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PARODA. Vasario 14 d. Anykš-
čiuose 10.00 val., Verslo mokyklo-
je (Ažupiečių 2) įvyks veislinių 
triušių paroda - pardavimas. Par-
odos metu įvyks seminaras, nau-
ji nariai galės įstoti į asociaciją, 
moksleiviai į vaikų triušių augin-
tojų klubą.

ALBUMAS. Anykščių menų 
centras vasario 13 d. (penktadienį) 
17:30 val. kviečia į naujo albu-
mo „Neregėta Kuba“ pristatymą 
ir susitikimą su knygos autoriumi 
fotomenininku ir leidėju Mariumi 
Jovaiša Anykščių koplyčioje – Pa-
saulio anykštėnų kūrybos centre 
(Vilniaus g. 36, Anykščiai). Ren-
ginyje muzikuos džiazo pianistas 
Saulius Šiaučiulis. Renginys ne-
mokamas.

PARODA. Anykščių menų 
centras vasario 11 d. (trečiadienį) 
17:30 val. kviečia į plenere “Vie-
tos dvasia” dalyvavusių menininkų 
Ritos Juodelienės, Kristinos Striu-
kienės, Arūno Vilkončiaus, Jūratės 
Vingrienės kūrybos darbų parodos 
atidarymą Anykščių koplyčioje. 

Pinigai. Anykščių rajono taryba 
ketvirtadienį tvirtins 2015 metų ra-
jono biudžetą bei ims naują pasko-
lą. Planuojama skolintis 464 tūkst. 
875 eurai – šios lėšos bus naudo-
jamos europinių projektų kofinan-
savimui.

Tušinukai. Vyriausiosios rinki-
mų komisijos internetinėje svetai-
nėje skelbiama, kiek kuri partija 
suvenyrams išleido lėšų. Nurodo-
ma, kad Darbo partija nusipirko 
2500 tušinukų su užrašais „Dideli 
darbai prasideda nuo mažų. Anykš-
čių skyrius.“

Juodgiris. Prieš 70 metų 1945 
metų vasario 9 d. Juodgirio miške 
prie Traupio kautynėse su regulia-
ria sovietine kariuomene žuvo 18 
lietuvių partizanų.

Laureatai. Retėja respublikinės 
literatūrinės Vaižganto premijos 
laureatų gretos. Iš 13 jų teliko 10. 
Sausio pabaigoje Amžinybėn iš-
keliavo rašytojas Jonas Mikelins-
kas, kuriam ši premija buvo įteikta 
2007-aisiais. 
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Antanas Katliorius vėl atleistas iš darbo
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį, vasario 6 dieną, iš darbo atleistas Anykščių savivaldybės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas Antanas Katliorius, kuris nuteistas už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi 
ir kyšio ėmimą. A.Katliorius darbo neteko po to, kai vasario 1 dieną Panevėžio apygardos teismas 
paliko galioti Anykščių rajono apylinkės teismo nutartį, kuri jam draudžia metus dirbti valstybės 
tarnyboje. 

Jau antrą kartą pavaduoti teisiamo skyriaus vedėjo rajono vadovai pakvietė Anykščių Tarybos 
nario, socialdemokrato Juozo Jukniaus žmoną pensininkę Oną Jukniuvienę.

Kišininkavęs savivaldybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Antanas Katliorius turės sumokėti ir 19 
tūkst. 500 Lt baudą, ir iš jo bus konfiskuota tur-
to už 3 tūkstančius litų.

Iki šio paskyrimo Ona Jukniuvienė dirbo Žemės 
ūkio skyriaus specialiste.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Į vedėjo kėdę nebegrįš

A.Katliorius pirmą kartą darbo 
neteko baigiantis 2010-iesiems. 
Tada jis buvo devynioms paroms 
sulaikytas. Po to valdininką Anykš-
čių rajono apylinkės teismas nutei-
sė už piktnaudžiavimą tarnybine 
padėtimi ir kyšio ėmimą. Rajono 
apylinkės teismas sprendimą pa-
skelbė tik baigiantis 2013-iesiems. 
Kol vyko Anykščių teismo proce-
sas, A.Katliorius buvo laikinai nu-
šalintas nuo pareigų, ir Žemės ūkio 
skyriui trejus metus laikinai vado-
vavo O. Jukniuvienė.

Po Anykščių teismo sprendimo, 
kuriuo A.Katlioriui uždrausta metus 
dirbti valstybės tarnyboje, susiklos-
tė paradoksali situacija. Mat teis-
mas tuo pačiu sprendimu panaikino 
ir anksčiau skirtą procesinę prievar-
tos priemonę – laikiną nušalinimą 
nuo pareigų. Kadangi A.Katliorius 
apylinkės teismo sprendimą ap-
skundė antros instancijos teismui, 
kol jo apeliacinį skundą nagrinėjo 
Panevėžio apygardos teismas, val-
dininkas vėl vadovavo Anykščių 
savivaldybės administracijos Že-
mės ūkio skyriui. 
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Karui ar stichinei nelaimei ištikus anykštėnai turėtų bėgti į evakuacijos centrus mokyklose ir seniūnijose. Tiesa, iš rajono būtų išga-
benti tik maždaug 10 procentų gyventojų, o kitų gelbėjimas – jų pačių reikalas, paaiškėjo pasidomėjus rajono evakuaciniais planais.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.ltO jeigu karas...

Kylus karui rajono gyventojų evakuacijai vadovautų ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
DIREKTORIUS VILIU JUODELIS. Įdomu, kad šis valdininkas buvo KGB rezervo kapitonas.

Naikinama 
Inkūnų 
parapija

Bendrovė – kaip neatsakingas 
mokinys, vis vėluoja

Vida DIČIŪNAITĖ, savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja: „Gimnazija 
pasirinko tokį variantą, kad sutars su 
statybininkais, jog jie per pamokas ne-
kels triukšmo, o vaikai 
liks mokytis.“

Vairavo 
neblaivūs

Utenos apskrities vyriausiasis 
policijos komisariatas paskelbė 
keturių anykštėnų, kurie vairavo 
neblaivūs, pavardes.
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temidės svarstyklės

Padangos. Vasario 7 d. apie 
10 val. Anykščių r. sav., Ka-
varsko sen., pastebėta, kad iš 
sandėliuko pavogtos 4 vasari-
nės padangos, raktų rinkinys 
su dėže. Nuostolis – 231 euras.

Vairavo 
neblaivūs

Utenos apskrities vyriausiasis 
policijos komisariatas paskelbė 
keturių anykštėnų, kurie vairavo 
neblaivūs, pavardes.

 Vaidas Žukauskas (1983 m.) 
„įpūtė“ 2,42 promiles, jam skir-
ta 1 tūkst. 158 eurų bauda. Vy-
ras vairavo neblaivus ir neturė-
damas teisės vairuoti.

Domas Jakys (1955 m.) „įpū-
tė“ 0,56 promilės. Jam atim-
ta teisė vairuoti 12 mėnesių ir 
skirta 289 eurų bauda.

Artūras Zabiela (1972 m.) 
vairavo būdamas sunkaus gir-
tumo (2,61 promilės). Už tai 
vyras užsidirbo 579 eurų bau-
dą ir dviems metams prarado 
teises.

Egidijui Pranckevičiui (1981 
m.) skirtas 22 parų areštas. Jis 
„įpūtė“ 1,42 promilės.

Ankščiau nei didysis finalas, 
vyko mažasis finalas. Jame susiti-
ko „Liberalų“ ir „Taifūno“ ekipos. 
„Taifūno“ komanda pirmajame kė-
linyje „rodė nagus“ prieš praėjusių 
metų čempionus, tačiau čempio-
nišką charakterį parodę „Liberalai“ 
sutriuškino „Taifūną“ 95:56. 

Varžybų pertraukoje vyko 
„Anykščių Snaiperis 2015“ kon-
kursas. Atrankoje geriausiai pasiro-
dė ir į pusfinalį pateko: Tautvydas 
Jodelis, Saimonas Butkys, Gedimi-
nas Žiukas ir Silvijus Živatkauskas. 
Pusfinalyje geriausius rezultatus 

Baigėsi krepšinio pirmenybės Algirdas KALINOVAS

Sekmadienį baigėsi Anykščių rajono vyrų krepšinio pirmeny-
bės. Po dviejų mėnesių trukusios kovos čempionais tapo ,,Jaros 
Sauga“ komanda. Ji sekmadienį vykusiame finale įveikė jauniau-
sią pirmenybių komandą „Anykščių KKSC“ - 79:66. 

pasiekė T. Jodelis ir S. Živatkauskas 
atitinkamai surinkę 21 ir 19 taškų. 
Finalą pradėjęs S. Živatkauskas ti-
kriausiai jau buvo pavargęs ir surin-
ko vos 12 taškų, tuo tarpu T. Jodelis 
net 24. Būtent jis ir tapo „Anykščių 
snaiperiu 2015“. Beje, tarp finalo 
dalyvių įspūdingas amžiaus skir-
tumas: T.Juodeliui - 20 metų, o 
S.Živatkauskui – 57-eri.  

„Kūno kultūros ir sporto cen-
tras“ varžybų pertraukėlių metu 
buvo parengę įvairiausių užduočių 
žiūrovams, kurių metu buvo gali-
ma laimėti prizus.

Anykščių miškų urėdijos urė-
das Sigitas Kinderis, paklaus-
tas, ar nerado reido metu rie-
dančių „fūrų“, kaip Dzūkijoje, 
šyptelėjo: „Lenkija toli“. 

Miškų savininkai - tvarkingi
Sausio – vasario mėnesiais Valstybinės miškų tarnybos ir miš-

kų urėdijų pareigūnai vykdo akciją „Miškas 2015“. Akcijos tiks-
las – užkardyti teisės pažeidimus, susijusius su neteisėtu miško 
kirtimu, neteisėtai iškirstos medienos gabenimu. Įpusėjus akcijai 
Anykščių rajone grubių pažeidimų neužfiksuota. 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykščių miškų urėdijos urė-
das Sigitas Kinderis sakė, jog yra 
patenkintas akcijos eiga ir rezul-
tatais. „Palyginus, esam tikrai 
patenkinti, nes per du reidus už-
fiksavom tik du nežymius pažei-
dimus, vadinasi, Anykščių rajono 
miškų savininkai ir vežėjai yra 
tvarkingi. Bent jau kol kas, nes 
visame rajone vienu metu negali 

būti“,- sakė S.Kinderis 
Akcija „Miškas“ prasidėjo rei-

du sausio 22 dieną. VĮ Anykščių 
miškų urėdijos mobilios grupės 
valstybiniai miškų pareigūnai 
tikrino vykdomus kirtimus pri-
vačiuose miškuose. Buvo sustab-
dyta viena transporto priemonė 
gabenamai medienai patikrinti. 
Šio reido metu pažeidimų nenu-

statyta.
O sausio 25 d. vyko antrasis 

reidas, kuriame jungtinė Vals-
tybinės miškų tarnybos Miškų 
kontrolės teritorinio poskyrio ir 
Anykščių miškų urėdijos grupė 
patikrino keturias privačių miškų 
kirtavietes. Patikrinimo metu nu-
statyti du teisės aktų pažeidimai: 
vienas – miško savininkas netu-
rėjo medienos gabenimo doku-
mentų, kitas – kirtimų taisyklių 
nesilaikymas.

„Reidai vyks ir toliau, yra su-
darytas grafikas, savaime supran-
tama, jo neviešiname. Dirbs jung-
tinė grupė“,- sakė S.Kinderis. 

Kelias. Jeigu Lietuva nebūtų 
įstojusi į NATO, ji šiandien kaip 
Ukraina, Moldova ar Gruzija 
neturėtų dalies savo teritorijos, sako 
krašto apsaugos ministras Juozas 
Olekas, vertindamas buvusio NATO 
vadovo Anderso Fogo Rasmuseno 
pareiškimą, kad Rusijos prezidentas 
Vladimiras Putinas turi pavojingų 
ambicijų ne tik Ukrainoje ir siekia 
išbandyti Vakarų pajėgumus Bal-
tijos šalyse. „Aš esu jau ne kartą 
sakęs, bet galiu dar kartą pakartoti, 
kad Lietuva pasirinko teisingą savo 
gynybos kelią, įstodama į NATO jau 
daugiau nei prieš 10 metų, nes apie 
1990-uosius metus mes buvome la-
bai panašioje situacijoje kaip Gru-
zija, Ukraina, Moldova. Ir jie šiek 
tiek suabejojo dėl savo valstybių ir 
gynybos krypties, ir visos iš jų jau 
neturi dalies savo teritorijos- tą dalį 
nuo jų vienaip ar kitaip yra atplėšusi 
Rusija, o Lietuva ir kitos Baltijos 
valstybės gyvena demokratinėse 
valstybėse su nepažeistomis savo 
teritorijomis“, - sakė J. Olekas. 

Pasirodymas. Premjeras Al-
girdas Butkevičius įsitikinęs, kad 
šaukti neeilinę Seimo sesiją nėra 
jokio reikalo, o opozicijos bandy-
mus tai padaryti vadina politika-
vimu ir bandymu pasirodyti prieš 
artėjančius savivaldos rinkimus. 
Sušaukti neeilinę sesiją vasario 10-
12 dienomis norėjo parlamentinė 
opozicija, dėl institucinių vaikų 
namų reformos ir Norvegijoje iš 
tėvų atimto Gabrieliaus B. pano-
rusi išgirsti socialinės apsaugos ir 
darbo ministrės Algimantos Pabe-
dinskienės ir užsienio reikalų mi-
nistro Lino Linkevičiaus atsaky-
mus. Sesijos surengti nepavyko po 
to, kai parlamentaras Jonas Varkala 
atsiėmė savo parašą dėl jos rengi-
mo. Joje planuota aptarti ir Darbo 
partijos neskaidraus finansavimo 
klausimus, diskutuoti pensijų kom-
pensavimo klausimais.

Padės. Pilietinės akcijos „Balto-
sios pirštinės“ savanoriams, kurie 
kovoja prieš rinkimų pažeidimus, 
įteikti policijos rėmėjų pažymėji-
mai. 21 savanoris pagelbės poli-
cijai Savivaldybių tarybų rinkimų 
metu, budės rinkimų apylinkėse, 
kartu su patruliais važinės po rin-
kimų apylinkių teritorijas ir rinks 
informaciją. Šie asmenys bus ko-
ordinatoriai, kuruojantys kitų sa-
vanorių veiksmus.

Siūlymas. Vyriausybė svarsto 
galimybę daugiau nei 1,5 viduti-
nio atlyginimo uždirbančių dar-
buotojų atžvilgiu taikyti libera-
lesnes Darbo kodekso nuostatas. 
Siūloma įteisinti galimybę su to-
kiais darbuotojais šalių susitarimu 
sudaryti terminuotas darbo sutar-
tis nuolatinio pobūdžio darbams, 
taip pat suvienodinti visų dar-
buotojų kategorijų įspėjimo apie 
darbo sutarties nutraukimą termi-
ną. Jis priklausytų tik nuo darbo 
stažo trukmės - siūlomi vieno ir 
dviejų mėnesių terminai. Taip pat 
siūloma atsisakyti didesnių kaip 
trijų mėnesių vidutinio darbo už-
mokesčio dydžio išeitinių išmokų 
mokėjimo ir susiaurinti taikomas 
garantijas atleidimo atveju. Minė-
tiems dirbantiesiems būtų nustaty-
tas 180 val. per metus viršvalandi-
nio darbo laiko limitas, atsisakyta 
viršvalandinio darbo ribojimo iki 
4 valandų per dvi dienas iš eilės ir 
nustatyta lankstesnė darbo dienos 
ir darbo savaitės trukmė - viduti-
niškai 8 ir 48 valandos.

Viskas prasidėjo prieš 75 metus, 
kai pamaldi ir turtinga žeme Inkū-
nų kaimo gyventoja Angelė Šukie-
nė susirūpinusi bažnyčią statyti ir 
parapiją steigti, vyskupui Kazi-
mierui Paltarokui pritarus, kurį 
sutiko Šiluvoje Šilinės atlaiduose, 
pasikvietė į savo namus gyventi, 
koplyčią įrengti ir dvasiniais rei-
kalais rūpintis Debeikių bažnyčios 
statytoją kun. Dominyką Mikšį.

Greitai kun. D. Mikšį pakeitė 
Andrioniškio klebonas Matas Šer-
mukšnis - buvo gauta žemės, numa-
tytos parapijos ribos, pradėta ruošti 

Naikinama Inkūnų parapija Raimondas GUOBIS

Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo sumanymu, teisiškai naiki-
nama jauniausia, mažiausia mūsų krašte Inkūnų parapija. Faktiškai 
ji jau senokai nebeegzistavo, mat buvo likę vos keliasdešimt parapi-
jiečių, o pamaldos bažnyčioje vykdavo vos kelis kartus per metus, tik 
didžiųjų švenčių proga.

medžiaga bažnyčios statybai. 
Bažnyčią statyti labai sukliudė 

karas, okupacijos, bet uoliems pa-
rapijiečiams triūsiant ir kun. Jonui 
Uogintui vadovaujant pagal inžinie-
riaus, nuo Andrioniškio kilusio Pra-
no Markūno projektą buvo pastatyta 
smailiabokštė, medinukė Švč. Vil-
niaus Aušros Vartų Dievo Motinos 
bažnyčia, kurią 1942 m. spalio 14 d. 
pašventino vyskupas K. Paltarokas. 

Deja, okupacija, pokaris, kolek-
tyvizacija, nuošalumas lėmė, kad 
kraštas sunyko - daugybė plotų 
buvo užsodinti mišku, netekę že-

mės nuošaliuose tarpumiškiuose 
daug kas nebenorėjo gyventi ir 
per kelis dešimtmečius iš buvu-
sių geraisiais laikais 900 inkūnie-
čių nebeliko nei šimto. Ilgametis 
klebonas Jonas Labakojis išvyko, 
naujajam jau tas užkampis nelabai 
berūpėjo, sekmadienių su pamal-
domis vis mažėjo, kol teliko vos 
kelios šventos šiai bažnyčiai ir 
bendruomenei dienos, bei Šv. Vin-
cento atlaidai vidurvasaryje. 

Iš vyskupijos kurijos šiomis 
dienomis  pasiekė žinia, kad Inkū-
nuose teliks koplyčia. Vyskupas L. 
Virbalas S.J. panoro viską sutvar-
kyti teisiškai - parapijos kaimai ir  
kaimeliai ir vėl bus išdalyti kaimy-
ninėms Svėdasų, Šimonių, Andrio-
niškio Debeikių ir gal net Viešintų 
bei Anykščių parapijoms.

Inkūnų parapiją iki šiol ap-
tarnavo Andrioniškio para-
pijos klebonai.

Civilinės metrikacijos skyriuje 
per sausio mėnesį užregistruota 18 
gimusių kūdikių, iš jų 11 berniukų 
ir 7 mergaičių. 17 vaikų gimė Lie-
tuvoje ir 1 užsienyje (Austrijoje). 
Iš visų registruotų vaikų 10 gimė 
susituokusiems tėvams ir 8 pripa-
žinta tėvystė. Kūdikiams suteikti 
tokie vardai: Dominykas (2 ), Ka-

Sausio mėnesį gimusius....
Pirmąjį naujųjų 2015-ųjų metų mėnesį daugiau anykštėnų mirė 

nei gimė, skyrėsi nei tuokėsi. Žodžiu, demografijoje nieko naujo.
jus, Rokas, Viktorija, Ugnė, Ignas, 
Aironas, Viltė, Ilyas, Matas, Ru-
gilė, Vytis, Liepa, Jonas, Kamilė, 
DiglėDomicelė, Majus.

Pirmojo vaiko susilaukė 9 šei-
mos, 2-ojo - 4, 3-ojo - 3 ir 5-ojo - 2 
šeimos. Jauniausia mama pagimdė 
turėdama 23 metus ir jauniausiam 
tėčiui buvo 23 metai. Vyriausia 

mama buvo 43 metų ir vyriausias 
tėvas - 45 metų. 

Sausio mėnesį susituokė 5 poros. 
3 tuokėsi Civilinės metrikacijos 
skyriuje, 1 bažnyčioje ir 1 užsienio 
valstybėje (Rusijoje ). Jauniausiai 
nuotakai - 23 metai, o jauniausiam 
jaunikiui - 27. Vyriausiai nuotakai 
- 56 metai, vyriausiam jaunikiui 
- 59. 3 vyrai ir 4 moterys tuokėsi 
pirmą kartą, 1 moteris ir 1 vyras - 
antrą ir 1 vyras - trečią.

Išsituokė 6 poros. Ilgiausiai santuo-
ka tęsėsi 27 metus, trumpiausiai - 1 .

Rajone sausio mėnesį sudaryti 
43 mirties įrašai. Mirė 20 vyrų ir 
23 moterys. Jauniausias vyras mirė 
45 metų, jauniausia moteris - 62. 
Vyriausias vyras mirė sulaukęs 91 
metų, o vyriausia moteris - 89. Mi-
rusių vyrų amžiaus vidurkis - 68,6 
metai, moterų - 78,4. Dažniausia 
mirties priežastis - širdies ir krau-
jagyslių ligos (29), antroje vietoje 
- vidaus organų (5) ir plaučių bei 
kvėpavimo takų (5) vėžiai. 

 -ANYKŠTA

Anykščių rajono krepšinių pirmenybių nugalėtojai - „Jaros sau-
gos“ krepšininkai.

Anykščių  kūno kultūros ir sporto centro archyvo nuotr.
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2015 m. vasario 10 d.SAVAITGALIO DISKUSIJA

spektras

komentarai

“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. 

@ „Specas“: „Pamatau Savicką 
su volvu su Savicku ant volvo ir 
noriu už juos balsuoti“.

@ „Paskaičiuokim broliai 
kurmiai“: „Mane sukrėtė libera-
lų reklama. Niekaip nesusigaudau 
ant kokio baldo buvo užrepečkin-
tas Pakeltis, kad reklamoje jo feisa 
yra aukščiau už  Tubio 190. Spė-
ju, tai buvo taburetė panaši į tas, 
ant kurių bobutės atsisėdę melžia 
karvute. Dar spėju, kad taburetę 
suorganizavo seniūnas Rasalas 
- greičiausiai rado prie Andrio-
niškio barelio malkinės. Paskai-
čiuokim broliai kurmiai, kiek mm 
išsiplėtė Pakelčio politinis akiratis, 
kai užlipęs ant to sėdimo daikto 
- bent 30 cm aukščio - jis išvydo 
politinių problemų kamuojamus 
Anykščius? Gal apsimokiau buvo 

Pakelčiui lipti ne ant taburetės, o į 
bažnyčios bokštą?“

@ „Kazimieras“ : „Šios rinki-
minės kampanijos metu matosi, 
kaip kai ne kurie politikieriai ban-
do maksimaliai išnaudoti viešąją 
erdvę. Ypač dažnai lankosi preky-
bos centruose, tokiu būdu bandy-
dami gyvai komunikuoti su rinkė-
jais. Labai juokingai atrodo tas jų 
perdėtas mandagumas“.

@ „Vytautas“ to „Kazimie-
ras“: „Labai gerai daro tie, kurie 
bent deda pastangas komunikuoti, 
pasirodyti „gyvai“. Kas tokie tie? 
Būtų labai įdomu sužinoti“.

@ „Kazimieras“ to „Vytautas“ 
: „Savaime aišku, kad politikuo-
jant reikia kaip įmanoma daugiau 
išnaudoti viešąją erdvę, tik jokių 
būdu nepadaryti sviesto - svies-
tuoto, ar tai lietaus šlapio. Nes 
perdėtas mandagumas, nevykusi 
vaidyba, lygtai bandymas užmegz-
ti dialogą apie „ūkį ir bites“, pasė-
koje agitavimas už save, nesuteikia 
kandidatui patrauklumo, greičiau 
paverčia jį pajacu. Paprastai lazdą 
tokiais atvejais perlenkia tie, kurie 
neturi šansų laimėti rinkimus. Kas 
tokie? Pirštais nerodysiu“.

@ „Vytas“: „Fotošopo galimybės 
šiuose rinkimuose panaudotos sė-
kmingai - Pakelčiuko ir Tubio ūgio 
sulyginimas bei Rasalas su Obele-
vičiaus svajonių barzda, bet tikrai 

dar ne iki galo. Obelevičius galėtų 
reklamuotis kaip grybas - atitiktų 
jo skleidžiamą mero veiklos idėją , 
o Liogė galėtų sakyti kalbas užlipęs 
ant šiukšlių konteinerio arba mojuoti 
pro šiukšlevėžės kabinos langą. So-
cialdemokratas Žiogelis privalėtų 
filmuotis su kiaulių prie valdiško 
lovio banda. Kiaulių lovyje - rožės. 
Atitiktų socdemų rajone vykdomą 
politiką - į visas laisvas darbo vietas 
priimti tik socialdemokratų partijos 
narius. Tokia reklama būtų naudinga 
ne tik kandidatams, bet ir rinkėjams 
- jie lengviau įsimintų, ką žada jų la-
bui nuveikti į valdžią išrinkti politi-
kai. Tai padėtų“.

@ „Ona“: „Manęs agitacija ne-
veikia. Mane veikia nuveikti darbai 
iki rinkimų. O iki rinkimų veikė 
tik socialdemokratai. Pritariu Vy-
tui, kad jie į daugumą laisvų darbo 
vietų pritupdė savų žmonių, o kon-
kursus laimėdavo vis tos pačios ir 
tos pačios bendrovės. Konservato-
riai tylėjo kaip pelės po šluota, o 
kai kalbėdavo tai tik apie grybus ir 
obuolius. Kalbos buvo gražios, tik 
kas iš to. Per šių partijų valdymo 8 
metus rajonas sunyko, iš jo dingo 
stambesnės įmonės ir pasitraukė net 
bankai ir dujų, elektros kontoros. 
Gyventi daugumai žmonių pasida-
rė tik sunkiau. Man mano piniginės 
turinys geriausia agitacija, todėl už 
esančius valdžioje aš nebalsuosiu. 
8 metai – ilgas laikas. Ką mokėjo, 
jau parodė, todėl gražūs popierėliai 
pašto dėžutėje manęs neįtikins“.

@ „Aš“: „Irgi Rasalo darbą iš-
skirčiau kaip vaiku darželio lygio, 
o ne politiko. Apskritai, liberalai 
labiausiai nuvylė. Pirmiausia, kad 

meru iškėlė ne Luką, o didžiulę 
pensiją gaunantį buvusį policinin-
ką, po to savo nesolidžia, popu-
listiška, Savicko lygio programa. 
Galėję gerai rinkimuose pasirodyti 
liberalai susimovė, prarado šan-
są“.

@ „Ale“ to „Aš“: „Ale tas pen-
sijonas politikas geroookai jaunes-
nis už mylimą merą, vicemerą ir 
Kapitoną“.

@ „Tu“ to „Ale“: „Man tie 3 
labai patinka- vis atsimenu Viciną, 
Margunovą ir Nikuliną“.

@ „vienodai“: „Vienodai šlykš-
tūs liberalai, koncervai, darbiečiai, 
paksininkai, tvarkiečiai ar socde-
mai-visi vienodai naikina Lietuvą 
ir lankstosi Briuseliui“.

@ „Juozas“: „Veikia reklama, 
tik nebūtinai teigiamai. Yra net 
protingų žmonių, kurie mano, kad 
kuo dažniau išnirsi į eterį ar pasiro-
dysi plakate, tuo labiau tave žmo-
nės palaikys... Labai dažnai būna 
atvirkščiai: kas daugiau šneka, iš 
to labiausiai juokiasi ar piktinasi... 
Kandidatai, turėkit ryšį su žmo-
nėmis, analizuokit savo mintis ir 
veiksmus“.

@ „Janina“: „Jeigu žmogus turi 
proto - neveikia! Jei neturi proto - 
tiki nesveikais pažadais ir net bal-
suoja už plakatą, o ne už žmogų“.

@ „Vita“: „Mane irgi veikia. 
Atstumiančiai. Po liberalų „rekla-
mos“, kad „privers valdininkus 
dirbti“, tiek aš, visą gyvenimą 
balsavusi už liberalus, tiek mano 
kolegės jaučiamės apspjaudytos ir 
mūsų balsų liberalai nesitikėkit“.

 (Komentatorių kalba netaisyta)
-ANYKŠTA

Statybininkai 
moka tempti 
laiką

Rita UTURYTE, mokytoja:
„Manau, kad valdžia labiau turė-

tų kontroliuoti projektus vykdan-
čias bendroves. Be jokios abejo-
nės, statybos darbai, kurie vyksta 
prasidėjus mokslo metams, blaško 
mokinius, taip pat jiems ir nesau-
gu.

Mano nuomone, statybininkams 
trūksta atsakomybės, o bendrovės 
„tempia laiką“, galbūt taip sten-

Bendrovė – kaip neatsakingas mokinys, vis vėluoja
Anykščių J. Biliūno gimnazijos pastato renovacija niekaip nesi-

baigia, nors UAB „Anrestas“ darbus turėjo užbaigti dar spalio mė-
nesį. Terminas pratęstas iki sausio 16 dienos, tačiau darbų pabai-
gos dar nematyti. Gimnazijos direktorė Regina Drūsienė tvirtina, 
kad kolektyvas prisitaikė prie vykstančių statybų ir jos ugdymo 
procesui nemaišo.

Anykštėnų klausėme, kaip jie vertina vėluojančių Anykščių sta-
tybininkų darbą.

giasi daugiau pinigų uždirbti. Kiek 
pastebėjau ir kitose statybose, sa-
kykim, tiesiant kelius ir kanaliza-
ciją, darbai vykdavo labai vangiai. 
Darbininkai padirba ir sėdi, pama-
to, kad atvažiuoja valdžios mašina, 
puola visi dirbti“.

Kontrolė buvo, 
bet padėjo 
menkai

Rolandas JURKĖNAS, J. Bi-
liūno gimnazijos tarybos pirmi-
ninkas:

„Vasarą diena dienon dėjau pa-
stangas, kad vyktų remontas. Jei 
nebūčiau vaikščiojęs, mokslo me-
tai gal nebūtų prasidėję pastate. 
Buvo daug pokalbių su bendrove, 
rajono valdžia. Kontrolė statybi-
ninkų buvo pakankama, nes buvo 
ir spaudimo, ir pagąsdinimo. Pro-
blema ta, kad bendrovė „Anrestas“ 
prisiima objektų ir neturi pakanka-
mai pajėgumų, pakankamai žmo-
nių, kad vyktų remonto darbai.

Situacija dviprasmiška, nes įmonė 
laimėjo pasiūliusi pigiausią kainą, 
dirba joje irgi anykštėnai. Nepalai-
kysi tokios įmonės, vadinasi, nepa-
laikysi vietinio verslo. Tačiau darbai 
vėluoja ne savaitę, ne mėnesį, o jau 
visą pusmetį. Jei per kažkokius teis-
mus reikalauti delspinigių iš savos 
įmonės, vėl blogai. J.Biliūno gimna-
zijos remonto atveju matau tik vie-
nos įmonės problemą. Be to, kad joje 
dirba anykštėnai, daugiau privalumų 
šitos įmonės aš nematau. Sakykim, 
kitų rajonų įmonės, kurios laimi 
konkursus Anykščiuose, stengiasi 
atlikti viską laiku ir kokybiškai.“ 

Gimnazija 
nesutiko 
keltis kitur

Vida DIČIŪNAITĖ, savival-

dybės Švietimo skyriaus vedėja:
„Apie šitą situaciją ne vie-

ną kartą kalbėjom su direktore, 
siūlėme dalį vaikų, kol vyksta 
remontas, perkelti į kitas moky-
klas. Gimnazija pasirinko tokį 
variantą, kad sutars su statybinin-
kais, jog jie per pamokas nekels 
triukšmo, o vaikai liks mokytis. 
Kiek žinau, susitarimo laiko-
masi, per pamokas nekaukši. O 
daugiau mes kažkokios įtakos 
padaryti negalime, juk nesame 
viešųjų pirkimų komisija, galime 
tik prašyti ar tartis. O jei prašyti, 
tai tik vieno dalyko – pažadėjai, 
turi ištesėti.

Dėl vykstančių darbų ne kar-
tą ėjom į gimnaziją ir su rajono 
vadovais, ir su švietimo ministru, 
kalbėjomės su įmonės atstovais. 
Mano galva, problema yra su pa-
čia bendrove, kuri visur vėluoja 
atlikti darbus. Šiuo metu remon-
tuojama Troškūnų gimnazija, ten 
irgi vėluojama.“

-ANYKŠTA

Apie politinę agitaciją
Artėjant savivaldos rinkimams įsibėgėja ir rinkiminė kam-

panija. Miestas nuklijuotas agitaciniais plakatais, socialiniuose 
tinkluose sklando įvairūs fotomontažai, viešojoje erdvėje vyksta 
politikų ginčai bei diskusijos ir t.t. 

Naujienų portalo anyksta.lt rubrikoje „Savaitgalio diskusija“ 
skaitytojų klausėme: Ar Jums įdomi rinkiminė kampanija? Ar 
politikų agitacija turės įtakos Jūsų pasirinkimui? Ar matėte iš-
skirtinių rinkiminių triukų?

Pasitiki. Miuncheno saugu-
mo konferencijoje Vokietijoje 
dalyvaujanti Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė teigė pasitikinti 
Vokietijos kanclerės Angelos 
Merkel užsienio politika. Lietuvos 
vadovė tarptautinę bendruomenę 
taip pat įspėjo būti pasirengus 
Ukrainą paremti visomis 
įmanomomis priemonėmis. 

Kremlius. Kremliaus atstovas 
Dmitrijus Peskovas pirmadienį 
pareiškė, kad derybos tarp Ru-
sijos prezidento Vladimiro Puti-
no, Vokietijos kanclerės Angelos 
Merkel ir Prancūzijos prezidento 
Fransua Olando buvo konstruk-
tyvios, o Rusijos lyderiui nebuvo 
iškelti jokie ultimatumai. „Mes 
jau viską pasakėme apie derybų 
toną. Niekas niekada nekalbėjo 
su prezidentu ultimatyviu tonu ir 
netgi negalėtų, net jei to norėtų“, 
- Rusijos radijo stočiai sakė D. 
Peskovas.

Sankcijos. Tęsiantis Ukrainos 
konfliktui su Rusija, Europos 
Sąjungos (ES) užsienio reikalų 
ministrai pirmadienį nusprendė 
išplėsti sankcijas. Į sankcionuo-
jamųjų sąrašą įtraukta dar 19 
asmenų ir 9 bendrovės. Taigi są-
rašas asmenų, kuriems uždrausta 
atvykti į Bendrijos šlis ir kurių 
sąskaitos įšaldomos, išaugo nuo 
132 iki 151. Bendrovių padau-
gėjo nuo 28 iki 37. Sankcijų įgy-
vendinimas atidėtas savaitei. Jos 
turėtų įsigalioti kitą pirmadienį.

Graikija. Graikijos premjeras 
Aleksis Cipras pareiškė laikysian-
tis savo planų atsisakyti griežto 
taupymo paramos ir tarptautinės 
paramos plėtros. Per savo 
pirmąjį pasisakymą parlamente 
sekmadienį Graikijos premjeras 
pabrėžė nenorįs tęsti tarptautinės 
kreditorių paramos, tačiau tiki-
si paimti trumpalaikę paskolą 
iki vasaros, kad laimėtų kiek 
laiko ir galėtų peržiūrėti skolą. 
A.Cipras taip pat pažadėjo lai-
kytis savo ikirinkiminių pažadų. 
Jis pareiškė, kad pagrindinė kova 
bus nukreipta prieš korupciją ir 
mokesčių vengimą. Graikijos 
premjeras pažadėjo padidinti 
minimalų atlyginimą ir grąžinti į 
darbą valstybės tarnautojus, atle-
istus ankstesnės vyriausybės pa-
gal griežto taupymo programą.

Nepritaria. Kancleris Verne-
ris Feimanas pareiškė, kad Aus-
trija nepritaria Ukrainos pajėgų 
ginklavimui. „Nemanau, kad 
kariniai veiksmai padės išspręs-
ti konfliktą. Aš nepritariu ginklų 
siuntimui“, - savo poziciją dėstė 
V. Feimanas.

Pozicija. Ukraina gaus iš 
Jungtinių Valstijų papildomos 
ekonominės ir kitokio pobūdžio 
pagalbos, pareiškė JAV valsty-
bės sekretorius Džonas Keris, 
atsakydamas apie galimą para-
mą Kijevui ginkluote. „Neturiu 
jokių abejonių dėl to, ar Ukraina 
gaus papildomos ekonominės ir 
kitokio pobūdžio pagalbos. Taip 
elgiamės suprasdami, kad kari-
nio sprendimo nėra. Sprendimas 
turi būti priimtas politikos ir di-
plomatijos sferoje“, - pareiškė 
Dž. Keris ir pridūrė, kad Rusijos 
prezidentas turėtų pakeisti savo 
pasirinktą kryptį.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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(Atkelta iš 1 p.)
Skundo nagrinėjimas užsitęsė 

ilgiau nei metus ir 2010 m. prasi-
dėjęs A.Katlioriaus teismo proce-
sas baigėsi tik 2015-aisias...  Beje, 
A.Katliorius dar turi galimybę 
skųstis kasacine tvarka į trečios 
instancijos teismą. Tad galbūt bylo-
je dar visi taškai nesudėti.

Panevėžio apygardos teis-
mas nutartį, kuria buvo atmestas 
A.Katlioriaus skundas, priėmė va-
sario 2-ąją. Vasario 3-ąją jis pasi-
prašė dviejų savaičių atostogų, ta-
čiau, kai iki savivaldybės atkeliavo 
teismo nutartis, A.Katliorius iškart 
buvo išleistas į ilgas atostogas...  

A.Katlioriui priteista ir pinigi-
nė bauda – 19 tūkst. 500 litų bei 3 
tūkst. litų vertės turto konfiskacija. 
Tiesa, už devynias paras, praleistas 
laikinajame sulaikyme, A.Katlioriui 
bauda bus sumažinta 2 tūkst. 240 
litų.   

ANYKŠČIŲ SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTO-
RIAUS VILIAUS JUODELIO tei-
gimu, šį kartą A.Katliorius iš darbo 
atleistas visiems laikams. Kitaip ta-
riant, jo darbo vieta nebebus saugo-
ma – savivaldybės administracija 
galės skelbti konkursą Žemės ūkio 
skyriaus vedėjo pareigoms užimti. 
O A.Katliorius praėjus teismo skir-
tam terminui – vieneriems metams 
– vėl galės bendra tvarka preten-
duoti į valstybės tarnautojo vietą.  

Panevėžio apygardos teismas 
paliko galioti ir buvusiam Žemės 
ūkio skyriaus darbuotojui Alvydui 
Timinskui Anykščių apylinkės teis-
mo skirtą 6 tūkst. 500 litų baudą, 

Antanas Katliorius vėl 
atleistas iš darbo

iš jos išskaičiuojant 520 litų, kaip 
kompensaciją už dvi paras, praleis-
tas laikinajame sulaikyme. 

Sudarė sąlygas milijoninius
konkursus laimėti Anykščių
bendrovėms

Priminsime, jog Anykščių rajono 
apylinkės teismas nustatė, kad kal-
tinamasis A. Katliorius, būdamas 
valstybės tarnautoju ir turėdamas 
administracinius įgaliojimus žemės 
ūkio – melioracijos srityje, 2010 
metais savo ir savo sūnaus nau-
dai netiesiogiai iš UAB „Kurklių 
karjeras“ direktoriaus Kazimiero 
Daškevičiaus per keturis kartus sta-
tybinėmis medžiagomis, paslaugo-
mis ir pinigais (3 tūkst.Lt) priėmė 
kyšį už sudarymą išskirtinių sąlygų 
UAB „Kurklių karjeras“ laimė-
ti melioracijos statinių naudotojų 
asociacijos „Judinys“ organizuotą 
melioracijos statinių rekonstravimo 
darbų viešąjį pirkimą už 1 mln.99 
tūkst.Lt. „Tuo A. Katliorius pa-
žeidė valstybės tarnybos įstatymų 
viršenybės, teisėtumo ir skaidrumo 
principus bei valstybės tarnautojo 
teisingumo, nesavanaudiškumo, 
nešališkumo, etikos principus. Dėl 
neteisėtų A. Katlioriaus veiksmų 
savivaldybės administracija ir vals-
tybė patyrė didelės turtinės žalos 
– buvo neteisėtai laimėtas viešasis 
per 1 mln.Lt vertės darbų ir paslau-
gų pirkimas, paminti viešųjų pirki-
mų principai, apribotos kitų ūkio 
subjektų teisės sąžiningai konku-
ruoti dalyvaujant viešųjų pirkimų 
konkurse, nebuvo išnaudotos gali-

mybės perkamas paslaugas įsigyti 
pigiau“, - rašoma nuosprendyje. 
Be to, A. Katliorius, veikdamas 
bendrininkų grupėje su žemės ūkio 
skyriaus vyresniuoju specialis-
tu A. Timinsku ir AB „Anykščių 
melioracija“ direktoriumi Bronis-
lovu Laurikėnu, neteisėtai sudarė 
sąlygas laimėti Raguvėlės meli-
oracijos statinių naudotojų aso-
ciacijos viešojo pirkimo konkur-
są, kurio vertė 1 mln.86 tūkst.Lt. 
Buvęs A. Katlioriaus pavaldinys A. 
Timinskas UAB „Kurklių karjeras“ 
atstovui Valentinui Vanagui atsklei-
dė konfidencialią informaciją apie 
potencialius viešojo pirkimo daly-
vius, tuo sudarydamas sąlygas K. 
Daškevičiui susitarti su konkursu 
susidomėjusiomis įmonėmis neda-
lyvauti viešajame pirkime ir kad 
konkurso nugalėtoja būtų paskelb-
ta vienintelė viešajame pirkime 
dalyvavusi įmonė UAB „Kurklių 
karjeras“. O kitame konkurse A. 
Timinskas, įtraukdamas tam tikrus 
reikalavimus, sudarė sąlygas jį lai-
mėti AB „Anykščių melioracija“.  
(Arvydas LINGAITIS „Antanas 
Katliorius nuteistas, bet grąžintas į 
darbą“, „Anykšta“ 2013-12-28).  

Antanas Katliorius kaltu 
neprisipažino

Anykščių rajono apylinkės 
teisme kartu su A.Katlioriumi ir 
A.Timinsku buvo teisiamas ir buvęs 
UAB „Kurklių karjeras“ direktorius 
Kazimieras Daškevičius. Jis kaltin-
tas kyšio davimu. K.Daškevičius 
nuo baudžiamosios atsakomybės 

buvo atleistas pagal laidavimą. Vie-
nerius metus už K.Daškevičių at-
sakingas, teismo sprendimu, buvo 
jo sūnus UAB „Kurklių karjeras“ 
direktorius Dainius Daškevičius.

K.Daškevičius savo kaltę Anykš-
čių rajono apylinkės teisme pripa-
žino, A.Timinskas kaltę pripažino 
iš dalies, o A.Katliorius neigė. 
„Aš dirbau Žemės ūkio skyriaus 
vedėju ir man pagal pareigas ne-
priklausė organizuoti viešųjų pir-
kimų. Į komisiją buvo deleguotas 
A. Timinskas. Esu kalbėjęs su B. 
Laurikėnu ir K. Daškevičiumi, 
kad bus organizuojami viešųjų 
pirkimų konkursai ir siūliau jiems 
juose dalyvauti. Kadangi mačiau, 
jog A. Timinskui sunku sutvarkyti 
konkurso dokumentus, jį konsul-
tavau. A. Timinskui paaiškinau, 
kad konkursą laimėtų tos įmonės, 
kurios pajėgios atlikti kokybiškai 
darbus. Visi dokumentai buvo pa-
tikrinti viešųjų pirkimų tarnyboje 
ir pažeidimų nenustatyta. Kai vyko 
konkursas, aš atostogavau. Jokių 
pinigų iš K. Daškevičiaus aš nega-
vau.“ – Anykščių rajono apylinkės 
teismui dėstė A.Katliorius.    

Atstovavo du advokatai

Į Panevėžio apygardos teis-
mą A.Katliorius ėjo su dviem 
advokatais. Kartu su ankstesniu 
A.Katlioriaus gynėju Vytautu Kup-
cikevičiumi dirbo ir Algimantas 
Kliunka. A.Kliunka, buvęs Lietu-
vos generalinės prokuratūros vy-
riausiasis prokuroras, iš šių pareigų 
pasitraukęs prieš ketverius metus, 

po triukšmingai atšvęsto gimtadie-
nio.

A.Katlioriaus ir A.Timinsko bylą 
Panevėžio apygardos teisme na-
grinėjo teisėjų kolegija – Jolanta 
Raščiūvienė, Algirdas Gaputis ir 
Evaldas Vanagas. Teisėjų kolegija 
išanalizavusi Anykščių rajono apy-
linkės tesimo sprendimą konstata-
vo: „Pirmosios instancijos teismas 
visapusiškai ir objektyviai ištyrė, 
tinkamai įvertino bylos įrodymus, 
todėl priimtas sprendimas atitinka 
Žmogaus teisių ir pagrindinių lais-
vių apsaugos konvencijos 6 straips-
nio 1 dalies bei BPK nuostatas.  
Nuteistojo A. K. ir jo gynėjo bei nu-
teistojo A. T. gynėjo apeliaciniuose 
skunduose išdėstyti argumentai 
nepaneigia pirmosios instanci-
jos išvadų ir negali būti vertinami 
kaip pagrindas naikinti skundžiamą 
nuosprendį, o apeliantų reiškiamas 
nesutikimas su teismo padaryto-
mis išvadomis, nenustačius esmi-
nių BPK pažeidimų, nėra pagrin-
das naikinti pirmosios instancijos 
teismo nuosprendį. Apeliacinės 
instancijos teismas, sutikdamas su 
pirmosios instancijos teismo at-
liktu įrodymų vertinimu bei teisės 
taikymu, pritaria pirmosios instan-
cijos teismo sprendimo motyvams 
ir konstatuoja, kad pirmosios ins-
tancijos teismas padarė teisingą ir 
išsamiu bylos aplinkybių ištyrimu 
pagrįstą išvadą dėl nuteistųjų A. K. 
ir A. T. kaltės jiems atlikus inkrimi-
nuotus nusikalstamus veiksmus, ką 
patvirtina ir visų pirmiau nurodytų 
aplinkybių bei skundžiamame teis-
mo nuosprendyje aptartų įrodymų 
visuma. Pirmosios instancijos teis-
mas A. K. ir A. T. atžvilgiu priė-
mė pagrįstą bei teisingą procesinį 
sprendimą, dėl ko Anykščių rajono 
2013 m. gruodžio 20 d. nuospren-
džio apeliaciniame skunde nurody-
tais motyvais naikinti ar keisti nėra 
pagrindo“.

(Atkelta iš 1 p.)

7 tūkstančiai gyventojų. Tai vaikai, 
neįgalieji, o kitiems gyventojams 
reiktų evakuotis patiems“, - kalbėjo 
G.Vaičiūnas. 

Jis pabrėžė, kad tai būtų tik kaž-
kokių nelaimių atveju, o štai karo 
atveju vyktų viskas kiek kitaip. „Mes 
neplanuojam karo atvejų. Tada visus 
reikalus tvarkytų karo komendantas, 
kuris ir spręstų, ar reikia evakuacijos, 
bei tvarkytų visą civilį rajono gyveni-
mą“,- aiškino G.Vaičiūnas.   

Pasak G.Vaičiūno, per 20 nepri-
klausomybės metų rajone nebuvo 
iškilusi nė viena ekstremali situ-
acija. „Tik durpynų gaisrai 2005 
metais, prie Rūkiškio, Juostininkų, 
kuriuos gesino trijų savivaldybių 
ugniagesiai, patenka į tą ekstrema-
lių situacijų kategoriją. Tačiau eks-
tremalią situaciją gali tekti paskelbti 
bet kada, sakykim, jeigu bus nusta-
tytas kiaulių maras. Tokia žmogaus 
arba gyvūnų užkrečiama liga, ku-

O jeigu karas...

Savivaldybės civilinės saugos 
specialistas Gintaras Vaičiū-
nas sako, kad didelis nedar-
bas nelaikomas ekstremalia 
situacija, o ir evakuacijos 
kryptys tokiu atveju nenuma-
tomos. 

kurie numatyti gyventojų apsaugai 
tam tikrą laikotarpį, yra skirti gy-
ventojams surinkti ir išvežti į saugias 
teritorijas. Gyventojų evakuacijos 
punktai numatyti visose rajono mo-
kyklose, seniūnijose ir sutvarkytose 
bendruomenių patalpose. „Žinoma, 
tose mokyklose, kurios veikia“,- pri-
dėjo G.Vaičiūnas. 

„Sakykim, kažkuriame daugiabu-
tyje įvyksta nelaimė ir reikia iškelti 
gyventojus. Tokios vietos Anykš-
čiuose yra dvi – Anykščių techno-
logijos mokyklos bendrabučiai ir 
J.Biliūno gimnazijos bendrabutis“,- 
sakė G. Vaičiūnas. Jis taip pat sakė, 
kad yra numatytos ir kryptys, kur 
branduolinės avarijos atveju turėtų 
vykti Anykščių rajono gyventojai. 
„Tai Kauno ir Jonavos rajonai. Tie-
sa, evakuoti būtų ne visi, o maždaug 

Anykščių savivaldybėje atsakingas 
už gyventojų perspėjimą ir informa-
vimą, kur jiems karo ar stichinės ne-
laimės atveju susirinkti, kaip jie bus 
vežami ir į kokias vietas, yra ADMI-
NISTRACIJOS DIREKTORIUS 
VILIUS JUODELIS. Beje, ir visose 
šalies savivaldybėse už evakuaciją 
yra atsakingi administracijų vadovai.

Anykščių rajono savivaldybės 
Bendrojo ir juridinio skyriaus spe-
cialistas, kuruojantis civilinę saugą 
Gintaras Vaičiūnas “Anykštai” sakė: 
“Viskas yra numatyta plane, patvir-
tintame savivaldybės administracijos 
direktoriaus. Rajone yra numatytos 
ir evakuacijos kryptys, ir kolektyvi-
nės apsaugos statiniai, ir evakuacijos 
punktai“. 

Kolektyvinės apsaugos statiniai, 

rios neįmanoma likviduoti per 24 
valandas, laikoma ekstremalia si-
tuacija. Kaimyniniai rajonai jau yra 
jas paskelbę“,- sakė G.Vaičiūnas. 

Paklausus, ar didelis nedarbas ne-
laikomas ekstremalia situacija, ar to-
kiu atveju nenumatytos evakuacijos 
kryptys, G.Vaičiūnas juokėsi. „Ne, 
tokio atvejo nėra, tačiau yra metodi-
koje minimi socialiniai neramumai, 
susibūrimai. To Anykščių rajone 
nebuvo ir labai maža tikimybė, kad 
bus“,- sakė G.Vaičiūnas. 

Ką gi, anykštėnai jau keliolika 
metų evakuojasi kaip kas ir kur iš-
mano ir be instrukcijų. Pasidomėti 
ekstremalių situacijų valdymu pa-
skatino neseniai pasirodęs Krašto 
apsaugos ministerijos leidinys „Ką 
turime žinoti apie pasirengimą eks-
tremaliosioms situacijoms ir karo 
metui“, kuriame pasakojama apie 
valstybės ir savivaldybių veiksmus 
taikos ir karo metu. 

naujos knygos

Rimvydas Stankevičius. 

Pūgos durys: eiliuota pasaka

Rimvydas Stankevičius ir Ša-
rūnas Leonavičius atveria pūgos 
duris. 

Žinomas poetas ir eseistas Rim-
vydas Stankevičius šį kartą skai-
tytojams pristato eiliuotą pasaką 
„Pūgos durys“. Tai dailininko 
Šarūnas Leonavičiaus piešiniais 
puošta pasaka apie laumės burtus, 
užkeikimus ir pradanginimus, kol 

pūgos sublokšti pakeleiviai pasa-
koja įvairiausius nutikimus.

Kas gi ten vyko ir kodėl kilo 
pūga?

Nors knygoje slypi žiemiška ir 
vėjuota pasaka, pats autorius tei-
gia, jog ją gali skaityti visi nuo 
septynerių iki devyniasdešimt sep-
tynerių. Poetas eina tuo keliu, ku-
riuo ėjo Balys Sruoga, Vincas Krė-
vė, Salomėja Nėris ir kiti klasikai 
– iš naujo prakalbina svarbiausius 
lietuvių mitologinius pasakojimus. 

Atverkite duris ir sutikite pūgą!

Rašytojų sąjungos leidykla išleido
UAB „Anykštos redakcija“ gali

 paruošti ir atspausdinti

mlankstukus,  mbukletus, 

mreklamines skrajutes,  mblankus, 

mA3 ir A4 dydžio plakatus, 
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Sėkminga vietelė

Niekas gi tiksliai ir nežino, kada 
ta Žalioji atsirado, buvo nuo seno 
Janonių dvaro žemių pakraštys 
- pašiliai ir pustomo smėlio dirvo-
nai, bangelėmis sunešamos kopos, 
kuriose leisdavo visokiems ama-
tininkams, bežemiams, nors kiek 
dvarui naudos duosiantiems, apsi-
gyventi. Nuo seno čia kryžiavosi į 
kryžkelę judrūs vieškeliai, buvusi 
ir keleiviams pailsėti, žvarbią dieną 
pasišildyti ir pasilinksminti smuklė 
žaliomis durimis. Sako, tada kaž-
koks pakeleivis ir prilipdė šiai žaliai 
vietelei Žaliosios vardą.

Prekyba čia klestėjo ir vėliau, 
tarpukariu net kelios krautuvėlės 
vienu metu veikdavo, mat judrią 
kryžkelę pravažiuojančių, į ma-
lūną atvykstančių, miškuose prie 
medienos ruošos čia netrukdavo. 
Egzotiškiausias buvo prekybinin-
kas Rimavičius, iš netolimo kaimo 
kilęs, ilgokai kažkur Pietų Ameri-
koje uždarbiavęs ir su šiokiais to-
kiais kapitalais sugrįžęs čia, paupy, 
pakely, nemenką gabalą žemės pir-
kęs. Vedęs gražuolę Matulevičiūtę 
iš Daujočių tuoj troboje krautuvėlę 
atidarė, šalia didelių akmenų sieno-
mis erdvius rūsius išmūrijo, virš jų 
rengėsi statyti erdvų rūmą, kuriame 
būtų veikusi užeiga, smaguriui ir 
stipresniais gėrimais besivaišinan-
čio užkandai buvę pateikiamos po-
žemyje keptos šiltos, kvepiančios ir 
gardžios „barankos“. Deja, projekto 
įgyvendinti nesuspėjo - užėjo sovie-
tai, daug ką atėmė, privatų verslą 
uždraudė, bet sąmojingų sodiečių 
Paragvajumi pramintus namus nuo-

Visada žalia Žalioji Raimondas GUOBIS

Visai netoli, tik už septynių kilometrų nuo Svėdasų, pačiame 
parapijos pakraštėlyje, prie judraus plento, didesnių ir mažų ke-
lių kryžkelėje, upės Šventosios, Vaižganto tilto tebegyvuoja paki-
limus ir nuosmukius išgyvenęs Žaliosios kaimas. Buvo metų, kai 
gyvenančių ir dvi dešimtis priskaičiuodavo, o dabar jiems suskai-
čiuoti ir vienos rankos pirštų pakanka - lygiai penki. Visada žalias 
kampelis, mat kur pažvelgsi viršūnėmis moja amžinai žali pušy-
nai, daugelis pastatų ir jų stogų taip pat į temą - žali žalutėliai.

lat lankė vyrai. Mat su visai menku 
antkainiu, jau niekur kitur negau-
nant čia buvo galima įsigyti dažnai 
reikalingų svaigiųjų gėrimų.

Valdiška krautuvėlė kilota iš 
namo į namą, net kelis kartus api-
plėšta, bet pastačius jai atskira namą 
viskas tarsi ir nurimo, o daugelį 
metų ir čia prekiavo charizmatiškas 
pardavėjas, miklus skaičiuotojas 
Antanas Šermukšnis su linksma pa-
galbininke Irena Kazlauskiene, visų 
vadinama Jūra. Senai jau krautuvė-
lės Žaliojoje nebėra.

Modernus tiltas Vaižgantui

Gyveno čia amatininkų rusų sen-
tikių, gyveno ir lietuvių, pravažiuo-
davo žydai, vieškeliu keliaujančių 
nemenkai būdavo, tai ponas Jau-
gelis, pastatęs tiltą, jį administruoti 
apsukriam žydui pavedė ir tas po 5 
kapeikas ar daugiau nuo kiekvieno 
šį medinį inžinerijos šedevrą per-
važiuojančio vežimo šeimininko 
imdavo. Baudžiavai ir caro laikams 
į užmarštį nuslinkus, tarpukariu, jį 
prižiūrėjo valstybė, meistrai jį pa-
remontuodavo, kokį pagalį, spyrį ar 
lentą pakeisdavo ir laikėsi, tarnavo 
keliaujantiems senolis. Užvažiavus 
sunkesniam vežimui ar automobiliui 
braškėdavo, traškėdavo, dejuodavo, 
bet visad atlaikydavo. Kauno – Ro-
kiškio autobusas, kažkaip keistai 
savo maršrutą sukdavęs per Kur-
klius, Uteną sustodavo, keleiviai iš-
lipdavo, pereidavo tiltą vorele, o jau 
tada pervažiuodavo autobusas. Ma-
giškas statinys ypač traukdavęs pasi-
karstyti vaikus, susitikti, pasvajoti...

Nusprendė gi susisiekimo minis-

terija ir vieškelį patiesint, ir kiek 
aukščiau prieš srovę naują, mo-
dernų, amžiną tiltą pastatyti. Pats 
betono karalius – geriausias gelž-
betoninių konstrukcijų specialistas 
Lietuvoje inžinierius Pranas Mar-
kūnas naująjį tiltą suprojektavo, 
du metus didžioji statyba vyko - ne 
tik meistrai iš toliau, bet ir apylin-
kių vyrai darbo gavo - betono košę 
maišė, kalnus nukasė, vežė ir pyli-
mus pylė. Ir stengėsi, kai kurie net 
po dvi pamainas išdirbti valiojo, 
kad tik daugiau taip reikalingų litu-
kų užsidirbtų. Tikriausiu naujosios 
Lietuvos progreso stebuklu naujasis 
tiltas sušvito - šviesiai pilkos, grakš-
čios gelžbetoninės arkos, pakanka-
mai platus pravažiavimas, metali-
niai turėklai su tulpių žiedų formos 
lankstiniais, bei skulptoriaus Juozo 
Zikaro sukurtais svėdasiškio rašy-
tojo kan. Juozo Tumo - Vaižganto 
bareljefais. Ir pats tiltas tuoj pat 
paminkliniu tapo - Vaižganto vardu 
buvo pavadintas. Sovietmetyje ba-
reljefus kažkas nuplėšė, bene 1988 
m. naujus uždėjo, bet ir tuos jau 
naujosios Lietuvos laikų vandalai 
- metalistai nugvelbė. Tiltas, techni-
kos paminklo vardo vertas, taip pat 
naujosios Lietuvos „išmintingiems“ 
statytojams rūpinantis buvo sunai-
kintas, pastatytas naujas, bet kažin 
kaip ilgai deramai laikys. Bet vėl gi 
veikliems vyrams atsiras darbo, ga-
lės remontuoti ir remontuoti...

Malęs miltus ir milus vėlęs

Kada tiksliai atkaklūs vyrai Šven-
tąją čia užtvenkė, kada malūną pa-
statė, kas bepasakys. Sako, buvęs 
kadaise pastatas medinis, vanduo 
krisdamas iš viršaus didelį ratą suko, 
o tas judino girnas. Vėliau jau įtai-
sė modernesnę turbiną ir mūrą kelių 
aukštų iš akmenų apvalainių surentė. 
Ne tik visai paprastai malė, pikliavo, 
bet ir lentas pjovė ir dar milus vėlė, 
jėgos užteko - galinga, vandeninga 
čia upė. Vienas iš malūno savinin-
kų, vis į erdves plačiąsias virš žalių-
jų pušynų besižvalgantis jaunuolis 
Balys Karvelis savo dalią pardavęs 
į sklandymo mokyklą išvyko, lavi-
nosi, ne tik pilotu, bet sklandytuvų 
konstruktoriumi tapo -  pirmąją lie-
tuvišką skraidyklę BK 1 „Vanagas“ 
dar po prieš karą suprojektavo ir 
pagamino. Karas, pokaris, sovietinis 
lageris gerokai sutrukdė, bet gebėjo 
vėl prie savo pašaukimo sugrįžti - 
dar kelis puikiausius sklandytuvus, 
net pirmąjį sovietijoje iš plastiko - 
BKI 7 „Lietuva“ sukūrė. Deja, nei 
vieno „Žaliąja“ ar „Žaliuoju“ taip ir 
nepavadino.

Malūną įsigijęs Šaltinių kaimo ap-

sukrus ūkininkas Juozapas Rimkus iš 
nemenko ūkio ir visos pramonės pra-
sigyveno, sūnus išmokslino - Jurgį 
girininku, Kazimierą inžinieriumi, o 
Juozui versle ir žemėse pavedė tvar-
kytis. Pats gi statybomis susižavėjo, 
amžiną medžiagą gelžbetonį, gal tik 
kai kur pernelyg kalkėmis atskiestą, 
vartoti ėmė. Sumūrijo sodyboje prie 
vieškelio trijų pakopų kryžių su ni-
šomis, kuriose medines Nukryžiuo-
tojo ir Šv. Petro figūras įdėjo, aukštai 
herbą Lietuvos prilipdė ir dar užrašą, 
kad visi žinotų - tai paminklas Ne-
priklausomybės dešimtmečiui. Buvo 
1928 - ieji, pasakojama, kad pats 
Vaižgantas, kuris su Rimkais gimi-
niavosi, atvyko, paminklą šventino, 
didi iškilmė visai apylinkei buvo. 
Statybininkas Rimkus gi dar Šven-
tupio kapelius anapus upės aptvėrė, 
gelžbetonio vartus - bromą iškėlė, 
po to Šaltinių kapinaitėse koplyčią 
sumūrijo - su bokštu bei požemio 
kriptomis giminės poilsiui amžina-
jam. Deja, likimus amžinybės vietelę 
skyrė kitur, 1948 m. su artimaisiais 
ištremtas paliko savo kaulus tolima-
jame Sibire.

Mokyklėlė ir kitos gėrybės

Sovietmetyje visokių nuotykių 
įvykių, rodos, ir neįtikėtinų taip pat 
netrūko. Įsikūrusi pradinė mokyklė-
lė pamažu augo - tapo septynmete, 
o po to aštuonmete. Ši nuostabi mo-
kykla, mokytojai, visa rojaus pa-
veikslais turtinga gamta, išgyventi 
nuotykiai amžiams daugybę žmonių 
neišardomais tikriausios bičiulystės 
saitais sujungė. Vis atsimena kaip 
smagu buvo mokomais ir auklė-
jamais jaustis - kaip skvarbiai nu-
žvelgdavo, išaiškindavo gudriausiai, 
rodos, nesugaunamai nusižengusius 
Bronė Zogarsytė, kaip skrupulingai 

Nepriklausomybės dešimtme-
čio koplytstulpis, pastatytas 
1928 metais Rimkų sodyboje, 
yra pirmasis tarpukario mo-
numentas laisvei dabartinio 
Anykščių rajono teritorijoje.

išgyvendavo Elena Putrimienės, 
kaip pagauliai istorijos mokė Aldona 
Jagminienė, gimtąją kalbą pamilti - 
Aldona Murmienė ir anglų kalbos 
pačios mokytis ir mus mokyti besi-
stengiančios jaunosios mokytojėlės. 
Kokios nepakartojamos būdavo „li-
niuotės“ ir griausmingas direktorės 
Marytės Šablevičienės pabarimai. 
Istorija be galo ir be krašto.

Buvo laikas, kai veikė čia ir Šven-
tupio apylinkės tarybos raštinė, bibli-
oteka - skaitykla, medicinos punktas, 
judru, įdomu ir beveik visada neliū-
dna buvo. Triukšmingi balsavimai 
su bufetu, su cukraus paketais ir 
kitomis dovanomis pirmiesiems ati-
duoti balso už darbo žmonių atsto-
vus atsiskubinusiems, pasilinksmini-
mo vakarai su vaidinimais, šokiais ir 
bernų muštynėmis. O vėliau pasaulis 
tarsi susitraukė - valdiškos įstaigos 
tai buvo panaikintos, tai į didesnius 
centrus persikraustė, mokykla 1987 
m. tiek sunyko, kad tik pradine pasi-
liko, bet 2001 m. ir ta užsidarė. Gal 
ilgiausiai laikėsi parduotuvė, bet ir 
ta išsilaikyti nevaliojo. Gera vieta 
tuščia nebūna. Paupyje verslus tau-
tietis daug metų gyvenęs Japonijoje 
turizmo sodybą - restoraną įkūrė, 
„Ramuvos parku“ pavadino, bet 
metai ne tik akmenis nuzulina, bet ir 
žmogaus gyvenimą sutirpdo - ilgo-
kai po savininko mirties stovėjusius 
apleistus pastatus Šventosios pa-
krančių mylėtojai „Lašų“ koncerno 
savininkai Akramavičiai nupirko, iš 
pagrindų atnaujino, dar ir tvenkinį 
iškasė, upėtakių prileido, saulės ba-
terijų elektros jėgainę pastatė. Tuoj 
bus metai, kai duris lankytojams at-
vėrė, daugelis džiaugiasi čia tvyran-
čia ramybe, Šventosios dvasia.

Iš plačios apylinkės susirinkę vardan mokslo šviesos - grupė Ža-
liosios aštuonmetės mokyklos mokinukų apie 1973 metus.

Autoriaus nuotr. 

Žaliojoje, savo namuose, šiek tiek sūnaus Vidmanto globojama 
senatvės dienas leidžia legendinė Žaliosios aštuonmetės moky-
klos direktorė Marytė Šablevičienė.

Mistiškai mažos trobelės pakelėje gyventoja Vida Tamulevičienė 
prisistatė, kaip nepaprastai mėgstanti mišką - uogauja, grybauja, 
o žiemą kasdien dviem valandom išeina pasirinkti sausų šakų.
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Ožiaragiai apstulbins aplinkinius 
savo neregėtu atkaklumu ir darbštu-
mu, kurie jiems padės lengvai sutvar-
kyti visus reikalus. Tik pasistenkite 
nekonfliktuoti su mažai pažįstamais 
žmonėmis. Priešingu atveju net ir 
menkas kivirčas šią savaitę gali pri-
daryti jums didelių nemalonumų. 
Palankios dienos - antradienis ir tre-
čiadienis.

Vandeniams ši savaitė bus labai 
tinkamas metas naujų sąjungų su-
darymui, kolektyvinėms išvykoms, 
pažintims. Jūs galite daug pasiekti, 
palaikydami kontaktus su partneriais 
užsieniečiais, svarstydami su jais 
bendro verslo arba mokslinės vei-
klos perspektyvas. Komandiruotės ir 
tolimos kelionės, į kurias jūs leisitės 
šią savaitę, bus sėkmingos. Palankios 
dienos bus antradienis ir ketvirtadie-
nis.

Žuvys gali patekti į keblią padėtį 
arba tapti dar vieno konflikto priežas-
timi, jeigu šią savaitę nekontroliuos 
savo elgesio su aplinkiniais. Pasisten-
kite, kad pernelyg didelis jūsų impul-
syvumas ir irzlumas neišprovokuotų 
kivirčo su bendradarbiais ar net skan-
dalo su vyresnybe, kurio padariniai 
būtų skaudūs. Sėkminga diena - ke-
tvirtadienis.

Avinai patirs finansinių nuostolių 
arba susidurs su dideliais profesinės 
veiklos sunkumais. Be to, šią savaitę 
netikėtai gali susikomplikuoti san-
tykiai su artimaisiais. Žinoma, esant 
tokiai situacijai bus sunku išlikti žva-
liems, bet astrologas žada, jog netru-
kus dangaus šviesulių išsidėstymas 
jums bus palankesnis. Sėkminga die-
na - trečiadienis.

Jaučių šią savaitę taip pat laukia 
netikėtos ir ne visai malonios permai-
nos darbe ir verslo sferoje. Su vyres-
nybe ir kolegomis stenkitės bendrauti 
ramiai, venkite ginčų, kurie gali nei-
giamai atsiliepti jūsų karjerai. Jei jūs 
kol kas nesate susisaistę santuokos 
ryšiais, tai dabar pats metas pagalvoti 
apie asmeninį gyvenimą. Sėkminga 
diena - antradienis.

Dvyniams astrologas pataria kurį 
laiką negalvoti apie planus, susijusius 
su karjera arba nauja darboviete. Bent 
jau artimiausią savaitę šios idėjos 
tikrai pasmerktos žlugti. Realizuoti 
verslo projektus kol kas bus sunku, 
o derybos su partneriais neduos re-
zultatų. Tad aktyvius veiksmus darbe 
arba verslo srityje atidėkite vėlesniam 
laikotarpiui. Sėkmingos dienos - tre-
čiadienis ir penktadienis.

Vėžiai turi visus šansus šią savaitę 
sudaryti kelias perspektyvias sutartis. 

Žvaigždės mano, kad jų realizavimas 
kada nors duos jums gražaus pelno. 
O tie po šiuo Zodiako ženklu gimę 
žmonės, kurie neužsiima verslu, bet 
dirba valstybinėje įstaigoje, turi labai 
rimtai pažiūrėti į vadovybės įparei-
gojimą. Nuo to, kaip jį atliksite, gali 
priklausyti visa jūsų karjera. Palanki 
diena - penktadienis.

Liūtams planetos žada ilgai lauk-
tą finansinės padėties pagerėjimą. 
Palankiai susiklosčius aplinkybėms, 
šią savaitę jūs nepaprastai lengvai 
pasieksite tai, kas anksčiau atrodė ne-
prieinama. Darbo savaitės pabaigoje 
galima pagalvoti apie nedidelę kelio-
nę, į kurią reikėtų pasiimti mylimą 
žmogų. Palankios dienos - pirmadie-
nis ir šeštadienis.

Mergelės šią savaitę bus komuni-
kabilios, tai joms leis sėkmingai su-
tvarkyti daugelį reikalų. Ypač seksis 
spręsti uždavinius, susijusius su būsto 
remontu ir tvarkymu. Jūs galite per-
statyti baldus arba nusipirkti naujų, 
jeigu norite. Visuose jūsų darbuose 
geriausia pagalbininkė bus diplomati-
ja, ji padės išvengti bet kokių konflik-
tų. Palankios dienos - pirmadienis ir 
sekmadienis.

Svarstyklės šią savaitę gali gauti 
viliojantį pasiūlymą dalyvauti bendra-
me verslo projekte. Tačiau astrologas 

horoskopas jus įspėja neskubėti duoti teigiamo 
atsakymo - rezultatai gali ne tik nesu-
teikti jums moralinio pasitenkinimo, 
bet net ir nepadengti išlaidų. Savaitės 
pabaigoje tikriausiai vyksite į tolimas 
keliones, susijusias su jūsų darbu. Sė-
kmingos savaitės dienos bus trečia-
dienis ir ketvirtadienis.

Skorpionams teks pagalvoti apie 
pinigus ir net naujų pajamų šaltinių 
paieškas. Kad artimiausioje ateityje 
išsaugotumėte savo materialinę ge-
rovę, jūs tikriausiai turėsite peržiūrėti 
savo finansinius planus ir atsisakyti 
daugelio numatytų išlaidų. Jei arti-
miausiu metu negalite tikėtis didesnio 
atlyginimo, tai būtų geriausia pereiti 
į naują geriau apmokamą darbą. Pa-
lankios dienos - antradienis ir trečia-
dienis.

Šauliai lengvai sutvarkys daugy-
bę naudingų reikalų arba įgyvendins 
savo seniai puoselėjamus sumany-
mus. Šią savaitę jums nemažai padės 
partneriai, bičiuliai ir, žinoma, artimi 
žmonės. Bendrų tikslų siekimas, vi-
siškas savitarpio supratimas ir meilė - 
štai kas bus būdinga jūsų santykiams 
su brangiu žmogumi, kuris jums taps 
patikima atrama visur kur. Sėkmingos 
dienos - šeštadienis ir sekmadienis.

-ELTA

kampas 

Savo nuomonę  išsakykite paskambinę į „Anykštą“:  
 (8-381)  5-82-46,  

tautos balas

Apie 
darbą

Aš matau, kaip valdžia dalina 
invalidumo pašalpas tiems, ku-
rie naktį guli invalido lovoje, o 
dieną dirba visus ūkinius darbus. 
Kodėl niekas nebekontroliuoja 

kaip anksčiau, kai atvažiuodavo 
patikrinti, kaip žmogaus svei-
kata, prašyčiau, kad jūs apie tai 
praneštumėt.

Burbiškėnas

Vyskupo Antano Baranausko 
metais mums atrodė svarbiausia at-
skleisti jo moralės kodeksą visuo-
menės dvasinėms vertybėms ugdyti. 
2015 sausio 17 d. A. Baranauskui 
sukako 180 metų. Pasaulio anykštėnų 
bendrijai pasiūlius, Anykščių miesto 
bendruomenių tarybai pritarus, buvo 
nuspręsta įamžinti miesto viešojo-
je erdvėje poeto jaunystėje surašytą 
moralės kodeksą bei paženklinti jo 
gimtąją vietą.

Pastačius šiuos atminties ženklus, 
sulaukėme daug įvairių nuomonių. 
Buvo daug labai gerų vertinimų, 
buvo ir kritiškų pastebėjimų. 

Dėkojame visiems už įvairius pa-
stebėjimus, tiek teigiamus, tiek kri-
tiškus. Labai džiugu jog nesate abe-
jingi vykstantiems pokyčiams, todėl 
visuomet stengiamės reaguoti į pa-
teiktus pasiūlymus, išsakytas idėjas. 
Deja, kartais nuomonės išsiskiria, bet 
taip ir turi būti. 

Lietuvoje architektūrinių naujadarų 
atsiradimas istorinėje aplinkoje visada 
sukelia smarkias diskusijas (ne išimtis 
ir Anykščiai). Vyrauja nuostata, kad 
pas mus turi būti viskas po senovei, 
taigi eksperimentuoti dėl kitų, o ypač 
savo gerovės ir ramybės, nepatartina. 
Daug kam gražu kas „a la senoviška”, 
kas daug kartų matyta, patirta. Leido-
me sau didžiausią prabangą - sulau-
žyti šiuos stereotipus.  A. Baranausko  

moralės kodekso vizualią išraišką 
sukūrė jauna architektė. Jos darbas 
tikras jaunatviško optimizmo ir de-
mokratizmo pavyzdys. Šie vizualūs 
ženklai yra aukšto meninio lygio ir 
aukštos kultūros produktas. Architek-
tė manė, kad įsisprausti į ankstesnio 
laikotarpio rėmus - neteisinga. Būtent 
seno ir naujo kontrastas bei sąveika 
išryškina istorinio urbanistinio audi-
nio ir architektūrinių objektų vertę ir 
svarbą. Naujadarai istorinėje terpėje 
yra sudėtingas dalykas, tačiau tai – 
kompromisas.

Pasaulyje dėl seno ir naujo dermės 
yra daug diskutuojama tarp archi-
tektų, mokslininkų, yra eilė priimtų 
dokumentų, kuriais vadovaujasi pro-
fesionalai, kaip pavyzdžiui:

VIENOS MEMORANDUMAS 
„miestų planavime, šiuolaikinėje ar-
chitektūroje ir istorinio urbanistinio 
kraštovaizdžio išsaugojime reikėtų 
vengti visokių pseudoistorinių pro-
jektų formų, nes jais nusižengiama 
ir istorijai, ir dabarčiai. Vietoje vieno 
istorinio vaizdo neturėtų atsirasti kiti 
– istorija privalo išlikti lengvai skai-
toma, ir pagrindinis tikslas yra ko-
kybinėmis intervencijomis užtikrinti 
kultūros tęstinumą.“

RYGOS CHARTIJA  „ kiekvienas 
architektūros kūrinys turėtų atspindėti 
jo paties sukūrimo laiką, taigi dažnai 
architektūrinei situacijai derantis nau-
jas pastatas gali įsijungti į aplinkos 

kontekstą“.
Be abejo, naujadaras istorinėje er-

dvėje turi būti racionalus ir estetiškai 
pagrįstas sprendimas.  

Architektas nauju dariniu turi at-
naujinti istorinę miesto struktūrą, su-
tvirtindamas ją šiuolaikišku akcentu, 
kuris galėtų tapti ir turėtų tapti mies-
to gyvenimo katalizatoriumi. Savo 
aiškia ir švaria forma bei spalviniais 
niuansais gali ir kontrastuoti su aplin-
kinių pastatų koloritu, tačiau tuo pat 
metu harmoningai turi įsikomponuoti 
į esamą situaciją. Modernūs dalykai 
dizaine, architektūroje ateityje bus ta 
pati sudėtinė kultūros paveldo dalis. 

Kodėl taip jautru ir kodėl visgi 
reikia naujumo. Ne kas kita, o archi-
tektūra  nuo pat pirmųjų valstybių 
įsikūrimo buvo jų galios ir kultūrinės 
pažangos rodiklis. Naujas dizainas, 
nauja architektūra išjudina miesto 
kultūrinį gyvenimą. Mums buvo la-
bai svarbu vizualizuoti mąstymo, kū-
rybos ir realizavimo procesus, ypač 
profesionalumo ir estetikos lygmeny, 
o taip pat ir miesto bei socialiniame 
kontekste.  Tikras architektas profe-
sionalas dabar turi vystyti humanišką 
bei tvarią miesto aplinką, priimti šią 
atsakomybę su holistiniu požiūriu. 
Geros architektūros, gero dizaino 
tikslas: sukurti optimalią formą iš 
optimalių medžiagų optimaliam nau-
dojimui, norint pagerinti žmogaus 
gyvenimo sąlygas kartu su aplinka. 

Architektūra turi orientuotis į novato-
rišką, šiuolaikišką ateities gyvenimą 
kaip dabarties ir naujų kartų atspindį. 

Reikia nebijoti savo idėjų, išdrįsti 
svajoti, garsiai išsakyti savo mintis, 
bandyti jas realizuoti.Daugelis žmo-
nių meną, dizainą ir apskritai kultūrą 
laiko sunkiai pamatuojamu neracio-
naliu grupelės keistuolių saviraiškos 
procesu, kuris brangiai kainuoja vi-
siems. Kai kas tikrai brangu, bet in-
vesticija į meną, dizainą, kultūrą – tai 
tvaraus ir patrauklaus miesto garan-
tas. Europoje sakoma, kad dizainas 
yra vienas iš svarbiausių pridėtinės 
vertės kūrimo faktorių. Jis gretinamas 
su inovacijomis.  Kad sukurti gerą in-
telektualią architektūrą, turi išmanyti 
istoriją, papročius, dabartinius socio-
ekonominius padarinius, turėti platų 
humaniškumo pojūtį, supratimą.

Tvirtai tikiu, kad anykštėnai šį 
kūrinį priims taip pat gerai, kaip 
naująją biblioteką, Anykščių menų 
inkubatorių, paminklą Laisvei ir daug 
daug kitų pradžioje lyg šokiravusių 
architektūros ir dizaino pavyzdžių. 
Dabartinis Lietuvos architektų sąjun-
gos pirmininkas, profesorius Marius 
Pranas Šaliamoras kaip gerus miestų 
kūrimo pavyzdžius įvardino Neringą 
ir Anykščius. 

Anot A. Baranausko kodekso: 
„žvilgterėkim į save, savo vidaus bei 
sielos būvį“. Laikydamasi  vyskupo 
kodekso nuostatų cituoju sau: apie 
nieką niekados blogai nekalbėti, neį-
sivelti į vaidus, pakęsti kito nemalonų 
žodį, nes žinau, jog blogus dalykus 
galima atremti tik platesniais įrody-
mais.

Daiva GASIūNIENė, 
Anykščių rajono vyr.architektė

Linas BITVINSKAS

Darbas žmogų puošia, bet 
būna, kad ir užmuša. Senieji 
žmonės skundžiasi, kad jauni-
mas jau ne toks, dirbti nenori. 
Bet paklausykim, kas nutinka 
su darbščiaisiais. Sakykim, ja-
ponais. Japonai – ne europie-
čiai, jiems tik duok dirbti. Todėl 
Japonijoje vyriausybė planuoja 
įvesti priverstinių atostogų sis-
temą. Priverstinės atostogos 
truks ne mažiau kaip 5 dienas, 
už jas bus mokama.

Japonijoje šita problema 
gana rimta, nes darboholiz-
mas labai paplitęs, o mirčių ir 
savižudybių nuo fizinio ir psi-
chinio išsekimo darbe skaičiai 
įspūdingi. Japonų kalboje yra 
net terminas „karoshi“ – tai 
reiškia mirtis nuo persidirbimo.  
Japonijos darbo ministerija 
skelbia, kad 2013 metais japo-
nai vidutiniškai atostogavo 9 
dienas iš priklausančių18-os, 
tik kas šeštas naudojosi proga 
pasiimti nemokamų atostogų. 

Valdžia tikisi, kad prievarti-
nės atostogos leis japonams ak-
tyviai poilsiauti ir leisti pinigus, 
kas teigiamai paveiks ir šalies 
ekonomiką. Mat dirbantis žmo-
gus neturi laiko pramogoms, o 
tai jau kenksminga ekonomi-
kai.

Iš vienos pusės žiūri ir linguo-
ji – kad mums tik tokios proble-
mos būtų, iš kitos, pripažinkim, 
kad ilsėtis gali tik tada, kai turi 
tokį darbą, kuris leidžia pailsėti. 
Tai kas, kad lietuviai dirba kaip 
japonai, bet poilsiui pinigų ne-
užtenka. Jei suskaičiuotume, ko 
gero mes ilsimės per metus dar 
mažiau negu japonai. 

užjaučia

Nebėra Tavęs, brangi Ma-
myte,

Nebėra ir meilės didelės.
Kas pasitiks namo sugrį-

žus
Ir kas į kelią išlydės...
Nuoširdžius užuojautos žo-

džius skiriame Aidui GINTI-
LUI, mirus mylimai mamai.

Darbuotojų kolektyvas

Apie naujų objektų 
atsiradimą mieste  

Valdžia nepagrįstai dalina 
pašalpas

Norintys iškabinti įvairius skel-
bimus Svėdasuose dėl to neturi 
jokių problemų. Mat, miestelyje 
skirtingose vietose įrengta net 
septynetas skelbimų lentų. 

Nežiūrint to, skelbimai dar pa-
pildomai klijuojami ant parduo-
tuvių, privačios kavinės, kultūros 
namų langų stiklų, elektros stul-
pų, medžių kamienų. Blogiausia 

Estetiška reklama... 
ant stulpų

yra tai, kad išklijavusieji skelbi-
mus apie juos greitai  pamiršta,  
nepasistengia laiku nuplėšti. Taip 
draiskanomis virtę plakatai, skel-
bimai ir plevėsuoja  vėjyje mė-
nesių mėnesiais neprižiūrimose 
skelbimų lentose, ant stulpų ir 
medžių.

Vytautas BAGDONAS
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parduoda

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, starterius, generatorius.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, (8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamas turtas

Skubiai sodybą, namą, butą, že-
mės ūkio paskirties sklypą ar kitą 
nekilnojamą turtą. Atsiskaito gry-
nais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dosniai 
atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - miškus ir žemes žemdir-
bystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena Tel. (8-647) 84811.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo pa-
veikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobliai

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, su-
tvarko dokumentus.                        

Tel.: (8-646) 17715, 
(8-601) 61510.   

Lengvuosius ir krovininius auto-
mobilius, taip pat pilnos komplek-
tacijos variklius. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Automobilių bei kitokios tech-
nikos supirkimas Lietuvoje. 
Utilizuoja, greitai pasiima, atsi-
skaito.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. 

Utilizuoja,atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247. 

Metalo laužas

UAB „Tolmana“ brangiai - juo-
dojo metalo laužą. Klientui pagei-
daujant pasiima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.                          

Gyvuliai

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

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

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius augin-
ti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Be tarpininkų arklius, karves 
(1,05 Eur/kg), telyčias (1,30 Eur/
kg), bulius (1,45 Eur/kg). Moka 
PVM. 

Tel. (8-622) 09326. 

UAB „BARTYNCO“ perka įvai-
rius veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-640) 17516, 
(8-630) 92430. 

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

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

Kuras

Sausas atraižas, malkas, pjuve-
nas. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

Malkas. Turi sausų skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

Malkas, atraižas (turi supjautų, 
sausų). Veža į rajonus.

Tel. (8-629) 76267.

Malkas, medienos atraižas pa-
kais, supjautas. Atveža. 

Tel. (8-622) 44850.

Kita

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

Naudotus metalinius garažus 
3x3, 3x5, 3x6, 3x9, 4x6 ir yra tin-
kamų traktoriams. Kaina nuo 350 
Eur (1208 Lt).

Tel. (8-687) 73343.

PARDUODAMe STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-696) 88713; (8-606) 91580

Vasario 14 d.Anykščiuose gydytoja atliks kompiuterinę kvantinę 
- magnetinę rezonanso viso organizmo diagnostiką. 

Fiksuojami (širdis, kraujagyslės, plaučiai,inkstai,virškinimo 
organai,sąnariai, oda, šlapimo sistema ) ir t.t. Cholesterolis,cukraus 
ir mikroelementų kiekis. 

Taip pat atliekamas maisto netoleravimo testas 250 maisto produk-
tų.      

Registracija tel. (8-687) 86047 darbo ir nedarbo dienomis.

Pranešame, kad Anykščių r. sav., bus atliekami kadastriniai matavi-
mai prie gretimų žemės sklypų, kurių savininkai (naudotojai) prašomi 
atvykti nurodytu laiku prie savo sklypų: Adelės Aldonos Neliupšytės 
ir Bronislavo Neliupšio turto paveldėtojai ( skl. proj. Nr. 294), Skie-
monių sen., Kovališkio k., 2015-02-12, 17.00 val.; Petro Sudeikos 
turto paveldėtojai ( skl. kad. Nr 3475/0001:0048), Kavarsko sen., 
Girelės k., 2015-02-12, 14.00 val. Žemės sklypų ženklinimą vykdys 
UAB “Žemės tvarkymo centras” darbuotojai, Laisvės pr. 88, Vilnius, 
tel. (8-650) 49966, el.p. ztcgeo@gmail.com

Ieško patalpų prekybai Anykščių 
mieste.

Tel. (8-684) 65329.

Išnuomojamas žemės ūkio pa-
skirties sklypas, esantis Anykščių 
r., Jusiškio k., kadastrinis Nr. 
3475/0003:106. Žemės sklypo 
plotas 8,45 ha.

Tel. (8-601) 85330.

Išsinuomoju ž. ū. p.  žemę 
Anykščių raj. Moku avansu nuo 
70 Eur už 1 ha.

Tel. (8-612) 47316.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 metų, pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Keičiu automobilių stiklus, atlie-
ku smėliavimo, gruntavimo dar-
bus. Atvykstu į vietą.

Tel. (8-655) 55726.

Šiltiname sienas, stogus ir grin-
dis, užpildant oro tarpus ekovata ir 
termoputa 1 kv. m kaina nuo 2,03 
EUR/7 Lt. 

Tel. (8-698) 47767.

Nuoma

Ramybės mikrorajone išnuomo-
jamas 2 kambarių butas (III aukš-
tas). Be baldų.

Tel. (8-679) 14209.

siūlo darbą
Medienos gaminių įmonė UAB 

„BALTOM“, N.Elmininkų km. siū-
lo darbą staliams staklininkams. 
Profesijos apmokome darbo vie-
toje. 

Tel. (8-687) 47372.

Reikalingas darbuotojas dirbti 
pas ūkininką Anykščių sen. Alga 
nuo 400 Eur iki 700 Eur.

Tel. (8-612) 47316.

ieško darbo
Dažo, klijuoja plyteles, montuoja 

gipso plokštes, deda parketlentes, 
laminatą ir kt.

Tel. (8-688) 02158.

UAB “CESTA” firminėje 
mėsos gaminių parduotuvėje 
Vilniaus g. 1, Anykščiuose 

reikalinga 
pardavėja-kasininkė.

 
Pageidautina, turinti darbo pa-

tirties prekybos srityje. 
Darbas slenkančiu grafiku. 
Kreiptis tel. (8-611) 22573.

Jonas NOREIKA, 
gimęs 01 13

Liepa BLAŽYTĖ, 
gimusi 01 25

Anykščių mieste
Marija PILKAUSKIENĖ, gimusi 1924 m., mirė 02 03
Genė BUDREIKAITĖ, gimusi 1929 m., mirė 02 01
Vanda ŠIAUČIŪNIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 01 30
Andrioniškio seniūnijoje
Genovaitė VILIMAITIENĖ, gimusi 1940 m., mirė 01 31
Debeikių seniūnijoje
Vladimiras RABČINSKAS, gimęs 1952 m., mirė 02 02
Kavarsko seniūnijoje
Stanislava SUDEIKIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 02 08 
Svėdasų seniūnijoje
Liucija BALEIŠIENĖ, gimusi 1937 m., mirė 02 03
Skiemonių seniūnijoje
Vytautas VERBICKAS, gimęs 1935 m., mirė 02 01
Troškūnų seniūnijoje
Valentinas ČIELIS, gimęs 1961 m., mirė 02 05
Traupio seniūnijoje
Konstancija URBONIENĖ, gimusi 1922, mirė 02 05

Šių metų vasario 19 d. 10.00 val. 
Skudų k. Anykščių r. sav. bus atliekami 
žemės sklypo Nr.3452/0001:51 kadas-
triniai matavimai. Kviečiame gretimo 
sklypo Nr. 3452/0001:188 savininkės 
Marytės Birutės Masilionienės pa-
veldėtojus dalyvauti matavime. Darbus 
vykdys V.Voversio individuali įmonė, tel. 
pasiteiravimui (8-656) 49846.

Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Sigita Pivorienė tel. 5-82-46, mob. (8-623) 71239;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835; 
Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46, mob. (8-679) 14209.
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.
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Skolastika, Girvydas, Vydgai-
lė, Gabrielius, Elvyra, Skolė.
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Teodora, Algirdas, Algirdė, 
Adolfas, Liucijus, Evelina.

Benediktas, Reginaldas, Man-
tminas, Deimantė, Eulalija, Dei-
mantas.

Kotryna, Algaudas, Ugnė, Be-
nignas.

oras

-1

+2

IŠ ARTI

MOZAIKA sprintas

redaktorei nežinantNNN

Parduodamas Madam 
Tiuso muziejus

Garsusis Madam Tiuso (Madame 
Tussauds) vaškinių figūrų muziejus 
Londone parduodamas už 300 mln. 
svarų sterlingų, rašo “The Financial 
Times” remdamasis šaltiniais. Mu-
ziejus čia įsikūręs nuo 1884 metų.

Dabar pastatas išnuomotas ben-
drovei “Merlin Entertainments” už 
15,5 mln. svarų per metus dvidešimt 
septyneriems metams, bet nuomos 
kaina auga kartu su vartojimo kaino-
mis. Verslininkas Nikas Lislau (Nick 
Leslau), kaip rašo laikraštis, patikėjo 
nekilnojamojo turto agentūrai ieško-
ti pirkėjo, kuris taptų visaverčiu pas-
tato savininku.

Madam Tiuso muziejus įtrauktas 
į labiausiai turistų lankomų vietų 
Londone dešimtuką.

Mongolijoje rasta vienuolio 
mumija

Mongolijoje rasta vienuolio mu-
mija visus nustebino, skelbia BBC.

Budistų vienuoliai teigia, kad sė-
dintis lotoso poza rastas vienuolis 
nėra miręs, jis - transo būsenos.

Teismo ekspertizės specialistai vis 
dar tiria kūną, kuris buvo rastas įvy-

niotas į galvijų odas Šiaurės Mongo-
lijoje. Mokslininkai nustatys, kodėl 
kūnas yra taip gerai išsilaikęs, vienas 
iš galimų paaiškinimų - šaltis.

Tibeto dvasinio lyderio Dalai La-
mos gydytojas teigia, kad rastas vie-
nuolis nėra miręs, bet pasiekęs labai 
retą meditacijos stadiją, vadinamą 
“tukdam”. Jei žmogus sugeba pa-
kankamai ilgai pasilikti šioje stadijo-
je, gali tapti Buda.

Vienuolio kūnas buvo rastas visiš-
kai atsitiktinai, kai vienas prekeivis 
jį pavogė, norėdamas pasipelnyti 
juodojoje rinkoje. Mongolijos poli-
cija suėmė nusikaltėlį, o vienuolio 
mumija dabar saugoma Nacionali-
niame teismo ekspertizės centre.

Žmogaus tapatybė dar nenusta-
tyta, tačiau manoma, kad jis galėjo 
būti garsiojo Lamos Daši-Doržo 
Itigilovo (Dashi-Dorzho Itigilov), 
kurio mumija irgi buvo rasta, moky-
tojas.

Amerikietis, bėgdamas į darbą 
ir atgal, kasdien įveikia 33 km

Straipsnis laikraštyje apie ame-
rikietį, kuris, bėgdamas į darbą ir 
atgal, kasdien įveikia 33 km, sujau-
dino daugybę skaitytojų, dosniai 
paaukojusių 56 metų vyrui pinigų 

automobiliui įsigyti.
Per internete paskelbtą aukų rinki-

mo akciją paaukota 280 000 dolerių 
(245 000 eurų). Už 11 dolerių valan-
dinį atlyginimą dirbantis Džeimsas 
Robertsonas (James Robertston) pats 
įsigyti automobilio neišgali. Vargi-
nantį vyro kelią į darbą, kurį jis nuo 
pirmadienio iki penktadienio įveikia 
bet kokiu oru, prieš kelias dienas ap-
rašė “Detroit Free Press”.

Dž. Robertsonas, jo šefo teigimu, 
yra patikimiausias darbuotojas meta-
lo perdirbimo įmonėje, dar nė karto 
nepraleidęs pamainos.

Bankroto ištiktame Detroite au-
tobusai kursuoja nereguliariai. Be 
to, Dž. Robertsonas autobusu gali 
įveikti tik dalį kelio. Vyro kelionė į 
darbą ir atgal trunka aštuonias valan-
das. Todėl jis darbo dienomis miega 
tik po porą valandų.

19-metis studentas Ivanas Lydis 
(Evan Leedy) buvo taip sužavėtas jo 
darbo morale, kad pradėjo aukų rin-
kimo akciją. Pradžioje tikslas buvo 
surinkti tik 5 000 dolerių, tačiau per 
tris dienas atsiliepė 10 000 žmonių. 
Į laikraštį, be to, kreipėsi skaitytojai, 
norėdami pasiūlyti Dž. Robertsonui 
automobilį, darbą ar galimybę vykti 
kartu. Kiti tiesiog norėjo su juo susi-
tikti, kad paspaustų ranką ar padrą-
sintų nepasiduoti, rašė “Detroit Free 
Press”. Susitikęs su I. Lydžiu, vyras 
jį apkabino, padėkojo ir pasakė: “Aš 
to niekada nepamiršiu”.

-ELTA

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO VASARIO MĖNESIO REPERTUARAS

A. 10 d. 18 val. A. Čechovas „ROTŠILDO SMUIKAS“. Rež. Marius Cemnickas. 1-os dalies pjesė (mažoji salė).
K. 12 d. 18 val. N. Saimonas „BASOMIS PARKE“. Rež. Peteris Stoičevas. 2-jų dalių šiuolaikinė komedija.
P. 13 d. 18 val. A. Čechovas „ROTŠILDO SMUIKAS“. Rež. Marius Cemnickas. 1-os dalies pjesė (mažoji salė).
Š. 14 d. 18 val. G.Grekovas „HANANA, KELKIS IR EIK“. Rež. Rolandas Augustinas A. 2-jų dalių spektaklis (N-16).
S. 15 d. 18 val. K. Saja „DEVYNBĖDŽIAI“. Rež. Marius Meilūnas. Pastatymo vadovai – Velta ir Vytautas Anužiai. 2-jų dalių muzikinis spektaklis.
K. 19 d. 18 val. A. Čechovas „ŽUVĖDRA“. Rež. Dainius Kazlauskas. 2-jų veiksmų komedija.
P. 20 d. 18 val. I. I.Ābele „JAZMINAS“. Rež. Mara Kimelė. 3-jų dalių spektaklis.
Š. 21 d. 18 val. L. M. Montgomery „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“. Rež. Antanas Gluskinas. Romantinė  2-jų dalių drama visai šeimai (mažoji salė).
S. 22 d. 18val. J.Tätte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. Rež. Albertas Vidžiūnas. 2-jų dalių pjesė (mažoji salė).
P. 27 d. 18 val. NUMATOMA PREMJERA! F. Dostojevskis „PAŽEMINTIEJI IR NUSKIRAUSTIEJI”
Š. 28 d. 18 val. NUMATOMA PREMJERA! F. Dostojevskis „PAŽEMINTIEJI IR NUSKIRAUSTIEJI”
Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą. Maloniai laukiame susitikimo su Jumis! Bilietus platina teatro kasa ir www.bilietai.lt. Kasos darbo laikas: 

pirmadienį-šeštadienį nuo 10 iki 18 val., pietų pertrauka nuo 14 iki 15 val. Sekmadienį nuo 11 iki 18 val., pietų pertrauka nuo 14 iki 16 val.

PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS
VASARIO MĖNESIO REPERTUARAS

  

14 d. 12 val. Lietuvių liaudies pasakų motyvais „ Sesytė Elenytė ir Jonukas avinukas“,
rež. S. Brižan
15 d. 12 val. Lietuvių liaudies pasakų motyvais „ Sesytė Elenytė ir Jonukas avinukas“,
rež. S. Brižan
21 d. 12 val. Al. Popesku „Saulės spindulėlis“, rež. A. Markuckis
22 d. 12 val. N. Osipova „Pusantros saujos“, rež. M. Urickyj
28 d. 12 val. Lietuvių liaudies pasakų motyvais „Stalelis, ožkelė ir klabandėliai“, 
rež. A. Markuckis

Mokytoja trečiaklasiams seka 
pasaką apie 3 paršiukus:

- Vieną dieną jis nuėjo pas ūki-
ninką ir paprašė šiaudų. Kaip ma-
note, vaikai, ką ūkininkas pasakė?

Petriukas kelia ranką:
- Žinau! 
Jis atsakė: 
- O, geras!Kalbanti kiaulė!

Sumuštinukai 
“Geriau nebūna”

Ingredientai:

8 riekės duonos,
8 šprotai,
3 kiaušiniai,
1 agurkas,
1 pomidoras,
2 valgomieji šaukštai majonezo,
2 skiltelės česnako.

Gaminimo eiga:
Duonos riekes paskrudinkite 

aliejuje. Majonezą sumaišykite su 
trintu česnaku ir juo aptepkite juo 
duonos riekes. Ant duonos dėki-
te po šprotą, griežinėlį kiaušinio, 
agurko, pomidoro.

Krepšinis. Anykščių „KKSC-
Volupis“ praėjusį savaitgalį žaidė 
vienas RKL rungtynes. Anykštė-
nai 67-84 pralaimėjo „Telšiams“. 
K.Raginis pelnė 13, R.Prybylskis 
-12 taškų. RKL A divizione 
Anykščių „KKSC – Volupis“ uži-
ma 9-ąją vietą – 11 pergalės ir 13 
pralaimėjimų.

Sunkioji atletika. Vienuolika 
Anykščių sunkiaatlečių tapo atvi-
rų Panevėžio miesto pirmenybių 
nugalėtojais ir prizininkais. Sti-
priausi savo svorio kategorijose 
buvo M.Dilys, G.Klimanskas, 
T.Miškeliūnas, M.Janulis, 
L.Mozuraitė bei J.Silevičiūtė. 
R.Skapas, M.Puodžiūnas ir 
A.Kavaliauskaitė užėmė antrą-
sias vietas, A.Praspaliauskas ir 
M.Lapinskas iškovojo trečiąsias 
vietas.

Imtynės. Anykščiuose tradi-
ciniame komandiniame imtynių 
turnyre, skirtame pirmajam im-
tynių klubo „Ąžuolas“ vadovui 
Vytautui Šidlauskui atminti da-
lyvavo 7 komandos. Nugalėto-
jais tapo šeimininkai, Anykščių 
imtynininkai: V.Kavaliauskas, 
A.Stanislovas, L.Matelionis, 
B.Orlovas, V.Karosas, D.Žvikas, 
A.Kepalas, D.Krikščiūnas, 
T.Sobolevskis, R.Dagys, Gytis 
Galinis ir Giedrius Galinis.

Slydinėjimas. Latvijoje vy-
kusiose tarptautinėse slidi-
nėjimo varžybose dalyvavo 
Anykščių biatloninkai. 22 km 
distancijoje L.Banys finišavo 
2-as, V.Banys – 4-as. 8 km dis-
tanciją D.Jankauskaitė baigė 2-a, 
o 2 km. trasoje rungtyniavusi 
V.Kapancova finišavo 4-a. Šioje 
distancijoje L.Žukauskas užėmė 
8-ąją vietą.

Pagerbė. Penktadienio popietę 
Anykščių kultūros centre vyko 
„Verpeto“ šokėjų pagerbimo va-
karas. Kultūros centro vadovės 
D.Petrokaitė ir V.Paulauskaitė 
dviems „Verpeto“ poroms – 
K.Ramoškai ir J.Paškauskaitei bei 
U.Spiečiui ir Ž.Ovsiukaitei įteikė 
Lietuvos šokių federacijos apdo-
vanojimus už aukštus pasiekimus 
2014 metais. Padėkomis ir gėlė-
mis apdovanoti šių vaikų tėveliai. 
Dovanos įteiktos šokėjų trene-
riams, sportinių šokių grandams 
S.Bilevičienei ir J.Pratkeliui.  

„AUDI“. Šeštadienį Anykščių 
kalnų slidinėjimo centre „Kalita“ 
vykusiose „AUDI“ taurės kalnų 
slidinėjimo varžybose dalyvavo 
mažieji anykštėnai - Gustė Berna-
tonytė, Gabija Šinkūnaitė, Ugnius 
Liulys, Jonas Mačiulis, suaugu-
sieji - Gintautas Gotovskis, Pau-
lius Jurelė, Raimundas ir Justas 
Guobužai, Ramūnas Matulionis,.
Geriausiai sekėsi G. Šinkūnaitei, 
savo amžiaus grupėje užėmusiai 
2 vietą. Dar vienos kalnų slidinė-
jimo varžybos ant Kalitos kalno 
vyks kovo 14 – ą dieną. 

Čia teka Šventoji, 
Šajevičiau, broli
Kokių tik talentų nepagimdo 

Anykščių žemė. O kas jau talen-
tingas, tai jau talentingas visur. 
Anykščių rajono tarybos na-
rys Artūras Šajevičius nusprendė 
atsidėkoti gimtajam kraštui ir įra-
šė dainą „Anykščiai“. 

Kūrinys muzikine tematika va-
rijuoja tarp laidotuvių intonacijų 
ir „Šeduvos bernų“ lyrikos. Labai 
tinka geriant alų ir valgant vytin-
tą žuvį. Neblogai turėtų skambėti 

ir per valstybines šventes.
Kūrinyje užtat suminėti visi 

svarbiausi krašto simboliai, gal 
tik nepaminėtas Lajų takas. Bet 
tai suprantama – šis objektas dar 
nebaigtas. O kad balsas gerokai 
koreguotas kompiuteriu, nieko 
tokio, prideda savotiško „meta-
linio“ skambesio-ūkesio, kuris 
žymi sąsajas su iš amžių glūdu-
mos ateinančia meile gimtajam 
kraštui.   

Tarybos narys Artūras Šaje-
vičius atsidėjo lyrikai. Tiesa, 
kritikai priekaištauja, kad 
nepelnytai savo dainoje po-
litikas Anykščius pabrėžtinai 
vadina „mažais“.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

Sekmadienį Svėdasų bažnyčioje 
pamaldose buvo pastebėtas rajono 
meras Sigutis Obelevičius ir tik 
ypatingomis progomis šventovė-
je apsilankantis Svėdasų seniūnas 
Valentinas Neniškis, mat labai pa-
vėluotai ir labai nedrąsiai miestelio 
skelbimų lentoje buvo skelbta, kad 
11 valandą  kultūros namuose rajo-
no vadovas kalbės apie savo gam-
tos pažinimui skirtas knygas.

Žmonių kaip po pamaldų susirin-
ko ne taip jau daug, apie pusšimtis. 

Pasilabinęs meras prabilo apie 
artėjančius rinkimus, apie klas-
tingą aukščiausią valdžią, kuri 

Rinkiminė popietė ar knygų reklama?
tiesiogiai išrinktiems nesuteikė 
jokių didesnių galių, o neturėdami 
palaikančios daugumos Taryboje 
merai taps paprasčiausiais atpirki-
mo ožiais. Pažymėjo, kad rajone 
labai prasta žiniasklaida, kad ji 
rašanti dažniausiai tik apie tai, kas 
blogai, geri darbai lieka nepami-
nėti. Štai neseniai „ Lietuvos ryto“ 
redakcijos surengtuose geriausių 
merų rinkimuose S. Obelevičius su 
Vilniaus meru Artūru Zuoku pasi-
dalijęs 4 – 5 vietas, bet niekas to 
laimėjimo nepaviešino. „Anykš-
tos“ kalbėtojas, matyt, nepriskiria 
prie žiniasklaidos blogiečių, nes ji 

juk paskelbė apie minėtą kalbėtojo 
pasiekimą. 

Dar trumpai užsiminęs apie di-
džius darbus Anykščiuose, net 
neužsiminęs apie Svėdasus, meras 
mikliai pakeitė temą ir jau ilgam 
įsiliejo į nuostabųjį gamtos pasaulį. 
Tikrai įdomiai kalbėjo apie grybus, 
apie žiedus, įvairius augalėlius, pa-
tarė, kur galima įsigyti jo knygų. 

Užklaustas, kada Svėdasų mies-
telio centre bus ištiesti padorūs 
šaligatviai, aptakiai nupasakojo, 
kaip nelengva gauti lėšų ir nors šis 
susitikimas ir buvo priešrinkiminis 
svėdasiškiams nieko nepažadėjo.


