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SPEKTAKLIAI. Anykščių 
menų centras kovo 18 d. (trečia-
dienį) kviečia į Labaiteatro spek-
taklius Anykščių koplyčioje - Pa-
saulio anykštėnų kūrybos centre 
(Vilniaus g. 36). 11 val. muziki-
nis spektaklis - žaidimas vaikams 
„Aplink pasaulį“, bilieto kaina 2,5 
EUR. 18 val. spektaklis suaugu-
siems „Švęsti kosmose ir tvarte“, 
bilieto kaina 5 EUR, 2,5 EUR.

Deklaracijos. Valstybinė mo-
kesčių inspekcija praneša, kad Ute-
nos apskrityje kovo pradžioje buvo 
beveik du tūkstančiai gyventojų, 
turėjusių pateikti (dėl pritaikyto 
per didelio neapmokestinamojo 
pajamų dydžio), bet nepateikusių 
pajamų deklaracijų už 2013 me-
tus. Preliminariais skaičiavimais, 
deklaracijų dar nebuvo pateikę 282 
Anykščių rajono gyventojai.

Gaisrai. Savaitgalį kilo pora 
gaisrų. Sekmadienį Kavarsko 
seniūnijoje, Zaviesiškio kai-
me, išdegė apie 100 arų žolės, o 
šeštadienį po pietų ugniagesiai 
skubėjo į Troškūnų palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninę. Jos 
kieme degė 1 m aukščio 9 kv.m 
plote sukrautos šiukšlės (statybi-
nės atliekos). Gaisro metu niekas 
neapgadinta.

Černovčyznos fejerverkas. 
Šiandien sukanka 70 metų, kai 
1945 m. kovo 17-ąją netoli De-
beikių buvusiame Černaučyznos 
- Černių kaime Lietuvos partiza-
nai, vadovaujami Vinco Kaulinio 
- Miškinio, surengę pasalą nukovė 
9 Vyžuonų būrio stribus ir 3 sovie-
tinės administracijos aktyvistus.

Eurai. Latvijoje, Strenči miete-
lyje, buvo išplėštas bankomatas iš 
kurio vagys išsinešė žaliais dažais 
suteptus eurus. Yra tikimybė, kad 
suteptų eurų gali pasirodyti ir Lie-
tuvoje, tad gyventojams reikia būti 
atidiems. Sulieti, dažais sutepti eu-
rai mokėjimams ir atsiskaitymams 
nepriimami ir nekeičiami. 

SvEIKInImAS. Primename, 
kad per mūsų laikraštį galite pa-
sveikinti savo artimuosius vestu-
vių, jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 15,90 Eur.

 Lietuvos vaikų rekordų knyga – 
sraigė, knygos, lėktuvėlis
Keturių jaunųjų anykštėnų: traupietės Indrės Musteikytės, svėdasiškės Simonos Bagdonaitės,  11-mečio iš Peniankų kaimo Juozo 

Baltrūno ir anykštėno Mato Juodelio – darbai pateko į Lietuvos vaikų rekordų knygą, tarp šių rekordų yra dvi knygos, 5 centimetrų 
ilgio sraigė, rasta Peniankų kaime, ir net 27 metrus ir 21 centimetrą nuskridęs popierinis lėktuvėlis. 

Šios knygos 62-63 puslapiuose pasakojama apie traupietės jauniausios knygų autorės Indrės Musteikytės (kairėje) ir svė-
dasiškės jauniausios fotoalbumo autorės Simonos Bagdonaitės pasiektus rekordus.

       Vytautas BAGDONAS

Anykščių mero rinkimų antrąjį turą, surinkęs 54,29 proc. bal-
sų, laimėjo Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas 54 
metų Kęstutis Tubis, įveikęs dabartinį rajono merą konservatorių  
55 metų Sigutį Obelevičių (45,71 proc.). 

K.Tubis surinko 5924 balsus, beveik tūkstančiu daugiau nei dvi 
kadencijas rajoną valdęs S.Obelevičius (4987).

Mero rinkimus laimėjo Kęstutis Tubis
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

„Dievo karvutės“ auginamos
iki 650 kilogramų

Kam blogi 
keliai – tas 
Putino 
draugas

Vyganto Šližio bendrovės 
„Vaja farm“ laukuose besiga-
nantys veršiai, sulaukę 8-9 mė-
nesių, vežami į Šiaudinių (Ute-
nos r.) fermas.

Konservatoriui mokytojui biologui Sigučiui Obelevičiui pralaimė-
jus mero rinkimus darbo neteks ir jo patarėjas taip pat 
mokytojas Virgilijus Aloyzas Milaknis (dešinėje). 

Liberalas, buvęs Lietuvos policijos generalinio komisaro pava-
duotojas Kęstutis Tubis taps pirmuoju istorijoje tiesiogiai išrink-
tu Anykščių meru.

Antanas TYLA, profesorius, Pasaulio 
anykštėnų bendrijos pirmininkas: „Norė-
čiau, kad valdžia stiprintų ryšius su išeivija 
iš Anykščių rajono, kad nepaliktų išeivių vie-
nų, kad žinotų jų problemas 
ir stiprintų ryšius su jais“.

Viltys: savivaldybėje įsidarbins 
ne pagal partiškumą
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temidės svarstyklės
Įsibrovė. Šeštadienį, apie 22 

val. 30 min., Anykščiuose, J. 

Basanavičiaus gatvėje, įsibrauta 
į namus ir pavogtas televizorius, 
klaviatūra ir juvelyriniai dirbi-

Šiemet numatytas akcijos lai-
kas – kovo 23 diena. VĮ Anykščių 
miškų urėdijos miškininkai inkilus 

grįžtantiems paukščiams kels giri-
ninkijų miškuose.

Dalyvauti pavasarinėje akcijo-

Akcija „Paukščiai grįžta namo“
Artėja tradicija tapusi Generalinės miškų urėdijos ir miš-

kų urėdijų organizuojama pavasarinė akcija „Paukščiai grįžta 
namo“, kurios metu Lietuvoje iškeliama apie 3 tūkst. inkilų spar-
nuočiams.

je kviečiami visi Anykščių rajono 
gyventojai. 

Dalyviai turėtų užsiregistruoti 
girininkijoje, kurioje norėtų iškel-
ti savo inkilą arba tiesiog smagiai 
praleisti laiką gamtoje, telefonais: 
Svėdasų – (8 381) 57524, Mickūnų 
– (8 381) 42640, Pavarių – (8 381) 

78489, Troškūnų – (8 381) 56387, 
Kavarsko – (8 381) 45781, Mikie-
rių – (8 381) 57121. Registracijos 
laikas – iki kovo 20 d. IŠKELK 
INKILĄ IR TU!

Miškų urėdas 
Sigitas KINDErIS

niai. Nuostolis tikslinamas.
Avinas. Sekmadienį Skiemo-

nių seniūnijoje iš sodybos pa-

vogtas avinas ir įvairūs daiktai 
bei įrankiai. Nuostolis – 173 
eurai. 

Nušlavė. Prieš dvi savaites savo 
valią rinkimuose išreiškę kau-
niečiai negailestingai prašienavo 
miesto tarybos narių gretas - net 20 
iš 41 turės atsisveikinti su valdžios 
statusu ir užleisti savo vietas naujai 
išrinktiesiems. Daugelis iškalbos 
stoka pasiskųsti negalėjusių tary-
bos politikų po nesėkmingai pasi-
baigusių rinkimų tapo neįtikėtinai 
nekalbūs - vos vienu kitu žodžiu 
užsiminė apie savo ateities planus 
pasibaigus 2011-2015 m. kadenci-
ja. Atrodo, kad negailestingas rin-
kėjų verdiktas daugumai jų buvo 
netikėtas ir ši gyvenimo permaina 
nedžiugina. Ne paslaptis, kad bene 
labiausiai rinkėjai nustebino trijų 
partijų - Darbo, “Tvarkos ir teisin-
gumo” bei “Jaunosios Lietuvos” 
komandas. Šių politinių jėgų at-
stovų šią kadenciją miesto taryboje 
nebus.

Atmintis. Pasaulio muziejuose 
žinoma nuotrauka, kurioje užfik-
suota 1945-aisiais buvusi aštuonio-
likmetė Morta Kalendraitė-Jaku-
tienė: mergina Kruopių apylinkių 
(Akmenės rajonas) miškuose per-
duoda tėvų Monikos ir Andrejaus 
Kalendrų šeimoje išslapstytą žydų 
tautybės berniuką Simą Gordime-
rį jo tėvui Icikui Gordimeriui. M. 
Jakutienė “Šiaulių kraštui” papa-
sakojo apie istorija tapusius išgy-
venimus. Pasidomėti šia istorine 
nuotrauka “Šiaulių kraštą” paska-
tino Kauno žydų bendruomenės 
narys, gidas ir istorikas Chaimas 
Bergmanas. Anksčiau M.Jakutienė 
renginiuose, net šalies Prezidentū-
roje priimdama už žmonių gelbėji-
mą suteikto Pasaulio tautų teisuo-
lės pažymėjimą, apie tai kalbėjo 
labai santūriai. 

Rojus. Iš Donbaso karo į Klaipė-
dą pabėgę ukrainiečiai atviri - įleisti 
šaknis naujoje vietoje nėra lengva. 
“Ir dabar kaskart, kai po langais 
atvažiuoja šiukšliavežis ir”trinkteli 
keliamas šiukšlių konteineris, man 
vis vaidenasi,jog tai sprogmuo”, 
- atvira Galina Sulojeva.68-erių 
moteris, išgyvenusi karo siaubą 
Donecke, savo akimis matė, kaip į 
šipulius dužo visas jos gyvenimas. 
“Dažnai girdžiu ir Lietuvoje žmo-
nes pabambant, kad tas negerai ar 
anas nepatiko. Jei jie nors dieną 
pabūtų kare, suprastų, kad dabar 
gyvena rojuje”, - tikino moteris. 

Medžioklė. Kelmės rajono 
Kražių seniūnijoje brakonieriai 
organizavo stirnų medžioklę su 
varovais. Du medžiotojai ir vienas 
varovas atsidūrė Policijos komisa-
riato areštinėje. Kražių seniūnijoje, 
Spirgučių kaime esančiame miške, 
Pašilės būrelio medžiotojai išgirdo, 
jog yra varomi žvėrys. Jie pasekė 
įtartinus vyrus. Įsitikinę, jog tikrai 
vyksta nelegali medžioklė, paskam-
bino bendruoju pagalbos telefonu. 
O patys sulaikė brakonieriams 
varovais sutikusius pabūti vyrus.  
monetos. Muitininkai sulaikė 
neteisėtai iš Lietuvos išvežamas 
senovines monetas. Šiauliuose 
dirbantys muitinės kinologai, šią 
savaitę tikrindami pašto siuntas 
Šiaulių regiono paskirstymo sky-
riuje, aptiko, kaip įtariama, anti-
kvarinių monetų. Monetas siuntė 
privatus asmuo. Siunčiama buvo į 
Rusiją, JAV, Švediją, Didžiąją Bri-
taniją, Nyderlandus. Šešiose pašto 
siuntose, pasirašytose, manoma, 
asmens išgalvota pavarde, rastos 7 
monetos, datuojamos 1689, 1549, 
1914, 1692 1696,1623 metais. 

Ant Kalitos –paskutinės šio 
sezono varžybos

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Sekmadienis ant Kalitos kalno buvo paskutinė šio sezono slidi-
nėjimo diena. Slidininkai ir snieglentininkai su Kalita atsisveiki-
no snieglentininkų 2The Sickest + Spring Jam ir „Freeski“ slidi-
ninkų varžybomis, kuriose dalyvavo Anykščių, Vilniaus, Kauno 
ir dar kelių miestų kalnų slidinėjimo entuziastai.

Būtent sekmadienį pagal Lietu-
vos kalnų slidinėjimo federacijos 
grafiką ant Kalitos kalno turėjo 
vykti kalnų slidinėjimo varžybos 
Mero taurei laimėti. Tačiau, pasak 
Anykščių kalnų slidinėjimo centro 
vadovo Liudviko Avietės, paruošti 
slalomo giganto trasą buvo neį-
manoma, tad iš užsilikusio snie-
go buvo įrengti kali tramplinai su 
atrakcijomis snieglentininkams ir 
slidininkams.

Varžybas organizavo du entu-
ziastingi kalnų slidinėjimo sporto 
klubo „Kalitos kalnas“ jaunuoliai 
Dagnė Baniukštytė ir Paulius Ja-
nušas.

Nors varžybose dalyvavo nema-
žai anykštėnų, laimėti pirmąsias 
vietas jiems nepavyko. „Freeski“ 
slidėmis nugalėjo Mantas Točelis 
iš Druskininkų ir vilnietė Agnė 
Stašinskaitė. Snieglentėmis geriau-

siai čiuožė vilniečiai Paulius Mor-
kūnas, Skirmantas Skukauskas ir 
Augis Dūdėnas. 

Nors sezonas ir baigėsi, anykš-
tėnai slidinėjimo centro vadovo 
paprašė dar galutinai neišjungti 
keltuvo. Jie viliasi, kad tramplinai 
neištirps iki kito savaitgalio ir jie 
dar galės pašokinėti. 

Pasak L. Avietės, Anykščių kalnų 

UAB „Vaja Farm“ Anykščių se-
niūnijos laukuose gano kelis šim-
tus galvijų. Šios firmos savininkas 
V.Šližys nusipirko šalia Utenos 
esančią bankrutavusią „Šiaudinių 

„Dievo karvutės“ auginamos
iki 650 kilogramų

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

UAB „Vaja Farm“ savininkas Vygantas Šližys kartu su vers-
lo partneriais  įkūrė kooperatyvą „Dievo karvutė“. Kooperaty-
vo pavadinimas nebūtų toks linksmas, jei ne jo veiklos pobūdis. 
„Dievo karvutė“ jungia veislinių galvijų augintojus.

mėsinę“, kurios fermose įkūrė sa-
votišką veršių auginimo stotį. „Vaja 
Farm“ aptvaruose galvijai kiaurus 
metus būna lauke, atsivesti veršiu-
kai sekioja paskui savo motinas ir 

Vilniečiui šeštokui Gyčiui 
Vėbrai nieko nereiškė pada-
ryti „salto“. 

Sniego nerasi net miškuose, tačiau ant Kalitos jo dar buvo tiek, 
kad kalnų slidinėjimo entuziastai jautėsi kaip kurorte. 

Autoriaus nuotr. 
slidinėjimo centras, išskyrus Drus-
kininkus, Lietuvoje dirbo ilgiausiai 
ir čia buvo slidinėta 80 dienų. „Per 
sezoną pas mus slidinėjo apie 7500 
anykštėnų ir mūsų krašto svečių, 
- sakė L. Avietė. – Slidinėjimo se-
zonas baigėsi, tačiau jau prasidėjo 
vasaros rogučių sezonas. Šeštadie-
nį jomis nuo kalno leidosi apie 100 
žmonių“. 

natūraliai maitinasi. 8-9 mėnesių 
veršiukai perkeliami į Šiaudinių 
fermą. Tuo metu jie sveria mažiau 
nei 300 kg. Šiaudiniuose galvijai 
maitinami pagal specialų racioną ir 
po kurio laiko realizuojami. Pasak 
V.Šližio, Šveicarijos rinkai reikia 
550 kg svorio galvijų, o Lietuvos 
ir Lenkijos rinkai galvijai augina-
mi iki 650 kg svorio.

Kooperatyvas „Dievo karvutė“ 

turi septynis narius. Šiomis die-
nomis į kooperatyvą turėjo būti 
priimtas ir aštuntas ūkininkas. 
V.Šližys yra šio kooperatyvo val-
dybos pirmininkas. 

V.Šližio įmonė iš Europos Są-
jungos fondų gavo 400 tūkst. eurų 
Šiaudinių fermų plėtrai. Šiuo metu 
įgyvendinamas pirmasis finansavi-
mo etapas, jau įsigyta dalis techni-
kos ir įrangos.    

Mieli anykštėnai,
 

dėkoju visiems, atėjusiems į rinkimus ir 
balsavusiems už pokyčius.

Mūsų komanda pažada dirbti Anykščių 
rajono žmonėms ir jų nenuvilti.

 
Kęstutis TuBIS

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvo Respublikos Liberalų sąjudžio rinkiminės sąskaitos.   Užsak. Nr. 429
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SAVAITGALIO DISKUSIJA

“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. 

@ Žemietė: „Gyvenu gražiausiame 
rajono kampelyje, kur reikia važiuoti 
pro Pelyšos tiltą link Šimonių girios. 
Kelininkai čia nuolat triūsia, prižiūri, 
remontuoja...Tačiau visą kraštovaizdį 
didžiausiais dulkių debesimis gadina, 
išdarko kelius, atbaido poilsiautojus, 
gąsdina žvėris.... greitai važiuojantys 
miškovežiai. Ar negalima būtų kelią 
nuo Sedeikių sankryžos link Mikierių 
išasfaltuoti. Greitai tiltas per Pelyšos 
upę subyrės, nes net šlaitai slenka. 
Dulkių debesys nukloja pamiškę, o 
poilsiautojus atbaido nuo kelionių po 
nuostabias apylinkes“

@ Anonimas: „Manau, galiu teig-
ti, jog rajono keliai yra labai nepri-
žiūrimi, automobiliai greičiau genda 
nei įprastai. Norint aplankyti senelius 
kaime, tenka važiuoti keliu Kavars-
kas-Šoveniai, tad šio kelio būkle esu 
labai nusivylęs, labai džiugu būna, jei 
per 3-4 mėnesius savivaldybė sugeba 

nugreideriuoti kelią, nes kitu atveju 
važiuoji lyg per “kopėčias”, kitaip 
dar sakant tame kelyje ir duobė duo-
bę turi.“

@ Micius: “Vikonių keliukas krau-
pus! 8 metus niekas nieko nedaro!“ 

@ Vacys: “Anykščiai-Rubikiai ke-
lias tvarkomas taip, kad kuo tankiau 
reikėtų keisti automobilių stiklus ir 
žibintus, nes kelkraščiai užpilti stam-
biu žvyru.“

@ :)))): “Keliai visur yra geri, o 
jei kur kas sako, kad blogi, tai tie yra 
Putino pakalikai ir pačios teisingiau-
sios mūsų puikiai dirbančios valdžios 
kritikai, kurie nori Putino režimo 
Lietuvoje ir sąmoningai nemato visų 
gerų mūsų valdžios darbų, todėl ne-
pasiduokim raginimams matyti to, ko 
nėra, t.y., blogų kelių. Dėl visko kalta 
Lietuvos aplinka.“

@ Jo: „Baisus visais metų laikais 
kelias Svėdasai-Kunigiškiai, pro Gy-
kių kaimą, galima ratus pamest, kaip 
krumpliaratis.“

@ Vietinė: „Mieste pavasaris, o 
kelkraščiuose baisu: žvyras, lapai, 
šiukšlės, vėjas neša į akis, kai pra-
važiuoja automobilis. Niekaip nesu-
prantu, kodėl nėra valytojų?  Negi ta 
viena “Versmės” technika visą miestą 
sutvarkys, na nebent iki kito pava-
sario, o be to, labai prasta švarinimo 
kokybė tos technikos. Nedera tokiam 
mūsų miesto statusui.“

@ Vietinis:“Esu pasibaisėjęs kelio 
priežiūra nuo Anykščių iki Nevėžio 
ežero per Storių kaimą. Pastebėjau, 
kad ta atkarpa kelio per sezoną grei-
deriuojama tik du arba tris kartus ir 
tai tik paprašius seniūno, mano nuo-
mone, tai tik seniūno aplaidaus darbo 
rezultatas.“

@ Šoveniai; „Ne kelias, o geležin-
kelio bėgiai. Kad ir greideriuoja, bet 
be jokio supratimo tie darbai atlieka-
mi. Žiemą kaip čiuožykloje, o gyven-
vietėje - duobė ant duobės. Buvo kal-
ba, kad turi asfaltuoti, tačiau aiškėja, 
kad per mažai žmonių važinėja.“

@ Vašuokėnai: „Kelias iki Karče-
kų apie 5 metus net negreidariuotas. 
Plius buvo užklimpusi Greitosios 
pagalbos mašina ir nebespėjo suteikti 
pirmosios pagalbos. Žmogus nukrau-
javo. Ištraukė vietiniai ūkininkai su 
traktoriumi.“

@ Biržinė: „Kas dar nežino, o 
manau, kad tokių nėra, tai pranešu, 
kad tragiškiausias kelias Anykščių 
rajone - tai „Biržinkos“ (Anykščiai 
- Skiemonys). Jį jau galima vadinti 
žvyrkeliu.“

@ Vairuotoja: „Taip, “Biržinkos” 
kelias jau darosi pavojingas, kai reikia 
kas rytą vežti mažus vaikus, tai patiri 
nemenką stresą, nes kelias siauras, o 
kelkraštis tragiškai ištrupėjęs, prasi-
lenkiant turi išvažiuot į duobėtą žvyro 
ruožą, kur nepataikius gerai įvažiuot, 
gali padangas “padžiaut”.

@ Nu jo: „Pabandykit pravažiuoti 
keliu nuo Dabužių link Malgažata-
vos, manau, ir ratus galima pamesti, 
nes praktiškai nebėra vietos be duo-
bes, o vietomis tai jau lomos išdaužy-
tos. Gal sakau kaip Kaune jau reikės į 
teismą kreiptis, jog atlygintų“.

@ Aleksas: „Važiuojantys nuo 
Aulelių kaimo Užpalių kryptimi pa-
jaučia visus kelio deformacijos ne-
patogumus. Duobėtas kelias ne tik 
kenkia transporto priemonėms, bet ir 
neabejotinai kelia pavojų eismo sau-
gumui. Keista, bet minima kryptimi 
pravažiavus Utenos rajono ribą iš 
karto pajunti, kad rūpestis periferijos 
žmonėmis ne tik deklaruojamas. Ten 
kelias asfaltuotas, pakelės prižiūri-
mos. Ar galime tikėtis, kad ir mūsų 
rajone bus taip pat?“.

(Komentarų kalba  netaisyta)
-ANYKŠTA

Spaudimas. Vizito Vašingtone 
metu Vokietijos užsienio reikalų 
ministras Frankas Valteris Štein-
mejeris įspėjo, kad Vakarai ir to-
liau pasiryžę siekti taikos Ukraino-
je. Per susitikimą su JAV valstybės 
sekretoriumi Džonu Keriu Vokieti-
jos ministras teigė, kad tiek jis, tiek 
jo kolega yra visiškai nepatenkinti 
padėtimi Ukrainoje. „Turime išlai-
kyti spaudimą konfliktuojančioms 
pusėms“, - pažymėjo F. V. Štein-
mejeris.

Cementas. Sandoriui, galėju-
siam padėti sukurti didžiausią pa-
saulyje cemento gamybos grupę, 
iškilo pavojus, nes Šveicarijos ben-
drovė “Holcim” pareiškė “dabarti-
nėmis sąlygomis” nebegalinti pasi-
rašyti dokumentų su konkurente iš 
Prancūzijos “Lafarge”. Abi įmonės 
dėl susijungimo buvo susitarusios 
dar praėjusių metų balandį; po san-
dorio “Lafarge” akcininkai būtų 
už kiekvieną turėtą akciją gavę po 
“Holcim” vertybinį popierių..Jei-
gu dėl bendradarbiavimo pavyktų 
sėkmingai susitarti, tuomet nau-
jos grupės bendrosios pardavimų 
apimtys turėtų siekti maždaug 32 
mlrd. eurų.

Prekyba. Europos Sąjungos 
(ES) dalis Rusijos užsienio preky-
boje 2015-ųjų sausį sumažėjo 45,9 
proc. Pernai šis rodiklis sudarė 
50,2 proc. Prekybos su partneriais 
iš Europos pirmąjį šių metų mėnesį 
apimtys siekė beveik 18 mlrd. JAV 
dolerių. Apie tai praneša leidinys 
“Kommersant”, cituodamas ša-
lies Federalinės muitinės tarnybos 
(FCS) pareigūnus.NVS šalių dalis 
sudarė 11,3 proc. Rusijos prekybos 
su užsieniu apyvartos. Baltarusija 
Maskvai pardavė produkcijos už 
590 mln. JAV dolerių, o įsigijo - už 
960 mln. JAV dolerių. Atitinkamai 
Kazachstano rodikliai sudarė 491 ir 
674 mln. JAV dolerių, o Ukrainos - 
302 ir 828 mln. JAV dolerių. Tuo 
būdu Rusijos eksportas į Ukrainą 
per metus sumažėjo daugiau nei 1 
mlrd. JAV dolerių.

Kinija. Naujausių tyrimų duo-
menys rodo, kad Kinija tapo trečia 
stambiausia ginklų eksportuotoja 
pasaulyje po JAV bei Rusijos. Apie 
tai praneša BBC. Šalis pagal į už-
sienį 2010-2014 metais išvežamų 
ginklų apimtis aplenkė Vokietiją, 
Prancūziją ir Didžiąją Britaniją, 
teigiama Stokholmo tarptautinio 
taikos tyrimų instituto pateikiamo-
je ataskaitoje. Šiuo metu Kinijai 
tenka maždaug 5 proc. pasaulio 
ginkluotės eksporto. Maždaug du 
trečdaliai Kinijoje pagaminamų 
ginklų iškeliauja į Pakistaną, Ban-
gladešą ir Mianmarą.

Pilotai. Dėl Norvegijos aviaci-
jos bendrovės “Norwegian” pilo-
tų streiko nukentės dar 25 tūkst. 
keleivių, informuoja “The Local”. 
Per kovo 8 d. derybas profsąjun-
gos ir aviacijos bendrovės profsą-
jungos atstovams nepavyko prieiti 
bendro susitarimo. Tikimasi, kad 
derybos bus atnaujintos kovo 9 
dieną.  Dėl jau nuo kovo 4 d. vyks-
tančio protesto, kuriame dalyvauja 
daugiau kaip 700 pilotų, vežėja 
buvo priversta atšaukti visus vietos 
skrydžius Norvegijoje, Švedijoje 
ir Danijoje, taip pat visus reisus, 
jungiančius šių trijų šalių sostines. 
Dėl streiko nukentėjo jau daugiau 
kaip 150 tūkst. žmonių..

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Kam blogi keliai – tas Putino draugas
Portalo www.anyksta.lt rubrikoje „Savaitgalio diskusija“ klau-

sėme: „Ar gerai prižiūrimi žvyrkeliai, kuriais jums tenka važinė-
ti? Kurie keliai yra sunkiai pravažiuojami?“ 

Ryšys yra 
silpnas...

Antanas TYLA, profesorius, 
Pasaulio anykštėnų bendrijos 
pirmininkas: 

„Turiu prisipažinti, kad nelabai 
jaučiu, ką reikėtų kitaip daryti, ką 
koreguoti. Norėčiau, kad valdžia 
stiprintų ryšius su išeivija iš Anykš-
čių rajono, kad nepaliktų išeivių 
vienų, kad žinotų jų problemas 
ir stiprintų ryšius su jais. O ryšys 
šiuo metu yra silpnas, nes nežino-
me, kur jie (išeiviai) išvykę ir kur 
gyvena. Turim strateginį siekį, kad 

Viltys: savivaldybėje įsidarbins 
ne pagal partiškumą

Į Anykščių savivaldybę pūstelėjo nauji vėjai. Anykščių rajono 
savivaldybės meru gyventojai tiesioginiuose rinkimuose išrinko 
Liberalų sąjūdžiui atstovaujantį Kęstutį Tubį ir, nors apie tai po-
litikai kol kas dar vengia kalbėti, rajono Taryboje valdančioji ko-
alicija gali pasikeisti iš pamatų. 

„Anykšta“ klausia, ko tikitės iš naujosios rajono valdžios?

jie grįžtų ir į Anykščius parneštų 
mažytį aukso kiaušinuką, kad pasi-
dalintų įgyta patirtimi. Todėl mano 
pasiūlymas būtų stiprinti ir plėtoti 
ryšius su išeiviais už Lietuvos ribų. 
To padaryti iki šiol nesigauna. 

Būtų labai gerai, jei žinotume, 
kas ir kur yra išvykę, čia gal galėtų 
padėti seniūnai, kurie gerai pažįs-
ta savo seniūnijų žmones. Vėliau 
gal juos pavyktų sukviesti ne tik 
į liepos mėnesį vykstantį suvažia-
vimą, bet ir į kitus susitikimus. 
Bendravimas reikalauja, kad ne 
šiaip sau būtų kalbama, o būtų da-
lykinis bendravimas, kad jis būtų 
naudingas tiek Anykščiams, tiek 
išeiviams“.

Girdėti 
visuomenę, bet 
spręsti pačiai

Marijus RINDZEVIČIUS, 
nuotykių lenktynių „Nykštietiš-
kas triatlonas“ organizatorius: 

„Iš esmės lūkesčius pasiliksiu 

sau. Norėčiau, kad rajonas būtų 
ryžtingesnis, kad svarstytų įvaires-
nes galimybes, kaip daro privatūs 
investuotojai, kad tiesiog žiūrėtų 
į priekį, o ne lopytų senas skyles. 
Būna politikoje, kad susikoncen-
truojama ne į tai, kas tikrai nau-
dinga, o sprendžia tik einamąsias 
bėdas. 

Palinkėčiau valdžiai daugiau 
ryžtingumo ir sugebėjimo rasti tin-
kamą balansą tarp perspektyvos ir 
visuomenės lūkesčių. Tai suderinti 
politikui būna iššūkis. Jei sprendi-
mas neveda į greitą rezultatą, tai 
politikas retai kada būna populia-
rus. Todėl, kaip vadovas, jis turi 
girdėti, ką jam sako kiti, bet išva-
das pasidaryti pats“. 

Norėtųsi 
tvirtumo

Zenonas MAMENIŠKIS, šau-

lys: 
„Valdžia dirbo turbūt gerai, bet 

visada norisi daugiau nei galima. 
Norėtųsi, kad meras būtų tvirtesnis, 
kad labiau kontroliuotų savivaldy-
bę. Pažiūrėkit vien į Šventosios 
krantą (jau matomos problemos) 
ar į renovaciją, kur prie pastato 
vaikšto po tris žmones. Tikiuosi, 
kad žmonės į komandą ir į visus 
savivaldybės darbus bus renkami 
ne pagal priklausymą politinėms 
partijoms, o kompetenciją, kad 
būtų savo srities specialistai, kad 
mokėtų savo darbą. Tai pagrindi-
nis dalykas, kurio linkėčiau, juk už 
viską turi atsakyti rajono vadovas. 
Pavyzdžiui, man, kaip paprastam 
žmogui, nesvarbu, kokiai partijai 
priklauso valdininkas, man svarbu, 
kad mano problema būtų išspręs-
ta, o ne būtų atsikalbinėjimas nuo 
problemos. Bet galiausiai už tą 
problemų nesprendžiantį valdinin-
ką atsakys meras“. 

-ANYKŠTA
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(Atkelta iš 1 p.)
Pergalę lėmė miestas

K.Tubis rinkimus laimėjo 
19-oje, o S.Obelevičius 16-oje 
Anykščių rajono rinkimų apylin-
kių. Ypač akivaizdi K.Tubio pers-
vara buvo Anykščių miesto rinki-
mų apylinkėse. Mieste K.Tubis 
surinko 2 611, S.Obelevičius - 
1893 balsus. Lyginant su pirmuo-
ju meru rinkimų turu, K.Tubio 
rinkėjų prieaugis mieste buvo 
1389, o S.Obelevičiaus - 761.

Antrajame ture K.Tubis (pro-
centine išraiška) smarkiausiai 
laimėjo Andrioniškio (72,7 
proc.), Svėdasų (69), Vaitkūnų 
(68,6), Janydžių (61,5) ir Troškū-
nų (60,2) apylinkėse.

 S.Obelevičius Traupyje surin-
ko net 91 proc. balsų. Levaniš-
kiuose už jį balsavo 75,4, Mačio-
nyse - 74,6, Šoveniuose - 74,4, 
Surdegyje - 69,6 proc. rinkėjų. 

Koalicinė sutartis nepadėjo

Kovo 1-ąją vykusį pirmąjį merų 
rinkimų turą taip pat laimėjo 
K.Tubis. Tačiau tada jis surinko 
24,54 proc. balsų ir antrąją vie-
tą užėmusį S.Obelevičių (23,66 
proc.) įveikė tik 107 balsais. 
Prieš antrąjį turą S.Obelevičiui 
paramą pareiškė „valstiečiai“ ir 
socialdemokratai. „Valstiečių“  
kandidatas į merus Antanas Bau-
ra pirmajame ture užėmė trečiąją 
vietą (surinko per 19 proc. bal-
sų), o socdemų kandidatas Dai-
nius Žiogelis buvo ketvirtas (14 
proc.). Šios trys partijos pasirašė 
ir ikirinkiminę koalicinę sutar-
tį, pagal kurią S.Obelevičiaus 
sėkmės mero rinkimuose atveju 
vicemeru būtų likęs socdemas 
Donatas Krikštaponis, o adminis-
tracijos direktoriumi tapęs „vals-
tietis“ A.Baura. 

Tačiau koalicinė sutartis ir 
partnerių agitacija S.Obelevičiui 
naudos nedavė –  merų rinkimų 
antrąjį turą jis pralaimėjo gerokai 
didesniu skirtumu nei pirmąjį. 
K.Tubio elektoratas išaugo beveik 
trim tūkstančiai, S.Obelevičiaus 
– tik dviem tūkstančiais bal-
sų. S.Obelevičiui atėjo tik pusė 
D.Žiogelio ir A.Bauros balsų – 
jiedu kartu sudėjus pirmajame 
mero rinkimų ture buvo surinkę 
4 tūkstančius balsų.  

Mero rinkimus laimėjo Kęstutis Tubis

Sigutis Obelevičius mano, 
kad per mažai dirbo pirmame 
ture

Rinkimų naktį „Anykštos“ 
kalbintas K.Tubis dėstė, kad lau-
kiant rinkimų rezultatų jausmas 
panašus, kaip laukiant šuolio iš 
lėktuvo su parašiutu, kai nuo ta-
vęs jau niekas nepriklauso. 

Jis sakė manąs, kad jam lai-
mėti mero rinkimus padėjo ir 
išankstinis konservatorių kandi-
dato S.Obelevičiaus susitarimas 
su socialdemokratais ir „vals-
tiečiais“. „Žmonės pasipiktino, 
kad sprendžiama už juos. Labai 
džiaugiuosi ir dėkoju mane palai-
kiusiems anykštėnams“, – kalbė-
jo K.Tubis. 

Rinkimus pralaimėjęs dabarti-
nis rajono meras konservatorius 
S.Obelevičius „Anykštai“ rinki-
mų naktį sakė, jog netikėjo, kad 

pralaimės. „Pirmajame ture buvo 
per mažai dirbta, todėl antrajame 
ture miesto rinkėjus buvo „su-
gaudyti“ sunku“. - rinkimų naktį 
„Anykštai“ sakė S.Obelevičius.  
Jis sakė manąs, kad esminė jo 
pralaimėjimo priežastis yra ta, 
kad žmonės linkę matyti ne re-
alius darbus, o tikėti pažadais. 
„Visada pažadus girdinčių buvo 
daugiau... Prisiminkim, kad ir 
Seimo rinkimus, kuriuos laimė-
jo Ričardas Sargūnas. Net ir da-
bartinių laimėtojų retorika buvo 
panaši, kaip tada „darbiečių“: 
LESTO grąžinsim, stiklinę sa-
vivaldybės sieną išgriausim...“ - 
kalbėjo S.Obelevičius.

Tik socdemai laikysis 
sutarties

K.Tubiui laimėjus mero rinki-
mus, liberalai iškovojo ir septintą 

rajono Tarybos nario mandatą. 
Deputatu taps 67-erių metų Svė-
dasų girininkas Donatas Tuska.

Jau prieš rinkimus K.Tubiui 
paramą išreiškė Darbo partija bei 
Arūno Liogės nepartinių kandi-
datų sąrašas. 

Seimo narys, Darbo partijos 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Ričardas Sargūnas ir nepartinių 
kandidatų sąrašo lyderis A.Liogė 
pirmadienį „Anykštai“ sakė, kad 
formuojant rajono valdančiąją 
daugumą bus liberalų pusėje.  
„Darbiečiai“ ir A.Liogės sąrašas 
rajono Taryboje turės po du man-
datus. Tad su šiais partneriais be 
didelių pyrago raikymų liberalai 
jau turi 11 mandatų.

Pirmadienio rytą paaiškėjo, 
kad be didelių skrupulų prie val-
dančiosios daugumos prisijungs 
ir A.Bauros „valstiečiai“.  O ir 
konservatorius S.Obelevičius pri-
sipažino, kad laukia liberalų pa-
siūlymų. Iš koalicinio trejeto tik 
socialdemokratas D.Krikštaponis 
pirmadienį buvo nusiteikęs lai-
kytis konservatorių -„valstie-
čių“ - socdemų sutarties. „An-
taniukas, šaunuolis... Ką aš čia 
galiu pridurti”, - iš „Anykštos“ 
sužinojęs, kad A.Baura „atviras 
liberalų pasiūlymams“ atsiduso 
D.Krikštaponis.

Bus dešiniųjų koalicija

Pirmojo rinkimų turo naktį li-
beralai ir konservatoriai žodžiu 
buvo sutarę, kad po antrojo rin-
kimų turo rajoną valdys kartu ir, 
kuris kandidatas pralaimės mero 
rinkimus, tas bus vicemeru. Tą 
pačią naktį buvo sutarta ir su 
A.Baura, jam pažadėtas adminis-
tracijos direktoriaus postas. Ta-
čiau po poros dienų atsirado nau-
jas konservatorių, „valstiečių“ ir 
socdemų susitarimas. Ir jau ne 
žodinis, o raštiškas, paskelbtas ir 

spaudoje, ir Anykščių savivaldy-
bės internetiniame puslapyje.   

Vis dėlto K.Tubis teigė, jog da-
bar, kai laimėjo mero rinkimus, 
vėl kalbėsis su konservatoriais 
ir „valstiečiais“. „Aš ne mergai-
tė, kad įsižeisčiau ir sakyčiau, 
kad su tuo dabar nekalbėsiu“ – 
„Anykštai“ sakė K.Tubis. Pirma-
dienį meru išrinktas K.Tubis aiš-
kino, kad kol kas nėra sprendimų 
ir susitarimų dėl valdančiosios 
daugumos. Vis dėlto realiausia, 
jog liberalai strateginiu koalici-
jos partneriu kviesis 5 mandatus 
turinčius konservatorius. Šiai 
partijai bus pasiūlytas vicemero 
postas. 

Liberalų, konservatorių, „dar-
biečių“ ir „liogiečių“ koalicijoje 
būtų 16 narių, tad A.Baura su vi-
sais savo trim „valstiečiais“ būtų 
visiškai nebereikalingi. Vis dėlto 
„valstiečiai“ į koaliciją, matyt, 
bus priimti, tik A.Baurai geriau-
siu atveju bus atiduota adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotojo 
vieta. O direktoriaus postas liks 
patiems liberalams. Prie koalici-
jos prijungus „valstiečius“, opo-
zicijoje liktų tik penki socdemai 
ir pagal partijos „Tvarka ir teisin-
gumas“ sąrašą į Tarybą išrinktas 
Vytautas Galvonas.     

Akivaizdu, jog kad ir kaip be-
siklostytų porinkiminės peripeti-
jos, naujame žaidime vietos (tiks-
liau valdiškų darbo vietų) nelieka 
konservatoriams mero patarėjui 
Virgilijui Aloyzui Milakniui bei 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojui Valentinui Patumsiui.   

Kas taps administracijos direk-
toriumi, kol kas yra mįslė. Į šias 
pareigas lyg ir galėtų pretenduoti 
liberalai Lukas Pakeltis, Saulius 
Rasalas, Audrius Bitinas, Kęstu-
tis Indriūnas. Tačiau kalbama, jog 
minėti liberalai į direktoriaus postą 
nesiveržia, todėl gali būti, kad bus 
pakviestas žmogus „iš šalies“. 

Socialdemokratas, vicemeras Donatas Krikštaponis (kairėje) antrojo merų rinkimų turo rezultatų laukė konservatorių štabe.
 Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Kartu su Kęstučiu Tubiu pergale džiaugėsi Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Anykščių sky-
riaus pirmininkas Lukas Pakeltis. 
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Pakuočių atliekos nebeterš gamtos?
Anykščių rajono savivaldybės 

vyriausioji specialistė ekologė Inga 
Žukauskienė apie dabartinę pakuočių 
atliekų tvarkymo sistemą Anykščių 
rajone sakė: „Prie daugiabučių namų 
yra pastatyti rūšiavimui skirti kontei-
neriai, jie stovi ir individualių namų 
kvartaluose. Individualiems namams 
kartą į mėnesį UAB Anykščių komu-
nalinis ūkis dalina maišus, skirtus rū-
šiavimui (tiek pakuočių, tiek antrinių 
atliekų). Pakuočių ir antrinių atliekų 
surinkimo sistema yra viena – atskirai 
pakuotės nerenkamos. 

Kalbant apie individualias valdas 
– pernai teikėme paraišką Lietuvos 
aplinkos apsaugos investicijų fondui, 
jau gruodžio mėnesį pasirašėme su-
tartį ir gausime dotaciją – rūšiavimo 
konteinerių pirkimas individualioms 
valdoms“. Šiuo metu mišrios komu-
nalinės atliekos Anykščių rajone su-
renkamos individualiais konteineriais 
iš individualių valdų; pakuotės, kitos 
atliekos – apvažiavimo būdu. „Žada-
me įsigyti 3058 vienetus 240 l talpos 
konteinerius. Konteinerių kol kas 
nepirksime visoms individualioms 
valdoms – jie bus pastatyti Anykščių 
mieste ir didesnėse gyvenvietėse“, – 
sakė I. Žukauskienė.. 

Pasak ekologės, kiekviena valda 
turės mišrių atliekų surinkimo kontei-
nerius, ir vadinamąjį visai pakuotei, 
išskyrus stiklą, surinkti. Į šį konteinerį 
bus galima mesti plastiką, metalą, po-

Šiuo metu pakuotės sudaro didelę dalį atliekų, jos rūšiuoja-
mos gana vangiai. Kasmet išmetama daugybė stiklinių, metali-
nių, popierinių, plastikinių ir kitų medžiagų pakuočių, kurioms 
jau greitai žadama pritaikyti užstato sistemą. Pakuotes reikia 
rūšiuoti – tam miestuose ir didžiojoje dalyje kaimų yra įrengti 
atliekų rūšiavimo konteineriai.

pierių. Taip nuspręsta padaryti, nes yra 
netikslinga skirti atliekas į tris frakci-
jas, pakanka į dvi. Stiklą atskirai, o 
plastiką, kartoną, popierių – į vieną. 
„Kai pastatysime šiuos konteinerius 
individualioms valdoms, pertvar-
kysime ir prie daugiabučių esančius 
konteinerius. Nauja tvarka įsigalios 
jau 2016-ais metais. Jau nuo šių metų 
gyventojus šviesime, aiškinsime, kad 
bus pastatyti nauji konteineriai, per-
tvarkomi prie daugiabučių namų jau 
esantys“, – kalbėjo I. Žukauskienė.

Anykščių rajone yra vystomas 
atliekų surinkimas iš individualių val-
dų, atsižvelgiant į būsimą pakuočių 
užstato sistemą, perkama dalis kontei-
nerių. Jau šiuo metu individualioms 
valdoms dalijami rūšiavimo maišai 
– mėlyni plastikui, metalui, popieriui, 
kartonui, žali – stiklui. Stiklo atliekų 
susidaro ženkliai mažiau, dėl to gy-
ventojams ir šios spalvos maišų pada-
lijama mažiau. 

Nereikia bijoti skirtingos medžia-
gos atliekų mesti į vieną konteinerį 
– vėliau jos bet kokiu atveju išrūšiuo-
jamos. „Mūsų sprendimas pirkti mai-

šus buvo dėl to, kad žmonės būtų 
ir šviečiami ir skatinami rūšiuoti. 
Galiu pasakyti, kad gyventojai jais 
naudojasi, atliekas rūšiuoja. Dar ne 
taip sklandžiai viskas vyksta kaip 
norėtųsi, bet po truputį einame link 
to“, – sakė Inga Žukauskienė. 

Atliekų departamento Atliekų 
valdymo skyriaus vyr. specialistė 
Neringa Paškauskaitė sakė, kad šiuo 
metu Lietuvoje veikia atskiro pakuo-
čių atliekų surinkimo sistema, kuo-
met pakuočių atliekos surenkamos 
rūšiavimui skirtais konteineriais ar 
kitomis rūšiavimo priemonėmis. 
Specialistė džiaugėsi, kad nuo 2006 
metų veikia užstato už pakartotinio 
naudojimo pakuotes (stiklinius bute-
lius) sistema, kuri labai pasiteisino: 
„Kasmet į šią užstato sistemą sugrįž-
ta apie 90 proc. pakartotinio naudo-
jimo stiklinių butelių. Taip sumaži-
nama tarša, mažėja žala gamtai.Nuo 
2016 m. vasario 1 d. Lietuvoje pra-
dės veikti ir užstato už vienkartines 
gėrimų pakuotes sistema“, – sakė N. 
Paškauskaitė. Taip pat, specialistės 
teigimu, labai pasiteisino ir rūšiuo-
jamieji konteineriai, kasmet vis dau-
gėja jais besinaudojančiųjų, žmonės 
darosi sąmoningesni, išmoksta atlie-
kas rūšiuoti. 

kyta ir patenka į bendrą komunalinių 
atliekų srautą, kuris šalinamas sąvar-
tynuose. 

Rūšiuojamieji konteineriai, gyven-
tojų patogumui, yra žymimi skirtin-
gomis spalvomis – mėlynos spalvos 
konteineris yra skirtas popieriui, ža-
lios – stiklui, geltonos – plastikui. Kai 
kurias metalo atliekas galima mesti į 
plastikui arba stiklui skirtą konteine-
rį. Rūšiuojant pakuočių atliekas yra 
tausojama gamta, neteršiama aplinka. 
Netvarkant atliekų, jos patenka į miš-
kus, vandens telkinius, taip sukelda-
mos pavojų florai ir faunai. 

Pagal neseniai Aplinkos ministe-
rijos parengtą pakuočių atliekų tvar-
kymo užduočių projektą, nustačius 
pakuočių atliekų tvarkymo užduotis, 
nuo 2016 m. kasmet bus siekiama 
surinkti ir perdirbti 70 proc. įvairių 
pakuočių atliekų: stiklinių, plastiki-
nių, pagamintų iš polietilentereftalato 
(PET) bei metalinių. Nuo 2020 m. 
bus siekiama perdirbti 90 proc. šių 
pakuočių atliekų.

Šiuo metu Lietuvoje veikia prieš 
devynerius metus įvesta stiklo taros 
užstato sistema.

Anykščių rajono savivaldy-
bės vyriausioji specialistė 
ekologė Inga Žukauskienė 
sakė, kad rajone jau kitais 
metais bus pastatyti nauji 
konteineriai atliekoms rū-
šiuoti. Gyventojų patogumui 
vietoje trijų liks du rūšiavi-
mui skirti konteineriai. 

Dabartinė pakuočių ir pakuočių 
atliekų tvarkymo sistema – rūšiuo-
jamasis surinkimas konteineriais ir 
tinkamų perdirbti pakuočių atliekų 
atskyrimas iš mišrių komunalinių 
atliekų srauto – neužtikrina, kad tos 
atliekos būtų surenkamos efekty-
viai. Todėl dalis jų lieka nesutvar-

Gyvenimas – 
tarsi žvaigždė:
Sužibo, nukrito, užgeso...

Į Amžinybę iškeliavus 
kolegei Ksaverijai TARVY-
DIENEI, dalijamės Jūsų 
skausmu ir nuoširdžius 
užuojautos žodžius skiria-
me vyrui, gydytojui Arūnui 
Tarvydui, sūnui Mantui, 
anūkėlei Austinai ir visiems 
artimiesiems.

Anykščių  Pirminės svei-
katos priežiūros centro ben-
druomenė

Žmogaus gyvenimas - tai 
ilgo kelio atkarpa.

Laimingas tas, kuriam li-
kimas lėmė ją ilgesnę.

Nuoširdžiai užjaučiame 
Palmirą VILUTIENĘ, mi-
rus dukrai.

Juozas ir Danutė Vazu-
liai, Giedrius ir Diana Ru-
dinskai, Danutė Pakštienė

ir būsimus rekordininkus:  
„Knygos tikslas – sukurti ter-

pę, kurioje vaikai būtų įvertinti 
ir pripažinti, skatinamas jų kū-
rybiškumas ir aktyvumas. Kitas 
knygos tikslas- trumpai ir links-
mai aprašyti įdomius atsitikimus 
bei laimėjimus. Skaitydami šią 
knygą jūs patirsite, kaip gali būti 
smagu su grupe draugų ar vie-
nam daryti kažką neįprasto, ne-
kasdieniško ir siekti rekordo. Ši 
knyga suteiks jums papildomos 
galios, džiaugsmo ir energijos 
darant tai, ko iki tol niekas ne-
buvo daręs. Ji suteiks ir nukreips 
jus daug ką išmėginti ir patirti, 
sukurti gerus bičiuliškus tarpu-
savio santykius. Tai- savaran-
kiško ir kolektyvinio gyvenimo 
pavyzdžių knyga.

Norint tapti rekordininku, ten-
ka sukaupti visas jėgas ir ištver-
mę, bet kartais pakanka pasitelkti 
vaizduotę ir kūrybiškumą. Kar-
tais vaikus, kaip ir suaugusiuo-
sius, likimas išbando savame, o 
susiklosčius palankioms arba net 
nepalankioms aplinkybėms, įre-
gistruojami atsitiktiniai rekor-
dai. Norint būti rekordininku, 
kartais užtenka būti pastabiam, 
apsidairyti aplinkui, pamatyti 
tai, ką pro akis praleidžia dažnas 
suaugęs...“

Tarp aprašytų šalyje įregis-
truotų 183 vaikų rekordų, keleto 
jų autoriai yra Anykščių krašto 
gyventojai.

Jaunumo rekordų kategorijai 
atstovauja Indrė Musteikytė iš 
Traupio. Būdama 8 metų 3 mė-
nesių ir 18 dienų ji parašė 103 
puslapių knygą „Laikrodukas 
Tuksis“, kurią 2012 metų kovo 

Lietuvos vaikų rekordų knyga – 
sraigė, knygos, lėktuvėlis

mėnesį 100 egz. tiražu išleido 
Jonavoje esanti „Dobilo leidy-
kla“. Beje, tarp jauniausių šalyje  
knygų autorių  traupietė Indrė 
Musteikytė yra ne vienintelė. 
Rekordininkais tapo ir eilėraš-
čių knygą „Šuns būda“ išleidusi 
dešimtmetė klaipėdietė Neringa 
Černiauskaitė bei trylikametis 
šiaulietis Mindaugas Paleckis, 
parašęs eilėraščių, pasakų ir fan-
tastikos knygą „Vienragis“. 

„Jauniausios fotoalbumo auto-
rės“ rekordas priklauso buvusiai 
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos auklėtinei  jaunajai fo-
tografei Simonai Bagdonaitei, kuri 
keletą metų fotografavo debesis. 

O būdama 17 metų 7 mėne-
sių ir 19 dienų  parengė spaudai 
70 nuotraukų fotoalbumą „Pa-
dangių egzotika fotografijose“, 
kurį 2011 metais išleido leidy-
kla „Utenos Indra“. Šio rekordo 
aprašyme taip pat pažymėta, kad 
Simona surengė keletą savo me-
ninių nuotraukų parodų gimna-
zijoje ir parodų salėse, taip pat 
toliau fotografuoja debesis.

Buvusios gimnazistės, šiuo 
metu studijuojančios Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Humanitarinių mokslų fakulte-
te lietuvių filologiją ir leidybą 
Simonos Bagdonaitės pasiekto 
rekordo kol kas niekas nepakar-
tojo , ji ir toliau lieka jauniausia 
fotoalbumo autore.

„Didumo rekordų“ kategorijo-
je užfiksuotas Anykščių Antano 
Vienuolio gimnazijos ketvir-
taklasio vienuolikmečio Juozo 
Baltrūno pasiektas rekordas- su-
rasta didžiausia sausumos srai-
gė. 2004 metų gegužę rinkdamas 

sraiges, gimtojo Peniankų kaimo 
daržo lysvėje jis surado vynuo-
ginę sraigę su 5 cm ilgio ir tokio 
pat aukščio kiautu, dar vadina-
mu „sraigės nameliu“. (Dažniau-
siai tokios sraigės „susirenčia“ 
iki 4,5 cm skersmens būstą). 
Rekordo „Didžiausia sausumos 
sraigė“ aprašyme dar papasako-
ta, kad Juozas susidraugavo su 
rastąją sraige, kuri mėgo šliaužti 
jo ranka ir išsitempdavo iki 10 
cm ilgio- per visą delną...

„Ilgio rekordų“ kategorijo-
je užfiksuotas Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos šeštoko 
dvylikamečio Mato Juodelio 
pasiektas rekordas. Jis gimnazi-
joje 2003 metų gegužės 22 dieną 
vykusių popierinių lėktuvėlių 
skraidinimo varžybose lėktuvėlį 
nuskraidino toliausiai – net 27 m 

ir 21 cm.
Taigi, šioje rekordų knygo-

je užfiksuoti keturių Anykščių 
krašto atstovų pasiekti rekordai.

Pirmosios “Lietuvos vaikų 
rekordų knygos“ leidėjai  tiki-
si, kad tokio pobūdžio leidiniai 
pasirodys ir ateityje, nes atsiras  
ir naujų rekordų. „ Susipažinę su 
bendraamžių rekordais galbūt ir 
jūs savo kieme ar mokykloje su-
rengsite kokias nors neregėtas, 
negirdėtas varžybas ir pasieksite 
įspūdingų rezultatų arba ban-
dysite pagerinti čia aprašytus. 
Tuomet nepamirškite apie tai 
pranešti agentūrai „Factum“,- 
rašoma „Pratarmėje“. Neatsi-
tiktinai knygos gale pridedami 
naujų rekordų registravimo rei-
kalavimai, nurodomos atitinka-
mos taisyklės.  

Neseniai pasirodžiusios 
„Lietuvos vaikų rekordų 
knygos“ viršelis.

(Atkelta iš 1 p)
Šiųmetinėje tarptautinėje Vil-

niaus knygų mugėje buvo prista-
tyta leidyklos „Versmė“ išleista 
agentūros „Factum“ prie Lie-
tuvos kultūros fondo sudaryta 
„Lietuvos vaikų rekordų kny-
ga“. UAB „Standartų spaustuvė“ 
išspausdintoje Vytauto Navaičio 
sudarytoje gausiai iliustruotoje 
87 puslapių knygoje pateikia-
mi 183 didumo, mažumo, ilgio, 
aukščio, ištvermės, greičio, jau-
numo, kolekcijų bei kiti rekor-
dai, pasiekti mūsų šalies vaikų 
nuo pat gimimo iki 18 metų 
amžiaus. Knygoje yra ir keletas 
Anykščių krašto talentų. 

Tai - pirmoji išleista vien tik-
tai Lietuvos vaikų rekordų kny-
ga. Tokio informacinio leidinio 
pasirodymo tikslai  išdėstyti  
„Pratarmėje“, kreipiantis į jau-
nuosius skaitytojus, dabartinius 

užuojauta
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 kampas
Apie maistą

Linas BITVINSKAS

Atvirai pasakius, aš jau 
nežinau, ką valgyti. Kaip pa-
klausai, kai paskaitai – tai 
visi produktai baigiasi arba 
vėžiu arba diarėja. Tai mėsos 
negalima, tai jonažolių arbatą 
gerti tik su saiku, o paskutiniu 
metu net pieno produktus ėmė 
drausti vartoti. Girdi, žalinga. 
Susidaro įspūdis, kad mitybos 
specialistai tik ir varžosi, ku-
ris kokią didesnę nesąmonę 
sugalvos. 

Laužomos netgi tokios ne-
ginčijamos aksiomos kaip ža-
lių daržovių vartojimas. Yra 
net tokia valgiažmogių rūšis 
– žaliavalgiai. Iš pavadinimo 
jau aišku, kad jie vartoja tik 
neapdirbtą maistą. Tiek laiko 
buvo tvirtinama, kad valgyti 
daržoves sveika tik neapdirb-
tas, žalias, pastaruoju metu 
imama tvirtinti, kad vis dėlto 
geriau jas termiškai apdoroti. 
Į sąrašą daržovių, kurias ge-
riau pašutinti, įtraukti pomi-
dorai, špinatai, morkos ir t.t. 

Anksčiau žinojau, kad net 
zuikiai žalias morkas graužia 
ir niekuo nesiskundžia, bet 
pasirodo – ne. Reikia daržo-
ves, anot mokslininkų, kaitin-
ti, kad paveiktume ląstelieną,  
o ji atiduotų mineralines me-
džiagas, esančias daržovėse.  

Tai tokie popieriai. Valgai, 
žmogus, o tave sąžinė graužia, 
kad vis tiek kokį nors mitybos 
dėsnį pažeidi. Todėl mityba 
tampa ne tik maitinimosi, bet 
ir moralės klausimu. Bet aš 
nepasiduosiu – mano moralė 
atspari, tautiška, taip ir neiš-
mokau alyvuogių ir ikrų val-
gyti. O jei rimtai, gal mažiau 
reiktų vaikytis mitybos madų, 
nes po kiek laiko visos teori-
jos būna paneigiamos ir lieka 
viena – valgykite tai, kas pa-
tinka. 

horoskopas
Avinams šią savaitę galimos per-

mainos, kurios privers jaudintis, ne-
rimauti. Galbūt teks vykti į sunkią 
komandiruotę, dalyvauti profesinia-
me konkurse. Regis, susipainiosite 
santykiuose, požiūriuose arba pasiju-
site vieniši mūšio lauke, apsupti prie-
šų. Nepasiduokite provokacijoms, 
saugokitės traumų, ugnies, elektros 
iškrovos. Tik įsibėgėjus savaitgaliui 
situacija ims gerėti.

Jaučius šią savaitę nemaloniai nu-
teiks intrigos darbe, politikoje. Galbūt 
patirsite slaptą priešiškumą, klastingą 
kenkimą. Regis, bus gundymų inves-
tuoti, ryžtis finansinei rizikai. Verčiau 
venkite nepamatuotų išlaidų, nelega-
lių aferų. Svarbu išsaugoti gerą repu-
taciją. Gali būti, kad savaitgalį sugrius 
kai kurios iliuzijos.   

Dvyniams jau nuo pirmadienio pa-
jusite, kad savaitė bus nelengva. Vei-
kiausiai neišvengsite rūpesčių darbe. 
Galbūt teks pateikti ataskaitas, ką ir 
kaip nuveikėte per tam tikrą laiką, 
arba būsite kažkaip egzaminuojami, 
tikrinami. Apdairiai tvarkykite savus 

ir svetimus pinigus.   
Vėžiams nuo pirmadienio labai ūg-

tels nerimas dėl darbo, finansinių rei-
kalų. Galite jausti spaudimą sumokėti 
mokesčius, skolą ar baudą, ieškoti kito 
pajamų šaltinio. Slėgs darbų našta, 
jausite įtampą. Nekoks metas reikšti 
pretenzijas, lįsti į akis valdžiai. Daug 
dėmesio reikalaus ir partneris, artimie-
ji. Tačiau jums padės tai, kad puikiai 
orientuositės kitų žmonių psichologi-
joje, jausmuose.   

Liūtams šią savaitę darbo reikalai 
pareikalaus ypatingo atsakingumo bei 
kompetencijos. Galbūt gausite infor-
macijos, susijusios su įsidarbinimu, 
sveikatos tyrimais. Regis, kamuos ne-
tikrumas dėl jums aktualaus projekto, 
konkurencijos, svarbių santykių, arti-
mo žmogaus. Nekoks metas kelionei, 
komandiruotei.  

Mergelėms šią savaitę be sunkaus 
darbo, įtemptų pastangų, kūrybinių 
kančių nieko gero nepasieksite. Ne-
palanku eksperimentuoti su sveikata, 
grožiu, nes, jei ką nors sugadinsite, 
lengvai nepataisysite. Gana keistai 
klostysis santykiai su priešinga lyti-
mi, tarpininkais, tad galite pasijusti 

suklaidinti, įpainioti į intrigas. Stai-
gmenų galima tikėtis ir iš vaikų. 

Svarstyklėms šiuo periodu gali-
te susipainioti meilės jausmuose ir 
verslo siekiuose. Gali būti, kad svar-
bius planus sujauks netikėtai iškilusi 
kliūtis, apgaulingi manevrai. Kažkokį 
pavojų gali kelti konkurentai arba tie, 
kuriuos jūsų veiksmai verčia jaustis 
nesaugiai. Galimas komplikuotas ju-
ridinis procesas.  

Skorpijonams šią savaitę neatidė-
liokite nebaigtų svarbių darbų, nes iki 
penktadienio jaunaties kai ką išties 
reiktų užbaigti. Negalima dirbti aplai-
džiai, rizikuoti. Neperženkite ribų, 
siekdami uždrausto vaisiaus, antraip 
neišvengsite atsakomybės ir savi-
graužos dėl padarytų klaidų. Reikėtų 
itin saugoti sveikatą.   

Šauliams šią savaitę gali susikirsti 
jūsų ir artimos aplinkos žmonių nuo-
monės bei interesai. Stenkitės būti 
objektyvūs, tolerantiški. Nekoks me-
tas aiškintis meilės santykius, reikšti 
pretenzijas, kelti pavydo scenas. Bus 
geriau, jei vengsite rizikos ir stengsi-
tės ne vien dėl savęs. 

Ožiaragiams šiuo periodu turbūt 

neišvengsite netikėtų rūpesčių dėl 
šeimos narių, namų, pinigų. Regis, 
jums labai stigs emocinės pusiaus-
vyros ir kantrybės. Nervins paskalos, 
intrigos, melas. Nekokia jūsų savijau-
ta gali kelti nerimo jums ir jūsų arti-
miesiems.  

Vandeniams beveik visą savaitę 
būsite neprognozuojami ir patys sa-
vęs beveik nekontroliuosite. Atsakin-
giau vertinkite pateikiamą ir gaunamą 
informaciją. Gali išaiškėti dalykai, 
apie kuriuos nieko nenutuokėte ir 
kurie verčia sunerimti. Pasisaugokite 
intrigų, abejotinų sandėrių. Gresia ir 
traumos, sveikatos sutrikimai.  

Žuvims šią savaitę dėl visko jau-
dinsitės, nerimausite. Vargins greitas 
tempas, kitų žmonių reiklumas, viešas 
dėmesys ir pan. Gali sumažėti paja-
mos arba nebeužtikrinta atrodys pati 
darbo vieta. Visiškai nepatartina vykti 
į didelius renginius, švaistytis tuščiais 
pažadais, prisiimti abejotinus įsiparei-
gojimus. Saugokitės sukčių, vagių ir 
patys nesukčiaukite. Labai svarbu grą-
žinti senas skolas, sumokėti mokesčius 
ir vengti nereikalingų išlaidų. 

                                   -ELTA

tautos balsas

Savo nuomonę  išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“:  

 (8-381)  5-82-46,  

Minkštų baldų gamintoja 
AB „Balticsofa“ naujai 

atidaromam filialui 
Anykščiuose ieško:

· Stalių
· Baldų apmušėjų
· Porolono klijuotojų
· Baldų surinkėjų-pakuotojų

Pirmus du mėnesius apmoky-
mai vyks Vilniuje pagrindinėje 
gamykloje, atrinkti kandidatai 
bus vežami kiekvieną darbo 
dieną įmonės transportu.

Įmonė siūlo: visas socialines 
garantijas, laiku mokamą atlygi-
nimą, apmokymus, geras darbo 
sąlygas.

Savo CV siųskite el.adresu: 
info@balticsofa.com.
Telefonas: 8 682 13274

PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS KOVO MĖNESIO REPERTUARAS
  
22 d. 12 val. G. Kručlova, L. Lopeiskaja „Gandriukas ir kaliausė“, rež. A. Markuckis
26 d. 18 val. Roberas Toma „8 mylinčios moterys“, rež. A. Šakalienė  Spektaklis suaugusiems, 

dviejų dalių komedija. Bilieto kaina 4 Eur (13,18 Lt)
28 d. 12 val. Š. Pero pasakos motyvais „Raudonkepuraitė“ , rež. V. Mazūras
29 d. 12 val. Š. Pero pasakos motyvais „Raudonkepuraitė“ , rež. V. Mazūras

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO KOVO MĖNESIO REPERTUARAS

A. 17 d. 18 val. G.Morkūnas „IŠ NUOMŠIKO GYVENIMO“. Rež. Antanas Gluskinas. 
Dviejų dalių drama paaugliams.
P. 20 d. 18 val. L. M.Montgomery „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“. Rež. Antanas Gluskinas. 

Romantinė dviejų dalių drama visai šeimai.
Š. 21 d. 18 val. N.Saimonas „BASOMIS PARKE“. Rež. Peteris Stoičevas. Dviejų dalių šiuo-

laikinė komedija. 
S. 22 d. 18 val. Moljeras „TARTIUFAS“. Rež. Dainius Kazlauskas.Vieno veiksmo komedija.  
S. 22 d. 18.30 val. J. L. Lagarce „AŠ BUVAU NAMUOSE IR LAUKIAU KOL ATEIS 

LIETUS“. Rež. Rimas Morkūnas. Vieno veiksmo melancholiška drama. Spektaklis skirtas 
aktorės L.Mališauskaitės jubiliejui.

K. 26 d. 18 val. S.Osten ir P. Lysander „MEDĖJOS VAIKAI“. Rež. Antanas Gluskinas. 
Vieno veiksmo pjesė.
Š. 28 d. 18 val. Numatoma premjera ! H. Levinas „HEFECAS ARBA VISI NORI 

GYVENTI“. 
Rež. Paulius Ignatavičius. Dviejų dalių juodoji absurdo komedija.
S. 29 d. F.Dostojevskis „PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI“. Rež. Velta ir Vytautas 

Anužiai.
A. 31 d. 18 val. N.Gogolis „VEDYBOS“. Rež. Rolandas Augustinas A. Dviejų veiksmų visiš-

kai neįtikėtinas įvykis.
SVEČIUOSE JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRE Klaipėdos dramos teatro gastrolės
T. 18 d. 18.30 val. M.Diuras “SAVANOS ĮLANKA”. Režisierius Sigitas Jačėnas. Vienos da-

lies spektaklis. Mažoji salė.
K. 19 d. 18.30 val. Y.Reza „PO ATSISVEIKINIMO“. Rež. Alvydas Vizgirda. Dviejų dalių 

spektaklis
Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą. Maloniai laukiame susitikimo su Jumis! Bilietus 

platina teatro kasa ir www.bilietai.lt. Kasos darbo laikas: pirmadienį-šeštadienį nuo 10 iki 18 
val., pietų pertrauka nuo 14 iki 15 val. Sekmadienį nuo 11 iki 18 val., pietų pertrauka nuo 14 
iki 16 val.

Kovo 22 d. Anykščiuose gydytoja atliks kompiuterinę Kvantinę - 
Magnetinę Rezonanso viso organizmo diagnostiką. Fiksuojami 
(širdis, kraujagyslės, plaučiai, inkstai, virškinimo organai, są-
nariai, oda, šlapimo sistema) ir t.t. mikroelementų, vitaminų ir sun-
kiųjų metalų kiekis organizme. 

 Taip pat atliekamas maisto netoleravimo testas 250 maisto pro-
duktų.         
  

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

    
gimė
Audinga DILYTĖ, gimusi 03 02

 pro memoria
Anykščių mieste
Virgilijus SIMANAVIČIUS, gimęs 1962 m., mirė 03 07 
Marijona JURKĖNIENĖ, gimusi 1945 m., mirė 03 07
Debeikių seniūnijoje
Algirdas ŠIAUČIULIS, gimęs 1933 m., mirė 03 07
Saulius RAMOŠKA, gimęs 1959 m., mirė 03 09
Renata RAMONIENĖ, gimusi 1971, mirė 03 15 
Kavarsko seniūnijoje
Kseverija TARVYDIENĖ, gimusi 1963 m., mirė 03 12
Kurklių seniūnijoje
Jonas MOZŪRA, gimęs 1934, mirė 03 14
Skiemonių seniūnijoje
Eugenija ČYVIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 03 11
Troškūnų seniūnijoje
Antanas VAIČIŪNAS, gimęs 1945 m., mirė 03 15

Teleloto Lošimas Nr. 988 Data: 2015-03-15
Skaičiai: 47 27 11 74 28 34 38 75 64 04 17 33 39 02 57 48 54 73 62 08 43 37 05 44 21 69 23 52 14 01 66 32 67 31 60 (keturi kampai) 12 

42 30 68 25 (eilutė) 13 61 63 55 65 (įstrižainės) 56 10 70 71 40 09 24 41 (visa lentelė)
 Papildomi prizai: 0330479 Automobilis “Citroen C-Elysée” 001*709 Pakvietimas į TV studiją 058*918 Pakvietimas į TV studiją 032*617 

Pakvietimas į TV studiją

Nauju pėsčiųjų ir dviračių taku 
Šventosios pakrante nuo geležinkelio 
tilto iki buvusios Kranto kavinės sau-
lėtomis kovo dienomis jau naudojasi 
anykštėnai, nors girdėjau, kad takas 

Jau reikia šiukšliadėžių
dar galutinai neatiduotas eksploa-
tacijai. Tai liudija ne tik take pėsti ir 
važiuoti sutikti anykštėnai, bet ir tako 
pakraščiuose numesti tušti buteliai 
nuo alaus ir kitų stipresnių ar silpnes-

nių gėrimų. Jeigu šiukšliadėžės būtų 
pastatytos, gal tų šiukšlių mažiau pa-
krantės krūmynuose būtų? 

Daina PRUDNIKOVIENĖ, 
anykštėnė
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įvairūs

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. 269

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 redaktorius Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;.
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

siūlo darbą

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

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.

Tel.
: (8
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Nuoširdžiausi padėkos žodžiai Kurklių ambulatorijos gydy-

tojai D. KAZLAUSKIENEI, slaugytojoms I. MIKUČIONIENEI 
ir R. PACIŪNIENEI, linkim sveikatos, sėkmės darbe ir asme-
niame gyvenime.

RUTKAUSKAI

Gerbiamai ir mylimai mūsų Kurklių ambulatorijos gydytojai 
D. KAZLAUSKIENEI ir slaugytojoms I. MIKUČIONIENEI, R. 
PACIŪNIENEI tariu nuoširdų ačiū už gerumą, nuoširdumą ir 
savo brangaus laiko skyrimą ligoniams.

Marytė MIŠKINIENĖ, Bimbai

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.

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

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

Brangiai - miškus ir žemes žem-
dirbystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

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

Įvairaus amžiaus mišką visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-609) 27149.

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.

Automobiliai

Lengvuosius ir krovininius automo-
bilius, taip pat pilnos komplektacijos 
variklius. Atsiskaito iš karto. Pasiima 
patys. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus.

Utilizuoja, atsiskaito. 
Tel. (8-628) 07656. 

Brangiai ir skubiai perka įvairių 
markių (1930-2005m.) lengvuosius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Bet kokios būklės. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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. 

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

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

Perku pienines 
veršingas telyčias. 

Tel. (8-655) 44667.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Nekilnojamas turtas

4,49 ha (4,19 ha ariama, balas 
36.0, unikalus 3464-0002-0042) 
žemės sklypą ir medinį gyvena-
mąjį namą (60 kv. m bendro ploto) 
Anykščių r. Skiemonių sen. Žiogų 
k., 14480 EUR. 

Tel. (8-698) 25253.

1,6 ha sodybos sklypą ant 
Šventosios upės kranto link Arklio 
muziejaus. 1 km nuo miesto cen-
tro.

Tel. (8-619) 87093.

Kuras

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

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

Malkas kaladėmis, medienos 
atraižas (pakais, turi supjautų). 
Pigiai atveža.

Tel. (8-629) 76267.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Brangiai perkame mišką. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas kaladėmis. Gali atvežti 
miškavežiu.

Tel. (8-601) 29188.

Malkas kaladėmis, lapuočių 
atraižas pakais (supjautas), kala-
dukus. Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

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

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Supjautas lapuočio medžio atrai-
žas, skaldytas malkas.

Tel. (8-612) 56929.

Kita

Vakcinuotus viščiukus 40 d. 
KOOB 500, iki 2 Kg, kaina 1,9 Eur/
kg. Didesnį kiekį atveža į namus.

Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567 

Lietuvišką mėsinių kiaulių sker-
dieną 40-50 kg  turime svilintų 
dujomis ir plikytų. Atvėsintos ir 
tt. Triušių skerdieną 1.5-2.5 kg. 
Atvežame nemokamai. Vežame  
į parduotuves, kavines, turgavie-
tes.

Tel.: (8-686) 80994, 
(8-611) 34567 Alma

Valgomas. Pašarines bulves (tin-
kamos sodinimui). Atveža. 

Tel. (8-630) 59656.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

UAB “Jara Jums” konditerijos 
cechui reikalingas konditeris su 
darbo patirtimi.

Tel. (8-686) 63402.

UAB “Ukmergės melioracija” rei-
kalingi darbininkai.

Tel. (8-698) 41397.

Ieškome tarptautinių pervežimų 
vairuotojų.

Maršrutai : Italija - Rusija.
Tel. (8-698) 43683.

Reikalingi 
E-kategorijos 

vairuotojai. Į Rusiją 
nevažiuojame. 

Tel: (8-698) 46745, 
(8-686) 23411.

Išsinuomotų žemės ūkio pa-
skirties žemės Anykščių bei ap-
linkiniuose rajonuose. Už nuomą 
moka iki 150 Eur/517,92 Lt. Tel. 
(8-684) 18068.

Parduoda žuveles tvenkinių 
įžuvinimui. Perka vandens boile-
rį virš 150 litrų. 

Tel. (8-699) 95794.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 metų, pensinin-
kams - nuolaidos. Vyksta į rajo-
nus.

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Virtuvės, spintų slankiosiomis 
durimis, prieškambario, miega-
mojo ir kt. baldų gamyba.

Tel. (8-601) 70304.

Kapaviečių tvarkymo darbai.
Tel.: (8-623) 25842, 
(8-623) 26615.

Šiltiname sienas, stogus ir grin-
dis ekovata - sausuoju ir šlapiuo-
ju būdu. Užpildome oro tarpus. 

Tel. (8-698) 47767.

Tvenkinių kasimas, kelių forma-
vimas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

Viską kasa pigiausiai visoje 
Aukštaitijoje.

Tel. (8-646) 19349.

Medinių namų, skardinių stogų 
dažymo darbai. 

Tel. (8-687) 16393. 
www.alpinistas.lt

Nebrangiai mūrija krosnis ir 
židinius. Valo kaminus. Pjauna, 
skaldo malkas. 

Tel. (8-676) 01382.

Atliekame įvairių statinių grio-
vimo darbus, statybinį laužą 
perdirbame į skaldą, malame 
akmenis. 

Tel. (8-682) 92949.

Gyvulių pervežimas. 
Tel. (8-605) 74047.

ieško darbo
Profesionalus statybininkas gali 

tinkuoti, montuoti gipso kartoną, 
glaistyti, dažyti, klijuoti plyteles ir 
atlikti kitus darbus.

Tel. (8-626) 99649.

Reguliuojame, remontuojame 
kuro siurblius, purkštukus, star-
terius, generatorius. Nuomojame 
autobokštelį (kėlimo aukštis - 20 
m, šoninis siekis - 9 m). 

Tel. (8-682) 36806.
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šiandien

kovo 18 d.

kovo 19  d.

kovo 20  d.

Gerda, Patrikas, Gentvila, Va-
rūna, Gertrūda, Gendvilas, Vita.

kovo 17 - 19 d. delčia.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Kirilas, Eimutis, Eimutė, An-
zelmas, Sibilė.

Juozapas, Vilys, Vilė, Juozas.

Žygimantas, Tautvilė, Filome-
nas, Irmgarda, Irma, Irmantas.

oras

-1

+10

- Kur dirbi?
- Medicinos akademijoje.
- O tiksliau?
- Genetikos katedroje.
- O dar tiksliau?
- Mokslinių eksperimentų sky-

riuje.
- Na, o ką konkrečiai tu darai?
- Muses bandymams gaudau. 

receptas

Paskutines tris priešrinkimines  
savaites Anykščių rajono savival-
dybėje dirbo vienintelis žmogus 
– administracijos direktoriaus Vi-
liaus Juodelio pavaduotojas Valen-
tinas Patumsis. Ir dirbo ne bet ką, 
o sprendė anykštėnams itin aktua-
lias problemas – vieną savaitę jis 
vykdė Senųjų kapinių ženklinimo 
darbų viešąjį pirkimą, o dar kitą – 
plėtė Andrioniškio kapines.

Likusioji rajono Trejybė tiesiog 
dirbo įprastinius darbus savival-
dybėje – ką tai reiškia, žino galbūt 
tik pati trijulė ir, matyt, jų speci-
alistė (ne trijulės specialistė), t.y. 
viešųjų ryšių specialistė Virginija 
Ros Garcia. Kas slepiasi po tuo 
mistišku pavadinimu „įprastiniai 
darbai“, eiliniam anykštėnui žinoti 
nėra reikalo.

Galima tik pasidžiaugti, kad 
bent jau V.Patumsio darbotvarkė 
tikrai skaidri – bent jau anykštėnų 
dūšelėm administracijos direkto-
riaus pavaduotojas pasirūpino... O 
ta begėdė Trejybė V.Patumsio net 
į Burbiškio dvaro atidarymo iškil-
mes nepasiėmė kartu... 

Nors gal ir gerai, kol jie links-

Krepšinis. Šiandien Anykščių 
„KKSC-Volupis“ žais trečią-
sias lemiamas RKL aštuntfinalio 
rungtynes su „Kretinga“. Pirmo-
siose rungtynėse 90-89 pergalę 
šventė „Kretinga“, antrąsias – 88-
64 laimėjo „KKSC-Volupis“. Pir-
mosiose rungtynėse anykštėnas 
A.Vasiliauskas siautėjo – pelnė 
23 taškus, atkovojo 7 kamuolius, 
išprovokavo 10 varžovų pražan-
gų. A.Aniulis pelnė 22 taškus. 
Antrosiose rungtynėse daugiau-
siai – 23 taškus įmetė L.Kirlys, 
A.Aniulis pelnė 18 taškų  

Karatė. Kovo 15 dieną, Pane-
vėžyje vyko Lietuvos kyokushin 
karatė vaikų čempionatas. Varžy-
bose dalyvavo 352 sportininkai 
iš visos Lietuvos. Tarp kovotojų 
buvo ir 8 Anykščių klubo „Ta-
kas“ sportininkai. 10 – 11 metų  
mergaičių  grupėje svorio kate-
gorijoje per 45 kg  vicečempione 
tapo I.Repečkaitė. Šioje berniukų 
amžiaus grupėje svorio kategori-
joje iki 35 kg T.Šimkus iškovojo 
3-ąją vietą. Toje pačioje  amžiaus 
grupėje svorio kategorijoje iki 30 
kg  3-ąją vietą užėmė T. Simona-
vičius.

Pergalė. Londone ir Cambri-
dge įvyko penkerios A.Sabonio 
taurės turnyro dvikovos, kuriose 
pergales šventė favoritėmis lai-
komos ekipos. Solidžią pergalę 
šventė „Anykščių“ komanda re-
zultatu 81:59 palaužusi „Service 
Market“ ekipą. „Anykščiai BC“: 
G.Inzelis 18, A.Bagdonas (19 
atk.kam.) 16, A.Jaras 14.

Šachmatai. Kupiškyje vykusia-
me šachmatų turnyre anykštėnas 
J.Petkevičius veteranų grupėje 
tapo nugalėtoju ir iškovojo Kovo 
11-osios Akto signataro Leono 
Apšegos įsteigtą taurę. Bendroje 
įskaitoje jis užėmė trečiąją vietą. 

Užkandukai

Ingredientai:
Tešla, sluoksniuota , 1 pakelis
Faršas, 500 gramų
Svogūnai, 1 galva
Morkos, 1 vienetas
Sūris, fermentinis, 100 gramų
Kiaušiniai, 1 vienetas

Gaminimo eiga:
Svogūną, morką susmulkinti, 

pakepinti, versti į faršą, įtarkuo-
ti sūrio, įmušti kiaušinį. Suberti 
prieskonius pagal skonį. Išmaišyti.

Tiesti tešlą, dėti įdarą ir susukti. 
Tada supjaustyti norimais gabaliu-
kais ir kepti orkaitėje apie 10-15 
min.

Tarptautinė skaičiaus Pi diena

Kovo 14-ąją švenčiama vadi-
namoji skaičiaus Pi diena, t.y. itin 
retai, maždaug kas šimtmetį, pasi-
taikanti data.

Šeštadienį, trečiojo metų mėne-
sio 14-ąją dieną, išpuolusią 2015 
metais, būtent tokia tvarka rašoma 
JAV data sutampa su pirmaisiais 
penkiais matematinės konstantos 
Pi skaitmenimis: 3,141592653. 
Dėl toliau sekančių skaičių teigia-
ma, kad geriausias laikas švęsti yra 
9 val. 26 min. ir 53 s ryte ir vaka-
re. Kitą kartą tokia data sutaps tik 
2115 metų kovą, praneša AP.

“Tai portalas į magišką ir paslap-
tingą matematikos pasaulį, - sakė 
Kalifornijos Berklio universite-
to matematikas ir knygų autorius 
Edvardas Frenkelis - Skaičius Pi 
yra ypatingas”.

Pi yra pastovi konstanta, naudo-
jama apskaičiuoti apskritimo plotą 
bei apskritimo ilgio formulėje, ji 
taip pat klajoja ir po visas kitas ma-
tematikos sritis. Tai “lyg pagrindi-
nis atomas ar statybinė medžiaga” 
matematikoje, sakė matematikas ir 
rašytojas Džonas Paulosas. 

Prie altoriaus paliko jaunikį 
kuris nemokėjo skaičiuoti 

Indijoje nuotaka išbėgo iš savo 
vestuvių ceremonijos po to, kai jau-
nikis nesugebėjo atlikti paprasto ma-
tematinio skaičiavimo, skelbia AP.

Mergina norėjo patikrinti, ar jos 
būsimas vyras pasižymi gerais ma-
tematiniais įgūdžiais. Paklaustas, 
kiek bus 15 plius 6, vyras atsakė 17. 
Nuotaka, nieko nelaukusi, nuspren-
dė netekėti už neišprususio indo.

Vietos pareigūnas Rakešas 
Kumaras (Rakesh Kumar) pra-
nešė, kad incidentas įvyko vėlai 
ketvirtadienį netoli pramoni-
nio Kanpuro miesto, šiaurinėje 
Utar Pradešo valstijoje.Jaunikio 
artimieji bandė įtikinti nuota-
ką grįžti į vestuvių ceremoni-
ją, tačiau ši atsisakė. Anot jos, 
vaikinas melavo jos šeimai apie 
savo išsilavinimą.Vietos policija 

tarpininkavo šeimoms, ir abi pu-
sės grąžino visas dovanas ir pa-
puošalus, kuriais apsikeitė prieš 
vestuves.

Praėjusį mėnesį kita nuotaka 
Utar Pradeše ištekėjo už vestuvių 
svečio po to, kai jaunikis nualpo 
ceremonijos metu. Jaunikio šeima 
tąkart neatskleidė nuotakos šeimai, 
kad vaikinas yra epileptikas. Kol 
jaunuolis buvo gabenamas į ligoni-
nę, mergina paprašė vieno iš vestu-
vių svečių ją vesti.

Dauguma santuokų Indijoje or-
ganizuojamos nuotakos ir jaunikio 
šeimų. Poros dažniausiai susipa-
žįsta tik per trumpą susitikimą 
prieš vestuves.

„Dėmesio - gatvėje varlės.
Greičio ribojimas iki 20 km/h”

Itin gausi varlių migracija pas-
tebima sostinės Vingio parke, tad 
savivaldybė ten įrengė ženklų 
„Dėmesio - gatvėje varlės. Greičio 
ribojimas iki 20 km/h”. Ženklai 
įrengti nuo Geležinio Vilko gatvės 
iki parko estrados.

Kiekvieną pavasarį, kovo-balan-
džio mėnesiais tūkstančiai varlių 
migruoja į neršto vietas ir daug jų 
žūva keliuose po automobilių ra-
tais. Pasak mokslininkų, dėl to la-
bai nukenčia miesto ekosistema.

Kovo balandžio mėnesiais Vil-
niaus universiteto mokslininkai 
planuoja atlikti migruojančių var-
liagyvių stebėjimus, o pasibaigus 
sezonui, apibendrins taikytų ap-
saugos priemonių efektyvumą.

namas su nuotaka

Indonezijos miesto Džokakartos 
gyventoja parduoda savo namą, o 
kaip savotišką priedą siūlo vedybas 
su ja, praneša “The Independent”.

Ši idėja priklauso su sandoriu 
susijusius reikalus tvarkančiam 
nekilnojamojo turto agentui.

Vieno aukšto pastatas su dviem 
miegamaisiais, dviem vonios kam-
bariais, garažu ir nedideliu tvenki-
niu su žuvytėmis įvertintas maž-
daug 77 tūkstančiais dolerių.

40 metų amžiaus Vina Lija (Wina 
Lia) žurnalistams papasakojo, kad 
visi jos romanai baigėsi nesėkmin-
gai, bet ji nepraranda vilties rasti 
tikrąją meilę.“Norėčiau parduoti 
namą, bet būtų puiku, jeigu ir aš 
sutikčiau giminingą sielą”, - atvi-
ravo moteris.

Pasak agento, norinčių pirkti 
namą nors vežimu vežk. 

2,7 kg aukso luitas

Aukso ieškotojas Australijoje 
rado 2,7 kg svorio aukso luitą. Jis 
vertinamas 135 000 Australijos do-
lerių (96 000 eurų), antradienį rašo 
laikraštis “The Age”.

Kur tiksliai Vedeborno apylinkė-
je luitas rastas, vyras neatskleidė. 
Šis regionas, esantis už 200 km į 
šiaurės vakarus nuo Melburno, 
vadinamas “auksiniu trikampiu”. 
XIX amžiaus pabaigoje čia buvo 
stebima tikra aukso karštligė.Vy-
ras, suveikus metalo detektoriui, 
pradžioje manė radęs vario gabalą. 
Tačiau tada po žeme išvydo aukso 
luitą. Jį pardavęs, vyras tikisi ap-
mokėti skolas.

Rado pitoną

Australo dribsnių dėžutėje laukė 
staigmena - gyvas, 2 metrų ilgio pi-
tonas, praneša „Belfast Telegraph”.

Nieko nelaukdamas vaikinas iš-
kvietė laukinių gyvūnų gelbėjimo 
tarnybą. Jų teigimu, šie pitonai yra 
itin kantrūs ir belaukdami grobio 
vienoje vietoje gali išbūti iki dvie-
jų savaičių. Jie nėra nuodingi. Šie 
ropliai yra itin laukiami namuose, 
kadangi naikina graužikus,o žmo-
nių paprastai nepuola.

Saulės energija varomas 
lėktuvas 

Saulės energija varomas lėktu-
vas “Solar Impulse 2” sėkmingai 
įveikė pirmąjį etapą ir pirmadienio 
vakarą nusileido Omano sostinėje 
Maskate.-- 400 km jis įveikė per 
12 valandų.

“Solar Impulse 2” toliau skris į 
Indiją, Mianmarą ir Kiniją, tada - 
virš Ramiojo vandenyno, kirs JAV. 
Iš čia lėktuvas per Atlantą judės į 
Pietų Europą ir tada per Šiaurės Af-
riką atgal į Abu Dabį. Visai kelio-

Rugsėjo 1-ajai ketintos suremon-
tuoti Anykščių J. Biliūno gimnazi-
jos darbams galo nematyti. Grei-
čiau jau mokslo metai pasibaigs. 

Septintą mėnesį šios gimnazi-
jos moksleiviai mokosi statybų 
aikštelėje ir, kaip juokauja aštria-
liežuviai, kasdien regi laboratori-
nius darbus. Jei drauge su brandos 
atestatu mokiniai neįgis naudin-
gos dažytojo ar suvirintojo pro-
fesijos, tai bent, klausydami kaip 

Giedrą dieną triūsia ir trys 
statybininkai

kalba statybininkai,  pagilins rusų 
kalbos žinias.

O „Anresto“ statybininkai, lai-
mintys bene visus rajone vyks-
tančius statybos darbų konkursus, 
gimnazijoje triūsia net išsijuosę 
– būna, kad giedrą dieną praeiviai 
mato visus tris statybininkus,  kaž-
ką kalinėjančius apie J. Biliūno 
atvaizdo nosį ant gimnazijos fasa-
do. Skaudu Biliūnui, skaudu moki-
niams, skaudu praeiviams... 

Plečia mirusiųjų miestus

minosi, V. Patumsis gal dar kokias 
kapines aplankė, gal dar kurias pra-
plėsti sugalvos... Sako, Kavarsko 
kapinėse tik penketas vietų beliko...

Spręndžiant iš paskelbtos 
darbotvarkės, dirbo vieninte-
lis Valentinas Patumsis.

nei numatytos 25 skrydžio dienos 
per penkis mėnesius.Orlaivis yra 
pirmasis saulės energijos varomas 
lėktuvas, ore galintis išbūti kelias 
paras. Lėktuvas sveria tik 2,3 to-
nos, o jam energiją tiekia daugiau 
nei 17 tūkst. saulės baterijų, orlai-
vio sparnų mojis - 72 m. 

-ELTA


