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Senoji rajono Taryba baigė 
pasirodymą

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį ketvirtadienį paskutinį kartą posėdžiavo 2011-2015 m. kadencijos Anykščių rajono taryba. Prieš posėdį deputatai rikiavosi 
bendrai nuotraukai, o jam baigiantis gavo įrėmintą fotografiją. Nuo valdžios nueinantis vicemeras, socialdemokratas Donatas Krikš-
taponis savo partijos deputatams dovanojo rožes, sakydamas, kad ši komanda buvusi patikima. 

Paskutiniame posėdyje Taryba priėmė 52 sprendimus, dirbo ilgai, net su pertrauka. Deputatai pakankamai aktyviai reiškė savo 
nuomonę ir poziciją, o jų darbą stebėjo naujai išrinktas rajono meras Kęstutis Tubis. 

Bendra 2011-2015 m. kadencijos rajono Tarybos  nuotrauka. Paskutiniame posėdyje nedalyvavo liberalas Lukas Pakeltis, nepartinis 
Arvydas Krikščiūnas ir konservatorius Vytautas Bernatavičius. Teks juos į bendrą nuotrauką „pasikviesti“ „fotošopu“.

Alfredo MOTIEJŪNO nuotr. 

Kiek pralaimėta teismų, nežinia

Kadenciją baigiantis Anykščių 
savivaldybės administracijos di-
rektorius Vilius Juodelis rajono Ta-
rybai pateikė savo metinę veiklos 
ataskaitą. Solidžiai paruoštas 92 
puslapių dokumentas, iliustruotas 

nuotraukomis, lentelėmis, grafikais. 
Tačiau „darbietis“ Alfrydas Savickas 
administracijos direktoriui uždavė 
klausimą, į kurį atsakyti jis nebuvo 
pasiruošęs. „Kiek savivaldybė pra-
laimėjo teismų?“ - V.Juodelio pa-
klausė A.Savickas. Regis, klausimas 
buvo priimtas kaip retorinis, todėl 

atsakyta į jį nebuvo.
A.Savickas paskutiniame Tary-

bos posėdyje buvo ypač aktyvus. 
Keičiant rajono Tarybos veiklos 
reglamentą jis pasiūlė išmokas ra-
jono tarybos nariams didinti nuo 
0,5 MGL iki 2 MGL. Tačiau tokiam 
siūlymui pritarė vos keturi politikai 

(pats A.Savickas, jo partietis Vaidu-
tis Zlatkus, „tvarkietis“ Raimundas 
Razmislavičius ir D.Krikštaponis). 
1 MGL yra 125 litai arba 36 eurai. 
Taigi, naujos kadencijos deputatų 
„alga“ liks 18 eurų...

Paskaita. Balandžio 1 d., tre-
čiadienį, 17.30 val.  studijoje 
„Anykščių vaivorykštė” (pr. c. 
„Norfa“, II a., Vilniaus g. 22) 
paskaita apie ajurvedą „Pažinki-
me savo konstitucinį tipą ir pa-
gal jį sveikai gyvenkime”.

Mažvydas. Svėdasiškė, iš 
Kraštų kaimo kilusi dr. Dalia Di-
lytė-Staškevičienė už nuopelnus 
Lietuvos valstybės kalbai, raš-
tijos istorijai ir knygos knygos 
menui bei monografiją „Kris-
tijono Donelaičio pasakėčios“ 
apdovanota Martyno Mažvydo 
premija.

Kuras. Sekmadienį Anykščių 
rajono ugniagesiai - gelbėtojai 
ir aplinkosaugininkai turėjo 
darbo. Kavarsko seniūnijoje 
apie 7 km kelio ruože išsiliejo 
kuras. Ugniagesiai, naudodami 
naftos produktų skaidytoją, ap-
saugojo teritoriją, užblokavo 
kuro tekėjimą sorbentu. Pasak 
ugniagesių, į operaciją įsitraukė 
ne tik Anykščių, bet ir Ukmergės 
rajono aplinkosaugininkai. 

Šernai. Afrikinis kiaulių maras 
artėja prie Anykščių. Lietuvoje 
buvo užfiksuoti 6 nuo šios ligos 
kritę šernai. 5 iš jų – gretimame 
Kupiškio rajone, Šimonių girioje.

Tautodailė. Anykščių menų 
inkubatoriuje veikia Anykščių 
rajono tautodailės darbų paro-
da. Tradicinėje, nuo 1965 metų  
vykstančioje parodoje 45 au-
toriai eksponuoja kelis šimtus 
darbų. 

Mušė. Šeštadienį apie 9 valan-
dą Kurklių miestelyje konflikto 
metu neblaivus (3,11 promilės) 
vyriškis, gimęs 1960 metais, pa-
naudojo fizinį smurtą prieš savo 
buvusią sutuoktinę, gimusią 1962 
metais. Įtariamasis sulaikytas.

 
Vogė. Šeštadienį, apie 13 va-

landų 45 minutės, pastebėta, kad 
Svėdasų seniūnijoje, Aulelių 
kaime, iš 30-mečio vyro sody-
bos namo, išdaužus lango stiklą, 
pavogti antikvariniai baldai, rū-
bai, indai ir patalynė. Nuostolis 
– apie 10 000 eurų.

Liberalų sąjūdžiui laimėjus Anykš-
čių savivaldos rinkimus, vienas iš 
partijos skyriaus lyderių S.Rasalas, 
darydamas politinę karjerą, užims 
savivaldybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojo pareigas. Jei būtų 
Andrioniškio seniūnas turėjęs pava-
duotoją, problemų nebūtų kilę, o da-
bar teks spręsti rebusus.

Andrioniškio seniūno pareigos lai-
kinai (ir formaliai) bus patikėtos kitos 
seniūnijos seniūnui, o andrioniškiečių 
žemės deklaravimą taip pat turės baig-
ti kažkas kitas. Seniūnijos gyventojai 
žemę deklaruoti gali bet kurioje kito-
je seniūnijoje bei savivaldybės Žemės 
ūkio skyriuje, taip pat į Andrioniškio 
seniūniją žemių deklaruoti gali būti 
atsiųstas ir koks laikinas specialistas.

Andrioniškis gyvuos ir be Sauliaus Rasalo
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Dabartinei rajono valdžiai „nepatogus“ Andrioniškio seniūnas, 
liberalsąjūdietis Saulius Rasalas nuo pernai metų rudens dirbo 
be pavaduotojo. O netrukus Andrioniškyje neliks ir seniūno. Visa 
seniūnijos valdžia bus puse etato dirbanti specialistė.

Kita vertus, iki balandžio pabai-
gos S.Rasalas dar dirbs Andrio-
niškio seniūnu. Balandžio 14-ąją 
į pirmąjį naujos kadencijos posėdį 
susirinkusi rajono Taryba rinks tik 
vicemerą ir administracijos direk-
torių. Pastarojo pavaduotojas bus 
renkamas antrajame Tarybos posė-
dyje. Tikėtina, kad naujoji valdžia 
tuoj pat paskelbs Andrioniškio se-
niūno pavaduotojo konkursą, kad 
kuo greičiau Andrioniškyje baigtųsi 
tarpuvaldis. „Kol dirbau vienas, 
neprašiau priedo prie algos. Sutau-
piau biudžeto lėšas. Dabar šiuos pi-
nigus bus galima išmokėti kitiems 
specialistams už andrioniškiečių 
žemių deklaravimą“, – ironizavo 
S.Rasalas.   

Andrioniškio seniūnas Saulius Rasalas išplaukia į platesnius 
vandenis.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Girtas už vairo 
įkliuvo šeštą 
kartą

Geriems menininkams inkubatorių 
nereikia

Kęstutis INDRIŪNAS, architektas, nu-
matomas mero patarėjas kultūros klau-
simais: „O kas gali pasakyti, ar tie etatai 
„projektų rėmuose“ nevirs ilgainiui nuo-
latiniais ir išlaikomais iš 
rajono biudžeto?“

El Gouna – valtimis per 
dykumą

El Gouna – tai ištisas plačių 
kanalų su tiltais labirintas, ku-
riame ir pasiklysti galima. 
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spektras
Kontrolė. Valstybės kontrolė 

kasmet nustato, kad neteisingai 
Lietuvoje panaudojamos dešimtys 
milijonų litų. Tačiau visų mūsų mo-
kesčių mokėtojų pinigų sužiūrėti 
ir ji negali, nes ne visi išleidžiami 
mūsų šalyje. Pavyzdžiui, Lietu-
va Afganistane ir kitose trečiojo 
pasaulio valstybėse tiesia kelius, 
stato mokyklas, dykumose sodina 
lietuviškus medžius ir t.t. Tačiau 
ar tikrai darbai yra atliekami, ar tik 
“įsisavinami” pinigai, patikrinti ne-
įmanoma. Pavyzdžiui, taip ir nėra 
aišku, ar Goro provincijoje tikrai 
pasodintas lietuviškas miškas, ir jei 
taip, ar tikrai klaikiomis gamtinė-
mis sąlygomis medžiai prigijo. Bū-
tent ąžuoliukai ir sukėlė didžiausią 
skandalą, nes skelbta, kad jie bus 
sodinami Goro provincijos mies-
te Čagčarane, aptvertoje dykynėje 
dviejų kilometrų aukštyje.

Prada. Italijos prabangių dra-
bužių mažmenininkė “Prada” 
nurodo ketinanti imtis išlaidas 
mažinančių priemonių. Toks 
žingsnis planuojamas paaiškėjus, 
kad praėjusiais metais grynasis 
pelnas didžiosiose įmonės rinko-
se - Europoje ir Kinijoje - smuko 
28 proc. Apie tai praneša BBC. 
Grynasis pelnas per finansinius 
metus, pasibaigusius sausio 31 d., 
siekė 451 mln. eurų, t. y. gerokai 
mažiau nei ankstesniu 12-os mė-
nesių laikotarpiu (628 mln. eurų).
Rinkų analitikai tikėjosi, kad rodi-
klis sudarys 476 mln. eurų.

Lenktynės. 38 metų lenktyni-
ninkui D.Janušui įtemptos dienos. 
Automobilių sporto klubo “Au-
tus” vadovas rengiasi varžyboms 
Lietuvoje ir kitąmet vyksiančioms 
lenktynėms Lotynų Amerikoje ir 
kartu laukia, ką pasakys Lietuvos 
apeliacinis teismas (LAT). Jis tu-
rėtų nagrinėti panevėžiečio skundą 
dėl Panevėžio apygardos teisme 
D.Janušui paskelbto nuosprendžio, 
kuriuo panevėžietis už lėšų pasi-
savinimą siunčiamas už grotų. Šį 
kartą prokurorai jo bankrutuojan-
čioje įmonėje “Vestaros statyba” 
sąskaitose pasigedo beveik 350 
tūkst. litų (101,4 tūkst. eurų). 

Peiliai. Sekmadienio vakarą 
Klaipėdoje siautėjo peiliais gin-
kluoti vaikinai, iš paauglių atimi-
nėję mobiliuosius telefonus. Po-
licijos duomenimis, apie 18 val. 
penkių vaikinų gauja I. Simonaity-
tės gatvėje užsipuolė 13-metį. Gra-
sindami peiliu, jie atėmė 30 eurų 
vertės mobiliojo ryšio telefoną. 
Po kurio laiko Smiltelės gatvėje, 
netoli cerkvės, buvo užpultas dar 
vienas paauglys. Šįkart kelią 15-
mečiui pastojo ir jį sumušė trys 
vaikinai. Toliau nusikaltimo sce-
narijus kartojosi, - grasindama pei-
liu, gauja atėmė mobilųjį telefoną, 
kurio vertė - 200 eurų. 

Leidimai. Antrojo operatyvinių 
tarnybų departamento (AOTD) pa-
teiktoje 2014-ųjų veiklos ataskai-
toje skelbiama, kad pernai leidimo 
dirbti su įslaptinta informacija kri-
terijų neatitiko 301 kandidatas. Iš 
viso AOTD pernai patikrino dau-
giau nei 900 asmenų, kurie sie-
kė gauti leidimą dirbti su įslap-
tinta medžiaga. 2013 m. AOTD 
nepatikimais pripažino 73 žmones. 
Pernai departamentas iš viso gavo 
daugiau kaip 2,5 tūkst. užklausų, 
kuriose prašoma krašto apsaugos 
sistemoje su įslaptinta informacija 
norinčių dirbti asmenų patikimumą. 

Tiesiogiai išrinkti merai, lyginant 
su jų pirmtakais, turės daugiau ga-
lių nustatyti vicemerų veiklos sritis. 
Jiems taip pat suteikta teisė siūlyti 
komitetų pirmininkus, skirti ir atleis-
ti savivaldybės viešųjų ir biudžetinių 
įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas, 
vadovus.

Mero pavaduotojus ir administraci-
jos vadovus, kaip ir anksčiau, į parei-
gas skirs taryba mero teikimu.

Tiesiogiai išrinktiems merams 
inicijuoti atleidimo procedūrą reikės 
trečdalio tarybos narių. Atleisti merą 
bus galima specialiai komisijai nusta-
čius ir teismui patvirtinus, kad meras 

Merus nuversti bus galima tik pritarus teismui
Artimiausiomis savaitėmis darbą pradedantys tiesiogiai išrink-

ti merai turės šiek tiek daugiau įgaliojimų savivaldybių tarybų 
veikloje, o juos atleisti taryba galės tik teismui patvirtinus, kad 
meras sulaužė priesaiką ar nevykdė įgaliojimų.

pažeidė priesaiką ar nevykdė įgalioji-
mų. Merui atleisti reikės surinkti tris 
penktadalius tarybos narių balsų.

Tam tikras tarybos narių skaičius 
gali teikti tokią iniciatyvą, pavyz-
džiui, jeigu meras sulaužė savo prie-
saiką. Taryboje sudaroma komisija, 
kuri svarsto ir nagrinėja, ar iniciato-
riai teisūs, - sakė V.Ablingienė.

„Tam tikras tarybos narių skaičius 
gali teikti tokią iniciatyvą, pavyz-
džiui, jeigu meras sulaužė savo prie-
saiką. Taryboje sudaroma komisija, 
kuri svarsto ir nagrinėja, ar iniciatoriai 
teisūs. Vėliau tarybai suformulavus 
nusižengimą, kreipiamasi į adminis-

tracinį teismą ir jis nagrinėja ir patei-
kia savo išvadą, ar tikrai nusižengta 
priesaikai, ar ji sulaužyta. Ir tuomet 
teismo nuomonė grįžta į tarybą ir ta-
ryba priima galutinį sprendimą, ar at-
imti mero įgaliojimus“, – sakė Lietu-
vos savivaldybių asociacijos patarėja 
Vida Ablingienė.

Meras visų savivaldybės tarybos 
narių balsų dauguma galės būti nu-
šalinamas nuo pareigų, jeigu jam pa-
reiškiami oficialūs įtarimai padarius 
nusikaltimą. Toks nušalinimas galios 
iki teismo nuosprendžio, nutarties ar 
sprendimo, kuriuo baigiama byla, 
įsigaliojimo arba ikiteisminio tyrimo 
nutraukimo.

Kauno technologijos universiteto 
Viešosios politikos ir administravi-
mo instituto direktoriaus Algio Kru-
pavičiaus vertinimu, galios, kurias 

įgis tiesiogiai renkamas meras, yra 
pakankamos ir išlaiko pusiausvyrą 
savivaldoje.

„Demokratinėje sistemoje neturi 
būti tokios institucijos, kuri turėtų 
daug daugiau galių negu kad visos 
likusios. Tai jeigu žiūrėtume į vietos 
valdžios sistemą, mes turime kelis 
pagrindinius subjektus, kurie veikia: 
taryba, meras ir administracija. Dabar 
mero ir tarybos galios yra pusiausvy-
roje, abu institutai turi maždaug vie-
nodas galias.

Merai savo rankose turi tam tikrų 
pirmenybių ir prioritetų, bet jų darbo 
sėkmė gerokai priklausys nuo to, kaip 
jiems pavyks sutarti su savivaldybės 
tarybos dauguma“, – sakė politolo-
gas.

-BNS

Išgirsti, pamatyti ir įamžinti 
tylą nėra taip paprasta, ją reikia 

Penkiasdešimt tylos akimirkų
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių bibliotekoje atida-
ryta fotografo Alfredo Motiejūno fotografijų paroda „Tyla“. Fo-
tomenininkas eksponuoja 50 darbų.

jausti. Šviesių tonų melancho-
liškose nuotraukose autoriui tai 

Fotomenininkas Alfredas 
Motiejūnas prisipažino, kad 
jam, kaip fotografui, geriau-
sias metų laikas yra vėlyvas 
ruduo, kai pirmosios snaigės 
pasirodo...

Tyla. 
Alfredo MOTIEJŪNO nuotr.   

puikiai pavyko – tereikia prie jų 
stabtelti, įsižiūrėti ir pajusi au-

toriaus išgyventą būseną. „Tyla 
man - ypatinga būsena, - paste-
bėjo A. Motiejūnas, pabrėžda-
mas, kad jam patinka erdvinės, 
lakoniškos, šviesių tonų fotogra-
fijos. – Tai kasdienybės esteti-
ka“.  

Fotomenininkas teigia šią 
parodą kūręs ketverius metus ir 
paskutines nuotraukas padaręs 
prieš kelias savaites.

A. Motiejūną kalbino litua-
nistė, Jono Biliūno gimnazijos 
mokytoja Ona Jakimavičienė, 
pastebėjusi savo kolegos nuo-
traukose filosofišką esmę. Mat 
mokyklos suole fotografijos pra-
dmenų mokęsis iš mokytojo An-
tano Puodžiūno, A.Motiejūnas 
jau 13 metų fotografijos moko 
gimnazistus, kurie kasmet ski-
na laurus Lietuvos moksleivių 
fotografijos parodose ir konkur-
suose.  

Paroda veiks iki balandžio 17 
dienos. 

Nuo 1999 metų veikiančiame 
Siaurojo geležinkelio muziejaus 
ekspoziciją praeitais metais aplankė 
net 18 221 ekskursantas, tad laure-
atus renkančiam viršininkui nebuvo 
lengva nuspręsti. Mat dauguma lan-
kytojų buvo ir smalsūs ir linksmi. 
Nors tereikėjo dviejų, bet dėl ypa-
tingų aplinkybių teko išskirti tris. 
Jauniausiųjų grupėje linksmiausių 
ir smalsiausių titulą pelnė anykštė-
nės, Antano Vienuolio progimnazi-
jos mokinukės, dvi neišskiriamos ir 
visada besišypsančios bei smalsios 

Nominuotos smalsiausios Raimondas GuobIS

Pirmą kartą Anykščių geležinkelio stoties viršininko kanceliari-
joje - tautiniame patriotiniame kabinete paskelbtos linksmiausių 
ir smalsiausių siaurojo geležinkelio ekspozicijos lankytojų 2014 
metais nominacijos.

Linksmiausios ir smalsiausios Siaurojo geležinkelio muziejaus 
Anykščiuose lankytojos Kristina Putnaitė ir Atlanta Banytė.  

Autoriaus nuotr.

draugės Atlanta Banytė ir Kristina 
Putnaitė. Vyresniųjų grupėje laurea-
te tapo Estijos ambasados Lietuvoje 
sekretorė Eglė Sauks. Laimingo-
sioms linksmuolėms įteikti nomi-
nančių diplomai. 

Šiemet stoties viršininkas ir jo 
komanda tikisi siauruko muziejėly-
je sulaukti dar daugiau smalsuolių.

Linksmiausių ir smalsiausių siau-
rojo geležinkelio lankytojų rinkimai 
dabar jau bus tradicija, jie bus ren-
giami minint Lietuvos nepriklauso-
mybės dieną.

Anksčiau jam buvo skirtos dvi 
piniginės nuobaudos, tris kartus 
administracinis areštas nuo 27 iki 
30 parų bei buvo konfiskuotos 4 
transporto priemonės (viena jų 
dėl pasišalinimo iš eismo įvykio).  
Paskutiniu atveju Ž. Ž. buvo surašy-
tas administracinio teisės pažeidimo 

Girtas už vairo įkliuvo šeštą kartą
26 metų vyras neblaivus už vairo per penkerius metus įkliuvo 

jau šeštą kartą. „Rekordininkas“ Ž.Ž. šeštą kartą neblaivus už 
vairo sulaikytas kovo 19-ąją. Šį kartą jam nustatytas vidutinis 
girtumo laipsnis.

protokolas pagal Lietuvos Respubli-
kos administracinių teisės pažeidi-
mų kodekso 1302 straipsnį, už kurį 
numatyta nuobauda yra bauda nuo 
1158 iki 1448 eurų su transporto 
priemonės konfiskavimu arba admi-
nistracinis areštas nuo 20 iki 30 parų 
su transporto priemonės konfiskavi-

mu. Sprendimą, kurią nuobaudą jam 
taikyti, priims teismas.

Šešis kartus policijos pareigūnų 
neblaivus už vairo sulaikytas vyras 
turi darbą, kiekvieną kartą jis įkliū-
davo skirtingomis aplinkybėmis ir 
skirtingo girtumo. Yra jis įkliuvęs ir 
būdamas lengvo girtumo, ir viduti-
nio, ir sunkaus.

Anykščių policijos komisariato 
pareigūnai net nedrįso teigti, ar at-
kaklusis vairuotojas kada nors aps-
kritai turėjo vairuotojo pažymėjimą. 

Ž.Ž. „istorijoje“ neatrastas faktas, 
kad būtų fiksuota, jog jo vairuotojo 
pažymėjimas atimtas – tik baudimai 
už vairavimą neblaiviam ir neturint 
teisės vairuoti.   

Ž.Ž. mažiausiai tris kartus poli-
cijos pareigūnų yra baustas už tai, 
kad automobilį vairavo neturėdamas 
teisės vairuoti. Kitaip tariant, už vai-
ro teisių neturintis vyras sėda ne tik 
būdamas girtas, kartais važiuoja ir 
būdamas blaivus. 

-ANYKŠTA
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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. 

@ Vietinis: „Gaila, kad esant to-
kiai koalicijai, Baura į valdžią ne-
pakliūna.Nors ir pabuvęs valdžio-
je, bet vis dar geras vyras“...

@ Algis: „Manau “skonis” ma-
žai keisis, kubilas senas, raugas tas 
pats.“

@ Anykštėnė: „Obelevičiaus 
gal jau ir neturėtų būti šioje ko-
mandoje ir taip jau daug nesąmo-
niu pridaryta“. 

@ Topas: „Obelevičius - naujos 
valdžios topas. Ką konservai kito 
žmogaus neturi, kurio reputacija 
būtų gera? Pirma turėjom Kapi-
toną, dabar Oblių. Be didvyrių 
Anykščiai negali.“

@ Vita: „Kol kas nematau šio-
je komandoje visiškai skaidraus, 
doro, sąžiningo, patyrusio, ne ko-
munisto, kuris gerai žino, kas, kur, 
kaip ir gali prevenciškai apsaugoti 
mūsų savivaldybę nuo piktnau-
džiautojų.“

@ Surikiuota: „Pagal Krylovo 
pasakėčią: gulbė, lydeka ir vėžys.“

@ Abejojantis: „Jeigu visokios 
daivutės ir albertukai nepradės 
vadovauti,viskas bus gerai.“

@ Mina: „Viskas puiku. Rasalu 
abejoju.“

@ Augis: „Vertinu labai gerai ir 
tikiuosi kad nors truputį sumažės 
korupcija savivaldybėje, o tai jau 

buvo peržengtos visos ribos.“
@ Ona: „Labai gerai, kad ko-

mandoje yra bent viena moteris. 
Tai leidžia tikėtis, kad sprendimai 
bus pamatuoti, išbalansuoti ir pri-
imti blaiviomis galvomis, o ne prie 
butelio.“

@ Rinkėja: „Jeigu valdžia būtų 
be paleistuvio, atrodytų net labai 
gerai. Obelevičiui nederėtų būti 
mero pavaduotoju, kol nebaigtas 
tyrimas dėl prostitucijos. Reikėtų 
susilaikyti nuo viešų pareigų, taip 
pat sustabdyti veiklą kaip partijos 
skyriaus pirmininkui, kaip būtų 
daroma bet kurioje Europos šalyje. 
Tik paaiškėjus, kad sekso už pini-
gus politikas nepirko, derėtų rody-
tis viešai.“

@ Poniai: „Baik tu, brangioji, 
nenusišnekėk, nebus. Konservato-
riai gi visada tik iš kitų reikalavo 
taip europietiškai elgtis, bet iš savų 
- niekada. Seni jėzuitiški veidmai-
niai!“

@ Ald: „Kadangi visus gerai 
pažįstu, išskyrus būsimą merą, 
bet nieko blogo nežinau apie šį 

žmogų, tai galiu sakyti atsargiai, 
kad komandą iš 10 balų 7 vertinu. 
Bene labiausiai vertinčiau ir saky-
čiau labai vietoje Veršulytė ir rei-
kia džiaugtis, kad tokia specialistė 
nepabėgo iš Anykščių, Obelevi-
čium nusivyliau dėl jo blaškymosi 
po kolicijas, Saulius jautrus, bet 
jei matys tik kas blogai, irgi nieko 
gero. Sakyčiau, reikia vieną kartą 
pasakyti ir padaryti, kad verslinin-
kų administracijoje neturėtų būti, 
taryboje gali.“

@ Skaitytojas: „Aš džiaugsiuos 
nematydamas didžiųjų raidžių, kai 
rašo apie savivaldybės administra-
cijos direktorių, nes įsiėdė iki gyvo 
kaulo, ir Gižinsko sapaliojimų. O 
laukiu, kada sutvarkys Liogė mo-
kesčius už šiukšles.“

@ Magija: „V. Veršulytė labai 
įžvalgiai parinktas administracijos 
vadovas. Visų pirma ji nenukvakus 
nuo senatvės, jos nekamuos prostata 
ir podagra, karpių nerštas ir nemie-
gotos naktys klausantis girtų turistų 
bliovimo, sperma taip pat neužplūs 
ant smegenų. O jei rimtai vertinant 
kas už ją geriau susigaudys, kas 
korupcijoje užmirkusioje savival-
dybėje dedasi? Nebent Gališanka, 
bet tas lapinas ir taip nuskuos pas 
stipresnius. Ne veltui Juodelis prieš 
savo galą jį padarė geriausiu savi-
valdybės specialistu.“

@ Na ir logika: „Naujasis me-

spektras

Mirus buvusiam sodi-
ninkų bendrijos pirminin-
kui Stasiui Magylai, nuo-
širdžiai užjaučiame šeimą 
ir artimuosius.

Sodininkų bendrija 
“Elma”

Permainos bus

Kęstutis INDRIŪNAS, archi-
tektas, numatomas mero patarė-
jas kultūros klausimais: „Kol kas 
dar nesu įsigilinęs nei į jų ataskai-
tas, nei į veiklos planus, todėl galiu 
pasakyti tik nuomonę iš šalies. At-
rodo, kad toks darbuotojų skaičiaus 
didėjimas yra nepagrįstas. Jei apsi-
karstysim etatais, tai kas uždirbs 
rajonui pinigus? Bus devyni etatai, 
o kiek bus ten kuriančių meninin-
kų? Dešimt? Reikės žiūrėti, anali-
zuoti. Ir ne tik menų inkubatoriaus, 
bet ir kitų įstaigų veiklą, o ypač 
architektūrinius projektus, kuriuo-
se investuojami dideli pinigai, to-
dėl jie turės būti pačios geriausios 
kokybės.  Negalim apsistatyti vien 

Geriems menininkams inkubatorių nereikia
Anykščių rajono taryba patvirtino Anykščių menų inkubato-

riaus–menų studijos veikos ataskaitą ir kartu tuo pačiu klausimu 
pateiktą veiklos strategiją ateinantiems penkeriems metams. Pa-
gal šią strategiją menų inkubatoriuje–menų studijoje planuoja-
ma, kad darbuotojų skaičius išaugs nuo trijų iki devynių.

„Anykšta“ klausė, kaip manote, ar menų inkubatoriuje iš tiesų 
reikia trigubai didinti darbuotojų skaičių?

muziejais ir paminklais. 
Visos pareigybės bus įsteigtos 

projektų rėmuose? Kokių? Ar pro-
jektai jau yra? Kas tada gali pasa-
kyti, kiek jiems reikės darbuotojų? 
Direktorė? O kas gali pasakyti, ar 
tie etatai „projektų rėmuose“ ne-
virs ilgainiui nuolatiniais ir išlai-
komais iš rajono biudžeto? Visa tai 
man atrodo keistai.

Menų inkubatoriaus ataskaita ir 
strategija turėjo būti teikiama ats-
kirais dokumentais. Manau, kad 
atskaitos ir strategijos suplakimas į 
vieną buvo skirtas nukreipti dėme-
siui nuo strategijos“.

Trūksta verslo 
plano

 Ričardas SARGŪNAS, Seimo 
narys: „Manau, kad atėjusi nau-
ja valdžia daugelį dalykų įvertins 
nauju požiūriu. Dabar skaitom, 
kad menų inkubatoriaus išlaikymui 
reikia šimtų tūkstančių. Manau, 
kad trūksta ne vizijų, o konkretaus 
verslo plano, pamenu, kad kažkada 
vizijose buvo numatyta ir meške-
rių nuoma. Įdomu, ar tokia veikla 

liko? 
Nuo fantazijų reikia nusileisti ant 

žemės. Būtų labai įdomu peržiūrėti 
veiklos rezultatus visų pastaraisiais 
metais sukurtų įstaigų, peržiūrėti 
visus jų pliusus ir minusus, išlaidas 
ir pajamas, rajono biudžeto skirtas 
lėšas. Nesakau, kad nereikia nau-
jovių ar evoliucijos – reikia, labai 
reikia, bet jas reikia diegti atsižvel-
giant į įstaigų veiklos rezultatus, 
prisiderinant prie jų galimybių, o ne 
blaškytis nuo vizijos iki vizijos. Kol 
kas menų inkubatorius labai misti-
fikuojamas, bet trūksta konkretumo 
ir aiškumo. Dėl aiškumo nebuvimo 
mūsų frakcijos vyrai rajono Tary-
boje (Darbo partijos, - red.pastaba) 
ir susilaikė balsuodami dėl menų 
inkubatoriaus veiklos ataskaitos ir 
strategijos tvirtinimo.

Darbo vietos būtų kuriamos pro-
jektų rėmuose? Žinome, kad vadi-
namaisiais „minkštaisiais“ projek-
tais buvo sukurta ne viena darbo 
vieta, tai traktuojama kaip nuosavas 
indėlis. Tačiau projektas kada nors 
baigiasi, o po to tos darbo vietos lie-
ka kaip kupros ant biudžeto“.

Vietoj įplaukų - 
dotacijos

Alvydas JANICKAS, „Sodros“ 
tarnautojas: „Nuo pat pradžių, nuo 
idėjos kurti menų inkubatorių iškėli-
mo domiuosi jo veikla. Puikiai pame-
nu nesenus pažadus, kiek bus sukurta 
darbo vietų, kiek bus sumokama mo-
kesčių į rajono ir valstybės biudžetą, o 
dabar situaciją patys matome. Atrodo, 
kad ateityje riebių biudžeto dotacijų 
reikės vis daugiau ir daugiau. Ir dar 
ne vienerius metus. O kai pasižiūri į 
kokios nors dailės mokyklos sąlygas, 
kokiomis sąlygomis joje mokosi vai-
kai, tai ir liūdna darosi. Kol kas pe-
simizmo apie menų inkubatorių yra 
daugiau nei optimizmo.  

Pasigendu pačių menų inkubato-
riuje dirbančių žmonių, menininkų 
argumentų kaip menų inkubatorius 
reikalingas. Kitas pastebėjimas – ge-
riems menininkams inkubatorių ne-
reikia. Šiame inkubatoriuje yra ama-
tininkystė, netikiu, kad jame gims 
pasaulinio meno šedevras“.

                                       -ANYKŠTA

Alus. Alaus mėgėjai ateityje ant 
butelių ras informaciją ir apie gė-
rimo kaloringumą. Tai paskelbė 
Europos Aludarių sąjunga, kuria 
remiasi agentūra AFP. Pateiktais 
duomenimis, keturios iš didžiau-
sių alaus gamintojų “AB Inbev”, 
“SABMiller”, “Carlsberg” ir “Hei-
neken” susitarė dėl planų ant savo 
produkcijos nurodyti kalorijų kie-
kį. “Mes norime, kad vartotojai 
žinotų alaus komponentus ir suži-
notų, kaip jie dera prie harmoningo 
gyvenimo būdo”, - sakė sąjungos 
vadovas Pjeras Olivjė Bergeronas. 
Iki šiol ant etikečių buvo nurodo-
mas alaus stiprumas, tačiau aluda-
riai esą sutinka su vartotojų grupių 
reikalavimais, kad vartotojams turi 
būti suteikta galimybė kalorijų kie-
kį palyginti su kitų gėrimų kalorin-
gumu. Kada planai bus įgyvendin-
ti, neskelbiama.

Bedarbiai. Rusijoje bedarbių 
skaičius perkopė 1 mln. ribą. Tokią 
informaciją penktadienį pateikė 
šalies Darbo ministerijos vadovas 
Maksimas Topilinas, praneša “RIA 
Novosti”. “1 mln. 145 asmenys. 
Šis augimas nedidelis, tačiau mes 
kirtome milijono ribą, o tai, žino-
ma, nedžiugina”, - cituoja naujienų 
agentūra pareigūno žodžius. Dar 
kovo 18 d. darbo ministro pava-
duotojas Sergejus Velmiaikinas 
pranešė, kad nuo šių metų pradžios 
darbo neteko 127 tūkst. asmenų. 
Anot jo, visi gyventojai gavo jiems 
priklausiusias kompensacijas. Taip 
pat S. Velmiaikinas teigė, kad grės-
mė netekti darbo šiuo metu iškilu-
si dar 219 tūkst. gyventojų. Tiesa, 
darbo rinkoje siūlomų vietų skai-
čius siekia 1,1 mln. “Kažkuriuo 
laikotarpiu šios dvi kreivės susi-
jungs - nedarbo lygis prilygs siū-
lomų darbo vietų skaičiui. Tuomet 
susidarys itin sudėtinga situacija”, 
- įspėja pareigūnas.

Atmetė. Belgijos parlamentinis 
Sveikatos reikalų komitetas atsi-
sakė idėjos ant cigarečių pakelių 
drausti prekės ženklus, informuoja 
“Belga”.  Belgijos sveikatos apsau-
gos ministrės Megi de Blok teigi-
mu, prieš priimant tokį sprendimą, 
svarbu išsiaiškinti, kokių rezultatų 
šis reguliavimas davė Australijoje, 
kuri pirmoji įsivedė standartizuotų 
pakuočių įstatymą.  Ministrė įsiti-
kinusi, jog įvairios su reguliavimu 
susijusios pasekmės, tokios kaip 
padidėjęs gaminių klastojimas bei 
kontrabanda, turi būti įvertintos.  

Paveikslas. Italijos karabinierių 
specialusis dalinys, užtikrinantis 
kultūros paveldo apsaugą, aptiko 
dingusį Pablo Pikaso paveikslą, 
datuojamą 1912 metais. Kaip pra-
nešė penktadienį naujienų agentū-
ra ANSA, vidutinio dydžio kūrinį, 
tapytą tuo metu, kai garsusis dai-
lininkas žavėjosi kubizmu, kontra-
bandininkai ketino išvežti iš šalies. 
Drobė vertinama 15 milijonų eurų. 

Jogurtas. Prancūzijos teisėsaugos 
pareigūnai nubaudė šalies jogurto 
gamintojus 192 mln. eurų bauda už 
šių sudarytą šešerius metus trukusį 
kainų kartelį. Apie tai praneša BBC. 
Vienuolika bendrovių, t.y. maždaug 
90 proc. Prancūzijos jogurtų gamin-
tojų buvo nustatę vienodas kainas 
prekybos tinklų prekių ženklais pa-
žymėtam jogurtui. Apie susitarimą 
pranešė bendrovė “Yoplait”, nega-
vusi jokių baudų už atskleistą nusi-
kalstamą veiklą.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Labai gerai, kad komandoje 
bent viena moteris 
Po balandžio 14-osios rajono Tarybos posėdžio Anykščiams 

vadovaus tiesiogiai išrinktas meras liberalas Kęstutis Tubis, vi-
cemeras konservatorius Sigutis Obelevičius bei liberalų atstovai 
- administracijos direktorė Veneta Veršulytė ir jos pavaduotojas 
Saulius Rasalas. Portalo anyksta.lt rubrikoje „Savaitgalio disku-
sija“ klausėme, ką manote apie tokią valdžios komandą?

ras aktyvus Pasaulio anykštėnų 
bendrijos narys. Visi, kas pažįsta 
K. Tubį, apie jį atsiliepia kaip apie 
labai protingą, mandagų ir puikų 
žmogų. Sveikinu anykštėnus išsi-
rinkus gerą merą!“

@ Nuomonė: „O kur pasidė-
jo Lukas P.? Veršulytei dar per 
ANKSTI BŪTI administratore, oi 
per anksti.Įdomu, kas ją išrinko, o 
jeigu pasirinko pats Tubis? Panelei 
dar reikia daug mokytis,kad būtų 
verta administratorės kėdės. Labai 
per anksti...“

(Komentatorių kalba netaisyta)
-ANYKŠTA
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Socialiai remtiniems būsto renovacija nekainuoja 

ta. Juk jiems valstybė dengia visas su 
namo atnaujinimu susijusias išlaidas: 
projekto parengimą ir įgyvendinimą, 
techninę priežiūrą ir administravimą, 
bei paskolą ir palūkanas. 

„Vienintelė sąlyga –turima teisė į 
kompensaciją už būsto šildymą bei 
karštą vandenį. Šią teisę atsižvelg-
damos į asmens gaunamas pajamas 
ir jam tenkančias išlaidas, suteikia 
savivaldybės. Tačiau be lengvatų so-
cialiai remtiniems asmenims tenka 

Už šildymą mažiau moka kompensacijas gaunantys socialiai remtini asmenys. Kitose savival-
dybėse būtent juos sunkiausia įtikinti dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
programoje. Tačiau Anykščiuose viskas kitaip – socialiai remtini anykštėnai įsitikino renovacijos 
nauda:  jie atnaujintuose būstuose gyvena šilčiau, jaukiau, už šildymą moka gerokai mažiau, o 
renovacijai tenkančią paskolą bei palūkanas už juos dengia valstybė.   

renovacijos naudos gerokai mažiau 
šilumos energijos. 

Anykščių savivaldybės Socialinės 
paramos skyriaus vedėja Veneta Ver-
šulytė tikino, kad tokia tvarka anykš-
tėnus motyvuoja

 „Dauguma  gyventojų situaciją 
supranta ir renovacijai pritaria, tačiau 
būna ir išimčių. Jų Anykščiuose nėra 
daug - 8 šeimos pasisakė prieš būsto 
renovaciją ir jų balsai lėmė, kad namo 
atnaujinimo darbai nevyksta. Šį šildy-
mo sezoną jiems kompensacija suma-
žinta 50 proc., o kitą šildymo sezoną 
kompensacija išvis nebus taikoma“, 
- sakė V. Veršulytė. 

Džiaugiasi laiku nugalėję baimes

Pirmojo Anykščių mieste renovuo-
to Ažupiečių 4-ojo namo gyventojai 
šiandien jau moka kreditą ir palūkanas 
už namo atnaujinimą.  Šiame name 
gyvena ir kelios socialiai remtinos 
šeimos. Namo savininkų bendrijos 
„Ažupiečiai“ pirmininkas Audronis 
Gališanka prisimena, kad pradžioje 
dalį šių gyventojų buvo sunku įtikinti 
renovacijos nauda. 

 „Kvietėmės Būsto atnaujinimo 
programos atstovus, tarėmės, įtikinė-
jome, kad turintiems teisę į kompen-
saciją namo renovacija nieko nekai-
nuos, teko pavargi, kol susitarėme. 
Šiandien gyvename atnaujintame 
name, o šie žmonės dabar džiaugia-

si, kad už šildymą moka mažiau, 
gyvena šilčiau ir jaukiau“, - sakė 
A.Gališanka. 

 „Dėl namo renovacijos man ne-
kilo jokių abejonių, - sakė socialiai 
remtina šio namo gyventoja Meilutė 
Klimanskienė. – Pasitariau su sos-
tinėje gyvenančiais vaikais ir balsa-
vau už būsto atnaujinimą. Šie darbai 
man nieko nekainavo: kreditą ir pa-
lūkanas ir šiandien už mane moka 
valstybė“.

 O štai kaimynystėje gyvenan-
ti dviejų kambarių buto savininkė 
Lina Šateikaitė prisipažino renova-
cijos bijojusi. Moteris taip pat turi 
teisę į kompensaciją už būto šildymą 
bei karštą vandenį, tačiau abejojo, ar 
tikrai sulauks valstybės paramos. 
Šiandien moteris džiaugiasi nepasi-
davusi abejonėms.

„Mūsų namas yra įduboje, o mano 
butas - pirmame aukšte, tiesiai virš 
rūsio. Rudenį šlapdavo buto sienos, 
buvo šalta ir drėgna, o langai – tik 
rytinėje namo pusėje, tad saulės su-
laukdavau retai. Dabar butas sausas, 
o moku už jo šildymą beveik perpus 
mažiau, negu prieš renovaciją,“ – 
dalijosi L.Šateikaitė.

Be lengvatų yra ir pareigų

Pasak Būsto renovacijos projektų 
vadovo Alvydo Gervinsko, Anykš-
čių sėkmė slypi gebėjime bendrauti 
su gyventojais. Reikia turėti kantry-
bės ir laiko kalbant su žmonėmis 
apie jų namo renovaciją. Dauguma 
socialiai remtinų gyventojų šalyje 
tiesiog nežino, kad jiems Daugia-
bučių namų atnaujinimo (moderni-
zavimo) programoje dalyvauti ver-

ir pareigų. Pavyzdžiui, jie privalo 
dalyvauti susirinkimuose, kuriuose 
gyventojai sprendžia, imtis daugiabu-
čio renovacijos ar ne. Taip pat privalo 
pritarti namo atnaujinimui. Pasisakęs 
prieš atnaujinimą gyventojas gali 
netekti kompensacijų“, - informavo 
A.Gervinskas. 

Piniginės socialinės paramos ne-
pasiturintiems gyventojams įstatyme 
numatyta, kad socialiai remtini gy-
ventojai, nepritariantys daugiabučių 
namų renovacijai ir atsisakantys da-
lyvauti šiame procese, artimiausią 
šildymo sezoną gauna perpus ma-
žesnę kompensaciją. Jei namas lie-
ka, daugumos gyventojų sprendimu, 
nerenovuotas, socialiai remtiniems 
asmenims kitą šildymo sezoną būsto 
šildymo kompensacija nebeskiriama, 
už šildymo paslaugą ir karštą vandenį 
jiems teks mokėti visą kainą, bet ne 
ilgau kaip 3 metų šildymo sezonus. 
Tokia tvarka nustatyta siekiant gy-
ventojus motyvuoti gyventi taupiau. 
Kitaip tariant, gaunantis mažas paja-
mas ir valstybės remiamas asmuo ne-
gali trukdyti nei sau, nei kaimynams, 
norintiems gyventi name, kuris po 

Anykščiuose gyvenanti Lina Šateikaitė džiaugiasi, kad namo re-
novacija jai nieko nekainavo, o už buto šildymą moteris moka ge-
rokai mažiau, negu prieš renovaciją: už vasario mėnesį jai teko 
40 eurų dydžio sąskaita. 

Užsak. Nr.540

Pirks autobusą

Rajono Taryba leido A.Baranausko 
pagrindinei mokyklai išperkamosios 
nuomos būdu pirkti specialų žmo-
nėms su negalia skirtą autobusą už 55 
tūkst. eurų.  Sprendimo projekte tei-
giama, kad iki šio laiko A.Baranausko 
pagrindinė mokykla naudojosi spe-
cialiu bendrijos „Anykščių viltis“ 
autobusu, tačiau dabar ši bendrija 
autobusu nusprendė nebesidalinti. 
„Sutrikusio intelekto žmonių ben-
drijai „Anykščių viltis“ atsiėmus 
autobusą, sutriktų Anykščių Antano 
Baranausko pagrindinės mokyklos 
Specialiojo ugdymo-daugiafunkcio 
centro veikla. Kiti turimi Anykščių 
Antano Baranausko pagrindinės mo-
kyklos autobusai nėra pritaikyti vežti 
neįgaliesiems, o išsinuomoti specia-
liai neįgaliesiems vežti autobusą nėra 
paprasta“, – teigiama sprendimo pro-
jekte, dėl kurio diskusijų nekilo.    

Susitarti su kunigu – 
garbės reikalas

Deputatai, baigdami kadenciją, 
patvirtino pluoštą savivaldybės įmo-
nių direktorių ataskaitų. Tvirtinant 
Anykščių S. ir L. Didžiulių bibliote-
kos direktoriaus Romo Kutkos 2014 
metų veiklos ataskaitą „valstietis“ 
Algirdas Ananka domėjosi, ar skaity-
tojai dažniau renkasi knygas, ar kom-
piuterius. R.Kutka sakė, jog tokių 
duomenų kol kas neturi...

Tvirtinant Anykščių menų centro 
direktoriaus Tomo Tuskenio metinę 
veiklos ataskaitą, konservatorė Al-
dona Daugilytė direktoriaus griežtai 
paklausė: „Ar susitvarkėte sutartį su 

Senoji rajono Taryba baigė 
pasirodymą

bažnyčia?“. T.Tuskenis taip pat nela-
bai švelniai atsakė: „Mes labai gerai 
susitvarkėme. Bet jeigu jūs ieškote 
kažkokių asmeninių problemų...“ 
Matyt, direktorius ir politikė būtų dar 
pasiaiškinę, tačiau įsikišo meras Si-
gutis Obelevičius. Pasak jo, kol kas 
Menų centras ir Anykščių bažnyčia 
bendradarbiauja pagal seną sutartį. 
„Klebono netenkina šita sutartis. Jis 
buvo pateikęs savo sutarties projektą, 
bet projektas neatitiko teisės normų.  
Šios valdžios garbės reikalas būtų iki 
kadencijos pabaigos sutvarkyti, su-
derinti ir pasirašyti sutartį“, – aiškino 
meras. Priminsiu, kad Menų centro 
pagrindinis pastatas yra bažnyčios 
nuosavybė, o ir bažnyčios bokšte 
esančią apžvalgos aikštelę taip pat 
eksploatuoja Menų centras.

Menų inkubatoriaus strategija 
praslydo su ataskaita

Anykščių rajono taryba tuo pačiu 
sprendimu patvirtino Anykščių menų 
inkubatoriaus - menų studijos 2014 
metų veiklos ataskaitą ir įstaigos 
strategiją 2015-2020 metams. Šioje 

strategijoje numatoma įstaigos etatų 
skaičių „išauginti“ nuo 3 iki 9.  Taip 
pat Anykščių menų inkubatoriaus - 
menų studijos strategijoje nurodoma, 
kad 2015 m. savivaldybės dotacijos 
šiai įstaigai turėtų būti 65 tūkst. eurų, 
2016 m. – 65 tūkst. eurų, 2017-2019 
m. – po 60 tūkst. eurų, 2020 m – 50 
tūkst. eurų. Žodžiu, inkubatoriaus 
strategijoje strateguojama, kad ši įs-
taiga metai iš metų bus dotuojama iš 
rajono biudžeto. Liberalas, o į naujos 
kadencijos Taryba kaip socdemas 
išrinktas Alvydas Gervinskas bandė 
kovoti, kad ataskaita ir strategija būtų 
priimamos atskirais sprendimais, ta-
čiau jam įveikti Tarybos daugumos 
nepavyko. O meras S.Obelevičius 
aiškino, kad strategijos nereikia bijo-
ti. „Strategija nėra šventa karvė ir ją 
galima koreguoti, ir savivaldybė turi 
strategiją, kurią kasmet koreguoja“, - 
dėstė meras. VšĮ „Anykščių menų in-
kubatorius - menų studija“ direktorė 
Daiva Perevičienė aiškino, kad pernai 
iš savivaldybės jos įstaiga gavo 250 
tūkst. litų, šiemet prašo 210 tūkst. litų 
ir, kuo toliau, tuo mažiau prašys pini-
gų. „Mes priimame dalį menininkų, 

kurie yra socialiai remtini, pašalpų 
gavėjai. O pas mus jie jau turi darbo, 
dirba su verslo liudijimais“, - apie 
savo įstaigą aiškino D.Perevičienė.

Dabartinė valdančioji dauguma, o ir 
savivaldybės juristė Asta Apanavičie-
nė aiškino, jog nėra reikalo ataskaitos 
ir strategijos dalinti į du sprendimus, 
nes niekas iš Tarybos narių nepareiš-
kė jokių pretenzijų strategijai...  

Vanduo neatpigs

UAB „Anykščių vandenys“ di-
rektoriui Alvydui Katuokai pristatant 
savo metinės veiklos ataskaitą tary-
bos narys konservatorius Rolandas 
Jurkėnas direktoriaus klausė, ar yra 
paskaičiuota, koks vandens suvarto-
jimo kiekis leistų atpiginti vandens 
kainą gyventojams, o „darbietis“ Alf-
rydas Savickas domėjosi, kokia di-
rektoriaus alga. A.Katuoka atsakė net 
kiek gauna į „rankas“ (3 471 litą), o 
apie vandens suvartojimą direktorius 
aiškino, kad 61 proc. suvartojamo 
vandens tenka gyventojams, o tik 39 
proc. - įmonėms. Kitaip tariant, nebus 
pramonės plėtros - nebus pigesnio 
vandens.

Vis dėlto, pasak A.Katuokos, ben-
drovės apyvarta 2014 metais buvo net 
18,6 proc. didesnė nei 2013 metais. 

Į diskusijas apie šalto vandens kainą 
įsikišo ir vicemeras D.Krikštaponis. 
Jis teigė, kad „Anykščių vandenys“ 
savo žinion nuolat perima kaimų 
vandentiekius, kur reikia didelių in-
vesticijų, todėl miestiečiams vandens 
kaina nemažės. „Vandenį galima 
atpiginti, jeigu savivaldybė dotuos“, 
- kietai nukirto vicemeras ir niekas 
toliau į diskusijas nesivėlė.

Biokatilas dar nėra montuojamas

UAB „Anykščių šiluma“ rangovai 
dar niekaip nepradeda statyti bioka-
tilo. Bendrovės direktoriui Virgilijui 
Vaičiuliui pristačius savo metinės 
veiklos ataskaitą A.Savickas jo pa-
klausė, kokioje stadijoje biokatilo 
statybos, o direktorius paaiškino, kad 

statybos nevyksta. „Vėluoja rangovai 
su projektine dokumentacija, o įran-
ga pagrindinė yra suvežta“, – kalbėjo 
V.Vaičiulis. 

Dabar, kai žiema baigėsi, regis, 
velnias kojos nelaužia, nebėr kur sku-
bėti. Tačiau V.Vaičiulis atskleidė, jog 
jeigu biokatilas iki rugpjūčio 31 die-
nos nepradės veikti, teks grąžinti iš 
Europos Sąjungos gautą paramą. „Tai 
datai padarysim“, – politikus ramino 
V.Vaičiulis.

Žiauriai pamilo vaikus 

Deputatai vieningai balsavo, jog 
Skiemonyse liktų pradinė mokyklėlė. 
Visi kalbėję politikai entuziastingai 
pasisakė už mokyklėlės išsaugojimą. 
Švietimo skyriaus vedėja Vida Dičiū-
naitė taip pat buvo už tai, kad moky-
klėlė Skiemonyse liktų. Tad Tarybai 
pateiktas sprendimo projektas dėl 
Skiemonių pradinio ugdymo skyriaus 
likvidavimo atrodė kaip kokia priešų 
provokacija.

A.Baranausko pagrindinės mo-
kyklos Skiemonių pradinio ugdymo 
skyrius yra viena iš dviejų rajone 
likusių pradinių mokyklėlių. (Antro-
ji – Troškūnų gimnazijos Raguvėlės 
pradinio ugdymo skyrius).

Šiais mokslo metais Skiemonių 
mokyklėlę lanko 7, kitais metais 
buvo planuota, jog bus 5. Tačiau 
V.Dičiūnaitė sakė, kad lyg ir atsira-
do dar ir šeštas vaikas. Vicemeras 
D.Krikštaponis barėsi, jog Juškonių 
vaikus išsiveža Leliūnų (Utenos ra-
jonas) mokykla, o galėtų to kaimo 
vaikai eiti į Skiemonis. „Nuo politi-
nių sprendimų neturėtų kentėti bazinė 
mokykla“, – sakė meras, omenyje 
turėdamas A.Baranausko pagrindinę 
mokyklą. „Siūlau padirbėti su Juško-
nių vaikais“, – patarė D.Krikštaponis. 
O A.Baranausko pagrindinės moky-
klos direktorė Ona Repečkienė sakė, 
jog pageidautina, kad tas „padirbėji-
mas“ nebūtų paliktas jai vienai, nes 
mokinio krepšelio lėšos „išvažiuoja“ 
ne tik iš konkrečios mokyklos, bet ir 
iš viso rajono biudžeto.   

Nesurežisuota atsisveikinimo nuotrauka.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
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„Pasaulio kelionės“  
pasiūlė pigiau

Kelionę nusipirkti norėjau Anykš-
čiuose, tačiau nepavyko dėl kainos. 
Tai, ką siūlė Anykščių mieste esančios 
kelionių agentūros, sostinėje ar inter-
nete galima buvo rasti gerokai pigiau 
netgi atmetus nepatikimas, įtartinai 
pigias keliones. Pasirinkome vieną 
iš bendrovės „Pasaulio kelionės“ siū-
lomų variantų - 10 dienų į Egiptą su 
skrydžiu (bagažas 20 kg asmeniui), 
4 žvaigždučių viešbučiu El Gounoje 
(viskas įskaičiuota) ir pervežimais 
nuo aerouosto iki viešbučio. Visa tai 
už mažiau nei tūkstantį eurų dviem 
asmenims... 

Hurgadą okupavo „Tez Tour“

Nusileidus Hurgados aerouoste, 
patekome kelionių agentūros „Tez 
Tour“ globon. Šimtai geltonus balti-
nius vilkinčių ir mėlynus kaklaraiš-
čius ryšinčių šios agentūros darbuo-
tojų zujo po aerouostą, aikštėje šalia 
pastato rikiavosi galybė mažų ir di-
delių šios agentūros autobusų. Mums 
savo vadovo net ieškot nereikėjo, 
jis pats mus susirado. Nustebino tai, 
kad bene visi „Tez Tour“ darbuoto-
jai – vietiniai gyventojai, afrikiečiai 
(ši milžiniška kelionių organizatorė 
anksčiau komandiruodavo savo dar-
buotojus iš tų šalių, iš kurių ir poil-
siautojai važiuodavo). Afrikiečiai iš 
kailio nėrėsi norėdami įtikti atskridu-
siems iš Europos žemyno. Jie gerai 
kalbėjo angliškai, rusiškai, o sužinoję, 

El Gouna – valtimis per dykumą
Egiptas - šalis, į kurią keliauti geriausia, kai Lietuvoje žvarbu ir šalta, nes ten dabar vasariškai 

šilta, bet dar ne alinančiai karšta. Šalis tiems, kurių piniginės nėra tokios storos, kad galėtų siekti 
Tailandą, Australiją, Ameriką ar kitus egzotiškus Žemės kampelius. Į Egiptą kelionės netgi pigesnės 
nei į Turkiją, Graikiją ar Ispaniją, o egzotikos ir potyrių Egipte tiek, kad kartą nukeliavus norisi 
sugrįžti. Ypač į ramybės ir egzotikos oazę El Gouną, kurioje dabar 26 laipsniai šilumos..

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

kad mes iš Lietuvos, sveikinosi lietu-
viškai.  Ir keista, jog jokio „bakšišo“ 
(atlygio) nekaulijo. Kaip vėliau suži-
nojome, šie afrikiečiai labai brangina 
darbo vietą. Dauguma jų turi aukštąjį 
išsilavinimą ir dar buvo baigę tam 
tikros kalbos mokslus. Išsikalbėjus 
vienas darbuotojas tvirtino, kad įgijus 
brangiai kainuojantį aukštąjį mokslą, 
gauti valdišką tarnybą neįmanoma be 
kelių ar keliolikos tūkstančių dolerių 
kyšio, kuriam pinigų baigę mokslus 
neturi. Tad susirasti darbą beveik ne-
įmanoma. Dirbti su turistais ir poil-
siautojais jiems tikras išsigelbėjimas. 
Turizmas Egipte pagal duodamas  pa-
jamas užima trečiąją vietą po naftos ir 
Sueco kanalo. 

El Gouna – salelė Europos 
Afrikos žemyne

Apie 40 kilometrų važiavome ny-
kia dykra link El Gaunos, kur gyven-
sime 10 parų  Tiesi asfalto juosta abi-
pus kurios negyva žemė, kartkartėmis 
pašiukšlinta, horizonte sparnais mo-
jančių vėjo jėgainių  laukai, negyvi, 
neaukšti kalnai ir kitapus kelio lopais 
švystelintis Raudonosios jūros mėlis. 
Vos pasukus iš kelio – postas, kuria-
me ginkluoti vaikinai, nekreipdami 
dėmesio į turistus, patikrino vairuo-
tojo kelionės dokumentus (ginkluoti 
vyrai iš karto trikdė, tačiau vėliau 
pripratome, nes jų postai dėl turistų 
saugumo keliuose išdėstyti kas ke-
liasdešimt kilometrų). 

Vaizdas pasikeitė kaip kino filme – 
palmės ir žydinčios gėlės šalia kelio, 

jokios šiukšlelės. Mėlyno vandens 
juostos su spalvingais viešbučiais pa-
krantėse lydėjo iki viešbučio dar kelis 
kilometrus. Pasirodo, El Gouna  - už-
daras, akylai saugomas nuo vietinių 
gyventojų miestas, kuriame gyvena 
apie 20 tūkstančių gyventojų, kurių 
didžiąją dalį sudaro prašmatnių vilų 
savininkai, viešbučių gyventojai ir 
juos aptarnaujantis personalas.

Prie viešbučio besišypsantis sar-
gybinis, paslaugus personalas ir toks 
pat kaip oro uoste metalo detektorius, 
kuriuo panašu, jog niekas nesinau-
dojo. Sutrikęs fotoaparatą pasidėjau 
ant lagamino ir kažkur užsižiopsojau. 
Maloniai nustebino vienas darbuo-
tojas, padavęs fotoaparatą į rankas ir 
pasakęs, kad jis, matyt, brangus, tad 
reikia saugoti...

Tvarka ir švara, punktualumas, 
neįkyrus personalo elgesys -  nieko 
nesiūlė, nelindo „į akis“, lydėjo visas 
dienas, tad pasijutome kaip Ispanijoje 
ar Turkijoje. Afrikietiška buvo nebent, 
savaime suprantama, viena žvaigždu-
te žemiau europietiškus standartus 
atitinkančio viešbučio detalės. Jeigu 
grindų apvadas nuplyšo, tai kam to-
kio pat ieškoti, galima prikalti pirmą 
pasitaikiusią lentelę...

Prie jūros – valtimis kanalu

El Gouna – tai ištisas plačių kanalų 
su tiltais labirintas, kuriame ir pasi-
klysti galima. Mūsų viešbutis stovė-
jo ant vieno tokio kanalo kranto. Iki 
Raudonosios jūros pakrantės, pliažo, 
keletą kilometrų tekdavo plaukti val-

timi. Plukdė nemokamai. Motorinės 
valtys plaukdavo pagal grafiką mi-
nučių tikslumu ir jokių arbatpinigių 
nereikėdavo. Tačiau maudytis galima 
ir kanaluose, juose švarus tos pačios 
Raudonosios jūros vanduo ir pakran-
tės smėlis.  

Miesto centras - kaip pasakoj. Ka-
vinės, restoranai, Jūrų muziejus ir taip 
nebūdinga Afrikai ideali švara ir sau-
gumas netgi vėlų vakarą. Jokių gatvės 
prekeivių, jokių išmaldos prašytojų. 
Beje, jeigu Anykščių kurorto gatvės 
naktį skendi tamsoj, tai El Gounoj ži-
bintai jau įsižiebia saulei per sprindį 
dar kybant horizonte ir šviečia visą 
naktį.  

El Gouną įkūrė vienas žmogus  - 
milijardierius Samehas Saviresas, iki 
smulkmenų su specialistais apgalvo-
jęs viską komfortabiliam ir saugiam 
kurortui. Dešimties kilometrų Rau-
donosios jūros pakrantės dykumoje, 
pasitelkus pasaulinio garso architek-
tus amerikietį Maiklą Greivsą ir italą 
Alfredo Fredą,  buvo iškasti kanalai  
ir suprojektuotas vientiso architektū-
rinio stiliaus miestas. Beje, pradėjus 
kasti kanalus, pasipriešino Venecija, 
siekė uždrausti tokio miesto statybas, 
tačiau sumanymas Afrikoje įkurti 
„Veneciją“ pavyko. Virš miesto stie-
biasi kelios milžiniškos dirbtinės pal-
mės, tačiau daugybė ir tikrų. Ką nors 
sodinti ar keisti, netgi vilą perdažyti, 
mieste teisės neturi net vilas nusipirkę 
milijonieriai, kad nesuardytų vientiso 
kurorto stiliaus. 

Be kanalais plaukiojančių valčių El 
Gounos gatvėmis zuja mažučiai kaip 
Indijoje, vos du ar tris žmones pigiai  
vežantys spalvingi autobusiukai.

El Gouna - tikras rojus, deja, ne-
pigus jėgos aitvarų, banglenčių, van-
dens slidžių mėgėjams. Šis ramus 
Raudonosio jūros pakrantės miestas 
garsėja neįtikėtinai kruopščiai prižiū-
rimais golfo laukais. 

Didelė ekskursijų pasiūla

Jeigu Viduržemio jūros šalyse 
primygtinai peršama išsinuomoti 
automobilį ir juo keliauti, tai Egipte 
nepastebėjau nė vienos transportą 

keliautojams išsinuomoti siūlančios 
įmonės. Beje, dėl savito egiptiečių 
vairavimo stiliaus ir saugumo vai-
ruoti būtų sudėtinga. Tačiau kelionių 
pasiūla autobusais ir laivais didžiulė. 
Gali Asuano užtvanką pasiekti, ne tik 
pasaulio stebuklą Gizos piramides, 
Sfinksą, Karnako šventyklas ar po-
vandeniniu laivu leistis į Raudonosios 
jūros koralų rifą. Čia vėlgi priklauso 
nuo finansinių galimybių.

„Nieko neliesti, nebendrauti, ne-
kreipti dėmesio“, - griežtai perspėjo 
vadovas, kai keliavome po  įstabiąsias 
Egipto vietas, beje, nuo El Gounos 
nutolusias 300–400 kilometrų ir visai 
rimtai pasakojo istorijas, kai bandę 
pigiai nusipirkti suvenyrų keliautojai 
likdavo be pinigų ir nespėdavo į savo 
autobusus. 

Išties, Kaire, Luksore, turistus ata-
kuoja begalė įkyrių prekeivių arabų.  
Užtenka žvilgsniu paliesti jo siūlo-
mas menkavertes skulptūrėles, neti-
krus papirusus, pigius papuošaliukus 
ir jau neatsikratysi palydovo iki auto-
buso durų. Savo įkyrumu jie gerokai 
vargina. 

Visa laimė, kad sugrįžti į El Gouną...

Ell Gounos kanalų krantus jungia daugybė tiltų.

Kairo centre prie nacionalinio muziejaus budi kariškiai, o šalia muziejaus – valstybinis pastatas 
išdegusiais langais liudija nesenus neramumus. 

Arabas...

Grožėtis Egipto piramidėmis trukdo įkyrūs prekeiviai arabai. 
Autoriaus nuotr. 

Koralai - Raudonosios jūros turtas, jais galima grožėtis, tačiau 
jokiu būdu negalima liesti ar išsivežti. 
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 kampas

Apie š...

horoskopas

gimėįvairūs

 

AVINAS. Neblogų rezultatų galite 
tikėtis, jei kur nors vyksite sporto tiks-
lais, ruošite ar pristatysite projektą. 
Gali atsirasti proga sublizgėti sceno-
je, renginyje. Nuo trečiadienio daug 
dirbsite ir dar daugiau reikalausite iš 
kitų. Savaitgalį vargu ar jausite šven-
tines nuotaikas. Jei elgsitės provo-
kuojančiai, impulsyviai, to netoleruos 
antroji pusė ir aplinkiniai. Negalėsite 
pakęsti kritikos. Pasistenkite susiimti, 
tuomet per Velykas turėsite šansų pa-
tirti ir malonių staigmenų.

JAUTIS. Šiuo metu jums turėtų 
sektis meilės ir kūrybos fronte. Jūs 
arba kažkas iš artimųjų gali ruoštis 
kelionei, egzaminams ar pan. Ati-
džiau prižiūrėkite vaikus. Į periodo 
pabaigą atsiras neplanuotų ūkinių, 
techninių rūpesčių arba susirūpinti 
privers sveikatos problema. Savaitga-
lį vertėtų itin pasisaugoti peršalimo, 
apsinuodijimo, alergijų. Neužsnūs-
kite prie vairo ir nevairuokite išgėrę 
alkoholio, slopinančių vaistų. Pasi-
ruošimas Velykų pobūviui jus turbūt 
vargins, nesinorės nei šurmulio, nei 
svečių.

DVYNIAI neieškosite žodžio 
kišenėje. Tikėtini interviu, svarbūs 
susitikimai. Regis, rasite bendramin-
čių ir sąjungininkų. Nuo trečiadienio 
tapsite itin jautrūs emociškai. Kiti iš 
jūsų reikalaus ištikimybės ir garan-
tijų, o jūs abejosite, ar verta įsiparei-
goti. Artėjant savaitgaliui ims traukti 
avantiūros, nuotykiai. Galite susigun-
dyti pirkiniu ar pramoga, kurie bus 
nuostolingi. Rizikingai elgsis ir jūsų 
vaikai. Regis, šventinės išlaidos bus 
nesaikingos.

VĖŽYS nuo pirmadienio pora die-
nų aktualiausi bus finansiniai ir turti-
niai klausimai. Galbūt atsiras įsidarbi-
nimo galimybė ar šansas papildomai 
užsidirbti, kažką įsigyti naudingomis 
sąlygomis. Galite patirti romantišką 
nuotykį. Galima neplanuota kelio-
nė, svečias.Savaitgalis prasidės ne 
itin maloniai. Regis, jausite emocinę 
įtampą, kurią sąlygos mėnulio užte-
mimo įtaka, o gal ir ne tik ji. Tikėtini 
momentai, kai su kuo nors bendrauti 

reikš susipykti. Pasistenkite neap-
kartinti Velykų švenčių nei sau, nei 
kitiems.

LIŪTAS šiuo periodu būsite ku-
pini didelių ambicijų. Pažįstamas 
asmuo gali pateikti pasiūlymą, susi-
jusį su nauju projektu. Arba kai kurie 
jūsų sumanymai sulauks norimo pa-
laikymo. Gali tekti tvarkyti skubius, 
svarbius reikalus, sudarinėti sutartis, 
tarpininkauti. Savaitgalį nenustygsite 
vietoje ir mėginsite daug kur suspėti. 
Deja, dėl rizikingo elgesio kelyje ar 
dėl netikėto sveikatos sutrikimo gali-
te pakliūti į bėdą. Per Velykas verčiau 
patys pasikvieskite svečių, nei kur 
nors vykite.

MERGELĖ porą dienų būsite iš-
siblaškę, užsisvajoję. Gali būti nelen-
gva laikytis darbų grafiko. Kita ver-
tus, jums turbūt seksis meilės, meno 
ir medicinos srityje. Norite ar nenori-
te, teks pasirūpinti ir piniginiais, tur-
tiniais reikalais, dokumentais. Velykų 
progos vizitai, pasiruošimai nelabai 
džiugins dėl neišvengiamų išlaidų ir 
sunkumų suderinti planus su mylimu 
žmogumi, vaikais. Neskolinkite bran-
gių daiktų, pinigų, nes vargu ar atgau-
site. Nepraraskite saiko ir atsargumo, 
ypač vaišinantis svaigalais ir kelyje

SVARSTYKLĖS šią savaitę gali-
mas susitikimas, kurio metu nuskam-
bės neblogas pasiūlymas. Nenuvils 
sudalyvavimas kolektyviniame ren-
ginyje. Tačiau nuo trečiadienio jau-
sitės prasčiau. Galbūt slėgs apkalbos, 
artimo žmogaus sveikatos bėdos ar 
kt. Savaitgalis, nors ir priešventinis-
šventinis, skatins nervingumą, dirglu-
mą. Norisi ramybės ir taikos, tačiau 
kažkam vis neįtinkate. Susierzinę ap-
linkiniai ves jus iš pusiausvyros. Kiek 
įmanoma, stenkitės kurti harmoniją.

SKORPIONAS šiuo metu teks 
tvarkyti daugybę reikalų. Padaugės 
aiškumo, ką ir kaip reikia daryti. Gali-
te pasirašyti palankų kontraktą, įsigyti 
planuotą ilgalaikio naudojimo daiktą, 
pagerinti buities ar darbo sąlygas. Į 
periodo pabaigą situaciją pablogės. 
Pavojų kelia aplaidus ir nelegalus 
darbas, svaigalų vartojimas, abejotini 
komentarai. Savaitgalis žada keisto-
kas nuotaikas. Regis, noras atsiriboti 

nuo žmonių, atitrūkti nuo realybės, 
jus skatins simuliuoti ligą. Kita ver-
tus, sveikata išties bus lengvai pažei-
džiama.

ŠAULYS šią savaitę neblogai sek-
sis santykių su užsieniu, teisėtvarkos, 
kultūros, aukštojo mokslo, tarptauti-
nės komercijos, turizmo srityse. Ti-
kėtinas noras pasireikšti ar paveikti 
kitus. Visgi jei pernelyg skubėsite ar 
kažkokiai rizikai paskatinsite vaikus, 
galite pridaryti žalos. Šeštadienį būsi-
te nusiteikę aktyviai leisti laiką ir ieš-
kosite tinkamos kompanijos. Saugo-
kite nuo pavojų vaikus, negadinkite 
draugystės piniginėmis peripetijomis. 
Pirma Velykų diena gali paskęsti mi-
gloje dėl nesaikingo alkoholio varto-
jimo. Jauskite saiką.

OŽIARAGIS kelias dienas jus 
turėtų džiuginti pavasariu dvelkianti 
meilė, aistra, finansiniai pasiekimai. 
Gana sėkmingai bus sprendžiami ir 
juridiniai, kelionių bei mokslo klau-
simai. Deja, į savaitės pabaigą emo-
cinis fonas prastės, daugės nemalonių 
rūpesčių. Nelengvas bus šis savaitga-
lis. Jausitės pažeidžiami, nesaugūs, ir 
būsite linkę dėl visų nesėkmių kaltinti 
kitus žmones, valdžią. Būtų geriau, 
kad nepolitikuotumėte ir neprovo-
kuotumėte konfliktų. Jei susipyksite 

su artimaisiais, Velykos apskritai gali 
būti švenčiamos be jūsų.

VANDENIS situaciją stipriai veiks 
partneriai, konkurentai. Panašu, kad 
įsitikinsite kažkieno teisumu ir ge-
ranoriškumu. Reikėtų neuždelsiant 
sutvarkyti finansinius reikalus: su-
mokėti mokesčius, skolas, draudimo 
įmokas, alimentus ir pan. Šį savaitgalį 
tikriausiai leisitės į kelią, kad pama-
tytumėte tuos, kurių pasiilgote, arba 
kuriuos tiesiog privalote aplankyti. 
Tikėtini keblumai, susiję su kelione, 
užsieniečiais, muitais, bagažu, įsta-
tymais ir formalumais, apie kuriuos 
neturite supratimo. Būkite itin budrūs 
už vairo.

ŽUVYS nuo pirmadienio derėtų 
užsiimti konkrečia veikla, rimčiau 
padirbėti darbe ir namuose. Pravartu 
ir pasportuoti, pasirūpinti sveikata. 
Nenumokite ranka į dalykinius pasiū-
lymus - jie išeis į naudą. Galite patirti 
ir romantišką nuotykį, sublizgėti sce-
noje. Deja, bus nemalonu, jei į pavir-
šių iškils ilgai slėptas dalykas, afera. 
Priešvelykiniai pasiruošimai šešta-
dienį nemažai kainuos, nes išlaidau-
site lyg be stabdžių. Galbūt kažkam 
rinksite dovaną. Įtikti bus labai sun-
ku. Pasisaugokite reketo, seksualinės 
prievartos.     -ELTA

pro memoria

tautos balas

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

Pirksiu arba nuomosiu žemės ūkio paskirties žemę 
Puntuko – Gražiavietės kadastrinėje vietovėje.

Nuomą galiu mokėti už trejus metus į priekį.
Tel. (8-687) 76191.

siūlo darbą
Ieškome tarptautinių pervežimų 

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

Reikalingas hidrotechnikas.
Tel. (8-698) 05251.

VYR. BUHALTERĖ – FINANSININKĖ (-AS)
Siūloma:
• Terminuota 2 metų darbo sutartis
• Darbas visu etatu.
CV siųsti: rlaukas@pikselis.lt 
iki balandžio 10 d.
Apie atrankos rezultatus informuosime 
tik pokalbio pakviestus kandidatus.
Kontaktinė informacija:
UAB „Ryšio laukas“ Tel.: (8-381) 58029.
El.paštas: rlaukas@pikselis.lt

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

www.jonroka.lt
Renkamės balandžio 2 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

PA M I N K L A I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

Akvilė LAUŽIKAITĖ, 
gimusi 03 23
Rugilė BAGDONAITĖ, 
gimusi 02 23
Matas VANAGAS, 
gimęs 03 23

Anykščių mieste
Stasys MAGYLA, gimęs 1949 m., mirė 03 28
Nijolė GORODILOVA, gimusi 1948 m., mirė 03 26
Boleslovas ŽEKONIS, gimęs 1935 m., mirė 03 24
Debeikių seniūnijoje
Vladislovas SKREBŪNAS, gimęs 1929 m., mirė 03 24
Albinas ARŠAUSKAS, gimęs 1940 m., mirė 03 24
Angelė JUŠKEVIČIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 03 27
Kavarsko seniūnijoje
Monika JURKĖNIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 03 24
Elena JUKNONIENĖ, gimusi 1945 m., mirė 03 25
Janina KURCINKEVIČIUTĖ, gimusi 1925 m., mirė 03 30
Svėdasų seniūnijoje
Juozas DEVENIS, gimęs 1950 m., mirė 03 23
Birutė SAPIEGIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 03 24
Irena VITARTIENĖ, gimusi 1951 m., mirė 03-27

Linas BITVINSKAS

Pavasaris, žinote, žiedai, 
gėlės, paukščiai, mėšlavežis 
– žodžiu, romantika. Tai gal 
apie mėšlą ir pakalbėkim. 
Niekas taip paniekinančiai 
neskamba, kaip mėgstamas 
lietuviškas žodis mėšlas arba  
šūdas. Kiek emocijų į jį lietu-
vis sudeda, kaip universaliai 
vartoja. Sakykim, turbūt gir-
dėjote posakį: „Iš šūdo auksą 
spaudžia“. Pasirodo, kad ne 
toks jis jau ir klaidingas.

JAV mokslininkai paskai-
čiavo, kad kasmet kanaliza-
cijos tvirtųjų biologinių ele-
mentų (žinoma, mokslininkai 
mūsų mėgstamą žodį keičia 
visokiomis įmantrybėmis) 
gyventojai pagamina po 7 
milijonus tonų. 60 procen-
tų iš jų eina trąšų gamybai. 
Tačiau pastaruoju metu kilo 
ir kitų idėjų. Kadangi, bio-
atliekas nuolat tikrina, ar jose 
ne per daug visokių metalų, 
kurie gali pakenkti, kilo idė-
ja išgauti iš jų metalus. Ypač 
tuos, kurie brangiausi – auksą 
ir platiną. Pasirodo – kanali-
zacijos turinys – tikras lobis. 
Arizonos universiteto moks-
lininkai tyrė pavyzdžius iš 94 
JAV miestų ir juose rado 50 
metalų. Buvo sudarytas net 
žemėlapis, kur ir kokio meta-
lo kuriame iš miesto kanali-
zacijų daugiausia. Aukso pa-
sirodė vienodai daug visose 
vietovėse. 

 Mokslininkų teigimu, 
aukso biologinėse atliekose 
buvo pakankamai, kad jį iš-
gautų. Kasmet miestams toks 
„auksas iš šūdo“ duotų po 13 
milijonų dolerių kiekvienam 
milijonui gyventojų. 

Beje, mokslininkai tiks-
liai nežino, iš kur tas auksas 
atsiranda kanalizacijoje. O 
mūsų protėviai ir be mokslo 
žinojo – iš šūdo. Pagarba pro-
tėviams.

Teko važiuoti autobusu iš 
Anykščių, kuris išvyksta 5 va-
landą 5 minutės. Turiu pasa-
kyti, kad baisu. Negana to, kad 
Anykščiuose šaligatviai nely-
gūs, bet tokiu metu ir apšvie-
timo nėra. Net ant tilto. Jeigu 

Nereikia taupyti saugumo sąskaita
mane būtų kas nors užpuolęs, tai 
net užpuoliko negalėčiau paskui 
apibūdinti. 

Tas pats ir autobusų stoty-
je – tamsos gadynė, nė vienos 
lempos. Nusilaužiau bato kulną, 
susimušiau galvą. Nežinau, gal 

anykštėnai turtingi ir visi savo 
automobiliais važinėja, o man 
teko autobusu važiuoti. Bet taip 
būti negali. Net vadinamosiose 

trečiosiose šalyse tiltai būna ap-
šviesti. Taupyti yra gerai, bet ne-
galima taupyti saugumo sąskaita. 

Lima GALINYTĖ

S k e l b i m a s

AB ”Anykščių melioracija”, įmonės kodas 154110362, 
Mindaugo g.23, Anykščiai, valdybos iniciatyva ir sprendimu 
šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris 
įvyks 2015 m. balandžio 27 d. Susirinkimo pradžia 11 val.  
(registracijos pradžia 10:30 val.).  

Darbotvarkė:  
1. Bendrovės metinis pranešimas.  
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir 

veiklos ataskaita.  
3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 
4. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.  
5. Bendrovės ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas ir nuoma. 
6. Audito įmonės rinkimas ir atlyginimo nustatymas.  
 
Susirinkimo apskaitos diena - 2015m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir 

balsuoti susirinkime gali tie asmenys,  kurie bus akcininkais 2015-04-
23 dienos pabaigoje.  

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų 
projektais ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, 
akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje nuo balandžio 23 d.
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Nuoširdi padėka gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir seselei 
Astai BARTULIENEI.

 M. ir D. VASILIAUSKŲ

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, kaimy-
nams, bendradarbiams, UAB “Vikonas”, “Ažuožerių so-
dai”, Anykščių komunalinio ūkio laidojimo namų darbuo-
tojams, Dabužių bendruomenei, giedotojams ir visiems, 
padėjusiems palydėti į amžino poilsio vietą Moniką 
JURKĖNIENĘ.

Vyras, vaikai ir anūkai

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.

Nekilnojamasis turtas

Mišką su žeme ar išsikirsti visoje 
Lietuvoje.

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

Brangiai - miškus ir žemes žem-
dirbystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

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

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

Įvairaus amžiaus mišką visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-609) 27149.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

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.

Brangiai ir skubiai - įvairių 
markių (1930-2005m.) lengvuo-
sius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Bet kokios bū-
klės. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius au-
ginti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

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

Brangiai - veršelius, avių prie-
auglį iki 18 mėn. 

Tel. (8-606) 13525.

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

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

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Sodą Pavariuose. 9 arai žemės. 
2 aukštų mūrinis namas su pato-
gumais. Tvarkinga aplinka.

Tel. (8-699) 66202.

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

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

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

Tel. (8-630) 57490.

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.

Kita

Tujas gyvatvorei (kolonines, ru-
tulines ir „Smargad” formų). 

Tel. (8-606) 22542.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Balandžio 2 d. (ketvirtadienį) pre-
kiausime Kaišiadorių paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir kiaušinius dedančiomis vištomis bei spec. 
lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414): Raguvėlėje 
9.10, Juostininkuose 9.20, Troškūnuose (turgelyje) 9.30, 
Vašokėnuose 9.45, Surdegyje 9.55, Papiliuose 10.00, 
Viešintose 10.10, Didžiuliškėse 10.20, Padvarninkuose 
10.25, Andrioniškyje 10.30, Piktagalyje 10.45, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.00, N. Elmininkuose 
11.15, Elmininkuose 11.20, Čekonyse 11.25, Svėdasuose 
(prie turgelio) 11.45, Varkujuose 12.00, Debeikiuose 12.10, 
Rubikiuose 12.20, Burbiškyje 12.25, Katlėriuose 12.35, 
Pašiliuose 12.40, Skiemonyse 12.50, Staškuniškyje 13.15, 
Kurkliuose 13.25, Šlavėnuose 13.35, Ažuožeriuose 13.55, 
Pagiriuose 14.00, Dabužiuose 14.05, Kavarske 14.20, 
Janušavoje 14.30, Pienionyse 14.35, Repšėnuose 14.40, 
Traupyje 14.45, Laukagaliuose 14.55, Levaniškyje 15.05.

Tele loto Lošimas Nr. 990 Data: 2015-03-29
Skaičiai: 43 21 59 74 54 51 67 24 57 26 71 46 09 70 39 48 53 38 

29 15 06 28 04 55 62 60 20 30 33 37 45 64 52 69 07 (keturi kampai) 
44 03 58 41 65 (eilutė) 02 68 14 10 34 (įstrižainės) 35 50 11 63 12 
56 31 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0070599 Automobilis “Fiat Punto” 0413039 Automobilis “Ford 

Fiesta” 020*853 Pakvietimas į TV studiją 035*195 Pakvietimas į TV 
studiją 030*135 Pakvietimas į TV studiją

2015-04-10 12 val . Anykščių r. 
sav., Svėdasų sen., Visėtiškių k. 
bus atliekami žemės sklypo kad. 
Nr. 3442/0001:248 ženklinimo 
darbai. Matininkas Rytis Grigas, 
tel. nr. +37061469939, Vilnius, 
Kalvarijų g. 149.

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

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

Tvenkinių kasimas, kelių for-
mavimas, žemės lyginimo dar-
bai.

Tel. (8-647) 48473.

Žemių kasimo, lyginimo, veži-
mo darbai. Tvenkinių kasimas, 
valymas. Kelių tiesimas.

Tel. (8-687) 38715, 
(8-682) 22850. 

Mažu ekskavatoriumi kasa pa-
matus, kanalizacijos, drenažo 
griovius. Išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-615) 30051.

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

Tel. (8-682) 36806.

Remontuoja minkštus baldus, 
keičia gobeleną, spyruokles, 
poroloną, gamina čiužinius. 
Naudoja tik lietuviškus gobele-
nus. Pasiima ir parveža.

www.atnaujinkbaldus.lt
Tel. (8-610) 10341.

Gręžtiniai pamatai; namų šiltinimas; 
terasos; tiltai; tvoros; darbai iš akmens; 
rąstinės pirtys; aplinkos tvarkymas; visi 
vidaus apdailos darbai ir kt.

Tel. (8-606) 60911. 
 
Miško išpjovimo ir ištraukimo pa-

slaugos. 
Tel. (8-662) 59237.

Dovanoja

Geros ožkos ožkytę.
Tel. (8-613) 49165.

UAB „Birvėtos tvenkiniai“
parduoda karpius 

tvenkinių įžuvinimui.
Tel.: (8-386) 5-91-14, 

(8-628) 53786.

Ačiū gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir seselei Astai 
BARTULIENEI už rūpestį ir gerą žodį.

Julė SKREBŪNAITĖ

Dėkojame šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slau-
gytojai Astai BARTULIENEI.

M ir B. VILUČIAI
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sprintasredaktorei nežinantNNN
šiandien

balandžio 1 d.

balandžio 2 d.

balandžio 3 d.

Benjaminas, Ginas, Gina, Kor-
nelija.

balandžio 2 d. pilnatis.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Hugonas, Teodora, Teodoras, 
Rimgaudas, Dainora.

Pranciškus, Jostautas, Jos-
tautė, Pranas, Elona.

Irena, Ričardas, Vytenis, Rim-
tautė, Kristijonas.

oras

+4

+7

Nuo šiol kiekvienas apsidraudęs 
metiniu privalomuoju draudimo 
„Lietuvos draudime“ visą parą visus 
metus gaus nemokamą pagalbą ke-
lyje. „Lietuvos draudimo“ teigimu, 
tai yra revoliucinis pokytis draudi-
mo srityje – iki šiol privalomasis 
draudimas neretai buvo vertinamas 
kaip „draudimas kitam“; dabar gy-
ventojai galės gauti ir apčiuopiamos 
naudos sau.

„Atlikę klientų poreikių tyrimą, 
pamatėme, jog didžioji dauguma 
klientų norėtų iš privalomojo drau-
dimo gauti ir vertės sau, o 7-iems 
iš 10-ies vairuotojų aktualiausia 
paslauga yra būtent pagalba kelyje 
nutikus įvairiems nemalonumams ar 
gedimams. Tai suprantama, nes eis-
mo įvykiai sudaro tik apie 10 proc. 
visų pagalbos tarnybos iškvietimų. 
Todėl „Lietuvos draudimas“ priėmė 
svarbų sprendimą ir įtraukė pagalbą 
kelyje kaip neatsiejamą privalomojo 
draudimo dalį. Tikime, kad nuo šiol 
klientai pajus, kad yra skirtumas, 
kur draustis ir drausdamiesi ieškos 
vertės sau“, – sakė „Lietuvos draudi-
mo“ skyriaus Anykščiuose vadovas 
Juozas Vilimas.  

Gali atsipirkti jau po 
vieno iškvietimo

„Lietuvos draudimo“ pagalbą 
kelyje teikiančios tarnybos duome-
nimis, vidutiniškai 2014 m. vienas 
iškvietimas dėl situacijų, kai prireikė 

„Lietuvos draudimas“ klientams padės kelyje: atveš degalų ir pakeis ratą
Skubant į darbą neužsivedė variklis. Važiuojant nuleido padan-

gą. Neapsižiūrėjus baigėsi degalai, o degalinės akiratyje nėra. Dar 
blogiau – automobilis sumaitotas avarijoje ir prireikė jį „nutemp-
ti“.  Anksčiau pakliuvus į panašias situacijas tekdavo arba prašyti 
artimųjų pagalbos, arba paploninti piniginę kviečiant į pagalbą 
taksi vairuotoją ar techninės pagalbos meistrą. Dabar visa tai gali 
būti sutvarkoma vien tik apsidraudus privalomuoju draudimu. 
Žinoma, jei tik žinote, kad yra skirtumas, kur draustis. 

keisti ratą, užsitrenkė raktai, neužsi-
vedė variklis, automobilis užklimpo 
ar teko automobilį transportuoti kai-
navo 84 eurus (291 litus). 

„Nesudėtinga paskaičiuoti, kad 
vos viena tokia nutikusi situacija per 
metus – ir draudimas jau „atsipirko“, 
o žmogus išvengė bereikalingų išlai-
dų ir draugų ar artimųjų gaišinimo. 
Kaip rodo praėjusių metų skaičiai, 
vidutiniškai mūsų pagalbos kelyje 
tarnyba į vietą atvyksta per 50 mi-
nučių”, – sako „Lietuvos draudimo“ 
atstovas. 

Dažniausios bėdos – 
dėl padangų ir variklio

Kas trečias pagalbos iškvietimas 
būna susijęs su elektros sistemos ge-

dimais. Bėdų atsiranda ir prireikus pa-
keisti ratą (ypač dažnai tokių prašymų 
sulaukiama iš moterų) – įvažiavus į 
aštrią duobę ar prakiurdžius piktava-
liams; maždaug kas dešimtas iškvie-
timas būna dėl rato keitimo, kiek ma-
žiau – dėl neužsivedančio variklio. 

„Lietuvos draudimo“ pagalba ke-
lyje vairuotojai gali pasinaudoti taip 
pat užsitrenkus durelėms ar raktams, 
pasibaigus degalams ar užklimpus. 

Kaip rodo bendrovės atliktas eks-
perimentas, tik 3 proc. vairuotojų 
linkę kitiems suteikti pagalbą ištikus 
gedimui ar bėdai. „Taigi tai draudi-
mas ne tik nuo netikėtų išlaidų dėl 
bėdų kelyje, bet tuo pačiu ir nervų 
bei artimųjų laiko draudimas, nes 
žinai, kad garantuotai ir operatyviai 
gausi pagalbą“, – sako J. Vilimas.

Galimybe laimėti BMW 7 ir nauju, kitokiu privalomuoju „Lie-
tuvos draudimo“ draudimu aktyviai domėjosi  vairuotojai, o kai 
kuriems pasisekė juo apsidrausti vos už 1 eurą. 

Nuotrauka A. Aleksandravičiaus 

Ką svarbu žinoti apie naująjį 
„Lietuvos draudimo“ privalomąjį draudimą:

• pagalba kelyje apsidraudusiems klientams teikiama visus 
metus, visą parą, visoje Lietuvoje

• gelbsti įvairiose situacijose (pasibaigė kuras, neužsiveda 
variklis, užsitrenkė durelės, prakiuro padanga ir kt.)

• gali atsipirkti jau po vieno pagalbos iškvietimo
• vidutiniškai sutaupo 84 eurus (291 lt) išlaidų bėdų kelyje 

atveju
• prireikus suteikiama konsultacija telefonu
• apsaugo nuo streso kelyje, artimųjų gaišinimo, sutaupo 

nervų ir pinigų 
• operatyviai atvyksta techninės pagalbos tarnyba.

Užsak. Nr. 485

Kažkas nepaaiškinamo vyks-
ta Anykščių savivaldybėje. Jos 
oficialiame puslapyje, kuris re-
prezentuoja Anykščių rajoną, 
dingsta informacija. Dar įdo-
miau, kad informacija dingsta 
apie jau išeinančios valdžios 
valdymo metus. 

Pasirinkus savivaldybės pus-
lapyje rubriką „Naujienos“, jas 
galima peržiūrėti tik nuo šių 
metų kovo. Žiūrint toliau, kita 
naujiena  - iš 2014 sausio, o dar 
toliau – jau 2010 metų gruodžio. 
Nuo tos datos informacija pa-
teikiama tvarkingai. Dar labiau 
keista, kad visa dingusi informa-
cija beveik sutampa su išeinan-
čios valdžios valdymo kadencija 
(rinkimai vyko 2011 metų vasa-
rio 27 dieną). 

Kyla klausimas, kodėl dingo 
informacija? Kas joje buvo tokio, 
kad oficialios rajoną reprezentuo-
jančios žinios tiesiog išnyko? Juk 

Savivaldybė naikina istoriją?
išeinantieji ne kartą trimitavo, 
kokia bloga ir „perkama“ Anykš-
čių žiniasklaida, buvo bandoma 
ją „prismaugti“ taikant tiek eko-
nominį spaudimą, tiek sunkinant 
galimybes gauti informaciją, galų 
gale oficialioms žinioms skleisti 
už šimtą tūkstančių litų per metus 
net visas skyrius savivaldybėje 
buvo sukurtas...

Kaip sakoma, politikoje nie-
kas nevyksta atsitiktinai. Jei taip 
- reiškia, kad žinios iš social-
demokrato Viliaus Juodelio vis 
dar vadovaujamos savivaldybės 
administracijos puslapio išnyko 
ne atsitiktinai. Tik kodėl? Ar dėl 
jų valdžia mano pralaimėjusi rin-
kimus, ar baiminasi būsimos nau-
jos valdžios savo darbų „revizi-
jos“, ar elgiasi pagal tipiškiausias 
kagėbistines tradicijas, kurios 
sako, kad tam, jog perrašytum 
istoriją, kaip patiems naudinga, 
pirma reikia sunaikinti buvusią?

Krepšinis. Sausio-kovo mėnesiais vyko veteranų (49 metai ir vyresni) krepši-
nio varžybos, kuriose dalyvavo Anykščių, Utenos ir Biržų komandos. Kiekviena 
komanda sužaidė po 6 rungtynes. Anykštėnai pergales šventė 5 rungtynėse ir iš-
kovojo pirmąją vietą. Žaidėjai apdovanoti taure ir medaliais. Rezultatyviai mūsų 
komandoje žaidė S.Živatkauskas, per rungtynes vidutiniškai pelnydavęs po 27 taš-
kus. A.Krisiūnas vidutiniškai pelnė po 12, R.Vasiliauskas – po 10 taškų. Anykščių 
veteranų komandoje taip pat žaidė J.Juknius, A.Liogė, A.Krikščiūnas, D.Raščius, 
K.Labutis, J.Šiaučiulis, A.Šniras, J.Kroponis, S.Uselis.   

Biatlonas. Kovo 27-29 dienomis anykštėnai biatlonininkai K.Vitkūnaitė ir 
L.Banys sezoną baigė Švedijoje, startuodami Baltijos šalių biatlono taurės varžy-
bose. Varžybos vyko Ostersunde trasose. Šešių šalių atstovai stojo į startą dvejose 
amžiaus grupėse. Sprinto rungtyje jaunių grupėje K.Vitkūnaitė finišavo ketvirta, 
jai tik dvylikos sekundžių pritrūko iki bronzos medalio. Jaunučių grupėje L.Banys 
finišavo keturioliktas. Užimti aukštesnę vietą sutrukdė netaiklūs šūviai šaudykloje. 
Persekiojimo rungtyje K.Vitkūnaitė iškovojo bronzos medalį, į priekį praleidusi tik 
Estijos ir Lenkijos sportininkes. L.Banys šioje rungtyje finišavo tryliktas.

Imtynės I.  Anykščių KKSC imtynininkai dalyvavo tarptautiniame imty-
nių turnyre Poznanėje (Lenkija ). Turnyras skirtas imtynių klubo “Sobieski” 
30-mečio progai pažymėti. Tarptautiniame jaunių turnyre dalyvavo 126 spor-
tininkai iš Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos. Moterų imtynių nugalėtojomis tapo 
V.Kavaliauskaitė, G.Dilytė ir G.Čeponytė. Antrąsias vietas savo svorio kategori-
jose laimėjo V.Navikaitė ir  E.Jogėlaitė. Graikų - romėnų imtynių nugalėtojais tapo 
V.Kavaliauskas  (33 kg). Finalinėse kovose nusileidę Ukrainos sportininkams an-
tras vietas laimėjo E.Žibutis (66 kg), D.Žvikas (73 kg). Po turnyro varžybų organi-
zatoriai  sportininkus  pakvietė papramogauti vandens atrakcionų parke, aplankyti 
gražiausias Poznanės vietas. Į šį turnyrą sportininkai atvyko prieš dvi dienas, kad 
galėtų kartu su Poznanės klubo imtynininkais pasitreniruoti,  pasikeisti  patirtimi ir 
pasivaržyti treniruočių stovykloje.

Imtynės II. Walbrzyche (Lenkija) vykusiame Europos U23 imtynių čempionato 
moterų imtynių turnyre pasaulio ir Europos jaunimo čempionatų prizininkė Danutė 
Domikaitytė pirmoje kvalifikacinėje kovoje taškais 4:7 pralaimėjo Annai Schell iš 
Vokietijos, kuri pasiekusi pergales prieš ukrainietę Al.Belinską ir rusę T.Morozovą, 
pateko į finalą bei atvėrė Danutei kelią kovoti dėl bronzos. Pirmoje paguodos imty-
je Danutė įveikė Ukrainos sportininkę rezultatu 8:4. Lemiamoje kovoje dėl bronzos 
medalio grūmėsi su  2013 metų pasaulio ir Europos jaunimo čempionato prizininke 
iš Rusijos T.Morozova ir jai pralaimėjo. D. Domikaitytė iškovojo aukštą penktą 
vietą.

Imtynės III. Anykštėnas imtynininkas D.Krikščiūnas su Lietuvos jaunimo rink-
tine savaitgalį dalyvavo tarptautiniame turnyre Vengrijoje, pirmoje kovoje pralai-
mėjęs sportininkui iš Čekijos jis iš tolimesnių varžybų iškrito. Po turnyro jaunimo 
rinktinė pasiliko Vengrijoje, kur dalyvaus sporto stovykloje su geriausiais Europos 
jaunimo amžiaus grupės imtynininkais.

Karatė. Kovo 28 dieną Kėdainiuose vyko Lietuvos kyokushin karatė jaunučių 
čempionatas. Čempionate dalyvavo 376 sportininkai iš visos Lietuvos. Anykščiams 
atstovavo 14 sportininkų. Vaikai, kurie pateko tarp prizininkų, laimėjo mažiausiai 
tris kovas. Sėkmingiausiai iš anykštėnų kovojo A.Prusakovaitė, užėmusi 2-ąją vietą 
(12-13 metų amžiaus grupėje, svorio kategorijoje iki 50 kilogramų). Toje pačioje 
amžiaus grupėje tarp vaikinų (svorio kategorijoje iki 40 kilogramų) G.Kiškis iško-
vojo 3-ąją vietą.  14–16 metų amžiaus grupėje tarp vaikinų (svorio kategorijoje per 
75 kg) K.Kučys iškovojo 3-ąją vietą. K.Kučys pateko į Lietuvos kyokushin karatė 
kadetų rinktinės kandidatų gretas.

Seimas priėmė anykštėno Ser-
gejaus Jovaišos pasiūlytą įsta-
tymo pataisą, pagal kurią bus 
baudžiami rūkantys vairuotojai, 
jei automobilio salone yra vaikai 
arba nėščios moterys. Prieš šią 
pataisą balsavo tik trys parla-
mentarai, tarp jų ir kitas anykš-
tėnas Seimo narys Ričardas Sar-
gūnas. Paradoksas, jog įstatymo 
pataisai nepritaręs R.Sargūnas 
yra nerūkantis, o įstatymo inici-
atorius S.Jovaiša - rūkalius.

Sąmokslo teorijų kūrėjai galė-

Ričardas Sargūnas saugo nuo 
keblių situacijų policininkus

tų aiškinti, kad R.Sargūnas prieš 
S.Jovaišos pataisą balsavo todėl, 
kad jo politinis konkurentas ne-
užsidėtų pliusiuko, jog įstatymą 
pakeitęs. Tačiau gali būti, kad 
R.Sargūnas norėjo apsaugoti po-
licijos pareigūnus nuo sudėtingų 
ir nemalonių situacijų. Bausi 
vairuotoją, kad rūko važiuoda-
mas su nėščia moterimi, o ši 
paaiškins, jog jau dešimt metų 
tokių pat formų. Nors prasmek 
skradžiai į tokią situaciją pakliu-
vęs.   

- Ponas policininke, – kreipiasi 
susirūpinęs vyras. – Mano žmona 
vakar išėjo iš namų pasivaikščioti 
ir negrįžo.

– Aprašykite ją, kaip ji buvo ap-
sirengusi?

– Na, moteris, kaip moteris. Su 
suknele. Su ja buvo šuo.

– Koks šuo?
– Foksterjeras, 32 cm aukščio, 

dešinė ausis juoda, užpakalinė kai-
rioji letena – labiau dėmėta, kaklo 
dirželis – juodas, akys rudos…


