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Penkiasdešimt politikos atspalvių: kodėl 
Anykščių meras lankėsi pas prostitutę?
Perrinkimo siekiantis Anykščių meras, konservatorius Sigutis 

Obelevičius priverstas aiškintis, dėl ko viešėjo pas teisėsaugai ge-
rai žinomą prostitutę.

DELFI pasiekė vaizdo įrašas, kuriame esą užfiksuota teisėsau-
gai gerai žinoma 29-erių moteris, ne sykį įkliuvusi dėl prostitu-
cijos. Ji dviem vyriškiams pasakoja apie intymius santykius su 
Anykščių meru, jo pomėgius ir bandymus rasti kompaniją gru-
piniam seksui. 

Meras kategoriškai neigia lytiškai santykiavęs su šia moterimi, 
tačiau patvirtina jai mokėjęs pinigų – esą tai buvo skola, kurią 
teisėsaugai puikiai žinoma „plaštakė“ jam grąžino tiesiai į ran-
kas. S. Obelevičiaus teigimu, jis įpainiotas į politines intrigas, o 
šioje istorijoje esama ir reketo elementų. 

Teismas iš Ž.Smalsko priteisė 
2509,31 euro skolą, 75,97 eurus 
delspinigių ir 77,62 euro teismo 
žyminio mokesčio. Iš bylinėjimo-
si Ž.Smalskas turėjo naudos – jam 
„Anykščių šiluma“ buvo paskai-
čiavusi 1 729 litų (501 eurą) dels-
pinigių, o teismas skyrė tik delspi-
nigius už 6 mėnesius, ir sumažino 
daugiau nei 400 eurų. 

Ž.Smalskas už savo buto Ra-
mybės mikrorajone šildymą 
„Anykščių šilumai“ nemokėjo nuo 
2011 m. spalio 1 dienos iki 2014 
m. lapkričio 1 dienos. Anykščių 
rajono apylinkės teismo spren-
dime rašoma, jog Ž.Smalskas 
teisme sutiko, kad šiluma buvo 
teikiama, kad jis yra skolingas.  
„Tik nesutinka su šilumos kiekio 
paskirstymu. Mano, kad buvo ne-
teisingai išdalintas šilumos kiekis, 
kurį namas gauna.“ – rašoma teis-

Žilvinas Smalskas turės sumokėti skolą
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono apylinkės teismas nusprendė, jog laikraščio 
„Šilelis“ žurnalistas, partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandida-
tas į Anykščių rajono Tarybą Žilvinas Smalskas privalo sumokėti 
skolą UAB „Anykščių šiluma“ už jo buto šildymą.

mo sprendime. Teisme Ž.Smalskas 
įrodinėjo, kad jis už šilumą nemo-
kėjo todėl, kad jo bute turi būti 42 
radiatorių sekcijos, o yra tik 36. 
Žurnalistas ir politikas teisme aiš-
kino, kad buvo nusipirkęs 6 radia-
torius, tačiau „Anykščių šilumos“ 
darbuotojai atsisakė juos uždėti. 
Tačiau teismas konstatavo, kad pa-
gal Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės rekomendacijas į butą 
patenkanti šiluma skaičiuojama ne 
pagal radiatorių sekcijų skaičių, o 
pagal buto plotą, ir iš Ž.Smalsko 
priteisė visą skolą. 

„Atsakovas prašė delspinigiams 
taikyti sutrumpintą šešių mėnesių 
ieškinio senaties terminą, ieško-
vas tokiam atsakovo prašymui 
prieštaravimo nepateikė“ – kodėl 
Ž.Smalskui sumažinta delspinigių 
suma, nurodoma Anykščių rajono 
apylinkės teismo sprendime.

Žilvinas Smalskas už savo buto šildymą nemokėjo daugiau nei 
trejus metus.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.    

Merą matė kaimynai

Vaizdo įraše moteris prisistato 
Gintare – tai nėra tikrasis jos var-
das. Siužeto herojė ne kartą ir ne 
du pričiupta besiverčianti prosti-
tucija. O filmuotoje medžiagoje ji 
plačiai ir išsamiai pasakoja apie 
tai, kokias paslaugas ji esą teikė S. 
Obelevičiui. 

Moteris teigia su meru susipaži-
nusi savotišką reputaciją turinčia-
me pažinčių portale pazintysxxx.
com. Ten S. Obelevičius esą už-
siregistravęs slapyvardžiu „Ali-

nis2“: o „alinio“ pomėgiai: „seksas 
dviese, grupinis seksas, slapti pasi-
matymai“. 

„2014 m., vasario gal mėnesį – 
senas laikas“, - kalba „Gintarė“. 

Moteris teigia su S. Obelevičiu-
mi susitikusi tris ar keturis kartus ir 
teikusi seksualines paslaugas. „Pas 
mane. Grynais“, - sako ji. Anot 
moters, už vieną intymų pasimaty-
mą S. Obelevičius mokėjo po maž-
daug 200 Lt. 

Iš pradžių moteris teigė mero ne-
pažinusi, tačiau vėliau jis esą pats 
patvirtino, kas esąs.

„Per antrą susitikimą aš jo pa-
klausiau tiesiai šviesiai. Nes maty-
tas pasirodė. Nu, radau internete“, 
- teigė „Gintarė“. 

Paklausta, ar S. Obelevičius jai 
mokėjo pinigus ir bankiniais pave-

dimais, moteris tai patvirtina – ta-
čiau patikina, esą pavedimai buvo 
tiesiog parama, o ne atsiskaitymas 
už seksą.

Vietoje senojo policijos komisariato – 
šeimos sveikatinimo kompleksas

Anykščių meras, konservatorius Sigutis Obelevičius neigia lan-
kęsis pas prostitutes.

Vilkų užsileisti ant galvos negalima
Kęstutis BILBOKAS, VĮ 

„Anykščių miškų urėdijos“ vy-
riausiasis miškininkas: „O me-
džioti ar riboti jų skaičių, tai 
greičiausiai – taip, reiktų.“

Vietoje senojo Anykščių po-
licijos komisariato iškils šiuo-
laikiškas šeimos sveikatinimo 
centras.

Įklimpęs į sekso 
skandalą meras 
ieško kaltų

Surado. Teisingumas kartais 
būna lėtas, bet vis tiek ateina. Pra-
ėjus beveik metams, kriminalistai 
surado Anykščių J.Biliūno gatvėje 
esančių butų durų padegėją. Vie-
nos iš durų, kurios buvo padegtos, 
yra ilgametės kultūros darbuo-
tojos Bronės Lukaitienės buto. 
Plačiau skaitykite penktadienio 
„Anykštoje“.

Albumai. Vasario 19-22 die-
nomis Litexpo vykusioje 16-oje 
tarptautinėje knygų mugėje ute-
niškė leidykla „Utenos Indra“ 
prekiavo ir anykštėno žurnalisto, 
praėjusių metų respublikinės li-
teratūrinės Vaižganto premijos 
laureato Vytauto Bagdono  foto-
grafijų albumais „vaižgantiška“ 
tematika, kurie susilaukė didelio 
populiarumo.

Darbotvarkės. Tą pačią dieną, 
kai DELFI pranešė apie galimai į 
sekso skandalą įsivėlusį Anykščių 
rajono merą Sigutį Obelevičių, ra-
jono vadovas išvyko į Vilnių, kur 
dalyvavo susitikime su Švietimo ir 
mokslo ministru D.Pavalkiu. Šios 
savaitės rajono vadovų darbotvar-
kės – įprastinės. Tik ketvirtadienį 
jie dalyvaus Tarybos posėdyje.

Dešimtinė. Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, kas 10 
anykštėnas yra neįgalus.  Anykš-
čių rajono savivaldybėje 2014 m. 
gyveno 2 852 neįgalūs asmenys, 
iš jų – 129 vaikai. Neįgalūs asme-
nys rajone sudarė 10,6 proc. visų 
rajono gyventojų (2013 m. – 10,6 
proc.).

Aukos. Pildosi Anykščių kre-
dito unijoje atidaryta sąskaita, į 
kurią plaukia geradarių paaukotos 
lėšos, skirtos sukurti paminklui 
tragiško likimo Viešintų režisierių 
Galinos ir Vytauto Germanavičių 
atminimui. Vasario viduryje 27 
privatūs asmenys ir 9 kolektyvai 
bei įmonės buvo paaukoję 9890 
litus ir 1200 eurų. 

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
numeris išeis penktadienį, vasario 
27 d. Prenumeratorius prašome 
laikraštį atsiimti penktadienį, nes 
šeštadienį redakcija nedirbs. 
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temidės svarstyklės
Grasino. Vasario 20 d. apie 

11 val. Anykščiuose, Kurklių g., 
vyriškis, gimęs 1970 m., grasino 
savo sugyventinei, gimusiai 1979 
m. Vyriškis apklaustas.

Trimeris. Vasario 20 d. apie 14 
val. pastebėta, kad iš garažo, esan-
čio Kavarsko miestelyje, pavogtas 
trimeris. Nuostolis – 300 eurų.

Daiktai. Vasario 21 d. apie 12 
val. pastebėta, kad iš dirbtuvių, 
esančių Kavarsko seniūnijoje, 
pavogti įvairūs daiktai. Nuostolis 
tikslinamas.

Smurtavo. Vasario 22 d. apie 16 
val. Troškūnų seniūnijoje, neblai-
vus (2,54 prom.) vyriškis, gimęs 
1975 m., panaudojo fizinį smurtą 
prieš savo sugyventinę, gimusią 
1975 m. Įtariamasis sulaikytas. 

Visi septyni kandidatai į Anykščių 
rajono merus, išrikiuoti ant scenos, 
prisistatė, išsakė savo požiūrį į rajono 
perspektyvas ir problemas bei atsakė 
į auditorijos klausimus. Dabartinis 
meras, konservatorius Sigutis Obe-
levičius dėstė, kad problemų rajone 
nebėra, nes, pasak jo, anksčiau buvusi 
šilumos kainos problema jau nebėra 
didelė problema, nes šalyje jau yra 
miestų, kur šiluma dar brangesnė. 
Meras kalbėdamas apie problemas 
net sutaupė laiko - visų kandidatų 
pasisakymams buvo skirta po dvi mi-
nutes, o „valstiečių“ kandidatui An-
tanui Baurai nuolat trūko laiko, tad 
S.Obelevičius savo sutaupytą laiką 
jam padovanojo... 

Socialdemokratų kandidatas Dai-
nius Žiogelis kalbėjo apie perpildytus 
vaikų namus ir tikino, kad svarbiausia 
yra pakeisti mąstymą. Darbo partijos 

Mero įsitikinimu, problemų rajone nebėra
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščių kultūros centre vyko kandidatų į rajono 
merus diskusija. Renginį organizavo Anykščių naujų vėjų ben-
druomenė. Jį moderavo istorikas, pirmojo Anykščių rajono mero 
Sauliaus Nefo sūnus Mindaugas Nefas. Žiūrovų antplūdžio nesu-
laukta, vargu, ar buvo užpildyta bent pusė salės. O ir tarp atėju-
siųjų daugelis buvo politikai, kandidatai į Anykščių rajono Tary-
bą arba partijų nariai, tad agituoti nedaug buvo ką. 

kandidatas Alfrydas Savickas sakė, 
kad jo pirmas tikslas bus savivaldy-
bėje panaikinti stiklinę sieną. Antruo-
ju tikslu jis įvardino šilumos ir šalto 
vandens kainą, o trečiuoju - pirties 
kainas. 

Liberalsąjūdietis Kęstutis Tubis  
problemas surikiavo šitaip: 1. darbo 
vietos, 2. komunaliniai mokesčiai, 3. 
„savų pridengimas ir savų statymas 
į valdžią“. „Vienos partijos kandida-
tų sąraše yra dvylika žmonių, kurie 
negalės būti Tarybos nariais ir kurie 
turėjo susimokėti užstatą. Tai kaip 
komunistų baimė ir KGB metodai.“ 
- neįvardindamas, kokią partiją turi 
omenyje, kalbėjo K.Tubis. Nepri-
klausomas kandidatas Arūnas Liogė 
aiškino, kad esminė problema, jog 
„anykštėnai nori, kad už juos proble-
mas spręstų valdžia“. Paskui A.Liogė 
šnekėjo apie atliekų surinkimo kai-

nas, socialinę situaciją ir mokinių 
užimtumą.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
kandidatas Raimundas Razmisla-
vičius tvirtino, kad esmių esmė yra 
rajono konkurencingumas, o kadangi 
mes pralaimime konkurencinę kovą 
su aplinkiniais rajonais - mažėja gy-
ventojų skaičius, mažėjant gyventojų 
skaičiui, prastėja likusių anykštėnų 
gyvenimo kokybė. 

A.Baura aiškino, kad kiekvieno 
žmogaus problemos yra individualios 
– vienam per mažos pieno supirkimo 
kainos, o kitas (t.y. Anykščių baseino 
vadovė Sonata Veršelienė) sprendžia, 
kaip sutalpinti visus norinčius lanky-
tojus. 

Iš salės anykštėnai uždavinėjo ak-
tualius klausimus. Vytautas Pupeikis 
politikų klausė, kokia jų pozicija dėl 
pirties kainos, ir po renginio „Anykš-
tai“ aiškino, kad ypač nusivylė 
A.Bauros atsakymu. Mat „valstietis“ 
sakė, kad pirtis yra prabangos daly-
kas. „Jis net nežino pirties paskirties“ 
– V. Pupeikis stebėjosi A.Baura.  

Iš salės kandidatams buvo užduotas 
klausimas ir apie tai, kaip jie, jei bus 
išrinkti merais, bendraus su žinias-
klaida. Meras S.Obelevičius atsakė, 
kad santykiai bus prasti. „Bendravi-
mas yra komplikuotas, spaudai reikia 
mokėti didelius pinigus. Negalime 
mokėti didelių pinigų spaudos pirki-
mui.“ - rėžė meras. D.Žiogelis situaci-
ją švelnino sakydamas, kad ne viskas 
yra perkama. A.Savickas, K.Tubis, 
A.Liogė ir R.Razmislavičius aiškino, 
kad su spauda jų santykiai bus nor-
malūs, o A.Baura negalėjo apsispręsti 
ir kaip į daugumą kitų klausimų atsa-
kė aptakiai.

Priminsime, jog su UAB „Anykš-
tos redakcija“ turinčia tris žiniasklai-
dos priemones (laikraštį „Anykšta“, 
portalą anyksta.lt bei žurnalą „Aukš-

taitiškas formatas“) savivaldybė vie-
šinimo sutartį nutraukė 2012 metų 
pavasarį po to, kai konservatorių ko-
alicijos partneriai socialdemokratai 
kandidatu į Seimą iškėlė  KGB papul-
kininkio Alvydo Žalos sūnų Alvydą 
Žalą, o „Anykšta“ išspausdino inter-
viu su jaunuoju politiku, kuriame at-
skleidė jo požiūrį į KGB. Paskui buvo 
daromas rajono valdžios spaudimas 
savivaldybės įmonių vadovams, kad 
šie neužsakytų viešinimo paslaugų 
„Anykštos“ leidiniuose. Paskui buvo 
žurnalistų darbą reglamentuojanti 
savivaldybės administracijos direkto-
riaus Viliaus Juodelio nustatyta tvar-
ka, pagal kurią pradžioj „Anykštos“ 
žurnalistams liepta klausimus valdi-
ninkams uždavinėti ne dažniau kaip 
kartą per penkias dienas, o paskui 
tvarka sušvelninta, klausti leista kiek 
nori, bet nurodyta, kad į „Anykštos“ 
žurnalistų klausimus gali atsakyti tik 
pats V.Juodelis, jo pavaduotojas Va-
lentinas Patumsis ir savivaldybės ats-
tovė spaudai Virginija Ros Garcia... 
Dar buvo šūsnys valdininkų skundų 
dėl „Anykštos“ žurnalistų veiklos ži-
niasklaidos priežiūros institucijoms. 
Dar ir Menų centro direktoriui Tomui 
Tuskeniui buvo nurodyta iš savo įs-
taigos internetinės svetainės išimti 
„Anykštos“ logotipą, kuris ten atsira-
do mainais už nemokamą Menų cen-
tro renginių viešinimą „Anykštoje“. 
Žodžiu, daug visko buvo...  

Kadangi, su „Anykšta“ Anykščių 
savivaldybė jau pakankamai seniai 
neturi jokių finansinių ryšių, meras 
greičiausiai kalbėjo apie brangias 
laikraščio „Šilelis“ arba „Nykščių“ 
radijo paslaugas.   

Beje, politikų diskusijos aprašymas 
portale anyksta.lt  sulaukė rekordinio 
komentarų skaičiaus. Vakar popietę 
minėtą tekstą jau buvo pakomentavę 
per 170 asmenų.

Kandidatų į merus diskusijoje žiūrovų antplūdžio nesulaukta.
Autoriaus nuotr.

INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SVIRNŲ 
ŽVYRO TELKINIO NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Rudilė“, J. Biliūno g. 4-8, LT-29114 Anykščiai, 
Lietuva, tel. (8-381) 78828.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: naudingųjų iškasenų (žvyro) gavyba.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Anykščių rajono savivaldybės Kavarsko seniūnijos Svirnų II 

kaimas.
4. Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Utenos skyriaus 

priimta atrankos išvada (2015-02-20, Nr. (15.7)-A4-1717): Planuojamai ūkinei veiklai – Anykščių rajono 
Svirnų žvyro telkinio naudojimui - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: 20 darbo dienų nuo 
šio skelbimo paskelbimo pas planuojamos ūkinės veiklos Užsakovą: UAB „Rudilė“, J. Biliūno g. 4-8, LT-
29114 Anykščiai, Lietuva, tel. (8-381) 78828.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti: 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbi-
mo Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Utenos skyriui, Metalo g.11, 
LT-28217 Utena, tel.(8-389) 68784.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: 20 darbo dienų nuo šio 
skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Utenos 
skyriuje, Metalo g.11, LT-28217 Utena, tel.(8-389) 68784 ar pas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 
rengėjus: UAB „J. Jonyno ecofirma“, Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, tel.: 8-686-31513.

Anykščių rajono savivaldybės Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja Daiva Gasiūnienė sakė, jog 
pastatą nupirko jungtinė Lietuvos ir D. 
Britanijos grupė, kol kas dar nenorinti 
atskleisti savo vardų. „Kai vyko ar-
chitektų kūrybinės dirbtuvės, dalyva-
vę architektai, iš esmės susipažinę su 
Anykščių vizija, mieste pamatė pers-
pektyvą ir jų, Lietuvos ir D.Britanijos 

Vietoje senojo policijos komisariato – šeimos 
sveikatinimo kompleksas

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Anykščių policijos komisariatui persikėlus į naujas patalpas, sena-
sis pastatas beveik ketverius metus stovėjo „atlikdamas“ vaiduoklio 
funkciją. Tačiau jau greitai pastatas bus atgaivintas – jame ketinama 
įkurti šiuolaikišką šeimos, o ypač vaikų, sveikatinimo kompleksą.

jungtinė grupė, nupirko policijos pas-
tatą, – pasakojo D. Gasiūnienė, – jie 
orientuojasi į šeimos sveikatinimą, 
ypač – vaikų. Šiuo metu jų paskutinis 
projektas yra studentų viešbutis Vil-
niaus centrinėje dalyje“. 

Architektė teigė: „Šiuo metu viskas 
idėjų generavimo stadijose, bet pla-
nuojama, kad bus viešbutis su 30-40 
kambarių, kavine, baru, konferencijų 

sale, nedidele SPA zona. Objektas 
teiks elektromobilių nuomos pas-
laugas, bus elektromobilių įkrovimo 
stotelė, nuomojami elektroniniai dvi-
račiai. Jie dirbs su Anykščių „išore“ 
– tomis priemonėmis vežios po žirgy-
nus, lankytinas Anykščių vietas“. 

Taip pat planuojama, kad pastate 
bus maža itališkų ledų gamybos li-
nija, iš kurios būtų aptarnaujama 3-5 
šviežių ledų karučiai. Anykščiuose  
žadamas apie 20 įvairių elektroni-
nių priemonių parkas – paspirtukai, 
„segway“, keletas elektromobiliukų 
„twizy“. Bus burinis laivas, kuris sto-

vės Rubikių ežere. 
Kadangi vaikams bus skiriamas 

ypač didelis dėmesys, bus SPA zona 
vaikams su baseinuku, batutai, žaidi-
mų kambariai, vakarienės.

„Viešbučio kieme bus kambariai 
neįgaliesiems su automatinėmis duri-
mis, kad galėtų įvažiuoti elektriniais 
sėdimais krėslais. Sklypas turi ryšį su 
miesto parku, bus specialus nuėjimas 
į parką – pasakojo D. Gasiūnienė, – 
Jungtinė grupė žada bendradarbiauti 
su visais mieste esančiais viešbučiais, 
kadangi mano, kad vaikų turizmo ne-
labai kas vysto, tai tikisi antplūdžio“. 

Architektės teigimu, statybos gali 
prasidėti jau visai netrukus, kadangi 
dalinį finansavimą norima gauti iš ES 
fondų, o gegužės mėnesį jau turi būti 
pateikta paraiška. Po to jau prasidės ir 
paties projekto įgyvendinimas.

Pažeidimai. Artėjančiuose savi-
valdos rinkimuose jau pradėti ke-
turi ikiteisminiai tyrimai dėl gali-
mų rinkimų pažeidimų. Dar trijose 
savivaldybėse pastebėtas masinis 
piliečių gyvenamosios vietos per-
registravimas iš vienos savivaldy-
bės į kitą - Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) duomenimis, 
savo gyvenamąją vietą jau pakeitė 
per 13 tūkst. rinkėjų.

Grėsmės. Pastaruoju metu fik-
suojamos vis akivaizdesnės Rusi-
jos pastangos kurstyti informacinį 
karą ir siekti kuo plačiau paskleisti 
savo propagandą Lietuvos masi-
nės informacijos priemonėse bei 
internetinėje žiniasklaidoje ar so-
cialiniuose tinkluose, informuoja 
Valstybės saugumo departamen-
tas (VSD). Anot VSD pranešimo, 
ieškoma būdų, kaip prisidengiant 
kitose valstybėse registruotomis 
įmonėmis, investuoti į žiniasklai-
dos priemones Lietuvoje arba rem-
ti jas finansiškai ir taip daryti įta-
ką jų skelbiamos informacijos bei 
transliuojamų laidų turiniui.

Neparduos. Vokietijos vyriau-
sybė nusprendė artimiausiu metu 
neparduoti Lietuvai pėstininkų 
kovos mašinų „Boxer“. Vokietijos 
laikraščio „Welt am Sonntag“ tei-
gimu, šarvuočius gaminanti kom-
panija „Krauss-Maffei Wegmann“ 
visų pirma turi įvykdyti Vokie-
tijos kariuomenės užsakymus. 
Anot laikraščio, Lietuva į Vokie-
tijos vyriausybę, o ne į gamintoją, 
kreipėsi prašydama „dviženklio“ 
šarvuočių skaičiaus. Vokietijos 
kariuomenė iš „Krauss-Maffei We-
gmann“ (KMW) yra užsakiusi 272 
„Boxer“ pėstininkų kovos mašinas, 
iš kurių 131 dar nepristatyta.

Parama. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Ukrainos sostinėje Kijeve su kitais 
Europos šalių vadovais dalyvauja 
Maidano metinių minėjimo rengin-
iuose. Kijevo centre vadovai Oru-
mo eitynėmis pagerbė žuvusiųjų 
Maidano protestuose atminimą. 
Pasak Lietuvos Prezidentės, Oru-
mo maršas Kijeve buvo skirtas 
Ukrainos žmonėms, jų aukoms ir 
jų palaikymui. „Gerai, kad buvome 
čia visi kartu minėdami Maidano 
žuvusiųjų metines ir išreiškėme 
jiems pagarbą, ir svarbiausia 
- išreiškėme paramą Ukrainai, 
Ukrainos žmonėms. Svarbiausia, 
kad visi trokštame taikos, kad ji 
kuo greičiau ateitų į šią žemę, 
nes ši žemės yra Europos žemė, 
ši žemės yra mūsų kaimynų“, - 
pabrėžė D. Grybauskaitė, petys į 
petį Orumo eitynėse žygiavusi su 
Europos šalių vadovais, atvyku-
siais į Ukrainą paminėti Maidano 
metinių.

Elektra. Elektra Baltijos regione 
vėl atpigo - vidutinė elektros kaina 
Lietuvoje ir Latvijoje praėjusią sa-
vaitę mažėjo 6 proc., o Estijoje - 7 
proc. Teigiamus pokyčius lėmė at-
šilę orai, sumažėjęs suvartojimas ir 
išaugusi elektros gamyba Lietuvo-
je. Lietuvoje ir Latvijoje elektros 
kaina siekė 39,16 EUR/MWh. Ji 
svyravo nuo 23,95 EUR/MWh iki 
60,08 EUR/MWh. Kainos mažėji-
mą lėmė 3 proc. sumažėjęs elek-
tros suvartojimas abiejose šalyse 
bei 26 proc. išaugusi elektros ga-
myba Lietuvoje.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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savaitgalio diskusija

komentarai

Vilkai turi 
gyventi

Kęstutis BILBOKAS, VĮ 
„Anykščių miškų urėdijos“ vy-
riausiasis miškininkas:

„Apie vilkų naikinimą net kalba 
neina – tai plėšrūnas, kuris turi gy-
venti miškuose. O medžioti ar ribo-
ti jų skaičių, tai greičiausiai – taip, 
reiktų. Bet manau, kad labai gerai, 
kad jie yra, gyvena laisvėje. Ne-

Anykščių miškų urėdijos darbuotojai pateikė duomenis, kad 
šiais metais rajono miškuose pastebėta net šešis kartus daugiau 
vilkų pėdsakų nei pernai. 

„Anykšta“ teiravosi rajono gyventojų, ar jų negąsdina padidė-
jusi vilkų populiacija ir ar nereiktų žvėrių pradėti naikinti.

manau, kad jie pridaro daug žalos: 
vieną kitą gyvuliuką papjauna, bet 
didelės tragedijos nėra... Jei neklys-
tu, net yra žalos kompensavimo sis-
tema, atrodo, kad yra kompensuoja-
ma už vilkų padarytą žalą“.

Turi nekenkti
žmonėms

Janė KAŽDAILIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 

Viešintų seniūnijos seniūnė:
„Manau, kad, jei jie trukdo 

gyventi žmonėms, turbūt su vil-
kais reikia kovoti, o ne žmonėms 
kažkur trauktis. Jie turi gyventi 
sau, nekenkdami žmonėms. Jie 
bet kokiu atveju niokoja žmonių 
turtą – užpuola gyvulius. Gerai 
bent, kad žmonių dar nepuola. 
Bet vis tiek daro žalą... Mano 
nuomonė būtų tokia, kad netu-
rim taip užsileisti, kad vilkai 
karaliautų, o mes jaustumėmės 
nepatogiai“. 

Norėtų vilkus 
naikinti

Antanas JANKAUSKAS, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Troškūnų seniūnijos seniūnas:

„Ūkininkam vilkų pagausėji-
mas yra bėda. Gyventojams jie 
neturėtų sudaryti didelės proble-
mos, nes vilkai niekada nepuola 
žmonių. Manau, kad vilkų skai-
čių būtų galima pamažinti, šiek 

tiek pareguliuoti. Žiemą kol kas 
ramu, rudenį daugiau veiksmas 
prasideda, kai vilkai savo vaikus 
moko. 

Tada ir gyvulius papjauna, 
žmonės piktinasi. Ūkininkai, 
ypač tie, kurie augina avis, ma-
nau, tikrai yra tik už tai, kad 
vilkai būtų naikinami. Aš pats 
manau, kad reikia tartis su spe-
cialistais, šių žvėrių skaičius, 
proto ribose, turėtų būti regu-
liuojamas. Jei Šimonių girioje, 
Troškūnų miškuose, jų yra per 
daug, skaičių reiktų reguliuoti 
– tam yra specialistai, medžioto-
jai. Kiekvienais metais Troškūnų 
apylinkėse vilkai pridaro žalos – 
tai mums įprasta“.

-ANYKŠTA

“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. 

Vilkų užsileisti ant galvos negalima
šiandien

vasario 25 d.

vasario 26  d.

vasario 27 d.

Demetrija, Gedmantas, Goda, 
Motiejus, Matas.

vasario 25- 27 d. priešpilnis.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Viktoras, Margiris, Rasa, Re-
gimantas.

Aleksandras, Jogintas, Auri-
mė, Izabelė, Sandra, Alius.

Gabrielius, Ginvilas, Skir-
mantė, Fortunatas, Livija, Man-
dravas, Mandravė.

oras

+2

+5

Pamatė Petriukas povą ir sako 
mamai: „Mama, višta pražydo.“

@ „NEBALSUOSIU“: „O kokio 
bieso mums maknoti tuos 5 ar 9 km 
iki rinkiminės apylinkės, jei vietinė 
su daug didesniu gyventojų skaičiu-
mi panaikinta, o prijungta prie esan-
čios Utenos rajono paribyje. Ačiū 
mūsų valdžiai už nuoširdų rūpestį 
vietiniais BUDULIAIS“.

@ „X-man“: „Žmonės, kurie ne-
dalyvauja rinkimuose, tai daro dėl 
keleto priežasčių. Vieni jų mano, kad 
jų balsas nieko nepakeis, yra nusivylę 
politika ir politikais, kiti tiesiog ne-

Kodėl žmonės neina į rinkimus?
Kovo 1 -ąją vyks rajono Tarybos ir pirmieji tiesioginiai merų 

rinkimai. Paprastai rinkimuose dalyvauja tik apie pusė rinkimų 
teisę turinčių žmonių. 

Naujienų portalo anyksta.lt rubrikoje „Savaitgalio diskusija“ 
skaitytojų klausėme: Kodėl pusė rinkėjų leidžia, kad valdžią už 
juos išrinktų kiti? Ar patys eisite į savivaldos rinkimus?

SITUACIJA

sidomi ja, dar kiti tiesiog kuria savo 
ateitį jų pačių rankomis kopdami 
karjeros laiptais ir nieko nesitiki iš 
valdžios. Daug žmonių politiką lai-
ko nešvariu žaidimu, o jos dalyvius 
korumpuotais. Nes retame mitinge 
neišgirsi skanduojamų žodžių: Gėda, 
Vagys. Didelė rinkėjų problema yra 
nesugebėjimas kritiškai mąstyti, kaip 
ir politikų dalinti nepamatuotus pa-
žadus. Jei kalbėti apie nepamatuotus 
ir pigius populistinius pažadus, tai 
čia viskas priklauso nuo politikierių 

fantazijos ir rinkėjų patiklumo. Jei 
nepamenate, ką sakė apie Visatą Enš-
teinas, tai ko gero tikrai žinote, kieno 
motina yra viltis?“

@ „Ona X-man“ui“: „Gražiai 
parašyta. Teisingai! Pritariu. Reikia 
ugdyti dar mokyklos suole kritinį 
mąstymą ir dėti pilietiškumo pagrin-
dus. Tik kas tai darys? Pedagoginį, į 
kurį stoja ir vargais negalais pabai-
gia nelabai gabūs (nors čia švelniai 
pasakyta) jaunuoliai ar į aštuntą 
dešimtį įkopę stalininių laikų peda-
gogai? Mokyklose nėra arba beveik 
nėra kritiškai mąstančių pedagogų 
dirbančių iš pašaukimo. Tai kas iš-
augins atsakingą žmogų? Juo labiau 
asmenybę?“

@ „todėl“: „Kad du dėdės kon-
servatorius ir socdemas (bendru su-
tarimu, žaisdami šachmatais prie tos 

pačios lentos) iš rinkimų padarė bu-
taforiją. Ko nepadarysi dėl valdiško 
lovio iki mirties? Daugumai paliktas 
tik balsavimas, bet kažkodėl tai va-
dinama rinkimais. Net tiesioginiams 
mero rinkimams paskelbt prireikė 
virš 20 metų“.

@ „kaimynas“: „Kaimynas An-
tanas visada eina į rinkimus. Eis ir 
šiais metais, bet sugadins biuletenį, 
nes nusprendė, kad balsuot bepras-
miška – tie patys pažadai apie ko-
munizmą tunelio gale...“

@ „Mindaugas“: „Balsuoti nei-
na ne dėl to, kad nusivylę ar nėra tin-

kamo kandidato. Balsuoti neina ne-
pareigingi ir tinginiai. Tokie žmonės 
nepareigingi nei darbe, nei namuose, 
todėl jiems viskas vienodai. Jie tik 
moka skųstis blogu gyvenimu, o 
patys tingi ir pirštą pajudint, net iki 
balsavimo urnos nueiti“.

@ „Kodėl neina“: „Į rinkimus, 
todėl, kad nesiūlo dešrikės, salotų ir 
majonezo su ugniniu vandeniu, jei 
kandidatai yra skregos, galvoja, kad 
pigiai galima patekti į pelningą vietą, 
tai suprantama, kvailių mažėja“.

@ „Auklė“: „Jeigu neisim į rinki-
mus, vaikučiai, žinokit, ateis koncer-
vai ir komunistai. Ateis ir vėl valdys 
Sigis, Doncė ir Kapitonas“.

(Komentatorių kalba netaisyta)
-ANYKŠTA

kad „nepažįsta tų draugų“, o dėl 
visko kalčiausia yra Anykščių ži-
niasklaida.

Neįvardindamas konkretaus lei-
dinio, interviu žurnalistams meras 
pareiškė, kad jį šantažavo bei visus 
metus reketavo vieno Anykščių 
laikraščio žurnalistė. Negana to, 
pasak S. Obelevičiaus, sužvėrėję 
Anykščių žurnalistai šantažavo ir 
reketavo ne tik jį, bet ir daugiavai-
kę motiną „Gintarę“. Moteriai neva 
siūlyti dideli pinigai už „kompro-
matą“ prieš merą, tačiau „Gintarė“ 
šantažui bei reketui nepasidavusi. 

Mero S. Obelevičiaus pareiški-
mai apie šantažuojamą ir visus me-
tus reketuojamą merą bei reketuo-
jamą moterį „Gintarę“, jeigu meras 
turėjo galvoje laikraštį „Anykšta“, 
galėjo būti sąlygoti nebent netin-
kamai praleisto savaitgalio, ka-
dangi „Anykštos“ redakcija nei 
mero S. Obelevičiaus, nei moters 
„Gintarės“ niekada nešantažavo 
ir nereketavo ir tokių minčių net 
po savaitgalių, nepriklausomai, ar 
savaitgaliai būdavo praleisti tin-
kamai, žurnalistams ir redaktorei 
nekildavo.    

Tiesa, „Anykštos“ redaktorei 
Gražinai Šmigelskienei pernai, ba-
landžio 1- ąją skambino moteris, 
teigdama, kad ji už piniginį atlygį 

Įklimpęs į sekso skandalą meras ieško kaltų
keletą kartų lytiškai santykiavo su 
meru S. Obelevičiumi. Redakto-
rei suabejojus, ar tai ne balandžio 
1- osios pokštas, moteris patikino, 
kad ji mažiausiai du kartus gavo 
pinigines perlaidas po 100 Lt ir 
kad galėtų šią aplinkybę patvirtinti 
dokumentais. Moteris pasiūlė duo-
ti interviu apie tai, kaip ji merui S. 
Obelevičiui teikė seksualines pas-
laugas.

Vienoje Panevėžio kavinėje mo-
teris žurnalistei davė interviu apie 
tai, kad ji neva už pinigus parsida-
vinėjo Anykščių merui S. Obelevi-
čiui. Kadangi meras S. Obelevičius 
jai nepadėjęs susirasti žadėto dar-
bo, mažai mokėjęs, ji nusprendusi 
parodyti visuomenei, kokia žema 
netesinčių pažadų valdžios žmonių 
moralė. Buvo padarytas šio inter-
viu garso įrašas. 

„Anykšta“, siekdama išklausyti 
ir kitą pusę, apie šį panevėžietės 
interviu kalbėjosi su pačiu S. Obe-
levičiumi, netgi mero žmona Alyte 
Obelevičiene, bet abu šeimos na-
riai vieningai paneigė, kad meras 
S. Obelevičius galimai naudojosi 
prostitutės paslaugomis. Meras S. 
Obelevičius pripažino lankęsis Pa-
nevėžio daugiabutyje pas interviu 
davusią moterį, nes norėjęs atsiimti 
skolą. Meras tvirtino, jog du perve-

dimai į moters sąskaitą po 100 litų 
buvusi paskola, kuria jis norėjęs 
pagelbėti jaunai daugiavaikei mo-
teriai. S. Obelevičius „Anykštą“ 
tikino, kad ši moteris jį susirado 
ne sekso pažinčių portale, kaip ji 
teigia, o Anykščių savivaldybėje, 
kur kreipėsi į jį, kaip į Anykščių 
merą, tikėdamasi gauti pagalbą po 
išgyvento gaisro. Meras S. Obele-
vičius, pats būdamas daugiavaikės 
šeimos galva, teigė sunkioje padė-
tyje atsidūrusią moterį labai užjau-
tęs ir todėl jai paskolinęs pinigų.

Mero S. Obelevičiaus paaiškini-
mas redakcijai pasirodė pakanka-
mai įtikinamas. Neturėdama kitų 
būdų patikrinti informacijos tikru-
mą, įvertinusi, kad turimos žinios 
susijusios su labai jautria tema, 
kad S. Obelevičius yra žinomas 
žmogus, be to vedęs ir turintis vai-
kų, „Anykšta“ nusprendė apie tai 
nerašyti. 

Portale DELFI pateiktas vaiz-
do įrašas su moterimi, pavadinta 
„Gintare“, neturi nieko bendro su 
laikraščiu „Anykšta“, kadangi gar-
so įrašas - interviu su moterimi, 
kuri sakėsi teikusi seksualines pas-
laugas merui S. Obelevičiui, nie-
kur nebuvo panaudotas ir niekam 
nebuvo perduotas. Be to, vaizdo 
įrašas neatitinka garso įrašo turi-

nio. Laikraščio „Anykšta“ redakci-
jai nėra žinoma, kas ir kodėl filma-
vo šią moterį, taip pat nėra žinoma, 
kas ir kodėl šį vaizdo įrašą perdavė 
portalui DELFI. 

Todėl pirmadienį portale DEL-
FI pasirodęs mero S. Obelevičiaus 
pareiškimas apie Anykščių žurna-
listus – reketininkus ir šantažuoto-
jus - sukrėtė „Anykštos“ redakciją.  
Redaktorė G. Šmigelskienė raštu 
kreipėsi į S. Obelevičių, prašyda-
ma patvirtinti arba paneigti, kad 
merą S. Obelevičių ar moterį, kuri 
publikacijoje vadinama „Gintare“, 
šantažavo ar reketavo laikraščio 
„Anykšta“ žurnalistai ar darbuo-
tojai. Jeigu meras S. Obelevičius 
patvirtins, kad jį ar moterį, kuri 
publikacijoje vadinama „Ginta-
re“, šantažavo ar reketavo ne lai-
kraščio „Anykšta“ žurnalistai ar 
darbuotojai, šį patvirtinimą, esant 
reikalui, pateiksime kaip įrody-
mą, kad meras interviu kalbėjo ne 
apie „Anykštą“. Jeigu atsakymas 
bus priešingas arba, jeigu meras 
S. Obelevičius neišdrįs atsakyti, 
bus sprendžiamas klausimas dėl 
„Anykštos“ redakcijos dalykinės 
reputacijos bei redakcijos žurna-
listų ir darbuotojų garbės ir orumo 
gynimo civiliniame ar baudžiama-
jame procese.  

Gražina ŠMIGELSKIENĖ, 
„Anykštos“ vyriausioji redaktorė 

Pirmadienio rytą portale DEL-
FI buvo paskelbta Š. Černiausko 
publikacija „Penkiasdešimt po-
litikos atspalvių: kodėl Anykščių 
meras lankėsi pas prostitutę?“, 
kurioje rašoma, kad Anykščių ra-
jono savivaldybės meras Sigutis 
Obelevičius galimai naudojosi ne 
tik provincijos, bet ir pačios sos-
tinės prostitučių paslaugomis. S. 
Obelevičius, kaip tai įprasta rajono 
savivaldybėje, žurnalistui aiškino, 

„Anykštos“ redakcija pa-
prašė mero Sigučio Obelevi-
čiaus pasiaiškinti. 
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„Buvo keli. Pagalbos kai reikėjo. 
Ne, ne, ne, ne – čianai buvo tiesiog, 
kaip pasakyt, parama. Nu, perlaida 
– kitaip tariant. Nu, nesusiję su tais 
dalykais“, - sakė ji. 

Pasak jos, meras žadėjo ir kitokią 
pagalbą, tačiau politiko pažadais ji 
tikino nepatikėjusi.

„Nu, buvo – jeigu neva problemų 
turėsiu – tai kreiptis į jį. Čia Panevėžy 
būtent – jis palaiko ryšius su šio mies-
to meru, visa kita. Bet, nu, žadėt gali-
ma daug“, - teigė siužeto herojė. 

Vieno susitikimo metu meras esą 
pažadėjo jai naują „iPhone“. „Pama-
čiau, pas jį tas „iPhone’as“ gi naujas. 
Sakau, tai čia iš kokių pinigų? Tai – 
čia darbo telefonas. Aš sakau, merai 
tokius telefonus naudoja? Nu, duoda 
jiems. Sakau, aš irgi norėčiau tokio. 
Tai va – jeigu viskas pasiseks, aš tau 
atvešiu dovanų telefoną tokį“, - prisi-
minė „Gintarė“. 

Tiesa, „iPhone“ ji taip ir negavo. 
„Neturiu, tikrai neturiu“, - nusijuokė 
siužeto herojė. 

„Gintarė“ teigia turinti ir mero ap-
silankymų liudininkų – esą S. Obe-
levičių matė kaimynė. „Paskui pa-
klausė: „Čia kas?“. Numykiau – neva 
giminaitis, ir viskas. Bet labai, nu, 
kaip pasakyti, manau, kad suprato“, 
- atviravo ji. 

Nuo grupinio sekso iki 
penkių minučių

Be to, anot moters, S. Obelevičius 
naudojosi ir vilniečių prostitučių pas-
laugomis. „Gintarę“ esą papiktino 
tai, kad „kolegėms“ iš sostinės meras 
mokėjo daugiau. 

„Lygiai tokios pačios. Man jisai 
neminėjo, kas tokios. Bet kiek žinau, 
kiek aiškino – tai jisai mokėjo nuo 
300 iki 500 Lt. Taip, Vilniuje. Toms 
jau, toms. Aš taip ir klausiu – sakau, 
tai tos kuom geresnės?(...) Nu ką, 
sako, yra viena dar už tave stambes-
nė. A, sakau, nu tai vis tiek mokėjai 
tokias sumas. Tai, sako, tiek paprašė. 
Aš, sako, po tų problemų su kitais – 
nu, jų, kaip jie, suteneriais – nenorė-
jau.

Aiškindavo, kad būdavo taip: jis at-
važiuoja pas „mergas“, apartamentai. 
Nu, išnuomoti. Ten Senamiesty pa-
grindas, ir Pašilaičiuose, berods. Vie-
na „merga“, aiškino, kad šantažuoti 
bandė, kai sužinojo, kas jisai toks. Aš 
irgi galėčiau pasakyti – numerį turiu, 
bet man to nereikia. Tegul gyvena 
žmogus kaip gyveno“, - teigė ji. 

Pasak siužeto herojės, meras akty-
viai domėjosi ir galimybėmis užsiimti 
grupiniu seksu.

„Labai norėjo jisai su dviem mote-
rimis. Buvo pasiruošęs irgi nemažus 
pinigus sumokėti. Taip, jis manęs pra-
šė, kad aš padėčiau surasti draugę“, - 
atviravo „Gintarė“. 

Čia vienas iš jos pašnekovų mes-
telėjo, esą S. Obelevičius – „sekso 
gigantas, pasirodo“. Su tokiu teiginiu 
moteris nesutiko.

„Nepavadinčiau tokiu. Penkių mi-
nučių nereikėdavo „reikalui“. (…) 
Vienu žodžiu, kaip mažas vaikas – 
krūtį žindžia, ir viskas. Man juoką 
kelia“, - sakė ji. 

Mero versija: važiavo 
atsiimti skolos

Anykščių meras DELFI teigė ži-
nojęs, jog ketinama skleisti jam nepa-
rankią informaciją. Vis dėlto bendra-
vimo su teisėsaugai žinoma moterimi 
politikas neneigia.

„Čia jau šitas šmeižtas ir mane 
buvo pasiekęs. Buvo iš tikrųjų toks 
reikalas, kad jinai kažkada tai kreipė-
si, atseit, jos ten... Nu, nežinau – sako, 
kad ir teisybė. Sudegė namai ar kaž-
kas tai tokio. (…) Jinai kreipėsi dėl 
gyvenamos vietos – kaip į merą. Ir, 
aišku, kadangi nėra jokių galimybių, 
jinai prašė paskolinti pinigų kažkiek 
ten. 100 Lt ar kiek“, - kalbėjo S. Obe-
levičius. 

Paprašytas patikslinti, ar moteris 
į jį, kaip į merą, kreipėsi prašydama 
paskolinti pinigų, politikas tai patvir-
tino – ir patvirtino pinigų paskolinęs. 
Meras tikina ne sykį skolinęs bėdų 
ištiktiems gyventojams.

„Taip – tai čia ne vienas kartas yra. 
Esu skolinęs ir tokiam žmogui: kaž-
kada mieste apvogė – ir paskui grąži-

no. Ir dabar lygiai taip pačiai buvo“, 
- tęsė S. Obelevičius. 

Paskolintais pinigais meras aiškina 
ir lankymąsi pas „Gintarę“ Panevėžy-
je. Jis tikina, jog pavedimai į moters 
sąskaitą tikrai buvo – tačiau tai esą 
buvo kaip tik ta paskola, kurią ji grą-
žino jam tiesiai į rankas.

„Kada jinai prašė paskolinti, šitų, 
pinigų, aš tų pinigų jai – kadangi ne-
turėjau ir jų negalėjau skolinti – tai 
jinai, žodžiu, paskui kreipėsi ir elek-
troniniu paštu, ir aš jai iš tikrųjų per-
vedžiau tuos pinigus. Ir paskui, bū-
nant kažkada Panevėžyje, man tuos 
pinigus grąžino. Man atrodo, kad 200 
Lt buvo“, - dėstė Anykščių meras. 

Pašnekovas neatmeta galimybės, 
kad jį iš tiesų matė ir „Gintarės“ kai-
mynai. Tačiau jis tikina pas vaizdo 
siužeto heroję lankęsis tik trumpai ir 
net neužėjęs į jos butą. 

„Aš iš tikrųjų... tą skolą jinai man 
yra grąžinusi. Bet aš... nu, kaip, laip-
tinėje, prie atidarytų durų, atidavė 
pinigus. Ir išėjau – ir viskas. Ten net 
nebuvo jokio rimtesnio kontakto. Ta 
moteriškė – jinai ten turi krūvą vaikų. 
Nežinau, tris ar keturis. Ir ten, nu... ten 
net ir... nu, nežinau. Aš apie tokius da-
lykus tai, nu, net nelabai ir įsivaizduo-
ju – ar galėtų tokie žmonės užsiimti 
tokiais...“, - svarstė S. Obelevičius.

Meras tikino nežinojęs, kad pini-
gus skolina moteriai, ne sykį įkliuvu-
siai besiverčiant prostitucija. Be to, 
„Gintarė“ esą nėra jo skonio. 

„Ne, aš ten nevažiavau... aš tiesiog 
buvau... netgi man atrodo, kad mes ir 
su žmona buvom tą dieną Panevėžy-

je. Ir jinai tiesiog pasakė, kad atiduos 
skolą. Ir nuėjęs tą skolą... ir atidavė. 
Nu, ir viskas. (…) Vienas dalykas 
– tai apie jokį, sakykim, kad ta mo-
teriškė gali būti kažkokio, nu laisvo 
elgesio ar panašiai, tai man į galvą 
tokia (mintis – DELFI) neatėjo. Aš ir 
dabar taip nemanau. Nes tai yra, nu, 
tikrai, krūvą vaikų auginanti moteriš-
kė, kuri, nu, kaip čia pasakyti, net ir 
savo, nu, išvaizda nelabai būtų panaši 
į tokios profesijos žmogų“, - dėstė S. 
Obelevičius. 

„Gintarės“ nurodytą bendravimo 
laiką meras patvirtina: „Prieš kokius 
metus ar daugiau“. „O dabar, aišku, 
kažkas prieš rinkimus „ištraukė“, ma-
nau“, - pridūrė S. Obelevičius. 

Politikas tikino buvęs šantažuo-
jamas – tai esą patyrė ir „Gintarė“: 
moteriai neva siūlyti pinigai už 
„kompromatą“ apie merą. Šantažis-
tais konservatorius įvardija Anykščių 
žurnalistus, bet nei leidinio, nei pa-
vardžių neatskleidžia. 

„Kažkas ten ją reketavo. Nu, žur-
nalistas ar žurnalistė, tiksliau. Kad 
jinai papasakotų, kad čia merui... aš 
turiu netgi išsisaugojęs jos žinutę. 
Buvo siūloma jai pinigai, kad, nu, žo-
džiu, kad jinai kažkokį pateiktų prieš 
merą kompromatą. Ir jinai atsisakė tą 
daryti“, - sakė S. Obelevičius. 

Pasak jo, jis pats buvo šantažuoja-
mas siekiant neįvardintam leidiniui 
palankių viešųjų pirkimų konkursų 
baigčių. Ir ne tik – esą neįvardinta 
žurnalistė netgi reikalavo keisti val-
dančiąją koaliciją Anykščiuose.

„Ta prasme, kad, kaip čia pasaky-

ti, kad tai koalicija būtų kitokia. Kad 
būtų tas, sakykim, laikraštis, kuris 
pralaimėjęs, kad jisai laimėtų tuos... 
konkursą ten. Ir panašiai. Bet aš ne-
galiu to daryti – nes aš net ir neturiu 
jokios galimybės“, - sakė S. Obele-
vičius. 

Politikas taip pat paskaitė „Ginta-
rės“ esą siųstas žinutes, kurios turėtų 
patvirtinti šantažą. 

„Aš klausiu: „Teisybė, kad žurnalis-
tė tau siūlė 2000 litų, kad sukompro-
mituotum Anykščių merą?“ Jinai at-
sako: „Taip. Bet prisiekiu vaikais, kad 
nei cento neėmiau ir nepasidaviau jai. 
Toliau – čia mano jau žodžiai: „Pilnai 
tikiu. Nes ji nori kažkaip man atker-
šyti, bet neturi prie ko prisikabinti. O 
ji tvirtina man, kad turi diktofone įra-
šą, mano pavedimų kopijas, kuriuos 
grasina paviešinti spaudoje. Tipo 
buvot susitikę kavinėje, tu jai išsipa-
sakojai, kad neva užsiimi prostitucija 
ir t.t.“ Toliau – jos atsakymas: „Tikrai 
ne. Mano draugui rašinėjo, kad aš tuo 
užsiimu, bet jis netiki“. Tiesiog nebe-
turiu, ką pasakyti“, - teigė meras. 

S. Obelevičius taip pat susitiko su 
DELFI žurnalistu ir parodė šias „Gin-
tarės“ esą siųstas žinutes, mero tele-
fone nurodoma, esą susirašinėjimas 
vyko praėjusių metų liepos ir rugpjū-
čio sandūroje:

Konservatorius prisiekinėja nesąs 
pazintysxxx.com vartotojas slapyvar-
džiu „Alinis2“. Meras tikina niekada 
nesinaudojęs nei šiuo intymių pažin-
čių portalu, nei prostitučių paslaugo-
mis. 

„Tikrai ne. Tai visiškos nesąmo-
nės“, - užtikrino S. Obelevičius. 

Kas filmavo pokalbį su „Gintare“ – 
kol kas neaišku. Policijos departamen-
to atstovas Ramūnas Matonis DELFI 
teigė nežinantis apie kokius nors pa-
reigūnų atliekamus tyrimus, galimai 
susijusius su S. Obelevičiaus veikla.

delfi.lt Šarūnas ČERNIAUSKAS

Penkiasdešimt politikos atspalvių: kodėl 
Anykščių meras lankėsi pas prostitutę?

(Atkelta iš 1 p.)

PR Dovana „Tele2“ klientams – trys mėnesiai muzikos telefone nemokamai

Pasaulio ir Lietuvos atlikėjai 
tavo telefone

„Deezer“ – tai programėlė in-
ternete, leidžianti pasiekti viso 
pasaulio muziką. Paslauga 2006 
m. buvo sukurta Prancūzijoje. 
Šiandien ja aktyviai naudojasi 16 
mln. vartotojų. Paslauga veikia 
182 šalyse, jos fonotekoje – 35 
mln. dainų, 30 tūkst. radijo stočių, 
apie 100 mln. vartotojų sukurtų 
grojaraščių.

„Žmonėms patinka, kad galima 
už mažą kainą neribotai klausyti 
muzikos. Ypač – kai paslaugą ga-
lima išbandyti nemokamai ir įsiti-
kinti tuo asmeniškai. Kaip „Deezer“ 
privalumus klientai įvardija patogų 
naudojimąsi, puikų muzikos pasi-
rinkimą, daug lietuviškos muzikos 
ir gerą pagalbą atrandant negirdėtų 
atlikėjų“, – sakė Daiva Matukienė, 
„Tele2“ prekės ženklo vadovė.

„Tele2“ savo klientams pasiūlė karališką dovaną – jie tris mėne-
sius savo telefonuose galės nemokamai klausytis muzikos inter-
netu. Mokėti nereikės nei už muzikos paslaugą „Deezer“, nei už jos 
sunaudojamą mobilųjį internetą. Tai – geriausia galimybė išbandyti 
legalią ir patogią prieigą prie didžiausios internete 35 mln. muzikos 
kūrinių fonotekos.

„Deezer“ muzikos redaktoriai 
stengiasi, kad visi naujausi al-
bumai iškart atsidurtų pas juos. 
Dažnai jie atsiduria grojaraščiuo-
se dar prieš oficialų pristatymą. 
Taip pat redaktoriai daug dirba su 
kiekvienos šalies muzikantais – 
„Deezer“ jau yra daug lietuviškų 
grupių muzikos, o muzikantai su-
daro savo mėgstamų dainų groja-
raščius.

Patogus ir pigus būdas klau-
sytis muzikos

Nemokamai pradėti naudotis 
„Deezer“ yra labai paprasta, te-
reikia:

• Užsisakyti paslaugą salone 
arba savitarnos svetainėje mano.
tele2.lt, nurodant savo el. pašto 
adresą. Nurodytu adresu bus iš-
siųstas laiškas su slaptažodžiu;

• Atsisiųsti „Deezer“ programėlę 

iš „Google Play“, „AppStore“ arba 
„Windows Marketplace“;

• Prisijungti prie programėlės 
naudojant nurodytą el. pašto adre-
są ir gautą slaptažodį.

„Pasiūlius „Deezer“, mūsų klien-
tams neliko jokių kliūčių muzikos 
klausytis legaliai, patogiai ir neper-
mokant. Norime, kad žmonės tuo 
įsitikintų patys, tad dovanojame 
galimybę net tris mėnesius muzi-
kos klausytis visiškai nemokamai. 
Patogi galimybė klausytis muzikos 
legaliai mažins ir piratavimą“, – 
pasakojo D. Matukienė.

Pasiūlymu gali pasinaudoti visi 
„Tele2“ klientai, kurie paslaugomis 
naudojasi pagal sutartį ir nebuvo 
užsisakę „Deezer“ per pastaruo-
sius 6 mėnesius.

Baigiantis 3 mėn. nemokamo už-
sakymo laikotarpiui, klientai gaus 
SMS žinutę, informuojančią apie 
galimybę atsisakyti paslaugos pri-
sijungus prie savitarnos svetainės 
arba apie tai pranešus salone.

Paslauga nebus brangi ir tada. 
Už 7,49 Eur/mėn vartotojai gauna 
„Deezer Premium+“ narystę su ne-
mokamu interneto srautu. Narystę 
galima užsisakyti ir be neribotų 

duomenų – už 5,79 Eur/mėn.
„Deezer Premium +“ galima už-

sisakyti ir kartu su kitomis pas-
laugomis – 300 minučių pokalbių 
ir 1000 SMS į visus Lietuvos tin-
klus bei 1 GB duomenų naršymui. 
Paketo mėnesio mokestis – vos 
8,40 Eur/mėn.

Tai – tikrai maža kaina už gali-
mybę neribojant savęs ir netau-
pant interneto bet kur ir bet kada 
klausytis norimos muzikos, kartu 

neskriaudžiant atlikėjų. 
Visi jie gauna atlygį už „Deezer“ 

grojamas dainas. Jis mokamas ir 
Lietuvos atlikėjams. Muzikantams 
skiriama dalis visų iš paslaugos 
prenumeratorių ir reklamos pirkėjų 
gaunamų lėšų.

Daugiau apie „Tele2“ ir „Deezer“ 
pasiūlymą galima sužinoti ben-
drovės prekybos salonuose visoje 
Lietuvoje ir svetainėje internete 
www.tele2.lt.

užjaučia
Mirus Jonui Šiaučiuliui, nuo-

širdžius užuojautos žodžius ski-
riame dukroms Danutei, Onu-
tei, Janinai ir sūnui Gintautui.

Šertvyčiai, Bernatoniai, Bike-
liai, Šereikos

Laimei ŽEMAITIENEI
Tyla ir medžių ošimas tesaugo 

brangaus brolio amžiną poilsį, o 
nuoširdi mūsų užuojauta tepa-
lengvina Jūsų skausmą ir siel-
vartą.

Asta, Gintarė, Irena

Nieko nėra skaudžiau už am-
žiną išsiskyrimą...

Į Amžinybę iškeliavus ma-
mai, nuoširdžiai užjaučiame 
kolegę Aušrą SAVICKIENĘ ir 
artimuosius.

Anykščių Pirminės sveikatos 
priežiūros centro medikų ben-
druomenė
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Ką pirmiausia norėčiau nuveikti 
tapęs Anykščių meru? Akivaizdu, 
jog ir mieste, ir rajone labai trūksta 
darbo vietų, o būtent darbas – pra-
gyvenimo šaltinis, moralinė atra-
ma, pagrindas vystyti ekonomiką, 
žemės ūkį, kultūrą. Liberalai yra 
parengę solidžią programą nau-
joms darbo vietoms kurti. Taip, jau 
egzistuoja ES programos, verslo 
skatinimo programos, daug įvairių 
išmokų gauna žemdirbiai, tačiau 
nėra vieningo centro, jungiančio 
visas idėjas, kad visos investicijos 
į verslą būtų tinkamai panaudotos. 

Rengsim idėjų konkursus: vers-
lininkai ir visi kiti anykštėnai galės 
pasiūlyti, ko labiausiai reiktų, kad 

Ryžtas įveikia visas kliūtis Kęstutis TUBIS

Esu pasiryžęs visą patirtį ir energiją atiduoti tik Anykščiams, 
jų labui. Nenoriu būti „gudručiu“, vienu metu melžiančiu kelias 
karves. Norint iš peties pasidarbuoti, svarbu ne dairytis į šalis, 
neapdairiai švaistyti gaunamas lėšas, o pačiam būti reikliam ir 
ryžtingam, jaustis idėjų ir veiklų smagračiu. Ne tik rajono biu-
džeto, bet ir Europos Sąjungos programų pinigai pirmiausia turė-
tų būti skiriami gyvybiškai svarbioms, prioritetinėms reikmėms, 
kiekvienas išleistas euras turėtų grįžti su kaupu.  

atsirastų darbo įvairioms amžiaus 
bei išsilavinimo grupėms – mote-
rims, vyrams, jaunimui. Štai daug 
50-mečių moterų neturi darbo ir 
kalbėdamos apie šią problemą ver-
kia tiesiogine to žodžio prasme. 
Nors valstybė dotuoja nemažai 
naudingų programų, man atrodo, 
jog anykštėnai iki šiol per men-
kai pasinaudojo perkvalifikavimo 
programa bei kitom galimybėm; 
savivaldybė tai turėtų kur kas ryž-
tingiau skatinti ir remti. 

Mūsų rajonais palyginti su kitais 
miškingas, smėlynų medis tankus, 
kokybiškas, o medienos pramonė 
dar gana silpna. Todėl reiktų nau-
jų idėjų konkursų, suprojektuotų 

sklypų būsimoms įmonėms, tegu 
ir nedidelėms, jų galėtų atsirasti 
dažnoje seniūnijoje. Žmonės skun-
džiasi blogais transporto grafikais. 
Mes pasirūpintume, kad būtų pa-
togu ir nuvažiuoti į darbą, ir grįžti 
namo. 

Kitas mūsų užmojis – įsteigti 
Anykščių ambasadorių tinklą. Ne 
laikinų, skirtų šventėms ir vienkar-
tiniams projektams, o nuolatinių, 
pasiryžusių rimtam darbui. Štai 
jau trečia dešimtis metų, kai veikia 
Pasaulio anykštėnų bendrija, atsi-
radę ir Vilniaus, Kauno anykštėnų 
sambūriai. Šalyje turime stebėtinai 
daug iš Anykščių kilusių intelek-
tualų, verslininkų, gydytojų ir kitų 
garsių asmenybių. Daugelis jų no-
rėtų ir galėtų padėti Anykščiams 
siūlydami inovacijas, kurdami 
konkrečias darbo vietas. 

Šie žmonės kol kas per menkai 
įjungiami į mūsų kraštui naudingą 
veiklą, viską paliekant tik visuo-
meninei ir asmeninei iniciatyvai. 
Tuo tarpu išeiviai iš Anykščių – jei 
mūsų valdžia parodytų tam tinka-
mą dėmesį – galėtų net ES, kitų už-
sienio šalių mastu pritraukti inves-
ticijų į mūsų kraštą. Tarkim, vienas 
ambasadorius dirbtų Minske, kitas 
Kijeve, jie populiarintų Anykščių 
kurortą, kad kuo daugiau užsienie-
čių atvyktų pas mus paatostogauti 
ir papildytų mūsų rajono biudžetą.

Vien iš turistų neišgyvensim, la-
bai svarbu nuolat pritraukti stam-
bių investicijų. Kaimą, ūkininkus 
galima palaikyti ne tik pinigais, 
bet ir plečiant kooperaciją, vieni-
jant pienininkus, gyvulių, grūdų 
augintojus, kad būtų lengviau re-
alizuoti produkciją. Didesnė kon-

kurencija laisvai kintančioje darbo 
rinkoje – daugiau gerai apmokamų 
darbo vietų, – argi ne apie tai mes 
svajojame? 

Daugelį metų anykštėnai kentė-
jo dėl šilumos kainos, didžiausios 
visoje Lietuvoje. Per aštuonerius 
metus mūsų miesto gyventojas už 
tokį patį 50 kv. metrų butą sumo-
kėjo mokesčių 16 000 litų daugiau 
negu uteniškis! Ką šioj srity nuvei-
kė ankstesnė mūsų rajono valdžia? 
Nieko, tik vis kartoja, kad tai ne 
mūsų galioje. Mano patirtis sako 
kitaip. Penkerius metus dirbau 
energetinėj sistemoj, konsultavau 
vokiečių įmonę Rumunijoj, Ute-
nos šilumos tinklus – įmonę, ku-
rios tiekiama šilumos kaina šalyje 
mažiausia. Atrodytų, kam samdy-
ti konsultantą įmonei, kuri ir taip 
puikiai tvarkosi? Tačiau uteniškiai 
manė kitaip – ir mano konsultaci-
jos jiems jau kelis kartus atsipirko. 

Esu dirbęs ir valstybinėj įmonėj, 
ir privačioj, žinau, kaip svarbu, kad 
visi pirkimai, viešieji  konkursai 
būtų maksimaliai skaidrūs. Galė-
čiau papunkčiui išdėstyti, kaip ga-
lima to pasiekti. Deja, iki šiol kon-
kursai dažnai vykdomi negalvojant 
apie paslaugos gavėją. Pavyzdys – 
namų renovacija: tinkamai pasirin-
kus darbų vykdytoją, tą patį 40-ties 
butų namą galima renovuoti ne už 
1 300 000 litų, o už  900 tūkst. litų, 
kiekvieno buto savininkui sutau-
pant po 10 000 litų. 

Dirbau „Vilniaus energijoje“ 
kontrolės ir darbų saugos vado-
vu. Man buvo suteikta galimybė 
peržiūrėti visas ankstesnes sutar-
tis. Ir ką jūs manot? Sutvarkius 
procedūras, sumažinus vykdytojų 

skaičių, vien mazuto ir biokuro at-
vežimas sutaupė milijoną  litų, dar 
pusantro milijono buvo išreikalau-
ta baudoms už vagonų prastovą. 
Esu įsitikinęs, jog ir Anykščiuose 
būtų galima daug ką peržiūrėti – ir 
smarkiai sutaupyti.

Labai neigiamai vertinu prakti-
ką, kuomet rinkimus laimėjusi par-
tija svarbiausius postus patiki ne 
kvalifikuočiausiems specialistams, 
o savo partijos draugams. Taip 
prarandama sveika konkurencija, 
pasitikėjimas žmonėmis, tarnauja-
ma ne rinkėjui, o išrinktųjų klanui. 
Mokyklų vadovai, savivaldybės 
įmonių vadovai –  tik partiniai, to-
dėl pažangūs pokyčiai tampa nebe-
įmanomi, jų net nebesiekiama. 

Apmaudu dažname žingsnyje 
matyti, kaip nesirūpinama žmogu-
mi. Ažuožerių senjorai man liūdnai 
pasakojo, kad jie buvo net peticiją 
merui nusiuntę, prašydami senojoj 
ligoninėj įsteigti senelių namus. 
Atsakymas buvo neigiamas – gir-
di, bus negražu, jei rajono centre 
atsiras daug senelių...

O man atrodo, kad taip mąstyti ir 
manyti yra tiesiog nepadoru. 

Ar ne keista: kultūrinis gyvenimas 
Anykščiuose intensyvus, tačiau jau-
nimo laisvalaikio praleidimui išvis 
neskiriama jokio dėmesio. Jaunos 
šiltnamiuose dirbančios moterys 
skundėsi, jog neturi poilsio, šokių, 
jokių pasilinksminimo vietų. O juk 
būtų galima suorganizuoti tokius 
jaunimo centrus, tokius renginius, 
konkursus ir varžybas, kad suva-
žiuotų jaunimas net iš kitų rajonų 
– kaip dabar į baseiną.

Trumpai tarus, mano pozicija ir 
mane palaikančios partijos pasiūly-
mas – nesidairyti atgal, negaišti lai-
ko nekonstruktyviai kritikai, o pa-
sinaudoti tuo, kas sukurta gera – ir 
ryžtingai, susitelkus žengti į priekį!

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvo Respublikos Liberalų sąjudžio rinkiminės sąskaitos.   Užsak. Nr.258
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horoskopas
Ožiaragiai turės gerą progą pakelti 

savo autoritetą vyresnybės ir bendra-
darbių akyse. Tiesa, jums šiek tiek 
trukdys konkurentų ir nedraugų in-
trigos, bet neverta nusiminti, kadangi 
niekas neįstengs atimti profesinės sė-
kmės.

Vandeniai pateks į nestandartines 
situacijas. Ieškant išeities iš jų geriau-
sias jūsų patarėjas bus sumanumas. 
Artimiausiomis dienomis neverta atsi-
sakyti dalykinių pasiūlymų. Tai padės 
rasti naujų pajamų šaltinių ir pagerinti 
savo materialinę padėtį. 

Žuvų kelyje gali atsirasti nedidelių 
kliūčių, bet tai nepadarys neigiamo 
poveikio jūsų reikalams. Verslininkai 
ir komersantai gali gauti naudingą 
pasiūlymą, bet nereikėtų iškart tikėtis 
pelno.

Avinams planetos primygtinai pa-
taria skirti dėmesį tik svarbiausiems 

reikalams ir nesiblaškyti dėl smulkme-
nų, kadangi jos gali atimti visą laiką ir 
apsunkinti jūsų žingsnius į užsibrėžtą 
tikslą. 

Jaučiams nauji ryšiai ir pažintys 
padės pagerinti pašlijusią finansinę 
situaciją. Ateinančios septynios die-
nos - tinkamas metas sparčiai pinigų 
apyvartai, pasiteisins rizika smulkiojo 
verslo srityje. Darbe atsivers naujos 
perspektyvos. 

Dvyniai gali tikėtis sėkmės dauge-
lyje savo veiklos sričių. Valstybės tar-
nautojai pagaliau pašalins nesutarimus 
su vyresnybe, ir kolektyve vėl įsivy-
raus taikos ir santarvės atmosfera. . 

Vėžiai turi jausti didelę atsakomybę 
dėl visų savo sumanymų įgyvendini-
mo. Komersantams pavyks suregu-
liuoti juridinius klausimus ir laimėti 
bylą teisme, o tolimos kelionės duos 
daug naudos. 

Liūtai bus nepaprastai darbingi, to-
dėl jus visur kur lydės neregėta sėkmė. 

Bičiuliai ir kolegos deramai įvertins 
jūsų laimėjimus ir tikrai stengsis sek-
ti jūsų pavyzdžiu. Jūsų pasitikėjimas 
savo jėgomis vis didės. 

Mergelėms ateinančiomis die-
nomis ypač seksis megzti svarbias 
pažintis, rengti susitikimus. Galimas 
dalykas, kad nauji žmonės, atėję į 
jūsų gyvenimą, pasiūlys jums naujų 
idėjų ir atvers naujas perspektyvas. 
Jūsų autoritetas gerokai išaugs, tai 
teigiamai atsilieps tarnybinei ar vi-
suomeninei padėčiai. Savaitės pabai-
ga žada įdomių susitikimų su senais 
pažįstamais. 

Svarstyklėms taip pat žada sėkmę 
veikloje, susijusioje su jūsų profesiniu 
augimu. Kad išnaudotumėte tokį pa-
lankų ir ilgai lauktą momentą, dirbkite 
pasiraitoję rankoves. 

Skorpionai gali sėkmingai plėsti 
pažįstamų ratą. Čia jums astrologas 
pataria daugiau pasikliauti savo intu-
icija - ji jums padės užmegzti naujų 

Leonas ALESIONKA

Na štai ir sulauksim, ir išauš ta 
diena, kada nei partijos ir jų saldžia-
balsiai politikai mums gyvenimų 
nebediktuos. Mes patys! Mes patys 
išsirinksime patį protingiausią, patį 
dailiausią, ir iš stuomens, ir liemens, 
patį seksualiausią ir patraukliausią 
merą... Merą!!! Na, už vieną balsą 
visos štukos man Vaigauskas neduos, 
bet trupinėlį aš visgi gausiu. Tegu ir 
ne už eurą, tegu ir ne už du, bet tru-
pinėlį už kokį eurocentą aš visgi at-
signybsiu ir savo turėsiu. Ir niekas to 
manojo trupinėlio iš manęs neatims, 
nenuvers, neparduos, ne! Nes tai bus 
mano trupinys, aš už jį balsuosiu – aš 
jį ir gausiu. 

Panorės mano Trupinys išgriau-
ti kokią nors stiklinę sieną – ir tegu 
griauna. Kiekvienas alpinistas laikys 
garbe jam ledo  kirtiklį, su kuriuo lipo 
į Himalajus, paskolinti. Kiekvienas 
statybininkas - po vibratorių! Taip 
taip. Na kas čia per žvengimas tau-
tiečiai rinkėjai? Gi ne apie tą vibra-
torių, kur iš „seksšopo“ tiesiai į lovą, 
kalbu. Kitą, kur sienas ardo. Kuriuo 
kelininkai asfaltą trupina. Ir stiklo sie-
nos kaip nebūta. Ką? Na  tu, tu, trečia 
eilė, ūsuotas akiniuotas, kas netinka? 
Meras negali? Sakai, kad čia admi-
nistratoriaus prerogatyva? Kokia ten 
tau „gatyva“, asile tu iš penktos eilės? 
Kas ten peza, kad visame Eurosojūze 
savivaldybėse veikia „vieno langelio“ 
principas? A ne? Nebereikia žmogui 
zylioti po aukštus pridusus ir rankio-
tis pačiam visokias pažymas, popie-
rėlius, biurokratus keikti nebereikia? 

Kaip toj senovinėj giesmėj...
Viskas vienoje vietoje dabar? Nu ką 
tu man, babunia  iš pirmos eilės, čia 
dabar aiškini, a? Tau ką – savivaldy-
bės stiklų gaila? Ne už tavo gi pensiją 
jie pirkti. Už mokesčių mokėtojų. O 
tu juos gyvus kada nors matei? Eu-
ropa užprotestuos? Nespės! Na duok 
tu laisvę veikti mano Merui, mano 
išsirinktam trupinėliui. Na subarabo-
nys jis tą pertvarą, įvykdys šitą vieną 
vienintelį rinkėjams duotą pažadą 
ir viskas, nieko daugiau nebeveiks. 
Ačiū jums, taip sakant, mano mieli 
rinkėjai, viską padariau, rinkiminį pa-
žadą įvykdžiau, stiklo sienos nebėra, 
tai aš jau ir atsistatydinu. Atia!  Ir vėl 
bus linksma Anykščiuose, vėl nauji 
rinkimai. Ai, visai neblogai, a ne?

Tik man tai kas? Aš ne Anykš-
čiams merą rinksiu. Jau man tai tikrai 
nereiks blaškytis nei tarp dviejų „ex-
policajų“, nei tarp veterinoriaus su 
daržininku, nei pasimesti tarp buvu-
sių Kunigaikštienės partijos likučių, 
kuriuos  lyg tai ir lenkia, o gal tik ant 
kulnų lipa tvarka be teisingumo. Oi, 
soriukas, gal teisingumas be tvarkos? 
Irgi ne? Be eršketų ikrų? Fu kaip su-
sipainiojau... Arba štai ir dar viena 
neaiškuma: O tai kodėl kandidatai 
neatsakė į anoniminių rinkėjų klausi-
mą „Anykštoje“, kiek cm aukščio yra 
tas taburetukas, ant kurio pastatytas 
jaunesnis kandidatukas, kad rekla-
miniame plakate atrodytų net puse 
galvos aukštesnis už senesnįjį? Man 
tas slėpimas tai jau darosi įtartinas... 
Hm hm, kam slėpti? Tiek to, slėpkit,  
aš gi vis vien Panevėžio rajono merą 
rinksiu - ne Anykščių.  

Arba va, atsibodo man tos televizi-
jos ir jų propagandos: viena už vienos 
rankos į rusišką pusę traukia, kita už 
kitos rankos į vakarietišką – aiškiai 
mane perplėšti pasiryžę. O tiesiai į 
kaktą dar ta tautinė kala: mylėki pa-
nelę prezidentę, tikėki tik Tata ir jo 
konservais, ar esi jau pasiruošęs, ar 
nori tautieti su rusu kariauti? Nenoriu, 
aš taikus žmogus. Uf, vos ištrūkau, 

vos pabėgau ir tiesiai pulteliu „pypt“ į 
LRT programą. O ten ekrane, oi blyn, 
mano buvęs klasiokas rodomas. Nori 
Algiukas į Elektrėnų merus ir nors tu 
jam kuolą ant galvos tašyki. Čiulba 
kaip lakštingala. Na gal ir ne visai 
lakštingala, porą kartų karktelėjo į 
pievas, Tvarkos ir betvarkės krypti-
mi. Medikas jisai, visus meraudamas 
sugydys, visiems padės. Fainas toks 
diedukas, 1948 gimimo, jei neklystu, 
už mane vyresnis... Retai ir besutiksi 
tokių tinkamų. Tik va aš gi ne Elek-
trėnuose balsuosiu, gaila, klasiokas 
gi. Būčiau padėjęs. Dar be manęs ims 
ir neišrinks...

Kur tik beįsijungi tą LRT, visur 
kaip susitarę: visi šilumą pigins. Dvi-
dešimt penkerius metus nuo nepri-
klausomybės atgavimo brangino, o 
dabar tai jau pigins. Žadėjo dar nuo 
Seimo rinkimų, tik patiešijo, bet da-
bar tai jau tikrai, kad stvers piginti, tai 
ir padarys. Tuoj po Velykų pradės, o 
ant Švento Niekados ir pabaigs. Va 
kaip Dievą ir kaimyno žmoną myliu! 
Tik jūs mane išrinkite,- mušasi į krū-
tinę ne vienas kandidatas,- dykai jus 
šildysiu. Hm hm, negirdėta neregė-
ta, dykai tai net viešnamio gražuolės 
klientų „nešildo“, kažkas čia įtartinai 
nerealu, ponas kandidate. A ne?

Jei aš balsuočiau Anykščiuose, aš 
jiems, „politiniams krakatūzams“, 
visą teisybę apie jų darbus ir kal-
bas, apie jų pažadų malūnus, oi kaip 
griežtai pasakyčiau. Yra tokia diena, 
kai galima! Kas ketverius metus vie-
nintelė ji tebūna. Tai rinkimai. Jei 
būčiau aš dabar Anykščių gyvento-
jas, griūdamas eičiau pirmąjį pava-
sario sekmadienį balsuoti ir aš jiems  
pasakyčiau, kam baigėsi galiojimas 
ir  jau atėjo laikas į politinį šiukšly-
ną, o kam dar leidžiu dirbti Anykš-
čių savivaldoje. Dirbti – ne kitaip! 
Nuo pat 2000 metų jūs man žadėjote 
klestintį kurortinį rojų, o dabar vie-
toje poilsio namų palikote griuvėsius 
ir vieną pastatą su pristatytu SPAM 

? Ir tai kurortas, kurio 15 metų lau-
kėme? Pasprinkite tie, kas per dvi 
kadencijas nuvaldėte Anykščius, 
buvusį perspektyvų rajoną, iki „pro-
bleminės teritorijos“! Gerai man, aš 
gi balsuosiu už Panevėžio rajono 
kandidatus, už asmenybes ir sąrašus 
partijų, kuriose nėra nei „stebėtojų“, 
nei „pagiežinskų“, nei teistų, nei pri-
mityvių... Tikrai turiu iš ko rinktis. Ir 
visai nesvarbu, kad nuo 2012 liepos 
aš nebesu socdemų narys, mano bal-
są gaus socialdemokratų kandidatas 
į merus Antanas Pocius ir buvusių 
bendrapartiečių sąrašas. Nes tada, 
2012, aš priėmiau nelengvą man 
sprendimą ir atsisveikinau su tikrai 
šauniais, vieningais, kilniais LSDP 
Panevėžio rajono skyriaus bendra-
partiečiais, bendrauti su kuriais ir ne 
vienerius metus būti kartu man visa-
da buvo graži šventė. Jais pasitikiu, 
juos ir dabar renkuosi.

O anykštėnų tikrai nesiruošiu agi-
tuoti kaip ir ką rinktis, už ką balsuoti. 
Nepažeisdamas įstatymo galiu tik tiek 
parašyti: Jūsų valia. Tik raginu: daly-
vaukite! Kad jūsų vaikai, jūsų anū-
kai kada nors nebūtų priversti ištarti 
tokius žodžius, kokius elektroninėje 
„Anykštoje“ parašė anykštėnas ko-
mentatorius, pasivadinęs Migrantu. 
Įsiklausykite: „Patikslinu statistikos 
departamentą - tik atėjus pavasariui 
mieste bus10 tūkst. 999 gyventojai. 
Aš su šeima (4 asm.) kovo 2 d. iš-
skrendam į Oslą visam laikui. Užkni-
so jau Jūsų „Laisva Lietuva“ ir Jūsų 
„kurortas“...“ Ir ką čia bepridėsi? Ti-
krai turi žmogui ir už Lietuvą, ir už 
Anykščius taip gelti širdį, kad nebe-
apsikentęs galėtų tokius atsisveikini-
mo žodžius parašyti.

Žmonės, ne širdimi, ne partinėms 
ar politikuotojų aistroms pasidavę, o 
šaltu protu rinkite sau rajono valdžią. 
Kad nebūtų vėl kaip toj senovinėj 
giesmėj...: ėjom ėjom, norėjom tikė-
jom, užkliuvom už pažadų varčios ir 
... vėl iš pradžios. 

naudingų kontaktų. Bet atminkite, 
kad nereikia daryti spaudimo aplinki-
niams, kitaip jūs tik atstumsite žmones 
ir ateityje nebegalėsite tikėtis jų pagal-
bos ir paramos. 

Šauliai, padedami žvaigždžių, labai 
lengvai tvarkys visus reikalus. Taip pat 
greitai išspręsite visus finansinius ir 
materialinius klausimus, jeigu jų iškils. 
Astrologas jums pataria ateinančiomis 
dienomis sutelkti dėmesį tauriems da-
lykams.

-ELTA

Anykščių mieste
Gardejus AFANASJEVAS, gimęs 1930 m., mirė 02 20
Petras KIRŠA, gimęs 1924 m., mirė 02 11
Bronius SIRVYDIS, gimęs 1921 m., mirė 02 10
Andrioniškio seniūnijoje
Donata TAMULEVIČIENĖ, gimusi 1942 m., mirė 02 16
Anykščių seniūnijoje
Stasė DAGIENĖ, gimusi 1938 m., mirė 02 21
Palmira PAJUODYTĖ, gimusi 1937 m., mirė 02 16
Debeikių seniūnijoje
Vanda SLIEKYTĖ, gimusi 1936 m., mirė 02 12
Palmira ILČIUKIENĖ, gimusi 1941 m., mirė 02 12
Bronislava BRAŽIŪNIENĖ, gimusi 1936m., mirė 02 14
Antanas MACIULEVIČIUS, gimęs 1945 m., mirė 02 19
Darius SIMAŠKA, gimęs 1972 m., mirė 02 16
Kurklių seniūnijoje
Julijona ČEŠŪNIENĖ, gimusi 1925 m., mirė 02 10

Archipas ASAČIOVAS, gimęs 1948 m., mirė 02 13
Svėdasų seniūnijoje
Jekaterina AMBRAZEVIČIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 02 09
Skiemonių seniūnijoje
Jonas ŠIAUČIULIS, gimęs 1923 m., mirė 02 21
Antanas PILKA, gimęs 1938 m., mirė 02 15
Genovaitė LEŠČIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 02 13
Troškūnų seniūnijoje
Antanas RUDZINSKAS, gimęs 1945 m., mirė 02 06
Irena RUDELIENĖ, gimusi 1937 m., mirė 02 08
Stanislava RIAUBIENĖ, gimusi 1923 m., mirė 02 11
Stasė ZAREMBIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 02 17
Traupio seniūnijoje
Algimantas URBONAS, gimęsi 1943, mirė 02 17
Albinas KIELA, gimęs 1939 m., mirė 02 18
Juozapas ADAMONIS, gimęs 1932 m., mirė 02 11
Viešintų seniūnijoje
Dalia BUGIENĖ, gimusi 1944 m., mirė 02 11

 kampas
Apie 
mediciną

Linas BITVINSKAS

Lietuviai vis mėgsta pasiskųsti 
savo sveikatos apsauga, bet pro-
blemų turi visos šalys, net ir JAV. 
Galim pasiguosti, kad kai kurių 
istorijų, kurios vyksta palyginus 
pažangesnėse valstybėse pas mus 
net neišgirsi.

Sakykim, JAV Konektikuto vals-
tijoje pacientė mirė tiesiog odonto-
logo kėdėje. Žinoma, žmogui neį-
sakysi, kur jam numirti. Tačiau čia 
ne tas atvejis – odontologas Rašmis 
Patel, turintis mokslinį laipsnį ir 
stomatologo – chirurgo kvalifika-
ciją,  nusprendė pagyvenusiai paci-
entei per kartą pašalinti... 20 dantų. 

Pacientė Džudita Gan, kuriai 
buvo 64-eri, atėjo eilinio pasitikri-
nimo, o odontologas nusprendė jai 
ištraukti visus dantis. Uolusis chi-
rurgas nenutraukė savo sumanymo 
net tada, kai moteris prarado sąmo-
nę. Asistentai maldavo daktaro nu-
traukti „dančiatraukio maratoną“, 
bet nesėkmingai. Moteriai neiš-
laikė širdis. Asistentai dar iškvietė 
greitąją pagalbą, bet ji jau nesuge-
bėjo atgaivinti moters.  

Tai jau ne pirmas atvejis, kai į šio 
odontologo kabinetą buvo kvies-
ta greitoji, 2013 metais į ligoninę 
buvo iš kabineto išvežtas 55-erių 
vyras, kuris nustojo kvėpuoti. Ir tai 
tik viena istorija. 

O kaip susijaudinusios mūsų 
moterys pasakoja, kaip kokioj ligo-
ninėj slaugės į jas pasižiūrėjo, kaip 
nepriėjo, kaip gydytojai pašnairavo 
ar dar ką nors tokio „baisaus“ iškrė-
tė. Kaip odontologai plombą ne to-
kią uždėjo. Liaukimės skųstis, gera 
mūsų medicina. Ir gydytojai geri, ir 
slaugės. Nenorėkime, kad su mu-
mis elgtųsi kaip vaikų darželyje. 

sprintas
Krepšinis. Anykščių „KKSC-

Volupis“ savaitgalį pralaimėjo 
abi RKL rungtynes. Anykštė-
nus 87-74 įveikė Klaipėdos LCC 
tarptautinis universitetas bei 99-
93 – Kauno „A.Sabonio krepši-
nio centras“. Rungtynėse prieš 
klaipėdiečius D.Pavlovskis pelnė 
22, A.Vasiliauskas -14 taškų, o į 
kauniečių krepšį daugiausiai – 25 
taškus įmetė K.Raginis, 23 taškus 
pelnė M.Urbutis, 19 – L.Kirlys. 
Anykščių „KKSV-Volupis“ turi 13 
pergalių ir 16 pralaimėjimų ir RKL 
užima 9-ąją vietą. 

Slidinėjimas. Ignalinoje vy-
kusiose atvirose Ignalinos rajono 
slidinėjimo pirmenybėse jėgas iš-
bandė anykštėnai biatlonininkai. 
Vaikų grupėje 1 km nuotolyje antra 
finišavo V.Kapancova. Jaunučių 
varžybose 5 km nuotolyje nuga-
lėjo G.Mikoliūnas. Jaunių grupėje 
5 km nuotolyje antrą vietą užėmė 

L.Banys, šeštas finišavo V.Banys.
Sunkioji atletika. Anykščiuose 

vyko Lietuvos jaunių iki 15 zoni-
nės sunkiosios atletikos varžybos. 
Jose nugalėtojais tapo anykštė-
nai M. Dilys, G. Klimanskas, R. 
Skapas, T.Miškeliūnas, D.Butkus, 
A.Kavaliauskaitė ir M.Puodžiūnas. 
E.Statauskas, D.Čepokas ir 
M.Lapinskas užėmė antrąsias 
vietas, A.Čerkauskas, B.zujevas, 
L.Statauskas ir L.Mozuraitė buvo 
treti.  

Šokiai. Kėdainiuose vykusia-
me tarptautiniame sportinių šokių 
konkurse „Kėdainiai OPEN 2015“ 
„Verpeto“ pora K.Ramoška ir 
J.Paškauskaitė D klasėje iškovojo 
antrąją vietą. Jaunučių I E6 gru-
pėje D.Bugailiškis ir A.zlatkutė 
buvo penkiolikti, S.Šlamas ir 
A.Lebedevaitė – septyniolikti, 
L.zubrickas ir D.Pakalkaitė – aš-
tuoniolikti. Jaunių I E4 grupėje 
D.Bugailiškis ir G.Pakalkaitė buvo 
devinti. 
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Pakvietimas į TV studiją

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.

Vyr. redaktorė
Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 
penktadieniais 8.00 - 16.00, 
spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  0,50 EUR/1,73 Lt . 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300       Užs. Nr. 207

parduoda

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.

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.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - miškus ir žemes žemdir-
bystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme ar 
išsikirtimui 2900-10140 Eur/ha. 

Tel. (8-600) 29417.

Mišką su žeme ar išsikirsti visoje 
Lietuvoje.

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

Miškininkystės įmonė brangiai įvairų 
mišką su žeme arba biržes išsikirsti.

Tel. (8-605) 27002.

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 nekilno-
jamą turtą. Atsiskaito grynais. Domina 
įvairūs variantai. Pasiūliusiems tarpi-
ninkams dosniai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

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.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo 
paveikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai

Traktorių T-40 arba MTZ-82. Gali 
buti su padargais. 

Tel. (8-691) 84015.

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.

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

Tel. (8-609) 35788.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja,atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247. 

Brangiai ir skubiai - įvairių mar-
kių (1930-2005m.) lengvuosius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Bet kokios būklės. 

Tel. (8-601) 53942.

Metalo laužas

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

Tel. (8-617) 05596.                          

Gyvuliai

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius auginti. 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.

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“ - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Kita

Kviečius, miežius, rugius, kvietru-
gius, nekondicinius grūdus. 

Tel. (8-638) 71971.

siūlo darbą 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.

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

Tel. (8-612) 47316.

Reikalingi žmonės galintys su 
savo technika nupjauti meldus 
Anykščių r. prie Nevėžos ež., taip 
pat pagalbiniai galintys juos su-
grėbti į krūvas.

Tel. (8-612) 94492.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Nekilnojamas turtas

Dalį komercinių patalpų centre 
Biliuno g., 55 kv. m. Kaina 10500 
Eur.

Tel. (8-676) 68658.

Žemės ūkio technika

Traktorių “Vladimir” (vartytuvas, 5 
korpusų vagotuvas, vienašė trakto-
rinė priekaba, segmentinė žoliapjo-
vė). Kaina sutartinė.

Tel. (8-687) 13137.

Bulvių kasamas, rotacines šiena-
pjoves, pukrštuvus, lėkščiuotuvus, 
plūgus, grūdų valomąsias, šnėkus 
ir kt.

Tel. (8-612) 57075.

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės vasario 26 dieną 17 val., 

Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

Kuras
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). 

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

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

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

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

Tel. (8-629) 76267.

Uosines, beržines, juoalksnio mal-
kas kaladėmis, skaldytas. Spygliučių 
atraižas. 

Tel. (8-630) 57490.

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

Keičiu automobilių stiklus, atlieku 
smėliavimo, gruntavimo darbus. 
Atvykstu į vietą.

Tel. (8-655) 55726.

Baldų remontas ir gamyba

Remontuojame minkštus baldus, 
pagal užsakymus gaminame čiu-
žinius iš paprastų ir nepriklausomų 
Pocket spyruoklių, naudojame tik  
lietuviškus gobelenus, pasiimame ir 
parvežame.

Tel. (8-610) 10341, www.atnaujin-
kbaldus.lt

Baldų gamyba. Virtuvės, spintos 
slankiojančiomis durimis, prieškam-
bario, miegamojo ir kt.

Tel. (8-601) 70304.

Dovanoja

Dviejų durų spintą.
Tel. (8-618) 43172.

    
gimė

Mantas RAMANAUSKAS,
gimęs 02 15
Denas PALUBINSKAS, 
gimęs 02 05
Nojus LAURELIS, 
gimęs 02 02

Malkas kaladėmis, medienos atrai-
žas pakais, supjautas, kaladukus. 
Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

Kita

Naudotus metalinius surenkamus 
garažus 3 x 3 m., 3-5 m., 3,4 x 5,5 
m (nuo 350 Eur.). Gali atvežti ir su-
rinkti. 

Tel. (8-687) 73343.
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