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Londone anykštėnai tęsia pergalių
seriją

Mokytojai patys nesusigaudo, ar
streikuoti

„Anykščiai BC“ žaidėjas Tadas Bagdonas į varžovų krepšį
įmetė 32 taškus.

Aldona DAUGILYTĖ, rajono Tarybos narė, Tėvynės sąjunga - Lietuvos
krikščionys demokratai, mokytoja:
„Man nesuvokiama, kaip mokytojas
neis į pamoką, juk
vaikai privalo eiti“.

2 psl.
šiupinys
Paroda. Anykščių menų centras
kviečia į Vytauto Kasiulio parodos
atidarymą lapkričio 19 d. 17:30 val.
Sakralinio meno centre (Vilniaus g.
11, Anykščiai). Koncertuoja festivalio
Muzikos ruduo 2014 dalyviai Stein
Skjervold (baritonas), Sonata ir Rokas
Zubovai (fortepijonas). Renginys nemokamas.
Nesusirinko. Savaitgalį neįvyko
planuotas Darbo partijos Anykščių skyriaus visuotinis surinkimas,
kuriame ketinta tvirtinti kandidatų
į Anykščių rajono tarybą sąrašą.
Taip pat šiame susirinkime turėjo
būti pritarta partijos kandidato į
Anykščių merus personalijai. Respublikiniame partijos suvažiavime
kandidatu į Anykščių merus patvirtintas Alfrydas Savickas.
Žvaigždės. Policijai pradėjus ikiteisminį tyrimą vaizdo klipo „Šetone, prašau...“ autoriams, keturiems
Troškūnų seniūnijos gyventojams,
„Youtube“ patalpintas klipas sulaukia vis naujų jo žiūrėtojų. Šį
filmuką per parą atsidaro koks 100
tūkst. asmenų. Pirmadienio popietę „Šetone, prašau...“ buvo peržiūrėtas 1 mln. 120 tūkst. kartų.
Šventė. Šeštadienį Anykščių kultūros centre vyko 10-oji regioninė
romansų atlikėjų šventė „Aukštaiti
jos žiedynai“. Dalyvavo atlikėjai iš
Ukmergės, Panevėžio, Kauno, Vis
agino, Molėtų, Kėdainių. Scenoje pasirodė 9 kolektyvai. Ši šventė pasižymi
tuo, kad joje nerenkami nugalėtojai, o
dovanas ir padėkas gauna visi kolektyvai. Šiemet iš Anykščių kolektyvai
kaip dovanas išsivežė obelų sodinukų.
Anykščių kultūros centro pavaduotoja
Vilma Paulauskaitė pasidžiaugė, jog
„Anksčiau šventė rinkdavo po pusę
salės, šiemet salė buvo pilna“.

Nuotraukos su rėmeliais kaina – 35 lt/ 10,14 EUR.
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Malkas patogiausia laikyti bute

Pasiklysta
žiedinėje
sankryžoje

4 psl.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Senyvo amžiaus, vieno iš Dabužių kaimo daugiabučių gyventojai Krikštaponiai neturi ramybės – kaimynas, karts nuo karto
užgeria ir triukšmauja, o praėjusią savaitę savo butą antrame
aukšte nusprendė paversti malkine.

Trijuose Dabužių daugiabučiuose – 45 butai, o juose vargu ar
belikę nors 50 gyventojų.
Butas-malkinė
Į „Anykštos” redakciją paskambinusi Zinaida Krikštaponienė guodėsi, kad jos kaimyno
Artūro Valovičiaus samdyti dabužiečiai į pastarojo butą antrame daugiabučio aukšte krauna

šlapias malkas. „Atvažiuokit,
pažiūrėkit. Supelys visos sienos
– jie butą malkine pavertė.” –
pasakojo Dabužių gyventoja.
Žurnalistams atvažiavus į
Dabužius – darbas virė. Malkų
krovėjas Antanas Ivanauskas
aiškino, kad buto savininkas

Butą malkinę pavertęs Antanas Ivanauskas sakė, jog toks buto
savininko Artūro Valovičiaus nurodymas.
A.Valovičius jį paprašė į butą
sunešti malkas, o pats dabar yra
išvykęs į Vokietiją. Butas, švelniai tariant, neatrodo prabangiai,
kitaip tariant atrodo taip, kaip
ir turi atrodyti patalpa, kurioje
kraunamos malkos.
Z.Krikštaponienė „Anykštai”

kalbėjo, kad ne tik malkos, bet
ir dažnai iš kaimyninio buto
sklindantis triukšmas jai trukdo
gyventi, tačiau Kavarsko seniūnijos darbuotojai jai niekuo negali padėti.

5 psl.

Seimo kontrolierius užvertė savivaldybę
papildomais darbais
Jeigu savivaldybės administracijos direktorius Vilius Juodelis gera valia nesuteiks „Anykštai“ informacijos apie tai, kokius papildomus darbus dirba savivaldybės tarnautojai ir keliems iš jų mokami priedai prie atlyginimų, tuomet jam teks mobilizuoti didžiules
valdininkų pajėgas, rinkti šūsnis dokumentų ir taip aiškintis Seimo kontrolieriui dėl dirbtinų biurokratinių kliūčių gauti informaciją
sudarymo.

Amžius. Spalio mėnesį Anykščių
rajone jauniausias vyras mirė būdamas
23 metų, jauniausia moteris – 31. Vyriausias vyras mirė sulaukęs 90 metų,
o vyriausia moteris - 95. Mirusių vyrų
amžiaus vidurkis - 66,6 metai, moterų
- 77,4.
Sveikinimai. Per mūsų laikraštį
galite pasveikinti savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina – 55 Lt/ 15,93.

Savivaldybės administracijos direktorius
Vilius Juodelis artimiausioms savaitėms
turės mobilizuoti kelių savivaldybės skyrių darbuotojus darbui, susijusiam su
„Anykštos“ skundo Seimo kontrolieriui
nagrinėjimu.

Rankoves turės atsiraitoti ir Audroniaus
Gališankos vadovaujamas Bendrasis ir
juridinis skyrius, kuriam konkrečiais
įstatymais ir poįstatyminiais aktais reikės pagrįsti, kokiu pagrindu „Anykštai“
nesuteikta prašoma informacija.

Net ir Komunikacijos skyriaus atstovė ryšiams su visuomene Virginija Ros Garcia
bus priversta rengti atsakymus Seimo kontrolieriui, galbūt, atsisakydama savo papildomo darbo mokant vaikus anglų kalbos
Anykščių bibliotekoje.
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Vaitkūnuose pasilinksminta su uteniškiais

Vytautas BAGDONAS

Lapkričio 15-ąją Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius
vietinius ir aplinkinių sodžių gyventojus pakvietė į rudens darbų
pabaigtuvėms skirtą renginį „Derliaus kraitę pripildžius“.

Renginio organizatorės Aldonos Bagdonienės padėkos žodis
uteniškiams.
Besirenkančius į kultūros namus, vestibiulyje pasitiko moliūgų, klevo lapų, erškėčių ir kitų
paskutinių laukų bei sodų gėrybių kompozicija, bylojanti apie
atskubėjusį vėlų rudenį.
Šalia šio rudeniško akcento derėjo vaitkūnietės Vytauto Didžiojo universiteto studentės Simonos
Bagdonaitės meninių fotografijų
paroda „Tarp Žemės ir Dangaus“,
kuriose užfiksuoti gamtos vaizdai,
gimtojo krašto peizažas, debesų

grožis. Salėje savo rankdarbius
eksponavo iš Vaitkūnų kaimo kilusi Svėdasuose gyvenanti Onutė
Jėckienė. Ši moteris parodai pateikė nepaprasto grožio megztas
gėles, popierines snaiges, atvirukus. Šie rankdarbiai buvo sudėlioti taip, tarsi simbolizuotų visus
keturis metų laikus. O snaigių
ekspoziciją puošė dar ir autorės
sukurtos eilės.
Vaitkūniečius, kunigiškiečius,
svėdasiškius ir kitų vietovių gy-

Susidomėjusių svėdasiškės Onutės Jėckienės rankdarbių paroda netrūko. 				
Autoriaus nuotr.
ventojus linksmino Utenos pagyvenusių mokytojų draugijos „Atgaiva“ meno mėgėjai (vadovė
Nijolė Petravičienė). Pradžiugino ir šokių kolektyvas, vadovaujamas Laimos Kulikauskienės.
Pedagogai – senjorai iš Utenos
buvo maloniai nustebinti, kai
padėkos žodį tarusi šio renginio
organizatorė, vaitkūnietė Aldona
Bagdonienė prašneko tarmiškai,
žymiojo kraštiečio Vaižganto žodžiais.

Uteniškiams buvo įteikti fotografijų albumai apie Vaižgantą, o
kiekvienas koncerto dalyvis gavo
prisiminimui po šiemet Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ išleistą knygutę „Svėdasų kraštas
seniau ir dabar“ bei iš klevo lapų
sukomponuotą gėlės žiedą.
Renginio kulminacija buvo
bendrai uteniškių ir salėje buvusių žiūrovų sugiedota giesmė
„Ilgiausių metų“, kuria vieni kitiems palinkėjo laimingų metų.

„Nepatogus kinas“ kelionę baigė Anykščiuose
Savaitgalį Anykščių menų inkubatoriuje pirmą kartą buvo demonstruojami dokumentinių filmų festivalio „Nepatogus kinas“
filmai. Per 3 festivalio dienas parodyti 5 dokumentiniai filmai.
Nuo penktadienio iki sekmadienio Anykščių menų inkubatoriuje
kino mėgėjai galėjo pamatyti pasaulyje pripažintų dokumentinių filmų. Beje, iš mažesnių miestelių tik
Anykščiai šiemet buvo pamaloninti
galimybe pamatyti festivalio filmus.
Daugiau kaip 8 500 žiūrovų Vilniuje
sutraukęs „Nepatogus kinas“ filmus
vežė tik į Klaipėdą, Panevėžį, Marijampolę, Kauną, Šiaulius. Festivalį
anykštėnai „nušvilpė“ iš Utenos,
kur, pasak organizatorių, į seansus

ateidavo vos po du žmones.
Kad festivalis „nutūptų“ čia, pasirūpino Anykščių miškų urėdija,
todėl turbūt neatsitiktinai per festivalio atidarymą Anykščiuose buvo
parodytas filmas „Jei virstų medis:
Žemės išlaisvinimo fronto istorija“.
Šis „Oskarui“ nominuotas filmas
pasakojo radikalios, JAV visuomenę supurčiusios aplinkosauginės organizacijos – „Žemės išlaisvinimo
fronto“ – susiformavimo ir žlugimo
istoriją.

Festivalį uždarė lietuvių režisieriaus Ričardo Marcinkaus filmas
„Galutinis tikslas“.
Beje, anykštėnai aktyviai savanoriavo šiame festivalyje – rūpinosi
dalyviais, tvarkė salę. O Jono Biliūno gimnazijos kino būrelio nariai
devintokai, vadovaujami bibliotekininkės Renatos Miškinienės, užėmė
labai atsakingas pareigas – sutikdavo žmones, „titravo“ filmus.
Pasak savanorių, organizatoriai
liko patenkinti priėmimu Anykščiuose, žiūrovų lankomumu, tad
gali būti, kad „Nepatogus kinas“
dar ne kartą atvyks į mūsų miestą.
-ANYKŠTA

Londone anykštėnai tęsia pergalių seriją
Anglijos lietuvių krepšinio lygoje (BLKL) žaidžiantys „Anykščiai BC“ išlieka naujajame sezone dar nenugalėti.
Lapkričio 11 dieną startavo Britanijos lietuvių krepšinio lygos
(BLKL) reguliariojo sezono kovos, o jas pradėjo Didžiojoje taurėje dalyvaujančios „Saurum“ ir
„Anykščiai BC“ ekipos, „Anykštai“ pranešė „Anykščiai BC“ komandos vadovas Dalius Šližys.
Abi komandos atrankos etapą baigė be pralaimėjimų, tad
nenuostabu, jog didžiąją rungtynių dalį vyko tikras nervų
karas, o nugalėtoją išsprendė
netikėtas... anykštėnų spurtas
trečiojo kėlinuko pabaigoje.
Jau nuo pirmųjų minučių aikštėje tvyrojo intrigos kvapas.
Nors pirmieji iniciatyvą į savo
rankas perėmė „Anykščių BC“
atstovai, tačiau „Saurum“ vy-

rai iki pat didžiosios pertraukos
alsavo varžovams į nugaras.
Trečiojo ketvirčio pradžioje
anykštėnų puolimas išsiderino, o
šiek tiek geresnę atkarpą sužaidę varžovai galiausiai išsiveržė
į priekį (41:37), tačiau tuomet
atsitiko neįtikėtinas dalykas „Anykščių“ krepšininkai pelnė
24 taškus be atsako ir pasiuntė
varžovus į nokdauną (61:41).
Lemiamame kėlinuke „Saurum“
vyrai sugebėjo ženkliai apkarpyti turėtą deficitą, tačiau nuaidėjus finalinei sirenai jie buvo
priversti pripažinti varžovų
pranašumą. Galutinis rezultatas
– 80:67 „Anykščių BC“ ekipos
naudai. „Pirmoje rungtynių dalyje tarp žaidėju vyko pykčiai,

nes „Saurum“ komanda žaidžia
labai grubų žaidimą, tad nepataikėme daug metimų“, - sakė
komandos vadovas D.Šližys.
„Per didžiąją pertrauką nusiraminome, sutarėme nesipykti tarpusavyje, tačiau tai ne iškart davė
vaisių. Laimei, likus trims minutėms iki trečio kėlinuko pabaigos
nutarėm, kad reikia pabandyti
vieną derinį. Pabandėm paspausti
varžovus ir mums pavyko. Krepšys atsirišo, o „Saurum“ vyrai
sutriko. Mes pridėjome kelis tolimus metimus, surengėme keletą
greitų atakų ir įgijome 18 taškų
pranašumą“, - pasakojo D.Sližys.
„Anykščiai BC“ taškus pelnė:
Tadas Bagdonas (11 atkovotų
kamuolių, 33 naudingumo balai)
32, Regimantas Alekna 14, Evaldas Virbalas (7 rezultatyvūs perdavimai.) 13.

Temidės svarstyklės

pavogta piniginė. Žala – 700 litų.
Ginklas. Sekmadienį, apie 16
valandą prie parduotuvės Svėdasų seniūnijoje, nepažįstamas jaunuolis konflikto metu grasino panaudoti ginklą. Įtariamasis, gimęs

1997 metais, sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Kompiuteris. Sekmadienį, apie
15 valandą, vyriškis, gimęs 1986
metais, į kaimyno namus Kavarsko
seniūnijoje atsinešė savo planšetinį

Piniginė. Šeštadienį Anykščiuose apie 9.30 valandą turgavietėje Šaltupio gatvėje, iš moters,
gimusios 1959 metais, rankinės

Į „Nepatogus kinas“ seansus ateidavo apie 70 anykštėnų, kiek mažiau buvo tik
sekmadienį.
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

spektras

Algos. Seimo opozicijos lyderis
Andrius Kubilius mano, kad minimali mėnesinė alga (MMA) ir mažiausi
atlyginimai turi didėti automatiškai,
be didelių politinių diskusijų ir politikų viešų pastangų pasirodyti, kas
labiau „rūpinasi“ paprastu žmogumi.
„Kitais metais MMA ir mažiausi
atlyginimai viešajame sektoriuje
turi didėti maždaug 5 proc. ir tokios
lėšos turi būti numatytos biudžete.
Tokios nuostatos turi būti sudėtos į
atitinkamus įstatymus, kad tai vyktų
kiekvienais metais automatiškai ir
taip politinė bendruomenė būtų išvaduota nuo tuščio politikavimo, kuris
parodo tik viena - kiek intelektualiai
šiandieninė valdanti koalicija yra visiškai skurdi“, - sakė A. Kubilius.
Sankcijos. Blogėjant situacijai
Ukrainoje, Europos Sąjunga (ES)
turi sankcijomis tęsti spaudimą Rusijai, teigė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius Bendrijos
diplomatijos vadovams renkantis į
Užsienio reikalų tarybą Briuselyje. „Mes turime aptarti, kokie yra
svertai, kuriuos galėtume panaudoti
tam, kad tęstume spaudimą Rusijai,
nes paskutiniu metu, po vadinamųjų
„rinkimų“ lapkričio 2 d., situacija stipriai pablogėjo“, - sakė L. Linkevičius, pabrėždamas, kad Rusijos karinės pajėgos toliau telkiasi pasienyje,
Rusija toliau neigia esanti konflikto
dalimi, o kariai tebėra Ukrainos teritorijoje.
Angliškai. Andrius Kubilius,
vertindamas Seimui pateiktą naujos redakcijos Valstybinės kalbos įstatymą, sako, kad jame
yra daug svarbių nuostatų, bet
yra ir tokių nuostatų, kurios tikrai dar reikalaus žymiai gilesnių
svarstymų. „Valstybinės kalbos apsauga ir puoselėjimas neturi būti
tokie, kurių negalima racionaliai
paaiškinti ir dėl ko tai gali tapti pajuokos objektu. Tikrai nematau
priežasčių, kodėl iškabos „Coffe
Inn“ ar „Swedbank“ turėtų būti suprantamos kaip grėsmė lietuvių kalbai. Lygiai taip pat nemanau, kad
rūpestis lietuvių kalba turėtų kirstis
su platesnėmis galimybėmis lietuviams mokytis užsienio kalbų, ir
pirmiausia - anglų kalbos. Todėl
šiame įstatyme siūlyčiau nepalikti
dviprasmybių ir aiškiai nustatyti,
kad kino filmai ar TV laidos anglų
kalba yra tik subtitruojami“,- sakė A.
Kubilius.
Pasirašė. Lapkričio 17-ąją, minint
Tarptautinę studentų dieną, Ministras
Pirmininkas Algirdas Butkevičius
kartu su Lietuvos studentų sąjungos
prezidentu
Pauliumi
Baltoku
pasirašė pirmąjį Lietuvos istorijoje
ketinimų protokolą „Dėl valstybės
paramos studentams skatinti didinimo“. Ketinimų protokolas įtvirtina
parterių - Premjero A. Butkevičiaus
vadovaujamos Vyriausybės ir Lietuvos studentų sąjungos - susitarimą
ir toliau kryptingai ir konstruktyviai
bendradarbiauti siekiant didesnės
finansinės paramos studentams,
atsižvelgiant į gerus studijų rezultatus.

„Anykščiai BC“ žaidėjas
Tadas Bagdonas į varžovų
krepšį įmetė 32 taškus.
Daliaus ŠLIŽIO nuotr.
kompiuterį, o vėliau išėjęs ir po
10 minučių grįžęs, kompiuterio
neberado. Žala – 391 litas. Policija sulaikė 1996 metais gimusį
įtariamąjį gyvenantį Anykščių
seniūnijoje ir uždarė jį į areštinę.

Evakuota. Pirmadienį trumpam
dėl įtarimų sukėlusio paketo evakuota britų parlamento dalis, kurioje yra daugelio parlamentarų biurai.
Didžioji Britanija rugpjūtį pakėlė
grėsmės saugumui lygį iki antro didžiausio dėl į šalį iš Irako ir Sirijos
grįžtančių „Islamo valstybės“ (IS)
kovotojų. Anot saugumo analitikų,
dabar užsienio kovotojų Irake ir Sirijoje skaičius siekia tūkstančius.

savaitgalio diskusija

spektras
Lėšos. Siūloma leisti panaudoti savivaldybės administracijos
direktoriaus rezervo lėšas ne tik
ekstremalių įvykių likvidavimui,
bet ir gaisro bei stichinių nelaimių
padariniams likviduoti ir jų
padarytiems nuostoliams iš dalies
apmokėti. Tikimasi, kad siūlomas
reglamentavimas užtikrintų ne tik
socialiai teisingesnį savivaldybės
administracijos direktoriaus rezervo naudojimą, bet ir padidintų
savivaldybės gyventojų pasitikėjimą
vietos valdžia. Įstatymo projekto
rengimą paskatino pastebėjimai,
kad savivaldybių administracijos
direktoriaus rezervo lėšos lieka nepanaudojamos.
Pareigos. Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius tapo ALDE
- Liberalų ir demokratų aljanso už
Europą - frakcijos vicepirmininku
Europos Parlamente. ALDE frakciją
Europos Parlamente sudaro 66 nariai
iš 20 Europos valstybių. „Naujos
pareigos gausioje Europos liberalų
frakcijoje mane, žinoma, įkvepia ir
įpareigoja naujiems darbams bei iššūkiams. Kaip Lietuvoje, taip ir Europoje liberalai dirba vardan sveiko
proto pergalių, racionalaus biudžeto
lėšų naudojimo, mažesnių mokesčių
ir palankesnių sąlygų kurti naujas
darbo vietas. Ši politinės veiklos
kryptis išliks nepakitusi“, - teigė P.
Auštrevičius.
Pagalba.
Užsienio
reikalų
ministerija (URM) skyrė 175
tūkstančius litų humanitarinei pagalbai nuo agresijos prieš Ukrainą
nukentėjusiems Rytų Ukrainos
gyventojams. Lėšos bus pervedamos Jungtinių Tautų Pabėgėlių
agentūrai (UNHCR), kuri teikia
skubią humanitarinę pagalbą priverstinai perkeltiems ir netekusiems
gyvenamosios vietos asmenims
Ukrainoje.
Registracija. Visi gyvūnų globėjai turėtų suskubti, mat gruodžio 1
dieną baigiasi pereinamasis laikotarpis, per kurį asmenys ar organizacijos, užsiimančios neprižiūrimų
gyvūnų laikinąja ar ilgalaike globa,
privalėjo įgyvendinti būtinuosius
reikalavimus bei užregistruoti savo
veiklą.
Sulaikė. Muitinės pareigūnai
Lietuvos-Lenkijos pasienyje sulaikė apie 73 kg hašišo ir marihuanos. Maždaug 3 mln. litų vertės
narkotikai buvo apkrauti apelsinais
ir citrinomis. Mašinos vairuotojas,
vilnietis M. V., išvydęs pareigūnus
susijaudino. Tad, nors įtikinėjo vežantis į Lietuvą įvairiausių prekių
- kosmetikos, kavos, medikamentų - krovinį, muitininkai nusprendė
vilkiką detaliai patikrinti artimiausiame - Kybartų pasienio kontrolės
punkte.
Išsiuntė. Rusijos užsienio reikalų
ministerija pirmadienį informavo,
kad iš šalies išsiųsti keli Lenkijos
diplomatai. Kaip praneša „Interfax“,
Maskva žengė šį žingsnį, atsakydama į kelių Rusijos diplomatų išsiuntimą iš Lenkijos. „Lenkijos valdžia
žengė nedraugišką ir niekuo nepagrįstą žingsnį. Todėl Rusija ėmėsi
adekvačių atsakomųjų priemonių,
ir kai kurie Lenkijos diplomatai
jau paliko mūsų šalies teritoriją dėl
veiklos, nesuderinamos su jų statusu“, - sakoma Rusijos URM informacijos ir spaudos departamento
komentaruose.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Vieniems „youtuberiai“ – nusikaltėliai,
kitiems – humoristai
Portale anyksta.lt kvietėme diskutuoti apie „Youtube“ vaizdo klipo „Šetone, prašau...“ kūrėjus. „Youtuberiai“ troškūniečiai broliai
Grincevičiai ir jų pusbrolis Giedrius Sasnauskas susilaukė policijos
dėmesio, o tuo pačiu ir dar didesnio visuomenės susidomėjimo jų
veikla. Po to, kai Anykščių policija už nesantaikos kurstymą pradėjo ikiteisminį tyrimą ir iš Grincevičių namų paėmė tris kompiuterius
ir filmavimo kamerą, jaunuolius užstojo ir būrys Lietuvos įžymybių, tarp kurių ir buvęs teisingumo ministras Remigijus Šimašius.
Portalo anyksta.lt skaitytojų klausėme, ką jie mano apie šią situaciją – bausti vaikinus ar toleruoti jų specifinę saviraišką? O galbūt net
skatinti ir laikyti kūrėjais?

@ Agurkas: „Policija niekada
nesupras humoro. Atsilupeliai kaip
reta.“
@ X – man: „Aišku viena, norėjęs
išgarsėti jaunuolis tikrai tą pasiekė.
Beveik milijonas peržiūrų „jutubėj“
per tokį laiką reiškia daug. Tokio „klikų“ skaičiaus turėtų pavydėti ir garsūs Lietuvos muzikantai. Kaip visada
įvykus panašiam dalykui visuomenė
skyla į tris dalis: vieni puola kaltinti,
kiti ginti, treti gūžčioja pečiais. Vaido
pusėn stojo ne tik žymūs šou pasaulio veikėjai, bet ir politikai. Marijonas
Mikutavičius visą reikalą palygino su
„Pussy Riot“ atveju, iš mūsų kraštų
kilęs buvęs grupės „Fojė“ klavišininkas Arnoldas Lukošius, dabar
rašantis „Lietuvos rytui“, paragino
nutraukti baudžiamąjį persekiojimą
V.Grincevičiaus atžvilgiu, nes, anot
jo, apsijuoksime tarptautiniu mastu,
o menininkas suras teisybę Europos
Žmogaus Teisių teisme. Tuo tarpu

komentarai

žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos patarėjas Deivydas Velkas nebuvo
jau toks liberalus „Whydoto“ atžvilgiu, jo nuomone, tai yra baudžiamosios atsakomybės klausimas ir pamoka ateičiai panašiems menininkams.
Esmė aiški, Vaiko teisių tarnyba sureagavo, teisėsauga tiria įvykį. Reikia
truputį palaukti ir viskas bus aišku.
Tiesa, būtų įdomu išgirsti profesoriaus Dainiaus Pūro ar Lino Slušnio
komentarą šiuo klausimu. O po kol
kas peržiūrų skaičius didėja, tuo didindami V.Grincevičiaus populiarumą.
Dabar kaip tik atsiminiau prieš porą
metų Lietuvoje rodytą režisieriaus
Romeo Castellucci pasaulinio garso
spektaklį „Apie Dievo Sūnaus veido
koncepciją“. Kiek daug tada prieštaringų diskusijų sukėlė šis skandalingas reginys ir kiek šiandien mažai
žmonių Lietuvoje apie jį bepamena.“
@ „...“ : „Viskas su šita daina gerai. Tikrai joje nematau nieko blogo.
Gerai, gal truputį ir skatina smurtą
šita daina, tačiau, buvo ir blogesnių,
žiauresnių dainų. Išvis, pavydi visi
žmonėms tokio populiarumo ir dabar
siekia tą pelnytai užsidirbą populiarumą, sunaikinti... O tie, kas sugalvojo,
kad daina bloga, tegul panaršo po internetą... Dar ne tokių vaizdų pamatysite.“
@ „Studentė“: „Visad mėgdavau
pažiūrėti Whydoto filmukus, kai nebūdavo nuotaikos, nes jie linksmi,
atitinkantys šiuolaikinį žargoną. Kai

@ „Orbis“: „Kvailiau nesugalvosi. Kažkokie išsigimėliai šitie atsiprašant „kūrėjai“. Viena ligoninė
Rokiškyje jų jau seniai pasiilgo.“
@ „Na“: „Nieko keisto, kad vieni
debilai pasiklausę kitų debilų eina
vartyt paminklų“.
@ „Pinčiukas“: „Kažkas Anykščiuose labai panoro įkurti Islamo
valstybę, o neturintys ką veikti kaimo policininkai, nori tapti dorovės
policija. Reikia būt visišku idiotu, kad nesuprastum, jog tai humoras ir priimti viską tiesiogiai. Net neabejoju, kad apsijuoksim prieš visą Europą, o
kai kam tikrai reikės šio vaikinuko atsiprašyti, už atimtus kompus. Tokių
vietinio talibano pasireiškimus matėm jau nevieną, Kažkada Caritas siūlė
uždrausti BIX muziką, paskui keli klounai iš seimo bandė uždraust Simsonus, vietinės davatkos, bandė iškelti bylą Velnio akmens organizatoriams, už
tikinčiųjų jausmų išniekinimus. Džiaugiuos, kad tada užteko sveiko proto, ir
nenugalėjo kažkieno ligotas suvokimas. O iš kūrėjo Vaido laukiam daugiau
dainų, apie šunų savininkus, nesurenkančius gatvėse savo augintinių išmatų,
apie važinėjančius girtus policininkus ir užmušančius nekaltus žmones, apie
gydytojus imančius kyšius, apie kelių gaidelius, apie religinius fanatikus, kuriems velnio pavadinimas sukelia isteriją, o velnio nuotaka erekciją.“
pažiūrėjau „Šetone, prašau“ tiesiog
klausiau trumpos dainelės su kiek
keistu klipu ir tiek. Mes, jaunimas,
suprantame, ką kuria šiuolaikinis jaunimas, ko mums patiems reikia. Juk
kliūna tai tik suaugusiems, kurie niekada nesupranta (na, o jei ir supranta,
tai retas) ką mes mėgstame, kas mus
domina. Mano nuomone, tėvai nebūtų paskundę dėl neva blogų dainos
žodžių, jei ne baimė, kad būtent jų
vaikas pasielgs kitaip ar būtent jo vaiką paveiks, nes jei jie būtų manę priešingai, ar būtų dabar toks skandalas
su nesuvokiamo didžio baudomis?“
@ „Ee“: „Nieko čia baisaus nematau ir jokio nusikaltimo neįžvelgiu.

Tegu sau dainuoja, o tyrėjai, jei neturi
darbo, tai tegu nesėdi be reikalo kabinetuose, o eina gatvių šluoti, tai nors
bus nauda.“
@ „Skatinti“: „Anykščių kraštą
išgarsino, parodė, kad be Baranausko, Biliūno,Vienuolio čia dar yra rašančių. Ne – represijoms!“
@ „tai va“: „Prie ko privedė kaimo berniokus saviveiklinis menas...
Ne bausti reikia, o kompetentingai patarti, pamokyti, kaip deramai išplėtoti
kūrybinį pasėlį. Nepatyrę, o populiarumas sparnus išaugino... Tarsi į saulę
kilo, tik ta saulė pasirodo juoda...“
(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.

Mokytojai patys nesusigaudo, ar streikuoti

Anykščiuose mokytojų streiką, reikalaujantį padidinti atlyginimus, palaikė tik vienas mokytojas. Lietuvoje streikavo 33 mokyklos ir apie tūkstantis mokytojų. Ar anykštėnai mokytojai tokie
neaktyvūs, ar uždirba pakankamai gerai, kad nėra ko streikuoti?
mieste, bet juk vaikai atvyksta iš kaimo. Man nesuvokiama,
kaip mokytojas neis į pamoką,
juk vaikai privalo eiti. Aš pritariu dirbantiems, kirčiai, dėl kurių
nukenčia kiti, man iš viso nepriimtini“.

Aldona DAUGILYTĖ, rajono
Tarybos narė, Tėvynės sąjunga
- Lietuvos krikščionys demokratai, mokytoja:
„Manau, streikuoti yra paskutinis taškas, kai jau kitos priemonės nebepadeda. Mokytojai
uždirba nedaug, problemos kaip
ir visoje respublikoje, tačiau jie
tikisi konstruktyvaus pokalbio
su tais, kurie sprendžia švietimo
reikalus ir nesiekia šokiruoti nei
tėvų, nei visuomenės.
Sakykim, gerai – streikuoju

nuomonių ringe

Veneta VERŠULYTĖ, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus vedėja:
„Galvočiau, kad jei yra suteikta teisė streikuoti, žmonės gali ja
naudotis. Žinau, kad mokytojai

turi nemažai pagrįstų reikalavimų. Labai sunku vertinti, kodėl
Anykščių rajone šia teise pasinaudojo tik vienas žmogus, galbūt
tos problemos nėra tokios didelės
ir tokios aštrios? Nors iš esmės
situacija neturėtų labai skirtis
nuo to, kas yra respublikoje.“

Vytautas BAGDONAS, Svėdasų krašto muziejaus vedėjas:
„Man iš viso keista, kai klausau per televiziją, kad yra daug
mokytojų profsąjungų. Vienos
streikuoja, kitos – ne. Vieniems
gyvenimas sunkus, o kitiems lėšų
pakanka... Kitaip sakant, mokytojai patys nesusigaudo, ar jiems
streikuoti, ar ne. O aš jiems tik
linkėčiau vienytis.“

Lukas PAKELTIS, rajono Tarybos narys, Liberalų sąjūdis,
verslininkas:
„Mano subjektyvia nuomone,
streikas yra kraštutinė priemonė.
Suvokiu, kad žmonės nesiima streiko tik todėl, kad neturi ką veikti –
yra konkrečios problemos, kurios
susikaupė. Jeigu imti švietimo situaciją, tai kiek girdžiu per televiziją,
tai iš švietimo profsąjungų pusės
skamba tik ultimatyvūs reikalavimai be konkrečių pasiūlymų, kaip
spręsti susikaupusias problemas.
Mano galva, streiku problemų neišspręsi, švietimo sistemoje reiktų
esminių pakeitimų, bet reforma
būtų skausminga daugeliui mokytojų.“
-ANYKŠTA
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Pasiklysta žiedinėje
sankryžoje

pagreitis
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Anykščiuose, Vilniaus gatvės
gale, įrengtoje žiedinėje sankryžoje miesto svečiai neretai pasiklysta. Važiuodami Puntuko
akmens link kai kurie pasuka
vienu išvažiavimu anksčiau ir
pataiko į SPA „Vilnius – Anykščiai“.
Dėl šios sankryžos ir joje pasiklystančių miesto svečių į
„Anykštos“ redakciją buvo užsukęs net vienas rajono Tarybos
narys. Pasak jo, anykštėnams ši
sankryža jokių problemų nekelia, tuo tarpu atvykėliai neretai
važiuodami Puntuko akmens link
pasuka į SPA „Vilnius – Anykščiai“. Apie vasarą ne kartą pasiklydusius turistinius autobusus
pasakojo ir Vilniaus gatvės gale
gyvenanti moteris. „Atvažiuoja
prie poilsio namų, įsitikina, kad
toliau Puntuko link tik pėsčiųjų
ir dviračių takas ir su dideliu autobusu vos apsisuka“, - pastebėjo moteris.
Ženklai sankryžoje pastatyti pagal Kelių eismo taisyklių
reikalavimus, tačiau svečiai
privažiuodami sankryžą akimis užfiksuoja rodyklę Puntuko
akmens link iš toliau ir įvažiavę
į sankryžą pasuka į pirmą išvažiavimą, nors rodyklė stovi prieš
antrąjį išvažiavimą iš žiedinės
sankryžos.
„Iš tiesų tai savotiška optinė ir
psichologinė apgaulė“, - sutiko
ir vienas anykštėnas vairuotojas
profesionalas, teigdamas, kad

Protokolai. Anykščių rajono policijos pareigūnai per 10 mėnesių už
įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus surašė 1848 protokolus.
Neblaivūs. Per 10 šių metų mėnesių rajono keliuose policijos pareigūnai sulaikė 125 neblaivius vairuotojus ir 124 neblaivius dviratininkus.
Pėstieji. Policijos pareigūnai per
10 šių metų mėnesių nubaudė 168
Kelių eismo taisykles pažeidusius
pėsčiuosius.

Šioje žiedinėje sankryžoje pasiklysta Anykščių krašto svečiai.
čia tikriausia pasiklysta išsiblaškę ar pavargę vairuotojai. Kelio
rodyklės pastatytos pakankamai aiškiai, tačiau gal prieš šią
sankryžą reikėtų pastatyti visos
sankryžos schemą“, - siūlė vairuotojas.
Anykščių kelių tarnybos viršininkas Dalius Stasiukonis teigė
situaciją žinantis. Pasak jo, dėl
sankryžoje pasiklystančių vairuotojų jam skambinę anykštėnai ir mero patarėjas Antanas
Baura, o jis pats su už eismo
saugumą atsakingais šalies pareigūnais sukęs šioje sankryžoje
ne vieną ratą. „Yra kelių ženklinimo ir rodyklių statymo standartai ir šioje sankryžoje nuo jų
nenukrypta, - sakė D. Stasiuko-

Papildomi

VAIRUOTOJŲ MOKYMAI,
pažeidusiems kelių eismo taisykles.
Mokymai vyks lapkričio 22 d. adresu: Taikos g. 9, Rokiškis,
UAB „Jonroka“. Išankstinė registracija tel. (8-657) 68156.

nis. – Tačiau jeigu vienas kitas
vairuotojas pasiklysta – negerai,
turime kažką tobulinti.
Kažkaip kitaip statyti rodykles
ar įrenginėti papildomą schemą prieš sankryžą, kaip minė-

Autoriaus nuotr.
jau, neleidžia standartai. Tačiau
išeities ieškosime. Gal situacija
pasikeistų kelio rodyklę Puntuko akmens link patraukus kelis
metrus arčiau išvažiavimo į šį
kelią“, - svarstė D. Stasiukonis.

balsai internete (anyksta.lt):
„Laimis“: „Pasauly nemačiau, kad tujas sodintų žiede, juk užstoja matomumą, bet ir vėl ,,pinigų švaistymas, o kam ir į kišenę, sodint tinka tik gėles
ir žolę, o ne tujas! Absurdas kažkoks, ar nebuvot išvažiavę niekur toliau savo
parapijos?“
„ir dar“: „Kam reikalingos tujytės vidurį? Kad matomumas blogesnis
būtų? Niekur nesodina, tik gėles“.
„Faustina“: „Viens taip retai užsuka į Miško g-vę, į tėvoniją, kad net pasiklysta“.
„Aldona“: „Man net smagu, kad svečiai pasiklysta. Daugiau Anykščių
pamato...“
„Tomas“: „Viskas čia man aišku. Paprastai prieš įvažiuojant į žiedinę
sankryžą yra visos sankryžos schema. Čia jos nėra. O rodyklės vizualiai tikrai apgauna, nors pastatytos pagal KET reikalavimus“.
„gyventoja“: „Tikrai, autobusai pasiklysta. Tačiau nemanau, kad durni
juos vairuoja. Priežastys, matyt, kitur“.
„svečiui“: „Esi protingas, bet negirdėjau, kad kur nors už pasiklydimą
vairuotojo teises atimtų“.
„Blyn“: „Kokio durnumo turi būt, kad pasiklystum. Manau, policija iš
kiekvieno pasiklydusio turėtų atimt teises kaip iš nepažystančio kelio ženklų“.

Techninę apžiūrą galima
prarasti ir dėl padangų
Nuo šių metų spalio 11 d. įsigaliojusias naujos redakcijos Kelių eismo taisyklės toliau komentuoja Anykščių rajono policijos
komisariato Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos poskyrio
viršininkas Nėrijus BLAŽYS.
Artėja žiema, keičiasi oro sąlygos, todėl atsiranda papildomi
reikalavimai vairuotojams. Kelių
eismo taisyklių 230 punkte numatyta, kad „nuo lapkričio 10 d.
iki kovo 31 d. draudžiama eksploatuoti motorines transporto
priemones ir priekabas su vasarinėmis padangomis.“ Anksčiau
šis draudimas buvo taikomas tik
automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informavo, kad
pagal Jungtinių Tautų Europos
ekonominės komisijos taisyklių
nuostatas, sunkiasvorėms transporto priemonėms skirtos padangos nėra skirstomos į „žiemines

Avarijos. Per 10 šių metų mėnesių
Anykščių rajone įvyko 15 įskaitinių
eismo įvykių, kuriuose 3 žmonės
žuvo ir 16 buvo sužeisti. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 4 eismo
nelaimės.

ir vasarines“, t.y. išskiriamos
specialios paskirties, žieminės
padangos, taip pat įprastinės,
kurių naudojimo sezoniškumas
nėra nurodomos ir kurios praktikoje naudojamos bet kuriuo
metų laiku. Todėl atsižvelgiant
į tokį sunkiasvorių transporto
priemonių padangų klasifikavimą, naujas Kelių eismo taisyklių
230 punkto draudimas, kaip ir
anksčiau neturėtų būti taikomas
sunkiasvorių motorinių transporto priemonių (M3, N 3, O 3, O 4)
atžvilgiu.
Tačiau norime vairuotojams
priminti, kad jei nuo lapkričio 11
d. iki kovo 31 d. motorinės transporto priemonės, kurios bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, ir

(arba) jos priekaba (jei priekaboje įrengti stabdžiai) eksploatuojamos su padangomis, kurios
neskirtos važiuoti žiemą (nepažymėtos ženklais „M+S“, „*“
arba užrašu „All seasons“) arba
protektoriaus rašto gylis mažesnis nei nustatyta Techniniuose
motorinių transporto priemonių
ir jų priekabų reikalavimuose,
patvirtintuose Valstybinės kelių
transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2008 m. liepos 29 d. įsakymu
Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir
jų priekabų reikalavimų“ , nustatoma, kad jos neatitinka minėtų
techninių reikalavimų ir kelia
grėsmę eismo saugumui, todėl
yra naikinamas jų privalomosios
techninės apžiūros dokumentų
galiojimas.
-ANYKŠTA

„Jeigu lengvojo automobilio
padangos neatitinka techninių reikalavimų ir kelia
grėsmę eismo saugumui,
gali būti naikinamas techninės apžiūros dokumentų
galiojimas“. Perspėja vairuotojus Anykščių policijos
komisariato Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos
poskyrio viršininkas Nėrijus
Blažys.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Akcijos. Visą lapkričio mėnesį
policijos pareigūnai vykdys prevencines priemones, kurių metu kontroliuos eimo dalyvius (pėsčiuosius,
dviračių vairuotojus, vadeliotojus)
šviesiuoju ir tamsiuoju paros laiku
(nepaklusimo eismo reguliavimo
signalams, kelio ženklų, ženklinimo
reikalavimų, važiuojamosios kelio
dalies perėjimo arba ėjimo (važiavimo) ne ten, kur draudžiama, atšvaitų, kitų šviesą atspindinčių elementų
naudojimą. Kiekvieną lapkričio savaitgalį vyks akcijos, kurių metų bus
tikrinamas vairuotojų blaivumas ar
apsvaigimas nuo narkotikų bei kitų
psichiką veikiančių medžiagų.
Rinkimai. Prasidėjo „Metų automobilio 2015“ rinkimai. Jį išrinks
kompetentinga 10 – ies narių komisija, o „Tautos automobilį 2015“ renka balsuodami DELFI skaitytojai.
Žuvo... Per 10 mėnesių Lietuvos
keliuose žuvo 212 žmonių, iš jų 23
nepilnamečiai.
Sumažėjo. Europos Sąjungos statistikos duomenimis nuo 1965 – ųjų
iki 2012 – ųjų keliuose žūstančiųjų
skaičius Europos Sąjungos šalyse
sumažėjo 3 kartus. (1965 m. žuvo
iš milijono gyventojų 171 žmogus,
o 2012 –ais – 55). Tačiau ir 2012 ųjų statistika pakankamai kraupi, dėl
nelaimių keliuose žuvo apie 28 000
žmonių, o tai jau nemažas miestas.
Dakaras. Šiemet Dakaro ralis,
kuriame jau trečią kartą dalyvaus
lietuvis Benediktas Vanagas, žada
būti ne tik karštas. Seniausi Argentinos gyventojai neatsimena
tokių baisių šalį alinusių karščių,
kai temperatūra spalio mėnesį
viršija 36 laipsnius. Negana to,
likus mažiau kaip 2 mėnesiams
iki ralio pradžios dalis pirmojo
greičio ruožo dėl liūčių išsiliejus
Rio Grandės intakui Lujano upei
atsidūrė po vandeniu, tad ralio
organizatoriams geli tekti perbraižyti ralio maršrutą. B. Vanago ir
jo šturmano Andrejaus Rudnickio
sausio 4 – 17 dienomis laukia nepavydėtinos lenktynės nenuspėjamais dykumų ir aštriais akmenimis grįstais keliais įveikti 9000
kilometrų.
Elektromobiliai. Europos elektromobilių savininkai, norėdami
atkreipti dėmesį į šią ekologišką
transporto priemonę, važiavo iš Švedijos miesto Malmės į Danijos sotinę Kopenhagą. Daugiau kaip 160
elektromobilių vilkstinė užfiksuota
kaip Guinesso rekordas - didžiausias
elektromobilių srautas tiltu tarp dviejų valstybių.
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Seimo kontrolierius užvertė
savivaldybę papildomais darbais
(Atkelta iš 1 p.)
Saugo darbuotojų privatumą
Priminsime, jog 2013 metais savivaldybė savo darbuotojams už
papildomus, į pareigines instrukcijas neįrašytus, darbus išmokėjo 90
tūkst.145 Lt, o per šių metų devynis
mėnesius – net 94 tūkst.280 Lt.
Kai „Anykšta“ paprašė suteikti
informaciją, kokie papildomi darbai yra dirbami ir keliems savivaldybių skyrių darbuotojams yra
mokami atlyginimų priedai už tuos
darbus, savivaldybės administracijos direktorius V.Juodelis atsisakė
suteikti minimą informaciją, nurodydamas, kad tokiu būdu galėtų
būti netiesiogiai atskleisti asmens
privatūs duomenys ir būtų galima iš
konkrečių skaičių identifikuoti konkretų žmogų, kuris papildomai dirbo ir už tai gavo algą. Kitaip sakant,
V.Juodelis, atsisakydamas suteikti
už mokesčių mokėtojų pinigus sukauptą informaciją visuomenei,
saugojo savivaldybės darbuotojų
privatų gyvenimą.
„Anykšta“ manė, kad visuomenė
turi teisę žinoti, kokius papildomus
darbus už mokesčių mokėtojų pinigus galima dirbti savivaldybėje,
nesutiko su V.Juodelio atsisakymu
suteikti minėtą informaciją ir tokius
galimus savivaldybės administracijos direktoriaus veiksmus apskundė
Seimo kontrolieriui. (Arvydas LINGAITIS „Papildomi savivaldybės
darbai – paslaptis“, „Anykšta“,
2014-10-25).
Skundą planuoja nagrinėti
3 mėnesius...
Seimo kontrolierius Raimondas
Šukys „Anykštą“ informavo, kad
redakcijos skundas, kuriuo prašoma „nustatyti faktą, jog savivaldybės administracijos direktorius
V.Juodelis laikraščio „Anykšta“
žurnalistams sudaro biurokratines
kliūtis gauti visuomenei svarbią
informaciją“ ir „įpareigoti savivaldybės direktorių V.Juodelį pateikti
informaciją į žurnalisto Arvydo Lingaičio klausimus“, pradėtas nagrinėti. „Skundą išnagrinėsime per 3 mėnesius. Nebent dėl skunde nurodytų
aplinkybių sudėtingumo, informaci-

jos gausos ir skundžiamų veiksmų
tęstinio pobūdžio skundo tyrimą
reikėtų pratęsti“, - prognozuoja Seimo kontrolierius R.Šukys, jeigu ir
toliau savivaldybės administracijos
direktorius bus užsispyręs ir neteiks
informacijos „Anykštai“.
Skundą nutrauks, jei pateiks
prašomą informaciją
Kita vertus, Seimo kontrolierius R.Šukys savivaldybei duoda
suprasti, kad „Anykštos“ skundo
tyrimas galės būti nutrauktas, jeigu
savivaldybės administracijos direktorius V.Juodelis suteiks prašomą
informaciją gera valia. „Skundo
tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo
metu išnyksta skundžiamos aplinkybės ar, tarpininkaujant Seimo
kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia“,
- V.Juodeliui patarė Seimo kontrolierius.
Kasdienis savivaldybės
administracijos darbas
gali būti paralyžiuotas
O kol kas Seimo kontrolierius savivaldybės administracijai per labai
trumpą laiką (iki šių metų gruodžio
8 dienos) uždavė daug namų darbų
ir pareikalavo pateikti konkrečią informaciją, susijusią su „Anykštos“
prašymais.
Seimo kontrolierius R.Šukys iš
savivaldybės pareikalavo duomenų,
kaip savivaldybė, teikdama informaciją žiniasklaidai, vykdo Teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,Visuomenės
informavimo bei viešojo administravimo įstatymus.
Kadangi Seimo kontrolieriaus
rašte savivaldybei nurodyta pateikti duomenis apie tai, kaip vykdomi
daugelis minėtų įstatymų straipsnių
reikalavimų, gal būti, jog savivaldybės administracijai teks į šalį atidėti
kasdienius darbus ir vykdyti Seimo
kontrolieriaus įpareigojimus.
Vieną kartą jau įpareigojo
išsamiau tirti informaciją
žurnalistams
„Anykšta“ jau kartą buvo ap-

redakcijos skunde keliamą problemą (pateikti tai patvirtinančius dokumentus); motyvuotai paaiškinti,
kokių priemonių ėmėsi savivaldybė, siekdama išspręsti „Anykštos“
keliamą problemą, t.y. kokių veiksmų buvo imtasi nagrinėjant profesinę pareigą vykdančio žurnalisto
Arvydo Lingaičio kreipimusis ir
teikiant informaciją, sietiną su savivaldybės tarnautojų atliekamomis papildomomis funkcijomis bei
jiems kartu su darbo užmokesčiu
mokamų priedų dydžiais (pateikti
Įkūrė Komunikacijos skyrių
tai patvirtinančius dokumentus),
Savivaldybės
administracija jeigu priemonių imtasi nebuvo,
po minėto raginimo informavo paaiškinti, kodėl; motyvuotai paSeimo kontrolierių, kad buvo at- aiškinti, kokiu faktiniu ir teisiniu
likti administracijos struktūros pagrindu remiantis žurnalistui
pertvarkymai ir įsteigtas naujas A.Lingaičiui, renkančiam jo profeKultūros, turizmo ir komunikaci- sinėms pareigoms vykdyti reikalingą informaciją,
jos skyrius. „Šis
...motyvuotai, nurodant nebuvo pateikskyrius atsakingas už informa- aktualias teisės aktų nuosta- ta informacija
cijos
teikimą tas, paaiškinti, kuo remiantis apie savivaldyžurnalistams“, savivaldybės administracija bės tarnautojų
atliekamas pa- Seimo kontrolieriui paaiškino rašte „Anykštos redakcijai“ pildomas funkV.Juodelis. – „be teigė, jog žurnalisto prašo- cijas ir su tuo
to, bus pakeistas mos informacijos pateikimą susijusių prieasmenų aptar- būtų galima vertinti kaip ne- dų, mokamų
navimo „Vieno tiesioginį asmens duomenų kartu su darbo
užmokesčiu,
langelio“ principu ir informa- atskleidimą be asmens suti- dydžius; tiksliai nurodyti, ar
cijos
teikimo kimo?..
visa informacisavivaldybės
administracijoje tvarkos aprašas. ja, kurią prašė pateikti pareiškėjas
Apie tai Seimo kontrolierių infor- ir kuri sietina su su savivaldybės
tarnautojų atliekamomis papildomuosime papildomai“.
momis funkcijomis bei už tai gaunamo darbo užmokesčio priedo
Įpareigojo imtis priemonių
dydžiu, yra paskelbta viešai, jeigu
ir atsakyti į „Anykštos“
taip - tai kur (nurodyti konkreklausimus
tų viešosios informacijos šaltinį),
Savivaldybės
administracija jeigu ne – motyvuotai paaiškinti,
Seimo kontrolieriui iki gruodžio 8 kodėl; kokiais teisės aktais ir kondienos turės pateikti tokią informa- krečiomis jų nuostatomis vadovauciją: kokia tvarka ir kokiais teisės jantis skelbiamas savivaldybės taraktais vadovaujantis savivaldybėje nautojų darbo užmokestis ir kartu
yra aptarnaujami įgyvendinantys su juo mokami priedai, ar minėta
savo profesinę pareigą žurnalis- informacija skelbiama apibendrintai bei visuomenės informavimo tai (nurodyti informacijos apibenpriemonėms teikiama informacija drinimo būdą ar kriterijus, kuriais
apie savivaldybėje dirbančius as- remiantis pateikiama apibendrinta
menis (įtraukiant informaciją apie informacija“; patvirtinti arba pasavivaldybės tarnautojų atliekamas neigti pareiškėjos skundo teiginį,
papildomas funkcijas bei jų darbo kad „kiekviename savivaldybės
užmokestį ir priedus; kada savi- skyriuje dirba ne vienas, o po kelis
valdybė sužinojo apie „Anykštos“ ar keliolika darbuotojų, o įstatymai
skundusi Seimo kontrolieriui
savivaldybės administracijos direktoriaus V.Juodelio įsakymu nustatytą tvarką, kaip turėtų būti teikiama informacija žurnalistams.
Tuomet Seimo kontrolierius
savivaldybės administracijai pateikė rekomendaciją „nustatyti
išsamesnį informacijos teikimo
viešosios informacijos rengėjams
ir skleidėjams, žurnalistams reglamentavimą“.

leidžia neskelbti darbuotojo atlyginimo tik tuo atveju, jeigu tokia pareigybė yra tik viena“; informuoti,
ar įgyvendinant tarnybinės pagalbos principą ir nagrinėdama pareiškėjo kreipimusis, savivaldybės
administracija kreipėsi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją,
prašydama įvertinti, ar žurnalisto
A.Lingaičio prašomos informacijos pateikimas laikytinas asmens
duomenų apsaugos pažeidimu?
Jeigu taip – pateikti tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ne – paaiškinti, kodėl: motyvuotai, nurodant
aktualias teisės aktų nuostatas,
paaiškinti, kuo remiantis savivaldybės administracija rašte „Anykštos redakcijai“ teigė, jog žurnalisto
prašomos informacijos pateikimą
būtų galima vertinti kaip netiesioginį asmens duomenų atskleidimą
be asmens sutikimo?; paaiškinti,
kodėl savivaldybės administracijos
raštuose (atsakymuose „Anykštos
redakcijai – red.past.) nėra nurodyta šių sprendimų apskundimo
tvarka?; informuoti, ar, remiantis
Seimo kontrolieriaus 2013-04-16
pažymoje savivaldybės administracijos direktoriui pateikta rekomendacija buvo atlikti asmenų aptarnavimo „Vieno langelio“ principu ir
informacijos teikimo Anykščių rajono savivaldybės administracijoje
tvarkos aprašo pakeitimai.
Jeigu taip – pateikti tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ne –
motyvuotai paaiškinti, kodėl; pateikti kitą „Anykštos redakcijos“
keliamiems klausimams spręsti
reikalingą informaciją, prireikus
imtis priemonių, kad būtų atsakyta
į pareiškėjos keliamus klausimus,
ir apie tai informuoti.
Seimo kontrolierius R.Šukys
taip pat informavo savivaldybės administracijos direktorių
V.Juodelį, kad „pareigūnai privalo
Seimo kontrolierių reikalavimu
nedelsdami pateikti jiems informaciją, dokumentus ir kitą medžiagą, būtinus jų funkcijoms atlikti“. Priešingu atveju, asmenys,
trukdantys Seimo kontrolieriui
atlikti savo pareigas, atsako įstatymų nustatyta tvarka“.
-ANYKŠTA

Malkas patogiausia laikyti bute
(Atkelta iš 1 p.)
Kreipėsi į policiją
Kavarsko seniūno pavaduotoja Elena Kalibatienė „Anykštai”
pripažino, kad padėti Krikštaponiams ji tikrai nepajėgia.
„Kaimynas labai geria… Aš buvau ten, bet niekad man nepavyko sutikti blaivaus A.Valovičiaus.
Parašiau jam raštą, maniau, gal
kada išsipagiriojęs užeis į seniūniją.Tačiau, jokių rezultatų. Dabar
kreipiausi į apylinkės inspektorių
Nerijų Veršelį – gal jis pagelbės.”
– aiškino seniūno pavaduotoja.
Bute įrengti malkinę –
galima

Dabužių gyventoja Zinaida Krikštaponienė neturi ramybės dėl
„linksmo” kaimyno.

Autoriaus nuotr.

„Anykštos” pakalbintas Anykščių ugniagesių tarnybos viršininkas Rimantas Bilinskas dėstė,

kad jokiais teisės aktais nėra įforminta, kur galima krauti malkas,
o kur – negalima. Pasak rajono
ugniagesių vadovo, pagal priešgaisrines normas malkos negali
būti kraunamos arčiau nei 1,5 m
nuo krosnies, tad jei krosnis stovi
salone, tai miegamąjį galima malkomis užkrauti, kad ir iki lubų.
„Užuolaidos užsiliepsnos greičiau nei malkos… Manau, Dabužių atveju yra ne teisiniai, o
žmogiški dalykai.” – kalbėjo
R.Bilinskas.
Daugiabučius statė durpynui
Dabužiuose vienas šalia kito
stovi trys triaukščiai daugiabučiai. Kiekviename jų – po 15
butų. Tarybiniais metais šie namai pastatyti Dabužių durpyno
gyventojams, taigi tarp valstiečių

įkurdinti darbininkai, kurių turėjo neslėgti buitis – nei vandeniu,
nei būstų šildymu jiems nereikėjo
rūpintis.
Tačiau, praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje centrinis šildymas buvo atjungtas ir
daugiabučiuose pridygo kaminų
– vieni gyventojai kooperavosi
ir mūrijosi rimtus kaminus, kiti
„buržuikų” kaminėlius kaišiojo
pro langus.
Trijuose daugiabučiuose – 45
butai, ketvirtadalis jų negyvenami. Pasak Kavarsko seniūno
pavaduotojos E.Kalibatienės, ir
iš tų gyvenamų būtų nemažai vyresnių žmonių žiemai išsikrausto
pas vaikus. Seniūno pavaduotoja kalbėjo, kad apkritai Dabužių
daugiabučiai nėra problematiški,
žinoma, išskyrus Krikštaponių
kaimyną…
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Prenumeratos kainos 2015 metams
Prenumeratorių laukia prizai !
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.

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)
30.00

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

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.

horoskopas
Ožiaragiai teigiamai išspręs klausimus, susijusius su nekilnojamuoju
turtu ir statybomis. Seksis ir darbe,
jeigu nekonfliktuosite ir diplomatiškai elgsitės su vyresnybe ir kolegomis. Jums sėkmingiausia diena - antradienis.
Vandeniams astrologas taip pat
pataria kontroliuoti savo emocijas
ir elgesį. Dangaus šviesulių išsidėstymas šią savaitę gali paaštrinti
praeities konfliktus. Didelė šeiminių
nesutarimų ir santykių aiškinimosi tikimybė. Palanki diena - trečiadienis.
Žuvys galės užsitikrinti finansinį
stabilumą, jeigu parodys iniciatyvą ir
pasitelks patikimus verslo partnerius.
Tiesa, astrologas įspėja, kad susilai-

Skelbimus į laikraštį
„Anykšta“, žurnalą
„Aukštaitiškas formatas“,
portalą anyksta.lt
galite užsisakyti

elektroniniu paštu
anyksta@anyksta.lt
arba
reklama@anyksta.lt
Telefonai
pasiteirauti:
(8-381) 5-94-58

Lapkričio 21 d. į Anykščius
atvyksta angiochirurgas
E. Vitkus iš Vilniaus,kuris

atlieka kraujotakos tyrimus
pacientams sergantiems :
● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų.
● Kojų poodinių ir giliųjų venų
ligomis
Registruotis tel . (8-698) 33
653 nuo 16val. (mokama)

kytumėte nuo neapdairių ir neapgalvotų veiksmų, kitaip visi jūsų planai
iškart žlugs. Sėkmingos dienos - antradienis ir trečiadienis.
Avinai turi išnaudoti palankų momentą ir sureguliuoti neišspręstas
problemas. Kol kas neplanuokite
naujų finansinių operacijų ir negalvokite keisti darbovietės. Verčiau
sutelkite jėgas ir baikite jau pradėtus
darbus. Tam labiausiai tiks antradienis ir ketvirtadienis.
Jaučiai prisimins savo finansinius įsipareigojimus - tikriausiai bičiuliai paprašys grąžinti seną skolą.
Nors šios neplanuotos išlaidos gali
smarkiai sukomplikuoti jūsų padėtį,
žvaigždės pataria kaip tik dabar išspręsti visus finansinius klausimus,
kad ateityje prie jų nereikėtų grįžti.

3.47

4 numeriai
LT
EUR
15.96

4.62

Rašome, kad Jūs žinotumėte!

Palanki diena - ketvirtadienis.
Dvyniams žvaigždės pataria imtis tik tų darbų, kurių rezultatus jūs
realiai įsivaizduojate. Pernelyg gera
nuomonė apie save gali tapti didelių
klaidų priežastimi ir padidinti įtampą santykiuose su vyresnybe bei
kolegomis. Jums palankios dienos pirmadienis ir antradienis.
Vėžiai turėtų vengti konfliktų
su mažai pažįstamais žmonėmis, o
geriausia - apskritai nebendrauti su
jais. Net ir nereikšmingas kivirčas su
tokiais žmonėmis gali pridaryti jums
didelių nemalonumų. Beje, gali būti
keblumų ir santykiuose su artimu
žmogumi. Palankios savaitės dienos
- antradienis ir trečiadienis.
Liūtams seksis bendrauti su verslo partneriais. Labai galimas daly-

kas, kad jūsų finansinę padėtį pagerins netikėtas pelnas. Žvaigždės žada,
kad jūs nepaprastai lengvai gausite
tai, kas anksčiau atrodė neprieinama.
Palankios dienos - penktadienis ir
šeštadienis.
Mergelės suras sferą, kur galima
naudingai investuoti savo jėgas, intelektą ir lėšas. Kad ir kokio darbo
imsitės, jus lydės sėkmė. Kontaktai
su partneriais duos pelno ateityje.
Šią savaitę bus deramai įvertinti jūsų
gabumai. Sėkmingos dienos - penktadienis ir šeštadienis.
Svarstyklės susidurs su nedideliais sunkumais, spręsdamos organizacinius klausimus. Bet tai jums
nesutrukdys rasti naują darbą arba
pakeisti butą, žinoma, jeigu jūs turite
tokių planų. Tik būkite itin apdairūs.

Palanki diena - ketvirtadienis.
Skorpionai pasieks teigiamų profesinės ir finansinės veiklos rezultatų. Tarnyboje arba verslo srityje jūsų
aktyvumą deramai įvertins vadovybė
arba partneriai. Asmeniniame gyvenime prasideda ilgai lauktas stabilumo laikotarpis. Sėkminga diena - antradienis.
Šauliai įgyvendins visus savo
sumanymus, susijusius su darbu.
Šią savaitę skirkite profesiniams
įgūdžiams tobulinti arba tarnybinei
padėčiai stiprinti. Jūsų sugebėjimas
racionaliai planuoti savo veiklą ir
paskirstyti jėgas padės pasiekti užsibrėžtą tikslą. Jums palankios dienos
- šeštadienis ir sekmadienis.
-ELTA

Pradedamos mokėti
pensijų kompensacijos
Šią savaitę gyventojai sulauks sprendimų dėl pensijų kompensacijų, o nuo lapkričio 25 d. iki gruodžio 20 d. bus išmokėta pirmoji kompensacijų dalis.
Kompensuojamas šių rūšių pensijų sumažinimas 2010 ir 2011 metais: senatvės, išankstinės senatvės, netekto darbingumo, invalidumo.
Kiekvienam asmeniui, kuriam priklauso kompensacija, „Lietuvos
paštas“ pristatys „Sodros“ ženklu pažymėtą registruotą laišką su
sprendimu apie tikslią kompensuojamą sumą ir jos išmokėjimo terminus. Už laiškų pristatymą gyventojams mokėti nereikia.
Kartu su sprendimu voke bus ir unikalus kliento identifikavimo numeris. Prireikus, gyventojai su šiuo kodu galės gauti asmeninę informaciją apie pensijos skyrimą ir mokėjimą telefonu 1883 arba (8 5)
250 0883.
Jei pašto darbuotojas neras kliento, jam bus paliktas pranešimas
apie registruotą pašto siuntą, kurią galima atsiimti pašto skyriuje.
Jei per 30 dienų vokas nebus įteiktas, visa siunta bus grąžinama į
„Sodros“ teritorinį skyrių.
Jeigu dėl kokių nors priežasčių sprendimas nepasieks adresato, jo
nuorašą patogiu metu bus galima atsiimti bet kuriame „Sodros“ teritoriniame skyriuje pateikus asmens tapatybės dokumentą.
Pinigai bus išmokėti (pristatyti) tokiu pačiu būdu, kokiu išmokama
pensija – tai yra į banko sąskaitą, į namus arba mokėjimo įstaigą.
Prašymų dėl kompensacijų apskaičiavimo ir išmokėjimo teikti nereikia. Nebent asmuo išvyko į užsienį arba pasibaigė jam mokėtos
netekto darbingumo (invalidumo) pensijos skyrimo terminas. Tokiu
atveju prašymą reikėtų pateikti artimiausiame „Sodros“ teritoriniame
skyriuje.
Šiemet bus išmokėta 20 proc. visos apskaičiuotos kompensuojamos sumos. Po 40 proc. sumos lygiomis dalimis bus išmokėta 2015
m. ir 2016 m. – kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais.
Pavyzdžiui, jeigu apskaičiuota kompensuojamoji suma yra 1000 Lt,
tai šiemet bus išmokėta 200 Lt, o 2015-2016 m. kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais – po 100 Lt.
Primename, kad dirbusiems pensininkams pensijos buvo mažintos
du kartus. Šiemet pradedamu kompensavimu kompensuojamas tik
vienas sumažinimas (toks pats, kaip ir nedirbusiems pensininkams).
Pensijos iki 650 Lt nebuvo mažintos.
VSDFV Utenos skyrius

SKELBIMAI

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Nekilnojamasis turtas
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.
Visoje Lietuvoje - mišką su žeme
ar išsikirtimui. Gali būti malkinis.
10000-35000 Lt/ha (2896,20 10136,70 Eur/ha).
Tel. (8-600) 29417.
Brangiai - mišką arba mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.
Automobiliai
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima,
sutvarko dokumentus.
Tel. (8-601) 61510.

parduoda

Kuras

Malkas, supjautas kaladėlėmis.
Anykščių rajone pristato nemokamai.
Tel. (8-650) 71601.
Mišrias
malkas
kaladėmis.
Atraižas, turi supjautų, sausų.
Veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.
Malkas kaladėmis, atraižas pakais, supjautas (yra sausų).
Tel. (8-622) 44850.
Malkas.
Tel. (8-676) 95876.
Kita
Spalius.
Tel. (8-601) 43141.
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Įvairius automobilius, mikroautobusus, visureigius, sunkvežimius,
traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.
Tel. (8-648) 67177.

Skerdykla be tarpininkų arklius,
karves, bulius, telyčias. Moka
PVM.
Tel. (8-622) 09326.

Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.

Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto,
sveria
elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Kombainus, traktorius, autobusus, automobilius, įv. techniką,
metalo laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Nuolat brangiai karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginimui iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.

Dovanoja
1 metų trispalvę pūkuotą katę ir
2 mėnesių rudą katinėlį.
Tel. (8-615) 18380.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 metų, pensininkams - nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

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

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Kita
Deguonies, angliarūgštės, acetileno balionus.
Tel.: (8-678) 68657,
(8-653) 26800.
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 GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo
300 kg, karves.
Tel. (8-615) 37349.

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

įvairūs

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 15,10 Lt / 4.37 EUR /kg,
belgų telyčaites 11,60 Lt/ 3.36 EUR /kg.
juodmargius buliukus 5 Lt / 1.45 EUR /kg.
Tel. (8-678) 00255.

Įrengiame ventiliacijos ir ekonomiškas rekuperacines sistemas. Savo, kliento medžiagomis.
Deimantinėmis karūnomis gręžiame skyles, pjauname angas.
Tel. (8-673) 06342.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi,
apšiltinti
kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm; 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Paslaugos
Atliekame vidaus, lauko apdailos
darbus. Šiltiname. Renovuojame
stogus.
Tel. (8-611) 02788.
Pranešame, kad Anykščių r. bus atliekami kadastriniai matavimai prie gretimų žemės sklypų, kurių savininkai (naudotojai)
prašomi atvykti nurodytu laiku prie savo sklypų:
1. Apaliojos Patalauskienės turto paveldėtojai skl. Nr.
3436/0004:0136, Skiemonių sen. Skiemonių k.v., Voversių k. 201411-21, 15.00 val.
2. Lana Krutkienė, skl. Nr. 3416/0001:0053, Anykščių sen.,
Burbiškio k.v., Burbiškio k. 2014-11-28, 09.00 val.
Žemės sklypų ženklinimą vykdys UAB “Žemės tvarkymo centras”
darbuotojai, Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. (8-605) 21909, ztcgeo@
gmail.com

Nuoširdžiai dėkojame vidaus ligų skyriaus vedėjai V.
Klimkevičienei, gydytojai G. Pukenienei, slaugytojoms.
Esame dėkingi giminėms, kaimynams, draugams, bendradarbiams, „Anykščių komunalinio ūkio“ vadovams, UAB
„Anykščių komunalinio ūkio“ laidojimo namų darbuotojams,
giedotojams, visiems užjautusiems ir padėjusiems sunkią
netekties valandą, palydint į paskutinę kelionę mylimą vyrą,
tėvelį, senelį Albiną GUTAUSKĄ.
Žmona, dukros, sūnus

siūlo darbą
Reikalingi žmonės, norintys papildomai užsidirbti prekiaujant vokiška buitine chemija.
Tel. (8-683) 66042.
Teleloto Lošimas Lošimas
Nr. 971 Data: 2014-11-16
Skaičiai:
18 64 34 74 65 41 45 22 09 19
54 59 56 55 68 47 49 39 50 53
57 63 02 70 31 33 72 60 51 14
38 58 75 29 52 (keturi kampai)
42 71 73 61 46 (eilutė) 20 62 03
13 44 (įstrižainės) 26 48 32 12
16 10 28 23 (visa lentelė)
Papildomi prizai
0519216 Automobilis “Ford
Fiesta”
026*026 Pakvietimas į TV studiją
047*037 Pakvietimas į TV studiją
029*894 Pakvietimas į TV studiją
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Salomėja, Ginvydas, Ginvydė,
Otonas, Romanas, Otas, Vestina.
lapkričio 19 d.

MOZAIKA
Italai vis rečiau tuokiasi

„Atvažiavo pakulioriai, išsigando gaspadoriai; per lygias
pievas važiavo, daug gero sugavo?“

Italai vis rečiau tuokiasi. 2013-aisiais šalyje sudaryta 194 057 santuokos, ir tai yra 13 081 mažiau nei pernai, skelbia statistikos departamentas
“Istat”, kuriuo remiasi agentūra AFP.
Pernai pirmą kartą naujų santuokų
skaičius Italijoje smuko žemiau 200
000 ribos. 2008-aisiais šalyje buvo
užregistruota daugiau kaip 247 000
santuokų.
Spėjama, kad viena santuokų mažėjimo priežasčių gali būti prasta Italijos ekonominė padėtis. Dėl didelio
nedarbo daugelis jaunų žmonių gali
būti priversti atsiakyti bendro gyvenimo planų. Tačiau katalikiškoje šalyje
svyruoja ir tradicinė šeimos samprata.
Remiantis statistika, dabar vis mažiau
porų žengia prie altoriaus. Pernai Italijoje buvo sudaryta daugiau kaip 111
000 bažnytinių santuokų, tačiau jų
skaičius per penkerius metus sumažėjo 44 000.
18 300 susituokusių porų mažiausiai vienas partneris buvo iš užsienio,
78 proc. atvejų tai buvo moteris. Kas
antra užsienietė nuotaka buvo iš Rytų
Europos.

Šeštadienio mįslės „Čia yra, čia
nėra, bet niekuomet nežūna?“ atsakymas – mėnulis.

Londone susitiko du unikalūs
planetos gyventojai - aukščiausias
ir žemiausias

Matilda, Dainotas, Rimgaudė,
Dainius.

mėnulis
lapkričio 18 - 19 d. delčia.

komentaras
anyksta.lt
„Rinkėjas“:
„Jeigu respublikiniame partijos
suvažiavime kandidatu į Anykščių
merus patvirtintas Alfrydas Savickas, tai koks dar Darbo partijos Anykščių skyriaus visuotinis
surinkimas gali įvykti? Čia rimta
partija ir jokios demokratijos būti
negali.“

mįslė

receptas
Moliūgų užkandukai
Ingredientai:
1 gabaliukas nulupto moliūgo,
cinamono,
cukraus,
1 kiaušinis,
2 šaukštai džiūvėsėlių,
aliejaus kepimui
citrinos.
Gaminimas:
Supjaustytus moliūgo gabaliukus apšlakstyti citrina ir aptrinti
cinamoniniu cukrumi, pamirkyti
kiaušinio plakinyje, džiuvėsiuose
ir apkepti iš abiejų pusių. Aš dar ir
keptus pašlakščiau citrina.
Karšti sumuštiniai su varške
Ingredientai:
6 riekių batono
100 g varškės
1 kiaušinio
1 a š vanilinio cukraus
1 a š cukraus pudros
1 v š grietinės
0 5 banano
Gaminimas: Išplaktą kiaušinį sumaišyti su cukrumi, grietine, varške, trintu bananu, tepti ant batono
ir kepti apie 15 min. orkaitėje.

oras
+1

Aukščiausias žmogus pasaulyje
turkas Sultanas Kiosenas (Sultan Kosen) susitiko su žemiausiu planetos
gyventoju nepaliečiu Čandra Dangiu
(Chandra Dangi), rašo “The Telegraph”.
S. Kioseno ūgis - 2,51 metro, Č.
Dangio - 54,6 centimetro. Unikalių
žmonijos atstovų susitikimas įvyko
Londone, minint Gineso rekordų
knygos 60-metį. Vyrai aptarė žmonių,
kurie yra kitokie, gyvenimų sunkumus. Didžiosios Britanijos sostinė
abiem vyrams labai patiko.
S. Kiosenas į Gineso rekordų knygą buvo įtrauktas 2009 m. rugpjūtį.

NNN

Ankstesnis aukščiausio planetos
žmogaus titulas buvo priskirtas Kinijos gyventojui Bao Sišuniui (Bao Xishun), kurio ūgis siekė 236 centimetrus. Taip pat neoficialiu rekordininku
buvo laikomas 2014 m. rugpjūtį miręs ukrainietis Leonidas Stadnykas.
L. Stadnykas 2007-aisiais Gineso rekordų knygos buvo paskelbtas aukščiausiu pasaulio žmogumi. Tačiau kadangi jis atsisakė būti išmatuojamas,
titulas buvo grąžintas 2,36 metro ūgio
kinui B. Sišunui.
Č. Dangis į Gineso rekordų knygą
buvo įtrauktas 2012 metais, sulaukęs
72 metų. Jis buvo įrašytas atsitiktinai:
mažulytį žmogeliuką pastebėjo vietos medkirtys. Jis patarė Č. Dangiui
pateikti paraišką į Gineso rekordų
knygą, taip vyras ir padarė. Iki tol šis
mažulytis vyras net nebuvo girdėjęs
apie tokią knygą.
Gineso rekordų knygos istorija
prasidėjo praėjusio šimtmečio šeštojo dešimtmečio viduryje. Kasmet
publikuojami nauji Knygos leidiniai,
kuriuose pasakojamos istorijos apie
labiausiai neįprastus žmones, gyvūnus ir įvykius.
Australija: policininkas sulaikė
koalą, ėjusią per gatvę nenustatytoje vietoje
Australijos mieste Kembeltaune
policininkas sulaikė koalą, ėjusią per
gatvę nenustatytoje vietoje, praneša
“News.com.au”.
Patikslinama, kad gyvūną sustabdė
vyresnysis konsteblis Baris (Barry)
(pareigūno pavardė neskelbiama) iš
Naujojo Pietų Velso valstijos kinologijos tarnybos.
Policininkas surengė aiškinamąjį
pokalbį ir išdėstė koalai, kokie pavojai tyko gyvūnų, einančių per važiuojamąją dalį. Ši mėgino bėgti, bet buvo
sučiupta ir uždaryta policijos automobilyje. Tada pareigūnai susisiekė su
gyvūnų globos draugija ir pasiteiravo,
ką daryti su sulaikytąja. Draugijos

Turkijos prezidentas: Amerikos
žemyną atrado musulmonai
Turkijos prezidentas Redžepas
Tajipas Erdoganas (Recep Tayyip
Erdogan) pareiškė, kad ne Kristupas
Kolumbas, o musulmonai atrado
Amerikos žemyną dar 1178 metais.
Ta proga R. T. Erdoganas pasiūlė pastatyti Kuboje mečetę, praneša “Al
Jazeera”. “Ryšiai tarp Lotynų Amerikos ir islamo siekia XII amžių. Ne
Kristupas Kolumbas, o musulmonai
atrado Ameriką 1178 m.”, - R. T. Erdoganas teigė savo kalboje, skirtoje į
Stambulą susirinkusiems musulmonų
lyderiams iš Lotynų Amerikos. Prezidento kalbą transliavo ir televizija.
“Musulmonų jūrininkai vyko į
Ameriką nuo 1178 m. K. Kolumbas
rašė, kad ant Kubos kranto šlaito stovėjo mečetė”, - tęsė prezidentas.
Pasak jo, Turkija pasirengusi statyti
mečetę Kuboje, toje vietoje, kurią aprašė K. Kolumbas.
“Norėčiau tai aptarti su savo “broliais” iš Kubos. Mečetė puikiai derėtų
ant tos kalvos”, - sakė R. T. Erdoganas. Didžioji dauguma istorijos knygų
teigia, kad K. Kolumbas išsilaipino
Amerikos žemyne 1492 m., ieškodamas naujo jūrinio kelio į Indiją.
Neseniai kai kurie musulmonų
mokslininkai ėmė teigti, kad jau iki
tol ryšį su Amerika palaikė musulmonai. Nepaisant to, kad žemyne nerasta
senesnių nei K. Kolumbo laikų islamiškų statinių liekanų.
Kontroversiškame 1996 m. publikuotame straipsnyje istorikas Jusefas
Mruhas (Youssef Mroueh) rašo, kad
K. Kolumbas savo dienoraštyje mini
Kuboje buvus mečetę. Tačiau manoma, kad tai tėra metafora pritaikyta
aprašant kraštovaizdžio formą.
-ELTA

sprintas

Sunkioji atletika I. Anykštėnas sunkiosios atletikos treneris
A.Šidiškis kovojo Pasaulio sunkiosios atletikos čempionate, vykusiame Kazachstane. Jis dvikovėje
surinko 347 kilogramus ir svorio kategorijoje iki 105 kilogramų užėmė
30-ąją vietą.
Krepšinis. Anykščių „KKSC-Volupis“ savaitgalį pralaimėjo abi RKL
rungtynes. Penktadienį Tauragėje
anykštėnus 121-86 sutriuškino vietos
komanda, o šeštadienį „KKSC-Volupis“ namuose 69-86 nusileido Kuršėnų „Grifo baldai-Kristalas“ komandai. Abejose rungtynėse anykštėnams
daugiausiai taškų įmetė J.Gečas.
Penktadienį jis pelnė 22, šeštadienį –
18 taškų. RKL A divizione „KKSCVolupis“ užima 12-ąją vietą – 2 pergalės ir 5 pralaimėjimai.
Imtynės. Daugpilyje vykusiame
tarptautiniame laisvųjų imtynių turnyre dalyvavo Troškūnų, Kavarsko ir
Viešintų mokyklų mokinės. Gabija Dilytė ir V.Kavaliauskaitė tapo varžybų
nugalėtojomis, R.Čeponytė, Gabrielė
Dilytė ir M.Daukaitė užėmė antrąsias vietas, D.Kabošiūtė, V.Navikaitė,
G.Buinauskaitė ir A.Kavaliauskaitė
pelnė bronzos medalius.
Šokiai. Savaitgalį Kaune sportinių
šokių reitingo varžybose „Rolo taurė
2014“ „Verpeto“ pora K.Ramoška ir
J.Paškauskaitė Lotynų Amerikos šokių programoje užėmė I-ąją vietą ir
pakilo į aukštesnę grupę. Standartinių šokių programoje ši pora užėmė
3-ąją vietą.
Sunkioji atletika II. Panevėžio
miesto atvirose sunkiosios atletikos pirmenybėse nugalėtojais savo
svorio kategorijose tapo anykštėnai R.Skapas, T.Miškeliūnas,
ir M.Janulis. A.Kavaliauskaitė,
M.Dilys,M.Burneika,irM.Lapinskas
užėmė antrąsias vietas, Ž.Silevičius
ir M.Puodžiūnas buvo treti.
Kvadratas.
Rajono
pradinukų kvadrato varžybas laimėjo A.Vienuolio progimnazijos
komanda. Antrąją vietą užėmė
A.Baranausko pagrindinės mokyklos komanda, trečiąją – Kavarsko
pagrindinės mokyklos komanda.

redaktorei nežinant

Viskas prasideda nuo Adomo...

Anykštėnė aktorė Toma Razmislavičiūtė – Juodė, išgarsėjusi seriale „Pamiršk mane“ pranešė, kad
laukiasi pirmagimio, kuris turėtų
gimti pavasarį. Žiniasklaidai aktorė pasakojo, kad kartu su savo vyru
Laurynu Juodžiu jau išrinko būsimo sūnaus vardą, perka kūdikiui
reikalingus daiktus, laukia didžiųjų
gyvenimo pokyčių. „Kadangi laukiame pirmagimio, pirmojo mūsų
kūrinio, simboliškai jį pavadinsime

Adomu“, - sakė Toma Razmislavičiūtė – Juodė.
Bet jauniems tėvams reiktų priminti, kad skelbti vardą per anksti
labai pavojinga, nes veto gali uždėti būsimas senelis, rajono Tarybos
narys ir buvęs policijos komisaras
Raimundas Razmislavičius, juk jis
tai žino, kad pirmas buvo Adomas,
o antrojo žmogaus vardas buvo
Kainas... O su Kainu jau buvo kriminalinių problemų...

Anykštėnė aktorė Toma Razmislavičiūtė-Juodė pirmagimio teigia laukianti džiugiai.

Bronė Buivydaitė svarbesnė už Vaižgantą
Atsinaujinęs Svėdasų miestelio bendruomenės puslapis www.
svedasai.lt savo skaitytojams siūlo
naujų temų, įvairios informacijos.
Skyrelis „Kultūra“ siūlo susipažinti su „Svėdasus garsinančiais
žmonėmis. Iš kelių dešimčių Svėdasų kraštą garsinusių ir dabar

tebegarsinančių žmonių buvo atrinkti tiktai du rašytojai: Bronė
Buivydaitė (Tyrų Duktė) ir Juozas Tumas - Vaižgantas. Interneto
svetainės sudarytojams, pasirodo,
svarbesnė yra poetė, vaikų dramos
kūrinių autorė Bronė Buivydaitė
nei lietuvių literatūros klasikas,
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atstovai patarė paleisti koalą tolėliau
nuo kelio. “Pastarąjį kartą koalą matė
paliekančią policijos automobilį”, patikslino teisėsaugos darbuotojai.
Pasak leidinio, koalos gana dažnai
apsilanko Kembeltaune. Praėjusią
savaitę miesto ugniagesiai vieną gyvūną iškėlė iš aukšto medžio, kadangi
jis pats neįstengė išlipti.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas
Patumsis ypatingai džiaugiasi nau-

ja savivaldybės juriste Ieva Katiniene, kuri pakeitė iš darbo išėjusią
Jurgitą Kuliešaitę. „Ieva jau gavo

visuomenės veikėjas, tautos švietėjas kanauninkas Juozas TumasVaižgantas.
Svėdasuose gimusiai ir vėliau su
šiuo miesteliu ryšius praradusiai
B.Buivydaitei svetinėje skirtos 24
eilutės. Tuo tarpu iš Svėdasų krašto kilusiam, gimtinę kūriniuose

garsinusiam, net po mirties norėjusiam amžinajam poilsiui atgulti
Svėdasuose klasikui skirtos vos 3
eilutės. Bet užtai kaip vaizdingai,
konkrečiai, suprantamai išsireikšta: „Juozas Tumas-Vaižgantas yra
vienas iš didžiųjų lietuvių rašytojų.
Tai iškili ir tauri asmenybė, didelių
meninių kūrinių kūrėjas. Vaižganto
kūrybinis palikimas yra gausiausias tarp jo meto rašytojų“.

pirmąjį kovos krikštą, nes laimėjo
savivaldybės bylą prieš labai rimtą
ieškovą. Beje, I.Katinienė yra ilgamečio savivaldybės darbuotojo
Broniaus Repečkos dukra“, - seniūnų sueigoje sakė V.Patumsis.

O Andrioniškio seniūnas Saulius
Rasalas pridūrė, kad Ieva yra ir
puiki šokėja. Kol kas I.Katinienė
yra nepartinė, bet jeigu norės kilti
karjeros laiptais, greičiausiai turės
stoti į socialdemokratų partiją.

