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Kavarskiečių priekaištai pylėsi 
lyg iš gausybės rago Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Praėjusį ketvirtadienį Kavarsko seniūnijos salėje susirinkę gyventojai seniūnijos vadovams tiesiai į akis rėžė tai, kas jiems kelia 
nerimą.

Kavarsko seniūnui Algirdui Gansiniauskui teko atlaikyti gy-
ventojų kritikos strėles, o jo pavaduotoja Elena Kalibatienė 
apeliavo į kavarskiečių pilietiškumą.

Susirinkime Algimantas Va-
ranavičius badė pirštais į 
Kavarsko negeroves.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Įstatymai nurodo didinti algas

Rajono Taryba padidino pareigi-
nes algas Anykščių rajono merui S. 
Obelevičiui ir vicemerui Donatui 
Krikštaponui. Savivaldybės admi-
nistracijos Bendrojo ir juridinio 
skyriaus vedėjas Audronius Ga-
lišanka tvirtino, kad algas rajono 
vadovams didinti reikalauja įstaty-
mai. Tačiau meras ir vicemeras ne 
tik kad nedalyvavo balsavime, bet 
ir išėjo iš posėdžių salės tuo sukel-
dami šiokią tokią sumaištį – nebe-
liko kam pirmininkauti posėdžiui. 
Iniciatyvos ėmėsi konservatorius 
Vytautas Bernatavičius, pasiūlęs 
Tarybos nariams balsuoti.  

Toliau skolinsis

Savo sprendimu Taryba įparei-
gojo savivaldybės Kontrolės ir 
audito tarnybą iki 2014 m. vasario 
13 d. parengti ir pateikti išvadą dėl 
Anykščių rajono savivaldybės ga-

Po 99 metų tas pats meras pardavinės ligoninę
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį pirmą kartą šiais metais posėdžiavo rajono Tary-
ba. Deputatai, kaip jau įprasta, per mažiau nei porą valandų, be 
didesnės įtampos priėmė per 50 sprendimų. Taigi, politikai, regis, 
per posėdį kilnodami rankas stipriau dirbo fiziškai nei protiškai. 

limybių 2014 metais imti ilgalai-
kes paskolas finansuoti investicijų 
projektus. Meras S. Obelevičius 
kalbėjo, jog bent 3 mln. litų reikia 
europinių projektų kofinansavi-
mui. Meras konservatorius pikti-
nosi socialdemokratų ir jų partne-
rių Vyriausybe. „Iki to mus privedė 
Seimo ir Vyriausybės politika. Kai 
prasidėjo krizė, savivaldybių virš-
planinės lėšos buvo nusavinamos į 
valstybės biudžetą. Krizė valstybė-
je kaip ir baigėsi, o savivaldybėse 
nesibaigė.“ – pyko meras.    

Vėl nuomos užtvanką

Politikai priėmė sprendimą, 
skelbti naują užtvankos nuomos 
konkursą, prieš tai nutraukę sutar-
tį su ankstesniais nuomininkais. 
„Buvę nuomininkai, kai išsinuo-
mojo užtvanką sakė, kad po trejų 
metų bus elektrinė, bet, pasirodo, 
jie nemokūs.“ - kalbėjo meras. 

Jei ne liberalsąjūdiečio Luko Pakelčio bandymai ginčytis su ra-
jono valdžia, rajono Tarybos posėdžiai, matyt, jau truktų tik va-
landą...                                          Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Nuoroda į Kavarsko seniūno 
šeimos kavinę kai kuriems 
kavarskiečiams kelia priešta-
ringus vaizdinius. 

Pramonės parkai 
ir laisvosios 
zonos 
Anykščių 
neišgelbės

Anykščių menų centro direk-
torius Tomas Tuskenis su savo 
išrinktąja Julija sumainė auk-
so žiedus.

Tomas Tuskenis jau nebe
 viengungis

Regina PATALAUSKIENĖ, 
rajono Tarybos narė: „Jei būtų 
pinigų, sakyčiau, kad valio 
– duokim visiems ir netikrin-
kim“...

Komisijos kaime skiepys 
drausmę 

Nevažiuos. Svėdasų bendruome-
nės susirinkime viena moteris iš-
dėstė mintį, jog reikėtų prašyti UAB 
„Autovelda“ vadovų, jog šios firmos 
autobusai važiuodami iš Svėdasų 
prasuktų pro Anykščių ligoninę. Ta-
čiau „Anykštos“ pakalbintas UAB 
„Autovelda“ direktorius Vladislovas 
Preidys teigė, kad tokio pageidavimo 
nevykdys, nes jis nėra logiškas.

Kilnu. Rajono Taryba leido, kad 
UAB ,,Anšilas“ neatlygintinai įreng-
tų įvažiavimo kelią į Anykščių svei-
katingumo ir gydomojo SPA centrą. 

Gaisras I. Sekmadienį Skiemonių 
seniūnijos Kampinių kaime degė me-
dinis namas. Atvykus ugniagesiams 
iš namo prie krosnies sienos rūko dū-
mai. Tarp virtuvės ir kambario išdegė 
ir buvo išardyta apie vieną kvadratinį 
metrą pertvaros. Vykdamas į gaisrą 
sugedo Utenos priešgaisrinės gelbė-
jimo komandos Antalgės ugniagesių 
komandos automobilis.

Gaisras II. Sekmadienį Anykščių 
Gedimino gatvėje degė medinis ūki-
nis pastatas. Atvykus ugniagesiams 
pastato stogas degė atvira liepsna. 
Sudegė šiferinis stogas, apdegė sie-
nos, vandeniu sulietas vidus. Ugnia-
gesiai gelbėtojai iš pastato išnešė du 
dujų balionus.

Byla I. Vakar Panevėžio apygar-
dos administracinis teismas turėjo 
nagrinėti anykštėno Viliaus Girčio 
skundą prieš Anykščių rajono sa-
vivaldybę, iš kurios ieškovas prašo 
priteisti 10 tūkst.Lt neturtinės žalos 
atlyginimą.

Byla II. Panevėžio apygardos 
teisme šių metų kovo 6 dieną yra 
numatytas teismo posėdis, kuriame 
bus nagrinėjamas už kyšininkavimą 
ir piktnaudžiavimą tarnyba nuteisto 
žemės ūkio skyriaus vedėjo Antano 
Katlioriaus apeliacinis skundas ir 
toje pat byloje už piktnaudžiavimą 
nuteisto buvusio žemės ūkio sky-
riaus specialisto melioracijai Alvydo 
Timinsko apeliacinis skundas.

Darbas. Iš žemės ūkio skyriaus 
vedėjos pareigų išstumtai Onai Ju-
kniuvienei nepatartina ieškotis naujo 
darbo – Antano Katlioriaus baudžia-
moji byla apeliacinėje instancijoje 
bus nagrinėjama po mėnesio. Jeigu 
Anykščių rajono apylinkės teismo 
nuosprendis liks galioti, tuomet O. 
Jukniuvienė vėl galės grįžti į buvu-
sias pareigas vieneriems metams. 

Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį 

galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, 

jubiliejų ar kitomis progomis. 

Sveikinimo kaina – 50 litų.
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   Temidės svarstyklės
Telefonas. Sausio 31 dieną  

gautas A. A., gimusio 1984 me-
tais, gyvenančio Troškūnų se-
niūnijoje, pareiškimas, kad radęs 
skelbimą internete apie parduo-
damą mobiliojo ryšio telefoną, 
susisiekė su pardavėju, kuris už 
400 litų pažadėjo atsiųsti sukom-
plektuotą telefoną su įkrovikliu, 

ausinėmis, USB jungtimi ir do-
kumentais. Sausio 22 dieną pašto 
skyriuje sumokėjęs 412 litų ir at-
siėmęs siuntą, joje rado mobiliojo 
ryšio telefoną sudaužytu ekranu, 
be baterijos ir tuščią kvepalų bute-
liuką. Žala – 412 litų

Kyšis. Vasario 2 dieną, apie 0 
valandų 5 minutės, Utenoje, J. Ba-
sanavičiaus gatvėje, neblaivus (2,84 

prom.) sustabdyto automobilio vai-
ruotojas Ž. Ž., gimęs 1988 metais, 
gyvenantis Anykščių rajono  Šventu-
pio kaime, siekdamas išvengti admi-
nistracinės atsakomybės už KET 
pažeidimą, Utenos apskrities VPK 
patruliams siūlė 300 litų kyšį. Ž. Ž. 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Sukčiavo. Vasario 2 dieną  gau-
tas M. D., gimusio 1996 metais, 

gyvenančio Svėdasų seniūnijo-
je, pareiškimas, kad automobilių 
stovėjimo aikštelėje Utenoje, J. 
Basanavičiaus gatvėje, su J. K., 
gimusiu 1994 metais, apsikeitė 
turimais automobiliais. Vėliau 
sužinojo, kad apkeistasis auto-
mobilis buvo vogtas Vilniuje. Dėl 
sukčiavimo padaryta žala – 24 
000 litų.

Tokius „TAMO“ pažymėjimus 
jau turi beveik visi Anykščių rajono 
mokyklų mokiniai. Pridėjus pažy-
mėjimą prie specialaus skaitytuvo, 
sistemoje, susietoje su „TAMO“ 
elektroninio dienyno duomenų 
baze, fiksuojami visi moksleivių 
atėjimai ir išėjimai. Kai kurios mo-

Visose rajono mokyklose – elektroninė 
mokinių registravimo sistema 

Lietuvoje pradėta centralizuotai įgyvendinti „ateities“ moky-
klos vizija – pirmuoju šalyje rajonu, kuriame pradėjo veikti nau-
jomis funkcijomis papildyta „TAMO“ sistema, tapo Anykščiai. 
Visose 11 rajono mokymo įstaigų įdiegta elektroninė mokinių re-
gistravimosi įranga, kuri veikia naudojantis elektroniniu mokinio 
pažymėjimu. Prie šios galimybės artimiausiu metu bus įtrauktos 
ir papildomos paslaugos – atsiskaitymas valgyklose, elektroninis 
bibliotekos skaitytojo pažymėjimas bei mokinių pavėžėjimo į mo-
kyklą paslauga.

kyklos inicijuoja šio projekto plėtrą 
– greitu metu bus diegiamas įėjimo 
kontrolės sprendimas, leidžiantis 
dar geriau pasirūpinti mokinių ir 
mokyklos saugumu.

„Visų pirma, elektroninis raktas 
mums svarbus dėl saugumo – į mo-
kyklą negalės patekti pašaliniai. Be 

to, taip patogu kontroliuoti pamo-
kų lankomumą. Labai naudinga ir 
tėvams, kurie gali matyti, kada atė-
jo ir kada iš mokyklos išėjo jų atža-
la. Tiesa, tam reikia, jog žymėtųsi 
absoliučiai visi vaikai. Tad dabar 
vyksta mokinių pratinimo prie nau-
jovių procesas. Kita vertus, vaikai 
labai smalsūs ir tos naujovės jiems 
patinka, laukiame ir kitų funkcijų“, 
– sakė Jono Biliūno gimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Rimutė Stanislavovienė.

Šiuo metu Anykščiuose inten-
syviai ruošiamasi elektroninio pa-
žymėjimo pritaikymui mokyklų 
bibliotekose, taip pat rengiamasi 
atsikratyti popierinių bilietėlių 
mokinių važiavimui į mokyklą ir 
iš jos.

„Šioms naujovėms ruošiamės ne 
tam, kad būtume pažangūs ir ma-
dingi. Tiesiog siekiame, kad mo-
kykloje visiems būtų paprasčiau. 
Pavyzdžiui, bibliotekos formalu-
mai ganėtinai vargina vaikus, o tu-
rėdami elektroninį skaitytojo bilie-
tą, jie galės ne tik greitai išsirinkti 
ir užsisakyti knygą, bet ir matyti 
visą jos naudojimo istoriją. Tą patį 
galima pasakyti ir apie transportą 
– iki šiol naudojamės popieriniai 
bilietėliais, kurie išduodami moki-
niams, tačiau tai nėra patogu. Tiki-
mės greitu metu „TAMO“ sistemą 
įdiegti ir valgykloje, taip pagreitės 
aptarnavimas, tėvai matys, ką ir 
kada valgė jų vaikai“, – teigė R. 
Stanislavovienė.

 - ANYKŠTA

Dalyvaus. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pirmadienį pranešė 
sieksianti antrosios kadencijos.  
„Noriu ir privalau padėti Lietuvai 
tapti sąžiningų žmonių galimybių 
šalimi. Kad Lietuva neišsivaikš-
čiotų, kad mūsų laisvė ir gerovė 
nebūtų išvogta ar išmainyta. Par-
eiga Lietuvai ir jos žmonėms man 
svarbesnė už asmeninę ramybę. 
Todėl nedvejodama renkuosi dar-
bą jums ir kaip nepriklausoma 
kandidatė vėl dalyvausiu Lie-
tuvos Prezidento rinkimuose“, 
- sakė D. Grybauskaitė savo pa-
reiškime pirmadienį. 

Reikalavimas. Daugiau nei 
60 žinomų šalies mokslininkų, 
menininkų, Persitvarkymo sąjū-
džio kūrėjų ir rezistentų kreipėsi 
į aukščiausius valstybės pareigū-
nus, reikalaudami pašalinti Lietu-
vos lenkų rinkimų akciją (LLRA) 
iš valdančiosios koalicijos, o jos 
atvirai prieš valstybę nukreip-
tus veiksmus įvertinti Valstybės 
gynimo taryboje. Viešame krei-
pimesi teigiama, jog pastaruoju 
metu LLRA partijos narių veiks-
mai bei pasisakymai paniekino 
už Lietuvos laisvę ir nepriklau-
somybę 1991 m. sausio mėnesį 
kovojusiųjų ir žuvusių žmonių 
atminimą.

Palaikė. A.Kubilius, nuskridęs 
į Kijevą, taip ukrainiečių kalba 
prabilo į mitinguotojus: „Atvy-
kau jums pasakyti, kad Lietuva - 
jūsų draugė. Lietuva su jumis!“

Byla. Generalinės prokura-
tūros ir Muitinės kriminalinės 
tarnybos pareigūnai praėju-
sią savaitę Vilniaus apygardos 
teismui perdavė didžiausią ša-
lies istorijoje cigarečių kon-
trabandos ir korupcijos bylą. 
Pagal ją, baudžiamojon atsako-
mybėn patraukti 26 asmenys, 
tarp jų - ir muitinės pareigūnai. 
Jie kaltinami nusikalstamo su-
sivienijimo kontrabandai ir ne-
teisėtam disponavimui akcizais 
apmokestinamomis prekėmis 
Lietuvoje ir kitose Europos Są-
jungos (ES) valstybėse kūrimu, 
dalyvavimu jo veikloje, papir-
kimu, kyšininkavimu ir kitomis 
nusikalstamomis veikomis.

Radinys. AB „Panevėžio ke-
liai” vykdant „Rail Baltica“ eu-
ropinės vėžės statybos darbus, 
aptikti nenustatyto amžiaus bei 
lyties žmonių palaikų fragmen-
tai. Kaulai pastebėti sausio 22-o-
sios rytą, atliekant žemės kasimo 
darbus Kauno rajone, Rinkūnų 
kaimo geležinkelio tarpstotės 
Mauručiai-Garliava 46-ajame ki-
lometre. Apie radinius buvo pra-
nešta policijai, iškviesti Kultūros 
paveldo departamento atstovai. 

Ukraina. Analitikų teigimu, 
Ukrainos prezidentas Viktoras 
Janukovyčius greičiausiai nedrįs 
prieš protestuotojus panaudoti 
kariuomenės, nes armijoje stebi-
mas susiskaldymas tarp paprastų 
kareivių ir aukštesniosios vado-
vybės. „Kariuomenės branduolį 
sudaro jauni žmonės, gimę ne-
priklausomoje Ukrainoj“, - teigia 
Kariuomenės, nusiginklavimo ir 
demilitarizacijos tyrimų centro 
direktorius Valentinas Badrakas. 
Nuo Ukrainos nepriklausomybės 
1991 metais kariuomenė niekada 
nesikišo į šalies politinį gyve-
nimą. Armija nedalyvavo 2004 
metų “Oranžinėje revoliucijoje”, 
tačiau, analitiko V. Badrako nuo-
mone, įvesti karinę padėtį bus 
sunku dar ir dėl smukusios gin-
kluotųjų pajėgų moralės.

Šeštadienį dainininkas, Anykščių menų centro direktorius To-
mas Tuskenis su savo išrinktąja Julija sumainė aukso žiedus.

Nuotrauka iš „Facebook“-o 

Tomas Tuskenis jau nebe viengungis
Šeštadienį vedė 33-ejų metų Anykščių menų centro direktorius, 

operos dainininkas Tomas Tuskenis. Šia žinia dainininkas ir jo 
žmona Julija vestuvių dieną pasidalino „Facebook“-e.  Santuoka 
buvo įregistruota Vilniuje.

Daugiau detalių apie vestuves 
ir žmoną iš T. Tuskenio sužinoti 
nepavyko – šeimynines paslaptis 
jis „paliko saugoti “Facebook‘-
ui“. „Reikia šeimą saugoti ir 
gerbti”, – kodėl neatskleidžia, 
net kur vyko vestuvės, aiškino T. 
Tuskenis. 

Anykščių menų centro direk-
torius pirmadienį buvo darbe, o 
ketvirtadienį jis dainuos Vilniaus 

operos ir baleto teatro spektakly-
je „Meilės eleksyras“. Paklaus-
tas, ar spektaklį tokiu romantišku 
pavadinimu stebės ir jo žmona, 
T. Tuskenis kalbėjo, kad Julija tą 
spektaklį jau ne kartą matė. 

„Laikas parodys”, – paklaus-
tas, kokiame mieste įsikurs jau-
na šeima, jaunavedys liko pa-
slaptingas.  

-ANYKŠTA

2013 metų balandžio mėnesį iš 
laisvės atėmimo vietos E.Savickas 
parašė laiškus Anykščių, Varėnos ir 
Mažeikių rajonų darbo biržoms su 

Grasino sunaikinti Anykščių 
darbo biržą

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Sausio 30 dieną Anykščių rajono apylinkės teismas išnagrinėjo 
baudžiamąją bylą, kurioje 23 kartus teistas recidyvistas, 29 metų 
Kėdainių rajono Petkūnų kaimo gyventojas Edgaras Savickas 
prievartavo iš Anykščių darbo biržos 10 tūkst.litų, o jų negavęs, 
grasino susprogdinti, sudeginti biržos pastatą.

reikalavimu į jo sąskaitą pervesti 5 
tūkst.litų, o į kartu vienoje kameroje 
kalinamo Mindaugo Rimo sąskaitą  - 
taip pat 5 tūkst.litų. Prievartavęs pini-

gus teisiamasis E.Rimas nurodė, jog 
negavus pinigų, jo grasinimus sude-
ginti ar susprogdinti įvykdys laisvėje 
esantys jo draugai.

Valstybinį kaltinimą baudžiamojo-
je byloje palaikęs prokuroras Arvydas 
Miečius sakė nežinantis E.Savicko 
motyvų, kodėl jis prievartavo svetimą 
turtą, tačiau paprašė teismo teisiama-
jam skirti 1 metų 9 mėnesių laisvės 
atėmimo bausmę, t.y. mažesnę negu 

numatytas sankcijos vidurkis, kadan-
gi E.Savickas pilnai pripažino savo 
kaltę. Baudžiamasis kodeksas už tur-
to prievartavimą numato laisvės atė-
mimo bausmę iki 6 metų.

Tardamas paskutinį žodį, teisia-
masis E.Savickas sakė, jog jo poel-
gis „durnas, neapgalvotas ir sponta-
niškas“, tačiau prokuroro pasiūlyta 
bausmė esą yra per didelė, todėl prašė 
teismo ją sumažinti. 

Pasibaigus ekspedicijos pristaty-
mui į salės priekį išėjęs S. Jovaiša 
labai rimtu ir pagarbiu tonu kreipėsi 
tiek į ekspedicijos dalyvius, tiek ir 
į salėje sėdėjusius garbaus amžiaus 

Lageriai ir krepšinis
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Praeitą savaitę Anykščių viešojoje bibliotekoje vyko ekspe-
dicijos, skirtos paminėti Vorkutos tremtinių sukilimo 60-ąsias 
metines, pristatymas. Jame dalyvavo ir ekspedicijos rėmėjas LR 
Seimo narys Sergejus Jovaiša, kuris neiškentė nepakalbėjęs jam 
rūpimomis temomis. 

anykštėnus, kurie buvo praėję sovie-
tinius lagerius. 

„Aš labai atsiprašau, bet noriu rim-
tai paklausti, ar neužtikot kur krep-
šinio?“,- sakė S. Jovaiša. Ir tuoj pat 

paaiškino, kodėl jis klausia. „Netoli 
Anykščių, Kupiškio rajone, gyvena 
gal kam iš „Žalgirio“ laikų pažįsta-
mas Algimantas Baziukas. Jo tėvas 
kalėjo Intos lageryje, tai pasakodavo, 
kad juos veždavo į krepšinio varžy-
bas. Ir pats A. Baziukas gimęs Sibire, 
žaidė „Uralmašo“ komandoje, mes 
jį ten radom, persiviliojom, o dabar 
jis gyvena netoli Kupiškio“, - sakė 
S. Jovaiša. Kreipimasis, matyt, buvo 
ne veltui, nes salėje sėdėjęs Juozas 

Gerimantas Kaklauskas prisiminė iš 
tremtinių girdėjęs, kad nors ir sun-
kiomis sąlygomis, vis dėlto lietuviai 
krepšinio nepamiršo ir buvo vieni 
iš komandų lyderių. „Buvo sukūrę 
Vorkutoj komandą, juk patys su sa-
vim nežaisdavo, vykdavo turnyrai, 
tai man pasakojo, kad vienas trem-
tinys už pergalę kažkokiam turnyre 
net buvo gavęs atostogų“, - sakė J. G. 
Kaklauskas.

S. Jovaišai ši žinia patiko. 
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komentarai

Šalia Panevėžio įkurtas Pane-
vėžio pramonės parkas, neseniai 
pervadintas laisvąja ekonomine 
zona (LEZ) jau kelis metus stovi 
aptvertas ir niekam nereikalingas. 
Panevėžio laisvosios ekonominės 
zonos teritorija – 47 hektarai, jos 

savaitgalio diskusija

Portalo anyksta.lt skaitytojų 
klausėme, kokia, jų nuomone, tu-
rėtų būti rajono vadovų alga. 

@ „Rasa“: „Manau, kad turėtų 
rajono vadovai uždirbti tiek pat, 
kiek Seimo nariai, o dabar seimū-
nai ir ministrai sau prisidėjo po 
2500 litų per mėnesį, o merams, 
jų pavaduotojams numetė po kelis 
šimtus tuo dar labiau padidindami 

Galėtų dirbti tik dėl garbės...
Rajono Taryba patvirtino mero Sigučio Obelevičiaus ir viceme-

ro Donato Krikštaponio naujus, didesnius pareiginės algos koefi-
cientus. Mero koeficientas didėja nuo 9,47 iki 10,5 bazinių dydžių, 
vicemero nuo 7,92 iki 8,8. Abu aukščiausi rajono vadovai gaus ir 
priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Praėjusių metų IV 
ketvirtį „popierinės“ mero algos vidurkis buvo 5 148 litai, vice-
mero - 3 779 litai.

atotrūkį“.
@ „Asen“: „Manau 500 lt užtek-

tų, nes iš šono prisidurs“.
@ „Normalus“: „3000-4000 

litų“.
@ „Manau“: „Daugiau nei Sei-

mo nariai“.
@ „aa“: O kam jiems iš viso 

atlyginimas? Pastatom juos į ati-
dirbinėtojų už pašalpas padėtį ir 

@ „Lina“: 

„Seimūnai, ministrai sau pasikėlė 
algas po 2-2,5 tūkstančio litų per mė-
nesį, plius gauna kelis tūkstančius litų 
pvz. mašinų nuomai, o merams, vice-
merams tarsi kaulą numetė po kelis 
šimtus litų, tuo dar žiauriau gal iki trijų 
kartų padidindami atotrūkį tarp savi-
valdos vadovų ir seimūnų, nors savi-
valdybės vadovų darbas ir svarbesnis, 
ir sunkesnis už Seimo narių“ – komen-
tarą parašė „Lina“.

@ „Neblogai“: 
„Pabandytų iš minimalios algos pa-

gyvent, tada gal mus, pensininkus, suprastų.“

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

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius ir vicemeras Dona-
tas Krikštaponis gaus didesnius atlyginimus nei gavo iki šiol.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

pluša tegul išsijuosę ir patenkinti. 
Paskiriam kokį miesto šabakštyną, 
atsineša tegul savo šratinuką, dar-
bastalį, popieriaus ir tegu dirba. 
Leisim jiems kas valandą po 15 
min su kirviais nuosavais pamo-
suoti. Tai vietoje „perekuro“ ir per-
traukėles apšilimui. Šalta, nepatin-
ka, negera - o mums tai kas. MES 
gi VALDŽIA. MES juos renkam. 
Tegu pasikankina už pašalpas.

@ „xxl“: „800 lt į rankas. Ir nuo-
savu automobiliu į darbelį už savo 
pinigėlį kurą nusipirkus. Gal tada 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

ir galvos dirbt pradėtų.“
@ „ekstra“: „Mano nuomone 

pradžiai užtektų 350 Lt“.
@ “xxx“: „Atlyginimas turi būti 

mokamas pagal pasiektus rezulta-
tus, o ne pagal užimamas pareigas, 
tada gal būtų motyvacija, o dabar 
minimumo užtektų žinant, kad čia 
ne vienintelis pajamų šaltinis“.

@ „realybe“: „Turi gauti vidutinį 
rajono uždarbį Tada gal ir pastan-
gos būtų didesnes rajonui. Didėtų 
vidutinis uždarbis rajone, didėtų ir 
jų uždarbis.“

Pramonės parkai ir laisvosios zonos 
Anykščių neišgelbės

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Buvo daug svarstymų, kad Anykščius gali išgelbėti dirbtinai 
kuriama pramonės zona, pramonės parkas.  Tačiau kaip rodo 
kaimyninio Panevėžio patirtis, tai nėra išeitis.

sukūrimas kainavo net per 30 mili-
jonų litų Europos Sąjungos ir savi-
valdybės pinigų.  

Dabar 47 hektarai tariamo pra-
monės parko teritorijos yra visiš-
kai neprižiūrimi. Kol kas LEZ - nė 
vieno besikuriančio investuotojo 

nematyti.
Prieš Naujuosius metus buvo 

nutrauktos žemės nuomos sutar-
tys su ten įsikurti bandžiusiais 
žemės ūkio kooperatyvais „De-
rugiai“ ir „Loknesa“ bei Liežio 
kooperatine bendrove, ketinusio-
mis imtis vaisių džiovinimo, dar-
žovių ir pieno perdirbimo verslo. 
Kol kas Panevėžio savivaldybė turi 
vieną realią 6,5 ha žemės sklypo 

nuomos sutartį su Norvegijos kapi-
talo trikotažo gamintoja „Devold“, 
kuri ketina statyti gamybos ir 
administracijos pastatą, investuoti 
maždaug 35 mln. litų bei sukurti 
58 darbo vietas. Tik neaišku, kad ji 
pradės įsikūrimą.

Priminsime, kad politikai laikas 
nuo laiko vis pametėja panašių 
idėjų ir anykštėnams. Vienas iš 
paskutiniųjų – dabartinis finansų 
viceministras Vytautas Galvonas, 
žadėjęs čia kažką daryti su kamie-
ninėmis ląstelėmis. Dar anksčiau 
Anykščiuose buvo žadama įkurti 
pramonės parką...

Aldona DAUGILYTĖ, rajono 
Tarybos narė, Tėvynės sąjunga - 
Lietuvos krikščionys demokratai:

- Aš gyvenu su žmonėmis ir tarp 
žmonių. Tiek Anykščiuose, tiek 
Debeikiuose man žmonės sako, 
kad yra ne vienas, kuris dirba ir 
pasiima pašalpas. Lyginti galima 
su daug kuo, bet kodėl nepatikrin-
ti, kodėl neišsiaiškinti, juk tai visų 
mūsų pinigai? Tarp kitko, man ne 
vienas buvęs mokinys (dažniau 
vyrai taip kalba) yra sakęs: „Man 
dirbti neapsimoka – gaunu bedar-

Komisijos kaime skiepys drausmę  
Nuo sausio 1 dienos už socialinių pašalpų mokėjimą tapo atsakin-

gos pačios savivaldybės, kurios bus suinteresuotos, kad tam skirti 
pinigai būtų mokami tikslingai, nes sutaupytų lėšų nereikės grąžin-
ti į valstybės biudžetą – jas bus galima panaudoti kitiems gyventojų 
poreikiams. Tuo tikslu jau sudarinėjamos komisijos, kurios lanky-
sis pašalpų gavėjų namuose. Ar neprimena jums tokios komisijos 
liaudies draugovių, sovietmečiu veikusių Lietuvoje? 

bio pašalpą, gaunu už vaiką pašal-
pą“. Tai, klausykit, kur mes nusiri-
tom? Kažką daryti juk reikia.

Kategoriška esu tuo atžvilgiu to-
dėl, kad man pačiai per gyvenimą 
žiauriai trūko pinigų, sudėtingai 
gyvenau, bet man niekada neatėjo 
į galvą prašyti ištiesus ranką, kad 
man kas padėtų. Gailėti tų, kurie 
nenori dirbti, aš nesu nusiteikus. 

Alma ŠVELNIENĖ, ūkininkė, 
šiuo metu dirbanti pardavėja:

- Atvirai sakant, ir aš galėčiau 
pretenduoti į pašalpas, bet geriau 
ieškausi darbo, negu stumdausi 
eilėse tvarkydama tą biurokratiją. 
Žiūriu, kai kuriems tai nėra sudė-
tinga, jie yra išprusę ir disciplinuo-
ti dokumentų tvarkyme, kai reikia 
– marš, nueina į socialinį, į darbo 
biržą...  Tačiau, kai reikia susirasti 

darbą, va, čia jau jiems problema. 
Kaime sudėtinga rasti žmogų, 

kuris tikrai padarytų darbą – arba 
užsiprašo nežmoniškų pinigų, arba 
jau iš ryto prašo „pachmielo“ ir 
darbininko nelieka. Todėl galvoju, 
kad pašalpos išpaikina žmones, jie 
tiesiog užsidaro savo „trilitrinio 
formos erdvėj“ ir niekur neišlenda.  
Šiaip manau, kad komisijos tikrai 
nepakenks, nes geria kaime baisiai, 
esu pati arti viso šito. Kažkiek gal 
bus daugiau tvarkos ir drausmės, 
nes ir dabar girdžiu, kaip kai kurie 
žmonės nerimaudami puse lūpų  
baimindamiesi apie komisijas kal-
ba.  

Regina PATALAUSKIENĖ, 
rajono Tarybos narė, Lietuvos 
valstiečių liaudininkų sąjunga:

- Manau, esamoj situacijoj 

sprendimas peržiūrėti pašalpų ga-
vėjus seniūnijoms yra optimaliau-
sias variantas. Žinoma, kai žmonės 
nepragyvena, yra žiauru, tačiau jo-
kia paslaptis, kad dalis tų pašalpų 
gavėjų gaudavo jas nepelnytai, o 
maisto davinius, kuriuos pasiimda-
vo, sušerdavo gyvuliams. Aš ir pati 
esu įtraukta į komisiją, kurią suda-
rys įvairūs žmonės. Neabejoju, kad 
komisija priims bešališką spendi-
mą, kam skirti, o kam ne. 

Iš kitos pusės, pažiūrėkim, kaip 
atsitiko, kai už pašalpas teko ati-
dirbti – dalis tų, kurie suprato, kad 
bus atskleisti, atsisakė pašalpų. 

Jei būtų pinigų, sakyčiau, kad 
valio – duokim visiems ir netikrin-
kim, bet kai jų nėra, reikia taupyti. 
Juk rajonui liks lėšų, už kurias bus 
galima ką nors naudingo padaryti.  

-ANYKŠTA  

Bankai. Krizių išvargintame 
Europos finansiniame sektoriu-
je pastebima pirmųjų atsigavimo 
požymių, nors atšaukti pavojų dar 
būtų per anksti, skelbia „EUbusi-
ness“ cituodamas Europos centri-
nio banko (ECB) apžvalgą. Ban-
kai ketina sušvelninti kreditavimo 
sąlygas ir padaryti paskolas labiau 
prieinamas verslovėms, teigiama 
apžvalgoje, tačiau paskolų paklau-
sa verslo pasaulyje vis dar išlieka 
vangi. Kreditavimo sąlygos euro 
zonoje vis dar yra sugriežtintos, 
bet jau ateinančiais mėnesiais jos 
gali būti pradedamos švelninti, ti-
kina ECB savo ketvirtinėje bankų 
kreditavimo apžvalgoje.

Referendumas. Liberalai, kaip 
ir Lietuvos žemės savininkų at-
stovai, nepritaria iniciatyvai su-
rengti referendumą dėl žemės 
pardavimo, nes žemės pardavimo 
ribojimas būtų žalingas, jų nuo-
mone, Lietuvai ir šalies žemės 
savininkams, grėstų Europos Są-
jungos sankcijos. Liberalų sąjū-
džio frakcijos ir Seimo Kaimo 
reikalų komiteto narys Eugenijus 
Gentvilas pabrėžė, kad kai kurių 
politikų keliamas ažiotažas dėl 
referendumo - tai politinis cirkas, 
siekiant asmeninės naudos, arba 
norai pakurstyti antieuropietiškas 
nuotaikas. Liberalai mano, kad bet 
kokie dirbtiniai ribojimai į Lietu-
vą įsileisti užsienio kapitalo yra 
žalingi.

Susitikimas. Premjeras Algir-
das Butkevičius Taline, Estijoje, 
dalyvaus neformaliame Baltijos 
Ministrų Tarybos ministrų pirmi-
ninkų susitikime. Trijų Baltijos 
šalių premjerai - Andrusas An-
sipas, Laimduota Straujuma ir 
A. Butkevičius - aptars projekto 
„Rail Baltica“ klausimus, regi-
oninius energetikos projektus, 
elektroninio parašo bendro pripa-
žinimo galimybes, Baltijos kelio 
25-ųjų metinių paminėjimą, kitus 
klausimus.

Pirmininkavimas. Vasario 1 
dieną Lietuva pradeda savo pirmą-
jį pirmininkavimą Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai (JT ST). „Lie-
tuvos prioritetai yra teisės virše-
nybė, civilių, ypač moterų, vaikų, 
apsauga konfliktų metu“, - sakė 
užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius žurnalistams trečia-
dienį. Šiais aspektais vasarį JT bus 
rengiami viešieji debatai. Vasario 
19 dieną vyksiančią diskusiją tei-
sės viršenybės klausimu ves Lie-
tuvos užsienio reikalų ministras. 

Reklama. Praėjusiais metais 
Lietuvos reklamos apimtys, ly-
ginant su 2012 m. duomenimis, 
paaugo 3,8 proc. Pernai daugėjo 
reklamos kine, radijuje, internete 
ir televizijoje. Tai parodė didžiau-
sios Lietuvoje rinkos ir žiniasklai-
dos tyrimų bendrovės TNS LT 
atliktas reklamos rinkos tyrimas.  
Pasak TNS LT Reklamos monito-
ringo vadovės Giedrės Juronienės. 
Pernai labiausiai reklamos apim-
tys augo kalėdiniu laikotarpiu - 
nuo spalio iki gruodžio pradžios. 

Olimpiada. Rusijos preziden-
tas Vladimiras Putinas patvirtino 
tai, ką daugelis nutuokė - jis pats 
asmeniškai parinko Sočį žiemos 
olimpinių žaidynių vieta. Tai jis 
pareiškė dokumentinėje medžia-
goje apie olimpiadą, kurios ištrau-
kas parodė Rusijos valstybinė te-
levizija. „Man ypač smagu matyti, 
kas čia vyksta, nes aš šią vietą pats 
išrinkau“, - sakė V. Putinas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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laisvalaikis 

Rašytojos tėvas Steponas Bui-
vydas buvo kilęs iš valstiečių, bet 
„ūkininkauti nenorėjo ir visą pusva-
lakį atidavė seseriai. Pats, gavęs dalį 
pinigais, išvažiavo Liepojon mokytis 
siūti. Grįžęs nusipirko Svėdasuose 
netoli Alaušo ežero namus.”.Svėdasų 
gyvenimo laikotarpis minimas tik 50 
puslapių B.Buivydaitės atsiminimų 
knygos „Pro vaikystės langą“. Čia 
aprašomas namų pardavimas Svėda-
suose, gabenimasis arkliais į Anykš-
čius – „ratai trinksi, vištos karksi, ir 
tėvelis juokiasi, kad su muzika įva-
žiuoja į Anykščius“. Svėdasų namus 
nupirkęs miestelio turčius, mėsinin-
kas Šakalys, kuris daugiau pirkęs 
„gerą, turgauną vietą“, nes namai 
buvo jau seni.

Savo charakteriu, savo būdu ra-
šytoja buvo svėdasiškė – „tikras 
moteriškas Vaižgantas“ – kaip tai-
kliai ją apibūdino draugė, mokyto-
ja ir rašytoja Aleksandra Šilgalytė. 
B.Buivydaitė buvusi “neaukšto ūgio, 
jauno veido, gyvų tamsių akių, nuo-
širdaus skambančio juoko, visada 
natūrali, paprasta, švelnaus įtikinan-
čio balso tembro”. “Šalta gražuolė” 
– apie save sakiusi rašytoja, nes jau-
nystėje daugeliui vyrų širdin “strėlę 
paleidusi” buvo. Rašytojas Antanas 
Vienuolis, gyvanašlis, taip pat nesė-
kmingai piršęsis keliolika metų jau-

„Išėjau į šviesą, kad 
paregėčiau tiesą... Alma AMBRAŠKAITĖ

Likimas išsaugojo nemažai rašytojos Bronės Buivydaitės atminimo ženklų. Svėdasų miestelio centre, 
B. Buivydaitės aikštėje, tebestovi senovinis medinis namas, pažymėtas atminimo lentele, menančia, kad 
čia rašytoja gimė. O Anykščiuose - namas - memorialinis muziejus, kur prabėgo rašytojos vaikystė ir, 
kur ji grįžo gyventi iki mirties. 

nesnei poetei B.Buivydaitei – Tyrų 
Dukteriai. 

Apie1901 m. Buivydų šeima at-
sikėlė gyventi į Anykščių mieste-
lį, “kur tėvelis nusigriovė “rūmus, 
senus, medinius, šiaudiniu apker-
pėjusiu stogu namus”. Šis namas, 
dabartinis B. Buivydaitės muziejus, 
statytas dar XIX a., jo piešinys kabo 
muziejuje. Knygoje “Pro vaikystės 
langą” aprašomi iš Svėdasų atva-
žiavusios šeimos pirmieji žingsniai 
jame: “Bobutė, laikydama vienoje 
rankoje kryželį, kitoj duonos puske-
palį, žengia per slenkstį, pasverdė-
ja ir vos nesugriūva – po slenksčiu 
duobė. Visa priemenės asla duobėta, 
kaip kiaulių išknista.

- Matot, kiek pakajų…- sako tė-
vas.

- Pakajai kaip žiurkių olos,- atsi-
liepia bobutė.

- Gal motulė mislijai, kad bus 
kaip Marikonių palocius,- įsiterpia 
mama“.

Tėvelis čia su dukrytėmis pasodino 
sodelį, kiekviena mergytė sodinant 
laikė savo obelaitę. Bronytė buvo tė-
velio mylimiausioji: „Niekados tėve-
lis nemušė... O glostė dažnai“. Kai jis 
dirbo Afrikoje, Bronytė melsdavosi: 
„Dievuli, duok sveikatos tėveliui ir... 
kad greitai gautų darbo...“

Tėvelis Steponas Anykščiuose siū-

davo drabužius anykštėnams, motina 
Karolina – puošnias „kaldras“. „Vie-
na mergina neša siūti, o bent dešimt 
lydi ją. Bernai juokiasi, kad mergos 
ne tiek neša siūti, kiek eina gražaus 
meistro pasižiūrėti“. Vėliau tėvelis 
čia atidarė krautuvėlę, prekiavo me-
tus laiko, o paskui išvažiavo į Afriką 
uždirbti pinigų: „Aš noriu pamokyti 
vaikus“. 

Tėvelis užsidirbęs pinigų ruošėsi 
grįžti į Lietuvą. Jis paragino šeimą 
parduoti šiuos namelius – kai grįšiąs, 
pirksiąs namus 
d i d e s n i a m e 
mieste. Namai 
buvo parduoti, 
moterys nuo-
mavosi butą ir 
laukė grįžtančio. 
Deja, Steponas 
Buivydas Afrikoje netikėtai mirė.

Tarpukario metais B.Buivydaitė 
vaikystės namą Anykščiuose vėl 
atpirkusi. Čia gyvenusi motina, o 
B.Buivydaitė visą tarpukarį mokyto-
javo įvairiuose Lietuvos miestuose, 
kur keldavo vyrą istoriką Juozą Mi-
čiulį tarnybos reikalais. 

1926 m. namas pakeitė savo iš-
vaizdą: rašytoja prisistatė antrą aukš-
tą su dideliu balkonu, balkoną ir pir-
mo aukšto gonkelius puošė drožinėta 
meniška balta ažūrinė tvorelė. Naujai 

pastatytame antrame aukšte įsikūrusi 
rašytoja ilsėdavosi per atostogas, tė-
viškėje viešėdavo sesers Stefanijos 
Kviecinskienės šeima, atostogauda-
vo rašytojos draugės. B.Buivydaitės 
kaimynė mokytoja Domicelė Kunči-
nienė prisiminė, kad šį namelį vadin-
davę pasakų nameliu – toks jis buvęs 
dailus ir meniškas. 

Rašytoja Kotryna Laukaitienė 
1937 m. spaudoje poetiškai prista-
tė rašytojos B.Buivydaitės namus: 
„Susirandu rašytoją p. Buivydaitę-
Mičiulienę. Jos jaukus dailus namas 
gausių medžių prieglobsty stovi pa-
pėdėj didžiulės... Anykščių bažny-
čios...

Viduje iš visų kampų apipuola 
jaukumas, švara ir ramybė. Lipant 
miniatiūriškais baltais vidaus laip-
tais į antrą aukštą, prisimena visa, 
kas skaityta apie Japonijos  švelniąją 
miniatiūrą.

Vėliau, apžiūrinėjant visko gero ir 
gražaus pilną rašytojos sodelį, kurio 
vienas kraštas aprėžtas... cementi-
niais upelio krantais ir miniatiūriš-
kais į jį laiptais, už kurio gluosniai ir 
visa kita gausi lapija, nejuokais norisi 
užtraukti: „Tylus, ramus kampeli...“

Per karą tie išpuoselėti, gražieji ra-
šytojos namai labai nukentėjo – šalia 
tekančiame Šaltupio upelyje sprogęs 
sviedinys nugriovė namelio pusę su 
antruoju aukštu. B.Buivydaitė sese-
riai į Kanadą rašė: „Gaila man na-
mukų, kuriuos bomba sudaužė, bet 
stebuklingu būdu išliko mamytė, nes 
liko tik tas jos kambarys, kuriame 
tuo laiku ji miegojo“. 

1948 m. rude-
nį B.Buivydaitė 
slapta sugrįžo 
gyventi į Anykš-
čius, į vaikystės 
namus, po vyro 
įkalinimo sovie-
tiniame lageryje 
bijodama repre-

sijų, palikusi mylimą mokytojos dar-
bą Alytaus gimnazijoje. 

Anykščiuose rašytoja materialiai 
vertėsi sunkiai, gyveno iš daržo, 
slaugė sergančią mamą. Skolinosi 
pinigų iš rašytojo Vienuolio namui 
remontuoti. Suremontuotas namelis 
tapo kuklesnis – neliko antrojo aukš-
to, gražiojo balkono. 

Čia gyvendama B.Buivydaitė iš 
naujo pristatė apysakas „Auksinis 
batelis“ ir „Trys bičiuliai“, iš hono-
rarų grąžino skolą Vienuoliui. Šiuose 

namuose parašyti vaikystės atsimini-
mai „Pro vaikystės langą“ (1969 m.) 
ir „Vargai vartus kilnoja“ (1982 m.). 
B.Buivydaitė vaizdingai įamžino 
Anykščius, anykštėnus, savo šeimos 
žmones. Ilgai rašė, rengė, širdimi iš-
gyveno, naktimis nemiegojo. Abejo-
jo, ar spausdins, bet pasitikėjo tokiais 
patarėjais, kaip rašytoja ir redaktorė 
Aldona Liobytė. Ačiū Dievui, šalia 
turėjo kultūringą, šviesią pagalbinin-
kę sekretorę Rožę Klimašauskaitę,  
pagarbiai žiūrėjusią į rašytojos se-
natvę, į negalią, į charakterio sunku-
mus. Mokytoja Ona Šakėnienė taip 
pat buvo kūrybinio darbo skatintoja. 
Ligoje padėjo anksčiau pas rašytoją 
gyvenusi medicinos sesutė Liucija 
Vanagienė, buitį tvarkė ir rašytoją 
ligoje pasiaukojančiai prižiūrėjo šei-
mininkė Anelė Tylaitė. 

Sekretorė drąsino, skatino imtis 
dar trečios knygos. Bet tam darbui 
jau nebeužteko kūno ir dvasios pa-
stangų. Nebepakilusi iš patalo po 
kojos lūžio, B.Buivydaitė mirė 1984 
m. sausio 29 d., sulaukusi 88-erių, 
buvo pašarvota tautiniais drabu-
žiais, palaidota senosiose Anykščių 
kapinėse prie mamos, bobutės, se-
sers. Anykščių šilelio prieglobstyje 
Buivydų šeimos kapą globoja besi-
meldžiantis Angelas, pastatytas po 
sesers Aliutės mirties 1928 m. Ra-
šytojos kapą ženklina granitinis pa-
minklas su B.Buivydaitės bareljefu, 
sukurtu M.K.Čiurlionio giminaitės ir 
su meniška kaltine metaline saulute, 
atsiradusia Anykščių muziejinin-
kų iniciatyva. Ant paminklo iškalti 
B.Buivydaitės žodžiai: „Išėjau į švie-
są, kad paregėčiau tiesą“. Rašytojos 
ir daugelio jos herojų – guviosios 
Genutės, „Auksinio batelio“ Petriu-
ko, „Trijų bičiulių“ Geduko – gyve-
nimo svajonė eiti iš vargo į šviesą, 
mokytis, įsigyti amatą.

Rūpinantis Anykščių šviesuo-
liams, ypač R. Klimašauskaitei, O. 
Šakėnienei, valdžia namelį atpirkusi 
iš rašytojos šeimininkės. Čia 1990 
m. atidarytas rašytojos Bronės Bui-
vydaitės memorialinis muziejus. Tai 
primena tautodailininko Jono Tvar-
dausko sukurta atminimo lenta.  

2007 m. rašytojos muziejaus sode 
pradėtas kurti skulptūrų ir gėlių so-
das, pastatytos iš Svėdasų kilusio 
skulptoriaus Osvaldo Neniškio, 
skulptorių Gintaro Gailiaus, Mindau-
go Šimkevičiaus akmeninės skulp-
tūros, keramikės Rūtos Indrašiūtės 
rašytojos kūrinių personažai. Iš gim-
tųjų rašytojos Svėdasų, iš nykstančio 
dvaro atvežta senovinių narcizų, le-
lijų, pinavijų, pasodintas diemedis iš 
rašytojos bičiulės A.Šilgalytės namų 
Panevėžyje. B.Buivydaitės namų-
muziejaus visi kampeliai primena 
rašytojos gyvenimą ir kūrinius.

Rašytoja Bronė Buivydaitė apie 
1930 m.

...“Šalta gražuolė” – apie 
save sakiusi rašytoja, nes 
jaunystėje daugeliui vyrų 
širdin “strėlę paleidusi” 
buvo...

Vakarą vedė A.Baranausko ir 
A.Vienuolio-Žukausko memori-
alinio muziejaus direktorius An-
tanas Verbickas, kuris apžvelgė 
Bronės Buivydaitės gyvenimo 
ir kūrybos kelią. „Anykščius ga-
lima vadinti ne tik Konstantino 
Sirvydo, Antano Baranausko, 
Juozo Tumo-Vaižganto, bet ir 
Bronės Buivydaitės žeme. Juk ji 
pirmoji iš lietuvių poečių mote-
rų, anksčiau ir už Salomėją Nerį, 

Prisiminė primirštą klasikę
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Penktadienį Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje 
vyko A.Baranausko ir A.Vienuolio – Žukausko memorialinio mu-
ziejaus darbuotojų surengtas kultūros vakaras „Išėjau į šviesą, 
kad paregėčiau tiesą“, skirtas Bronės Buivydaitės-Tyrų Duktės 
(1895-1984) 30–osioms  mirties metinėms paminėti. 

išleido poezijos rinkinį. Buvo 
šalia tų, kurie kūrė išeivijos lite-
ratūrą. Likusi čia, kai rašytojai, 
su kuriais ji dalyvaudavo litera-
tūros vakaruose, leido užsieny-
je knygas, ji Anykščių siaurojo 
geležinkelio stotyje pardavinė-
jo savo užaugintas daržoves“, 
- apie nelengvą rašytojos kelią 
kalbėjo A. Verbickas. Direkto-
rius sakė, kad rašytoja sugebė-
jo ir dirbti, ir kurti vienu metu.  

Vakaro svečiai literatūrologas 
doc. dr. Kęstutis Urba ir rašy-
toja Gintarė Adomaitytė teigė, 
kad kukli anykštėnė lietuvių 
literatūros istorijoje turi savo 
vietą ir ją įvardijo kaip klasikę.  
Vakaro metu skambėjo ištrauka iš 
1972 m. Čikagoje pastatytos Ka-
zimiero Viktoro Banaičio operos 
„Jūratė ir Kastytis”, kuriai libretą  
parašė Br. Buivydaitė, buvo de-
monstruojami archyviniai kadrai, 
rašytojos kūrinių ištraukas skaitė 
moksleiviai bei J. Biliūno gimna-
zijos mokytoja Rasa Poškuvienė. 

Renginį galima vadinti anšla-
giniu, nes bibliotekos salė sun-
kiai sutalpino rašytojos kūrybos 
gerbėjus. 

Muziejaus direktorius Antanas Verbickas sakė, kad Vilniuje pri-
statydamas anykštėnų veiklą sulaukė ir klausimo, kodėl nėra 
populiarinama Bronės Buivydaitės kūryba. 

Autoriaus nuotr.

Rašytojos namai iki karo (dabartinis B.Buivydaitės mu-
ziejus).

Nuotraukos iš A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus rinkinių.
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Žemdirbių tarpe populiarūs
NEW HOLLAND javų 
kombainai 

Pristatydamas firmos NEW 
HOLLAND  TC serijos kombai-
nus, AB „Lytagra“ pardavimų va-
dybininkas Paulius Račiūnas sakė, 
kad šių kombainų našumas idealiai 
tinka nedidelių ir vidutinių ūkių sa-
vininkams, kuriems patikimumas ir 
našumas yra svarbiausia. TC5000 
serija pasižymi žemais eksploataci-
jos kaštais, o šių kombainų šiuolai-
kinės savybės traukia ūkininkus ir 
agro paslaugų teikėjus, vertinančius 
patogią kabiną ir nesudėtingą val-
dymą. Patrauklus dizainas pabrėžia 
pažangių technologijų naudojimą 
ir atspindi naudotojų profesionalu-
mą.  Naujų TC5000 serijos modelių 
asortimentas labai platus. Galima 
pasirinkti modelį, turintį 4 arba 5 
šiaudų kratiklius. Galima pasirinkti 
4 šiaudų kratiklių modelį su mecha-
nine arba hidrostatine transmisija. 
Visi TC javų kombainai, turintys 
penkis šiaudų kratiklius, turi hi-
drostatinę transmisiją. Galingesni ir 
našesni CX 8000 serijos javų kom-
bainai sudomino didesnius žemės 
plotus valdančius ūkininkus. 

Seminaro dalyviams buvo prista-
tyti minėtos firmos T5,T6, T7, T8 ir 
T9 serijų traktoriai, iš kurių žemdir-
bių tarpe yra populiariausi T7 serijos 
traktoriai su įvairiomis transmisijo-
mis. Firmos NEW HOLLAND trak-
toriai „Lytagroje“ parduodami su 
tiksliosios žemdirbystės sistemomis. 
„Pirkti pas mus apsimoka, kadangi 
paėmus banko kreditą trejų metų lai-
kotarpiui taikomos nulinės palūka-
nos“, - pabrėžė vadybininkas.

Patikimi firmos OVERUM
 plūgai

AB „Lytagra“ pardavimų vady-
bininkas Egidijus Garbaravičius 
ūkininkus ir žemės ūkio bendrovių 
atstovus supažindino su Švedijos fir-
mos OVERUM įvairių modifikacijų  
plūgais, kurie išsiskiria konstrukci-
jos paprastumu. Kelių dešimtmečių 
tradicijų ir gamybos patirties dėka 
OVERUM plūgai tapo patikimi, ko-
kybiškai atlieka darbą.  Švedų firmos 

Šiuolaikiniam ūkiui – moderni žemės 
ūkio technika

Sausio 29 dieną Anykščiuose, pramogų ir sporto komplekse „Nykščio namai“, vyko akcinės ben-
drovės „Lytagra“ seminaras Utenos ir Panevėžio regionų ūkininkams. Jiems buvo pristatyta įvairių 
žinomų pasaulio firmų naujausia ir moderniausia žemės ūkio technika, diegiamos naujovės bei fi-
nansavimo galimybės.

AB „Lytagra“ specialistai pateikė Lietuvos klimatinėms sąlygoms tinkamiausią ir patraukliausią 
žemės ūkio techniką nuo plūgo iki traktoriaus ar kombaino, atkreipė seminaro dalyvių dėmesį, kuo 
vienas ar kitas modelis yra pranašesnis už kitus. 

OVERUM plūgai tenkina įvairaus 
dydžio ūkio poreikius, nes gaminami 
nuo vieno iki dešimties  korpusų su 
hidrauline ar varžtine apsauga. Juos 
galima pasirinkti pakabinamos ar 
pusiau pakabinamos konstrukcijos. 
Išskirtinė plūgų savybė - dėl darbi-
nių dalių konstrukcinių ypatumų jam 
traukti reikia mažiau galios, o tuo 
pačiu ir mažesnių kuro sąnaudų“, 
- plūgų privalumus aiškino vadybi-
ninkas. 

Didelis JCB teleskopinių 
krautuvų pasirinkimas

„Labai svarbu ūkyje turėti patiki-
mą ir universalų krautuvą, galintį at-
likti įvairius ūkinius darbus“,- teles-
kopinių krautuvų pristatymą pradėjo 
Egidijus Garbaravičius. AB „Lyta-
gra“ siūlo žemdirbiams plačią gamą 
teleskopinių krautuvų, galinčių kelti 
nuo 1,5 iki 5,0 tonų krovinį į nuo 
4,0 iki 9,5 metrų aukštį. Jų variklių 
galingumas -  nuo 50   iki 145 AG. 
Smulkiems ūkininkams, laikantiems 
gyvulius mažuose, seniai pastaty-
tuose tvartuose siūloma įsigyti patį 
mažiausią  1,8 m. aukščio ir 1,56 
m. pločio JCB teleskopinį krautuvą 
515-40 Miniscopic. Šis krautuvas su 
50 AG varikliu padės išspręsti mėšlo 
šalinimo ir šėrimo problemas. Stam-
besniems ūkiams labiau tinkamas 
JCB šarnyrinis, labai manevringas 
teleskopinis frontalinis krautuvas 
TM320S, galintis į 5,0  m. aukštį kel-
ti  3,2  t krovinį. AB „Lytagra“ gali 
patenkinti pačių reikliausių pirkėjų 
poreikius.

Gausi AMAZONE ir KRONE
mašinų pasiūla

Pardavimų skyriaus vadovas Si-
gitas Kliauga seminare pristatė Vo-
kietijos AMAZONE firmos žemės 
ruošimo, sėjos, purškimo agregatus, 
skutiklius ir naująjį firmos  plūgą 
CAYRON200.

AB „Lytagra“ yra platus Vokieti-
jos firmos KRONE žolinių pašarų 
ruošimo technikos pasirinkimas.

Komercijos direktorius Ugnius 
Stančiauskas susirinkusiems pristatė 
visą eilę KRONE rotacinių pakabi-
namų nuo 2,0 m iki 4,0 m., prikabi-

namų nuo 2,8 iki 6,2 m. ir frontalinių 
nuo 2,8 iki 3,2 m. užgriebio pločio 
žoliapjovių. Tai greitaeigės, didelio 
našumo su patikima apsauga maši-
nos. Kokybiškam pašarui paruošti 
būtini vartytuvai. Jų siūloma pagal 
plotų dydį įvairių pločių: pakabinami 
4,60 – 8,50 m. ir prikabinami 7,71 – 
15,21 m. pločio. Seminaro dalyviai 
domėjosi Krone Swadro grėbliais. Jų 
buvo pasiūlyta 1 – 6 rotorių nuo 3,5 
iki 20 m. pločio. 

Ritininei pašarų ruošimo tech-
nologijai buvo pristatyta Bellima, 
Round Pack, Fortima ir Combi Pack 
ritinių presai. Žemdirbiai domėjosi 
naujaisiais Comprima paprastais ir 
kombinuotais  ritinių presais. Žolės 
surinkimui iš pradalgių buvo prista-
tyta KRONE priekabos – rinktuvės. 
Stambių ūkių savininkai domėjosi 
galingais (510 – 1078 AG) savaei-
giais pašarų smulkintuvais BIG X.

Kreditavimui – palankios 
sąlygos

Renginyje taip pat dalyvavo li-
zingo bendrovės „Nordea“ projektų 
vadybininkas Donatas Pilibas. Ūki-
ninkams pristatė palankias kredita-
vimo sąlygas. „Žemės ūkio techniką 
galima pirkti išsimokėtinai su 2,5 
proc. banko marža. Pradinė įmoka 
sudarytų 20 proc. perkamos techni-
kos vertės. Maksimalus finansavimo 
laikotarpis – iki 5 metų. Mokėjimo 
dažnumą gali pasirinkti pats ūkinin-
kas – kas mėnesį, ketvirtį ar pusme-
tį“, - aiškino D.Pilibas. Jo teigimu, 
bankas sprendimą dėl kreditavimo 
priima per 3 darbo dienas. O, kaip 
pažymėjo AB „Lytagra“ komercijos 
direktorius Ugnius Stančiauskas, 
visus reikiamus dokumentus banko 
paskolai gauti žemdirbiams reikia 
pristatyti savo regiono vadybininkui, 
kuris paruoš sutartį ir ją atveš ūkinin-
kui į namus pasirašyti – žemės ūkio 
technikos pirkėjui niekur nereikės 
važiuoti.

Yra dvi finansavimo galimybės: 
finansinis lizingas ir paskola su 

Nacionalinės mokėjimo agentūros 
(NMA) parama.

Banko atstovas atkreipė semina-
ro dalyvių dėmesį į tai, jog kai ku-
rių firmų parduodamai žemės ūkio 
technikai banko marža yra ypatin-
gai nedidelė. Tarkim, firmos NEW 
HOLLAND  TD5.85 serijos trakto-
riams  trims metams taikoma 0 proc. 
T7.210, T7.260, T7.270 serijos trak-
toriams penkeriems metams taikoma 
1,5 proc. akcija galioja iki balandžio 
10 dienos. Firmos JCB krautuvams 
– 0,3 proc. – 3 metams, 0,9 proc. – 4 
metams ir 1,20 proc. - 5 metams ban-
ko marža. Firmos KRONE žemės 
ūkio technikai  iki vasario 28 dienos 
taikoma akcija banko maržai, kuri 
sudaro tik 0,9 proc. nesvarbu, kokį 
laikotarpį pasirinksit. 

Ūkininkai patenkinti 
„Lytagros“ parduodama
technika

Anykščių rajono Ažuožerių kaimo 
ūkininkas Alvydas Jurkėnas, augi-
nantis javus, daržoves, vaisius ir uo-
gas, iš AB „Lytagra“ pirko AMAZO-
NE firmos trąšų barstytuvą ir juo yra 
labai patenkintas. „Trąšų barstytuvu 
pasinaudojau dar tik vieną sezoną, 
bet jis manęs nenuvylė, dirba patiki-
mai ir kokybiškai. Trąšų barstytuvo 
gerosios savybės: netraiško trąšų, 
turi kompiuterį, kuris normuoja trą-
šas, tręšimo užgriebio plotą persi-
statyti nėra sunku, jeigu yra poreikis 
siauriau ar plačiau išbarstyti (mano 
trąšų barstytuvo užgriebio plotis – 24 
metrai), be to, agregatas sureguliuo-
jamas pagal įvairių  trąšų frakcijas“, 
-  trąšų barstytuvo gerąsias savybes 
vardijo A.Jurkėnas.

Ūkininko teigimu, pirkdamas mi-
nėtą trąšų barstytuvą, jis pasinau-
dojo Europos Sąjungos 2007 -2013 
metų finansine parama, kuri leido 
susigrąžinti 50 proc. trąšų barstytuvo 
kainos. „Teko domėtis įvairiais kitų 
firmų trąšų barstytuvais, tačiau pasi-
rinkau vis dėlto „Lytagrą“. Nes kiek 
teko pasikalbėti su kitais ūkininkais, 
kurie pirko šios bendrovės techniką, 
tai atsiliepimai tik geri. Kainos ir ko-
kybės santykis geras, nes, jeigu kitur 
tokia technika siūloma tūkstančiu ar 
dviem pigiau, tai nieko nelemia, nes 
„Lytagros“ parduodami trąšų barsty-
tuvai tikrai geri ir mano investicija 
pasiteisino“, - „Anykštai“ kalbėjo 
ūkininkas A.Jurkėnas.

Per 500 ha žemės dirbančios 
ir augalininkyste besiverčiančios 
ŽŪB „Sodžius“ vadovo pavaduoto-
jas Evaldas Chlibik sakė, jog iš AB 
„Lytagra“ bendrovė pirko ne vieną 
mašiną. „Esame įsigiję JCB firmos 
teleskopinį krautuvą, laukų purški-
mui reikalingam vandeniui vežioti 
12 kubų talpos srutvežį ir laukų pa-
kraščių priežiūros agregatą, - ben-
drovės pirkinius vardijo E.Chlibik. 
-  Teleskopinis krautuvas patiko dėl 
savo tvirtesnės, patikimesnės kons-
trukcijos, lyginat su kitų gamintojų 
krautuvais. Pavasarį bus treji metai, 
kaip naudojame iš „Lytagros“ įsigytą 
teleskopinį krautuvą, juo nesiskun-
džiame. Krautuvą naudojame įvai-
riems darbams: krauname grūdus, 
pavasarį sėjos metu krauname trąšas, 
sėklą,  juo patogu trąšas ar grūdus 
išsikrauti iš sunkvežimio, nes kelia 
didelį svorį, kultūrinant laukus, krau-
name medžius, kelmus. Šiaip esame 
šiuo krautuvu patenkinti ir jis tikrai 

vertas įsigyti“. 
Anykščių rajono Svėdasų seniūni-

jos Kunigiškių kaime mišrų augali-
ninkystės ir gyvulininkystės ūkį tu-
rintis (per 350 ha žemės, 90 karvių) 
Virgilijus Budreika ūkiui būtiną tech-
niką perka AB „Lytagra“. „Pirkau  
NEW  HOLLAND firmos traktorių 
T7.260, KRONE žoliapjovę ir JCB 
firmos frontalinį krautuvą. Trakto-
rius modernus, kompiuterizuotas, 
ekologiškas, komfortiškas, žymiai 
ekonomiškesnis už kitus mano turi-
mus traktorius, greitesnis, juo galima 
važiuoti 50 km/val. greičiu.

Traktoriui pirkti ėmiau paskolą iš 
banko su Garantinio fondo garan-
tija. Žoliapjovė prikabinama prie 
traktoriaus, labai naši, jeigu lygus ir 
geras laukas, per vieną valandą su ja 
galima nušienauti apie 3 ha pievos. 
Be to, žoliapjovė reikalauja mažai 
galios, tikrai gera...“, - AB „Lytagra“ 
parduodamą techniką gyrė ūkininkas 
V.Budreika.

Anykščių rajono Antrųjų svirnų 
ūkininkas Jonas Aleknavičius, grū-
dines kultūras auginantis 400 ha,  
iš AB „Lytagra“ prieš trejus metus 
įsigijo NEW HOLLAND javų kom-
bainą CX8090. „Lytagroje“ pirkau 
todėl, kad geri atsiliepimai apie jį 
jau turinčių ūkininkų, patraukli kai-
na“,- į klausimą, kas lėmė ūkininko 
pasirinkimą, atsakė J.Aleknavičius. 
– Kombainas galingas, juo per dieną 
galima nukulti iki 40 ha javų. Kom-
bainui įsigyti ėmiau paskolą banke, o 
dalį turėjau nuosavų lėšų“.

Javų kombainą iš minėtos bendro-
vės yra nusipirkęs ir Kupiškio rajo-
no ūkininkas Steponas Gintautas, 
kuris moderniu ir galingu kombainu 
džiaugėsi ir sakė, jog jo nepalyginsi 
su senu turėtu kombainu iš Vokieti-
jos.

Nemažai įvairios žemės ūkio tech-
nikos iš AB „Lytagra“ yra įsigijusi 
Molėtų rajono Alantos technologijų 
ir verslo mokykla, kuri su „Lytagra“ 
vykdo įvairius projektus, rengia 
lauko dienas. Mokytojas Bronius 
Skebas,  turintis savo mišrų ūkį, as-
meniškai taip pat perka padargus 
„Lytagroje“. „Prieš metus sau pirkau  
KRONE žoliapjovę ir nesigailiu“, - 
sakė B.Skebas. – Mokykla pirko du 
NEW HOLLAND traktorius, įvairių 
kitokių padargų. Mokykla turi savo 
ūkį, įkurta bendrovė, tai AB „Lyta-
gra“ įsigyta technika ne tik apdirba-
me laukus, bet tuo pačiu ir mokome 
moksleivius amato.“

Anykščių rajono Ažuožerių kaimo ūkininkas Alvydas Jurkėnas 
(dešinėje) ir Kupiškio rajono ūkininkas Steponas Gintautas, įsi-
giję AB „Lytagra“ technikos, nenusivylė.

Anykščių rajono „Sodžiaus“ 
žemės ūkio bendrovės vado-
vo pavaduotojas Evaldas Ch-
libik sakė, kad AB „Lytagra“ 
technika patikima, todėl jo 
bendrovė jau įsigijo teles-
kopinį krautuvą, srutvežį ir 
laukų pakraščių priežiūros 
agregatą.

Molėtų rajono Alantos tech-
nologijų ir verslo mokyklos 
mokytojas Bronius Skebas že-
mės ūkio techniką iš AB „Ly-
tagra“ perka ne tik mokyklai, 
bet ir savo privačiam ūkiui.



  
2014 m. vasario 4 d.

horoskopas
Ožiaragiai pirmiausia turėtų 

vengti finansinio avantiūrizmo. Jūsų 
kišenėje esančių pinigų astrologas 
pataria kol kas neišleisti ir palaukti 
geresnių laikų. Komersantams šis 
laikotarpis palankus dalykinėms 
kelionėms rengti ir ateities darbams 
planuoti.

Vandeniai sėkmingai užbaigs vi-
sus pradėtus darbus. Verslininkai ne-
tikėtai gaus pelno, sėkmingi bus visi 
jų dalykiniai susitikimai, derybos, 
kelionės. 

Žuvys turės daug ir našiai dirbti. 

Astrologas įspėja, kad darbe gali 
būti konfliktinių situacijų. Jeigu vir-
šininkas nei iš šio, nei iš to jus ap-
rėks, pakentėkite ir nekelkite skan-
dalo, kadangi tai neigiamai atsilieptų 
tolesniems santykiams.   

Avinams žvaigždės rems visus, 
net ir pačius rizikingiausius sumany-
mus. Naudingos bus kelionės, nau-
jos pažintys. Apskritai savaitė bus 
sėkminga, atsiras galimybė priimti 
kardinalius sprendimus svarbiais 
klausimais, aktyvumas jums padės 
išspręsti visas problemas.   

Jaučiams astrologas nepataria 

imtis naujų darbų ir projektų, ver-
čiau sutelkite dėmesį einamiesiems 
reikalams ir pareigoms.   

Dvyniai drąsiai gali imtis rizikin-
gų sumanymų, megzti naujas nau-
dingas pažintis ir planuoti savo vei-
klą tolimai ateičiai. Šios septynios 
dienos jums taip pat suteiks galimy-
bę sustiprinti partnerystės santykius 
su kolegomis.   

Vėžiai savaitės pradžioje tikriau-
siai nesutars su aplinkiniais žmonė-
mis, bet konfliktų dėl šių nesutarimų 
nebus. Savaitės viduryje atsiskleis 
jūsų organizaciniai sugebėjimai ir 

polinkis viską šaltakraujiškai apskai-
čiuoti.  

Liūtai bus ryžtingi ir aktyvūs. 
Jums kils noras padėti aplinkiniams. 
Jūsų aktyvumas leis sureguliuoti se-
nas problemas. Visiškai netikėtai į 
galvą ateis idėja, kaip išplėsti verslą 
ar gamybą.   

Mergelės savaitės pradžioje gaus 
naudingą pasiūlymą, kuris padės pa-
gerinti jūsų materialinę padėtį. Nau-
dingi bus visi dalykiniai kontaktai, 
bet sprendimus reikia priimti sava-
rankiškai, be pašalinės įtakos.   

Svarstykles gali smarkiai apgauti 

verslo partneriai, todėl, jeigu tai įma-
noma, atidėkite svarbias komercines 
operacijas vėlesniam laikotarpiui.   

Skorpionai taip pat bus apgauti 
partnerių ir konfliktuos su giminai-
čiais. Venkite susitikimų su vyresny-
be - ir čia galimi dideli nesutarimai.   

Šauliai galės sutvarkyti reikalus, 
susijusius su mokslu ir mokymusi. 
Jums suteiks pasitenkinimo gerai 
atliktas darbas, o pasiekti teigiamų 
rezultatų padės artimųjų ir šeimos 
narių patarimai. 

-ELTA

Kavarskiečių priekaištai pylėsi lyg iš gausybės rago

Draudžiama poledinė žūklė

Kavarsko seniūnas Algirdas Gan-
siniauskas susirinkusiems sakė, jog 
dabar „didelė bėda su poledine žū-
kle“. „40 metų Kavarske gyvenu, bet 
niekada nebuvo uždrausta žvejoti 
nuo užtvankos iki tilto, - aiškino A. 
Gansiniauskas. – Teisybės ieškojau 
Aplinkos apsaugos ministerijoje, pa-
sirodė, kad ne nuo to galo pradėjau... 
Yra toks Gamtos išteklių skyrius, ku-
rio darbuotojas Irmantas Graičiūnas 
man sakė, kad nežvejoti nuo užtvan-
kos iki tilto nutarė patys žvejai. O 
draudimas įvestas dėl lašišų migra-
cijos. Ką varvindamas nosį žmogus 
eketėje pagauna? Sieksiu, kad nesą-
moningas draudimas būtų atšauktas. 
Seniūnijoje jau yra atspausdinti peti-
cijos lapai, todėl kavarskiečiai, kam 
aktualu, gali pasirašyti, kad nebūtų 
draudžiama poledinė žūklė“.

Ypač minėtu draudimu piktinosi 
Vytautas Kvieska, sakydamas, kad 
„lašiša turi taikytis prie žmogaus, bet 
ne žmogus prie jos“. „Kodėl mieste-
lio žmonės negali žvejoti? Juk ir va-
sarą su mažais kabliukais mes žuvį 
gaudome“, - purkštavo pagyvenęs 
vyras. „Su lašiša jūs ir pasikalbėki-
te“, - replikavo viena ponia, kuriai 
greičiausiai žvejybos reikalai neak-
tualūs.

O seniūnas A. Gansiniauskas 
pažadėjo: „Darysim viską, net ir 
spaudą pasikviesim, kad nelogiškas 
sprendimas būtų atšauktas“.

Kavarskas – Anykščių vartai

Bene aktyviausiai susirinkime reiš-
kėsi Algimantas Varanavičius, kuris 
negailėjo pylos Kavarsko seniūnui. 
„Kavarskas – Anykščių vartai. Kai 
atvažiuoji nuo Vilniaus pusės, kas 
darosi? Prie didžiausio Lietuvos kry-

žiaus nėra kur automobilį pastatyti. 
Ten reikėtų stovėjimo aikštelės. Kai 
organizavau savo firmos darbuotojų 
ekskursiją po Kavarsko apylinkes, 
tai jie prie kryžiaus pasigedo elemen-
tarios informacijos apie tai, kodėl čia 
tas kryžius stovi, ką jis simbolizuoja. 
Reikėtų kokius nors užrašus pada-
ryti“, - kaip turėtų būti sutvarkyta 
aplinka siūlė A. Varanavičius.

Seniūnas A. Gansiniauskas aiški-
no, jog kryžius stovi prie respubli-
kinės reikšmės kelio, todėl ten kažin 
ko daryti ar rekonstruoti negalima. 
„Pakanka, kad yra urėdijos padary-
tas ąžuolinis tiltelis“, - diskusiją bai-
gė seniūnas.

Nebėra 1000 vaikų

A. Varanavičiui skauda širdį dėl to, 
kad Kavarsko vidurinėje mokykloje 
liko nedaug mokinių. „Širdį skauda, 
1000 vaikų nebėra“, - emocingai kal-
bėjo vyriškis. „Tai kas?“, - paklau-
sė seniūnas A. 
Gansiniauskas. 
Kažkas iš salės 
siūlė „gamin-
ti“ vaikus.  „Ką 
mes padarėme, 
kad išlaikytume 
Kavarske tuos vaikus, - toliau savo 
kalbą tęsė A. Varanavičius. – Vaikų 
darželį iškėlėme į mokyklą. Kur ten 
maži vaikai žais? Be to, trejų metų 
vaikai turi būti mokyklos antrame 
aukšte. Kodėl ne pirmame?...“. 

Nuorodą pavadino špyga

A. Varanavičiui užkliuvo ir rody-
klė į seniūno A. Gansiniausko šei-
mos kavinę „Šaltinis“.

Informaciniame stende nurodoma, 
kad kulinarinio paveldo kavinė dirba 
iki 10 valandos vakaro. Bet žiemą 
tikrai ji iki vėlyvo vakaro nedirba. 

Tai gal reikėtų pataisyti informaciją 
ir neklaidinti gyventojų, - seniūnui 
siūlė A.Varanavičius. – O centre pa-
kabintą ženklą su nuoroda į kavinę 
galima suprasti dviprasmiškai: man 
atrodo, jog ten rodoma špyga. O kur 
nuoroda į šv.Jono Krikštytojo šaltinį? 
Jos nėra. Matyt, seniūnui svarbesnė 
nuoroda į jo kavinę...“

„Prie šaltinio gražus baseinas, bet 
kam tie šviestuvai „pakavoti“ po 
vandeniu? Ar jie baseine šviečia?“, - 
domėjosi A. Varanavičius. „Šviestu-
vai neįjungti“, - burbtelėjo seniūnas. 
„O amfiteatras? Ten gi suoliukai su-
statyti blogai: nuolydis – metras. Kai 
Leda dainuoja, vos matosi jos akys“, 
- dėstė vyras.

Čereška – su gruzino kepure...

A. Varanavičiui akis bado ir, jo 
teigimu, „visur esantys šiukšlynai“.  
„Rudenį sode 10 – 12 vyrų laukia, 
kol koks lapas ten nukris...Čereš-

ka – su gruzino 
kepure... Juk jie 
galėtų nuvalyti 
ir kitas gatves. 
Žydų kapai – 
nenušienauti. 
Palei užtvanką 

galėtumėte nupjauti gyvatvorę, kad 
vaizdas geresnis atsivertų, medžių 
šakas reikia apgenėti. Taigi, seniū-
naičiams yra kas veikti“, - kalbėjo 
Kavarsko Paryžiaus seniūnaičiu ne-
išrinktas A.Varanavičius. 

„Kurie atidirbinėja už pašalpas, 
tų nereikėtų leisti visų į vieną vietą, 
nes tuomet vienas dirba, kitas į alu-
dę lekia. Nieko jie nedirba, nedirba, 
dar kartą sakau, kad nedirba“, - savo 
nuomonę apie bedarbius išsakė Eu-
genija Bakanauskienė.

„Raudonikio gatvė – reprezentaci-
nė, o buvusios kepyklos teritorija – 
baisi“, - į diskusiją įsiterpė mokytoja 

Onutė Buinevičienė, kuri pakritika-
vo ir daugiausiai priekaištų reiškusį 
A.Varanavičių. „Algi, būdamas vai-
kas, gerai, ne vaikas, iš Kavarsko 
išvažiavai ir grįžęs po 20 metų darai 
tvarką, o tuo tarpu mes čia gyve-
nom, vaikus auginom...reikia turėti 
Kavarsko viziją. Algis – galvotas 
vyras, o seniūnas aktyvių žmonių 
branduolį apie save turėtų sudary-
ti“, - siūlė mokytoja. „Mano durys 
atviros nuo 8 valandos ryto kiekvie-
nam“, - įsiterpė Kavarsko seniūnas 
A.Gansiniauskas.

Kavarsko seniūno pavaduotoja 
E.Kalibatienė gyventojus ragino 
būti pilietiškais. „Jeigu prie kapinių 
išpilamos bulvių lupenos ar išme-
tami kūdikių „pampersai“, tai apie 
ką galima kalbėti. Juk niekas neat-
važiuoja iš Anykščių, kad Kavars-
ke prišiukšlintų. Vežame ir pilame 
patys. O aš savo gatvės gyventojus 
galiu pagirti. Prie upės atėjo senio-
kas, nors jis ten negyvena, įkalė du 
kuolus, užkabino maišą ir, prašau, 
visi dėkite ten šiukšles...taigi, nerei-
kia didelių įdėjimų, tik nepraeik pro 
šalį“, - kaip tvarkytis gyventojus 
mokė E.Kalibatienė.

Seniūnas A.Gansiniauskas patei-
kė pavyzdį, kaip miestelyje šiukšli-
na „trys keturios kartos“. „Sėdi ant 
suoliuko močiutė, motina ir vaikai. 
O šalia primėtyta tuščių pakelių nuo 
„čipsų“. Aš privažiavau, sustojau, 
paėmiau šiukšles ir įmečiau į šiukšlių 
dėžę. O vaikų motina šaukia: „Čia ne 
mes, ne mano vaikai prišiukšlino“, - 
savo pavyzdį pateikė seniūnas.

„Neniškienę gali užmušti“

Kavarske, Pergalės gatvėje gyve-
nanti Elvyra Abramovienė stengėsi 
atkreipti seniūno dėmesį į tai, jog 
gatvė yra be bordiūro, o tai kelia 
grėsmę gyventojų saugumui. „Ne-
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niškienė bijo, kad ją gali užmušti. 
Kai „fūros“ važiavo, tai viena maši-
na darželyje prie jos lango atsidūrė. 
O namas dreba ir dreba nuo automo-
bilių“, - savo ir kaimynės problemą 
kėlė E. Abramovienė. 

Dėvi numirėlių rūbais

Susirinkime kliuvo ir Kavarsko 
kapinių sargui. „Visą vasarą kapinių 
pakelė buvo neapšienauta. Kur tas 
sargas?“, - piktinosi viena moteris. 
„Aš prižiūriu, dirbu puse etato iki pi-
etų, rūbais numirusių rengiuosi, ar aš 
ardysiuos“, - gynėsi kapinių prižiūrė-
tojas Edmundas Auglys. O seniūnas 
A. Gansiniauskas išsakė nuostabą, 
kaip 7,6 ha kapinių teritoriją turintis 
prižiūrėti žmogus Anykščių komu-
naliniame ūkyje yra įdarbintas tik 
puse etato?

Prašė iškelti vėliavą

A.Varanavičiaus nuomone, ne 
vietoje („Šaltinio“ kavinės pašonėje) 
per šventes yra keliama valstybinė 
vėliava. „Gal galima vėliavą perkelti 
į centrinę aikštę, nes ten, kur ji da-
bar yra, ant žolės nepatogu šokti ir 
dainuoti. Ten būtų galima padaryti 
automobilių stovėjimo aikštelę, ji 
būtų patogi laidotuvių procesijos da-
lyviams, nes yra prie pat bažnyčios. 
O ir jūsų maitinimo įstaigai būtų ge-
riau“,- pastebėjo A.Varanavičius.

Kavarsko seniūnas A. Gansiniaus-
kas, išklausęs  A. Varanavičiaus kri-
tikos laviną, dėstė: „Algi, kalbi netie-
są, pažeidinėji 8 – tą Dievo įsakymą. 
Kavarske padaryta daugiau negu 
įmanoma. Daugiau padaryti trūksta 
pinigų biudžete. Bet į jūsų visų pas-
tabas reaguosime ir pagal galimybes 
problemas spręsime“.

„Ačiū, kad atėjot, jeigu neturit ką 
pasakyti, susirinkimą baigiame“, - 
žmones nutildė seniūno pavaduotoja 
E.Kalibatienė.

Po 99 metų tas pats meras pardavinės ligoninę
Liberalsąjūdietis Lukas Pakel-

tis dėstė, kad reikia būsimą už-
tvankos nuomos sutartį surašyti 
taip, kad nauji nuomininkai bent 
užtikrintų saugumą, nes užtvan-
koje nuskendo keli žmonės. O 
„darbietis“ Artūras Šajevičius 
rūpinosi pinigais. „Išnuomojam 
visiems laikam, o jei po dešim-
ties metų pasikeis pinigai?“ - 
retoriškai klausė A.Šajevičius. 
„Ne visiem laikams, o tik 99 
metams“ – patikslino meras 
S.Obelevičius. „Meras bus tas 
pats“, -  apie tai kas Anykščius 
valdys po 99 metų ironizavo L. 
Pakeltis. 

Reorganizuos mokyklą

Rajono Taryba priėmė spren-
dimą reorganizuoti Raguvėlės 

pagrindinę mokyklą, o laikinąja 
vadove paskyrė mokytoją Biru-
tę Zimnickienę. Mat, mokyklos 
direktorė Vilma Diržytė serga, 
serga ir direktorės pavaduotoja. 
Tarybos sprendimu nuo ateinan-
čių mokslo metų Raguvėlėje liks 
tik Troškūnų vidurinės mokyklos 
pradinio ugdymo skyrius.

Rajono Tarybai buvo pateiktas 
sprendimo projektas pagal kurį 
V. Diržytei turėjo būti skiriama 
drausminė nuobauda – pastaba, 
tačiau dėl direktorės ligos Tary-
ba jos negalėjo bausti. 

O meras S. Obelevičius  de-
putatams priminė istoriją, kai 
metus laiko po mokyklos reor-
ganizacijos dar dirbo Staškūniš-
kio mokyklos direktorius. Mat, 
žmogus nuolat sirgo ir jo pagal 
įstatymus nebuvo galima atleisti 
iš darbo.

Bandys parduoti 
30-ąjį kartą

Senosios ligoninės pastatus bus 
bandoma parduoti už 355 500 litų. 
Pastatas nukainotas 12-ąjį kartą, 
pardavimas aukcione skelbtas 29 
kartus.

Liberalsąjūdietis L. Pakeltis 
siūlė ligoninės pastatus išbraukti 
iš privatizuojamų objektų sąrašo 
ir atiduoti kam nors už vieną litą. 
„Kiek galima žaisti tą patį žaidimą, 
kuris niekur neveda?“ – retoriškai 
klausė L. Pakeltis. Tačiau meras S. 
Obelevičius aiškino: „Atsigauna 
nekilnojamojo turto rinka ir prieš 
įvedant eurą dar stipriau atsigaus. 
Jau buvo gal trys, kurie pastatų 
pirkimu domėjosi.“ „Mūsų tikslas 
uždirbti ar sutvarkyti, kad ta vieta 
būtų gyva?“ – neatlyžo L. Pakeltis. 
Tačiau Taryba balsų dauguma nu-

sprendė bandyti 30-ąjį kartą...  
„Valstiečiams“ Taryboje atsto-

vaujantis Algirdas Ananaka kalbė-
jo, jog gal reikėtų pastatų parda-
vimo kainą sumažinti 50 proc. ir 
laukti, kol aukciono dalyviai kainą 
pakels. „Laikas eina, pastatai griū-
va“, – dėstė A. Ananka. Bet jam 
buvo paaiškinta, kad ligoninės pas-
tatai šiaip ar taip neturi vertės – pir-
kėjai turėtų domėtis ne pastatais, o 
sklypu, kuriame ligoninė riogso. 

Darbiečių į komisiją nepriėmė

Rajono Taryba nusprendė į 
Anykščių rajono strateginio pla-
navimo priežiūros komisiją vietoj 
buvusių rajono Tarybos narių „dar-
biečio“ Ričardo Sargūno ir „vals-
tiečio“ Arvydo Mačiulio įrašyti 
rajono Tarybos narius socialdemo-
kratą Dainių Žiogelį ir „valstietį“ 

Raimondą Balsį. Nežinia, ar di-
delė tos komisijos reikšmė, tačiau 
Anykščių politikai dėl vietos joje 
kaip reikalas susikibo.

Darbo partijos atstovas rajo-
no Taryboje Artūras Šajevičius 
pareiškė, kad vietoj „darbiečio“ 
R.Sargūno derėtų įrašyti kitą šios 
partijos narį. Bet meras konser-
vatorius S. Obelevičius atsikirto, 
jog jis net nepagalvojęs, kad „čia 
gali būti partiniai reikalai“. Me-
ras tikino, kad narius jis parinko 
ne pagal partiškumą, bet pagal 
aktyvumą. „Kodėl Vaidutis Zlat-
kus netinka? O Alfrydas Savickas 
ar neaktyvus? Siūlau V. Zlatkų“ 
– savo partiečius gyrė A. Šajevi-
čius. Taryba balsavo. Ir balsuoda-
ma nusprendė, kad „darbiečiams“ 
Anykščių rajono strateginio pla-
navimo priežiūros komisijoje – 
vietos nėra.
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SITUACIJA

...„Prie šaltinio gražus ba-
seinas, bet kam tie šviestuvai 
„pakavoti“ po vandeniu? Ar 
jie baseine šviečia?“...
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Teleloto  Lošimas 
Nr. 930 Data: 2014-02-02

Skaičiai: 10 67 53 73 01 20 
47 52 28 43 17 61 70 48 11 59 
56 15 71 30 05 39 50 65 66 
09 33 18 55 69 19 03 25 36 
16 (keturi kampai) 24 42 45 44 
49 (eilutė)75 12 38 35 41 (įs-
trižainės) 23 26 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0371673 Automobilis “Škoda 

Fabia”
0522049 Automobilis “Škoda 

Fabia”
0054656 Automobilis “Škoda 

Fabia”
054*618 Pakvietimas į TV 

studiją
023*368 Pakvietimas į TV 

studiją
017*038 Pakvietimas į TV 

studiją

įvairūs parduoda

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

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

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO METALO 
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS, 

ELEKTROS VARIKLIUS, STARTE-
RIUS, gEnERATORIUS.
Vilties g. 4 f, Anykščiai

Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UAB „Tormeta“  
BRANGIAI SUPERKAME 

juodojo ir spalvotojo 
METALO LAUŽĄ.

Klientui pageidaujant išsivežame.
Tel. (8-682) 69308, 

Kupiškis, Technikos g. 6 E.

Brangiai - įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

Miškai

Mišką išsikirsti arba su žeme, 
gali būti nebrandus. Sutvarko do-
kumentus, daro projektus.

Tel. (8-600) 22488.

Brangiausiai - miškus. Apmoka 
notaro išlaidas.

Tel. (8-642) 22222.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirsti. 

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - mišką. Atsiskaito iš 
karto.

Tel. (8-677) 50498.

Mišką su žeme ir išsikirsti. 
Tel.: (8-604) 84051, 
(8-605) 12103.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme 
ar išsikirsti, 5 000 - 25 000 Lt/ha. 
Gali būti malkinis.

Tel. (8-600) 29417.

Automobiliai

Brangiai ir skubiai - visų markių 
(1950-2000 m.) lengvuosius auto-
mobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Įvairius automobilius, autobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, pa-
siima.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria. Moka priedus. 
Patys išsiveža. Sutvarko doku-
mentus.

Tel. (8-680) 41510.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto, išsiveža.

Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka 
priedus.

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

Karves, jaučius, telyčias. Moka 
PVM. Sveria. Atsiskaito iš karto.

Tel.: (8-699) 90758, (8-656) 30208.

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

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

Nekilnojamasis turtas

Komercinės paskirties patal-
pas (buvusi parduotuvė „Dovanų 
namai“) J. Biliūno g. 7 (senosios 
vaistinės patalpos, bendras plotas 
110 kv. m, kaina 149 000 Lt).

Tel. (8-676) 68658.

Fermą 1041 kv. m Utenos ra-
jono Daugailių kaime, 50 000 Lt. 
Patalpos netoli pagrindinio kelio, 
šalia miestelio, netoliese yra de-
galinė. Puikus privažiavimas. 

Tel. (8-670) 59488.

Kuras

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (berži-
niai), anglį.

Tel.: (8-674) 02502, 
(8-655) 77080.

Malkas.
Tel. (8-671) 45111.

Uosines, beržines, juodalks-
nio malkas, trinkomis, skaldytas. 
Perka mišką.

Tel. (8-630) 57490.

Malkas - beržines, alksnines ka-
ladėlėmis.

Tel. (8-670) 38683.

Parduodu namą Anykščių 
miesto centre Leliūnų g. 4 (62,11 
kv. m, namas uždengtas nauja 
šiferio stogo danga, yra šulinys, 
name 3 kambariai, kaina 39 000 
Lt).

Tel. (8-676) 68658.

Nuoširdžiai dėkojame už palaikymą, pagalbą ir 
paramą Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjun-
gos Anykščių skyriui ir jo pirmininkei, politinės parti-
jos Tėvynės Sąjunga Anykščių skyriui, miesto merui, 
giminėms, kaimynams ir visiems miesto gyvento-
jams, kurie buvo šalia sunkią valandą, mirus 1941 
metų tremtiniui Vaidučiui ČEPONIUI.

Žmona ir sūnūs

Įvairias skaldytas malkas. 
Pasiimti patiems. Kaina sutartinė.

Tel. (8-620) 18194.

Gyvuliai

Ūkininkas nuolat - 6-8 savaičių 
(apie 15-20 kg svorio) mėsinius 
paršelius augintus namuose. 
Atveža į namus. Pasirinkimas iš 
dviejų vadų.

Alma, tel. (8-686) 80994.

 Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius.

Garantija iki 2 m, pensininkams - 
nuolaidos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Įrengiame ventiliacijos ir eko-
nomiškas rekuperacines siste-
mas savo, kliento medžiagomis. 
Deimantinėmis karūnomis gręžia-
me skyles, pjauname angas.

Tel. (8-673) 06342.

Baldų gamyba, virtuvės, spintos 
slankiojančiomis durimis, prieš-
kambario, miegamojo ir kt.

Tel. (8-679) 73552.

Dovanoja

Gražius, tvarkingus katinėlius. 
Tel. (8-678) 09764.

Iš nuotraukos 
darome 

portretus 

laidotuvėms 
(iki A4 formato). 

UAB „Anykštos redakcija“ (Vil-
niaus g.  29, Anykščiai), 

Nuotraukos su rėme-
liais kaina  – 35 litai.

Redaktorius
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Žemėj pūdė, žiemą šaldė, o va-
sarą giltinę atsiuntė?

Šeštadienio mįslės: „Nukirsta, 
suspausta, primarginta ir mylima. 
Kas?“ atsakymas – knyga.

mįslė

„Verslininkai“:

„Verslininkai nėra kvaili ir ge-
rai žino, kad dar ne kartą bus nu-
kainotas senasis ligoninės pasta-
tas, va tada ir nupirks. O meras su 
visa savo svita džiaugsis pelningai 
pardavę pastatą prestižinėje mies-
to vietoje už... 100 litų, ir sutaupę 
daug pinigų atsisakius įkurti juo-
se senelių namus. Taip, geriau jau 
parduoti, nes merui tokių “daik-
tų” kaip seneliai nereikia.“

TV3 laida „Kelionė pas šamaną“ 
prieš savaitę rodė reportažą apie 
tai, kokį tikėjimą atrado nušalintojo 
prezidento Rolando Pakso žmona 
Laima Paksienė. Reportaže buvo 
rodoma ir buvusi anykštėnė Rena-
ta Latvėnienė. Ją L. Paksienė, pa-
sak laidos žurnalistų, pristatė kaip 
„mano sielos draugė, maldų bičiulė 
ir aš noriu, kad ji taip pat dalyvautų 
šios laidos filmavime“. Žurnalistai 
taip pat pastebėjo, kad „pokalbio 
metu paslaptingoji draugė įsitaiso 
ne kur kitur, o ponios Laimos deši-
nėje“. Žurnalistai pastebi: „Mums 
be galo įdomu, kas tas žmogus, pa-
dėjęs jai, Laimai Paksienei, atras-
ti šį kelią į naują tikėjimą. Ir nors 
ponia Laima Renatą pristato savo 
drauge, akivaizdu, jog moteris turi 
daug daugiau įtakos nei tiesiog 
draugė“. 

Pavėluotai talkiname kolegoms 
– R. Latvėnienė Anykščiuose gerai 
žinomas žmogus: lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoja, dirbo UAB 
„Anykštos redakcijos“ vadybinin-

Piene troškintas triušis

Sudėtinės dalys:
Triušiena, 600 gramų
Margarinas, 1 šaukštas
Kiaulienos lašiniai, 150 gramų
Pienas, 150 gramų
Morkos, 2 vienetai
Juodieji pipirai, pagal skonį
Mairūnas, pagal skonį
Rozmarinas, pagal skonį
Krapai, pagal skonį
Lauras, lapai, pagal skonį
Druska, pagal skonį

Gaminimas:
Supjaustyti triušieną gabalais, 

pasūdyti ir apkepinti riebaluose. Į 
indo dugną sudėti lašinių gabaliu-
kus, ant jų triušieną, smulkintas 
morkas, įmesti kelis juodųjų pipi-
rų žirnelius, lauro lapą, smulkintas 
prieskonines žoleles (ar džiovintas) 
užpilti pienu, uždengti ir troškinti 
ant silpnos ugnies, kol suminkštės 
mėsa. Anykštėnė – paslaptinga 

prezidentienės draugė

ke, vieno Anykščių vaikų darželio 
administracijoje, aktyviai reiškėsi 
sveikos gyvensenos klube „Anykš-
čių vaivorykštė“.

Sausio 23 dienos laidą „Kelionė 
pas šamaną“ galima peržiūrėti in-
ternete puslapyje www.tv3play.lt

Buvusi anykštėnė Renata 
Latvėnienė sulaukė televizi-
jos dėmesio.

Per demonstracijas Kijeve
protestuotojas pasipiršo 
savo draugei

Vilkėdamas šalmą ir neperšaunamą 
limenę šeštadienio naktį vienas iš Ki-
jevo protestuotojų priklaupė ant kelio 
ir per garsiakalbį pasipiršo savo drau-
gei, praneša “EU business”.

Netoli policininkų barikados jau-
nuolis iš radikalios protestuotojų gru-
pės išsitraukė raudoną dėžutę su žie-
du ir pasipiršo savo draugei. Mergina 
sunkiai tvardydama emocijas galvos 
linktelėjimu sutiko su pasiūlymu ir 
nusiėmė veidą dengiančią kaukę bu-
činiui. Aplinkui susirinkę protestų 
dalyviai progai paminėti uždegė si-
gnalines raketas ir skandavo “Šlovė 
Ukrainai, šlovė didvyriams!”.

Piršlybų vieta buvo pasirinkta ne-
toli Nepriklausomybės aikštės esanti 
gatvė, kur praėjusį mėnesį prasidėjo 
kruvini susidūrimai tarp milicijos ir 
protestuotojų.

“Šios akimirkos laukiau ilgai, ta-
čiau prasidėjus protestams ir revoliu-
cijai nutariau tai padaryti čia”, - žur-
nalistams kalbėjo jaunuolis, atsisakęs 
prisistatyti. 

Užmigdytas seniausias 
pasaulyje flamingas

Australijos Adelaidės miesto zoo-
logijos sode užmigdytas seniausiais 
pasaulyje flamingas. Jam buvo 83 
metai. Greiteris (Greater) užmigdy-
tas dėl senatvės problemų, praneša 
agentūra AFP. Paukštis zoologijos 
sode gyveno nuo 1933-ųjų ir buvo 
seniausias jo gyventojas. Be to, Grei-
teris buvo paskutinysis Australijoje 
gyvenęs rožinis flamingas.

Ilgametis jo draugas - 60-ies metų 
Čilės flamingas Čilis (Chilly) - dabar 
intensyviai stebimas, kaip jis išgyvens 
Greiterio mirtį.

Mokslininkų duomenimis, dabar 
seniausias pasaulio flamingas grei-
čiausiai yra 67-erių metų paukštis, 
gyvenantis zoologijos sode Pietų 
Amerikoje. Laisvėje flamingai tiek 
ilgai negyvena.

Laukiniai flamingai paprastai nesu-

laukia daugiau kaip 25 metų, nes jais, 
jei jie suserga, nesirūpina veterinarai. 
Be to, jie gamtoje susiduria su prie-
šais. 

Gineso rekordas: dažniausiai 
žaibai dangų skrodžia 
Venesueloje

Venesuelos Sulijos valstija pateko 
į Gineso rekordų knygą: niekur dau-
giau pasaulyje nežaibuoja taip daž-
nai, kaip šiame vakariniame šalies 
regione. Čia žaibai dangų skrodžia 
vidutiniškai beveik 1,2 mln. kartų per 
metus. Venesuelos viceprezidentui 
Chorchei Areasai Gineso organizacija 
įteikė atitinkamą sertifikatą, praneša 
agentūra AFP.

Žaibai Sulijos valstiją taip dažnai 
nušviečia dėl ypatingo meteorologi-
nio reiškinio netoli Katatumbo upės 
žiočių. Vadinamosios Katatumbo 
audros čia kiekvienais metais nuo 
balandžio iki lapkričio sukelia tikrus 
fejerverkus danguje.

Šį gamtos fenomeną įtraukti į Gi-
neso rekordų knygą pasiūlė Venesue-
los aplinkos tyrinėtojas Erikas Kiroga 
(Erick Quiroga), kuris jau 17 metų 
moksliškai tiria žaibus. 

Bakingemo rūmai ieško 
naujo darbuotojo

Bakingemo rūmai ieško naujo dar-
buotojo. Kandidatai turi būti pasiruo-
šę stropiai ir kruopščiai dirbti, sakoma 
darbo skelbime, išplatintame britų ka-
rališkųjų rūmų interneto svetainėje. 
Be to, būtinas visiškas diskretišku-
mas, nes teks dirbti “arti karališkosios 
šeimos narių”.

Darbuotojui ar darbuotojai reikės 
atlikti valymo darbus ir rūpintis anti-
kinių baldų ir meno kūrinių priežiūra. 
Viena užduočių bus rūpintis svečių 
gerove. Tarp įpareigojimų yra ir “pri-
leisti vonias, esant reikalui, padėti ap-
sirengti bei paruošti popiečio arbatėlę 
ir pusryčius”. Maždaug tris mėnesius 
per metus darbuotojas ar darbuotoja 
bus reikalinga už Londono ribų, pir-
miausiai - įvairiuose karalienės Elž-
bietos II (Elizabeth) dvaruose.

Metinė 14 400 svarų (17 340 eurų) 
alga nėra labai karališkai, tačiau mai-
tinimas ir gyvenamoji vieta Bakinge-
mo rūmuose nieko nekainuos.

Britų karališkajai šeimai dirba apie 
1 200 darbuotojų, tarp jų - sodininkai, 
virėjai ir sekretoriai. 

Bus paskelbtas PAR lyderio 
N. Mandelos testamentas

Pirmadienį Pietų Afrikos Respubli-
koje (PAR) bus perskaitytas buvusio 
šalies prezidento Nelsono Mandelos 
testamentas, informuoja “Reuters”.

Manoma, kad paskutinę velionio 
valią išreiškiantis dokumentas įžiebs 
dar vieną nesutarimų bangą tarp gau-
sių N. Mandelos palikuonių. 

Prezidento giminaičiai jau dabar 
naudoja N. Mandelos atvaizdą įvai-
riais rinkodaros tikslais: kai kurie 
anūkai išleido kepuraičių ir marški-
nėlių liniją, pavadintą “Ilgas kelias į 
laisvę”, JAV sukurtas dokumentinis 
realybės šou “Būti Nelsonu Mande-
la”. Tokia agresyvi rinkodaros kam-
panija PAR pakurstė gandus, kad N. 
Mandelos šeimos nariai nesutaria dėl 
velionio finansinio palikimo. 

Žodį “euras” ir toliau 
linksniuosime

Lietuvos teisės aktuose įsigaliojus 
vienintelei bendros Europos Sąjungos 
valiutos pavadinimo formai “euro”, 
Valstybinės kalbos komisija atkreipia 
dėmesį, jog bendrinėje kalboje šio žo-
džio vartojimas nesikeičia.

“Euras” išlieka linksniuojamuoju 
žodžiu, vienintelė išimtis - vardininko 
forma teisės aktuose. Visi kiti links-
niai teisės aktuose taip pat turi būti 
vartojami taip kaip iki šiolei. 

“Tikimės, kad taip šį žodį vartosi-
me ir įsivedus eurą, nenorėtume, jog 
nelinksniuojamosios formos atsirastų 
reklamose, ant prekių etikečių ar kur 
kitur”, - teigia Valstybinės kalbos ko-
misijos pirmininkė Daiva Vaišnienė.

Visų Europos Sąjungos valstybių 
teisės aktuose vartojamas bendras 
valiutos pavadinimas “euro”. Išim-
tis nebuvo sudaryta ir Latvijai, kur 
bendra valiuta yra vadinama “eiro” 
vardu. Teisės aktuose latviai naudoja 
žodį “euro” rašant kursyvu arba kitaip 
išskiriant.

                                              -ELTA

Slidinėjimas I. Iš Ignalino-
je vykusio Lietuvos žiemos 
olimpinio festivalio Anykščių 
slidininkai grįžo su šūsnimi 
medalių. Savo amžiaus gru-
pėse pirmąsias vietas iškovojo 
F.Repečkaitė, A.Mikoliūnas, 
G.Mikoliūnas, S.Adamonytė 
ir J.Drūsys. L.Šereika ir 
Ą.Bajoravičius užėmė antrą-
sias vietas, B.Lebedevaitė ir 
treneris A.Drūsys užėmė tre-
čiąsias vietas. V.Kapancova ir 
D.Jankauskaitė finišavo 4-os. 

Slidinėjimas II. Ignalinoje 
vyko ir V.Gineito atminimo 
taurės varžybos. Jose nuga-
lėtojais tapo S.Adamonytė ir 
J.Drūsys. A.Bajoravičius ir 
K.Vitkūnaitė užėmė antrąsias 
vietas, R.Banytė ir L.Banys 
finišavo treti. 

Šokiai. Kaune vykusiose 
sportinių šokių varžybose „Ži-
burio taurė“, „Verpeto“ pora 
U.Spiečius ir Ž.Ovsiukaitė 
jaunių grupėje finale iškovojo 
pirmąją vietą, o L.Zubrickas 
ir P.Beinorytė šioje grupė-
je buvo šešti. Dvylikamečių 
vaikų grupėje absoliučiai ge-
riausiais pripažinti S.Šlamas 
ir A.Lebedevaitė, o jaunu-
čių grupėje D.Bugailiškis 
ir A.Zlatkutė buvo devinti.  
Mergaičių solo grupėje pir-
mosios vietos medalį iškovojo 
G.Lebedevaitė

Krepšinis. Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centro krep-
šininkai (g. 1996 m.)  Lietuvos 
moksleivių pirmenybėse 86-
76 namuose įveikė Vilniaus 
ekipą, o svečiuose šiai koman-
dai pralaimėjo 60-76.

Sunkioji atletika. Alytuje 
atvirose šio miesto sunkiosios 
atletikos pirmenybėse pirmą-
sias vietas laimėjo anykštė-
nai M.Dilys, M.Lapinskas, 
R.Meištas ir A.Janukėnaitė. 
T.Miškeliūnas, B.Majauskas 
L.Mozuraitė, E.Petronytė, 
G.Juzėnaitė ir G.Šileikaitė 
užėmė antrąsias vietas, o 
R.Skapas ir Ž.Silevičius – liko 
treti.

Praėjusį ketvirtadienį rajono Ta-
rybos nariai slapta lankėsi naujame 
ir brangiame (kainavo per 4 mln.
Lt) Anykščių menų inkubatoriuje, 
kuriuo ypač gyrėsi rajono vadovai, 
tačiau apie minėtos menų kalvės 
atidarymą visuomenei neinforma-
vo 100 tūkst.Lt per metus kainuo-
jantis savivaldybės Kultūros, turiz-
mo ir komunikacijos skyrius.

Kadangi žiniasklaida nebuvo 
pakviesta į menų inkubatoriaus ati-
darymą, o tokia išimtis padaryta tik 
rajono politikams, „Anykšta“ menų 
inkubatoriaus direktorės Daivos 
Perevičienės klausė: „Kodėl apie 
politikų vizitą jūsų įstaigoje nebuvo 
informuota žiniasklaida ir visuo-
menė? Jūs žadėjote mus pakviesti 
sausio mėnesį į menų inkubatoriaus 
atidarymą. sausis baigėsi. Gal vakar 
slapta nuo visuomenės menų inku-
batorius ir buvo atidarytas?“. 

„Anykščių rajono savivaldybės 
Taryba yra VšĮ Anykščių menų 
inkubatoriaus - menų studijos stei-
gėjas ir dalininkas“, - į minėtus du 
klausimus atsakė D. Perevičienė. 

Taip pat domėjomės, „jeigu sau-

Mes – apie batus, direktorė 
– apie ratus

sio 30 dieną menų inkubatorius 
nebuvo atidarytas, kokiu būdu 
nuo ateinančio pirmadienio ten jau 
dirbs kai kurie menininkai?“„Menų 
inkubatoriaus pastatas yra priduo-
tas ir nuo pirmadienio pradeda vei-
klą“, - atsakė D. Perevičienė.

 

Menų inkubatoriaus direk-
torės Daivos Perevičienės 
atsakymai primena kompiu-
terinio roboto kalbą...


