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tracijos vadovų, tačiau pasikeitus 
įstatymas, leidžiantiems merui ir vi-
cemerui gauti daug didesnes algas nei 
iki šiol, jie uždirbs dvigubai daugiau 
nei administracijos direktorė Veneta 
Veršulytė ir jos pavaduotojas Saulius 
Rasalas. Nustatant pareigybinės al-
gos koeficentus merui ir vicemerui, 
Tarybai klausimų nekilo. Niekam 
nebuvo įdomu ir kiek gaus adminis-
tracijos direktorė. Tiesa, „Tvarkos ir 
teisingumo“ atstovas Vytautas Gal-
vonas per Tarybos posėdį sakė, kad 
dėl V.Veršulytės algos jis klausimo 
neuždavęs, nes „direktorės, kaip da-
mos, buvo nemandagu klausti“ ir pa-
siteiravo, kiek uždirbs pavaduotojas. 
Bendrojo ir juridinio skyriaus vedėjas 
Audronius Gališanka paskaičiavo, 
kad S.Rasalo alga „ant popieriaus“ su 
priedais bus 1 227 eurai. V.Veršulytės 
pareigybinės algos koeficentas vienu 
vienetu didesnis nei S.Rasalo, o stažas 
valstybės tarnyboje, už kurį moka-
mas priedas, V.Veršulytės ir S.Rasalo 
turėtų būti panašus. Tad nemandagiai 
atskleisime, jog direktorė turėtų už-
dirbti kokiu šimtu eurų daugiau nei 
jos pavaduotojas – apie 1300 eurų.

Pirmąjį šių metų ketvirtį buvusio 
savivaldybės administracijos direkto-
riaus Viliaus Juodelio algos vidurkis 
buvo 1418 eurų, jo pavaduotojo Va-
lentino Patumsio – 1281 euras. Nauji 
administracijos vadovai uždirbs kiek 
mažiau nei senieji, nes jų stažas vals-
tybės tarnyboje pastebimai mažesnis.     

Gyvenimas jau gerėja – rajono vadovai 
uždirbs dvigubai daugiau Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Didieji pokyčiai pasikeitus valdžiai prasidėjo nuo rajono vadovų algų didinimo. Anykščių rajo-
no Taryba ketvirtadienį nustatė mero liberalo Kęstučio Tubio ir vicemero konservatoriaus Sigučio 
Obelevičiaus pareigybinės algos koeficentus. Naujieji rajono vadovai uždirbs dvigubai daugiau nei 
ankstesnė rajono valdžia.

Konservatorius Sigutis Obelevičius dirbdamas vicemeru gaus didesnę algą nei gaudavo būdamas 
meru, o meras liberalas Kęstutis Tubis uždirbs dvigubai daugiau nei buvęs meras.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
algos. Pirmąjį šių metų ketvirtį meras 
(S.Obelevičius) uždirbo 1418 eurų 
“ant popieriaus”, vicemeras (Donatas 
Krikštaponis) - 963 eurus.

Iki šiol rajono vadovų alga buvo 
panaši kaip savivaldybės adminis-

rajono vadovai dar gaus ir kelių šimtų 
eurų priedus už stažą valstybės tar-
nyboje. Ir K.Tubis, ir S.Obelevičius 
valstybės tarnyboje dirba daug metų, 
o maksimalus priedas už stažą 24 
proc. arba ketvirtadalis pareigybinės 

Naujasis naujojo mero pareigybi-
nės algos koeficentas - 18, vicemero - 
15. Šį skaičių reikia dauginti iš 130,5 
euro. Taigi mero K.Tubio “popieri-
nė” alga be priedo bus 2 349 eurai, 
S.Obelevičiaus - 1 957,5 eurų. Abu 

Anykščių baseinas pelningas

Levaniškį jo gyventojai daž-
nai vadina tiesiog užkampiu. 
Kodėl? Nes kaimas įsikūręs 
trijų rajonų pakraštyje – yra 
atokiausias Anykščių rajono 
kampelis, šalia – Ukmergės ir 
Panevėžio rajonai. Tačiau Le-
vaniškis, išsidėstęs abipus Ne-
vėžio, dar gyvas – čia veikia net 
dvi bendruomenės, yra veiklos 
ir jaunimui.

„Sveikatos oazės“ direktorė 
Sonata Veršelienė teigia, kad 
pernai baseine apsilankė 56 
tūkst. 195 žmonės.

Levaniškiai - kaimas, kuriame 
vis dar yra jaunimo

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Levaniškių bendruomenės „Abipus Nevėžio“ 
pirmininkė Jurgita Verikienė džiaugėsi, kad 
kaime vis dar nemažai jaunimo.        

Traupio miestelio seniūne dirbanti levaniškietė 
Daiva Tolušytė teigė, kad levaniškiečiai – labai 
bendruomeniški žmonės.    

Lietuvai nereikia Kubos likimo
Juozas DANILAVIČIUS, pe-

dagogas, vadovėlių autorius:  
„Man patinka, kai žmonės ne-
sivelia į ginčus matydami, kad 
nėra prasmės“.

Anykščiuose - 
du nauji 
turistiniai 
projektai

Krūmai. Kas išnyksta – tai jau 
amžiams. Dar prieš metus rašėme, 
kad prie Anykščių teismo vagys nu-
kniaukė kelis rododendrų krūmus. 
Tačiau nei pernai pavasarį, nei šiemet 
jų niekas taip ir neatsodino.

Reabilitavo. Anykščių rajono apy-
linkės teismas panaikino teistumą bu-
vusiam Anykščių rajono prokuratū-
ros prokurorui Arenijui Baltrušaičiui. 
Jis buvo teistas dėl profesinės veiklos. 
Reabilitacija buvusiam prokurorui 
suteikia galimybę grįžti į teisėsaugos 
sistemą.

Bylinėjasi. Vakar Anykščių rajono 
apylinkės teismas nagrinėjo Jonavos 
savivaldybės ieškinį Anykščių ben-
drovei „Anrestas“. UAB „Anrestas“ 
atliko VŠĮ Bukonių PSPC slaugos ir 
palaikomojo gydymo patalpų rekons-
travimo projektą. Jonavos valdininkai 
bando įrodyti, kad Anykščių statybi-
ninkai vėlavo net dvejus metus ir ban-
do prisiteisti delspinigius.

Parama. Anykščių rajono seniūni-
jų ir miesto socialinio darbo organi-
zatorių duomenimis, 2014 m. dėl so-
cialinių paslaugų ir paramos kreipėsi 
236 socialinės rizikos grupės suaugę 
asmenys.

Minėjimas. Šeštadienį, gegužės 9 
dieną, Kurklių ir Anykščių karių ka-
pinėse, vyks pergalės prieš nacistinę 
Vokietiją 70-ųjų metinių minėjimas ir 
žuvusiųjų pagerbimas. Kurklių karių 
kapinėse minėjimas prasidės be 15 
minučių devynios ryte, o Anykščių 
karių kapinėse – 10 valandą. Organi-
zatoriai kviečia visus norinčius daly-
vauti.

Knyga. Gegužės 6 d. (šeštadie-
nį) Anykščių koplyčioje – Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre (Vilniaus 
g. 36, Anykščiai) 13 valandą BR. 
Kunigas Antanas OFM pristatys Ma-
rijos Valtortos knygą „Taip man buvo 
skleista Evangelija“. 

Grupė. Iš „Velnio akmens“ į „De-
vilstone“ pavadinimą pakeitusiame 
festivalyje pasirodys svečiai iš Islan-
dijos. Tai grupė „The vintage cara-
van“. Vienas iš šios muzikos grupės 
išskirtinių bruožų – retro muzikos 
motyvai.
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spektras

Temidės svarstyklės
Tujos. 2015-04-30, apie 7 val., 

Viešintų miestelyje pastebėta, 
kad iškastos ir pavogtos 41 tujos, 
žyminčios namų valdos teritoriją. 
Nuostolis – 820 eurų.

Sprogmuo. 2015-04-30, apie 
18 val. 20 min., Troškūnų se-

niūnijos laukuose, vykdant žemės 
kasimo darbus, rastas daiktas, pa-
našus į sprogmenį. Atvykę išmi-
nuotojai nustatė, jog rasta II-ojo 
pasaulinio karo aviacinė bomba. Ši 
bomba kėlė pavojų aplinkiniams, 
todėl buvo sunaikinta vietoje. 

Gegnės. 2015-05-01, apie 12 

val., Svėdasų seniūnijoje pastebė-
ta, kad iš sodybos kiemo pavogta 
22 gegnės. Nuostolis – 173 eurai.

Smurtas. 2015-05-02, apie 16 val. 
30 min., Debeikių kaimo gyvento-
jas, gimęs 1977 m., įbėgęs į kaimyno 
kiemą, panaudojo fizinį smurtą prieš 
37-erių metų vyriškį. Po to išbėgęs į 

gatvę, jis užšoko ant pravažiuojan-
čio automobilio variklio gaubto, 
priklausančio 53-ejų metų vyriš-
kiui, ir jį įlenkė. Taip pat vyriškis 
išplėšė toje pačioje gatvėje esančio 
namo durų kabliuką, o įėjęs į namą 
spardė šaldytuvą, grasino namo 
gyventojams.

Sezoninių darbuotojų paklau-
sa Anykščių rajone yra minimali. 
„Nuo metų pradžios daugiausiai 
laikinųjų darbuotojų įdarbinome 
Miškų urėdijoje. Ten įdarbinta 12 
žmonių. Melioracijos įmonėse 
įdarbinti 9 žmonės, pas ūkininkus 
- 15 žmonių. Ūkininkai paprastai 
įdarbina po 1-2 žmones“,- sakė 
J.Kairienė. Jos teigimu, dalis žmo-
nių pas ūkininkus dirba ir pagal 
kvitus, tačiau ši paslauga nėra po-
puliari. Darbo birža remia įmones, 

Bedarbiams gerų žinių nėra
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Lietuvos darbo biržos duomenimis, žemės ūkio sektoriuje dar-
buotojų trūksta, tačiau Utenos teritorinės darbo biržos Anykščių 
skyriaus vadovė Jolita Kairienė sako, kad Anykščių rajone sezo-
ninių darbininkų beveik nereikia.

kuriančias naujas darbo vietas. Tuo 
gali pasinaudoti ir ūkininkai – jie 
gauna valstybės finansinę paramą, 
kai sudaro įdarbinimo subsidijuo-
jant sutartis. Ūkininkams mokama 
subsidija darbo užmokesčiui ir nuo 
šio darbo užmokesčio apskaičiuo-
toms draudėjo privalomojo valsty-
binio draudimo įmokoms iš dalies 
kompensuoti. Tai padeda jiems 
taupyti lėšas, įdarbinti tinkamų 
darbuotojų ar juos laikinai pakeisti 
kitais.

Su ūkininkais teritorinės darbo 
biržos sudaro sutartis dėl darbuo-
tojų įdarbinimo subsidijuojant, kai 
už įdarbintą asmenį numatytą lai-
kotarpį mokama subsidija darbo 
užmokesčiui. Taip pat sudaroma 
darbo įgūdžių įgijimo rėmimo su-
tartis, kai ūkininkui kompensuoja-
mos tinkamo kvalifikuoto darbuo-
tojo parengimo tiesiogiai darbo 
vietoje išlaidos. „Anykščių rajone 
su ūkininkais tokias sutartis nesam 
linkę sudaryti, nes šios priemonės 
skirtos tam, kad atsirastų ilgalaikė, 
o ne sezoninė darbo vieta, o ūki-
ninkams dažniausiai reikia sezo-
ninių darbininkų“,- paklausta apie 
šias galimybes, kalbėjo J.Kairienė. 

Beje, nors visame pasaulyje dau-
giausiai darbo vietų sukuriama pas-
laugų sektoriuje, Anykščiuose čia irgi 
visiškas štilis. „Paslaugų sektorius 
irgi kol kas nieko neprašo. Sakykim, 
„Maxima“ skelbia, kad Lietuvoje 
įdarbins tiek ir tiek darbuotojų, bet į 
mus „Maxima“ niekada nėra kreipu-
sis“,- kalbėjo J.Kairienė. Jos teigimu, 
neplanuojama, kad vasarą atsirastų 
darbo vietų jaunimui ir mokslei-
viams. „Pernai nebuvo nei poreikio, 
nei pasiūlos, tas pats turėtų būti ir 
šiais metais”,- dėstė J.Kairienė. 

Lietuvos darbo biržos duomeni-
mis, kituose rajonuose sezoninių 
darbininkų netgi trūksta. Sakykim, 
sraigių verslas suteiks užimtumą 
Alytaus regiono gyventojams – se-
zoniniam darbui apie 200 darbuo-
tojų įdarbins UAB „Hesona“.

Anykščiuose gali atsirasti du nauji turistiniai maršrutai, kurių vie-
no centras bus Laimės žiburys, o kito – Šeimyniškėlių piliakalnis.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

gyvenvietė ir paminklas žydų geno-
cido aukoms atminti. 

„Laimės žiburys iki šiol yra turistų 
vienas lankomiausių objektų Anykš-
čiuose, bet ši vieta apleista, paminklas 
daugelį metų nesutvarkytas: obelis-
kas yra apaugęs kerpėm ir samanom, 
nuo laiko akmenys pajuodavę, laiptai 
iki paminklo išsiklaipę, pakopos ne-
betvirtos. Taip pat ant kalvos reikėtų 
praretinti medžius“, - „Anykštai“  

Anykščiuose - du nauji 
turistiniai projektai

ministerijos pritars, Anykščiuose 
pėsčiųjų takais bus sujungtos lan-
kytinos vietos – rašytojui Jonui Bi-
liūnui architekto Vytauto Gabriūno 
1958 metais sukurtas antkapinis 
paminklas - Laimės žiburys, ant 
gretimos kalvos esantis Liūdiškių 
piliakalnis, mažai žinoma senovės 

Anykščių regioninio parko direk-
cija 2014-2020 metų Europos Są-
jungos projektinėms programoms 
teiks du didelius kultūros, turizmo 
ir istorinio paveldo tvarkymo pro-
jektus. Jeigu regioninio parko stei-
gėjas, Valstybinė saugomų teritori-
jų planavimo tarnyba prie Aplinkos 

Anykščių regioninis parkas ketina sutvarkyti pajuodavusį nuo 
laiko ir apleistą paminklą rašytojui Jonui Biliūnui. Paminklą 
prieš porą savaičių jau apžiūrėjo restauratoriai.

“Gamtos paminklai Anykš-
čių regioniniame parke 
sutvarkyti. Bandysime pri-
traukti lėšų istorijos ir kul-
tūros paminklams”, - sako 
Kęstutis Šerepka.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

kalbėjo Anykščių regioninio parko 
direktorius Kęstutis Šerepka.

Beje, Laimės žiburio atvaizdas yra 
ir Anykščių regioninio parko logoti-
pe.   

Antrasis didelis Regioninio par-
ko direkcijos teikiamas projektas 
būtų Šeimyniškėlių piliakalnio, 
ant kurio, kaip manoma, stovėjusi 
Vorutos pilis, aplinkos sutvarky-
mas. „Norėtume atnaujinti laip-
tus į piliakalnį, sutvarkyti takus ir 
sujungti šį piliakalnį su „Kapani-
cos“ senkapiais, kurie yra netoli 
miesto“,- apie planus kalbėjo K. 
Šerepka.

Archeologijos paminklas Šei-
myniškėlių senkapis, vadinamas 
Kapanica, buvo daugelį kartų tirtas 
archeologų. Senkapyje buvo rasta 19 
kapų, o juose - XV-XVII a. įkapių: 
žalvarinių raktų, segių, žiedų, gele-
žinių peilių, diržo sagčių. Senkapyje 
buvo laidojama iki XVIII a. 

Abu projektai yra dideli – kie-
kviename jų numatyta įrengti apie 
2 kilometrus pėsčiųjų takų, auto-
mobilių stovėjimo ir poilsio aikš-
teles, sutvarkyti aplinką.  

Kokia gali būti šių projektų są-
mata, Anykščių regioninio parko 
direktorius sakė tiksliai dar neži-
nantis, bet, preliminariais skaičia-
vimais, Laimės žiburio projekto 
vertė apie 700 tūkstančių eurų, o 
Šeimyniškėlių piliakalnio - apie 
50 tūkstančių eurų.

Pasak „Sveikatos oazės“ direk-
torės Sonatos Veršelienės, antrus 
metus po vienuolika mėnesių dir-
bantis 25 m ilgio 6 takelių basei-
nas su masažinėmis vandens kas-
kadomis, druskų, turkiška, garine, 
infraraudonųjų spindulių pirtimis, 
sūkurine vonia ir hidromasaži-
niu baseinu buvo patraukliausias  
anykštėnams ir aplinkinių rajonų 
gyventojams. Per metus baseine 
apsilankė 56 tūkst. 195 žmonės, 
šiek tiek mažiau nei užpernai, ta-

Anykščių baseinas pelningas
Praeitą savaitę Anykščių rajono taryba pritarė 2014 metų vie-

šosios įstaigos „Sveikatos oazė“ veiklos ataskaitai. Ši įstaiga dirba 
pelningai. Sprendžiant iš ataskaitos auga gyventojų susidomėji-
mas baseinu ir jame teikiamomis paslaugomis. Baseine vyko daug 
sportinių varžybų ir renginių, organizuotų kartu su Lietuvos 
plaukimo federacija.

čiau skirtumą kompensavo kitos 
veiklos ir sportinių varžybų gausa.  

„Lankytojams teikiame ir aero-
bikos, mankštos vandenyje užsiė-
mimus, - teigė direktorė. - Aplin-
kinių rajonų gyventojus viliojame 
lojalumo programomis (uteniškio, 
molėtiškio, rokiškėno ir kitų rajo-
nų bilietai), įdiegėme elektroninio 
mokinio pažymėjimo lojalumo 
programą moksleiviams. Anykš-
čius garsino tarptautinis plaukimo 
sprinto festivalis, kuriame dalyva-

vo per 600 plaukikų iš 8 valstybių, 
Lietuvos plaukimo čempionatas, 
kuriame rungėsi geriausi šalies 
plaukikai: Rūta Meilutytė, anykš-
tėnas Giedrius Titenis ir kiti, bei 
Lietuvos plaukimo federacijos 
taurės varžybos, sukvietusios 300 
šalies plaukikų. 

Pernai birželio - liepos mėne-
siais vyko dieninė vaikų vasaros 
stovykla, kurioje dalyvavo 75 vai-
kai iš Anykščių ir visos Lietuvos. 
Pernai sausio – gegužės ir rugsėjo - 
gruodžio mėnesiais plaukti mokėsi 
pradinukai iš visų rajono mokyklų. 
Šios nuo 1996 metų vykdomos ir 
Anykščių savivaldybės finansuo-
jamos programos tikslas yra išmo-
kyti plaukti kiekvieną mokinuką, o 
gabiausius atrinkti į Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centro plaukimo 
grupes. Plaukti mokė Lietuvos nu-
sipelnęs treneris Žilvinas Ovsiu-

kas, treneris metodininkas Redas 
Pivoriūnas. Baseine vyko projektas 
judėjimo, psichinę ar kompleksinę 
negalią turinčių žmonių grupei“.

Pernai baseine sutvarkytos ru-
siška ir turkiška pirtys, pakeisti 
dujiniai kondensaciniai vandens 
šildymo katilai, atnaujintos įvai-
rios patalpos.

Per 2014 metus baseinas gavo 1 
mln. 106 tūkst. 748 litus pajamų, 
36 tūkst. 690 Lt. daugiau nei 2013 
metais, o pelnas buvo 36 tūkst. 32 
litai. Už suteiktas paslaugas basei-
nas gavo 668 tūkst. 848 litų paja-
mų.

Baseine dirba 20 žmonių, iš jų 
3 administratorės, 2 plaukimo mo-
kytojai ir 2 gelbėtojai instruktoriai, 
vadybininkas. Darbuotojų atlygi-
nimams “Sveikatos oazė “ išleidžia 
561 tūkst. 377 litus.

-ANYKŠTA

KGB. Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė kol kas nekomentuoja galimo 
pavardžių viešinimo tų asmenų, kurie 
savanoriškai prisipažino bendradar-
biavę su KGB. Anot šalies vadovės, į 
šį klausimą būtina įsigilinti ir peržiūrė-
ti šiems žmonėms suteiktą anonimiš-
kumo garantiją. „Turime pasižiūrėti 
įstatymo raidę ir įstatymus, kokia for-
ma tai galima daryti, ar būtina daryti, 
ar valstybė jiems buvo garantavusi ir 
kiek garantavusi anonimiškumą“, - 
sakė D. Grybauskaitė. Galimybė pa-
viešinti su KGB bendradarbiavusius 
asmenis, kurie apie tai prisipažino 
savanoriškai, buvo svarstoma politi-
nėje taryboje. Prisipažinusių dėl savo 
ryšių su KGB byloms šiemet baigia 
galioti 15 metų slaptumo žyma.

Šnipas. Lietuvoje sulaikytas dar 
vienas šnipinėjimu įtartas užsienio 
valstybės pilietis. 1977 metais gimęs 
Rusijos Federacijos pilietis yra eta-
tinis Rusijos federalinės saugumo 
tarnybos (FSB) darbuotojas. „Vykdy-
damas ilgalaikę žvalgybinę operaciją 
Valstybės saugumo departamentas 
surinko ir prokuratūrai pateikė duo-
menis, kurie leidžia įtarti, kad balan-
džio 29 d. sulaikytas asmuo vykdė 
prieš Lietuvą nukreiptą žvalgybinę 
operaciją, kurios tikslas - prasiskverb-
ti į Lietuvos valstybei vadovaujančias 
institucijas, Lietuvos teisėsaugos bei 
žvalgybos tarnybas“, - skelbiama 
Prokuratūros išplatintame pranešime.

Pagalba. Nuo žemės drebėjimo 
nukentėjusiam Nepalui Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija (URM) 
skirs 18 tūkstančių eurų iš Vysto-
mojo bendradarbiavimo ir paramos 
demokratijai programos. Šios lėšos 
bus pervestos į Jungtinių Tautų Vaikų 
fondo (UNICEF) sąskaitą. Jungtinių 
Tautų Vaikų fondas Nepale įgyven-
dina specialųjį rūpinimosi vaikais 
planą. Už ministerijos skirtas lėšas 
UNICEF sieks užtikrinti tinkamą vai-
kų mitybą, teiks jiems psichologinę 
pagalbą, spręs laikinojo būsto sutei-
kimo vaikams klausimus, rūpinsis be 
tėvų likusiais vaikais.

Pritarė. Pirmadienį su savivaldy-
bių pavaldumo įstaigų, dalyvaujan-
čių institucinės globos pertvarkoje, 
vadovais, tų savivaldybių vadovais 
ir socialinės paramos skyrių vedėjais 
susitikusi socialinės apsaugos ir dar-
bo ministrė Algimanta Pabedinskienė 
iš esmės sulaukė jų pritarimo globos 
įstaigų pertvarkai. „Susiduriama su 
įvairiais nuogąstavimais dėl pertvar-
kos, pradedant papildomu reikalingu 
finansavimu, baigiant darbuotojų ir 
pačių įstaigų ateitimi. Noriu pabrėž-
ti, kad institucinės globos pertvarka 
nereiškia įstaigų uždarymo. Ji reiškia, 
kad įstaigos pereis prie naujų formų 
paslaugų teikimo, didinsime paslau-
gų šeimoms prieinamumą, skatinsi-
me kitas vaiko globos alternatyvas“, 
- sako ministrė A. Pabedinskienė.

Euras. Euro zonos apdirbamosios 
pramonės aktyvumas susilpnėjo, 
nes regiono gamintojai pirmą kartą 
per pastaruosius aštuonis mėnesius 
padidino kainas. Balandį bendrovės 
„Markit“ rengiamas pirkimo vady-
bininkų indeksas (PVI), palyginti 
su kovu, sumenko nuo 52,2 iki 52,0 
punkto. Trečiąjį šių metų mėnesį ro-
diklis buvo pakilęs aukščiausiai per 
pastaruosius 10 mėnesių. Vis dėlto 
indeksas jau 22 mėnesius laikosi 
aukščiau 50-ties punktų ribos, o tai 
rodo, kad sektoriaus augimo tenden-
cija išlieka. Geriausiai lyginamuoju 
laikotarpiu pasirodė Airija ir Ispanija 
- čia daugiausiai išaugo naujų ekspor-
tuojamų prekių užsakymų.



sveika. 
Gražiausia būtų, jeigu visos Bal-

tijos valstybės turėtų bendrą pozi-
ciją. 

Užsienio politiką 
formuoja 
prezidentė

Dainius ŽIOGELIS, rajono 
Tarybos narys, socialdemokra-
tas:

- Negi Maskvoj Lietuvos am-
basadoriaus nėra? Savo nuomonę 
turiu, žinau ir istoriją, ir daug faktų 
– bet čia jau didžioji politika. 

Užsienio politiką Lietuvoje for-
muoja prezidentas. Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė yra išrinkta, ne 
pastatyta, ja pasitiki dauguma Lie-
tuvos gyventojų, ji turi patarėjus, 
priima sprendimus - ką čia toliau 
bepasakysi? 

atsargiau. Mes vis tiek nesužino-
sim globalių jėgų tikslų ir negalė-
sim jų pakeisti, nes daug kas pri-
klauso nuo lyderių. Manyčiau, vis 
dėlto, kad nereikia tampyti katinui 
už ūsų. Lietuva yra demokratinė 
šalis ir mes turime elgtis demokra-
tiškai, nes viskas pasiekiama per 
demokratiją. 

Stuburą reikia 
turėti 

Lukas PAKELTIS, rajono Ta-
rybos narys, liberalas:

- Žinoma, anokia čia Lietuvai 
šventė gegužės 9-oji. Bijoti Ru-
sijos nereikia, Lietuva turi turėti 
stuburą, bet kas per daug – tas ne-
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komentarai

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. 

spektras

@ LSDP: „Nesnervuokit. Tuoj 
liberalai susikontroliuos tarpusavy. 
Netikiu, kad pakletis su YouTubiu 
ilgai nesusiries.“

@ Manau: „Jei Galvonas netin-
gės - Tubis turės daug vargo.“

@ Eilinis: „Jį seniai kontroliuo-
jame, kur bedirbtų.“

@ Nesukontroliuos: „Gali ir 
vidurius paleisti bekontroliuojant 
valdžią. Jau balandžio mėnesio 
paskutinę dieną pražiopsojo apie 
tūkstantį eurų, net balsuot pabū-
go.“

@ Jo: „Kur ten kontroliuos, juk 
Gižinsko taryboje nebėra, o kiti jo-
kiomis idėjomis neužsidega.“

@ Bekontroliuojant: „Net Gal-

vono radijas nutilo“.

@ Žinanti (atsakymas į bekon-
troliuojant): „Radiją nupirko li-
beralas Trinkūnas. Dabar Nykščiai 
bus liberalų ruporas.“

@ Nu: „Visi vienodai neįgalūs. 
Ir valdžia, ir opozicija.“

@ Jo: „O kam ją kontroliuoti? 
Tegu valdo į sveikatą. Ko siekė, tą 
ir gavo.“

@ Gaila: „Blogai, kad Taryboje 
nebėra Gižinsko. Jis buvo vienas 
doras žmogus.“

@ Henyte (atsakymas į Gaila): 
„Jei jis doras, tai aš - šventasis.“

@ Politologas: „Mano nuomo-
ne, svarbiausi žmonės Taryboje 

bus šie:
1.A.Bitinas
2.D.Krikštaponis
3.V.Galvonas
Du iš jų yra opozicijoje, tai reiš-

kia, kad opozicija bus stipri.“

@ Proktologas (atsakymas į 
Politologas): „Jei taip manai, tai 
tavo smegenys šiknoj. Galvonas 
mat svarbus ir Krikštaponis DD 
Krikštaponis jau net socdemams 
nebesvarbus, o Galvonui eršketai 
protą susuko.“

@ Astronomas (atsakymas į 

Politologas):  „Jaučiamas pilnaties 
poveikis politologams.“

@ Klausimas: „O kurioje tary-
boje buvo opozicija?“

@ Giedrius: „Balsavau už libe-
ralus, bet manau, kad svarbu, jog 
jų darbą kontroliuotų opozicija ir 
žiniasklaida.“

@ Tarp kitko: „Pirmas opozi-
cijos blynas labai prisvilęs gavosi 
(Liogės apskundimas).“

-ANYKŠTA

Lyg ir esam 
europiečiai...

Virgilijus Aloyzas MILAKNIS, 
buvęs mero patarėjas, konserva-
torius:

- Lietuva jau seniai Europos 
Sąjungos narė. Turėtume panašiai 
dirbti, panašiai uždirbti, mūsų sen-
jorai turėtų turėti panašią orią pen-
siją kaip ir kiti europiečiai. Turėtų 
būti priimami ir vienodi politiniai 
sprendimai. Taip pat ir šiuo klau-
simu turėtų būti bendras sprendi-
mas, negerai išsišokti iš konteksto. 
Dabar gyvenam taip, lyg ir esam 
europiečiai, lyg ir ne.

Nepasakyčiau, kad reikia elgtis 

Lietuvai nereikia Kubos likimo
Per gegužės 9-ąją Maskvoje vyksiantį Pergalės dienos minėjimą 

ir karinį paradą vienintelė Lietuva iš visos Europos Sąjungos ša-
lių nesiunčia dalyvauti ne tik aukščiausių valstybės asmenų, bet 
netgi ir ambasadoriaus. Anykštėnų klausėme, ar tai nėra išsišoki-
mas ir, ar nederėtų su Rusija Lietuvai elgtis atsargiau?

Galvoti vienaip, 
o elgtis - 
diplomatiškai

Juozas DANILAVIČIUS, pe-
dagogas, vadovėlių autorius: 

- Aš savo gyvenimą nugyvenau, 
daug mačiau. Tai, kas dabar vyksta, 
yra sudėtingi dalykai. 1953 metais tar-
naudamas armijoje dalyvavau karinia-
me parade Maskvoje. Turiu pasakyti, 
kad ten daug maketų, o ne tikrų ginklų 
buvo vežama.

Baisu, kai žvanginama ginklais. 
Labai nesiūlyčiau Lietuvai atsidurti 
Kubos vietoje. Kuba pasišiaušė prieš 
milžiną – Ameriką – ir ant savo pečių 
užsikrovė sunkų likimą. Tokio likimo 
Lietuvai nelinkėčiau. Reikia laikytis 
diplomatiškai. Galvoti galima vienaip, 
o elgtis reikia vis tiek diplomatiškai. 
Man patinka, kai žmonės nesivelia į 
ginčus, kai mato, kad nėra prasmės. 

-ANYKŠTA

Tarybai trūksta Romaldo Gižinsko
Praėjusį savaitgalį portalo anyksta.lt diskusijoje klausėme, ar negausi Anykščių rajono Tarybos opozicija pajėgs kontroliuoti rajono 

valdančiąją daugumą. Juk panašu, kad Tarybos opozicijoje liks tik keturi socialdemokratai ir “tvarkietis” Vytautas Galvonas.  

Vizitas. Pirmadienį Seimo Pir-
mininkė Loreta Graužinienė išvy-
ko į Latvijos sostinę Rygą. Parla-
mento vadovė dalyvaus Latvijos 
nepriklausomybės deklaracijos 
paskelbimo 25-mečio minėjimo 
renginiuose. Vizito metu L. Grauži-
nienė susitiks su Latvijos Saeimos 
Pirmininke Inara Murniece, sakys 
sveikinimo kalbą Saeimos iškil-
mingame posėdyje, padės gėlių prie 
Laisvės paminklo, taip pat daly-
vaus šia proga surengtame koncer-
te Latvijos nacionaliniame teatre. 

Pasveikino. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasveikino Jos Di-
denybę Karalienę Elžbietą II ir vi-
sus Jungtinės Karalystės žmones 
gimus Kembridžo Kunigaikščio 
Viljamo ir Kunigaikštienės Ketrin 
naujagimiui. „Sveikinu Jus ir visus 
Jungtinės Karalystės žmones šio 
gražaus įvykio proga. Linkiu spar-
taus stiprėjimo naujagimei ir kuo 
didžiausios sveikatos ir laimės visai 
Karališkai šeimai“, - rašoma šalies 
vadovės sveikinime.

Orlaiviai. Praėjusią savaitę - ba-
landžio 27-gegužės 3 dienomis - 
Baltijos valstybių oro erdvę saugan-
tys NATO oro policijos naikintuvai 
du kartus kilo palydėti prie Baltijos 
valstybių sienų tarptautine oro er-
dve skridusių Rusijos Federacijos 
karinių orlaivių.

Gaisringumas. Kuršių nerijos 
nacionaliniame parke (KNNP) 
esančius valstybinius miškus nuo 
balandžio 1-osios tvarko, saugo ir 
prižiūri nebe jo direkcija, o Kretin-
gos miškų urėdija. Apsaugoti šiuos 
miškus nuo gaisrų - vienas svar-
biausių jos rūpesčių. Nors, Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos duo-
menimis, KNNP miškuose šiomis 
dienomis vyraus I miškų gaisringu-
mo klasė - gaisrų pavojaus nėra, bet 
miškininkai akylai juos stebi.

Gerėja. Baltarusijos prezidentas 
Aleksandras Lukašenka mano, kad 
šalies santykiai su Vakarais gerėja. 
„Dabartinį savitarpio santykių lygį 
mes apibūdiname kaip tam tikrą 
atšilimą“, - pareiškė jis pirmadienį 
per susitikimą su Austrijos Euro-
pos, integracijos ir užsienio reikalų 
ministru Sebastjanu Kurcu. Anot A. 
Lukašenkos, anksčiau Baltarusijos 
ir Austrijos santykiai buvo geri, bet 
„paskui Vakarai nusprendė pakeisti 
santykių su Baltarusija taktiką, o gal 
ir strategiją, ir mums neliko nieko 
kito, kaip priimti tokią poziciją“.

Primadona. Šeštadienį mirusios 
žymiosios Rusijos balerinos Majos 
Pliseckajos atminimą Italijos, Pran-
cūzijos ir Baltarusijos lyderiai bei 
kultūros veikėjai palydi žodžiais 
„didi, svarbi, talentinga“. Baltaru-
sijos vadovas Aleksandras Luka-
šenka pareiškė užuojautą balerinos 
artimiesiems, pranešė prezidento 
atstovai spaudai. „Didžiosios Majos 
Pliseckajos, savo kūryba įkūnijusios 
ištisą kultūrinę epochą, pasitrauki-
mas iš gyvenimo tapo didžiule ne-
tektimi Rusijos ir pasaulio menui, 
- teigia A. Lukašenka. - Nuostabia 
choreografija ir neįtikėtina gracija ji 
užburdavo žiūrovus, vertė aikčioti 
savo persikūnijimais ir nepaprastu 
meistriškumu”. “Nesavanaudiška 
tarnyste menui ir begaliniu atsida-
vimu scenai ji užsitarnavo nuošir-
džią pagarbą ir pripažinimą visame 
pasaulyje“, - pažymi Baltarusijos 
vadovas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Kasmet į Anykščius atvyksta 
bent po vieną jauną specialistą

Anykščių PSPC direktorė 
Z.Neniškienė ypatingai gyrė prie 
kolektyvo prisijungusias visai ne-
seniai mokslus baigusias jaunas 
gydytojas – prieš porą metų įsidar-
binusią ir praktiką Anykščių PSPC 
atlikusią šeimos gydytoją Auriką 
Treščenko bei pernai anykštėnų 
medikų būrį papildžiusią ir dabar 
Troškūnų ambulatorijoje dirbančią 
Airą Vertelkienę. „Ne tik aš, kaip 
įstaigos vadovė, džiaugiuosi šio-
mis jaunomis medikėmis, kurios 
ypatingai domisi ir naujais gydymo 
būdais, ir nuolat dalyvauja moky-
muose. Jomis ypatingai džiaugiasi 
ir pacientai. Turiu planą ir labai 
tikiuosi, kad pasiseks jį įgyvendin-
ti. Nuo rudens į Anykščių PSPC 
norėčiau „prisivilioti“ dar vieną 
jauną specialistą“, – apie jaunąsias 
koleges ir ateities planus pasakoja 
Anykščių PSPC direktorė.

Paklausta, ar naujų gydytojų 
„medžioklė“ reiškia, kad Anykš-
čiuose trūksta medikų, direktorė 
paneigė šią mintį: „Specialistų ti-
krai turime užtektinai, tačiau gyve-
name mieste, kur, deja, pagrindiniai 
pacientai yra vyresnio ir senyvo 
amžiaus žmonės. Juos reikia ne tik 
apžiūrėti, bet ir išrašyti vaistus, ta-
lonėlius atlikti tyrimams. Tai užima 
labai daug laiko. Labai paprastas 
pavyzdys – žmogui kompensuo-

Anykščiuose medikai ne mažiau 
kvalifikuoti nei didmiesčiuose

2014 metų pabaigoje prie Anykščių pirminės sveikatos priežiū-
ros centro (PSPC) buvo prisirašę 26 898 miesto ir rajono gyvento-
jai. Lyginant su 2013 metais, pacientų sumažėjo 801. 

Anykščių PSPC direktorė Zita Neniškienė sako, kad tai lėmė 
įvairios priežastys - 504 asmenys mirė, mokyklas baigę abituri-
entai gydymo įstaigas pasirinko kituose miestuose, kiti išvyko gy-
venti į užsienį.

„Noriu pasidžiaugti, kad būdami sąlyginai maža sveikatos 
priežiūros įstaiga nedideliame miestelyje, turime užtektinai spe-
cialistų, o mūsų teikiamų paslaugų kokybė niekuo nesiskiria nuo 
didžiųjų miestų“, - teigia Z.Neniškienė.

jamų vaistų reikia išrašyti, tarkim, 
šešiems mėnesiams – o ką tai reiš-
kia? Šeši receptai, ant kiekvieno 
klijuojamas gydytojo lipdukas, 
parašai, antspaudai... Vietoj tokios 
biurokratijos gydytojas galėtų dau-
giau laiko skirti pacientui – ne tik 
atlikti bendrąją apžiūrą, bet ir pasi-
kalbėti su juo apie mitybą, vaistų, 
papildų vartojimą – o šios temos 
labai svarbios. Pasitaiko atvejų, 
kai žmonėms skaudžios nelaimės 
atsitinka tiesiog perdozavus vaistų 
ar neteisingai juos derinant su ki-
tais medikamentais. Būtent dėl šių 
priežasčių mūsų medikai sutinka 
susimažinti algas ir priimti į kolek-
tyvą daugiau medikų – vien tam, 
kad sumažėtų eilės, o pacientui 
būtų skiriamas didesnis dėmesys“.

Skiepyti farmacininkai 
neturėtų 

Direktorė Z.Neniškienė išreiš-
kė ir savo požiūrį į pasigirstančias 
kalbas, kad žmonių skiepijimą 
reikėtų perleisti farmacininkams. 
Gydytoja su tokia pozicija nesu-
tinka: „Skiepai – rimtas dalykas, ir 
aš labai abejoju, ar taip jau drąsiai 
šią funkciją galimą perduoti vais-
tininkams. Medikas prieš skiepy-
damas žmogų, perverčia jo ligos 
istoriją, žino, kokiomis ligomis jis 
serga, kokių preparatų netoleruoja, 
tiksliai paaiškina galimą šalutinį 
poveikį ir prisiima atsakomybę. O 

kas tokiu atveju būtų atsakingas? 
Vaistininkas...?

„Nenuvertindama farmacininko 
profesijos, drįsčiau teigti, kad kie-
kvienas iš mūsų turi dirbti tą darbą, 
kurį geriausiai išmano. Pavyzdžiui, 
Skandinavijos šalyse užtenka gy-
dytojui išrašyti receptą vienam 
mėnesiui, o vėliau, aišku, jeigu pa-
cientas neturi jokių nusiskundimų, 
receptą išrašo vaistininkas. Taip ir 
pacientui daug patogiau – vaistą 
jis gali nusipirkti kartą per mėnesį, 
neišleisdamas tam krūvos pinigų, 
kaip šiuo metu yra pas mus, išrašė 
gydytojas receptą ilgesniam laikui 
ir „pakloja“ močiutė pusę pensijos 
vaistams, nes receptas galioja tik 
mėnesį“, - sako Z.Neniškienė.

Anykščių medikai priima
kelis kartus daugiau 
pacientų nei norvegų 
gydytojai

Anykščių PSPC dirba 36 gydyto-
jai, 6 odontologai, 84 slaugytojos, 
personalą papildo dar 53 darbuoto-
jai – 2 kineziterapeutės, 1 logope-
dė, 1 psichologė, 1 statistikė, 1 pro-
gramuotojas, 1 saugos specialistas, 
15 vairuotojų ir 10 valytojų.

Anykščių gyventojai gali laisvai 
pasirinkti juos gydysiantį apylin-
kės gydytoją. Visu etatu dirbantis 
šeimos gydytojas turi 1 550 gyven-
tojų, vaikų gydytojo etatui užtenka 
turėti 900 vaikų.

Kai kurie Anykščių PSPC dir-
bantys gydytojai dirba daugiau nei 
vienu etatu. 

Daugiausiai prisirašiusių pacien-
tų turi šeimos gydytojos Dalia Kaz-
lauskienė – 2093, Rita Juodiškienė 
– 2010, Vitalija Giriūnienė – 1674, 
Diana Iricijan – 1647, Rimondas 
Bukelis – 1567, Violeta Gustienė 
– 1507, Kęstutis Bajarūnas – 1448, 
Aurika Treščenko – 1397, Salomė-
ja Rainienė – 1289, Audrilė Lauri-
navičienė – 1118, Gražina Bernata-
vičienė – 1002. 

Kitų gydytojų apylinkės yra ma-
žesnės, aptarnauja jie mažiau nei 
po 1000 žmonių. 

Daugiausiai vaikučių aptarnauja 
gydytoja Marina Palevičienė – 757, 
kartu dar dirbanti ir Vaikų raidos 
sutrikimų reabilitacijos tarnybo-
je. Gydytojos Ledinos Kaladienės 
apylinkėje – 500, Margaritos Aukš-
taitienės – 459, Danguolės Gražie-
nės – 437, Angelijos Baltušienės 
– 363 vaikučiai. 

Kasdien šeimos gydytojai, pa-
sak Z.Neniškienės, aptarnauja 25-
28 pacientus, kai Norvegijoje šis 
skaičius siekia vos 7-8 žmones per 
dieną.

Gydytojai ryžtųsi 
susimažinti algas

Anykščių PSPC direktorė Z. 
Neniškienė ragina žmones nelauk-
ti, kol juos užpuls negalavimai ir 
bent kartą per metus pas medikus 
apsilankyti profilaktiškai. Pernai 
iš viso Anykščių PSPC gyvento-
jai apsilankė 183 267 kartų, iš jų 
profilaktiškai tik 42 273, iš kitur 
atvykusiems asmenims (vasaros 
poilsiautojams, turistams) medici-
ninė pagalba buvo suteikta 1 122 
kartus, į namus medikai vyko 12 
155 kartus.

Už vieno paciento apžiūrą vals-
tybė Anykščių PSPC skiria 32,39 

euro, kaimiškų vietovių ambula-
torijoms pridedama dar po 12,44 
euro už žmogų. 

Nors direktorė minėjo, kad te-
oriškai pagal rajone gyvenančių 
asmenų skaičių gydytojų Anykš-
čiuose užtenka, tačiau, kad būtų 
išvengta eilių, PSPC priimtų dar 
vieną ginekologą, pusantro etato 
skirtų chirurgui.

„Valstybinių medicinos įstaigų 
bėda, tarp jų ir mūsų įstaigos, kad 
jose mažesnis slaugytojų darbo už-
mokestis. Jeigu privačiose įstaigo-
se su vienu gydytoju dirba tik viena 
slaugytoja, tai pas mus – 2 arba 3 
slaugytojos. Todėl ir jų atlygini-
mų vidurkis daug mažesnis – apie  
1740 litų, gydytojų – apie 4306 
litų per mėnesį“, - sako Anykščių 
PSPC direktorė.

Tvarkos laikytis būtų pagarbu

Direktorė pacientus ragina pas 
gydytojus registruotis iš anksto 
skambinant į registratūrą tel. 51384 
(laidiniu telefonu) arba 1815 (mo-
biliu), taip pat per internetinę sve-
tainę sergu.lt.

Išankstinio registravimo tvar-
ka galioja tiems asmenims, kurie 
serga lėtinėmis ligomis, kuriems į 
gydytojo kabinetą reikia užsukti tik 
išsirašyti vaistų.

Staiga pasijutus blogai, pavyz-
džiui, sukarščiavus, asmuo PSPC 
bus priimtas tą pačią dieną ir nerei-
kės laukti ilgiau kaip valandą. 

Saugo nuo šalto upelio 
vandens

Pirminės sveikatos priežiūros 
centro vienas pagrindinių tikslų, 
pasak direktorės, turėtų būti skiria-
mas visuomenės sveikatinimui.

„Įsivaizduokit tokią situaci-
ją – teka upelis: krante būriuojasi 
žmogeliukai, tai pirminio lygio 
sveikatos įstaigų tikslas turėtų būti 
neleisti tiems žmogeliukams įbristi 
į šaltą upelio vandenį. Šviesti, mo-
kyti, vykdyti prevencines progra-
mas. Antrinio ir tretinio lygio spe-
cialistai jau traukia tuos žmogelius 
iš vandens, gelbėdami jų sveikatą ir 
gyvybes“, – vaizdžiai apie medikų 
darbų pasiskirstymą pasakoja Z. 
Neniškienė.

Prevencinės programos – 
pagalba saugojant gyvybes

Anykščių PSPC yra vykdomos 
įvairios prevencinės programos, 
kurios, pasak direktorės, ne kartą 

yra padėjusios užkirsti kelią rim-
tiems susirgimams ar net mirtimi 
pasibaigiantiems atvejams. 

Viena iš tokių programų – gim-
dos kaklelio vėžio prevencijos 
programa, skirta moterims nuo 
25 iki 60 metų amžiaus. Tokį 
nemokamą tyrimą moterims 
ginekologai turi pasiūlyti kas 
trejus metus. Faktai byloja, kad 
gimdos kaklelio vėžiu papras-
tai suserga jaunos moterys – tai 
antras pagal paplitimą jaunesnių 
nei 45 metų moterų vėžys. Pagal 
sergamumą ir mirtingumą nuo 
šios ligos Lietuva pirmauja tarp 
Europos Sąjungos šalių. 

Buvo planuojama šią progra-
mą atlikti 14 800 anykštėnių. Pa-
sinaudojo ja daugiau nei 13 000 
moterų. 

50-69 amžiaus moterims reko-
menduojama dalyvauti krūties 
vėžio prevencijos programoje. 
Šis tyrimas atliekamas kartą per 
dvejus metus – užtenka gauti šei-
mos gydytojo siuntimą. Įvairių 
šalių praktika rodo, kad įdiegus 
prevencinę programą, mirtingu-
mas nuo šios ligos sumažėja apie 
30 proc. O net 95 proc. moterų, 
kurioms nustatomas pirmos sta-
dijos krūties vėžys, gali pasveik-
ti visiškai.

Pernai buvo planuota atlikti 4 
600 mamogramų, tačiau šis skai-
čius viršytas ir tyrimų padaryta 
beveik 7 tūkstančiai. 

Dar viena programa, kuri 
skiriama tiek vyrams, tiek mo-
terims – širdies ir kraujagyslių 
ligų prevencija. Vyrams tyrimą 
(gliukozės ir cholesterolio kie-
kio kraujyje nustatymas, elek-
trokardiograma) kartą per metus 
nemokamai daroma nuo 40 iki 
55 metų amžiaus, moterims – 
nuo 50 iki 65. 

Nuo 50 iki 75 amžiaus vyrams 
yra rekomenduojama atlikti prie-
šinės liaukos (prostatos) tyrimą. 
Beje, vyrams, kurių tėvai ar bro-
liai yra sirgę prostatos vėžiu, šis 
tyrimas kartą per dvejus metus 
daromas nemokamai. 

Paklausta, ar šių prevencinių 
programų atsiradimas sumažino 
pacientų sergamumą, Anykščių 
PSPC direktorė Z.Neniškienė 
sako: „Žinau daug atvejų, kai 
ankstyvos patikros ir laiku nusta-
tytos diagnozės iš mirties nagų 
išplėšė motinas, tėvus, kitaip ta-
riant, buvo išsaugota pagrindinė 
visuomenės ląstelė – šeima“. 

-ANYKŠTA

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorė 
Zita Neniškienė sako, kad jeigu kelis metus nesulaukia pacien-
tų pasitikrinti, jiems yra siunčiami kvietimai atvykti į gydymo 
įstaigą.

Šeimos gydytojos Vitalijos Giriūnienės kasdienybė... Garbaus 
amžiaus pacientų keliolika kartų daugiau nei jaunų žmonių.
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Savo nuomonę  išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“:  

 (8-381)  5-82-46,  

tautos balsas

Visą dieną praleidome Anykščiuo-
se. Nuostabus miestas ir apylinkės. 
Yra ką veikti, ką pažiūrėti, tačiau 
nemaloniai nuteikė, kad statydami 
vienintelį tokį Lajų taką, Šventosios 
pakrante nutiesę dviračių ir pėsčiųjų 

Ne tik neprižiūrėti, bet ir pavojingi
takus, anykštėnai pamiršo savo pa-
grindines kultūros vertybes, - tarp jų 
rašytojo Jono Biliūno paminklą.

Atvažiavau prie paminklo po pi-
etų. Su vaikais jau buvome aplankę 
Arklio muziejų, pasivažinėję vasaros 

rogutėmis.
Lipant laiptais prie J. Biliūno kapo 

nekaip nuteikė apleisti, vandens pa-
plauti laiptai, tačiau kai vaikai parodė 
vos besilaikančius atskilusius akme-
ninių laiptų luitus, man pasidarė ne-

jauku. Vaikai yra vaikai, gali paslysti, 
gali ir susižeisti. 

Manau, jei šiais laiptais pasivaikš-
čiotu darbų saugos inspektorius, šiuos 
laiptus išvis uždraustų eksploatuoti. 

A. G., vilnietis

Dvejopas pavadinimas

Levaniškis – kaimas, esantis 
Traupio seniūnijoje, nuo Traupio 
nutolęs 5 kilometrus. Per kaimą 
teka upė Nevėžis – Levaniškis yra 
išsidėstęs abiejuose upės kran-
tuose. Čia į Nevėžį įteka upelis 
Lankstupys. 

Levaniškio kaimo pavadinime 
yra šioks toks nesusipratimas: ke-
lio ženklas ties įvažiavimu į kai-
mą skelbia: LEVANIŠKIS, tačiau 
čia buvę du tokio paties pavadini-
mo kaimai ir dažniau kaimas yra 
vadinamas Levaniškiais. Todėl 
toliau kaimas ir bus vadinamas 
dvejopai. 

Levaniškių kaimas susiformavo 
XX a. viduryje, susiliejus Senųjų 
ir Naujųjų Levaniškių kaimams. 
Senieji Levaniškiai žinomi jau 
nuo XIX amžiaus pradžios, o 
Naujieji kūrėsi nuo šio amžiaus 
pabaigos. 

Beveik prieš penkiasdešimt 
metų Levaniškiuose buvo paso-
dintas parkas, užimantis apie 6 
hektarų plotą. Jį sodino ir prižiūrė-
jo pedagogas ir gamtininkas Pau-

Levaniškiai - kaimas, kuriame 
vis dar yra jaunimo

lius Glemža (1921–2002), jo dėka 
parke auga 65 sumedėjusių augalų 
rūšys. 

Gaisras-rekordininkas

Levaniškyje jau šešeri metai 
nebėra mokyklos. Vaikai lanko 
Traupio pagrindinę mokyklą ar 
Raguvos (Panevėžio r.) gimnazi-
ją. Tačiau kaime mokymo įstaiga 
veikė jau nuo 1924 metų – tada 
buvo įkurta pradžios mokykla. 
Nuo 1961 iki 1969 metų ji buvo 
net pagrindinė. Tačiau, mažėjant 
vaikams, Levaniškyje liko tik pra-
dinė mokykla, kol buvo uždaryta 
ir ši.

Nuo 1950 metų iki XX amžiaus 
pabaigos Levaniškyje veikė bi-
blioteka. Tačiau, šiai užsidarius, 
gyventojai neliko be spaudos ir 
knygų: atsirado Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešosios bibliotekos 
Traupio filialo kilnojamoji bibli-
otekėlė.

Kaime niekad nebuvo bažny-
čios – kažkada buvusi koplyčia, 
kurioje Mišias laikydavo Traupio 
kunigai. Dabar levaniškiečiai pri-
klauso Traupio parapijai. Kapi-

naitės kažkada buvo, tačiau dabar 
sunykusios. 

Pasak internetinio šaltinio 
anykstenai.lt, į Lietuvos rekor-
dų knygą yra įrašytas didžiausias 
Lietuvoje dujotiekio gaisras, kai-
me įvykęs 1990 m. sausio 10 d. 
Klojant ryšių kabelius ir pažeidus 
dujotiekio trasą šalia senojo plen-
to Vilnius–Panevėžys, 100 metrų 
atkarpoje 3 valandas degusių dujų 
liepsnos kilo į 30 metrų aukštį.

Kaime – net dvi 
bendruomenės

Levaniškyje šiuo metu gyvena 
apie 315 žmonių. Tačiau, nepai-
sant gyventojų mažėjimo, čia yra 
įkurtos net dvi bendruomenės. 
Vienos jų, pavadintos „Abipus 
Nevėžio“ pirmininkė Jurgita Veri-
kienė pasakojo, kad levaniškiečiai 
yra aktyvūs žmonės, o bendruo-
menę sudaro net 82 nariai. „Mūsų 
bendruomenė yra jauna, – sakė 
J. Verikienė, – be oficialių narių, 
daug yra ir „prijaučiančių“. Ben-
druomenės iniciatyva kaime vyks-
ta gegužinės, šokiai. Gana keista 
ir smagu, kad mūsų jaunimas 
nevengia su vyresniais bendrauti 
– turbūt niekur nesu mačiusi, kad 
taip drąsiai visi kartu šoktų, ben-
drautų“. Taip pat bendruomenės 
nariai vaidina spektakliuose, ku-
riuos dažniausiai pastato levaniš-
kietis Laimutis Baranauskas. 

Bendruomenės pirmininkė J. 
Verikienė taip pat yra ir Traupio 
pagrindinės mokyklos direktorės 
pavaduotoja, socialinė darbuotoja. 
Ji sakė, kad levaniškiečiai apskri-
tai yra geri ir draugiški žmonės.

Paklausta, ar apskritai kaime 
dar likę jaunimo, J. Verikienė tei-
gė, kad tikrai taip: „Juk Traupio 
mokyklą, galima sakyti, levaniš-
kiečiai išlaiko“.

Veiklos yra ir jaunimui

J. Verikienė džiaugėsi, kad kai-
mas vis dar gyvas: „2013 metais 
buvo renovuotos patalpos – turim 
sutvarkytą salę renginiams. Vadi-
name dvi atskiras sales liūdnąja ir 
linksmąja. Linksmojoje vyksta su-
siėjimai, vakaronės, o liūdnojoje 
šarvojami žmonės...“. Pasak ben-
druomenės pirmininkės, čia vei-
klos yra ir jaunimui – yra įrengti 
treniruokliai, kuriuos padovanojo 
kraštietė. „Sportuoti ateina apie 
dešimt jaunuolių, tačiau salė yra 
nesutvarkyta – ji įrengta buvusio-
je Levaniškių pradinio ugdymo 
mokykloje. Laukiam, kada salę 

galėsime tinkamai įrengti, rašome 
projektą ir lauko treniruokliams 
gauti“, – apie veiklų jaunimą ir 
bendruomenę kaime pasakojo 
levaniškietė ir užsiminė, kad tik 
šiuo metu nevyksta treniruotės 
moterims, mat kiek anksčiau bū-
relis jų mielai susirinkdavo į aero-
bikos užsiėmimus. 

Dirbti – į kitus rajonus

Pasak Levaniškių bendruome-
nės „Apibus Nevėžio“ pirminin-
kės Jurgitos Verikienės, leva-
niškiečiai savame kaime darbo 
turi nedaug – keli jų dirba kaime 
veikiančiose dviejose parduotu-
vėse, yra dirbančių ir pas Leva-
niškiuose ūkį turinčius žmones. 
„Stambus Levaniškių ūkininkas 
yra Petras Kairys, pas jį yra dir-
bančių levaniškiečių. Taip pat 
ūkininkauja Saulius Savickas, 
Jonas Mincė. Pavasarį, vasarą, 
rudenį būna darbo pas ūkinin-
kus, bet ne visi dirbti nori...“, 
– pasakojo moteris. Pasak jos, 
ko gero daugiausia levaniškiečių 
važinėja į Raguvą, kur yra baldų 
gamykla, taip pat yra dirbančių 
Ukmergėje, Panevėžyje. „Kas 
nori dirbti, tai darbą ir turi“, – 
sakė J. Verikienė.

Bendruomeniški 
levaniškiečiai 

Levaniškiuose gyvenanti Dai-
va Tolušytė nėra „gryna“ levaniš-
kietė – Traupio seniūne dirbanti 
moteris sakė gimusi Ukmergės 
rajone, netoli Taujėnų esančia-
me kaime, bet Levaniškiuose 
gyvena nuo devynerių metų ir į 
bendruomenę yra seniai įsilie-
jusi. „Levaniškių bendruomenė 
yra stipri. Yra stiprių ūkininkų. 
Jei didesnė bėda, vieni kitiems 
visada padeda. Neseniai žmo-
gui sudegė namas, tai surinkom 
pinigus, nunešėm kaip pagalbą. 

Galiu teigti, kad levaniškiečiai 
labai bendruomeniški“, – sakė 
moteris. 

Yra Levaniškio kaime ir jaunų 
gydytojų, bet jie – ne vietiniai, 
tik nusipirkę sodybas. „Dar gyvas 
yra kalvis Vaclovas Plėtis, kavo-
lius – toks jis ir yra, ir buvo. Tik 
jau nebeužsiima šiuo amatu... Yra 
ir Šleivys, drožėjas, liaudies meis-
tras“, – žymesnius kaimo gyven-
tojus vardijo D. Tolušytė. 

Liko tik parduotuvės

Važiuojant pro kaimą sunku 
nepastebėti ant kalno stūksančio 
didžiulio apgriuvusio pastato. Tai 
– buvę kultūros namai. „Kultūros 
namai neseniai parduoti – jau turi 
savininką. Kai pastatą nupirko, 
kalbėjo, kad čia steigs įmonę, 
sukurs daug darbo vietų. Tačiau 
dabar kalbos nurimo, laukiam, 
kas bus toliau“, – pasakojo leva-
niškietė D. Tolušytė ir prisiminė: 
„Kai pastatė šiuos kultūros na-
mus, jie rajone buvo patys naujau-
si ir moderniausi, bet gyvavo labai 
neilgai, nes, iširus kolūkiui, bent 
kiek geresnį inventorių išsivežė 
Anykščiai, o likusį turtą privatiza-
vo. Išnešė, išdraskė... Kažkuriuo 
metu ten buvo įkeltas medicinos 
punktas ir biblioteka, bet irgi pa-
buvo neilgai“. 

Šalia buvo pastatytas taip pat 
naujas pastatas – kontora. D. Tolu-
šytė sakė, kad senojoje kontoroje 
buvo net mėsinė, siuvykla. „Nors 
gyventojų Levaniškiuose daugiau 
nei Traupyje, bet kaime nieko ne-
liko. Šiandien, be dviejų parduo-
tuvių ir pieno supirkimo centro, 
čia nieko nėra“, – teigė moteris. 

Sodybas perka miestiečiai

Pasak D. Tolušytės, Levaniš-
kiuose nėra labai daug tuščių 
sodybų, jas nuperka miestiečiai. 
Daugiausia namai atlieka vasarna-
mio funkciją. „Ateinančių gyventi 
nuolat yra vienas kitas, dažniausiai 
vyresnio amžiaus žmogus, norin-
tis pabėgti nuo miesto šurmulio, 
siekiantis sveikesnio gyvenimo, 
– sakė Traupyje seniūne dirbanti 
levaniškietė, – savaitgaliais, sa-
vaime aišku, kaimas atgyja, atva-
žiuoja iš miestų jaunimas“. 

Tai – buvusi Levaniškių mokykla, uždaryta prieš šešerius metus. 
Dabar dauguma vaikų lanko Traupio pagrindinę mokyklą.     

Tik pastatyti Levaniškių kultūros namai Anykščių rajone buvo 
moderniausi. Tik funkcionavo jie neilgai...       
     Autorės nuotr.

Gegužės 1-oji ne tik darbo žmo-
nių šventė. Šią dieną sezoną ofi-
cialiai pradeda ir motociklininkai. 
Visoje Lietuvoje griausmingos 

Baikeriai “nusėdo” Anykščiuose
kolonos pranešė apie tai, kad dabar 
keliuose baikerių jau bus daugiau. 
Ne išimtis ir Anykščiai – baikerių 
kolona važiavo per miestą nuo 

Puntuko akmens. 
Tiesa, matyt, daliai baikerių pa-

bodo važinėtis ir jie ilgam nusė-
do kavinėje “Erdvė”, prie kurios 

taikiai stovėjo nemažas motociklų 
būrys. 

Labai patiko, kad tokia grėsmin-
ga technika važinėjantys žmonės 
elgėsi labai kultūringai. Galėtų iš 
jų pasimokyti ir besikeikiantys pa-
augliai.   Mokytojas B.

Tai - pedagogo ir gamtininko Petro Glemžos sodintas parkas, 
kuriame auga 65 sumedėjusių augalų rūšys.
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Linas BITVINSKAS

Vienas žmogus kažkada pasa-
kė: „Kokia nuostabi šalis būtų 
JAV nemokančiam skaityti“. 
Dabar gi laikai aiškiai pasikei-
tė – gyvenimas taip persikėlė 
į informacinę erdvę, kad kaip 
tik dažniausiai realybę pameta 
ne tie, kurie nemoka skaityti, o 
tie, kurie moka. Sakykim, kaip 
vargstama dėl Rusijos propa-
gandos. Daugelis suvokia, kad 
realybė kitokia, bet paprasčiau 
išgirsti ar perskaityti. 

Bet ir Lietuvoje tokių pavyz-
džių sočiai. Štai skelbiama, kad 
2014 m. Lietuvoje vidutinis mė-
nesinis bruto (iki mokesčių) dar-
bo užmokestis sudarė 676,4 euro 
ir, palyginti su 2013 m., padidėjo 
4,6 proc. (30,1 euro). Vidutinis 
mėnesinis darbo užmokestis neto 
(atskaičius mokesčius) 2014 m. 
sudarė 526,5 euro (1814 litų) ir, 
palyginti su 2013 m., padidėjo 
5,1 proc., arba 25,4 euro. 

Sakoma, kad yra melas, dide-
lis melas ir statistika. Žvelgiant 
į statistinius duomenis galima 
pagalvoti, kad išties gyvename 
neblogai. 

Didysis anykštėnas Antanas 
Baranauskas daug laiko skyrė 
matematikai ir visokiems skai-
čiavimas. Net, sako, bandė ir 
pragaro tūrį apskaičiuoti. Daž-
nai bent jau man statistika irgi 
yra panašus veiksmas, kaip ap-
skaičiuoti kažką, ko nėra ma-
toma. Klausimas, kiek žmonių 
Anykščiuose gauna tą vidutinį 
darbo užmokestį, turbūt nerei-
kalauja atsakymo, nes pradėsi-
me žvalgytis, kas ir kiek gavo. 
Iš kitos pusės, galime suprasti, 
kiek dar skaičiukų trūksta mūsų 
atlyginime, kad pasiektume bent 
jau šalies vidurkį. Tačiau, nenu-
siminkime, geras oras, gražios 
apylinkės – štai kur pinigais ne-
vertinamos vertybės. Gyvename 
gražiau negu vidutinis Lietuvos 
gyventojas. 

horoskopas

naujos knygos

AVINAS Nuo pirmadienio ap-
linkiniams atrodys, jog finansiniai 
interesai visiškai užvaldė jūsų dė-
mesį, o kitų žmonių poreikiai nu-
stumiami į šalį, ignoruojami. Dėl 
to galite netekti dalies palankumo. 
Nuo savaitės vidurio pajusite dau-
giau optimizmo. Galbūt nustebins 
kolega ar pažįstamas iš užsienio. 
Regis, kils minčių apie permainas 
versle, gyvenime. Savaitgalį ven-
kite viską griežtai skirstyti į juoda 
ir balta.   

JAUTIS Nuo pirmadienio kitaip 
gali pakrypti jūsų santykiai tiek su 
kolegomis, tiek su antrąja puse. 
Jei jaučiate, kad nesate pasirengę 
reformoms, atsiskaitymams, tarpi-
ninkavimui, ruoškite argumentus 
- jų gali prireikti. Stenkitės išsau-
goti finansinį ir kitokį stabilumą. 
Yra tikimybė, kad nusipelnysite 
daugiau pagarbos, sustiprinsite 
savo įtaką. Savaitgalį būsite linkę 
laisvalaikį praleisti nekasdieniškai, 
ne namuose.   

DVYNIAI Šią savaitę nekokia 
savijauta arba smulkios nesėkmės 
gali trikdyti planus. Svarbu nieko 
neskubinti, nepasikliauti neaiškia 
informacija ar gandais. Išleiski-
te vieną kitą litą savo įvaizdžio 
patobulinimui. Regis, kai kurie 
sprendimai visiškai nepriklausys 
nuo jūsų, nors jus tiesiogiai palies. 
Savaitgalį kelsite sparnus lėkti kuo 
toliau ar laiką leisti kuo įdomiau, 
neįprasčiau. Galimos intriguoja-

sėti. 
SVARSTYKLĖS Šią savaitę 

būsite užsiėmę verslo, nuosavybės 
ar gerovės klausimų sprendimu. 
Verslo partneriai gali daryti jums 
spaudimą dėl investavimo, skolų 
grąžinimo. Verta pamąstyti, kas 
nereikalinga, nenaudinga, kam 
esate skolingi. Pravartu tvarkyti su 
korespondencija, ryšiais, transpor-
tu, informacija, reklama, įvairiais 
raštais susijusius reikalus. Savait-
galis atneš šiokių tokių ūkinių, 
buitinių rūpesčių. 

SKORPIONAS Šią savaitę ner-
sitės iš kailio tvarkydami verslo 
bei nuosavybės reikalus. Nuo jūsų 
elgesio su kitais žmonėmis priklau-
sys ir bendra nuotaika, ir kitokios 
galimybės. Nemaža tikimybė, kad 
pasiseks derybose, komercijoje. 
Galbūt sudarysite sutartį, gausite 
norimą kreditą arba susitarsite dėl 
nekilnojamojo turto nuomos, pir-
kimo - pardavimo. Savaitgalį daug 
dėmesio skirsite asmeniniam gy-
venimui, šeimai. Galimi jaudinami 
prisiminimai. 

ŠAULYS Šią savaitę pora die-
nų galite nekaip jaustis dėl keisto 
negalavimo. Jei vis dėlto turėsite 
jėgų, vertėtų šiek tiek apsitvarky-
ti darbo aplinką bei namus. Nuo 
trečiadienio jau būsite nusiteikę 
demonstruoti, ką sugebate sporte, 
versle, politikoje ar scenoje. Jeigu 
aktualu įsidarbinti, jums gali pa-
vykti. Savaitgalį galite leistis į ne-
tolimą kelionę tam, kad užsidirbtu-
mėte arba maloniai praleistumėte 

laiką. 
OŽIARAGIS Nuo pirmadienio 

pora dienų noriai nersite į kolekty-
vinius reikalus. Iš kitų reikalausite 
to paties. Nepakenks daugiau tole-
rancijos, optimizmo, tačiau turite 
išlikti atidūs ir rūpestingi bei tausoti 
sveikatą. Galite išgirsti užkulisines 
kalbas, kurios turbūt pakels nuo-
taiką. Regis, kils idėjų, susijusių 
su verslu, statybomis, žemės ūkiu, 
nuoma ar kt. Savaitgalį lengvai gali 
kilti šeiminiai skandalai. Tik dvasi-
nė pusiausvyra, blaivus protas pa-
dės išvengti nemalonumų.  

VANDENIS Šią savaitę sutel-
kite dėmesį į profesinius reikalus, 
tačiau kol kas nekelkite naujų tiks-
lų. Regis, bus nelengva racionaliai 
bendrauti, tartis dėl konkrečių da-
lykų. Galite susidurti su kitų ne-
noru taikstytis su jūsų trūkumais 
ar kokiais nors atidėliojimais. Vis 
dėlto matydami, kad stengiatės, ap-
linkiniai turėtų darytis solidaresni, 
linkę bendradarbiauti. Savaitgalį 
gali kilti nesusipratimų. Galbūt 
taip įtikinamai sumeluosite, kad 
visi patikės. 

ŽUVYS Šią savaitę neblogai 
jausitės neįprastoje aplinkoje tarp 
nepažįstamų žmonių. Jausite jų su-
sidomėjimą jūsų asmeniu. Tačiau 
dėl savo reikšmingumo ir kompe-
tentingumo galite klysti. Pravartu 
susimąstyti prieš žengiant svarbų 
žingsnį. Gali būti, kad įsidarbinsi-
te, gausite kreditą, imsitės reformų 
ar pan.  

-ELTA

mos pažintys.  
VĖŽYS Šią savaitę bus malonu 

jausti, kad esate mylimi, reikalingi. 
Galbūt atkaklus gerbėjas pagaliau 
privers jus atkreipti į jį dėmesį. 
Gana palanku sudaryti sutartis, 
derėtis, reklamuotis, mėginti įsi-
darbinti. Drąsiai ginkite savo pozi-
ciją darbe ir kitur. Savaitgalį didelį 
pavojų kels užsiėmimai, susiję su 
elektra, netvarkinga technika. Ga-
lite susižeisti arba sužaloti kitus. 
Regis, stengsitės atsikratyti truk-
dančių vidinių kompleksų.  

LIŪTAS Šią savaitę visose sri-
tyse bus daug emocijų, blaškymo-
si, todėl ne viskas gali kaip reikiant 
pavykti. Geriau būtų savo dėmesį 
labiau koncentruoti į šeimos reika-
lus. Galite sužinoti kažką įdomaus 
apie savo vaikus ar mylimą asme-
nį, gerbėją. Jeigu ieškote darbo, 
galite tikėtis pasiūlymų. Savaitgalį 
tikriausiai domėsitės techninėmis 
ir ūkinėmis prekėmis, sveikatos 
klausimais. Galite imtis nelengvų 
ūkinių darbų, susijusių su rizika 
persitempti, susižeisti. 

MERGELĖ Nuo pirmadienio 
dvi dienas noriai bendrausite, bet 
kai kurie pokalbiai baigsis ne taip, 
kaip norėtųsi. Siekite darnos santy-
kiuose su aplinkiniais, neskleiskite 
apkalbų. Aktualūs bus su mokslu, 
žiniasklaida, korespondencija, re-
klama, pervežimais susiję reika-
lai. Trokšite komforto, prabangos. 
Galbūt kažką rimtai pertvarkysite. 
Savaitgalį turėsite galimybių gerai 
pasidarbuoti arba kokybiškai pail-

Luka PAUŽUOLYTĖ, gimusi 04 20
Justė MEDŽIUOLYTĖ, gimusi 04 22
Dominykas GRIMŽA, gimęs 04 27
Emilijus Jonas DIDAS, gimęs 04 29

Anykščių mieste
Laima TROFIMOVIENĖ, gimusi 1977 m., mirė 04 29
Aldona SILEVIČIENĖ, gimusi 1946 m., mirė 04 30
Pranciškus STEPONĖNAS, gimęs 1939 m., mirė 05 03
Anykščių seniūnijoje
Stanislava JASEVIČIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 05 03
Debeikių seniūnijoje
Steponas MIEŽYS, gimęs 1931, mirė 04 24
Stasys GAUČYS, gimęs 1951 m., mirė 04 27
Petras Algimantas ADAMONIS, gimęs 1943, mirė 04 28
Kavarsko seniūnijoje
Antanas VERIKAS, gimęs 1927 m., mirė 05 02
Skiemonių seniūnijoje
Antanas VAINIUŠIS, gimęs 1943 m., mirė 04 26
Svėdasų seniūnijoje
Elena JANKAUSKIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 04 29
Traupio seniūnijoje
Stasys LATANAUSKAS, gimęs 1944 m., mirė 04 28

siūlo darbą

Reikalingas E kategorijos 
vairuotojas-šaltkalvis. 

Tel.: (8-698) 46745, 

(8-686) 23411.

UAB „Augimas“ reikalingi darbi-
ninkai fasado apdailos darbams. 
Galime apmokyti. 

Tel. (8-676) 46110. 

Reikalingas tarptautinių perveži-
mų patyręs vairuotojas CE katego-
rija, darbas Europoje. Atlyginimas 
nuo 1700.

Tel. (8-620) 77579.

Reikalingi sraigių supirkėjai 
Anykščių mieste ir rajone. Užtenka 
turėti garažą arba  malkinę

Tel. (8-678) 79328 .

Philippe’as. Jo atsakymai stebina 
teologijos bei filosofijos žiniomis 
ir žmogaus kasdienio gyvenimo 
išmanymu. Iš knygos puslapių pra-
byla ne tik protingas mokslo, bet ir 
jautrus maldos žmogus, atsakantis 
į klausimus išmintingai ir įžvalgiai, 
o drauge – nuoširdžiai ir gyvai.

Selma Lagerlöf

Kristaus legendos 

Didžioji švedų romantikė, No-
belio premijos laureatė Selma La-
gerlöf (1858–1940) nepašykštėjo 
savo laiko bei talento, domėdama-
si krikščionybės ištakomis, keliavo 
po Rytų šalis ir, surinkusi daugybę 
pasakojimų bei legendų apie Kris-

Katalikų pasaulio leidiniai išleido

Bruno Ferrero

Gyvenimas pagal aušrą: trum-
pi pasakojimai sielai 

 
Gyvenimas – tai... Taip, kiekvie-

no atsakymas bus teisingas. Negin-
čytina gal tik tai, kad brangiausia 
jame yra akimirkos. Trumpi Bruno 
Ferrero pasakojimai visada atveria 
gyvenimo grožio ir prasmės aki-
mirkas. Visada yra kvietimas stab-
telėti, pajausti, pastebėti.

Philippe, Marie-Dominique

Meilės gelmėse: pokalbis apie 
meilę, santuoką 

Iš prancūzų kalbos vertė Edita 

Janulevičiūtė; Audrio Juozo Bač-
kio įžanginis žodis. 

Prancūzų rašytojas ir filoso-
fas Frédéricas Lenoiras kalbina 
garsų pamokslininką, teologą ir 
filosofą, Šv. Jono bendruomenės 
steigėją, vienuolį dominikoną Ma-
rie-Dominique’ą Philippe’ą. Kas 
yra meilė? Kas Dievo skirta su-
tuoktiniams? Kokie esminiai skir-
tumai tarp vyro ir moters? Koks 
kiekvieno iš jų pašaukimas? Ar 
galima mylėti žmogų, kuris nemy-
li tavęs? Ar įmanoma jaunystėje 
būti pakankamai įžvalgiam, kad 
pajėgtum pasirinkti visam gyveni-
mui? Kokia sužadėtuvių prasmė? 
Kodėl tiek daug iširusių santuokų, 
nedarnių šeimų? Į šiuos ir daugelį 
kitų klausimų knygoje atsako tėvas 

taus kūdikystę, jaunystę ir atliktus 
stebuklus, nuoširdžiai atpasakojo 
novelių knygoje Kristaus legen-
dos, kuri savo nuoširdumu žavi 
tiek vaiką, tiek suaugusįjį.

Vidal-Quadras, Javier

Visada tave mylėsiu [iš ispanų 
kalbos vertė Marija Bogušytė]

Autorius šiltai ir jautriai kalba 
apie meilę ir tikrąją jos vertę. Jis 
aptaria įvairius meilės etapus, 
dalija savo patirtimi pagrįstus 
patarimus, kaip nuoširdžiai ir 
brandžiai mylėti, kaip nepavargti 
gyvenant šeimoje ir neleisti kas-
dienybei sunaikinti meilės tam, 
kuriam Dievo akivaizdoje paža-
dėjai mylėti visą gyvenimą.
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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.

Brangiai ir skubiai perka 
įvairių markių (1930-2005m.) 
lengvuosius automobilius, 
visureigius, mikroautobusus, 
motociklus, traktorius, sun-
kvežimius, priekabas. Bet ko-
kios būklės. 

Tel. (8-601) 53942.

Nuoširdžiai dėkoju Anykščių r. psichikos sveikatos centrui 
už gydymą.

Liana ŽVIRONAITĖ

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.

Nekilnojamas turtas

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

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

Spygliuočių, lapuočių medieną. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-610) 19170.

Padedame parduoti, perkame 
namus, sodybas, žemės, miškų 
sklypus. Tvarkome paskolas. 

Tel. (8-650) 76223.

Skubiai - sodybą, namą, butą, žemės 
ūkio paskirties sklypą ar kitą nekilnoja-
mą turtą. Atsiskaito grynais. Domina 
įvairūs variantai. Pasiūliusiems tarpi-
ninkams dosniai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Brangiai - automobilius įvairių mo-
delių. Gali būti su T.A., važiuojančius, 
nevažiuojančius. Atvyksta, sutvarko 
dokumentus. Dirba be poilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.                            

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja,atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

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

Tel. (8-609) 35788.

Įvairią žemės ūkio techniką. 
Tel. (8-629) 13915.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Be tarpininkų - arklius, karves 
(1,20 Eur/4,14 Lt), telyčias (1,40 
Eur/4,83 Lt), bulius (1,45 Eur/5,01 
Lt). 

Tel. (8-622) 09326.

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 kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

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

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius. Garantija 
iki 2m., pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Remontuojame minkštus baldus, 
sofas, lovas, čiužinius, fotelius, kė-
des, kampus ir kt. Visiškai sutvarko-
me vidų, keičiame spyruokles, poro-
loną, gobeleną. Gaminame čiužinius 
pagal užsakymus. Pasiimame ir par-
vežame.

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

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

Tel. (8-655) 55726.

Montuoja sertifikuotus biologinius 
nuotekų valymo įrenginius, pripažin-
tus daugelio pasaulio valstybių. 

Tel. (8-639) 69837. 

parduoda

Nekilnojamas turtas

Ramybės mikrorajone - dvie-
jų kambarių butą (50 kv. m). 
Tvarkingas. Kaina derinama.

Tel. (8-610) 01303.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas kaladėmis, lapuočių 
atraižas pakais, turi supjautų, 
veža į rajonus.

Tel. (8-629) 76267.

Malkas kaladėmis, skaldytas, 
atraižas pakais, supjautas, kala-
dukus. Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

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.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Gyvuliai

Telyčią.
Tel. (8-671) 88305.

Veršelius (pieninius). Yra trans-
portas parvežti. 

Tel. (8-672) 46151.

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

www.jonroka.lt
Renkamės gegužės 7 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

Ilgastrėliais ekskavato-
riais kasame tvenkinius, 
valome ežerų pakrantes.  

Išlyginame, išvežame 
žemes. Atliekame kitus 

panašaus proflio darbus. 
Tel.: (8-698) 46745.

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.

Pjauna pavojingai pasvirusius 
medžius prie pastatų, elektros 
linijų, sodybose. Karpo gyvatvo-
res. 

Tel. (8-644) 41260.

Plastikinių langų prekyba, 
montavimas, mažiausiomis kai-
nomis. 

Tel. (8-639) 69837. 

Dažo namus, stogus. Plauna 
sienas ir stogus. Kala dailylen-
tes. Įrengia pirtis. 

Tel. (8-611) 02788.

Šlifuoja naują, lakuotą parke-
tą, senas dažytas grindis. Kloja, 
lakuoja parketą. 

Tel. (8-699) 94662.

Atlieka įvairių statinių griovimo 
darbus, statybinį laužą perdirba 
į skaldą, mala akmenis. 

Tel. (8-682) 92949.

Dovanoja

Mišrūnus 2 mėnesių šuniukus. 
Tel. (8-625) 86294, Troškūnai.

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti

mlankstukus, 
mbukletus, 

mreklamines skrajutes, 
mblankus, 
mdiplomus, 

mA3 ir A4 dydžio
   plakatus, 
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Irena, Mykolas, Barvydas, Ne-
ris, Pijus, Angelas, Anielius.
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Judita, Minvydas, Eidmantė, 
Liucijus, Benedikta, Benė.

Domicelė, Domicijonas, Bu-
tautas, Rimutė, Danutė, Stanis-
lovas.

Stanislovas, Viktoras, Džiu-
gas, Audrė, Mykolas, Stasys.
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- Žinai, daugelį žmonių jų kūno 
trūkumai mobilizuoja ir verčia pa-
siekti kiek įmanoma daugiau. Pa-
vyzdžiui, Napoleonas buvo labai 
mažas, tačiau tapo didžiausiu Pran-
cūzijos žmogumi. Futbolininkas 
Garinčis turėjo neįprastai trumpas 
kojas, tačiau pakliuvo į futbolo is-
toriją, kaip vienas iš geriausių žai-
dėjų. Tačiau tu su savo devyniais 
vaikais perspjovei visus!!!

Bėgimas. Tradiciniame 
bėgime Anykščiai-Puntukas-
Anykščiai 11 km distancijoje 
bendroje įskaitoje 9-as fini-
šavęs anykštėnas V.Gudaitis 
savo amžiaus grupėje (g.1969-
1979 m.) buvo antras. 6 km 
bėgime merginų varžybose 
D.Jankauskaitė užėmė antrą-
ją vietą, o vaikinų varžybose 
Ą.Bajoravičius buvo trečias. 
3 km distancijoje tarp ber-
niukų trečiąją vietą užėmė  
E.Šimonutis.   

Plaukimas. Kaune R. Mei-
lutytės mažosios taurės plau-
kimo varžybose dalyvavo 9 
mažieji Anykščių plaukikai. 
2008 m. gimusi G.Pupelytė 
laimėjo antrosios ir trečiosios 
vietų medalius. 2007 m. gimęs 
M.Niaura pateko į dviejų rung-
čių finalus ir finišavo 6 ir 8-as, 
L.Matiukaitė (g.2005 m.) užė-
mė 6-ąją vietą.

Čempionas. Baigėsi Lietu-
vos moksleivių čempionatas. 
1999 metais gimusių vaikinų 
amžiaus grupėje čempionais 
tapo Kauno „Aisčiai“. Šioje 
komandoje žaidžia ir anykš-
tėnas Mykolas Bitvinskas. 
„Aisčiai“ atkrintamosiose var-
žybose pasirodė stulbinančiai. 
Reguliariajame čempionate 
ši komanda užėmė tik 7 vietą 
ir vos pateko į atkrentamąsias 
varžybas, tačiau jose „Aisčiai“ 
sudorojo ir klaipėdiečius, ir 
A.Sabonio mokyklos auklė-
tinius. Finale „Aisčiams“ ne-
pasipriešino ir Š.Marčiulionio  
krepšinio akademijos auklėti-
niai. 

Anekdotas I. Dialogas tarp 
futbolininkų.

- Šiandien pelniau net du 
įvarčius! – džiūgauja vienas.

- O kokiu rezultatu pasibaigė 
rungtynės?- klausia antrasis.

- 1:1

Anekdotas II. Vyras skam-
bina draugui:

- Ką veiki?
- Žiūriu per televizorių sun-

kumų kilnojimo varžybas?
- Vyrų ar moterų?
- Kol kas dar nesupratau...

Dalyviai užpildys visus vieš-
bučius ir bendrabučius Anykščių 
mieste, kaimo turizmo sodybas 
jo apylinkėse. Žiūrovai, atvykę į 
Anykščių baseiną „Bangenis“, pa-
matys rungtyniaujančias plaukimo 
žvaigždes - Pasaulio ir Europos 
čempionę, dukart Olimpinių žaidy-
nių vicečempionę Aliaksandrą He-
rasimenią (Baltarusija), anykštėną 
pasaulio ir Europos plaukimo čem-
pionatų prizininką Giedrių Titenį,  
kitus žinomus sportininkus. 

Pirmą kartą festivalių istorijoje 
plaukimo varžybos vyks tris die-
nas, o rungtis, kurią organizatoriai 
pavadino „Pašėlęs sprintas“, ofici-
aliose varžybose Lietuvoje rengia-
ma pirmą kartą. Dalyviai varžysis 
individualiose 50 m ir 100 m visais 
plaukimų stiliais rungtyse dėl 71 

Plaukimo festivalyje - rekordinis dalyvių skaičius
Net 750 dalyvių, iš jų 670 plaukikų, iš Baltarusijos, Estijos, 

Latvijos, Moldovos ir Lietuvos, atstovausiančių 43 komandoms, 
atvyksta dalyvauti jau septynioliktą kartą iš eilės rengiamame 
tarptautiniame plaukimo sprinto festivalyje „Anykščiai 2015”. 

medalių komplekto ir vienoje ko-
mandinėje  - estafetės 7x50 m lais-
vuoju stiliumi. 

Organizatoriai įsteigė net 134 
prizus - festivalio rekordininkams, 
atskirų amžiaus grupių nugalėto-
jams, o vyriausiųjų plaukikų am-
žiaus grupėje ir kiekvienos rung-
ties prizininkams. 

Tarptautinio plaukimo sprinto 
festivalio „Anykščiai 2015“ pro-
grama:

Gegužės 7 d. (ketvirtadienį) 
Anykščių baseine „Bangenis“:

18.00 val. rungties „Pašėlęs 
sprintas“ kvalifikaciniai plaukimai

18.30 val. rungties „Pašėlęs 
sprintas“ ketvirtfinalių, pusfinalių 
ir finalų plaukimai

Gegužės 8 d. (penktadienį) 
Anykščių baseine „Bangenis“:

9.30 val. kvalifikaciniai plauki-
mai

16.30 val. iškilmingas Festivalio 
atidarymas

17.30 val. finaliniai plaukimai, 
apdovanojimai

Gegužės 9 d. (šeštadienį) Anykš-
čių baseine „Bangenis“:

  9.00 val. kvalifikaciniai plau-

kimai
16.00 val. finaliniai plaukimai, 

apdovanojimai
18.30 val. geriausių plaukikų 

apdovanojimas, Festivalio užda-
rymas

Renginys nemokamas.
Informacinis rėmėjas 

laikraštis „ANYKŠTA“

Anykščiuose filmuoto ir neseniai 
Lietuvos kino teatruose pradėto 
demonstruoti lietuviško kino filmo 
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvyk-
dė Saulius ir Paulius“ kūrėjams 
sunkios dienos. Už filmą gautos 
pajamos siekia per 450 tūkst. eurų, 
o 29 metų literatas Vladas Žižoma 
filmo kūrėjus apkaltino plagiatu.

V.Žižoma tvirtina, kad filmas yra 

Miesto šventė – pavojuje
sukurtas pagal jo parašytą romaną 
“Broliai Ramanauskai“, kuris buvo 
paskelbtas viename rusiškame lite-
ratūros kūrinių interneto portale. 
V.Žižoma išsiuntė pretenziją, ku-
rioje pareikalavo nutraukti filmo 
rodymą visuose kino teatruose, kol 
nėra paskelbta pradinio kūrinio au-
torystė, ir atlyginti literatui. 

Tačiau klaipėdiečio argumentai 

neįtikino pretenziją gavusios Au-
diovizualinių kūrinių autorių teisių 
asociacijos. 

Literatas rankų nenuleido - 
su pažįstamų advokatų pagalba 
V.Žižoma jau yra parengęs ieškinį 
teismui. 

Liūdni popieriai Anykščiams, 
nes vienas iš 2015 metų Miesto 
šventės akcentų ir žada būti filmo 
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvyk-
dė Saulius ir Paulius“ demonstra-
vimas. 

Problema...
Anykščiuose, išvažiuojant iš 

Norfos parduotuvės kiemo į Vil-
niaus gatvę, vairuotojams tenka 
įveikti lietaus nutekėjimo griovelį, 
kuris gal jau pusmetis neuždeng-
tas. Atrodo, kad anokia čia bėda, 
tačiau tokia smulkmena, ir ne vie-
na (pavyzdžiui, duobės aikštelėje 
šalia turgaus) vairuotojus erzina ir 
apie miesto šeimininkus labai jau 
nekokią nuomonę formuoja. 

Amerikietiški blyneliai

Ingredientai:
250 mililitrų kefyro, rūgpienio, 

arba natūralaus jogurto,
2 kiaušiniai,
4 valgomieji šaukštai cukraus,
0,5 arbatinio šaukštelio druskos,
1 arbatinis šaukštelis vanilinio 

cukraus,
4 valgomieji šaukštai saulėgrąžų 

aliejus arba išlydyto sviesto, 
250 mililitrų miltų,
3 arbatiniai šaukšteliai sodos,
1 arbatinis šaukštelis kepimo 

miltelių.

Gaminimo eiga:
Kiaušinius išplakite su cukrumi, 

druska, vaniliniu cukrumi.
Supilkite kefyrą ir tirpintą svies-

tą arba aliejų.
Įsijokite miltus kartu su kepimo 

milteliais ir soda. Išmaišius turi 
gautis tirštoka blynų tešla.

Dėkite po šaukštą tešlos vienam 
blynui, kepkite vos vos riebalais 
pateptoje keptuvėje ant nedidelės 
kaitros. Blyneliai kepdami plečia-
si, pučiasi, todėl tarp blynų reikia 
palikti nemažus tarpus.

Blyneliai išeina lengvi, tarsi 
biskvitiniai. Labai dera valgyti su 
aviečių uogiene, šviežiomis trinto-
mis uogomis, klevų sirupu.

Čekijos moksleiviai aptiko
internete pornografinį 
filmuką su savo mokytoja

Čekijos moksleiviai iš Česka Li-
pos miesto aptiko internete porno-
grafinį filmuką su savo mokytoja, 
praneša “iDnes”.

35 metų klasės vadovė, kurios 
pavardė neskelbiama, nusifilmavo 
pornografiniame įraše jau po to, 
kai įsidarbino mokykloje. Pedago-
gė atleista.

Mokyklos direktorius Petras 
Jonašas papasakojo, jog buvo pri-
verstas nutraukti darbo sutartį su 
mokytoja nuo balandžio 30 d. “Ži-
noma, kaip žmogui man jos gaila, 
bet mes turėjome ją atleisti iš dar-
bo”, - pareiškė jis.

Pažymima, jog skandalas kilo po 
to, kai filmuką pamatė vieno moks-
leivio tėvai. Jie kreipėsi į mokymo 
įstaigos vadovybę. “Aš nenoriu 
smerkti šios moters. Kas žino, kas 
ją privertė filmuotis. Bet kai 15 

metų paaugliai šnabždasi apie abe-
jotinus savo mokytojos laimėjimus 
- nėra gerai”, - sakė vienas iš tėvų.

Skandalingajame vaizdo įraše 
- ne tik seksas. Jame moteris taip 
pat pasakoja, kad dirba mokytoja 
Česka Lipoje, turi du aukštuosius 
išsilavinimus, augina du vaikus, 
bet gyvena viena.

Kinai pastatė 57 aukštų 
dangoraižį per 19 dienų

Kinijos statybos bendrovė “Bro-
ad Sustainable Building Co.” pa-
statė centriniame šalies rajone 57 
aukštų dangoraižį vos per devy-
niolika darbo dienų. Apie tai infor-
muoja “Associated Press”.

Stačiakampė konstrukcija iš plie-
no ir stiklo, pavadinta “Mini Sky 
City”, iškilo Hunano provincijos 
centrinėje Čangšos apskrityje. Sta-
tydami pastatą darbininkai naudojo 
modulinį metodą, leidžiantį jiems 
pastatyti iškart po tris aukštus per 

dieną. Toks metodas taikomas ir 
Jungtinėse Valstijose bei Didžiojo-
je Britanijoje, tačiau architektų ne 
per daugiausia gerbiamas dėl pri-
mityvios gatavų statinių išorės.

Pranešama, kad iki statybos pra-
džios prireikė daugiau nei keturių 
mėnesių pagaminti 2736 vadina-
muosius modulius, standartinius 
elementus, reikalingus dangorai-
žiui pastatyti.

Pirmieji gyvenamojo būsto ir 
biurų, įrengtų “Mini Sky City”, 
pardavimai prasidės jau gegužę.

Kiek anksčiau bendrovė “Broad 
Sustainable Building Co.” skelbė 
apie planus pastatyti toje pat pro-
vincijoje per rekordiškai trumpą 
laiką - tris mėnesius - aukščiausią 
pasaulyje dangoraižį, 220 aukš-
tų 838 metrų aukščio “Sky City”. 
2014 metais Kinijos statybos ben-
drovė pradėjo parengiamuosius 
projekto darbus, kurie turėtų trukti 
120 dienas. Šiuo metu bendrovė 
laukia galutinio pritarimo staty-
boms.

Iki šiol aukščiausiu statiniu pa-
saulyje pripažintas 828 metrų dan-
goraižis “Burj Khalifa” Dubajuje.

-ELTA


