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Новейший опрос:
7 из 10 жителей сменили бы министров

Нехватка полицейских
может отразиться на 

криминальной ситуации 

Apie kompensuojamas sveikatos
paslaugas senjorams

Большинство жителей Литвы 
одобрили бы отставки мини-
стров возглавляемого Ингри-
дой Шимоните Правительства, 
свидетельствует опрос жителей, 
проведенный по заказу ЛРТ.

Наименее благоприятно оцени-
вается министр энергетики Дайнюс 
Крейвис, его работой недовольны 
38 проц. опрошенных.

Семь из десяти (69%) опрошен-
ных согласны с тем, что Кабинет ми-

За последние два года ряды 
полицейских покинуло около 
300 стражей порядка и этот 
процесс уже напоминает снеж-
ный ком, говорит председа-
тель профсоюза полицейских 
Рома Катинене. Массовый ис-
ход продолжается ещё и из-за 
маленьких зарплат, которые 
не мотивируют пополнению 
рядов полиции.

Об этом на недавно прошедшей 
кпресс- конференции в Сейме го-
ворили как политики, так и сами 
представители полиции. Главная 
возможная угроза – сокращение 
рядов полиции.

Особенно беспокоит ситуация 
в регионах, говорил созвавший 
пресс- конференцию, член Сейма 
Кястутис Вилкаускас. Он же про-
читал полученный официальный 
ответ от Генерального комиссари-

нистров И. Шимоните следует ре-
организовать, сменив министров, 
которые в последнее время под-
верглись наибольшей критике за 
свою работу. Чуть более пятой ча-
сти жителей (22%) утверждают, что 
такой шаг предпринимать не стоит. 

В ходе опроса жители Литвы 
избрали наименее благоприятно 
оцениваемых министров, которых 
хотели бы сменить. Наименее бла-
гоприятно оценивается министр 

ата, где проблема также призна-
ётся: большинство нынешних по-
лицейских начали служить ещё 
в начале 90-х годов прошлого 
века. А значительная часть – пред-
пенсионного возраста. 

«Эти плохие тенденции, они ни-
куда не денутся. Они очевидные 
и этот процесс будет только рас-
ширяться. Необходимо вмеша-
тельство политиков», – говорила 
председатель Профсоюза поли-
цейских Литвы Рома Катинене, ко-
торая отметила, что «полицейские 
сегодня зарабатывают меньше 
всех из уставных служащих, хотя 
выполняют больше всего функ-
ций».

Р. Катинене призвала политиков 
предпринимать срочные практи-
ческие решения по изменению 
всей системы полиции.

«Литва за неделю»

Состоялась встреча с жителями по вопросу оптимизации расходов по упорядочению отходов
в многоквартирных домах с мусоропроводами

Visagino savivaldybės administracija surengė susitikimą dėl komunalinių atliekų tvarkymo išlaidų 
optimizavimo daugiabučiuose su atliekų išmetimo šachtomis

27 октября в большом зале 
заседаний Висагинского са-
моуправления состоялась 
встреча с жителями, ад-
министраторами и пред-
ставителями товариществ 
собственников многоквар-
тирных домов, в которых 
есть шахты для удаления 
отходов (так называемые 
«мусоропроводы»). 

Spalio 27 dieną Visagino savivaldybės didžiojoje posėdžių sa-
lėje surengtas susitikimas su gyventojais – daugiabučių namų 
bendrijų atstovais ir butų savininkais, kurių daugiabučiuose 
yra atliekų išmetimo šachtos. Galime pasidžiaugti, kad į susi-
tikimą atvyko daugiau nei pusė tokių namų atstovų.

На встречу пришло более по-
ловины представителей таких 
домов.

В начале встречи директор ад-
министрации Висагинского самоу-
правления Виргиниюс Андрюс Бу-
каускас, ознакомил с возможными 
изменениям, связанными с тари-
фами по упорядочению отходов. 

Затем начальник отдела общест-
венного порядка и местных сборов 

Susitikimą pradėjo Visagino savi-
valdybės administracijos direktorius 
Virginijus Andrius Bukauskas, prista-
tydamas galimus pokyčius, susijusius 
su atliekų tvarkymu. Susitikimo metu 
Viešosios tvarkos ir rinkliavų sky-
riaus vedėjas Marius Naruševičius 
pristatė galimybes optimizuoti iš-
laidas, susijusias su vietine rinkliava, 
atsakė į klausimus.

Daugiabučių gyvenamųjų namų 
bendrijų atstovams pateikta išsami 
informacija apie atliekų tvarkymą 
namuose su atliekų šalinimo šach-
tomis. Pristatyti vietinės rinkliavos 
už atliekų tvarkymą kainų skirtumai, 
kai daugiabutis namas su atliekų iš-
metimo šachta arba be jos. Daugia-
bučių namų, kurie turi atliekų išme-
timo šachtas, atstovams pasiūlyta 
organizuoti visuotinius susirinkimus 
ir nuspręsti dėl šachtų atsisakymo 
arba palikimo, tą rekomenduota pa-
daryti iki naujų metų. 

Daugiabučio namo administra-
torius priimtą sprendimą, nuro-
dant namo adresą, laiptinę bei 
datą, nuo kada nebesinaudos 
atliekų išmetimo šachta, pateikia 
Visagino savivaldybės administra-
cijai adresu vietinerinkliava@visa-
ginas.lt. Tie, kurie nespėjo ar nega-
lėjo dalyvauti susitikime, maloniai 

Администрация Висагинского самоуправления и Совет пожилых 
людей Висагинаса 11 ноября 2022 г. в 10.30 приглашает жителей 
самоуправления принять участие во встрече с представителями 
Паневежской территориальной больничной кассы. 

Тема встречи: «Компенсируемые медицинские услуги для пенсио-
неров – что нужно знать?». Встреча состоится в большом зале засе-
даний Висагинского самоуправления».

Visagino savivaldybės administracija kartu su Visagino savivaldy-
bės senjorų taryba 2022 m. lapkričio 11 d. 10.30 val. kviečia savival-
dybės gyventojus dalyvauti susitikime su Panevėžio teritorinės ligo-
nių kasos atstovais. 

Susitikimo tema „Kompensuojamos sveikatos paslaugos senjorams – 
ką turime žinoti?“.

Susitikimas vyks Visagino savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje.

kviečiami konsultuotis su Visagino 
savivaldybės administracijos Vie-
šosios tvarkos ir rinkliavų skyriaus 
specialistais: Visagino savivaldybės 
administracijos Viešosios tvarkos ir 
rinkliavų skyrius, Parko g. 14, 416a 
kab., Visaginas. Tel. (8 386) 31 432, 
60 559. El. p. vietinerinkliava@visa-
ginas.lt.

Марюс Нарушявичюс представил 
способы оптимизации расходов 
и ответил на вопросы.

Представителям многоквартир-
ных жилых домов была предостав-
лена подробная информация об 
обращении с отходами в домах 
с мусорными шахтами.

Представлена разница в вели-
чине местного сбора за упорядо-
чение отходов в многоквартирных 

домах с шахтой удаления отходов 
и без нее. 

Для снижения расходов по вы-
возу мусора, представителям мно-
гоквартирных домов, имеющих му-
соропроводы, было предложено 
организовать общие собрания 
жителей и принять решение от-
казаться от мусоропроводов или 
оставить их. Что было рекомен-
довано сделать до нового года.

Жители, которые пропустили 
или не смогли присутствовать на 
встрече, могут проконсультиро-
ваться со специалистами отдела 
общественного порядка и мест-
ных сборов:
по адресу Парко, 14, каб. 406А, 
по тел. 8 386 31 432, 8 386 60 559, 
по эл. почте vietinerinkliava@vi-
saginas.lt.

О компенсации медицинских услуг
для пенсионеров

энергетики Д. Крейвис – его от-
ставки хотели бы 38% опрошенных.

На втором месте – министр ино-
странных дел Габриэлюс Ландсбер-
гис, его неблагосклонно оценили 
28% опрошенных. На третьем ме-
сте – министр экономики и инно-
ваций Аушрине Армонайте, ее ра-
боту отрицательно оценили 23% 
жителей.

За А. Армонайте следует министр 
здравоохранения Арунас Дулькис, 
чью работу отрицательно оценили 
17% опрошенных. 

Пятое место – министр внутрен-
них дел Агне Билотайте, ее сменить 
хотели бы 7% респондентов. 5% жи-
телей ответили, что все министры 
Правительства И. Шимоните рабо-
тают плохо. При этом 17% респон-
дентов, которых спросили, какие 
два министра, по их мнению, ра-
ботают хуже всего, не смогли отве-
тить на вопрос.

ЭЛЬТА
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Švenčioniškiai apie pasitikėjimą informavimo priemonėmis ir karą Ukrainoje
Agnė ir Vilma
Skaitom laikraščius, pirmenybę 

teikiam rajoniniams. Žiūrim lietu-
višką televiziją, o baltarusiškos, 
rusiškos – ne. Ir ne todėl, kad tai 
būtų nusistatymas, tiesiog tie-
sos nesužinosim – vieni gina savo 
pusę, kiti – savo. Kam kvaršint sau 
galvą? Žinias žiūrime dėl naujienų 
Lietuvoje, užsienyje. Turim gimi-
naičių Zaporižėje (Ukraina – aut. 
past.), iš jų sužinome, kas iš ti-
krųjų vyksta. Jie tiesiogiai per-
duoda ir vaizdus. Juos parodo ir 
atvykusieji. Mes ne už karą, net 
ir mūsų giminaičiams jis buvo ne-
tikėtas. Donbasas (Ukraina – aut. 
past.) gerokai toliau ir niekas ne-
tikėjo, kad viskas ateis iki Zapo-
rižės.

Per nepriklausomybės tris-
dešimtmetį jau pripratome 
Lietuvos ir pasaulio naujienas 
gauti iš įvairių informacijos 
šaltinių. Tik ar visais jais ga-
lima pasitikėti? Ar tikrai vis-
kas, kas skelbiama, yra tiesa 
ir kaip atskirti melagienas? 
„Ignalinos dienos“ žurnalis-
tai lankėsi Švenčionių krašte 
ir domėjosi, kokias informa-
vimo priemones naudoja šio 
pasienio rajono gyventojai. 
Taip pat klausta, ką žmonės 
mano apie karą Ukrainoje.

Elena
Klausau žinias, bet tik apie Lie-

tuvą. Mane labiau domina tik Lie-
tuva – pas mus irgi užtenka ne-
tvarkos. Į didžiąją politiką aš 
nesikišu – ten tegul politikuoja 
politikai.

Apie karą aš patylėsiu ir nieko 
nesakysiu. Tik tiek, kad Ukraina 
per „Euroviziją“ mums nė vieno 
balso nedavė. Ir viskas tuo pasa-
kyta. Jauni vyrai, dvidešimtme-
čiai, atvažiavo pas mus į Šven-
čionėlius. Jie turi kariauti, tai juk 
jų tėvynė, o jie sėdi buvusiuose 
gimnazijos pastatuose. Ir jų pri-
važiuos tikrai daug.

Vilija
Aš iš Pabradės, pas mus ne-

legalų pilna, tad informacija at-
eina kiekvieną dieną. Žmonės 
ir iš Ukrainos gyvena, ir iš kitų 
šalių. Nepasakyčiau, kad ofici-
aliai skelbiama informacija ati-
tinka tai, ką pasakoja pabėgėliai. 
Pas pažįstamą dirba vyras ukrai-
nietis, kurio šeima likusi Ukrai-
noje. Tame miestelyje, kuriame 
jie gyvena, viskas tvarkoje, karo 
nėra, visi dirba, pinigus uždirba, 
priešingai, kaip kad kai kur ver-
kiama, kad nėra pinigų… 

Kartais akivaizdu, kad ukrai-
niečiai naudojasi padėtimi: at-
eina ir prašo pinigų, nors važi-
nėja prabangiomis mašinomis. 
Mūsų vaikams duoda 92 eurų 
mokinio krepšelį, o pabėgė-
liams – 192 eurus. Ir jie už tuos 
pinigus negali savo vaikams 
nupirkti sąsiuvinių ir kitų rei-
kmenų? 

Pašalpą gauna daugiau nei po 
tris šimtus eurų. Jei jau pabėgot, 
kodėl neieškot darbo? Sėdėti iš 
valstybinių pašalpų? Tai jau at-
siprašau. Tokie čia ir pabėgėliai! 
Geresnio gyvenimo ieškosi, siek-
dami naudos iš mūsų. 

Nesakau, karas vyksta, kaž-
kur tikrai blogai, žmonės bėga 
iš miestų, bet kiti tiesiog nau-
dojasi ta padėtim. O informa-
ciją kiekvienas pateikia savaip. 
Jiems naudinga. 

Lietuva dėl ukrainiečių pabė-
gėlių irgi gauna paramos iš Eu-
ropos Sąjungos. Viskas susiję.

Rasa
Informaciją gaunu iš feisbuko, 

iš televizijos, būtinai iš LRT. „Igna-
linos dieną“ paskaitau, kai būnu 
kavinėje. Taip pat internete skai-
tau „Lietuvos ryto“, „15min“, 
„Delfi“ portalų naujausius straips-
nius. Aš tiesiog noriu žinoti infor-
maciją, kas vyksta šalia manęs.

Domiuosi karu Ukrainoje. Daž-
niausiai žiūriu LRT ir TV3 žinias, 
taip pat skaitau „Lietuvos rytą“ 
ir „15min“. Manau, kad šie šalti-
niai pateikia patikimą informaciją. 
Tenka pabendrauti ir su ukrainie-
čių pabėgėliais, apgyvendintais 
savivaldybės skirtuose būstuose. 
Jų pateikiamos žinios sutampa su 
tuo, ką pateikia žiniasklaida.

Užsakymo Nr. 3162

ŠIAPUS DYSNOS

Ronaldas
Informaciją daugiausia seku 

internete, o karu Ukrainoje ne-
labai domiuosi – mes gyvenam 
savo gyvenimą, tegul jie gyvena 
savo. Aš daugiau domiuosi Lie-
tuvos naujienomis. O rusai per 
silpni pas mus lįsti. Nors manau, 
kad vyresnio amžiaus gyventojai 
90 proc. palaiko Rusijos pusę, jau-
nesni – sąmoningesni. Kai buvo 
tas pabėgėlių bumas, mes nė 
karto jų čia ( Jančiūnuose – aut. 
past.) nematėm.

Antanas
Daugiausia žiūriu televiziją. Žiū-

riu ir baltarusiškus kanalus. Šiuo 
metu kaip tik žiūriu serialą „Дер-
жись за облака“ („Laikykis už de-
besų“ – aut. past.). Žinias žiūriu 
ir lietuviškas, ir baltarusiškas, 
ir rusiškas. Kaltinu daugiau ru-
sus – jie užpuolė Ukrainą. Rusų 
informacijos nepriimu. Jie sako, 
kad tai ukrainiečiai juos puola, 
bombarduoja neva Rusijai pri-
klausančias žemes. Anksčiau su 
baltarusiais bendraudavom, į šo-
kius Lentupyje (Baltarusija – aut. 
past.) važiuodavom. Ir žmoną tar-
naudamas armijoje parsivežiau 
iš Baranovičių (Batarusija – aut. 
past.). Tada baltarusiai labiau į 
Lietuvą važiuodavo, dirbo „Žei-
menos“ siuvimo fabrike – dviem 
lazais atveždavo moteris. Bet Lie-
tuvai atgavus nepriklausomybę, 
viskas pasibaigė. Jaučiuosi sau-
giai – kariuomenė vietoj, pasienie-
čiai saugo mus ( juokėsi). Pusė ki-
lometro nuo sienos yra pasienio 
zona. Gauni leidimą ir gali laisvai 
vaikščioti.

Rokas
Dabar pradėjau nieko nebe-

žiūrėti ir nebeklausyti, nes visi 
sako ir rašo skirtingai: laikraš-
čiai, socialiniai tinklai… 

Kadangi dirbame su Ukrainos 
fondais, tai iš Ukrainos gauname 
daug tikslesnės ir įdomesnės in-
formacijos nei mūsuose para-
šyta. Pavyzdžiui, aš labiau tikiu 
nuotrauka, atsiųsta iš Ukrainos, 
nei mūsiškių sukurtais feikais… 

Nežiūriu rusiškų, baltarusiškų 
kanalų. Niekada nežiūrėjau. Man 
neįdomu. Kai karas prasidėjo, 
nagrinėjom kiekvieną niuansą, 
sekėm kiekvieną žingsnį, dir-
bom, krovėm, vežėm… 

Iš pradžių padėjom labai 
daug: atidavėm neperšauna-
mas liemenes, šalmus, racijas. 
Viską atidavėm.

Man gaila vaikų, man gaila 
šeimų, man gaila griaunamos 
šalies. Gal ir nereikėtų to sa-
kyti, tačiau kaip padedantieji, 
mes pamatėme ukrainiečius iš 
kitos pusės. Kai naglumas per-
lipa viską, tada susidarai atitin-
kamą nuomonę. 

Mus dukart išnaudojo ir mes 
nenorime, kad taip atsitiktų tre-
čią kartą. Nėra blogų žmonių, 
nes ir Ukrainoje, ir Rusijoje, ir 
Baltarusijoje turime draugų ir 
visų nuomonės yra skirtingos. 
Sakau, situacija nėra adekvati. 
Jei žiūrėsi rusiškus kanalus, būsi 
už Rusiją, jei ukrainietiškus – už 
Ukrainą, jei baltarusiškus – už 
Baltarusiją. 

Aišku, Rusija yra agresorė, ru-
sams propaganda praplautos 
smegenys. Jei dabar man sakytų 
krautis daiktus ir eiti kariauti… 
Taip, už savo šalį eičiau, bet jei 
matai, kad tai neteisinga… 

O rusai bijo: arba juos paso-
dins, arba nušaus. Žmonės eina 
iš baimės.

Jaučiuosi saugiai. Pasitikiu ka-
riuomene, buvau savanoriu, da-
bar esu šaulys. Be to, aš turiu 
ginklų, šeimą išsiųsiu, o pats 
liksiu. Nieko nebijau. Jūs ne-
girdėjote, kaip jie Baltarusijoje 
ten ruošėsi – per apmokymus 
žemė šaudykloje (šaudymo cen-
tre „Ehunt“ – aut. past.) drebėjo! 

Aišku, norisi kad viskas baig-
tųsi, nes dažnai važiuodavom 
į Kijevą, Odesą, Lvovą. Turime 
Ukrainoje daug draugų, pažįs-
tamų. 

Puiki, nuostabi šalis. Tik dabar 
tas karas užgožia viską, propa-
ganda mus visus pajungia, o juk 
turim šeimas, reikia dėmesio ir 
vaikams, ir žmonai, taip pat ne-
reikia pamiršti, kad negalime ap-
leisti ir darbų. 

Prisidedam, kuo galim. Tiki-
mės greitesnės karo Ukrainoje 
pabaigos.

Miglė
Daugiausia žiūriu lietuvišką 

televiziją, baltarusiškų, rusiškų 
kanalų neieškau. Kartais žinių 
paieškau internete. Dėl televizi-
jos patikimumo negaliu pasakyti, 
bet ten gauti informaciją yra pa-
prasčiausia.

Putinui (į Ukrainą – aut. past.) 
lįsti nereikėjo. Mūsų neliečia – 
man gerai. Žinoma, baimės kaž-
kiek yra, bet, manau, tas konflik-
tas pasibaigs tarp jų. Žinias apie 
karą sekiau, domėjausi tik iš pra-
džių, kol tai buvo sensacija, o da-
bar – tiesiog pabodusi naujiena 
ir tiek. Žinoma, norėtųsi, kad tas 
konfliktas greičiau baigtųsi. Gaila 
mamų, vaikų, kuriems teko kraus-
tytis iš savo namų. Esu iš Šven-
čionėlių – ir pas mus yra pabėgė-
lių šeimų. Pati pagalvoju, jei man 
tokia situacija tektų – nebūtų ma-
lonu į svetimą šalį važiuoti. Ir dar 
su vaikais.

Dionizas
Žinias stebiu ir per televiziją, 

ir internete, ir per radiją klau-
sausi. Aš išvis nesuprantu, ką 
tas Putinas daro – maniau, kad 
jis protingesnis žmogus. Per ju-
tūbą buvau suradęs jo kalbą, kad 
Ukrainą 1917 metais sukūrė Leni-
nas. Dieve tu mano, pagalvojau, 
gal žmogui su galva negerai?! Šis 
karas yra didelė bėda. Aš seniai 
draugams sakiau, jei jis tikras ofi-
cierius, kokiu save laiko, tai turėjo 
nusišauti. Tai būtų teisinga. Ypač 
po to, kai jis nieko nesugebėjo. Aš 
pats tarnavau sovietiniame lai-
vyne ir man nesuprantama, kaip 
laivyno flagmaną „Maskva“ taip 
paprastai numušė. O paskui rodo, 
kad parade šio kreiserio jūreiviai 
stovi su visiškai nauja uniforma! 
Visiška nesąmonė! Tikras melas! 
Žinoma, gal propaganda yra ir iš 
kitos pusės. Be to neapsieisi. Man 
labai patinka, kaip Arvydas Anu-
šauskas kalba apie politiką. Tai 
žmogus, kuris šioje vyriausybėje 
tikrai savo vietoje – ramus, neke-
lia jokios panikos. Tiesiog reikia 
žinoti, kada ką padaryti.

Sergejus
Informaciją renkuosi internete. 

Žinių nežiūriu: propaganda ir ten, 
ir ten. Apie karą informaciją atsi-
renku, nes labai daug feiko. Žiū-
riu ir lietuviškai, ir rusiškai.

Mano nuomone ne karas, o de-
rybos viską išspręstų. Suprantu, 
kad Ukrainoje kenčia žmonės, bet 
reikia derėtis, iš karo nieko gero 
nebūna. Vieni kitiems turi nusi-
leisti, kažką padaryti. Vyriausy-
bės turi derėtis.

Andrejus
Informaciją gaunu ir iš lietu-

viškų, ir iš rusiškų informacinių 
šaltinių. Turiu giminių ir Ukrai-
noje, ir Rusijoje, ir Anglijoje, ir 
Vokietijoje. Visur. Tad visada ga-
liu paskambinti ir sužinoti, kaip 
yra iš tikrųjų. Jie tiksliau pasako 
nei žiniasklaida. Pavyzdžiui, Ru-
sijos valdžia nuslėpė aukų savo 
pusėje skaičių. Rusijoje žmonės 
viską žino apie karą. Nuomonės 
įvairios: vieni mano, kad kam tas 
karas išvis reikalingas – buvo ga-
lima susitarti, kiti sakė, kad karui 
nebuvo tinkamai pasiruošta. Yra 
ir žmonių, kurie kaltina dėl karo 
Putiną. Mano aplinkoje čia, Lie-
tuvoje, kiekvienas turi savo nuo-
monę, bet mes stengiamės apie 
tai nekalbėti. Mano nuomone, 
dėl visko reikėjo susitarti be karo.

Visvaldas KULAKAUSKAS
Jurgitos Ulkienės nuotr.


