
bjauraus charakterio, V.Patumsis
dėstė, jog greičiau taip įvyko iš
reikalo. „Žmona turi problemų su
sveikata, tad tenka man. O karvė
yra normali, tačiau, žinot, gyvulys
pripranta, kitų neprisileidžia“,- pasakojo V.Patumsis.
Užaugino nuo telyčaitės

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Patumsis namuose ėmėsi pareigų, kurių paprastai vyrai kratosi.		
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Moliūgų šiemet nėra
Norėjau pakalbinti V.Patumsį
apie moliūgus, kurie garsina jų
giminę ir ne kartą yra nugalėję
didžiausių Lietuvos moliūgų rinkimuose, deja, jis liūdnai pasakė,
kad „šiemet nepavyko“. Pasirodo,
moliūgams auginti šiemet išpuolė nepalanki vasara, o Patumsių

augantiems daržo milžinams šiemet pakenkė ir kruša. „Bet čia ne
mano, o jaunėlio sūnaus pomėgis,
jis yra visokių netradicinių dalykų
mėgėjas“,- sakė V.Patumsis.
Poilsis – pamelžti karvę
Pasak administracijos direktoriaus pavaduotojo, jis jau ir ne-

Kryžiažodis „Žąsys”

beūkininkauja, reikalus perleido
sūnums, tačiau ir nieko nedirbti
yra nenusiteikęs. Paklaustas, kaip
leidžia laisvalaikį, V.Patumsis
traukė pečiais, kad to laisvalaikio
beveik ir nėra. Pasirodo, pagrindinis V.Patumsio laisvalaikio užsiėmimas ir kartu poilsis, ir darbas –
pamelžti karvę. „Darbo pakeitimas
jau savaime yra poilsis, o namuose

Pasak jo, karvę, su kuria
V.Patumsį likimas susiejo tokiais
emociniais saitais, pirko sūnus:
„Pirko dar telyčaitę, o vėliau užsiauginom“. Karvė yra tautinė –
lietuviška juodmargė, tačiau dėl
veislės grynumo V.Patumsis teigia
negalįs garantuoti. „Karvė dabar
kaime yra pakankamai nedažnas
gyvulys, retai kas belaiko, žmonės
išmirė, nuseno. Anksčiau Anykščių rajone augindavo žalmarges
karves, o paskui atsirado vis daugiau juodmargių. Nežinau, ar labai
jų pieno skonis skiriasi, tik sakoma, kad žalmargių pienas yra riebesnis, tik jo duoda mažiau, o šių
atvirkščiai – liesesnis, bet duoda
gausiau“,- pasakojo administracijos direktoriaus pavaduotojas, teikdamas, kad karvės Patumsių šeima
dar nežada atsisakyti. „Pienas savo
geriau, namuose pakankamai daug
burnų, pirkti brangu“,- ekonomines priežastis atskleidė V.Patumsis,
teigdamas, kad pačiam nekilo min-

tis geriau jau pirkti pieną iš parduotuvės, bet turėti daugiau laisvo laiko, beje, pridėdamas, kad
kai pats augino pienines karves,
džiaugsmo dėl supirkimo kainų nepatirdavo, nes už pieną mokėdavo
mažai. „Turbūt ir dabar panašiai“,svarstė jis.
Karvė primena, kad atėjo
laikas poilsiauti
Tiesa, šis laisvalaikio praleidimo būdas gana įpareigojantis, nes
melžti reikia reguliariai. „Čia saviveiklos nepadarysi, galima karvutę
ir sugadint laiku nepamelžus, ypač
kai apsiveršiuoja. O ir ji pati tuoj
man duoda maurojimu žinot, kad
jau laikas“,- juokėsi V.Patumsis.
Paklaustas, ar nebuvo psichologinio barjero imtis tokio darbo, vyras
purtė galvą: „Suprantu, jog priimta,
kad moteris melžtų karvę, bet laikai
keičiasi, aš pamenu, kad anksčiau
vyrai ir saldumynus valgyti gėdydavosi, o dabar nieko, valgo“.
Pliažas būtų bausmė
V.Patumsis kalbėjo, kad nelabai
įsivaizduoja poilsio, kuris nebūtų
susijęs su darbu ar fiziniu aktyvumu. „Žinoma, skaityt laikraščius,
gert arbatą galima, tą mes darom
kasdien po pusvalandį, bet žmogui
reikia judėt. Jeigu man reiktų per
dieną nieko neveikti ir gulėti pliaže, galvoju, kad būtų baisu, tai man
būtų bausmė“,- sakė V.Patumsis.
Jis ir pats, ir kitiems pataria poilsiauti tik aktyviai. „Galima leisti
laiką gamtoje, galima grybauti, uogauti“,- alternatyvas tiems, kurie
nemėgsta laisvalaikiu melžti karvių, siūlė V.Patumsis.
Ačiū, Valentinai, būtinai pasinaudosime.

Atsakymus galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių
parduotuvėse arba pranešti paskambinę telefonu 5-82-46 arba 5-94-58. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį tradiciškai bus apdovanotas 50 litų čekiu apsipirkti Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvėje „Mix Cosmetics”.

Prizas atiteks viešintiškei

Rugsėjo 23 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Moliūgas” teisingas atsakymas – ŽIBURIAI.

Raštuotos,
spalvotos
pėdkelnės

Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 74 skaitytojai. Tai anykštėnai A.Baronas, V.Lančickienė, D.Kundrotas, V.Vilčinskienė,
A.Lunevičius, E.Tamulėnienė, A.Skirmantienė, M.Parnavienė,
D.Patumsienė, A.Patumsis, Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė,
D.Šlamienė, J.Žiukas, V.Dikčiuvienė, R.Venclovienė, E.Budrytė,
G.Karaliūnienė, A.Kavolienė, A.Keraitienė, T.Miškinienė,
M.Pupeikienė, Z.Vitkūnaitė, L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė,
R.Kavoliūnienė, L.Petuchovienė, E.Jurėnaitė, A.Kapočius,
D.Varnienė, N.Varnas, J.Mieželienė, D.Sebeikienė, A.Burneikienė,
J.Pranckevičienė, A.Skaržauskienė, G.Žvironaitė, N.Šilaikienė
ir P.Girnienė; E.Slavinskienė, V.Gudelienė, T.Jakniūnienė,
E.Vanagienė ir T.Prudnikovienė iš Naujųjų Elmininkų;
R.Dolmantienė, P.Dolmantas, E.Sunkurytė, B.Gudonienė,
V.Mogylienė ir S.Cemnickienė iš Viešintų; V.Juzėnaitė, D.Rušienė
ir L.Ruša iš Vilniaus; D.Sudeikienė ir E.Kiškienė iš Kavarsko,
O.Petronienė iš Smėlynės, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, J.Dubrienė
iš Meldiškių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, G.Šulskienė iš Kurklių,
S.Skapas iš Latavėnų, A.Kuolienė iš Kunigiškių, E.Gimbutienė
iš Narbučių, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, V.Urbutienė iš Naujikų,
S.Želnienė iš Maželių, V.Milaševičienė iš Raguvėlės, J.Šeštokienė
iš Repšėnų, Ž.Aukštakojytė iš Ukmergės,V.Jagienė iš Svėdasų,
K.Imbrasaitė ir S.Žibutienė iš Šovenių, R.O.Deveikienė iš Mažionių bei L.Dobrodiejienė iš Utenos.
Burtai lėmė, kad šį kartą prizas - Anykščių kosmetikos ir parfumerijos
parduotuvės „Mix Cosmetics” 50 litų čekis - atiteks E.SUNKURYTEI
iš Viešintų. Kviečiame skaitytoją į redakciją atsiimti čekio.
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Atsisakė renovuotis beveik
pusė daugiabučių
(Atkelta iš 1 p.)
Pavasarį, kai Anykščiuose lankėsi
Aplinkos ministerijos valdininkai,
tuometinė Aplinkos viceministrė
Daiva Matonienė gyrė, kad Anykščiai pagal ketinamus renovuoti namus yra tarp lyderių respublikoje.
„Palanga pirmauja, jau 16 namų yra
pasirašę sutartis, Anykščiuose – 15,
antrame renovacijos etape numatyti
dar 23 namai. Geriausia motyvacija
renovavimui yra kaimynystėje renovuotas namas“,- sakė D.Matonienė.

Beje, tada ji dėkojo merui, kad renovacijai parinko tinkamą komandą
ir žmones. „Alvydas Gervinskas tiesiog yra kaip koks bebras. Įsitveria
į problemą ir ją sugraužia“,- sakė
komplimentą viceministrė už atkaklumą A.Gervinskui, kuris rūpinasi
namų renovacijos procesu Anykščiuose.
Tačiau po spalio 8 dienos, kai įvyko paskutinis II renovacijos etapo
sąraše esančių daugiabučių namų
savininkų susirinkimas, paaiškėjo,

kad renovuoti daugelį daugiabučių
net ir A.Gervinskui nepavyks - po
23 įvykusių susirinkimų už tolesnę namo renovaciją balsavo tik 13
daugiabučių namų savininkai, o
štai 10 daugiabučių savininkai parengtiems investicijų planams nepritarė.
Anykščių savivaldybės Investicijų ir projektų valdymo skyriaus
specialistė Loreta Pesliakienė rajono Tarybai pateikė paaiškinimą,
kad anykštėnų nenorą renovuoti

namų paveikė ir išorinės sąlygos.
„Po įvykusių susirinkimų galima įvardyti šias gyventojų atsisakymo tvirtinti parengtus namų
atnaujinimo investicijų planus
priežastis: nepasitikėjimas Valstybės priimtų sprendimų (nutarimų)
pastovumu (gyventojai būgštauja,
kad įstatymai, susiję su renovacija, gali būti pakeisti jų nenaudai);
gyventojai mano, kad investicijų
planuose numatytos preliminarios statybos darbų kainos yra

Geriausias kriminalisto darbo įvertinimas
– nukentėjusiojo padėka
(Atkelta iš 1 p.)
siems padaryta nedidelė, 1 MGL-ą,
Šiais metais per 9 mėnesius rajo- kuris šiuo metu yra 130 litų, viršine buvo užregistruota 430 nusikals- janti žala, bet savaime suprantama,
tamų veikų. Iš 6 apskrities rajonų kad tyrimuose dėl nedidelės vertės
pagal šį rodiklį Anykščius lenkia turto vagysčių ne visada racionalu
tik Utenos rajonas, kuriame užre- skirti biologinius tyrimus, kurie
gistruota 776 nusikalstamos veikos. kainuoja virš 500 litų. Aišku, prio„Palyginti nemažai šiais metais nu- ritetas, kaip ir iki šiol, bus skiriamas
sikaltimų, net 42, padarė nepilname- sunkių ir labai sunkių, didelį atgarčiai, 90 nusikaltusių asmenų buvo
sį visuomenėje
apsvaigę nuo
susilaukusių, di...mečiau akmenuką į po- delės dalies pialkoholio, 104
anksčiau teisti. licijos pareigūnų daržą...
liečių interesus
Lyginant su prapažeidžiančių,
ėjusių metų tuo pačiu laiku, šiemet nusikaltimų tyrimui“.
mūsų rajone užregistruota 28 nusiBet Anykščių kriminalistai kai
kalstamomis veikomis daugiau, t. y. kurių didelį rezonansą visuomenė402“, - sakė A.Staškevičienė.
je turėjusių nusikaltimų iki šiol taip
Paklausta, ar policijos parei- ir neišaiškino“, - mečiau akmenuką
gūnai netirs tokių nusikalstamų į policijos pareigūnų daržą. „Taip,
veikų, dėl kurių nukentėjusiajam kad ir kaip būtų gaila, kiekvienas
padaryta žala neviršija 32 tūkst. Lt metais tokių nusikaltimų pasitaiko.
(apie tai rašė šalies žiniasklaida), Neišaiškinti šiandien nusikaltimai,
A.Staškevičienė dėstė: „Kai kurie dar nereiškia, kad jie užmiršti ar
šalies žiniasklaidoje pasirodę pra- nurašyti. Nors buvo įdėta tikrai
nešimai jūsų minima tema, suklai- labai daug darbo ir pastangų, nedino gyventojus. Tiek Anykščių, pavyko išaiškinti metų pradžioje
tiek, manau, ir visos šalies policija, juvelyrinius dirbinius dienos metu
tikrai neatsisakė ir neatsisakys tirti iš parduotuvės Anykščiuose pair tiria visas nusikalstamas veikas grobusį nusikaltėlį, iki šiol nenudėl vagysčių, kuriomis nukentėju- statytas vairuotojas, kuris mirtinai

sužalojo Keblonių kaime ant ke- žmogui – tokia ir yra kriminalinės
lio nakties metu gulėjusį neblaivų policijos tyrėjo kasdienybė. Tik
jaunuolį, kol kas dar nesulaikyti serialuose, tokiuose kaip visiems
asmenys, apiplėšę Džiugų kaimo žinomas „CSI kriminalistai“, „Las
gyventoją. Nereti atvejai, kai parei- Vegaso kriminalistų laboratorija“ gūnai nustato, kas padarė vieną ar viskas vyksta greitai ir sklandžiai
kitą nusikaltimą, tačiau, deja, dėl – specialistai vos ne įvykio vietoįrodymų stokos,
je tiria surasšios bylos nepa...Geriausias įvertinimas tus pėdsakus ir
siekia teismo“ –
įrodymus, nauapgailestavo A. pareigūnui, kaip ir bet ku- doja naujausią
Staškevičienė.
riam Lietuvos piliečiui, techniką, pagal
Paklausta, ko- manau, turėtų būti jo atlie- m e n k i a u s i u s
kia yra kriminakamą darbą atitinkantis at- pėdsakus idenlisto kasdienybė
tifikuoja nusiir ko reikėtų, lyginimas...
kaltėlius. Deja,
kad visuomenėrealybė yra šiek
je augtų policijos prestižas, Anykš- tiek kitokia. Biologinių pėdsakų
čių policijos kriminalistų vadovė tyrimas pas mus užtrunka kartais
A.Staškevičienė sakė: „Kriminalis- net kelis metus, ne ką trumpiau
tų darbo kasdienybė – tai vykimas tiriami kompiuteriai, labai ilgai
į nusikaltimų vietas, jų apžiūra, atliekamos autotechninės ekspertiliudytojų apklausos, nepatenkintų zės, tačiau, manau, kad dirbdami ir
nukentėjusiųjų, kad ne jų pareiški- su tuo, ką turime, dėka žmonių, kumai ir pranešimai pirmiausia tiria- rie atsidavę šiam sunkiam darbui,
mi, išklausymas, kasdieninis ben- pasiekiame gana neblogų rezultatų.
dravimas su ne pačiais geriausiais Kriminalisto darbo diena, manau,
piliečiais, nuolatinė įtampa dėl mažai skiriasi nuo bet kurio valstyneišaiškintų nusikaltimų, krūvos bės tarnautojo darbo dienos, gal tik
dokumentų pildymas, džiaugsmas daugiau patiriamų neigiamų emoišaiškinus nusikaltimą, padėjus cijų. Manau, kad tyrėjai labiausiai

Mažiau rūšiuosi – daugiau
mokėsi
Utenos regioniniame sąvartyne atliekami atvežamų atliekų sudėties tyrimai rodo, kad virš 50 proc. atliekų galima atskirti, nes
jas arba galima perdirbti kaip antrines atliekas arba kompostuoti kaip biodegraduojančias atliekas.

Anykščių komunalininkai vieną iš pagrindinių komunalinių atliekų tvarkymo problemų įvardija šiukšliavežių automobilių parko
senumą ir brangiai atsieinančias šių mašinų remonto išlaidas.
Vykdant Europos Sąjungos
reikalavimus bei Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymą kasmet privaloma mažinti
į sąvartynus patenkančių atliekų

srautą. Artimoje ateityje bus pati
didžiausia kaina už sąvartynuose
šalinamas atliekas ir tai palies
kiekvieną atliekų turėtoją.
UAB „Anykščių komunalinis

ūkis“ direktorius Kazys Šapoka
ragina Anykščių rajono gyventojus rūšiuoti komunalines atliekas
jų susidarymo vietose – namuose.
„Rūšiuodami atliekas sumažinsime jų patekimą į sąvartynus ir
išvengsime mokesčio didėjimo“,
- aiškina K.Šapoka.
Paklaustas, kokia yra atliekų
tvarkymo problematika Anykščių
rajone, K.Šapoka pirmiausiai atkreipė dėmesį, kad naudojamos
šiukšliavežės mašinos yra nenaujos, dažnai genda, jų remontas, ypač elektros, elektroninės
dalies yra labai brangus. „Bendrovė 2014 metais per devynis
mėnesius šiukšliavežių mašinų
remontui išleido 75 tūkst.Lt.
Naujų šiukšliavežių dėl didelės jų
kainos bendrovė neturi galimybių
įsigyti“, - sakė K.Šapoka.
Kitas aspektas, keliantis problemų atliekų surinkime yra tas,
kad Anykščių rajonas yra vienas
didžiausių respublikoje, tačiau
gyventojų tankumas yra per mažas. „Teikiant atliekų išvežimo
paslaugą kasdien mašinos prava-

žiuoja ne vieną šimtą kilometrų,
todėl padidėja atliekų tvarkymo
kaštai, - pridūrė UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ vadovas
K.Šapoka. – Anykščių rajone
prasta žvyrkelių būklė neigiamai
atsiliepia technikos eksploatavimui“.
K.Šapoka tvirtina, jog gyventojai, ypač Anykščių miesto žmonės,
mažai naudojai Utenos regiono
atliekų tvarkymo centro stambiagabaričių ir pavojingų bei biodegraduojančių atliekų aikštelių
paslaugomis. „Baldai, sena buitinė technika išmetama prie konteinerių. Įmonė patiria papildomas
išlaidas nuolat jas surinkdama ir
išveždama“, - apie atliekų tvarkymo problematiką Anykščių rajone
kalbėjo UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius K.Šapoka.
Aplinkos ministerijos Atliekų
departamento Atliekų valdymo
skyriaus vedėjos Lauros Zukės
duomenimis, pagrindinis sunkumas su kuriuo susiduria savivaldybės – reikalingos investicijos tinkamam atliekų tvarkymo

per didelės“, - aiškina rajono Tarybai pateiktame informaciniame
rašte.L.Pesliakienė.
Priminsiu, jog ypač vieningai ir
aršiai renovacijai priešinosi gretimi
Anykščių Šaltupio gatvės 10 ir 12
namai. Gyventojų nuomone, renovacija neverta tų pinigų, kurie būtų
mokami už išorinių sienų pagražinimą ir balkonų stiklinimą, tai būtų
kainavę apie 800 tūkstančių litų. O
už brangesnį renovacijos variantą, kuris atsieitų beveik dvigubai
brangiau, kaip per daug reikalaujantį lėšų, neragino balsuoti ir pats
A.Gervinskas.
Tiesa, reikia pažymėti, kad ir dabar dar šių namų gyventojai nėra ramūs ir vis laukia, ar tik nepritaikys
valdžia jiems kokių nors sankcijų.
jaučiasi įvertinti, kai sulaukia nukentėjusiųjų padėkos už tai, kad
buvo išaiškintas nusikaltimas,
surastas ir grąžintas jiems priklausiantis turtas. Geriausias įvertinimas pareigūnui, kaip ir bet kuriam
Lietuvos piliečiui, manau, turėtų
būti jo atliekamą darbą atitinkantis
atlyginimas, leidžiantis jam, jo šeimai ne egzistuoti, o oriai gyventi.
Manau, kad šiuo metu, policijos,
ypač mūsų rajono, prestižas, nėra
žemas. Nemažus lūkesčius pareigūnai sieja su Policijos įstatymo
projektu. Jo priėmimas būtų atspirties taškas tiek daryti vidines
kokybines pertvarkas, įtvirtinant
motyvacinę sistemą, kad darbas
policijoje taptų dar patrauklesnis ir
kad už jį būtų tinkamiau atlyginama nei dabar, bet šis įstatymas vis
dar nepriimtas“.
„Tuo pačiu, naudodamasi proga,
noriu pasveikinti tiek Kriminalinės
policijos, tiek ir visų kitų tarnybų
pareigūnus su Kriminalinės policijos diena, kuri švenčiama spalio 27
dieną. Linkiu kolegoms stiprybės
nelengvame darbe, kuo didesnio gyventojų supratimo ir palaikymo, nes
be jo, be kiekvieno visuomenės nario nepakantumo neigiamiems reiškiniams – girtavimui, vagystėms,
turto naikinimui, smurtui, reikšmingesnių rezultatų pasiekti tikrai būtų
sunku“, - pridūrė A. Staškevičienė.

infrastruktūros sukūrimui, t.
y. regioninio sąvartyno įrengimui, didelio gabarito atliekų
surinkimo ir kompostavimo
aikštelių įrengimui, konteinerių
skirtų rūšiuotoms atliekoms įsigijimui, mechaninio biologinio
apdorojimo įrenginių statybai
ir kt. Šioms priemonėms savivaldybėms yra skiriama parama.
Aplinkos ministerija taip pat prie
to prisideda ir padeda plėsti infrastruktūrą. „Kitas sunkumas su
kuriuo susiduria savivaldybės –
vis dar nepakankamas visuomenės ekologinis sąmoningumas,
mąstymas „o kas man už tai?“,
įsitikinimas, mitai „rūšiuoti labai sudėtinga“, „iš to nėra jokios
naudos“, „gyventojų išrūšiuotos
antrinės žaliavos vis vien supilamos į vieną mašiną (sumaišomos su kitomis atliekomis) ir
vežamos į sąvartyną“ ir pan. Todėl aukščiau minėtos lėšos skiriamos ne tik atliekų tvarkymo
infrastruktūros kūrimui, bet ir
visuomenės švietimui bei informavimui“, - paaiškino L.Zukė.

pastabos paraštėse

2014 m. spalio 28 d.

Žiniasklaida kube?

Dr. Audrius Bitinas
Žiniasklaida – tai esminė demokratijos išraiška. Tai aišku visiems,
bet tai kartais gal ir nepatinka valdžiai. Žiniasklaida klausinėja, tyrinėja ir viešina. Tokia yra vakarų
civilizacijos visuomeninė santvarka, tuo keliu eina ir Lietuva, tai
visi turi priimti. Juk sakoma, kad
žiniasklaida yra ketvirtoji valdžia.
Panagrinėjau situaciją, kuri
susijusi su žiniasklaidos (teisinis
atvejis – leidinys „Anykšta“) reikalais ir senokai stebima Anykščiuose. „Anykštos“ byla netgi
buvo nagrinėta pas Seimo kontrolierius. Atrodytų, yra Visuomenės informavimo įstatymas,

horoskopas
Ožiaragiams nepalankiai susiklosčiusios aplinkybės gali sutrukdyti įgyvendinti planus, susijusius
su paskyrimu į naują postą arba
nauju įdomiu darbu. Komercines
operacijas atliekančius verslininkus gali apgauti partneriai. Palankios dienos - penktadienis ir šeštadienis.
Vandeniams rekomenduojama
nedalyvauti didelėse komercinėse
operacijose. Jeigu galite, atidėkite
visus tokio pobūdžio reikalus vėlesniam laikotarpiui - tada planetos
padės juos sutvarkyti. O kol kas
tvarkykite savo asmeninį gyvenimą, pataria astrologas. Sėkminga
diena - penktadienis.
Žuvims, kaip atrodo, nepavyks
išvengti vadovybės kritikos. Bet
pastabos bus visiškai pelnytos, todėl ginčytis ir teisintis astrologas
jums nepataria. Tai tik sukomplikuotų santykius su vyresnybe, o
šito jums dabar tikrai nereikia. Pa-

Viešojo administravimo įstatymas - teisinė bazė dėl santykių
tarp valdžios ir žiniasklaidos yra
aiški. Įstatymas sako konkrečiai – savivaldybės gyventojai
ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų
sprendimų projektais ir priimtais
sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą
nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar
atskirų valstybės tarnautojų darbą. O prie to informavimo svariai
prisideda ir žiniasklaida. Išvada
paprasta - žiniasklaidos laisvė
turėtų būti ne tik kad užtikrinama, bet ir skatinama, kadangi tai
naudinga pačiai savivaldybei informuojant apie rajono reikalus.
Demokratinėje valstybėje problematiška riboti nuomones – teoriškai galima neteikti informacijos vienam kanalui, galima kurti
savo kanalus. Tačiau geometrine
progresija didės negatyvūs kiti
informacijos kanalai, prasidės

skundai, teismai, susirašinėjimai.
Suprantama, rengti atsakymus
į žiniasklaidos paklausimus yra
darbas, tačiau tai neišvengiama.
Aš nesiūlyčiau pernelyg stengtis
vietos savivaldos priimamuose
teisės aktuose aprašyti galimus
komunikavimo atvejus, kadangi tai vis tiek anksčiau ar vėliau
nuveda į konfliktus - kaip ir įvyko. Bet kokiu atveju, turės būti
teikiama informacija apie vietos
savivaldos reikalus. Klausimas
matyt toks - kiek detaliai atsakinėti ir per kokius terminus. Žinoma, žurnalistas turi teisę reikšti
savo nuomonę, kritikuoti, bet tai
normalu demokratijos sąlygomis.
Tai kur čia konflikto šaknys?

lankios dienos - ketvirtadienis ir
penktadienis.
Avinų laukia jaudinantys įvykiai
meilės fronte. Kunkuliuojančios
aistros, audringi romanai - tokia
bus visa ši savaitė. Bet astrologas
jums pataria nors retkarčiais prisiminti ir kitas gyvenimo sritis, pavyzdžiui, darbą. Sėkminga diena
- trečiadienis.
Jaučiai, ypač tie, kurie užsiima
komercija ir verslu, atliks naudingą užsakymą arba gaus pasiūlymą dalyvauti svarbiame projekte.
Bet kad jus lydėtų sėkmė, turėsite
įtemptai dirbti, kitaip jūsų kelyje
atsiras netikėtų kliūčių. Sėkminga
diena - antradienis.
Dvyniams astrologas pataria
netikėti vyresnybės pažadais, kad
būsite paskirti į naują postą arba
gausite didesnį darbo užmokestį.
Bet tramdykite savo emocijas, bendraudami su vadovybe, kad nekiltų
konfliktas, kurio padariniai jums
būtų labai skaudūs. Palankios dienos - trečiadienis ir penktadienis.

Vėžiams astrologas taip pat nerekomenduoja konfliktuoti su vyresnybe, kadangi visos aplinkybės
dabar jums yra nepalankios. Kiekvienas nereikalingas ar ne laiku
ištartas žodis gali suerzinti viršininką ir neigiamai atsiliepti jūsų
padėčiai. Palanki diena - penktadienis.
Liūtams atsiveria neblogos
perspektyvos. Didelę sėkmę žada
įvairios komercinės operacijos ir
susitikimai su verslo partneriais.
Dangaus šviesulių išsidėstymas
padarys teigiamą poveikį jūsų asmeniniam gyvenimui, kuriame jūs
semsitės įkvėpimo visiems kitiems
dalykams. Sėkmingiausia diena antradienis.
Mergelėms asmeninis žavesys
ir atkaklumas padės šią savaitę
pasiekti puikių profesinės veiklos
rezultatų. Finansiniu požiūriu bus
sėkmingi visi projektai, yra galimybių išsiaiškinti santykius su
skolininkais ir rasti naudingų kreditorių bei partnerių. Palankios

Kas įvyko?
Taigi, Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolierius tyrė „Anykštos“ situaciją žiniasklaidos laisvės
srityje dėl to, kad vietos savivaldybė nustatė tvarką, kaip savivaldybės administracija turėtų teikti

informaciją žiniasklaidos priemonių atstovams. Kaip matyti iš
tyrimo medžiagos, pavyzdžiui,
„prašymai atsakyti į klausimus
turi būti pasirašyti žurnalisto ir
atsiųsti paprastu paštu arba atnešti į savivaldybės „vieną langelį“;
„jeigu žurnalistas nori prašymą
pateikti elektronine forma, toks
prašymas turi būti pasirašytas
elektroniniu parašu“; „kelių žurnalistų prašymai suteikti informaciją savivaldybei nebūtų teikiami
vienu metu“. Mano nuomone, tai
pernelyg detalūs reikalavimai.
Vis tiek visko neaprašysi ir atsiras naujų situacijų, o pernelyg
detalus aprašymas gali pažeisti
LR Vietos savivaldos įstatyme
įtvirtintus savivaldos veiklos
principus - veiklos skaidrumą ir
viešumą ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę, LR
Visuomenės informavimo įstatymo 6 str. numatytą teisę žurnalistams nevaržomai gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės
institucijų ir įstaigų. Be to, yra
ir tarptautinių dokumentų įpareigojimai užtikrinti spaudos laisvę
bei visuomenės teisę susipažinti
su valdžios (savivaldos) darbu.

Pagrindinis prenumeratos prizas -

benzopjūklas„Stihl“ MS 170.
Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.

Prizų steigėjas - A. Šimkaus firma (Vilniaus g. 14,
Anykščiai) – Masevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas
Anykščiuose.
Prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite
savo vardą, pavardę ir adresą.
Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Patarimas būtų paprastas – su žiniasklaida draugauti, o ne nustatyti
taisykles. Tai kokia prasmė sunkintis gyvenimą ir visuomenei rodyti,
kad yra konfliktas? Mano patarimas labai paprastas - kuo daugiau
skaidrumo ir viešumo. Nėra prasmės kažką interpretuoti ir bandyti pateikti kitaip, nei yra (ar visai
nepateikti, jei prašoma). Jau užfiksuoti konfliktų tarp žiniasklaidos
ir valdžios institucijų pavyzdžiai,
rodo, kad dažniausiai tokie ribojimai atšaukiami ar keičiami. Juk
niekas neprašo į paklausimus rašyti
disertacijas, galima kartais atsakyti
ne įstatymų citatomis, o paprastai.
Galima žiniasklaidą kviesti į posėdžius, parodyti numatomus planus,
padiskutuoti. Tai neužims daug laiko, o duos naudos ne tik tai konkrečiai žiniasklaidos priemonei,
bet tuo pačiu informaciją gaus ir
rajono gyventojai.
Geriau kurkime gražesnį ir patogesnį miestą žmonės, o ne gaiškime laiką beprasmiams ir aišku
kaip pasibaigsiantiems dalykams.
Juk atsakinėti Seimo kontrolieriams irgi yra darbas.

užjaučia

dienos - pirmadienis ir antradienis.
Svarstyklės su įtakingų bičiulių
pagalba išspręs daugelį profesinių
problemų. Sėkminga visais požiūriais savaitė laukia tų, kurie užsiima komercija ir bendradarbiauja
su partneriais užsienyje. Palanki
diena - antradienis.
Skorpionai sėkmingai realizuos
savo kūrybinį potencialą. Astrologas jums pataria aktyviai rengti
dalykinius susitikimus, keistis patyrimu su partneriais. Seksis skaityti paskaitas ir teikti konsultacijas.
Visa tai taps didelės sėkmės laidu
ateityje. Palanki diena - trečiadienis.
Šauliai darbe turėtų elgtis santūriai. Pasistenkite padaryti visa, kad
neprasiveržtų neigiamos emocijos.
Astrologo nuomone, jos kaltos dėl
visų jūsų problemų. Jums teigiamą
poveikį padarys laikas, praleistas
su mylimu žmogumi. Sėkmingiausios dienos - pirmadienis ir antradienis.

Prenumeratos kainos 2015 metams
Prenumeratorių laukia prizai !

Kaip elgtis?

Kai mirtis aplanko namus,
kai artimas žmogus palieka
gyvuosius – širdyje lieka didelis skausmas.
Reiškiame
nuoširdžią
užuojautą Stasiui TAMAŠAUSKUI mirus mylimai
žmonai.
AB “Anykščių kvarcas”
kolektyvas
Vidai KATINAITEI
Tegul mūsų nuoširdi
užuojauta palengvina Jūsų
skausmą, mirus mylimam
broliui Jaunučiui.
L. ir A. Bernadišiai, V.
Svirelienė, A. Bačkulienė,
J. Paškevičienė, B. Markuckienė, J. Šeštokienė, A. Jankauskienė

-ELTA

LT

3 mėn.
EUR

LT

6 mėn.
EUR

12 mėn.
LT
EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“

62.16

18.00

124.32

36.00

220.98
(248.60)

64.00
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

51.78

15.00

103.56

30.00

196.81

57.00

„Anykšta“ šeštadieniais

41.43

12.00

82.86

24.00

138.11

40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse arba
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“

51.78

15.00

86.32

25.00

155.38

45.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

41.43

12.00

69.06

20.00

120.85

35.00

„Anykšta“ šeštadieniais

31.08

9.00

55.24

16.00

86.32

25.00

17.38

120.00

34.75

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne
trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

30.00

8.69

2 numeriai
LT
EUR

60.00

3 numeriai
LT
EUR

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus
„Aukštaitiškas formatas“
g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, www.
7.98
2.31
11.97
anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti
(8-381) 5-94-58.
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
2015 metais „Anykšta“ išeis antradieniais ir šeštadieniais. Šeštadienio – 16 puslapių.

3.47

4 numeriai
LT
EUR
15.96

4.62

Rašome, kad Jūs žinotumėte!

SKELBIMAI

perka

Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Nekilnojamasis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis problemomis. Atsiskaito grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiai - įvairų mišką ir apleistas
žemes.
Tel. (8-677) 50498.
Automobiliai
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima,
sutvarko dokumentus.
Tel. (8-601) 61510.
Įvairius automobilius, mikroautobusus, visureigius, sunkvežimius,
traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.
Tel. (8-648) 67177.

Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius.
Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.
Brangiai ir skubiai - įvairių markių
(1930-2005 m.) lengvuosius automobilius, visureigius, mikroautobusus.
Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.
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Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto,
sveria
elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

projektuojame, konsultuojame
Tel.: (8-698) 19008
(8-612) 43733
(8-687) 86324

Gyvuliai
Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius auginti. Moka
priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Nuolat brangiai - karves, bulius, telyčias. Atsiskaito iš karto, moka priedus.
Tel. (8-656) 40439.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

įvairūs

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Perkame GRIKIUS,
ekologinius
maistinius javus.
Tel.: 8 698 36704,
8 615 15353, 8 616 25417,
(8 45) 59 5600,
el. paštas info@agrolitpa.lt,
www.agrolitpa.lt

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo
300 kg, karves.
Tel. (8-615) 37349.

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987,
www.jonroka.lt
Renkamės spalio 30 dieną 17 val.,
Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

Išnuomojamas 1 kambario butas.
Tel. (8-614) 76784.
Baldų remontas

UA B „ B OVA R I S “

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 14,60 Lt / 4.23 EUR /kg,
belgų telyčaites 10,60 Lt/ 3.07 EUR /kg.
juodmargius buliukus 5 Lt / 1.45 EUR /kg.
Tel. (8-678) 00255.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

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

Dviejų
kambarių
butą
Anykščiuose Storių gatvėje (namas 1994 m. statybos, 2-as
aukštas, plastikiniai langai, šarvo
durys, įstiklintas balkonas, sandėliukas. Kaina 56 500 Lt/16363,53
EUR)
Tel. (8-650) 97517.

Paslaugos

Kuras

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

Aukštos kokybės fasuotą, nefasuotą akmens anglį. Gali atvežti
į namus. Užsakymai priimami ir
telefonu.
Adresas: Kalno g. 6, Anykščiai
(buvęs ūkininkų turgus), tel.
(8-601) 14751.

Šiltiname pastatus - užpildome
oro tarpus ekovata, termoputa,
granulėmis, piliurentu.
Tel. (8-606) 85525.

Malkas, atraižas pakais, supjautas, kaladėmis (yra sausų).
Tel. (8-622) 44850.

Mobiliu juostiniu gateriu pjauna medieną.
Tel. (8-618) 06174.

Malkas.
Tel. (8-676) 02291.

Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 metų, pensininkams - nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Teleloto Lošimas Nr. 968 Data: 2014-10-26
Skaičiai: 09 21 58 12 02 25 65 68 43 41 07 52 59 37 56 67 44 22 32 75 17 48 31 64 62 51 20 74 29 27 15
55 23 10 18 (keturi kampai) 61 45 72 30 46 (eilutė) 63 54 36 19 50 (įstrižainės) 40 26 38 33 60 01 14 (visa
lentelė). Papildomi prizai: 0064628 Automobilis “Citroen C4 Cactus” 0191196 Automobilis “Citroen C4
Cactus” 0455178 Automobilis “Citroen C4 Cactus” 052*601 Pakvietimas į TV studiją 025*192 Pakvietimas
į TV studiją 012*598 Pakvietimas į TV studiją

Primename, kad per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 55 Lt (15,93 EUR).

UAB „Anykštos redakcija“
gali paruošti ir atspausdinti
mlankstukus,
mbukletus,
mreklamines skrajutes,
mblankus,
mdiplomus,
mA3 ir A4 dydžio
plakatus,

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Arvydas Lingaitis tel. 5-82-46, mob. (8-605) 19373;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835;
Linas Bitvinskas, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46, mob.(8-679) 14209
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija – tel. 5-94-58.
ketvirtadieniais,
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.
Redakcija dirba:
šeštadieniais.
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos,
Redaktorius
penktadieniais 8.00 - 16.00,
spaudą šeštadieniais atsiimti nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,99 Lt / 0,58 EUR (prenumeratoriams – 1,31 Lt / 0,38 EUR).
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3300 					
Užs. Nr. 1140
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.
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IŠ ARTI

vardadieniai

šiandien
Judas, Tadas, Simonas, Almantė, Gaudrimas, Simas.
spalio 29 d.
Ermelinda, Gelgaudas, Tolvydė, Violeta, Narcizas

NNN

redaktorei nežinant

Pirma sodino, dabar skina

mėnulis

spalio 28 - 29 d. jaunatis.

komentaras
anyksta.lt
„to mokytojas “:

„Jeigu miestas gražėja, tai ne
dėl specialistu įdėto darbo. Juk
KIK atsakingas už šį darbą. Nereikia prisiimti nuopelnu kam nepriklauso. Manau, kad specialistės ne visos gauna priedus. Jeigu
nesugeba darbuotojas darbo metu
atlikti darbo, tai koks specialistas.
Manau, kad po darbo nelabai surastume dirbančio savaitgaliais,
nebent į kokį baliuką patraukia.
Mano tokia nuomone“.

mįslė

„Esu balta ir visai nekalta, bet
šeimininkė vis mane kumščiuoja?“
Šeštadienio mįslės „Septynių
mylių tiltas, vienam gale dešra,
kitame - kiaušinis?“ atsakymas –
Gavėnia ir Velykos.

Panašu, jog už tai, kad skina putinus, Andrioniškio seniūno niekas nebars. Taip jiems ir reikia.
Nuotrauka iš Sauliaus RASALO albumo.
Andrioniškio seniūnas Saulius
Rasalas negali nusiraminti. Seniūnas toliau demonstruoja neišsenkančią meilę putinams. Tiesa, ji
kiek pasikeitė – jei anksčiau so-

dino, tai dabar putinus, tiksliau jo
uogas, skina. Net per pietų pertrauką blaškosi po miškus ir renka šio
augalo uogas. Belieka laukti pranešimų, kada virs uogienę.

Reklama ar apsileidimas?

oras

Netrukus ims
prekiauti ir
kvietimais
Anykščių kultūros centro kasa
dirba iki 18 val. Vadinasi, tiek bilietus, tiek kvietimus į renginius iki
tos 18 val. ir galima nusipirkti ar
atsiimti. Už spektaklių viešinimą
„Anykštos“ redakcijai Valstybinis
Vilniaus mažasis teatras padovanojo keletą kvietimų. Juos prieš
renginį sakė atsiimti Kultūros centro kasoje...
Likus keletui minučių iki spektaklio pradžios, užėjus į kasą pasiimti priklausančių kvietimų, kasinininkė įžūliai ėmė aiškinti, kad
ateiti reikia anksčiau, nes ji tuos
kvietimus jau galinti parduoti.
Paklausus, kuri valanda būtų tinkama kvietimams atsiimti, ponia
kasininkė toliau aiškino, kad ji juos
jau turi teisę parduoti.
Įdomu, ar kvietimai, skirti konkretiems asmenims ar įstaigoms
gali būti parduodami? Ir į kieno kišenę tie pinigėliai tuomet nubyra?
Kyla dar vienas klausimas – ar
Kultūros centras specialiai parenka
tokios kultūros darbuotojus dirbti
su klientais?

sprintas
Šokiai. Šiauliuose vyko
sportinių šokių reitingo varžybos „Šypsenos taurė 2014“
„Verpeto“ pora K.Ramoška
ir J.Paškauskaitė jaunių „D“
klasėje klasikiniuose šokiuose
iškovojo ketvirtąją vietą, o Lotynų Amerikos šokių grupėje
buvo antri.
Šokiai I. Vilniuje kvalifikacinėse varžybose „Alemandos
taurė 2014“ vaikų „E2“ grupėje“
„Verpeto“ pora M.Motiejūnas
ir L.Rudnickaitė pelnė antros
vietos medalius, o A.Rudnickas
ir K.Gerasimovaitė vaikų „E4“
grupėje iškovojo pirmos vietos
taurę.
Šachmatai. Spalio 19 d. Kupiškyje vyko šachmatų turnyras, skirtas Virgilijaus Aleknos
taurei laimėti. Jame varžėsi ir
penki anykštėnai. Nugalėtoja
moterų grupėje tapo anykštėnė
Skaivė Meškauskienė, o anykštėnas Kęstutis Lukoševičius
bendroje įskaitoje užėmė trečiąją vietą, taip pat trečią vietą
tarp šachmatininkų senjorų iškovojo anykštėnas Juozas Paškevičius.

Anykščių vaizdas – vienas iš
gražiausių

+10

Kas tai – provokuojanti kurortinių Anykščių reklama, ar dar vienas parodymas, kad miesto valdžia net iškabų negali sukontroliuoti?
Anykščių stadionas vis dar gyvena pavasariu arba jau imasi reklamuoti kažkurių kitų metų futbolo
varžybas birželio mėnesį.
Praeiviai ir pravažiuojantys pro
stadioną ant jo vartų mato iškabą,
skelbiančią apie futbolo varžybas

+6

PR

birželio 8 dieną 12 valandą. Žinant,
kad jau baigiasi spalis, tokia reklama atrodo keistai. Kyla klausimas,
ar nėra kas nukabintų reklamą, ar tai
sąmoninga provokuojanti reklama,
kad miestiečiai žinotų, jog ir Anykščiuose žaidžiamas futbolas...

Vytauto Liako nuotraukoje – rudeniškas siauruko reisas Anykščių laukais.
Tinklalapis anglų kalba http://thatamazinglife.com paskelbė 15 gražiausių vietovių rudenį, užfiksuotų
fotografijose Lietuvoje 2014 metais.
Pristatyme sakoma, ruduo Lietuvoje

pažėrė visą paletę spalvų. Antroje iš 15
gražiausių rudens nuotraukų vietoje –
Vytauto Liako užfiksuotas Anykščių
peizažas, kuriame spalvomis žėri ne tik
medžiai, bet ir riedantis siaurukas.

„Tele2“ salonuose populiariausiais tapo lietuviški telefonų dėklai

Telekomunikacijų bendrovės „Tele2“ salonuose lietuvių gamybos telefonų dėklai tapo populiariausiais. Jų pardavimai pranoko
įprastai pirmavusius kinų gaminius.
Populiarūs dėl kainos
ir kokybės
Pirkėjai lietuvišką prekę renkasi dėl gaminių kainos ir kokybės – lietuviams pavyko kokybiškesnius gaminius pasiūlyti
už gerą kainą.
„Lietuvos gamintojai pasiūlė ir
gerą kainą, ir aukštą kokybę, bei
pranoko konkurentus užsienyje. Gerą kainą ir kokybę norime
užtikrinti savo klientams, todėl
lietuviškų aksesuarų siūlome
vis daugiau. Būdami tarptautine
kompanija, džiaugiamės galėdami paskatinti vietos verslą
ir prisidėti prie darbo vietų kūrimo“, – sakė Evaldas Viselga,
„Tele2“ mobiliųjų įrenginių priedų plėtros vadovas.
Lietuvos gamintojų aksesuarais „Tele2“ pradėjo prekiauti
2010 metais ir nuolat didino jų
pardavimus. Šių telefonų dėklų

kaina operatoriaus salonuose
yra nuo 14 iki 33 litų (4,05-9,56
euro).
Lietuvoje panašiai kainuoja ir
Kinijos gaminiai, tačiau mūsų
gamintojų prekės juos lenkia
kokybe. Skirtingai nei didžioji
dalis importo, lietuviški telefonų dėklai yra iš aukščiausios
kokybės natūralios odos, todėl
tarnauja ilgiau. Išskirtinumo
jiems suteikia ir naudojamos
skirtingos odos apdirbimo technikos.
Dėklai lietuvių skoniui
„Mūsų gamintojų telefonų
dėklai populiarėja jau keletą
metų. Į priekį jie išsiveržė, kai
prekes pradėjome žymėti ženklu „lietuviška prekė“. Pirkėjai
mato gerą kainą ir kokybę, o
sužinoję, kad prekė dar ir lietuviška, dauguma žmonių renka-

si šiuos aksesuarus“, – pasakojo E. Viselga.
Lietuviški gaminiai atitinka
skirtingo amžiaus pirkėjų poreikius ir skonį. Vyresni žmonės
labiau mėgsta odinius dėklus
su juostele – juos galima kabinti ant kaklo. Šie klientai taip pat
dažniau nei jaunimas renkasi
„kišenėlės“ tipo dėklus.
Tuo tarpu jaunimą traukia ryškios spalvos ir įdomi faktūra,
nes tokie aksesuarai leidžia
išsiskirti. Jaunesni klientai taip
pat dažniau renkasi „knygutės“
tipo telefonų dėklus.
Tarp „Tele2“ klientų populiarūs
ir kiti aksesuarai. Didžiausia
naujiena dabar yra plėvelės
telefonų ekranams iš grūdinto
stiklo – jos ekraną saugo geriau
nei įprastos plastikinės.
Taip pat klientai perka automobilinius kroviklius, atminties
korteles, ausines, išmaniąsias
apyrankes.
Lietuviškus telefonų dėklus ir
kitų aksesuarų galima rasti visuose „Tele2“ salonuose.

