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Pėdsakus įvertins 
mokslininkai

Vilkų ir lūšių pėdsakų apskai-
toje dalyvavo 6 rajono girininkijų 
grupės, kurios per dieną apeidavo 
maždaug 10-12 kilometrų pasirink-
tą teritoriją. Joje buvo skaičiuojami 
žvėrių pėdsakai, jie fotografuojami 
ir žemėlapiuose pažymimos žvėrių 
judėjimo kryptys. 

Mikierių girininko pavaduotojas 
Vladas Maslinskas, kuravęs šį ren-
ginį, „Anykštai“ sakė, kad rajono 
miškuose užfiksuoti 13 vilkų ir 24 
lūšių pėdsakai. „Bet tai anaiptol 
nereiškia, kad tiek vilkų ir lūšių 
yra Anykščių miškuose. Vilkas per 
naktį gali nubėgti iki 50 kilometrų, 
įveikti girininkijos ar rajono terito-
riją. Todėl visi surinkti duomenys 
bus siunčiami Generalinei miškų 
urėdijai. Duomenis apibendrins 
Valstybinė miškų tarnyba. Moks-
lininkai nustatys pagal turimą 
metodiką, kiek vilkų ir lūšių už-
fiksuota rajono miškuose“, - sakė 
V.Maslinskas. 

Beje, Anykščių miškų urėdija 
prie akcijos siūlė prisijungti ir sa-

Vilkų pėdsakų miškuose – šešis kartus daugiau
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščių miškų urėdijos darbuotojai vasario mėnesį vyko į 
miškus, kur skaičiavo vilkų ir lūšių pėdsakus. Rajono miškuose 
fiksuota net 6 kartus daugiau vilkų pėdsakų negu užpernai. Ypač 
vilkai pamėgo Troškūnų ir Kavarsko girininkijas. 

vanoriams, buvo nurodytas tele-
fonas, bet norinčių padėti girinin-
kams neatsirado. „Nesulaukėme 
nė vieno skambučio, todėl apskaitą 
vykdėme girininkijų pajėgomis“,- 
sakė V.Maslinskas.     

Žvėrys nevienodai pasiskirstę

Miškininkas teigė, jog turimi 
duomenys rodo, kad žvėrys nevie-
nodai pasiskirstę visose girininki-
jose. Du trečdaliai vilkų ir lūšių 
rajono miškuose užfiksuoti Ka-
varsko ir Troškūnų girininkijose. 
Čia nuo seno yra vietos, kur gyve-
na šie plėšrūnai. Sakykim, Traupio 
miškai, Dabužių durpynas. Nerei-
kia ir pėdsakų stebėti, medžiotojai 
praneša, kad matė. Sakykim, Trau-
pio medžiotojai sakė, jog matė tri-
jų vilkų bandą, kiti pasakoja, kad 
kai būna varymai, iš miško išbėga 
penkios lūšys. 

Vilkų įsibaiminę anykštėnai net buvo pradėję vengti eiti grybauti 
ar uogauti. 

Už komisarą agitavo 
Prezidentas

Buvęs Lietuvos Prezidentas 
Rolandas Paksas: „Ateis lai-
kas, kai sugrįšim prie lito.“ 

Patvirtino 
rajono biudžetą

Ketvirtadienį Anykščių ra-
jono Taryba patvirtino 2015 
metų rajono biudžetą. Jame - 
22 mln. 037 eurų. 

Naujas. Vasario 14 dieną atsi-
rado naujas Anykščių bibliotekos 
skyrius, kurio skaitytojai bus Bu-
drių-Šovenių bendruomenė.

Akcija. Sekmadienį Kijeve 
vyko akcija „Viena širdis“, sim-
bolizuojanti Ukrainos ir Lietuvos 
vienybę, kurios metu žmonės ga-
tvėmis nešė 200 metrų ilgio Lie-
tuvos ir Ukrainos vėliavas. Inter-
viu Ukrainos televizijoms davė ir 
buvęs A.Vienuolio progimnazijos 
režisierius, idėjos autorius Erikas 
Druskinas.  

Koncertas. 13 – ametė anykš-
tėnė Milda Daunoraitė drauge su 
Gruzijos jaunaisiais atlikėjais Va-
sario 16 – osios proga koncertavo 
diplomatams Jungtinų Tautų (JT) 
būstinėje Ženevoje.

Anūkas. Vasario – 14 –ąją – 
šv.Valentino dieną – Anykščių 
rajono Tarybos narys, „Tvarkos ir 
teisingumo“ partijos kandidatas į 
merus Raimundas Razmislavičius 
dar kartą tapo seneliu. Sūnaus susi-
laukė 30 – metė jo dukra, Panevė-
žio J. Miltinio dramos teatro aktorė 
Toma Razmislavičiūtė-Juodė.

Verslumas. Į verslą suka 4 kar-
tus daugiau bedarbių, nei buvo 
prieš metus. Anykščiuose sausio 
mėnesį 83 bedarbiai pradėjo dirbti 
įsigiję verslo liudijimus. Kas ke-
tvirtas dirbantis su verslo liudijimu 
vyresnis kaip 50 m. amžiaus, o jau-
nimas sudaro tik 11 proc. 

Išmoka. Pieno gamintojams, ku-
rie nukentėjo nuo Rusijos embar-
go, parama jau išmokėta. Už toną 
pieno sumokėta 43,76 Eur išmoka.

 
Recenzija. Rusijos nacionalinės 

bibliotekos mokslo darbų rinkiny-
je paskelbta recenzija apie mūsų 
kraštiečio prof. Osvaldo Janonio 
knygą, išleistą rusų kalba „Surde-
gio Šventosios Dvasios vyrų pra-
voslavų vienuolynas“. 

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 15,90 EUR.

Savimi televiziją papuošusi 
Sonata Balienė turi problemų

Socialdemokratė Sonata Ba-
lienė gali būti pašalinta iš Ažu-
piečių rinkimų apylinkės komi-
sijos pirmininkės pareigų.

Jaunas vyras buvo vienturtis 
sūnus, gyveno kartu su motina, 
turėjo draugę. Kodėl jis iš gyve-
nimo pasitraukė būtent įsimilė-
jėlių dieną, nėra aišku. Artimie-
siems jis pasakojo, kad planuoja 
tapti profesionaliu kariškiu.

Nusižudęs vaikinas pirmadie-
nį dar nebuvo pašarvotas – per 
šventes nedirbo teismo medici-
nos ekspertai.

Anykščių J.Biliūno gimnazijos 
2013 m. laidos C klasės (auklė-
toja Dalia Savickienė) draugai 
rinksis jau į antro klasioko laido-
tuves. 

Pirmoji tragedija šią klasę su-
purtė 2010-ųjų rudenį. Vaikai 
Andrioniškio seniūnijoje šventė 
vieno iš klasiokų gimtadienį, po 
kurio vienas iš šventusiųjų buvo 
suvažinėtas. Manoma, kad girtas 
vaikinas gulėjo ant kelio... Tada 
jaunuoliai buvo dar tik dešimto-
kai.

Laidos antrą vaikiną iš tos 
pačios klasės Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį, per šv.Valentino dieną, Anykščiuose savo namuose rastas pasikoręs jaunuolis. Vaiki-
nas tik užpernai baigė Anykščių J.Biliūno gimnaziją. 

Tai antros klasės draugo laidotuvės, į kurias rinksis gimnazijos 2013 m. laidos C klasės mokiniai.

Iš gyvenimo savo noru pasitraukęs buvęs J.Biliūno gimnazijos moksleivis planavo tapti profesio-
naliu kareiviu.    



  
KONKREČIAI

spektras

2015 m. vasario 17 d.

Anykščiuose vykęs koncertas 
buvo tarsi G.Ručytės gimtadienio 
koncerto tęsinys. Savo 85-ajam 
gimtadieniui G.Ručytė (ji gimusi 
sausio 28 dieną) surengė koncertą 
Vilniuje, tuo pačiu nusprendė jį 
padovanoti ir anykštėnams, juo-
lab, kad paskutinį kartą gimtajame 
mieste lankėsi gal prieš 7 metus. 

Koncerte dalyvavo dainininkės 
Regina Maciūtė, Saulė Šerytė, 

Sugrįžo į pirmąją savo salę
Vasario 15 dieną Sakralinio meno centre vyko koncertas 

„Akompanuoja Gražina Ručytė“, kuriame iš Anykščių kilusi pi-
anistė, profesorė G.Ručytė ne tik akompanavo solistams, bet ir 
perdavė dovanų anykštėnams.

Giedrius Prunskus bei violončele 
grojo Ramutė Kalnėnaitė. Kon-
certinėje programoje skambėjo F. 
Schubert, M. Brunch, E. Granados, 
F. Bajoro kūriniai. Koncertą vedė 
jos dukra Birutė Landsbergytė–Ce-
chanavičienė, dalyvavo ir jos vyras 
Vytautas Landsbergis. 

Anykštėnų į koncertą nesusirin-
ko itin daug, tačiau koncertas buvo 
jaukus ir šiltas, jame buvo keletas 

Profesorė Gražina Ručy-
tė sekmadienį koncertavo 
Anykščiuose.

Ko gero, pirmą kartą Anykščių 
istorijoje rajono Tarybos nariai per 
posėdį nepateikė jokių pasiūlymų 
dėl biudžeto perskirstymo – buvo 
tik aiškintasi, kas kokioje biudžeto 
eilutėje slepiasi. Politikai aktyviai 
domėjosi, ar bus rajono biudžetui 
naudos iš socialinių išmokų gavėjų 
kontrolės. Pradėjus griežčiau kon-

Patvirtino rajono biudžetą
Praėjusį ketvirtadienį Anykščių rajono Taryba patvirtino 2015 

metų rajono biudžetą. Jame - 22 mln. 037 eurų. Pinigų turėsime pa-
našiai tiek, kiek ir pernai, tik jie pirmą kartą skaičiuojami eurais

troliuoti išmokų gavėjus, sumažėjo 
jų skaičius ir bendra socialinių išlai-
dų suma. Tačiau, pasirodo, rajonui 
pinigai skiriami skaičiuojant pasku-
tinių trejų metų socialinei paramai 
skirtų išlaidų vidurkį, tad iš kontro-
lės nauda rajonui yra tik laikina. 

Konservatorius Vytautas Berna-
tavičius ir liberalas Lukas Pakeltis 

pakalbėjo apie miesto apšvietimą.  
„Per blokadą mieste palikome degti 
kas trečią lempą. Ar blokada pasibai-
gė?“- klausė V.Bernatavičius. Meras 
Sigutis Obelevičius partijos bičiu-
liui atsakė, jog blokada tęsiasi, tik 
ne rusų, o savos valdžios. „Kai per 
krizę savivaldybių biudžetai buvo 
sumažinti 20 proc. - taip ir liko.“ - 
kalbėjo meras. O V.Bernatavičius 
šyptelėjo: „Tikiu, kad kai pripažins 
mus kurortu - uždegsime visas lem-
pas“. L.Pakeltis stebėjosi, kad tie-
siant kairiojo Šventosios kranto pro-
menadą užteko pinigų šviestuvams, 
bet neliko elektros energijai: „Kam 

statyti tiek žibintų, jei dega tik kas 
ketvirta lempa?“ 

Kitu sprendimu rajono Taryba 
pritarė 465 tūkst. eurų paskolos 
ėmimui. Paskola bus naudojama 
projektų kofinansavimui. Meras 
aiškino, kad mūsų rajonas labai 
kukliai skolinasi ir yra mažiausiai 
praskolintų rajonų dešimtuke. „Kas 
gali sugalvoti tokią idiotišką politi-
ką, kai savivaldybės neskatinamos 
nei kurti darbo vietų, nei taupyti – 
kol nesikeis politika, tol savivaldy-
bių skolos augs, ir nežinau, kuo čia 
viskas baigsis.“ – aiškino meras.  

-ANYKŠTA

Rinkimų komisijų nariams drau-
džiama dalyvauti politinėje agita-
cijoje, jie net pasirašo rašytinius 
pasižadėjimus neužsiimti agitacine 
veikla. Televiziniai debatai, be jokių 
interpretacijų, yra agitacinės laidos, 
taigi dalyvavimas juose, nors tai 
yra ir tik sėdėjimas už kandidato į 
merus nugaros, yra tiesioginis da-
lyvavimas rinkiminėje agitacijoje... 
S.Balienę televizijos žiūrovai matė, 
kai savo programą Lietuvai pristati-
nėjo socdemų kandidatas į Anykš-
čių merus Dainius Žiogelis. 

Papuošusi televiziją turi problemų
Šiandien Anykščių rajono rinkimų komisija spręs, kaip elgtis 

su agitacinėje televizijos laidoje dalyvavusia Ažupiečių rinkimų 
apylinkės pirmininke, socialdemokrate Sonata Baliene. Ji gali 
būti pašalinta iš rinkimų apylinkės pirmininkės pareigų. 

Anykščių rajono rinkimų ko-
misijos pirmininkė Janina Kulie-
šienė „Anykštai“ sakė, kad yra 
nustebinta S.Balienės poelgiu. „Ji 
turėjo tą dalyką žinoti. Ne pirmą 
kartą dirba rinkimų komisijoje. Ji 
gi ir savo komisijos narius privalo 
informuoti, kad jiems draudžiama 
dalyvauti agitacijoje.“ – kalbė-
jo J.Kuliešienė. Anykščių rajono 
rinkimų komisijos pirmininkė 
„Anykštai“ pripažino, kad situa-
cija yra kebli - S.Balienės pada-
rytas pažeidimas yra akivaizdus, 

o iki rinkimų liko nedaug laiko. 
„Tikriausiai reikės Vyriausiosios 
rinkimų komisijos pagalbos“. - 
kalbėjo J.Kuliešienė. S.Balienės 
socialdemokratinė karjera nėra 
ilga. Ji valdančiosios partijos 
nare tapo neseniai, prieš tai poli-
tikė buvo liberalė. Dar anksčiau 
S.Balienė buvo Tėvynės liaudies 
partijos nare, Irenos Andrukaitie-
nės bendražyge...

Anykščių rajono rinkimų ko-
misijos pirmininkė tikino, kad jos 
vadovaujamos komisijos nariai 
įdėmiai stebi televizijos disku-
sijų laidas ir daugiau niekas be 
S.Balienės iš rajono rinkimų apy-
linkių komisijų narių agitacinėse 
laidose nebuvo pastebėtas. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Socialdemokratė Sonata Ba-
lienė gali būti pašalinta iš Ažu-
piečių rinkimų apylinkės ko-
misijos pirmininkės pareigų.

ypač jautrių momentų. Viešnia 
išklausė anykštėnų Bronės Lukai-
tienės, Ritos Babelienės ir mero 
Sigučio Obelevičiaus sveikinimų 
ir pati neliko skolinga. G.Ručytė, 
kuri yra Vytauto Landsbergio fon-
do, kurio viena iš funkcijų - pa-
rama meninei kūrybai ir talentin-
giems jauniesiems muzikantams, 
pirmininkė perdavė vokelį Anykš-
čių muzikos mokyklai. Profesorius 
V.Landsbergis irgi atvažiavo į kon-
certą ne tuščiomis rankomis – at-
vežė knygų Anykščių bibliotekai. 

Tiesa, koncertą kiek trikdė kon-
servatoriai, kurie pasinaudojo pro-
ga dalinti klausytojams rinkiminę 
medžiagą. 

-ANYKŠTA

Vėliavos. Minint Valstybės at-
kūrimo dieną Vilniuje, Simono 
Daukanto aikštėje, įvyko trijų 
Baltijos valstybių vėliavų pa-
kėlimo ceremonija. Tradicinėje 
ceremonijoje pirmadienio vidur-
dienį dalyvavo Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, Seimo Pirmininkė 
Loreta Graužinienė, Premjeras 
Algirdas Butkevičius su žmo-
na Janina, Prezidentas Valdas 
Adamkus, Aukščiausiosios Ta-
rybos - Atkuriamojo Seimo Pir-
mininkas Vytautas Landsbergis, 
diplomatai, Vyriausybės ir Seimo 
nariai, Europos Parlamento na-
riai, Lietuvos kariuomenės va-
dovybė, užsienio šalių gynybos 
korpuso atstovai, visuomeninės 
organizacijos, vilniečiai ir miesto 
svečiai.

Pasmerkė. Užsienio reikalų 
ministerija griežtai pasmerkė 
egiptiečių koptų žudynes ir 
reiškia nuoširdžią užuojautą aukų 
artimiesiems ir visiems Egipto 
žmonėms. „Barbariški nusika-
ltimai, kuriuos vykdo „Islamo 
valstybė“ prieš taikius gyvento-
jus, religiją, įsitikinimus ir žodžio 
laisvę yra pasibjaurėtini išpuoliai 
prieš žmoniškumą. Bandymai 
pridengti šiuos teroro išpuolius 
religijos vardu - veidmainiški 
ir niekšingi. Lietuva solidari-
zuojasi su visais geros valios 
žmonėmis, smerkiančiais šiuos 
nusikaltimus. Turime toliau telkti 
visas tarptautinės bendruomenės 
pastangas kovoje prieš terorizmą 
ir neapykantą“, - sakoma Lietu-
vos užsienio reikalų ministerijos 
(URM) pareiškime. 

Apdovanojo. „Šis valstybės 
apdovanojimas yra ne tik mano, 
bet visos Vyriausybės nuose-
klaus darbo įvertinimas“, - sakė 
Ministras Pirmininkas Algir-
das Butkevičius, Vasario 16-ąją 
apdovanotas Vytauto Didžiojo 
ordino Komandoro didžiuoju 
kryžiumi. Valstybės apdo-
vanojimas Prezidentės dekretu 
Premjerui skirtas už sėkmingą 
valstybės strateginių projektų 
įgyvendinimą.

Premijos. Prezidentūroje pa-
gerbti šeši 2014 metų Lietuvos 
nacionalinės kultūros ir meno 
premijų laureatai. Kultūros ir 
meno premijas laureatams įteikė 
Prezidentė Dalia Grybauskai-
tė. Lietuvos nacionalinės kultū-
ros ir meno premijos įteiktos ak-
toriams Regimantui Adomaičiui 
ir Nelei Savičenko, rašytojui ir 
literatūros kritikui Eimučiui Va-
lentinui Sventickui, architektui 
Rolandui Palekui, fotomeninin-
kui Algirdui Šeškui, rašytojui Ja-
kovui Grigorijui Kanovičiui.

Sveikino. Vasario 16-osios, 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos išvakarėse Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
sulaukė pasaulio lyderių sveiki-
nimų. Šalies vadovę ir visus Lie-
tuvos žmones pasveikino Jungti-
nės Karalystės Karalienė Elžbieta 
II, Kanados generalgubernatorius 
Davidas Johnstonas, JAV Prezi-
dentas Barackas Obama, Vokieti-
jos Prezidentas Joachimas Gauc-
kas, Airijos, Austrijos, Kinijos, 
Portugalijos, Italijos, Indijos, 
Turkijos ir Singapūro vadovai, 
Saudo Arabijos Karalius Salma-
nas bin Abdulazizas Al Saudas ir 
kiti pasaulio lyderiai.

Nemažą būrį anykštėnų, dau-
giausia jaunimo, susirinkusių į Ne-
priklausomybės atkūrimo dienos 
minėjimą, pasveikino rajono meras 
Sigutis Obelevičius, krašto apsaugos 
viceministras Antanas Valys, laisvės 
gynėjas, partizanas Jonas Kadžionis.

Šiais metais Lietuvos trispalvę 
iškelti buvo patikėta partizanui J. 
Kadžioniui, Troškūnų bendruome-
nės pirmininkei Jolantai Pupkienei 
bei A. Baranausko pagrindinės 
mokyklos moksleivei aktyvistei 
Liucijai Juodviršytei. 

Po minėjimo, iškėlę trispalves, 
susirinkusieji J. Biliūno gatve ke-
liavo link Nepriklausomybės ąžuo-
lo, kur laisvės gynėja, politinė ka-
linė, buvusi J. Biliūno gimnazijos 
mokinė, Anykščių rajono garbės 
pilietė  Prima Petrylienė pasidalijo 
prisiminimais, kaip prieš 65 me-

Vasario 16-osios eisena sutraukė jaunimą
Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Anykščiuose, prie 
paminklo Laisvei, tradiciškai vyko iškilmingas minėjimas. Nauja 
Vasario 16-osios šventėje buvo tai, kad renginys tęsėsi prie tris-
palvėmis papuošto Nepriklausomybės ąžuolo, kurį 1938 metais 
Jono Biliūno gimnazistai pasodino Vasario 16-osios proga.

tus vasario 16 dienos išvakarėse 
su būreliu bendraminčių papuošė 
Anykščių medžius pačių pasiūto-
mis trispalvėmis. Už tai patriotiš-
kas jaunimas ilgus metus praleido 
tremtyje. Pati P. Petrylienė, dabar 
vadovaujanti Lietuvos politinių ka-
linių ir tremtinių sąjungos Anykš-
čių skyriui, buvo nuteista 10 metų 
už „valstybės išdavimą“. 

Autentišką, Anykščių gimnazis-
tų prieš 65 metus siūtą vėliavėlę 
rodė renginyje kalbėjęs J. Biliūno 
gimnazijos istorijos mokytojas 
Gintaras Ražanskas. Šios gimna-
zijos moksleiviai deklamavo eiles 
apie laisvę.

Renginio dalyviai buvo pavai-
šinti kareiviška koše bei Menų 
inkubatoriuje pažiūrėti anykštėnų 
sukurtą videofilmą filmą „1990-
ųjų vasario 16-oji prie Nepriklau-

Anykščių J. Biliūno gatve eisena keliavo iki Nepriklausomybės 
ąžuolo.       Autorės nuotr.

somybės ąžuolo“.
Nepriklausomybės atkūrimo die-

nos renginiai vyko ir Svėdasuose, 
Debeikiuose, Ažuožeriuose, Troš-

kūnuose, Kavarske ir Kurkliuose.
Visuose renginiuose dalyvavo 

būrys į rajono Tarybą norinčių pa-
tekti politikų.
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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. 

@ „Ten Taryboje“: „Kai kurie 
deputatai nužmogėjo, todėl dar 
turime vieną šansą – per rinki-
mus kovo 1-ąją daugeliui jų pa-
sakyti – ne. Argi taip elgiasi save 
ir kitus gerbiantys, vadinami de-
putatai. Pats laikas juos ten visus 
pakeisti“.

@ „mokytoja“: „Ne pirmas 
kartas- kaip buvo susidorota su 
Romu Kutka? Ir tada Jurkėnas 
buvo protingas ir nebalsavo pa-
gal KGB dūdelę. Kai patenka į 
Tarybą trejetais mokyklą baigę, 
tai ir gaunasi bardakas. Gerbiu 
merą, kad po tiek metų pripaži-
no, jog Kutkos atleidimas buvo 
jo didžiausia klaida. Manau, kad 
tai bus parašyta ir konservatorių 
reklaminėje knygelėje. Kur gauti 
knygelę?“

@ „Marija“: „Deputatų no-
ras buvo sutrypti Signatarę, ne 
išspręsti problemą. Darbdaviai 

paprastai susitaria su nepagei-
daujamais darbuotojais be teis-
mų. Teisės aktai numato pado-
rias kompensacijas už tai, kad 
darbuotojas atleidžiamas ne dėl 
prasižengimų, o dėl asmeninių 
nesutarimų. Taigi rajono Taryba 
atrodo necivilizuota“.

@ „Rinkėjas“: „Tuoj pamaty-
sit kaip žmonės vertina. Šmutkes 
savivaldybės ponai gali jau pra-
dėti krautis – prisiponavojo“.

@ „Negaila rinkėjui“: „Ne-
nubiednės, Juodelio turtas per 4 
metus ar ne milijonu padidėjo?“

@ „viola“: „Bet Taryba tik 
priėmė sprendimą dėl atleidimo. 
Atleista bus, kai bus pasibaigęs 
nedarbingumas dėl ligos“.

@ „nu violai“: „Jus teisi, tik ne 
visi tai supranta. Aišku, kad teis-
mai ne taip retai grąžina atleistus 

žmones į darbą, o dažniausiai dėl 
atleidimo procedūrų pažeidimo“.

„cha violai“: „Skirtumas kaip 
tarp mirties nuosprendžio paskel-
bimo ir įvykdymo“.

@ „klausimas“: „O jei negrą-
žins? Kvailuose Lietuvos įstaty-
muose bent jau stuburą parodė 
Taryba. Galėjo ir anksčiau“.

@ „panaikint progimnaziją“: 
„ir padaryt pagrindine mokykla. 
Nesudaryt naujos darbo sutarties. 
Po metų panaikint pagrindinę 
mokyklą ir atkurt progimnaziją“.

@ „ona“: „Įdomiausia , kad 
dauguma balsavo iš anksto ži-
nodami, kad teismas panaikins 
sprendimą ir Andrukaitienę su-
grąžins į darbą. Išeitų, Tarybai 
nesvarbūs biudžeto pinigai, ku-
riuos išleis teismams“.

@ „cha“: „Kas čia ką panai-
kins? Kai reputacija susinaikinta 
seniausiai, pareigos neturi jokios 
svarbos“.

@ „Jei taip būtų“: „Aš siūlau 
visas teismo ir kitas išlaidas pa-
dengti ne iš rajono biudžeto, o iš 
balsuotojų kišenės“.

@ „Klausimukas“: „Labai 
įdomu, ką dabar veiks Pagižins-
kas... Valdžioje liko tik socDe-
mės ir koncervai“.

@ „Spėju Klausimukui“: 
„Spėju - imsis liberalo Rasalo. 
Be to tinka pagirioms“.

@ „Spėju spėju“: „Girti soc-
demai sakė, kad tą reikalą pavedė 
skyriaus vedėjui. Romui dabar 
kaip armijoje už gerą tarnybą - 
dvi savaites atostogų“.

@ „anykštėnas“: „Durnas 
klausimas. Aišku, kad gerai, jeigu 
moka gerai pažeidinėti įstatymus. 
Blogai, kai blogai pažeidinėja. 
Tada moka baudas mūsų visų 
pinigais. Būtina teismo išlaidas, 
kai panaikinami durni savivaldy-
bės tarybos sprendimai, išieškoti 
iš 25 rajono Tarybos narių algų, 
o kai durnai nutarė savivaldybės 
administracija - iš Kapitono“.

@ „jooo“: „Žinant, kad 
sprendimą priimi pažeisdamas 
įstatymus, kad po to mokesčių 
mokėtojai mokės milžiniškas 
kompensacijas, ir vis tiek priimti 
sprendimą - kaip tokį žmogų gali 
pavadinti? Aš manau, kad tik vie-
nu žodžiu – nusikaltėliu“.

@ „Rinkėjas“: „Palaukit kovo 
1- os. Pamatysit, kaip neliks nei 
Obelevičiaus, nei Krikštaponio su 
Juodeliu. Anykštėnai nepasirinks 
šitame sudegusiame teatre vai-
dinusių artistų, kad ir kiek savų 
sukištų į valdiškas darbo vietas. 
Žmonės neakli – mato, kam buvo 
reikalinga Andrukaitienės vieta. 
Beje, mokiniai labai prastai atsi-
liepia apie Šilaiką“.

@ „girdėjęs“: „Savivaldybėje 
kalba, kad vienuolynas bus Obe-
levičiui, jeigu nelaimėtų rinkimų. 
Sako, Traupin grįžti negali“.

@ „Marija“: „O kas nustatė, 
kad Taryba pažeidė įstatymus? 
Tik teismas gali tai parodyti. Te-
gul ta pati Andrukaitienė ir įrodo? 
Kitas klausimas, ar ji nepažeidė 
įstatymų?“

@ „mokinė Marijai“: „An-
drukaitienė jau pareiškė, kad eis 
į teismą. Teismai, kaip rodo ste-
bėjimai, savivaldybei baigiasi 
blogai - pralošė bylą prieš bibli-
otekos direktorių, prieš Nijolę 
Pranckevičienę, prieš Anykštos 
redakciją“.

 (Komentarų kalba netaisyta)

-ANYKŠTA

Reikia ugdyti 
patriotiškumą

Juozas KVEDARAS, Anykš-
čių Naujų vėjų bendruomenės 
pirmininkas:

„Vasario 16-ąją visuomet pa-
miniu, einam su draugais į miesto 

Vasario 16-oji: ar švenčiate?
Pirmadienį minėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Kie-

kviename mieste vyko minėjimai, koncertai, valstybinės vėliavos 
pakėlimas. Teiraujamės Anykščių krašto žmonių, ką jiems reiškia 
Vasario 16-oji.

renginius. Manau, reikia stengtis 
ugdyti patriotiškumą, nes šiuo 
metu jo trūksta, kuo jaunesni 
žmonės, tuo mažiau švenčia, gal 
nesuvokia, kas tai apskritai per 
šventė. Aš nepamirštu valstybi-
nių švenčių. Kadangi neseniai 
įkūrėme naują bendruomenę, gal 
ateityje bandysime ir patys orga-
nizuoti kokį renginį šia proga“.

Svarbu TOS 
dienos esmė

Irena MELDAIKIENĖ, 
Anykščių muzikos mokyklos 
fortepijono mokytoja:

„Taip, minime, visada labai 
laukiame šitos šventės ir ją šven-

čiame. Mes visi, jei sveiki gyvi, 
būtinai sudalyvaujame miesto 
renginėlyje, paprastai per televi-
ziją stebime visokius koncertus 
– tai pas mus tarsi ritualas. Ypa-
tingai laukiam klasikinės muzi-
kos koncerto – jis visai kitoks, 
ne „popsinis“. Sakyčiau, kad ne 
patys renginiai yra svarbu tą die-
ną, o tos dienos esmė: jei aš ją 
švenčiu, vadinasi, palaikau visa 
tai, kas yra lietuviška, tai, kas 
stiprina Lietuvą. Manau, kad jei 
palaikome Lietuvą, mes ją ir su-
stipriname“.

Būna pakili 
nuotaika

Audrius BUGAILIŠKIS, fi-
zikas elektronikas, automobilių 
meistras:

„Žinoma, kad ši proga yra aktuali. 
Visada laukiu šios šventės, tą dieną 
būna pakili nuotaika – esu tikras lie-
tuvis. Švenčiam šiaip ramiai, santū-
riai, namuose. Kai būna galimybės, 
būtinai nueinam ir į renginius. Pa-
sižiūrime šventinę programą per 
televiziją. Tą dieną jaučiasi šventė, 
kitokios aplinkinių žmonių nuotai-
kos, žodžiu, tai – pakili diena“. 

- ANYKŠTA

Ar rajono Tarybai dera 
pažeidinėti įstatymus?
Praėjusį ketvirtadienį vykusiame Anykščių rajono Tarybos po-

sėdyje 14 narių balsavus už, 2 susilaikius, iš darbo buvo atleista 
šiuo metu serganti Anykščių A. Vienuolio progimnazijos direkto-
rė, Kovo 11 –osios Akto signatarė Irena Andrukaitienė. Atleidimo 
motyvas – Signatarė prarado Tarybos narių pasitikėjimą.

Tačiau dauguma Anykščių Tarybos narių, regis, supranta, kad 
iš darbo atleisdami sergančią A.Vienuolio progimnazijos direkto-
rę I. Andrukaitienę priėmė antiįstatymišką sprendimą ir teismai 
direktorę greičiausiai grąžins į darbą. 

Naujienų portalo anyksta.lt rubrikoje „Savaitgalio diskusija“ 
skaitytojų klausėme, ką jie mano apie tokį deputatų elgesį?

Apšaudė. Nepaisant Minske 
pasiektų susitarimų šiandien Ar-
tiomovskas, esantis Rytų Ukrainos 
Donecko srityje, buvo apšaudytas 
Rusijos remiamų ginkluotų grupių. 
Artiomovsko šilumos ūkį aptar-
nauja Lietuvos įmonių grupės „E 
energija“ valdoma įmonė „Artio-
movsk energija“. Kaip pasakojo 
įmonei „Artiomovsk energija“ 
vadovaujantis Vaidas Povilėnas, 
iš viešai internete skelbiamų įrašų 
matyti, kad salvinių ugnies siste-
mų („Grad“) ugnis siekė ir įmonės 
objektus. Artiomovsko šilumos 
ūkio sistemoje vien katilinių yra 35 
vienetai, dalis šilumos perdavimo 
tinklo yra antžeminė, todėl tikėtini 
pažeidimai ir jame.

Nesaugūs. Valstybinė maisto 
ir veterinarijos tarnyba Skubių 
pranešimų apie nesaugų maistą 
ir pašarus sistema RASFF gavo 
pranešimą iš Lenkijos dėl maisto 
papildų „Test Core“ sportininkams 
(partijos Nr. R1309163, geriausi 
iki 2015 11 30, gamintojas „Fitness 
Authority“, Lenkija), kurių sudėty-
je rasta draudžiamos medžiagos - 
epimediumo. Neleistina medžiaga 
nustatyta atlikus maisto papildų 
„Test Core“ laboratorinius tyrimus 
Lenkijos Nacionaliniame medici-
nos institute. Europos Komisijos 
teisės aktuose šis produktas nėra 
patvirtintas kaip leidžiamas nau-
doti maisto produktų gamyboje.

Spręs. Europos Parlamento (EP) 
pirmininkų sueiga, atsižvelgdama 
į parlamentaro Valentino Mazuro-
nio bei EP Užimtumo ir socialinių 
reikalų komiteto prašymus įtraukė 
į plenarinio posėdžio darbotvarkę 
klausimus dėl Vokietijoje nustaty-
to minimalaus darbo užmokesčio 
transporto įmonėms bei Rusijos 
taikomų apribojimų poveikio tarp-
tautiniams vežėjams. Šias vežėjų 
problemas EP nariai spręs kovo 9 
dieną Strasbūre vyksiančios plena-
rinės sesijos metu.

Neatitrauks. Ukrainos pajėgos 
kol kas neatitrauks nuo fronto lini-
jos savo sunkiosios ginkluotės, kaip 
numatyta Minsko susitarime. Dėl 
to dabar nėra diskutuojama, Kijeve 
pareiškė kariuomenės atstovas Vla-
dislavas Selezniovas. Jis tai pagrin-
dė prorusiškų sukilėlių veiksmais. 
Ukrainos vyriausybės duomeni-
mis, separatistai 112 kartų pažeidė 
paliaubas. Žuvo mažiausiai penki 
ukrainiečių kariai. Per mūšius netoli 
Mariupolio uostamiesčio dar dau-
giau kaip 20 kareivių buvo sužeisti.

Danijoje. Danijos Saugumo ir 
kontržvalgybos tarnybos (PET) di-
rektorius Jensas Madsenas sekmadie-
nį per spaudos konferenciją pranešė, 
kad Kopenhagoje prie geležinkelio 
stoties policininkų nušautas žmogus, 
įtariamas dviem teroro aktais, „anks-
čiau buvo patekęs į specialiųjų tar-
nybų akiratį“. Bet PET vadovas kol 
kas nežino, ar šis vyras lankėsi Siri-
joje, Irake ir kitose konfliktų zonose. 
Pasak PET direktoriaus, asmenys, 
apsilankę „karštuosiuose taškuose“, 
įgyja radikalių pažiūrų bei kovos 
veiksmų įgūdžių ir, grįžę namo, ke-
lia grėsmę Danijos vidaus saugumui. 
Nušautas vyras buvo atpažintas, 
papasakojo Kopenhagos policijos 
direktorius Torkildas Fogdė, bet tyri-
mo interesais atsisakė pateikti infor-
macijos apie jį. Policijos inspekto-
rius Jorgenas Skovas informavo, kad 
teroristas greičiausiai veikė vienas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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kampas 

Apie 
meilę

Linas BITVINSKAS

Viskas tik dėl jos, dėl meilės, 
ji suteikia sparnus arba sugriau-
na visą gyvenimo eigą ir planus. 
Jos jokiais europiniai projektais 
nenupirksi ir kitaip materialiai 
nepamatuosi, jos tarsi ir nėra, ta-
čiau ji išlieka viena iš galingiau-
sių žmogų veikiančių jėgų.  

Tyrimai rodo, kad net praėjus 
daugeliui metų pirmoji meilė lie-
ka įsispaudusi į žmogaus atmintį. 
Daugiau nei trečdalis apklaustų-
jų teigė, jog vis dar turi išsaugoję 
jausmų savo pirmosios meilės 
objektui. Per tinklalapį „Facebo-
ok“ kas ketvirtas susirado ir vėl 
palaiko kontaktus su savo buvu-
siuoju ar buvusiąja.

Šeši iš dešimties apklaustų 
žmonių reguliariai galvojo apie 
savo pirmąją meilę. Keturi iš de-
šimties sakė, jog tebejaučia šiam 
asmeniui tam tikrus jausmus. 
12 procentų iš tų, kurie palaikė 
kontaktus su pirmąja meile, tapo 
gerais draugais. Apie tai nežinojo 
trečdalis apklaustųjų sutuoktinių 
ar partnerių.

Štai kaip yra su meile. 

Vilkų pėdsakų miškuose – šešis kartus daugiau
Taigi, jų yra, tačiau pasakyti, 

kad visi gyvūnai užfiksuoti per 
pėdsakų skaičiavimą, negalima“,- 
sakė V.Maslinskas. 

Pasak girininko, pėdsakų nebu-
vo užfiksuota tik vienoje girinin-
kijoje – Mickūnų, pėdsakų buvo 
ieškoma Šimonių girioje. Beje, 
V.Maslinsko teigimu, pernai me-
tais vilkų ir lūšių pėdsakai rajono 
miškuose nebuvo fiksuojami dėl 
nepalankių oro sąlygų. „Užpra-

eitais metais, kiek pamenu, buvo 
užfiksuoti dviejų vilkų pėdsakai, 
nemanau, kad ir dabar rajone 
yra trylika vilkų, bet palauksim 
mokslininkų išvadų“,- pasakojo 
V.Maslinskas.  

Taip pat V.Maslinskas teigė, kad 
pilkių populiaciją medžiotojai jau 
kiek praretino. „Šiame medžio-
klės sezone, prieš pat Naujuosius 
metus, nušauti du jauni vilkai. 
Abu – Viešintų būrelio teritorijo-
je“,- sakė V.Maslinskas 

Jau yra prikrėtę eibių

Vilkai Anykščių rajone yra ne-
mažai pasidarbavę, ypatingai vil-
kai siautėjo 2013 metų vasarą, kai 
vien ūkininkui Žilvinui Augusti-
navičiui, kuris avis laikė Varnelių 
kaime esančiuose tvartuose ir klo-
jime, vilkai per naktį papjovė de-
šimt avių, 3 sužeidė, o vieną suėdė, 
žala tada buvo vertinama apie 13 
– 14 tūkst. litų. 

Tą pačią vasarą vilkai apsilankė 

Kavarsko seniūnijos Šovenių kai-
mo gyventojos Genovaitės Palave-
nienės kieme, kur papjovė tris avis.  
Tada visoje Lietuvoje medžiotojai 
rinko lėšas ir nupirko bei atvežė 
moteriai kitas aveles.

Anykščių savivaldybė 2013 m. 
vasarą sulaukė daugiau kaip 10 gy-
ventojų skundų iš įvairių seniūnijų, 
kuriuose žmonės teigė netekę avių, 
veršiukų ir net stambių vilkinių 
šunų.

Traupio apylinkėse siautėjo, 

(Atkelta iš 1 p.)

kaip spėjama, sužeistas arba nu-
senęs vilkas, kuris, kaip teigė tada 
meras Sigutis Obelevičius, trau-
piečių šunis „nusitempdavo su vi-
somis būdomis“. Anykščių valdžia 
Aplinkos ministerijai išsiuntė pra-
šymą dėl leidimo, kad būtų galima 
vilką sumedžioti. Ministerija vilką 
sumedžioti leido specialiu leidimu. 
Tiesa, ar tas pilkis pasveiko, ar nu-
gaišo, ar kur iškeliavo, neaišku, nes 
jo sumedžioti taip ir nepavyko.

Tiesa, dalį  žalos, medžiotojų 
teigimu, žmonės nepelnytai priski-
ria vilkams, nes siautėja ir sulau-
kėję šunys.  

Už komisarą agitavo 
Prezidentas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Sekmadienį, Anykščių menų inkubatoriuje vyko partijos „Tvarka ir teisingumas“ agitacinis ren-
ginys. Anykštėnų palaikyti atvažiavo pats Prezidentas Rolandas Paksas. Jį lydėjo garsi dainininkė, 
buvusi Seimo narė Ona Valiukevičiūtė bei partijos atsakingasis sekretorius, buvęs Aplinkos minis-
terijos viceministras Almantas Petkus.

– situacija Anykščių švietimo sis-
temoje.“ – konstatavo kandidatas į 
Anykščių merus. R.Razmislavičius 
kalbėjo raiškiai, sklandžiai, tačiau 
jo pasisakymo turinys auditorijos 
emocijų nesukėlė.

V.Galvonas sakė, kad jis į merus 
nekandidatuoja todėl, kad jo pa-
grindinis tikslas - 2016 metų Seimo 
rinkimai. Jis aiškino, kad jei meru 
bus išrinktas R.Razmislavičius, tai 
iki Seimo rinkimų sutiks padirb-
ti savivaldybės administracijos 
direktoriumi. Apie šią strategiją 
V.Galvonas prakalbo po to, kai bu-
vęs jo mokytojas Jonas Pajarskas 
politiko paklausė, kodėl jis pats 
nekandidatuoja į merus, „kur galė-
jo šimtu procentu laimėti“. 

R.Paksas pradėdamas kalbą 
pirmiausia atkreipė dėmesį, kad 
salėje sėdi garbinga mokslinin-
kė. „Pirmiausia noriu paklausti, 
koks bus oras kovo 1-ąją?“ – 
dr.A.Galvonaitei klausimą adre-
savo nušalintasis Prezidentas. O 
V.Galvono sesuo atsakė, jog „per-
vertus kalendoriaus lapelį – pava-
saris neateina.“ 

Paskui R.Paksas anykštėnams  
kalbėjo apie situaciją šalies val-
džioje, apie Ukrainos karą, ku-
ris, pasak jo, kilo Rusijai ir JAV 
dalijantis įtakos sferas. R.Paksas 
aiškino, kad „tvarkiečiai“ yra ne 
euroskeptikai, o eurorealistai. „Aš 
matau ES ir pliusus, ir minusus. 
Bet Lietuvoje žmogus, matantis ir 

ES minusus, vadinamas prorusiš-
ku, agentu.“ - kalbėjo nušalintas 
Prezidentas.

Jis dėstė, kad „Tvarkos ir tei-
singumo“ tikslas 2016-ųjų Seimo 
rinkimai, po kurių R.Paksas vylėsi, 
kad išliks dabartinė valdančioji ko-
alicija, tačiau su didesniu „tvarkie-
čių“ svoriu. „Ar nuties gatves so-
cialdemokratiškai, ar stogus pakeis 
konservatoriškai – skirtumo nėra.“ 
– juokavo Europos Parlamento na-
rys R.Paksas. Tačiau, jis aiškino, 
kad jei Anykščių „tvarkiečiai“ bus 
rajoną valdančioje daugumoje – 
anykštėnams bus geriau, nes šalies 
valdžia mieliau išgirsta savų par-
tiečių prašymus. Taigi Prezidentas 
paneigė R.Razmislavičiaus teiginį, 
apie partinio lobizmo eliminavimą 

Ona Valiukevičiūtė džiaugė-
si, kad sėdi tarp dviejų lakūnų 
- R.Pakso ir V.Galvono. „Jei jie 
būtų su uniformomis - nualpčiau.“ 
- šypsojosi politikė ir dainininkė. 
Beje, kai kas (pzv, šio teksto auto-
rius) slapta vylėsi, kad į Anykščius 
atvykusi dainininkė, sudainuos 
bent „Reikėjo berniukams...“, ta-
čiau koncerto nebuvo. 

Ir dar... R.Paksas iš Prezidento 
posto buvo nušalintas per apkaltą, o 
abu renginyje dalyvavę buvę vice-
ministrai – V.Galvonas ir A.Petkus 
iš šių pareigų pašalinti Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės reikalavimu, 
vadinamojo jos „juodojo sąrašo“ 
nariai... „Vasarą skaitydamas Re-
marką sužinojau, kad jau fašistinėje 
Vokietijoje buvo juodieji sąrašai.“ 
–  ką skaitė ir ką išskaitė, atsklei-
dė R.Paksas. V.Galvonas patikino, 
kad jis Finansų viceministro posto 
neteko tik dėl ministro Rimanto Ša-
džiaus užsispyrimo. „Buvau prieš 
euro įvedimą, azartinių lošimų, 
banderolių klausimais turėjau savo 
nuomonę.“ – kuo neįtiko Finansų 
ministrui aiškino V.Galvonas.

Beje, R.Paksas tikino, kad „ateis 
laikas, kai sugrįšim prie lito.“  

Buvęs Aplinkos viceministras Almantas Petkus, buvęs Prezidentas Rolandas Paksas, buvęs Finansų 
viceministras Vytautas Galvonas, buvęs Anykščių rajono policijos komisaras Raimondas Razmisla-
vičius. Tik legendinė scenos primadona Ona Valiukevičiūtė buvo, yra ir bus... 

dr.Audronė Galvonaitė, visas lai-
kraščio „Šlelis“kūrybinis kolekty-
vas, žinoma, partijos kandidatai į 
Anykščių rajono Tarybą. O paša-
linių žmonių, dėl kurių agituojant 
reikėjo stengtis, vargu, ar buvo 
bent dvidešimt. 

R.Razmislavičius pakalbėjo apie 
anykštėnų mokamus didelius mo-
kesčius. Jis dėstė, kad Anykščių 
rajonas nyksta greičiau nei kiti ra-
jonai, kad jis tapęs merus rūpinsis 
ne savo partiečiais, o visų anykš-
tėnų gerove... „Gėdingas pavyzdys 

Su svečiais ant scenos lipo ir par-
tijos kandidatas į Anykščių merus, 
buvęs rajono policijos viršininkas 
Raimondas Razmislavičius bei 
idėjinis Anykščių „tvarkiečių“ ly-
deris, buvęs Seimo narys ir buvęs 
Finansų ministerijos viceministras 
Vytautas Galvonas.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
agitacinis renginys didelio anykš-
tėnų susidomėjimo nesulaukė. Į 
renginį atėjo kandidato į Anykš-
čių merus R.Razmislavičiaus 
žmona Laima, V.Galvono sesuo 

Į renginį palaikyti politikuojančio brolio atvyko dr.Audronė Gal-
vonaitė. O gėles gniaužantis Alvydas Janickas jas po renginio 
įteikė O.Valiukevičiūtei. 

Buvęs Lietuvos prezidentas 
Rolandas Paksas aiškino, 
kad „tvarkiečiai“ yra ne eu-
roskeptikai, o eurorealistai.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Skaudžią netekties valan-
dą Amžinybėn išėjus bran-
giam sūnui, nuoširdžiai už-
jaučiam Birutę STONIENĘ 
ir visu artimuosius.

„Anykštos redakcijos“ 
žmonės

užjaučia
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Specialistė gyrė administratorių
Anykštėnus už sėkmingą renovaciją giria šalies valdžia ir šiuos procesus prižiūrinčios institucijos. Už Ute-

nos regiono savivaldybių daugiabučių renovavimo projektus atsakinga  Būsto energijos taupymo agentūros 
Utenos regiono specialistė Regina Šilinskienė, „Anykštos“ paklausta, kaip ji vertina daugiabučių renovaciją 
Anykščiuose, atsakė: „Patys matote, kaip gražėja jūsų miestas.“ 

„Gyventojų nuotaikos rodo, kad renovacija vyksta gera linkme. Anykščiuose labai gerai dirba administra-
torius – UAB Anykščių komunalinis ūkis, labai daug problemų sprendžiama vietoje, neperkeliant jų kitiems. 
Dirbama, kaip sau. Jeigu būčiau anykštėnė, tikrai džiaugčiausi tuo, kas vyksta. Be abejo teigiamą įtaką reno-
vacijai turi ir specialisto, atsakingo už šį procesą, Alvydo Gervinsko, inžinierinis išsilavinimas. Jis supranta, 
ką ir kaip reikia daryti, ir kartais būna geresniu techniniu prižiūrėtoju už specialistus, kuriems šis darbas tie-
siogiai patikėtas. A.Gervinskas visuomet ieško gyventojams geriausių sprendimų ir manau, kad dažniausiai 
juos randa“.- tvirtino Būsto energijos taupymo agentūros Utenos regiono specialistė R.Šilinskienė.

Sąskaitos sumažėjo kartais
Nuomonės apie renovaciją paklausėme kelių, renovuotuose namuose gyvenančių anykštėnų. 

Gailutis MORKŪNAS, renovuoto A.Vienuolio g. 13 namo gyventojas: „Labai džiaugiuosi renovacija. 
Negalim lygint su tuo, kas buvo. Didelis skirtumas. Iki renovacijos gyvenome šaltai, o mokėjome daug. Da-
bar viskas pasikeitė – butuose šilta, o už šilumą mokam žymiai mažiau. Patys reguliuojame šilumą butuose, 
ir kiek šilumos sunaudojame, už tiek ir mokame. Esame dėkingi A.Gervinskui, jis po kelis karus per savaitę 
atlėkdavo kol vyko darbai, kiekvieną smulkmeną derino ir su mumis tarėsi.“

Milda ŠERELIENĖ, renovuoto Statybininkų g. 17 namo gyventoja: „Aš tikrai esu patenkinta. Labai 
pasijuto šilumos suvartojimas. Sausio mėnesį už buto šildymą priskaičiuota 35 eurai – 120 litų. Neatsimenu, 
ar iki renovacijos kada nors yra buvusi tokia maža sąskaita. Šauniai dirbo statybininkai, darbai organizuoti  
puikiai. Nebuvo jokių pijokysčių ir darbų stabdymų.“

Artūras Juozas LAKAČAUSKAS, renovuoto A.Vienuolio g. 15 namo gyventojas: „Ir tais, kurie re-
novavo, ir tais, kurie juos prižiūrėjo, likome patenkinti. Prisimenu, kaip Zarasai gyrėsi, kad pirmieji pradėjo 
renovaciją, net kažkokią Viešąją įstaigą specialiai renovacijai įkūrė – pirmieji pradėjo, bet nieko nepadarė. 
Vadinasi, ne tuos žmones pasirinko... Nuo 2009 metų gyvenu A.Vienuolio g. 15 name – visas žiemas pra-
gyvenome atidarytais langais ir skaudančiomis gerklėmis. Dabar šilumos suvartojimas pasikeitė ne procen-
tais, o kartais. A.Vienuolio gatvės namai nuo 7 iki 15 turėjo vieną šilumos mazgą, vieni namai šalo, o kitų 
gyventojai buvo „kepinami“. UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis buvo prieš šilumos 
mazgų įrengimą kiekviename name, bet padedant A.Gervinskui problemą pavyko išspręsti. Penkerius metus 
pildžiau lentelę, kiek suvartoju šilumos ir kiek už šilumą moku. Šių metų sausio mėnesio sąskaita – 103, 27 
lito, kai 2014 m. sausį už buto šildymą buvo priskaičiuota 389,46 Lt, už 2013 sausį – 496,47 Lt, už 2012 m. 
sausį 437,89 Lt., už 2011 m. sausį – 379,21 Lt., už 2010 m. sausį – 471,51 Lt.  

Taip gerai nebebus

 Namo renovacijos kaina priklauso 
nuo jo būklės, pasirinktų medžiagų, 
darbų apimties ir, žinoma, nuo namo 
dydžio. Kuo didesnis namas – tuo 
didesnė bendra renovacijos sąmata, 
tačiau dideliuose namuose renova-
cijos išlaidos, tenkančios vieno buto 
gyventojams, paprastai yra mažesnės. 
Po konkursų visų renovuotų Anykš-
čių daugiabučių rangos darbų kaina 
mažėjo. Brangiausio namo – Ramy-
bės g. 5 – rangos darbų kaina – 1 mln. 
722 tūkst. litų, pigiausio – Vienuolio 
g. 9 – 279 tūkst. litų. Tiesa, pirmaja-
me – 50 butų, o antrajame – vos 10.

Gyventojai už daugiabučio renova-
ciją atsiskaito pagal savo buto plotą. 
Mėnesinis mokestis su palūkanomis 
už 1 kv. m. buto ploto svyruoja nuo 
1 lito 95 ct iki 2 litų 89 centų. Taigi, 
žmogus, turintis 50 kv. m. butą, už 
namo renovaciją kiekvieną mėnesį 
moka nuo 97,5 litų iki 144,5 litų.

A.Gervinsko teigimu, po renova-
cijos gyventojai pastebimai mažiau 
moka už butų šildymą, todėl bendra 
išlaidų suma (šildymas plius renova-
cijos paskolos grąžinimas) neviršija 
ankstesnių, ikirenovacinių išlaidų 
vien už būsto šildymą.      

Baigiantis 2015-iesiems Anykš-
čiuose turėtų būti renovuoti 32 
daugiabučiai. Renovacija vyks ir 
2016-aisiais, matyt, ir 2017-aisiais... 
Tačiau, pasak A.Gervinsko, įšokt į 

Po renovacijos gyvenimas šiltesnis ir pigesnis
(Pabaiga. Pradžia “Anykšta”, - 2015-02-14, Nr. 13.)
Daugiabučių renovavimui pastaraisiais metais skiriamas didelis 

valstybės dėmesys. O finansinė valstybės parama yra svarbiau ir 
už dėmesį... Apie 43-45 proc. daugiabučių  projekto įgyvendinimo 
(įskaitant projektavimą, techninę priežiūrą ir administravimą) 
išlaidų dengia valstybė. Kita valstybės paramos dalis –  lengvati-
nės  paskolos, namus besirenovuojantiems žmonėms.

renovavimo traukinį bus vis sudėtin-
giau, o valstybės finansinė parama 
renovacijai ateityje bus mažesnė. 

Yra ir problemų

A.Gervinskas tvirtino, kad reikia 
nuolat dirbti su rangovais, kalbėti, 
aiškintis, kartais net ir balsą pakelti. 
„Teko ir nusikeikti, žinoma, lietuviš-
kai... O ką daryti, kai nesupranta trečią 
kartą?“ – jog ir jo kantrybė turi ribas 
pripažino šiaip jau, regis, iš pusiaus-
vyros neišmušamas A.Gervinskas. 
Anykščių komunalinio ūkio specia-
listas, atsakingas už renovaciją, džiau-
gėsi, kad daugumą problemų pavyko 
išspręsti. Didelę pagalbą teikė ir geras 
techninės priežiūros inžinierius Alvy-
das Tyla. Tik apie  Kauno firmą UAB 
„Orlista“ A.Gervinskas kalbėjo be 
didelio entuziazmo. Kauniečiai, reno-
vuojantys Ramybės g. 5 namą, vėluo-
ja atlikti darbus. „Nepasisekė su ran-
govu... Vieną dieną ant pastolių 14, 
kitą – 10, trečią – tik 2 žmonės. Ne tik 
jų darbų tempai, bet ir darbo kultūra 
prasta. Pradžia buvo labai gera, tačiau 
dabar darbai vyksta ne pagal planą.“ 
– apie Ramybės g. 5 namo renovavi-
mą dėstė A.Gervinskas. 

Pernai nepavyko pradėti ir Ažupie-
čių g. 6 namo renovacijos. „Rangos 
konkursą laimėjo VITI, su kuriais 
buvo sunku susitarti dėl darbų tempų, 
todėl šalių sutarimu sutartis nutraukta 
ir paskelbtas naujas konkursas.“ – 

Eil. 
Nr. Namo adresas

Gyventojų 
pasirinktas 

modernizavimo 
priemonių 

variantas pagal 
Investicijų 

planą

Butų 
skaičius

Butų 
plotas

Namo rangos 
darbų kaina 

pagal patvirtintą 
Investicijų planą 

(Lt)

Namo 
rangos darbų 
kaina pagal 
patvirtintą 
Investicijų 

planą (EUR)

Namo rangos 
darbų kaina po 

konkurso
(nepritaikius 

Valstybės 
paramos)  (Lt)

Namo rangos 
darbų kaina po 

konkurso
(nepritaikius 

Valstybės 
paramos)   

EUR

Kainos 
pokytis 
(proc.)

Rangovo 
pavadinimas

Sutarties 
sudarymo 

data

1 J. Biliūno g. 26 I 6 317,88 284.910,00   82.515,64   284.000,79   82.252,31   -0,32   UAB Anrestas
2014.12.19

2 J . Biliūno g. 28 II 7 426,48 363.680,00   105.329,01   363.095,84   105.159,82   -0,16   UAB Anrestas
3 J. Biliūno g. 64 II 12 539,72 434.420,00   125.816,73   391.741,13   113.456,07   -9,82   UAB Dailista 2014.10.20

4 Liudiškių g. 21 I * 22 1127,22 756.000,00   218.952,73   703.203,39   203.661,78   -6,98   UAB Anrestas
2014.11.21

5 Liudiškių g. 23 II 22 1144,39 1.017.820,00   294.781,05   861.165,83   249.410,86   -15,39   UAB Anrestas
6 Liudiškių g. 31 a II 22 1199,24 993.610,00   287.769,35   931.476,51   269.774,24   -6,25   UAB Anrestas

2014.11.187 Liudiškių g. 31 b II 22 1179,59 941.850,00   272.778,61   905.191,33   262.161,53   -3,89   UAB Anrestas
8 Liudiškių g. 31 c II 22 1147,54 944.510,00   273.549,00   904.770,13   262.039,54   -4,21   UAB Anrestas
9 Žiburio g. 5 II 20 1143,68 1.003.190,00   290.543,91   975.399,15   282.495,12   -2,77   UAB Dailista 2014.11.17
10 Šaltupio g. 45 I 8 524,35 445.760,98   129.101,30   427.275,20   123.747,45   -4,15   UAB Dailista

2014.11.2611 Šaltupio g. 46 I 22 1193,17 765.757,51   221.778,70   729.980,90   211.417,08   -4,67   UAB Dailista
12 Šaltupio g. 47 I 18 1129,86 772.516,25   223.736,17   721.704,50   209.020,07   -6,58   UAB Dailista
* pasirinktas I variantas su dalikline  apskaitos sistema

aiškino A.Gervinskas.

Paupio g. 6 namas planuoja 
išskirtinę pertvarką

Iš būsimų renovacijos proce-
sų išskirtiniai yra Paupio g. 6 
namo gyventojų planai. Po šio 
namo renovacijos jo gyventojai 
tik minimaliai naudosis „Anykš-
čių šilumos“ paslaugomis. Name 
ketinama įrengti modernų termo-
dinaminį šildymą – visa šildymo 
įranga bus montuojama ant namo 
stogo, naudojant saulės energiją 
tikimasi šildyti butus ir vandenį. 
Pagal skaičiavimus, po renovaci-
jos Paupio g. 6 namui centralizuo-
tai tiekiamos šilumos reikės tik 
per didelius šalčius. 

Kol kas šis namas neturi ran-
govų. Konkursas jau buvo skelb-
tas, tačiau firmų, pageidaujančių 
įgyvendinti Paupio g. 6 namo 
bendrijos planus, dar neatsirado. 
A.Gervinskas svarstė, kad grei-
čiausiai teks didinti konkursinę 
rangos kainą. „Šio namo gyvento-
jai apie namą mąsto, kaip apie nu-
sidėvintį daiktą, kuriuo reikia rū-
pintis ir investicijų atsiperkamumą 
stato tik į antrą vietą.“ – Paupio g. 
6 namo bendrijos sąmoningumu 
džiaugėsi buvęs Anykščių meras. 

„Anresto“ nebijo

Šiemet net 7 Anykščių dau-
giabučius renovuos mūsų miesto 
firma UAB „Anrestas“. Ne ypač 

gerą reputaciją turinti vietinė firma 
pernai Anykščių daugiabučių reno-
vacijoje nedalyvavo. A.Gervinskas 
„Anykštai“ aiškino, kad jis „An-
resto“ nebijąs. „Pernai dirbo ne-
žinomi rangovai. O kai kas buvo 
žinomi, bet ne iš gerosios pusės. 
Kalbant apie „Anrestą,“ aš galvo-
ju, kad prieš anykštėnus jie jaus 
ne tik kolektyvinę, bet ir asmeninę 
atsakomybę. Juk kaimynai reno-
vuos kaimynų namus, jei padarysi 
blogai, kaip paskui žiūrėsi draugui, 
kaimynui ar giminaičiui į akis?“ – 
retoriškai klausė A.Gervinskas. 

Iš viso jau yra įvykę 12 naujų 
renovacijos rangos darbų konkur-
sų. Kitus 5 konkursus laimėjo Ku-
piškio firma UAB „Dailista“. 

                           -ANYKŠTA

Renovuoti Anykščių Šviesos gatvės 2 ir 4 namai.  
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- Kodėl esate tose rinkimų po-
zicijose, kuriose esate?

Kęstutis TUBIS: Mes kartu 
esame stiprūs. Turiu administra-
cinių gebėjimų, esu vadovavęs 
18-ai tūkstančių pareigūnų. Vienu 
metu ir Pasienio policijos departa-
mentas man buvo pavaldus. Mano 
jėga yra ir žinojimas, kaip veikia 
centrinės valdžios mechanizmas, 
kokie yra valdymo principai. Esu 
įpratęs greitai, ryžtingai, bet ap-
galvotai priimti sprendimus. O 
Luko jaunatviška energija ir pui-
kus Anykščių konteksto suprati-
mas padės mums pakeisti situaci-
ją mieste ir rajone.

Lukas PAKELTIS: Mūsų 
sprendimas būti ten, kur esame - 
subalansuotas ir teisingas. Anykš-
čių Tarybai reikia žmogaus su 
tvirtu stuburu, o kad Kęstučio ne-
stumdys kas tik netingi, turbūt ir 
mūsų politiniai oponentai nedrįsta 
fantazuoti. Save matau savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
pozicijoje. Esu baigęs ekonomi-
kos bakalauro, paskui - vadybos 
magistro studijas, skirtas įmonių 
vadovams. Vėlgi, vargu, ar net 
oponentai ginčysis, kad mano, 
kaip potencialaus administraci-
jos direktoriaus, išsilavinimas 
gali būti lyginamas su sovietinės 
aukštosios partinės absolventų di-
plomais... Jei mes gautume mero 
ir savivaldybės administracijos 
direktoriaus postus, Anykščiai 

Valdžiai užtenka fantazijos tik savo 
neveiklumui pateisinti
Kalbiname Lietuvos liberalų sąjūdžio Anykščių skyriaus lyderius - 54-erių buvusį Lietuvos po-

licijos generalinio komisaro pavaduotoją Kęstutį Tubį ir 29-erių verslininką, jauniausią Anykščių 
rajono tarybos narį Luką Pakeltį.

K.Tubis dalyvavo 2012 metų Seimo rinkimuose ir Anykščių-Kupiškio apygardoje užėmė trečią 
vietą. Anykštėnai per Seimo rinkimus buvusį policijos pareigūną palaikė, tačiau Kupiškio rajone 
puikiai suveikė Darbo partijos ir Tėvynės sąjungos struktūros ir į antrąjį rinkimų turą pateko šių 
partijų kandidatai. Tačiau pirmasis, sakykim, kiek apsvilęs blynas neužgesino K. Tubio siekių dirbti 
Anykščiams. Tremtyje gimęs, Anykščių rajone užaugęs politikas nusprendė kovoti pirmą kartą vyk-
siančiuose tiesioginiuose rajono mero rinkimuose.

L.Pakeltis – jaunosios kartos Anykščių politikas, Lietuvos liberalų sąjūdžio Anykščių skyriaus 
pirmininkas. Šis jaunas vyras su bičiuliais ir bendraminčiais merdintį Lietuvos liberalų sąjūdžio 
Anykščių skyrių prikėlė naujam gyvenimui, pavertė politine jėga, kurios dabartinės valdžios parti-
jos bijo ir su kuria jau skaitosi. O po rinkimų oponentams bus dar blogiau. 

L.Pakeltis yra Liberalų sąjūdžio kandidatų į Anykščių rajono tarybą sąrašo lyderis. Partijos kan-
didatas į merus nepartinis K. Tubis liberalų sąraše į Tarybą - antras.

gautų sėkmės receptą. Aukščiau-
sius rajono valdžios postus uži-
mantys žmonės turi dirbti ranka 
rankon, ne taip kaip dabar ... kai 
dirbama kaip pakliuvo. 

Turiu nuosavą sėkmingą verslą. 
UAB „ESSPO“, kuriai vadovauju 
ir esu bendrasavininkis. Ši įmonė  
trejus metus iš eilės yra trejetuke 
labiausiai augančių Utenos regi-
ono įmonių. Nuo to, ar aš būsiu 
rajono valdžioje, ar nebūsiu –  fir-
mai nei šilta, nei šalta. Mes ga-
miname ir parduodame chemines 
medžiagas, skirtas oro uostams, 
80 proc. produkcijos eksportuo-
jame.  

- Kęstuti, Jūs - buvęs aukš-
tas policijos pareigūnas, tačiau 
daug mėgstate kalbėti apie eko-
nomiką. Ypač apie šilumos ūkį. 
Bandote vaidinti ekspertą?      

Kęstutis TUBIS: Suprantu 
jūsų ironiją... Tačiau  be reika-
lo ironizuojate – turiu ir teisinį, 
ir ekonominį išsilavinimą. Bai-
giau vienintelę Tarybų Sąjungo-
je aukštąją milicijos mokyklą, 
kurios absolventų specializa-
cija – ekonominių nusikaltimų 
atskleidimas. Dabar dalyvauju 
tarptautiniuose energetiniuose 
projektuose, esu konsultantas, 
dalyvavau pertvarkant Rumuni-
jos energetinę sistemą. Esu bai-
gęs aukščiausio lygio vadovų 
kursus „Olimpas“ – šie kursai 

truko du semestrus po pusę metų. 
O jau, kad visiškai būtų aišku, 
pasigirsiu – UAB „Utenos šilu-
mos tinklai“ pernai mane samdė 
ekspertu, kaip sumažinti išlaidas 
ir patobulinti veiklą. Turbūt ži-
note, kad Utenoje jau seniai šil-
dymas pigiausias Lietuvoje? Esu 
paskaičiavęs, kad 50 kv. butą tu-
rintis anykštėnas 2014 m. už šilu-
mą sumokėjo 1200 litų daugiau, 
nei tokį patį butą turintis uteniš-
kis, o 2013 metais – net 2200 litų 
daugiau. Per aštuonerius šios ka-
dencijos valdančiosios daugumos 
metus anykštėnas už 50 kv. butą 
sumokėjo apie 16 tūkst. litų dau-
giau nei uteniškis. Aš žinau, kaip 
sutvarkyti Anykščių šilumos ūkį 
ir tai padarysiu.   

- Spręsti „Anykščių šilumos“ 
problemas nėra labai jau ori-
ginalu. Jas jau dvidešimt metų 
kas nors sprendžia. Ką dar gali-
te pažadėti rinkėjams?

Lukas PAKELTIS: Kertinis 
dalykas – darbo vietos. Turime  
sukurtą unikalų mechanizmą ir, 
laimėję rinkimus, jį paleisime. 
Man net keista, kaip iki šio laiko 
nesuprasta, kad tik darbas gali at-
gaivinti Anykščius. Juk tai užda-
ras ratas – darbingi žmonės išva-
žiuoja, išsiveža vaikus, paskui ir 
senus tėvus... Nyksta mokyklos, 
pedagogams mažėja krūvis, išva-
žiuoja ir jie...

Pažadu, jog skelbsime amnesti-
ją partiniams savivaldybės įstaigų 
vadovams, nedarysime „valymų“ 
vien dėl to, kad direktorius yra 
socialdemokratas. Suprantame, 
kad daugelis į valdžios partijas 
atėjo ne savo noru. 

Sutvarkysime komunalines 
paslaugas teikiančias įmones, gy-
ventojai turi žinoti, už ką kokius 
mokesčius moka. Mes lyg ir iro-
nizuojame, jog prisiminsime, kad 
Anykščiuose yra mikrorajonai su 
daugiabučiais. Tačiau, kai pažiū-
ri, jog daugiabučių kiemai pa-
miršti nuo tų kvartalų pastatymo 
laikų – visai nejuokinga. Net ne 
piniguose, investicijose esmė, o 
požiūryje – smėlio dėžės surenti-
mas ar suolelio perdažymas nedi-
delius pinigus kainuoja. Gal, sa-
kau, daugiabučiai pamiršti todėl, 
kad kažin ar kada rajono vadovu 
buvo žmogus, pats gyvenantis 
daugiabutyje.

Kęstutis TUBIS: Tęsiant dar-
bo vietų temą. Pirmiausiai mes 
suprojektuosime sklypus - lais-
vąsias ekonomines zonas. iki ku-
rių bus atvestos komunikacijos. 
Taip pat bursime Anykščių verslo 
ambasadorius kituose Lietuvos 
ir užsienio valstybių miestuose. 
Visi žinome Kijeve gyvenantį 
anykštėną Virginijų Strolią. Jis 
- ne vienintelis išeivis verslinin-
kas. Turiu daug draugų visoje 
Eurazijoje – nuo Kazachstano iki 
Ispanijos, kuriems galiu siūlyti 
Anykščiuose įgyvendinti projek-
tus, kuriančius darbo vietas, pri-
kviesti turistų, realizuoti Anykš-
čiuose gaminamą produkciją. 
Mėgstama sakyti, kad valdžia 
darbo vietų nekuria... Taip teisin-
tis yra lengviausia ir patogiausia 
– nenori, tai ir nekuria. O gal ne-
gali, nesugeba.

- Kartais atrodo, kad Anykš-
čių valdžios turizmo plėtra, 
„kurortizacija“ mojuoja kaip 
skydu, kuriuo pridengiama 
chaotiška veikla, strategijos ne-
buvimas: „Buvo kažkoks pro-
jektas, tai ėmėme kažkokius 
pinigus“. Ką Jūs manote apie 
turizmą ir kurortą?

Kęstutis TUBIS: Svarbiausia 
problema ir yra, jog pradžioje yra 
daroma, o paskui svarstoma „o 
kas iš to? Kokio nauda?“. Mūsų 
kraštas yra unikaliai gražus –  tu-
rim „Natūra 2000“ teritoriją, tu-
rime atodangas, turime galimybes 
plėtoti sveikatinimo kryptį. Bet 
kas buvo daryta? Sukurti projek-
tai nesudaro sistemos ir nesuku-
ria tokios pridėtinės vertės, kokią 
galėtų duoti. Naktį Anykščiuose 
tamsu, 9 valandą vakaro neberasi 
kur pavalgyti. Apie kokį čia kuror-
tą su aplinkkeliu už 25 milijonus 
šnekama? Kodėl ne metro? Dabar 
iš Troškūnų į Traupį per duobes 
galima važiuoti tik trečia pavara. 
Kaip tie turistai atvažiuos? Plom-
bos išbyrės. Sutvarkytas kairysis 
Šventosios krantas. Jei daryti, tai 
daryti – o kaip dabar atrodo de-

šinysis krantas? Apleisti objektai 
rėžia akį. Projektų įgyvendinimas 
pagal principą „Duokit mums 
pinigų – mes paimsim“ – baisiai 
skamba, gal net nusikalstamai. 
Žinote, kaip Svėdasuose buvo 
įrengta nuotekų sistema? Nuo-
tekų rinktuvas buvo padarytas 
aukščiau nei gyvenamųjų namų 
nuotekų vamzdžiai, kiekvienas 
gyventojas turėjo savais tūkstan-
čiais prisidėti, kad nuotekos tekė-
tų iš namų, o ne į namus.

Lukas PAKELTIS: Nereikia 
griauti to, kas sukurta, tačiau 
reikia pripažinti, kad ne viskas 
padaryta. Akivaizdu, jog net jei 
Anykščiams ir pavyktų tapti tikru 
kurortu, visas rajonas iš turizmo 
negyvens. Ekonomikoje dviračio 
nereikia išradinėti – be lengvo-
sios pramonės toli nenuvažiuosi-
me. Vystant turizmą, turi būti su-
formuota labai aiški koncepcija, 
kur einam, ko siekiam. Mano su-
pratimu, esminės turizmo kryptys 
turėtų būti sportinis, sveikatinimo 
ir šeimų turizmas. 

- Dabartiniai rajono vadovai 
mėgsta pasakoti, kad jų galimy-
bės ribotos, visą valdymą už-
grobęs Vilnius...  

Lukas PAKELTIS: Sutinku 
– savivalda turi per mažai galių. 
Tačiau pagrindinė problema yra 
ne galių trūkumas, o idėjų badas. 
Kokias apskritai idėjas yra iškėlu-
si ir įgyvendinusi rajono valdžia? 
Visos jų idėjos eina arba iš paskos 
ES projektų, arba jas sugeneruoja 
savivaldybės administracijos dar-
buotojai. Neturint fantazijos, ži-
noma, patogiausia prisidenginėti, 
aiškinti, kad trukdo, neleidžia...

Kęstutis TUBIS: Aišku, kad ga-
lios, funkcijos, kompetencijos yra 
diferencijuotos. Kodėl Anykščiuo-
se neliko LESTO, Dujų ūkio pada-
linių? Ne mero galioje ir ne mero 
kompetencija? Žinoma. Tačiau ra-
jono vadovai privalėjo dirbti taip, 
kad minėti padaliniai nepasitrauk-
tų iš mūsų miesto. Mūsų vaikus 
kitų rajonų mokyklos „vagia“ ir tie 
vaikai į rajoną nebegrįžta. Ir vėl ne 
rajono valdžios galios? Na, atsipra-
šau – už ką nors dabartinė valdžia 
apskritai prisiima atsakomybę?  
Mes tinkamai atstovausime rajono 
interesams ir dalis to, kas prarasta, 
grįš atgal.

- Kam pirmiausia skambinsit, 
kai rinkimų naktį sužinosit rin-
kimų rezultatus?

Kęstutis TUBIS: Kam skam-
binti, su kuo mums dirbti – nuro-
dys rinkėjai. 

Lukas PAKELTIS: Žmonai 
(juokiasi).

- Mero rinkimuose, be abejonės 
geras rezultatas – tik patekimas 
į antrąjį turą. Trečioji ar šeštoji 
vieta vis tiek yra pralaimėjimas. 
Kiek mažiausiai gavę mandatų 
rajono Taryboje, rinkimų nelai-
kytumėt pralaimėtais?

Kęstutis TUBIS: Dabar mes 
Taryboje turime vienintelį atstovą 
– Luką. Jei turėsime triskart dau-
giau nei turime – bus patenkina-
mai, jei daugiau – labai gerai.

Lukas PAKELTIS: Aš kartelę 
keliu aukščiau. Geras rezultatas 5 
mandatai arba daugiau. 

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvo Respublikos Liberalų sąjudžio rinkiminės sąskaitos.   Užsak. Nr. 225

Kęstutis Tubis ir Lukas Pakeltis žino, kaip pakeisti anykštėnų gyvenimą.
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Nuolat perka

Moka PVM.

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.

Automobilių, mikroauto-
busų, traktorių, motociklų 
supirkimas visoje Lietuvoje: 
seni, nebenaudojami, dauž-
ti. Atsiskaitymas iš karto. 
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-645) 92122.

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

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

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

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 35788.

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

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

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. 

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - miškus ir žemes žem-
dirbystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

Mišką su žeme ar išsikirsti visoje 
Lietuvoje.

Tel.: (8-635) 30367, 
(8-685) 16221.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel.: (8-682) 18972, (8-600) 63820.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo 
paveikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

UAB „BARTYNCO“ - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

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

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Kita

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

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

Uosines, beržines, juoalksnio mal-
kas kaladėmis, skaldytas. Brangiai 
perkame mišką. 

Tel. (8-630) 57490.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža 
miškavežiu. 

Tel.: (8-600) 63820, (8-617) 20473.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

siūlo darbą
Reikalingas darbuotojas dirbti 

pas ūkininką Anykščių sen. Alga 
nuo 400 Eur iki 700 Eur.

Tel. (8-612) 47316.

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

Tel. (8-687) 47372.

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.

Ieško patalpų prekybai Anykščių 
mieste.

Tel. (8-684) 65329.

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 maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius. Garantija 
iki 2 metų, pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Tvenkinių kasimas, kelių formavi-
mas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

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.

Rasta

Miesto centre rasti raktai.
Teil. 5-16-04

Tel.
: (8

-69
8) 
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šiandien

vasario 18 d.

vasario 19 d.

vasario 20 d.

Aleksas, Vaišvilas, Viltė, Dona-
tas, Donata.

vasario 17- 20 d. jaunatis.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Bernadeta, Simeonas, Lengve-
nis, Gendrė, Simas.

Konradas, Šarūnas, Nida, Zu-
zana.

Leonas ,Visgintas, Eitvydė, 
Aidas.

oras

-9

-3

IŠ ARTI

MOZAIKA

redaktorei nežinantNNN

PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS
VASARIO MĖNESIO REPERTUARAS

  

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

Buratinas domėjosi istorija. Jis 
puikiai suprato, už ką inkvizicija 
degino raganas ir raganius, tačiau 
niekaip negalėjo suvokti, už ką jie 
degino malkas...

Ožiaragiai labai galimas daly-
kas, kad darbe susidurs su proble-
momis dėl nesutarimų su vyresny-
be. Svarbiausia - elkitės santūriai ir 
nekomplikuokite situacijos. Tegul 
kol kas viskas lieka taip, kaip buvo 
iki šiol, tada sunkumai išnyks savai-
me, mano astrologas. Verslininkams 
jis pataria nepriimti neapgalvotų 
sprendimų ir neskubėti investuoti 
lėšų į jums nežinomus projektus. 

Vandeniai šią savaitę gaus dau-
gybę įdomių ir visai realių verslo 
pasiūlymų. Pasistenkite išnaudoti 
palankias aplinkybes, būkite akty-
vūs ir darbštūs, tuomet jūs pasiek-
site įspūdingų rezultatų ir smarkiai 
pagerinsite savo materialinę padėtį. 

Žuvims dangaus šviesuliai šią 
savaitę žada savo dėmesį ir globą. 
Jums bus naudinga artimiausiomis 
dienomis pabendrauti su vyresny-
be, pasikonsultuoti su verslo par-

tneriais arba pagilinti savo žinias. 
Iš esmės jums dabar suteikiama 
reta galimybė be didelių pastangų 
ir išlaidų išspręsti visus iškilusius 
uždavinius, tad negaiškite laiko ir 
drąsiai veikite. 

Avinams astrologas primygtinai 
rekomenduoja šią savaitę vengti 
susitikimų su vyresnybe. Mat jūsų 
savitarpio supratimo rodiklis dabar 
yra labai žemas, todėl galimi konf-
liktai ir visai nereikalingas santykių 
aiškinimasis. Ne viskas gerai klos-
tosi ir santykiuose su partneriais - 
čia galimos apgavystės, o nesantū-
rumas gali tapti kivirčo priežastimi. 

Jaučių laukia labai įtempta sa-
vaitė. Su sunkumais pirmiausia 
susidursite profesinėje sferoje. 
Naujos darbo vietos paieškos arba 
mėginimai pagerinti savo tarnybi-
nę padėtį kol kas neduos rezultatų. 
Todėl žvaigždės jums pataria atidėti 
šiuos planus vėlesniam laikotarpiui. 

Po šiuo Zodiako ženklu gimę vers-
lininkai dabar turėtų vengti bet ko-
kios, net ir menkiausios rizikos. 

Dvyniai susiras labai patikimų 
verslo partnerių ir atliks su jais ke-
lias komercines operacijas, kurių 
finansiniai rezultatai jus maloniai 
nustebins. Be to, sėkmingai įgyven-
dinsite visus sumanymus, susijusius 
su visiškai nauja veikla arba dabar-
tinio verslo plėtimu. Daug įdomių 
įvykių bus ir meilės fronte. 

Vėžiai turėtų rimčiau žiūrėti į 
savo tarnybinius įpareigojimus, ka-
dangi netinkamas jų vykdymas gali 
tapti pagrįstos viršininkų ir bendra-
darbių kritikos jūsų adresu prie-
žastimi. Apskritai tarnyboje šiąą 
savaitę bus ir teigiamų, ir neigiamų 
tendencijų, todėl niekuo nesistebė-
kite, net ir vis kintančiu vyresnybės 
požiūriu į jus. 

Liūtams astrologas žada tam ti-
krą sėkmę profesinėje sferoje. Jūs 

horoskopas gerokai suaktyvinsite savo veiklą, 
galimi įvairūs susitikimai ir kelio-
nės. Nauji ryšiai, kuriuos užmeg-
site ateinančią savaitę, taps patiki-
mu karjeros ir finansinės gerovės 
pagrindu. Sėkmingai tvarkysite 
reikalus, susijusius su dokumentų 
įforminimu. 

Mergelės ateinančiomis dieno-
mis taip pat turėtų daugiau dėmesio 
skirti naujiems verslo ryšiams. Jūs 
turėsite puikią galimybę susipažinti 
su autoritetingais žmonėmis ir už-
megzti santykius su įtakingais glo-
bėjais. Šią savaitę jūsų materialinę 
padėtį gali pagerinti papildomas už-
darbis, susijęs su pagrindine veikla. 
Čia astrologas turi omenyje premiją 
arba užmokestį už viršvalandžius. 

Svarstyklės šią savaitę tikriau-
siai turės retą galimybę atskleisti 
savo talentą arba pademonstruoti 
sumanumą. Bet astrologas įspėja, 
kad jokiu būdu nesiimtumėte dar-

bo, kurio neišmanote: tai nieko gero 
neduos. Finansų sferoje jūsų laukia 
malonios staigmenos - premija arba 
didelis laimėjimas loterijoje. 

Skorpionams ši savaitė bus pa-
lankus metas visiems, net ir drą-
siausiems sumanymams įgyvendin-
ti. Tegul daugelis skeptiškai žiūri į 
jūsų idėjas, tai, astrologo nuomone, 
neturėtų jūsų sustabdyti - šiek tiek 
atkalumo, ir nerealiausi projektai 
taps tikrove. Po šiuo Zodiako žen-
klu gimę jaunuoliai pagaliau pelnys 
kitos lyties asmens palankumą. 

Šaulių laukia pozityvios tenden-
cijos visose veiklos sferose. Sėkmė 
jus lydės visur kur, todėl astrologas 
mano, kad jūs galite drąsiai pradėti 
realizuoti visus seniai puoselėjamus 
planus. Spręsti įvairius klausimus 
jums padės artimi žmonės ir kole-
gos. Su jų pagalba šią savaitę jūs 
įgyvendinsite visa, ką sumanėte. 
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Meras Sigutis Obelevičius vie-
nu iš savo rinkiminių šūkių skel-
bia „Išsirinkime merą pirmajame 
rate”. Populiariai paaiškinsime, ką 
turi omenyje meras. 

Apie „Pirmąjį ratą” yra rašę 
tokie rašytojai, kaip Aleksandras 
Solženicinas ir Dantė Aligjeris. 

Ypač detaliai „pirmasis ratas” 
išnagrinėtas poemoje „Dieviš-
koji komedija”, kurią Dantė rašė 
daugelį metų ir, manoma, baigė 
ją prieš pat mirtį. Taigi, Dantė 

Rinkimai pagal Dantę
patirties turėjo. Poemoje terminą 
„Pirmasis ratas” jis vartoja ap-
rašydamas pragarą, kuris  vaiz-
duojamas kaip piltuvo formos 
bedugnė, smaigaliu besiremian-
ti į žemės centrą. Einant gilyn, 
griovos siaurėja, o nusidėjėlių 
kančios didėja.

Pragaras prasideda prieangiu 
(analogas - tai kandidatų į rajono 
Tarybą iškėlimo laikas). Čia, pasak 
Dantės,  kenčia ištižėliai, egoistai, 
gyvenime nepadarę nieko gera ir 

nieko bloga. Šitą S.Obelevičius 
įveikė. Toliau seka Limbas – pir-
masis pragaro ratas. Čia  nekrikš-
tytų kūdikių, senovės didvyrių ir 
išminčių vėlės. Neduok die, jeigu 
nuneš į antrąjį rinkimų ratą. Pagal 
Dantę antrasis ratas – gašliųjų vė-
lių buveinė, kur jos nuolat blaško-
mos didžiulio sūkurio…

Štai ką turi omenyje 
S.Obelevičius – jei politika yra 
pragaras, tai jame reikia kankintis 
tik su kūdikiais.

Pasak Dantės, antrasis ra-
tas – gašliųjų buveinė.

Geriausi vairuotojai Europoje 
- švedai, blogiausi - italai

Geriausi vairuotojai Europoje 
yra švedai, o pavojingiausi - italai. 
Taip mano patys europiečiai, rodo 
Prancūzijos nuomonės tyrimo ins-
tituto “Ipsos” atliktas tyrimas. Jo 
metu 10 Europos šalių buvo ap-
klausta 10 000 žmonių.

Paprašyti atsakyti į klausimą, 
kurioje šalyje vairuotojai elgiasi 
atsakingiausiai, 37 proc. respon-
dentų nurodė švedus. Toliau eina 
vokiečiai (27 proc.) ir Didžioji 
Britanija su Nyderlandais (po 11 
proc.). Prancūzus kaip atsakingai 
vairuojančius įvardijo tik 3 proc. 
apklaustųjų. 31 proc. europiečių 
teigia, kad pavojingiausi vairuo-
tojai yra Italijoje. Taip mano ir 58 
proc. pačių italų. Graikai su 20 
proc. atsidūrė antroje vietoje. 74 
proc. graikų prisipažino, jog plūsta 
kitus vairuotojus. Europos mastu 
56 proc. respondentai už vairo el-
giasi agresyviai.

JAV: seniausia pasaulyje kate 
pripažinta 26 metų Tifani II

Seniausia iš planetoje gyvenan-
čių kačių pripažinta 26 metų Tifani 
II (Tiffany II), paskelbta “Gineso 

rekordų knygos” tinklalapyje.
Šios organizacijos duomenimis, 

Šeron Forheis vėžlio kiauto spal-
vos kačiuką įsigijo už 10 dolerių, 
kai gyvūnėliui buvo viso labo še-
šios savaitės. Kaip prisipažįsta 
ilgaamžės šeimininkė, “tai buvo 
geriausias pinigų išleidimas jos 
gyvenime”. Maždaug tuo pat metu 
Š. Forheis įsitaisė ir du šunyčius, 
bet šunys jau seniai nugaišo. O Ti-
fani kovo 13-ąją švęs 27-ąjį gim-
tadienį. Skaičiuojant žmogaus me-
tais, tai atitinka maždaug 125 metų 
jubiliejų.

Nors Tifani II yra garbaus am-
žiaus, ji puikiai girdi ir mato. Pa-
sak amerikietės, jos numylėtinė 
neturi ypatingų bėdų dėl sveikatos, 
tik kraujospūdis kiek padidėjęs.

“Ji niekada nieko nebijo. Vaikš-
tinėja prie pat šunų, yra labai ener-
ginga”, - sakė Š. Forheis.

Tifani dar turi, ko siekti - 2005 
metais nugaišusi katė Krim Paf 
buvo 38 metų ir 3 dienų amžiaus.

Kinijos kalėjime pastatytas 
mini miestas

Pekine esančiame kalėjime pa-
statytas mini miestas. Taip stengia-
masi, kad kaliniai, kurie praleido 
pataisos įstaigoje daugiau nei 20 

metų, galėtų greičiau adaptuotis 
prie gyvenimo visuomenėje.

Kalėjime pastatytos autobusų 
stotelės, metro stotis, bankai, pre-
kybos centrai ir interneto kavinė.

Pataisos įstaigos darbuojas Lian 
Ču patikslino, kad vadovybė mėgi-
no atkurti tipinį miniatiūrinį mies-
tą. “Kaliniai dažnai susiduria su 
dideliais sunkumais išėję į laisvę. 
Mes mokome juos čia naudotis 
banko kortelėmis, mobiliaisiais 
telefonais ir kompiuteriais”, - pa-
sakojo jis.

Sąžiningi Tokijo gyventojai 

Japonijos sostinės Tokijo gy-
ventojai pernai žinyboms perdavė 
3,34 mlrd. jenų (25 mln. eurų) ras-
tų grynųjų pinigų. 

Pareigūnų duomenimis, maž-
daug trys ketvirtadaliai pinigų 
grąžinti savininkams. Vienu atveju 
doras miestietis į artimiausią po-
licijos skyrių atnešė rastą sportinę 
rankinę su beveik 136 000 eurų.

Pagal Japonijos įstatymus radė-
jas gali pasilikti pinigus, jei per 
tris mėnesius neatsiranda teisėtas 
savininkas.

Šveicarijoje konfiskuotas 
dingęs L. da Vinčio paveikslas

Italijos policija Šveicarijoje 
konfiskavo Leonardo da Vinčio 
paveikslą. Apie Izabelos d’Este 
portretą kelis šimtmečius nebuvo 
jokių žinių.

 Nelegaliai į užsienį išvežtas 
61x46,5 cm dydžio aliejiniais da-
žais tapytas paveikslas konfiskuo-
tas iš banko seifo Lugane. Atitin-
kamas tyrimas pradėtas 2013 metų 
rugpjūtį, kai Italijos Pesaro miesto 
teismui buvo pranešta, kad vienas 
advokatas tariamai gavo nurodymą 
parduoti portretą už 95 mln. eurų.

Paveikslas nelegaliai buvo išga-
bentas į užsienį. 

B. Obama atskleidė, kokius 
slaptažodžius anksčiau naudojo

JAV prezidentas Barakas Obama 
paragino didžiąsias interneto ben-
droves bendradarbiauti kovojant 
su programišiais ir atskleidė, ko-
kius nesaugius slaptažodžius pats 
anksčiau naudojo.

„Programišiams paprasta atspėti 
tokius slaptažodžius, kaip „slap-
tažodis” ar „1234567”, - sakė B. 
Obama ir prisipažino, jog ir pats 
anksčiau juos mielai naudojo. „Da-
bar juos jau pakeičiau”, - pridūrė 
prezidentas.

Kokie netikę slaptažodžiai pa-
rodė JAV bendrovė „SplashData”. 
Ji paskelbė sąrašą slaptažodžių, 
kurie dažniausiai „nulaužiami”. 
Pirmąsias vietas užima „123456” 
ir „slaptažodis”. Tarp vokiečių itin 
mėgstamas slaptažodis yra gimimo 
data. Jį naudoja 12 proc. respon-
dentų. Beveik 10 proc. naudoja na-
minio gyvūno, 5 proc. - partnerio 
ar draugo vardą. 
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