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 portalą anyksta.lt 
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KONCERTAS. Rugpjūčio 29 d. 
(šeštadienį) 18 val. Anykščių menų 
inkubatoriuje – menų studijoje (J. 
Biliūno g. 53) festivalio “Muzikos 
savaitgaliai Anykščiuose” uždarymo 
koncertas. Dalyvauja choras „Jauna 
muzika“, choro vadovas ir dirigentas 
Vaclovas Augustinas. Renginys ne-
mokamas.

Konkursas. Anykščių savivaldy-
bės Architektūros ir urbanistikos sky-
rius pateikė net 4 projektus Neringos 
architekto A. Zavišos fondui, kuris 
rinks geriausius 2014 m. rekreacinės 
paskirties projektus Lietuvoje. Fon-
dui pateikti Anykščių SPA, Kairiojo 
kranto, Burbiškio dvaro ir Menų in-
kubatoriaus projektai. 

Gaisrai. Nors gamtai labai rei-
kia lietaus, kol kas didesni gaisrai 
Anykščių rajoną apeina. Ugniagesiai  
gelbėtojai savaitgalį Anykščių rajone 
turėjo tik smulkaus darbo: penktadie-
nį Traupio seniūnijoje Klaibūnų kai-
me išdegė 50 arų ražienų, šeštadienį 
Kavarsko seniūnijos Pumpučių kai-
me degė pievoje sukrautos atliekos, 
sekmadienį Kavarske degė žolė 30 
arų plote, o Andrioniškio seniūnijoje 
Padvarninkų kaime degė šiukšlės.

Bokštas. Molėtų rajone, Min-
dūnų kaime esančiame kempinge, 
baigiamas statyti aukščiausias Lie-
tuvos regioniniuose parkuose - 36 
m. aukščio - apžvalgos bokštas. 
Bokšto įrengimo tikslas – sudaryti 
lankytojams palankias sąlygas su-
sipažinti su Labanoro regioninio 
parko vertybėmis: Lakajų ežerynu, 
Labanoro giria, kalvotu – ežeringu 
kraštovaizdžiu. Šalia bokšto lanky-
tojų patogumui bus pastatyti suo-
liukai, dviračių stovai, informa-
cinis stendas. Darbai planuojami 
baigti rugsėjį.

Mušėsi. 2015-08-22 apie 9 val. 30 
min. viešoje vietoje, Anykščių r. sav., 
Kavarsko sen., matant pašaliniams 
asmenims, vyriškis, gimęs 1968 m., 
necenzūriniais žodžiais keikė vyriškį, 
gimusį 1955 m., ir medine lazda pa-
taikė į ranką.

Sveikinimas. Primename, kad per 
laikraštį „Anykšta“ galite pasveikinti 
savo artimuosius. Sveikinimo kaina – 
15,90 Eur.

Butėnai: perimti senbernystės knygas

Buvo laikas, kai Butėnų kai-
mo seniai mums, jau subren-
dusiems, bet vesti neskuban-
tiems vyrukams sakydavo, kad 
jei taip toliau gyvensime, teks 
senbernystės knygą iš Aloyzo 
Mikėno perimti. Kadaise be-
veik 400 gyventojų turtingo 
Svėdasų parapijos didkaimio 
bendruomenė niekad senber-
nių ar senmergių nestokojo, 
ypač mūsų epochos XX - XXI 
amžiaus sandūroje daug buvo 
jų užsilikę. Tačiau įspūdingiau-
sias mūsų jaunasties laikų se-
nas kavalierius buvo Mikėnas 
Alyzas.

Raimondas GUOBIS

Smagus, nerūpestingas, nors trumpai gyveno su moterimi, bet save senu kavalierium laikąs Dangiras Juška.

Įpusėjusi javapjūtė žada 
rekordinį derlių Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščių rajono keliai pilni žemdirbių technikos. Naudojantis gerais orais žemdirbiai skuba nukulti ir susivežti planuojamą rekor-
dinį šių metų javų derlių, kuris gali siekti 5,8 mln. tonų. Anykščių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo Antano 
Bauros teigimu, ir Anykščių rajone derlius bus rekordinis, bet grūdų kokybė šiemet prastesnė. Ūkininkus gąsdina staigiai krentančios 
kainos, jie bijo sulaukti pienininkų likimo.

Javapjūtei sąlygos šiemet idealios, žemdirbiai neturėtų dėl oro prarasti net 
ir dalies derliaus. 

Anykščių rajono savivaldybės administra-
cijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo Antano 
Bauros manymu, žemdirbiai turi būti sa-
votiški lošėjai, kad „pagautų“ geriausią 
momentą savo produkcijai parduoti.

Jaunoji pianistė vėl 
skina laurus

13-ametė anykštėnė pianistė 
Milda Daunoraitė antrą kartą 
pelnė Grand Prix diplomą.

Turistai privertė verslininkus 
atsibusti

Vygantas ŠLIŽYS, versli-
ninkas: „...vienas iš variantų 
spręsti problemai - įsivežti dar-
buotojus iš kitų šalių, investuoti 
į jų mokymus.“

Debeikiečių 
bendrijos 
20 – metį 
ženklino leidiniai 
ir parodos
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Piktagalio kaimo bendruo-
menė šiuo metu vienija apie 30 
aktyviausių kaimo žmonių, ku-
rių amžius nuo 30 iki 70 metų. 
„Turėjome labai aktyvų jaunimą, 
tačiau jiems išvykus studijuoti, 
laukiame naujų aktyvistų. Dabar 
kaime daugiausiai liko berniukų, 
o kad jie ką nors sugalvotų, rei-
kia mergaičių pagalbos“ – sakė 
D.Šišlienė. 

„Pagaliau vaikai paliko kom-
piuterius ir beveik kasdien ver-
žiasi į bendruomenės centrą 
pažaisti, reikia nuolat derintis tar-
pusavyje, kad būtų juos prižiūrin-
tis žmogus“ – naujomis, jaunimui 
įdomiomis veiklomis džiaugėsi 
pirmininkė.

Numatytos veiklos bus vyk-
domos ir plėtojamos net ir pasi-
baigus projektui, o atnaujintų ir 
suremontuotų patalpų priežiūrą 

Piktagalio bendruomenės jaunimas pamiršta kompiuterius
Piktagalio kaimo bendruomenė įgyvendina projektą „Gyven-

tojų kūrybiškumo ir inovatyvumo skatinimas, sukuriant koky-
bišką ugdymo erdvę Piktagalio kaimo patalpose“ (Vietos projek-
to paraiškos nr. LEADER-14-ANYKŠČIAI-05-010). Kaip sakė 
šios bendruomenės pirmininkė Daiva Šišlienė, prieš kelis metus 
suremontuotas bendruomenės pastatas nebuvo funkcionalus, 
nes jame trūko baldų. „Projekto eigoje įsigijome reikiamus vir-
tuvės baldus, buitinę įrangą, nusipirkome naują žoliapjovę, bet, 
manau, geriausias pirkinys, kuriam dabar jau nebegali atsispir-
ti mūsų bendruomenės vaikai, - teniso bei biliardo stalai“ – kal-
bėjo D. Šišlienė. 

užtikrins bendruomenės nariai. 
Pagrindiniai projekto uždavi-

niai buvo tokie: įrengti renginių, 
užimtumo bei kūrybinių dirbtuvių 
patalpas; įsigyti reikalingą įrangą, 
kuri sudarytų sąlygas sukurti kū-
rybiškas dirbtuves, kuriose įvairio-
mis progomis būtų organizuojami 
meniniai, muzikiniai ir kultūriniai 
renginiai. Bendruomenės pirmi-
ninkė D.Šišlienė džiaugėsi, kad 
prieš mokslo metus pavyko suor-
ganizuoti sporto šventę, įvairias 
varžybas. Visai neseniai, pasak 
pirmininkės, jau įrengtoje virtuvė-
lėje su vaikais buvo kepamos pi-
cos, taip pat vaikai mokyti gaminti 
tradicinius, senuosius lietuviškus 
valgius. „Taigi virtuvė reikalinga 
ir edukaciniais tikslais“ – kalbėjo 
pirmininkė.

Piktagalio kaimo bendruomenė 
vykdydama šį projektą organizavo 

tokius renginius: „Tautinis pavel-
das“, „Išlaisvink savo kūrybines 
galias“, „Kūrybiškumas – kaip 
procesas“. 

Su projekto pabaiga nesibaigs 
kultūrinės, sportinės, edukacinės, 
socialinės veiklos - bendruome-
nė ir toliau organizuos renginius, 
seminarus, mokymus, didins 

gyventojų užimtumą. Pasak 
D.Šišlienės, planų ir idėjų yra 
daug, svarbiausia, kad dabar jau 
bus galima pilnai išnaudoti ben-
druomenės centro pastatą, jame 
bus jauku ir patogu kurti, įvai-
rių švenčių proga susiburti tiek 
jaunimui, tiek vyresnio amžiau 
bendruomenės nariams. 

Piktagalio kaimo bendruomenė aktyviai dalyvauja įvairiose 
kūrybinėse veiklose – šiemet šios bendruomenės narių pintas 
floristinis kilimas buvo apdovanotas kaip kūrybiškiausia kom-
pozicija. 

Devynias dienas Druskininkuose 
vykusiame konkurse dalyvavo mu-
zikantai iš 15 valstybių, tolimiausi 
svečiai atvyko iš JAV.

M. Daunoraitė tokiame konkurse 
dalyvavo ir 2010 m. ir pelnė tokį pat 
apdovanojimą. Šių metų konkursui 
mergaitę ruošė mokytojai Justas Dva-
rionas ir Liuda Kašetienė. 

Anykštėnė pianistė groja nuo 6 
metų, yra laimėjusi daugybę apdova-
nojimų tiek tarptautiniuose, tiek naci-
onaliniuose konkursuose. Paklausta, 
kurie koncertai jai buvo įsimintiniau-
si, M. Daunoraitė sakė: „Labai daug 
koncertuoju užsienyje. Įsimintiniausi 
konkursai – kiekvienais metais gruo-
džio antroje pusėje Paryžiuje, Eli-
ziejaus laukuose esančiose koncertų 
salėse vyksta Kalėdoms skirti Mi-
chelio Sogny fondo vaikų koncertai. 

Jaunoji pianistė vėl 
skina laurus

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

XV tarptautiniame konkurse „Muzika be sienų“ antrą kartą 
dalyvavusi 13-ametė anykštėnė pianistė Milda Daunoraitė antrą 
kartą pelnė Grand Prix diplomą.

Džiaugiuosi jau kelis metus iš eilės 
galėdama birželio 1 d., Vaikų gynimo 
šventės proga, groti Batumyje (Gru-
zijoje) vykstančiuose koncertuose. 
Šiuose koncertuose dalyvauja Lie-
tuvos ir Gruzijos prezidentai, abiejų 
šalių ambasadoriai, kultūros atašė bei 
kiti garbingi svečiai“.

M. Daunoraitė sako, jog ypatingi 
jai buvę pernai vykę du konkursai. 
„Pernai balandį dalyvavau XVIII 
nacionaliniame Balio Dvariono pia-
nistų ir stygininkų konkurse, kuriame 
tapau laureate, gavau specialų prizą 
už geriausią baroko epochos kūrinio 
atlikimą, taip pat specialų prizą už 
artistiškumą. Birželio mėnesį grojau 
tarptautiniame pianistų, stygininkų, 
pučiamųjų ir mušamųjų instrumen-
talistų konkurse-festivalyje „RE-
NAISSANCE, kur laimėjau Grand 

Pianistė Milda Daunoraitė su konkurso „Muzika be sienų“ ko-
misijos nare pianiste Guoda Gedvilaite.

Prix. Šios nominacijos statulėlę su-
kūrė nacionalinės premijos laurea-
tas profesorius Arūnas Sakalauskas. 
Šio skulptoriaus darbas – Anykščių 
centre stovintis Antano Baranausko 

paminklas – ir buvo nominuotas na-
cionaline premija“ – kalbėjo jaunoji 
pianistė.

M. Daunoraitė šiemet bus Anykščių 
A. Vienuolio progimnazijos aštuntokė.

„Švietimo įstatyme ilgą laiką 
buvo parašyta, kad vaikai nemoka-
mai pavežami tik iki artimiausios 
mokyklos, o transporto lengvatų 
įstatyme – kad iki 40 km vaikai gali 
būti nuvežami į bet kokią mokyklą, 
kurioje pageidauja mokytis, – sakė 
S. Obelevičius – Berods prieš porą 
metų Seimas abi normas sulygino 

Į mokyklą nemokamai važiuos 
išimtine tvarka

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Šiuo metu nemokamai į artimiausią mokyklą pavežami moksleiviai 
tik iš kaimo vietovių. Jei vaikas iš Anykščių užsimanys mokytis Troš-
kūnuose, už kelionę į mokymo įstaigą turės susimokėti pats. Tačiau 
atsiranda situacijų, reikalaujančių išimčių. Apie vieną jų „Anykštai“ 
pasakojo rajono vicemeras Sigutis Obelevičius.

ir transporto lengvatų įstatyme taip 
pat parašė, kad vaikai nemokamai 
pavežami turi būti iki artimiausios 
mokyklos“.

S. Obelevičiau teigimu, pagal pri-
imtą Seimo įstatymą, savivaldybės 
Taryba taip pat tvarką pakeitė ir tuo-
met vaikai tapo nemokamai vežami 
tik į artimiausią mokyklą. „Tarkim, 

jei mokykla yra Kurkliuose ir penk-
tokas nori važiuoti į Anykščius, už 
pavežimą tėvai turės susimokėti. 
Tvarka galioja tik tiems vaikams, 
kurie vežami iš kaimo į miestą. Vi-
siškai nekalbama apie tai, kad vaikas 
galėtų būti pavežamas iš miesto į 
kaimą“, – dėstė vicemeras.

Tačiau visose taisyklėse būna iš-
imčių. „Neseniai buvo iškelta pro-
blema: viena mergaitė, gyvenusi 
Auleliuose ir mokiusis Svėdasuose, 
sugrįžo gyventi į Anykščius pas gi-
mines. Ji mokyklą norėtų pabaigti 
Svėdasų gimnazijoje, tačiau ne-

mokamas pavežimas pagal esančią 
tvarką jai „nepriklauso“. Kadangi 
tai yra socialiai pažeidžiamos gru-
pės žmonės, Taryboje svarstėme 
dėl išimties“, – sakė S. Obelevičius 
ir pridūrė, kad tokios išimtys turėtų 
būti svarstomos Vaiko gerovės ko-
misijos.  

Pasak vicemero, tai būtų pirmoji 
tokia išimtis. Nors, pakeitus mokinių 
pavėžėjimo tvarką (į tokią, kuri yra 
šiuo metu), buvo ir kitų prašymų, ir 
skundų net Valstybės kontrolei. „Ši 
tvarka Seime buvo priimta stipriai 
pavėluotai, ir tėvų nepasitenkinimas 
buvo suprantamas. Jei vaikas iš Rep-
šėnų ėjo į Kavarsko mokyklą, o vėliau 
turėjo lankyti Traupio, žinoma, buvo 
nepatenkintų tėvų ir vaikų“, – sakė 
rajono vicemeras S. Obelevičius. 

Parama. Žemės ūkio ministerija 
paankstino nacionalinės paramos 
už pieną mokėjimus - rugsėjį 34 
tūkstančius ūkininkų, laikančių pie-
nines karves, pasieks 18,2 milijono 
eurų. Išmokos dydis - 15,98 euro už 
parduoto pieno toną. Pagrindiniai 
reikalavimai atsietajai nacionalinei 
paramai už 2015 metus gauti liko 
tokie patys kaip ir 2014 m. Parama 
bus mokama tiems gamintojams, 
kurie 2006-2007 kvotos metais 
pardavė pieną ir 2007 m. kovo 31 
d. turėjo nustatytą 2006-2007 kvo-
tos metams pieno gamybos kvotą, 
įregistruotą Kvotų administravimo 
informacinėje sistemoje. 

Tarnyba. Didžiojo kunigaikš-
čio Butigeidžio dragūnų batalione 
Klaipėdoje besilankanti Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė teigia, kad čia 
atvykstantys savanoriai yra moty-
vuoti, supranta savo atsakomybę 
ir yra pasiryžę tarnauti Lietuvai. 
Pirmadienį 9 mėnesių privalomąją 
karo tarnybą Butigeidžio dragūnų 
batalione pradės 495 jaunuoliai, 
tarp kurių beveik 20 merginų. Tai 
pirmasis šauktinių tarnybą prade-
dantis dalinys, suformuotas tik iš 
savanorių. Pasak Prezidentės, čia 
nuo pat ryto atvykstantys jaunuoliai 
yra gerai motyvuoti, supranta sava-
norystės svarbą Lietuvai.

Susitiko. Seimo Pirmininkė 
Loreta Graužinienė priėmė pirmą 
kartą Lietuvoje viešintį FIBA pre-
zidentą Horacijų Muratorę. Pasak 
FIBA prezidento, vykdamas į Lie-
tuvą, jis norėjęs savo akimis pama-
tyti fenomeną, kai vos tris milijonus 
gyventojų turinti valstybė turi tiek 
daug pasiekimų krepšinio srityje, ir 
pritaikyti šią patirtį kitose federaci-
jose.

Papildai. Maisto papildų, skirtų 
sąnarių funkcijoms palaikyti, sudė-
ties tyrimai atskleidė, kad 10 iš 12 
ištirtų maisto papildų veikliųjų me-
džiagų kiekiai yra mažesni, nei de-
klaruojama gamintojų ženklinimo 
etiketėse. Valstybinė maisto ir vete-
rinarijos tarnyba (VMVT) praneša, 
kad tyrimo metu buvo tikslingai ti-
riama būtent šios paskirties papildų 
sudėtis, nes ankstesnio tyrimo metu 
jau buvo nustatyti gliukozamino ir 
chondroitino sulfatų kiekių neati-
tikimai gamintojų deklaruotiems 
rodikliams. Tuo metu nagrinėta 9 
skirtingų pavadinimų maisto papil-
dų sudėtis.

Turistai. 2015 m. antrąjį ketvirtį 
šalies apgyvendinimo įstaigų sve-
čių skaičius, palyginti su 2014 m. 
antruoju ketvirčiu, išaugo 4,8 proc. 
ir sudarė 663,4 tūkst., remdamasis 
išankstiniais duomenimis, praneša 
Lietuvos statistikos departamentas. 
Apgyvendinimo įstaigų paslaugo-
mis naudojosi 229,7 tūkst. turistų 
iš Europos Sąjungos (ES) šalių (5,9 
proc. daugiau nei 2014 m. II ketv.) ir 
148,6 tūkst. iš ne ES šalių (6,1 proc. 
mažiau nei 2014 m. II ketv.). Šalies 
gyventojų, apsistojusių apgyvendi-
nimo įstaigose, skaičius išaugo 10,6 
proc. ir sudarė 285,1 tūkst.

Ukraina. Ukrainos prezidentas 
Petro Porošenka, pirmadienį saky-
damas kalbą šalies Nepriklauso-
mybės dienos proga, pareiškė, kad 
nemato kitos alternatyvos vasarį pa-
sirašytai Minsko paliaubų sutarčiai. 
Vadovo teigimu, po šio susitarimo 
pasirašymo žuvusių karių skaičius 
sumažėjo septynis kartus.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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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. 

@ X-man: „Visiška nesąmonė“.
@ Jooo: „Tokio briedo net prie 

Kapitono nebuvo. Sveikinu, perspjo-
vėt“.

@ Jis atsakymas į Jooo: „Netu-
rėjo jokios teisės uždrausti lankytis 
miškuose. Pirma tegul Vietos Savi-
valdos įstatymus išsistudijuoja.... Pa-
prasčiausias kvailys“....

@ Saulius Rasalas atsakymas į 
Jis: „Būtų įdomu susipažinti su nau-
ju pažiūriu į norminių aktų taikymą. 
Galimai pradedam taikyti angloame-
rikietišką sistemą ... Kada Lietuva at-
sisakė kontinentinės teisės? Kviečiu 
savo originalią informaciją pateikti 
elektroniniu paštu“.

@ Sauliau: „Neimk pavyzdžio iš 
Juodelio, nevirsk drakonu“.

@ (:): „Suprasčiau, jei būtų kreipę-
sis į žmones su prašymu nesilankyti 
miškuose, būti ypatingai atidiems, 
nekūrenti laužų ir panašiai kartu pri-
mindamas apie atsakomybę sukėlus 
gaisrą. O toks draudimas yra visai be-
prasmis, nes realiai neįgyvendinamas. 
Tik žmones erzina. Kopijuoja kgbistą 
Juodelį. Tas labai mėgdavo visokius 
draudimus lankytis net atskiruose pri-
vačiuose miškuose rašinėti“.

@ Miškininkas atsakymas į (:): 
„Pagal miškų įstatymą Prie kelių, 
takų į mišką, kuriame uždraustas ar 
apribotas lankymasis, miško valdy-
tojai pastato informacinius ženklus, 
kuriuose nurodomas sprendimą už-
drausti ar apriboti lankymąsi miške 

priėmusios institucijos pavadinimas, 
sprendimo priėmimo data ir numeris, 
taip pat laikotarpis, kuriuo lankyma-
sis miške apribotas ar uždraustas, 
telefono numeris, elektroninio pašto 
adresas pasiteirauti“.

@ Kūrėjas: „Norint sukurti įsta-
tymą - reikia numatyti jo kontrolės 
galimybes. Nesant joms - įstatymas 
tampa juokingu (Markas Ciceronas iš 
Romos)“.

@ Miškininkas atsakymas į Kū-
rėjas: „Pagal Administracinių teisės 
pažeidimų kodeksą už ražienų, taip 
pat nenupjautų ir nesugrėbtų žolių, 
nendrių, javų ir kitų žemės ūkio kul-
tūrų deginimą piliečiams gresia nuo 
57 iki 289 eurų bauda. Jei žemės savi-
ninkai, pastebėję savo žemėje žolės, 
ražienų ar nesugrėbtų šiaudų gaisrą, 
nesiima priešgaisrinės apsaugos prie-
monių, jiems gresia bauda nuo 28 iki 
173 eurų. Jeigu pažeidus priešgais-
rinės miškų apsaugos reikalavimus 
yra sukeliamas miško gaisras, pilietis 
gali būti nubaustas bauda nuo 579 iki 
1158 eurų“.

@ Miškininkas: „Generalinės 
miškų urėdijos duomenimis, rugpjū-
čio 20 dieną, lankymąsi miškuose už-
draudė arba apribojo ne mažiau kaip 
25 savivaldybės: Alytaus m., Alytaus 
r., Anykščių r., Elektrėnų, Ignalinos 
r., Jonavos r., Joniškio r., Jurbarko r., 
Kaišiadorių r., Kalvarijos, Kauno r., 
Kazlų Rūdos, Kėdainių r., Lazdijų r., 
Marijampolės, Pagėgių, Prienų r., Ša-

kių r., Šalčininkų r., Šilutės r., Šven-
čionių r., Trakų r., Utenos r., Vilkaviš-
kio r., Vilniaus r.“

@ Lešyj: „O jei mano namas miš-
ke, negaliu kojos pro duris iškišt“?

@ Žemėtvarka atsakymas į Le-
šyj: „Nenusišnekėk, dar nemačiau 
nei vienos namų valdos, kuri būtų 
miško žemėje. Nebent savavališkas 
statinys“.

@ Magija atsakymas į žemėtvar-
ka: „Kokia valdžia, tokie įstatymai. 
Arba kaip tautos išmintis byloja - dur-
no paukščio durna ir giesmė“.

@ Įdomu atsakymas į Žemė-
tvarka: „Į sodybas Šimongirėje taip 
pat uždrausta važiuot“?

@ Renata atsakymas į Įdomu: 
„Keliai nėra miškas. Upė nėra miš-
kas. Sodybos nėra miškas. Negi ne-
aišku“?

@ (^): „Ale matai kiek savivaldy-
bių kvailų“.

@ Logiška atsakymas į (^): 
„Kvailiams reikia, kad kuris nors 
duotų pradžią, o tada įsisiūbuoja. O 
kada pasirašė - 13 ar 14 d.“?

@ Paskaičiuokim broliai kur-
miai: „Kuo skiriasi miškas Inkū-
nuose nuo miško prie Lajų tako?  
Abiejuose teka Šventoji, daug turistų 
ir mažai tulikų. Taigi abiejuose saus-
ringumas mažinamas sėkmingai krū-
muose. Tai kur skirtumai ? Reikės, 
matyt, nešti pareiškimą liberalų parti-
jon, be partinio bilieto Rasalo logikos 
nesuprasi“.

@ Nudaužtas veidrodėlis: „Tegu 
pasirašinėja dar daugiau - rinkimai 
ateis, žmonės prisimins“.

@ Saulius Rasalas atsakymas į 
Nudaužtas veidrodėlis: „Labai ačiū 
už palaikymą. Tikiuosi tokio pats 
palankaus požiūrio ir ateityje. Šiuo 
metu svarbiau ekologija ir saugumas, 
nei politika. Gero savaitgalio“.

@ Miške gimęs: „Pirmiausia , kas 

Turistų srautas – 
netikėtas 

Donatas KRIKŠTAPONIS, bu-
vęs Anykščių rajono vicemeras, 
kaimo turizmo sodybos savinin-
kas: 

- Sudėtinga atsakyti. Kai buvau 
vicemeras, kaip tik kuravau turiz-

Turistai privertė verslininkus atsibusti
Praeitą savaitę Anykščių savivaldybėje vykusiame viešojo mai-

tinimo įmonių atstovų ir Anykščių rajono vadovų susitikime, 
verslininkai skundėsi žmogiškųjų išteklių stoka. Patalpinus žinią 
apie susitikimą internetiniame naujienų portale www.anyksta.lt, 
pasipylė komentarai, kaltinantys verslininkus, kad jie neva ne-
moka pakankamų atlyginimų ar nesiskaito su darbuotojais. Pa-
sak komentatorių, dabar veikia „lazda turi du galus“ principas. 
Anykščius užplūdo lajų tako lankytojai, tačiau Anykščių kavinės 
nepajėgios įsisavinti pinigų srautų - kavinės nepajėgios pamai-
tinti visų norinčiųjų ir dalis jų valgyti išvažiuoja į kaimyninius 
rajonus.

Kaip manote, kaip reikėtų spręsti šią problemą, ar šią proble-
mą išspręstų didesni atlyginimai darbuotojams? 

mo sritį, daug dirbau dėl Lajų tako 
projekto. Lajų takas Anykščių regi-
oninio parko ir Anykščių savivaldy-
bės darbo rezultatas. Manau, kad su 
Saugomų teritorijų tarnyba savival-
dybei reikia palaikyti kuo geresnius 
santykius, nes tai naudinga patiems 
anykštėnams, bendradarbiaujant su 
tarnyba galima įgyvendinti ne vieną 
projektą.

Toks staigus turistų srauto padi-
dėjimas Anykščiuose nebuvo ap-
skaičiuotas ir planuotas. Turizmo 
srityje labai juntamas sezoniškumas 
– pavasarį ir vasarą turistų srautai 
būna daug didesni, nei žiemą, o tai ir 
apsunkina verslininkų darbą. Labai 
užjaučiu ir verslininkus, nes jiems 
reikia sukomplektuoti darbuotojų 
kolektyvus, o po to, kai sumažėja 
lankytojų, darbo vietą pasidaro sun-
ku išlaikyti. Juk ir darbuotojai turi 

turėti darbo garantijas, juk jiems rei-
kia planuoti gyvenimą, išlaikyti šei-
mas. O ir turistai, suprantama, gali 
būti nepatenkinti, kai jiems reikia 
ilgai laukti – juk Anykščiuose yra la-
bai daug ką pamatyti, jiems svarbus 
laikas. 

Manau, kad šis turistų bumas pa-
skatins į Anykščius ateiti verslinin-
kus, o jau dirbančius plėstis. Žinau, 
kad ne vienas verslininkas domisi 
galimybėmis Anykščiuose imtis 
maitinimo ir apgyvendinimo paslau-
gų verslo, kiek žinau Anykščių SPA 
ketina plėstis, reiškia paskaičiavo, 
kad atsipirks. 

Ką daryti? Gal reikėtų ieškoti ga-
limybių vasarą, kai yra bumas, ben-
dradarbiauti su Anykščių technologi-
jų mokykla, gal mokyklos mokiniai 
galėtų atlikti praktiką kavinėse, o gal, 
taip išreklamavus Anykščius, vasarai 
darbo kavinėse ims ieškotis patys stu-
dentai, kurie dabar važiuoja į Palangą 
ar Nidą? Tačiau šioje situacijoje tiek 
tarp darbuotojų, tiek tarp verslininkų 
reikia abipusio lankstumo.

Socialinis modelis 
sukurtų dar 
daugiau problemų

Alvyda VERIKIENĖ, Anykš-
čių rajono dirbančiųjų profesinės 
sąjungos „Solidarumas“ pirmi-
ninkė: 

- Dabar, kiek girdėjau, beveik 
visur kavinėse mokama minima-

li alga. Nuo to nukenčia kokybė. 
Manau, kad atlyginimų didinimas 
padėtų – darbuotojas būtų suinte-
resuotas geriau ir kokybiškiau dirb-
ti, tuo pačiu ir verslininkas gautų 
didesnę naudą. Gal kavinėms, kai 
yra toks žmonių antplūdis, reikėtų 
prailginti ir darbo laiką, gal reikėtų 
leisti pastatyti daugiau kibinų kios-
kelių, kad žmonės galėtų bent ką 
užvalgyti nusipirkti...

Man atrodo, kad ankstesnė val-
džia viešojo maitinimo įstaigų 
klausimams skyrė per mažai dėme-
sio. Antra – Anykščiuose yra tuš-
čių pastatų, juose reikėtų paskatinti 
įsikurti kavines. 

Mūsų darbdaviai taip įsigudrino, 
kad stengiasi dirbančiajam mokėti 
kaip įmanoma mažesnį atlyginimą. 
Ar skundžiasi? Buvo skundas, kad 
vienoje kavinėje ne tik moka mi-
nimumą, bet ir nesiskaito, verčia 
dirbti, kas nepriklauso.

Taip pat reikia aktyviau kovoti 
su „vokeliais“, jie daro daug žalos. 
Bijau, kad priėmus naująjį sociali-

Pasiūlymas: į miškus leisti tik su bilietu
Motyvuodama gaisro pavojumi, Anykščių savivaldybė uždrau-

dė gyventojams lankytis savivaldybės teritorijoje esančiuose miš-
kuose. Įsakymą pasirašė Anykščių savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotojas Saulius Rasalas. „Anykšta“ kvietė inter-
netinio naujienų portalo www.anyksta.lt skaitytojus išsakyti savo 
nuomonę ar reikėjo tokio draudimo. Diskusija sulaukė per 60 ko-
mentarų, daugelyje iš jų emocijos liejosi per kraštus.

Pateikiame nuomones, kurias išsakė komentatoriai.

yra fizinis asmuo - o tai yra žmogus. 
Ne juridinis asmuo yra įmonė. Tad 
gaunasi, jog net ir Kinderis su Pilka 
miške lankydamiesi yra fiziniai as-
menys. Tad dabar ir miško kirsti kaip 
ir negalima, nes tai tikrai labai didelę 
rizika sukelia, bet kerta. Ir išvis labai 
kvailas įstatymas, geriau uždraustų 
rūkyti miškuose, laužus kūrenti, su 
auto važinėti ne keliais (nors ir taip 
draudžiama) ir už tai baustų solidžio-
mis baudomis. O dabar dėl vieno va-
gies visus į kalėjimą sodina. Tai gal 
paprasčiausiai visus sušaudykit, nes 
nebebus nei vagių, nei žulikų“.

@ Saulius Rasalas: „Malonu, 
kad redakcija prisideda prie aktualių 
rajonui problemų viešinimo. Ačiū už 
vienos iš pagrindinių žiniasklaidos 
misijų efektyvų ir nepriekaištingą 
vykdymą“.

@ Magija atsakymas į Saulius 
Rasalas: „Tai kad tik „Anykšta“ vi-
sada užsiima viešinimu, nes tai VIE-
NINTELĖ nepolitizuota redakcija. 
Šilelyje dirba žurnalistai uspaskichi-
ninikai, o Nykščiuose, kai numirė 
Galvonas, pradėjo dirbti žurnalistai 
liberalų partijos nariai. Nepasitikiu aš 
partine žiniasklaida ir jos problemų 
viešinimu. Ačiū Anykštai už objekty-
vumą ir drąsą“.

@ Vytautas: „Pritariu miške gi-
musiam, o šiaip S. Rasalas teisus, 
jis apsidraudė, o dėl kvailo įstatymo 
Saulius nepričiom. Įstatymo kūrė-
jams reikėjo pagalvoti, kad nubaustas 
miško lankytojas gali ir atkeršyt“.

@ Birutė ir Vici atsakymas į Vy-
tautas: „Juokingas draudimas, nes 
Rasalas negali jo įgyvendinti. Tai va-

nį modelį, jis dar labiau pakenktų 
dirbantiesiems, sumažintų jų soci-
alines garantijas, o jau ir taip euras 
ima prilygti litui. 

Jaunimas vis 
tiek emigruos

Vygantas ŠLIŽYS, verslinin-
kas: 

- Atlyginimų padidinimas, ma-
nau, šiek tiek padėtų. Tačiau jauni-
mas visų pirma važiuoja į didmies-
čius, kur mano, jog yra didesnės 
perspektyvos, turbūt taip ir yra. 

Nors šalies ekonomika auga ir emi-
gravę į Vakarus ateityje, manau, ims 
grįžti, bet kol kas užsienyje jie gali 
uždirbti geriau, tad problemą sunkina 
ir emigracija. Geras virėjas yra retas 
ir vertingas darbuotojas. Kaip vienas 
iš variantų spręsti problemai - įsivežti 
darbuotojus iš kitų šalių, investuoti į 
jų mokymus. Kiti verslai taip daro ir 
dabar. Tiksliau – jau reikėjo tai daryti 
iki iškylant problemai, pradėjus sta-
tyti Lajų taką, rajono valdžia turėjo 
numatyti keletą žingsnių į priekį, o jie 
nebuvo numatyti“.

-ANYKŠTA

dinama draudimu dėl akių arba „ant 
durniaus“. Bet liberalų valdžią mes 
išrinkom ne „ant durniaus“, o kad 
protingai valdytų“.

@ Jorgis: „Būtina įdiegti miško 
lankytojo bilietą - kaip žvejams, su 
konkrečiai nurodytu miško masyvu. 
Tada žmones daug atsakingiau elgsis 
miškuose ir bus galima lengviau su-
kontroliuoti pažeidėjus . Tai liečia ir 
miškų savininkus“.

@ Taip, ponuli: „Neįžeidinėk 
žmogaus. Jis nei girtas, nei durnas.
Teisingos mintys. Tokia tvarka tik 
kažkiek tikslesnė ir turi būti įvesta. 
Nepatinka, turės patikti, tik reikia 
viską įstatymiškai paruošti ir priimti 
tokią tvarką“.

@??? atsakymas į Taip, ponuli: 
„Jei jau taip nori būti visur kontro-
liuojamas - važiuok į Šiaurės Korėją 
ar bent jau pas Putlerį. Ten tokio lygio 
kontroliuotojai gyvena. Spėju, kad esi 
jų šalininkas, bent jau taip pat kalbi“.

@ Ona: „Kvailas draudimas. Kas 
norės tas padegs, neužlaikysi. O nor-
malūs žmonės miškų šiaip nepadegi-
nėja. Aišku, kad priėmė savivaldybė 
tokį draudimą be reikalo ir jokios 
naudos jis neduos. Be to negražu, 
kad direktoriaus pavaduotojas, kuris 
pasirašė įsakymą, gyventojams nieko 
plačiau nepaaiškino. O tai jau ne tik 
nepagarbu žmonių atžvilgiu, bet ir 
neatsakinga“.

@ Biurokratas besirūpinantis 
gamta: „Uždraust – apmokestint – 
nubaust – apribot – išvaryt - sušaudyt 
be teismo! Tada tvarka bus“.

(Komentarų kalba  
netaisyta – red. past.)

-ANYKŠTA
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Šventė prasidėjo debeikiečių 
bendrijos himnu. Bendrijos pirmi-
ninkę Aldoną Daugilytę ir debei-
kiečius sveikino LR Seimo narys 
Ričardas Sargūnas, Anykščių rajo-
no vicemeras Sigutis Obelevičius, 
aplinkinių bendruomenių atstovai. 

Pasak dabartinės bendruomenės 
pirmininkės A. Daugilytės, per du 
dešimtmečius bendruomenė įgy-
vendino daug gražių sumanymų, 
kultūrinių, socialinių, sportinių 
projektų. „Džiaugiuosi, kad jūsų 
nemažėja, - sakė A. Daugilytė, 
žvilgsniu aprėpusi beveik pilną de-
beikiečių salę. – Mūsų visų pastan-
gomis gražėja Debeikių kraštas“. 
Pirmininkė net nevardijo nuveik-
tų darbų, nes jubiliejaus proga jai 
pavyko išleisti gausiai iliustruotą  
90 – ies puslapių leidinį „Laiko 
tėkmėje – Tėviškės žemėje“, ku-
riame atsispindi bendruomenės is-
torija, projektai ir jų finansavimas, 
išvardintos tėviškėnų dovanos 
gimtinei. 

Mokytoja Jūratė Musteikienė 
skaitė ištrauką ir pristatė dar vieną 
knygelę „Mūsų gimtinė“, kurioje 

Debeikiečių bendrijos 20 – metį 
ženklino leidiniai ir parodos Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienį Debeikių kultūros namuose vyko veiklos 20 – metį 
švenčiančios debeikiečių bendrijos sambūris „Visada visada 
namo sugrįšim“. Į šventę susirinko žemiečiai nūnai pasklidę po 
visą Lietuvą.

atsispindi dabartiniai ir svajonių 
Debeikiai. 

Sambūrio dalyviai stebėjosi 
debeikiečių moksleivių piešinių 
paroda „Laiškai iš gimtinės“, su 
įtaigiais ir nuoširdžiais pasakoji-
mais apie Debeikius. Ją pristačiusi 
Debeikių pagrindinės mokyklos 
direktorė Inaida Komarova teigė, 
kad direktorės pavaduotoja Eglė 
Januškevičienė ir mokytojos Dan-
guolė Skvarnavičienė bei Stasė 
Švilpienė su vaikais dirbo ištisus 
mokslo metus. „Vaikai piešė, fo-
tografavo ir nuoširdžius, išjaustus 
laiškus rašė su meile savo kraštui“ 
– pastebėjo direktorė. Pasigirdo 
balsų, kad šią parodą reikėtų išleis-
ti knygele.

Vilniuje gyvenanti kraštietė 
Ona Gritėnienė pasidžiaugė, kad 
Debeikiai pirmieji rajone pasitvir-
tino herbą, kalbėjo apie tolimes-
nes bendruomenės veiklos gaires. 
Pirmasis bendruomenės tarybos 
pirmininkas, vertėjas, kultūros 
organizatorius Antanas Gudelis 
pasakojo apie pirmuosius nelen-
gvus bendruomenės žingsnius, 

prisiminė, kad vaikystėje nuo jo 
sodybos klojimo stogo matėsi trijų 
miestelių bažnyčios. „Tada mano 
svajonių miestelis buvo Vyžuonos, 
tačiau likimas taip susiklostė, kad 
juo man tapo Debeikiai“, - šypso-

Sveikinasi pirmasis debeikiečių bendrijos pirmininkas Antanas 
Gudelis ir dabartinė bendrijos pirmininkė Aldona Daugilytė.  

Bendrijos 20 – mečio minėjimą debeikiečiai pradėjo sugiedoję debeikiečių himną.

Koncertavo Debeikių kultūros namų meno mėgėjai (vad. Aušra Motekaitienė).
Autoriaus nuotr.

josi A. Gudelis. 
Sambūris pasibaigė smagia va-

karone su dainomis, šokiais ir vai-
šėmis.  

Toje pačioje salėje buvo ekspo-
nuojamos legendinio dailininko, 

fotografijų albumo „Žiedai tarp žie-
dų“ autoriaus Rimanto Dichavičiaus 
nuotraukos ir jo žmonos Valerijos 
piešiniai. Šiuos autorius į Debeikius 
prisikvietė Debeikių bendrijos tary-
bos narys Juozas Miežis.

Labai taikliai ir konkrečiai žurna-
listų Justino Vanago ir Lino Bitvins-
ko aprašyti Lajų tako infrastruktūros 
trūkumai. Rašė apie tai ir internau-
tai, pasislėpę už „L“ ar „Ddd“, o gal 
tai regioninio parko darbuotojai, gi-
nantys savo mundurą? 

Bloga infrastruktūra ne tik prie 
Lajų tako, bet ir mieste. Žinoma, tai 
ne vien regioninio parko darbo trū-
kumai, bet ir savivaldybės klerkų. 
Miestas visai neparuoštas priimti 
didelį lankytojų skaičių. Žinoma, 
vien valdininkų gausa, kurie jau net 
keliuose pastatuose netelpa, šių trū-
kumų neišspręs, reikia sumanumo, 
reikia mokėti ir sugebėti procesus 
valdyti, pareikalauti atsakomybės. 
Neveltui sakoma, kai kelios auklės, 
tai vaikas be nosies.

Savivaldybės administracija, 
buvę Tarybos nariai privalėjo pa-

Medaus statinė ir deguto šaukštai
ruošti miestą gausiems lankytojų 
srautams. Ko jau ko, o lankytinų 
vietų, tiek kultūrinių, tiek pramogi-
nių, Anykščiuose yra daug ir įvai-
rių. Čia, žiūrėk, net į Elmininkus 
atklydęs ekipažas ieško kalnelių su 
atrakcijomis, o anądien po miestą 
blaškėsi latviai, nerasdami kur pa-
valgyti. Kavinukės pilnos, perpil-
dytos. Miesto centrinės gatvės pil-
nos mašinų, kamščiai, ūžesys, oro 
tarša, ypač savaitgaliais.

Viena pažįstama miestietė iš Bū-
gos gatvės skundėsi, kad visa gatvė 
užstatyta mašinomis ir net iš kiemo 
ji išvažiuoti negalinti. To ir reikė-
jo laukti. Dėl Lajų tako reklamos 
buvo pasitelkta televizija, spauda ir 
net šalies Prezidentė pakviesta Lajų 
taką atidaryti. Geresnės reklamos ir 
nesugalvosi.

Gerai, kad Anykščiuose kultū-

rinių, pramoginių vietų daug, tai 
pritraukia turistus ir jie neša naudą, 
nors miesto gyventojams sudaro ir 
nepatogumų.

Tikriausiai nesutiksime versli-
ninko, kuris pastatęs ir išreklama-
vęs Lajų taką už kelis milijonus, o 
plūstantiems lankytojams pasiūlytų 
palikti eurą labdarai. Tai, many-
čiau, ubagiškas pasiūlymas. Žino-
ma, koks pasislėpęs internautas už 
„xx“ pasakys, ko čia pergyventi, 
Europos milijonai... Kažkodėl SPA 
paslaugos, oho kainos! Tad kodėl 
nepaprašyti už bilietą nors 5-10 
eurų? Tai būtų teisinga ir logiška, 
nes atvykę iš Latvijos ir kitų miestų 
nepagailėtų ir keliolikos eurų. Ma-
nyčiau, šis lankytojų bumas praeis, 
jei atvykę žmonės ir toliau patirs 
daug nepatogumų.

Paaiškėjo, kad regioninis parkas 

ir rajono savivaldybės atstovai pa-
sirašė tokią sutartį su ES instituci-
ja, jog su Lajų taku negalima jokia 
komercinė veikla net penkeriems 
metams. Galima tik labdara. Lan-
kytojai atvykę priimami nemoka-
mai, šalia esančio vandens gręžinio 
negali naudoti šalia esančios mai-
tinimo įstaigos, negali naudotis ir 
elektra, nes čia jau komercija, - taip 
paaiškino apie sutarties pinkles sa-
vivaldybės administracijos direkto-
riaus pavaduotojas Saulius Rasalas. 
Kiek buvo beprasmių ginčių tarp ta-
rybos narių ir savivaldybės vadovų 
dėl vietos parinkimo: vieni aiškino 
tai būtinai ant tos kalvos, kiti- bū-
tinai kitoje vietoje statyti Lajų taką. 
Svarbiausiam dalykui, pačiai sutar-
čiai su ES, gal nebebuvo nei supra-
timo, nei atsakomybės.

Eksploatacijai prasidėjus, išlindo 

klaidos, trūkumai, nepatogumai. 
Įdomu būtų šią sutartį pamatyti 
visuomenei. Kodėl tokia sutartis 
atsirado? Ji turėjo būti plačiai ap-
svarstyta rajono Taryboje, pateikta 
visuomenei prieš pasirašant. 

Regioninio parko direktoriui už 
surinktas lėšas siūlyčiau nupirkti 
sau ir savo darbuotojams dvira-
čius, kad važinėjant į darbą triukš-
mo ir taršos sumažėtų ir galvos 
būtų šviesesnės pasirašant kokias 
nors sutartis ar įsipareigojimus. 
Dviračiais važinėti nepakenktų ir 
savivaldybės darbuotojams dėl to 
paties.

Laukiam ir tikimės, kad pagerės 
Lajų tako ir miesto infrastruktūra, 
atsiras daugiau ženklų, nuorodų, 
reklamų. Turime dabar reiklią savi-
valdybės administraciją, pareigin-
gus valdininkus, teisingą ir griežtą 
merą, bet kritika yra pažangos va-
riklis.

Vytautas ČEREŠKA

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

(Atkelta iš 1 p.)
Linksmuolis Andrius

Dar Vaižgantas savo raštuose 
rašė, kaip dėl socialinės padėties, 
neturto, nedrąsos tikriausia meilė 
į vienatvę linkusiems, sau antro-
sios dieviškojo obuolio puselės 
susirasti negebantiems, meilės 
pažeistiems, bet dėl įgimto jautru-
mo, nedrąsos ar lemties jos neiš-
pildžiusiems svajone tepalieka. 
Taip ir nenugalimojo arkangelo 
vardu paženklintas Mykoliukas iš 
„Dėdžių ir dėdienių“ savąją, nuo 
Dievo skirtąją Severiutę prarado, 
vienišu, prie artimųjų šeimos be-
siglaudžiančiu, nuolankiu „dėde“ 
pragyveno.

Kaip ir dera, atsiverčiu seną pa-
rapijiečių sąrašą. Devynioliktojo 
amžiaus pradžios knygose vieni-
šų žmonių beveik neaptikau - kur 
jie? Gal į rekrutus sugraibyti, gal 
dvaruose darbavosi, mat visą gy-
venimą sodžiuose tvarkė, vos ne 
žemiškaisiais viešpačiais buvo 
dvarponiai. Imu sąrašą jau tarpu-
kario, 1929 – ųjų, ir nepaprastai 
nustembu - Antano Mikėno šei-
moje, kur augo ir mūsų herojus 
Alyzas, gyveno jau 67 - ių metų 
sulaukęs dėdė Mykolas Mikėnas, 
sūnus Ksavero. Gyveno, matyt, 
nerūpestingą seno kavalieriaus gy-
venimą. Buvo dar tuo metu kaime 
ir daugiau originalų - Motiejūčių 
ūkyje, kartu su keliomis seserimis 
ir broliais gyvenęs, šeimininkavęs 
linksmuolis senbernis Andrius. 
Visokių istorijų ypač jauniems 
vyrukams jis pripasakodavo - juk 
buvo daug matęs, po miestus pa-
važinėjęs ir caro kariuomenėje 
tarnavęs Kaukaze. Buvo jis ir mu-
zikantas, pasiėmęs „petarburską“ 
armoniką dažnai pačirpindavo va-
karais, ir jaunimo vakarėliai be jo 
neapsieidavo. Tuomet jau didžia 

Butėnai: perimti senbernystės knygas

išmone, poetiškai pakreipęs galvą 
gražiausias polkas, valsus ir net 
kelių punktų kadrilį išgrodavo.

„Priešaušrio vieškelių“ 
herojus

Našlės Apolonijos Pakštienės 
namuose mūsų minimais metais 
gyveno keistuolis vienišius, jos 
vyro brolis Vincas Pakštas. Bu-
vęs aukštas, išvaizdus ir labai 
stiprus vyras. Tėviškėje gausiai 
šeimai neišsitenkant, išvažiavo 
uždarbiauti, laimės ieškoti į Pe-
trapilį, dirbo ten įvairius darbus, 
o kartą statybose keliamas ma-
syvus balkis išsprūdo ir stipriai 
trenkė butėniečiui į galvą. Tai ir 
liko po to nei šioks, nei toks, su-
grįžo į Butėnus. Šį tą padėdavo 

darbuose, bet daugiausiai klajo-
davo po apylinkes geležikėmis 
švarką apsikabinėjęs. Janonių 
dvare prisimindavo, kad papra-
šytas atnešdavo priskynęs vantų 
tokį glėbį, kad visiems metams 
pakakdavo. Visa jėga ir neregėtu 
žavesiu šokdavo nuo kranto į upę 
ir kaip koks džiunglių gyventojas 
ilgai ilgai po vandeniu išbuvęs, 
toli toli, jau kitame krante išnir-
davo. Vedžiodavosi su šunimis, 
sako net sumanęs kokiam šune-
liui gyvam kailį nunerdavo, vis 
paglostydamas nuramindamas: 
„Cit, cit priprasi...“ Matydavo jį 
kur pakrūmėje katilą su šunienos 
ar paprastai nepažįstamų, neren-
kamų grybų viralu ant ugnies 
kaitinant. Nuėjo jau seniai savo 
priešaušrio vieškeliu ir niekas jau 
jo nebepamena. 

Ne iš Londono, bet Seras

Mūsų paauglystėje pats nuos-
tabiausias vienišius buvo Barono 
Petras, visų Seru vadinamas. Gai-
lėjausi, kad prie jų sodybvietės 
išaugusiam naujam Butėnų gy-
venvietės mūrinukų kvartalui Ra-
mybės gatvės vardas prilipintas 
buvo. Juk kadaise taip svajingai, 
metropoliškai Londonu ar Sero 
rajonu savo šnekose krikštydavo. 
Petro nevisai normalią prigimtį 
sodiečiai siejo su pokariu, kuo-
met jo tėvas Svėdasų valsčiaus 
komsorgas Vitoldas Baronas 
buvo šeimą palikęs ir saugoda-
mas nuo partizanų savo bolše-
vikišką kailį į Svėdasus gyventi 
išrūkęs. Miškiniai komunistų tar-
no ieškodami besilaukiančią jo 
žmoną Salomėją gerokai prigąs-
dino, ne tik jai nervai suiro, bet ir 
sūnus gimė ne toks. Suaugęs už-
siliko kaime, darbuose, kolchoze 
nepritapdavo.

Nuolat buvo linksniuojamas 
kaip veltėdis, bet jis nieko nepaisė 
- rūpėjo klajoti, medžioti, žvejoti 

ir piktus - nepiktus juokus krėsti. 
Atletiškas, nors kiek baugus vyru-
kas būdavo - gražu žiūrėt, kai sau-
lėtą rytmetį nuo savojo Sero kalno 
upės link namų darbo uosinėmis 
slidėmis leisdavosi, neskubiai, bet 
stipriai lazdomis spirdavosi. Mėgo 
ir kiną. Būdavo juokingai scenai 
švystelėjus ekrane žiūrovai sutar-
tinai nusikvatodavo, Sero duslus 
„cha, cha, cha“ nuaidėdavo vieni-
šas, po kokios minutės. Tuomet ir 
vėl visa salė iš smagumo ošdavo 
juoku. Smagūs laikai buvo, o pa-
simirė mūsų legendinis Seras liū-
dnajame pensionate Aknystose.

Senų kavalierių daugėja

Na, o jau mūsų laikais peraugu-
sių bernų, senberniais vadinamų, 
buvo gal visas tuzinas - daugiau 
nei bet kada kaimo istorijoje. 
Nors, atrodo, laikai modernūs, 
palankūs bičiulystei, meilei 
buvo, bet kažkoks lemties viru-
sas į kaimo organizmą įsismelkė. 
Kai pradedu nuo vakarinio Kėkš-
tagalio skaičiuoti - Valentinas, 
Vigandas, na ir jo dvynis brolis 
Dangeras bei kaimynas Arūnas 
- mažai šeimyninio gyvenimo 
teparagavę, vėl į vienišystės pa-
saulį nuotaikingą sugrįžo. Toliau 
tai jau ir mano eilė, kiek pame-
nu, kad gal niekada šeimoje gy-
venti ir nenorėjau - tokia mintis 
tik kaip koks pragiedrulis nuolat 
ūkanotame danguje nušvisdavo. 
Nors teko, oi teko, patirti nemir-
tingumo jausmą.Vienas gyveno 
ir tebegyvena vienas iš dvynių 
Jurevičiukų - Stasys. Į tikriausią 
Baltušio plunksnos vertą trage-
diją išvirto vienišystėje gyvenu-
sių trijų brolių Vilučių pasaulis 
- nuoširdūs, lyg tai paniurę, bet 
viduje nuostabiai jautrūs vyru-
kai - Saulius ir Dangeras savu 
noru vienas po kito iš gyvenimo 
pasitraukė, beveik tuo pat laiku 
mirė ir tėvai - tragedija neregėta. 

Pasilikęs vienas Ramūnas dide-
liu džiaugsmu netrykšta, neturi 
tos didžios, kai kuriems senber-
niams būdingos pakilios ugnelės. 
Poetiškiausias, vienišystės priva-
lumais besidžiaugiantis Alfredas 
iš garsiojo Juškų klano, seno-
je, dviejų galų, dar prosenelių 
statytoje troboje su linksmuole 
motinėle Gene besiglaudžian-
tis. Jo žodžiais veriasi linksmoji 
pašvenčių dvasios poezija. Jau 
penktą dešimtį bebaigiąs vis ką 
nors iš savo smagaus gyvenimo 
paporina. Kadaise, dirbant vai-
ruotoju, į tolimesnį sodžių žvyr-
keliu dardant, gerai įgėrusiam 
seniokui iš maišo pirkti paršio-
kai išsprūdo. Keleiviai - vieni 
išsigandę spiegė, kiti kartu su 
vairuotoju stengėsi riestuodegius 
sugaudyti... Dabar kaime vis dar-
bų nusitveria. Kai dirba tai dirba, 
sumaniai ir sėkmingai, puikiau-
sio motopjūklininko šlovę pel-
nė. Nuolat pasilinksminti linkęs, 
tuomet su savo raudonu prancū-
zišku automobiliuku nuotykių ieš-
koti keliauja, būna ir su nedrau-
giškais policininkais susiduria. 
„Nebėr Butėnų, kas gi čia bėr...“ 
- nostalgiškai ir tarmiškai nutęsia. 
Bet gyvenimas gi tikra šventė, ti-
kriausias smagumėlis. Mikučionį 
Alvydą mes visi vadiname Miku. 
Tokio taisyklingo kaubojiško vei-
do blondinas - gyvenęs ir Vilniuje, 
kažkokioje gamykloje prie metalų 
darbavęsis, po to tėviškės šauksmą 
pajutęs sugrįžo namo, kolchoze 
dirbo. Dabar gi vis kokio atsitik-
tinio darbelio nusitveria, pašalpą 
gauna - šiaip taip verčiasi. Jau-
kus gyvenimas, ypač žiemą, kai 
ilgi vakarai, kai ramybė, kai yra 
laiko televizorių įsijungti ir taip 
mylimus filmus apie gamtą, apie 
keliones žiūrėti. Ir jūras plačiąsias 
prisiminti, jų gelmes, kai net tris 
metus tarnavo sovietinio Juodo-
sios jūros laivyno povandeninio 
laivo jūreiviu.

Vesterniškos išvaizdos Alvydas Mikučionis nuolat prisimena 
metus, praleistus skaičiuojant jūrmyles ir budint povandeninio 
laivo torpedų skyriuje.

Butėnų bernai apie 1955 m. Iš kairės: Petras Baronas, visų vadi-
namas seru, Steponas Juška, Vladimiras Valkovas ir Robertas Kaz-
lauskas.

Aloyzą Prūsą 1950 m. rugpjūčio 13 d. krikštyti į Svėdasų 
bažnyčią vežė Aloyzas Mikėnas ir Elena Prūsaitė.

Autoriaus nuotr. 

Gyventojus gąsdina sirenos
Esu pasipiktinęs dėl specialiųjų tar-

nybų automobilių naudojamų sirenų. 
Žinoma, suprantu, kad jų darbas pa-
vojingas ir svarbus, bet kai važiuoja 
policija ar gaisrinė – skamba visas 
miestas. Nors gatvė tuščia. Ir juokas, 
ir pyktis ima, kai naktį tarnybos lekia 

su įjungtomis sirenomis, nors užtektų 
tik švyturėlių. Kam kelti visus gyven-
tojus antrą valandą nakties, jei prava-
žiuoti niekas nekliudo? Pažįstu žmo-
gų, kuris skundėsi, jog po tokių sirenų 
naktį jo mažas vaikas bijo miegoti. 
Toks sirenų naudojimas daug kam 

užkliuvo miesto šventėje – ėjo eisena, 
daugiausia iš vyresnių žmonių, o šalia 
įsijungė sirena ir automobilis nurūko. 
Daug kas net krūptelėjo.

Dar įdomiau, kad po to dažnai ne-

matau pranešimų, jog kokį žmogų 
būtų nužudę ar kas kita rimto nutikę. 
Ar jiems patinka taip save rodyti, gal 
jie kokį malonumą jaučia važinėdami 
su įjungtomis sirenomis? Žinau, kad 
kažkada gaisrininkus instruktuodavo, 
kad įjungti garsinį signalą galima tik, 

jei yra kliūtis kalyje. Ar tai nebegalio-
ja? O va greitosios pagalbos tarnybą 
galiu tik pagirti – labai kultūringai 
važinėja, jų sirenos girdisi retai, įjun-
gia tik kai reikia, nekaukia visame 
kelyje. 

Anykštėnas iš J.Biliūno gatvės
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Apie 
gyventojus

(Atkelta iš 1 p.)

horoskopas
AVINAS vertėtų skirti laiko 

žinių gilinimui, akiračio plėti-
mui. Puiku, jei atsiras galimybė 
pakeisti aplinką. Ši laiko atkarpa 
gana palanki ir įvairiems dar-
bams, dalykiniams pokalbiams. 
Tikėtini susitikimai su veikėjais, 
galinčiais turėti įtakos jūsų sė-
kmei. Vis dėlto nepervertinkite 
savo jėgų ir saugumo. 

JAUTIS teks spręsti su tei-
sėtvarka, švietimu, užsieniu ar 
užsieniečiais susijusius reikalus, 
viskas seksis gana sklandžiai. 
Tiktų vykti į kelionę, ruošti atas-
kaitas, publikacijas. Kantriai 
darbuokitės bei įrodinėkite savo 
projektų, darbų vertę, tikslus, 
perspektyvas. 

DVYNIAI energijos parei-
kalaus verslo, finansų reikalai, 
tačiau pastangos pasiteisins. 
Neblogas metas bendravimui 
su užsieniečiais, meilės pasima-
tymams, susitikimams su ben-
dramoksliais, įtakingais pažįs-
tamais. Tikriausiai bus nesunku 
kitiems padaryti gerą įspūdį. 

VĖŽYS tiktų pasiremontuo-

ti būstą, buitinę techniką ar ją 
įsigyti, jeigu tai yra suplanuo-
ta. Prieštaringų emocijų su-
teiks žmogus, kurį laikote savo 
konkurentu ar oponentu. Gali 
pakrikti jūsų planai dėl netikė-
tos permainos ar įvykio, artimo 
žmogaus bėdos ar kt. 

LIŪTAS gana palanku prista-
tyti kūrybinius projektus, daly-
vauti žaidimuose, konkursuose. 
Dalykiniai reikalai, sutarčių ir 
karjeros perspektyvos tikriausiai 
rutuliosis norima linkme, tačiau 
tai nereiškia, kad bus lengva. 
Gali tekti rizikuoti, dirbti viršva-
landžius, leistis į komandiruotę. 
Galite gauti nekokią žinią apie 
artimą žmogų. 

MERGELĖ žada kūrybinį, 
romantinį polėkį. Tikriausiai ne-
blogai judės reikalai, susiję su 
pramogų verslu, menu, pedago-
gika. Būsite nusiteikę aiškintis 
meilės santykius, ginti vaikų in-
teresus, populiarinti save ir savo 
veiklą. Tiktų sudaryti dalykines 
ir kitokias sutartis. Tik venkite 
nedraugiškų debatų. 

SVARSTYKLĖS jūsų min-
tys toliau suksis apie tai, kaip 

pagerinti materialinę savo gy-
venimo kokybę, išspręsti šei-
mines problemas. Aplinkiniai 
gali suabejoti kai kuriomis jūsų 
galimybėmis ar ketinimais, jų 
protingumu, realumu ar moralu-
mu. Nekonfliktuokite, nepykite, 
nepiktnaudžiaukite svaigalais, 
vaistais, saugokitės sukčių, va-
gių. 

SKORPIONAS ramiai tęski-
te pradėtus darbus, tvarkykite 
neatidėliotinus reikalus. Regis, 
noriai bendrausite, tad pagerės 
santykiai su kolegomis, kai-
mynais. Kai kurias problemas 
išspręsti jums padės būtent jie. 
Tikėtinos trumpos kelionės, in-
formatyvūs kontaktai, interviu. 
Aplinkinius galite stebinti savo 
žinių bagažu. Tik neįklimpkite į 
melą, intrigas. 

ŠAULYS gana noriai tvarkysi-
te buitinius, turtinius, su nuoma, 
kreditais, buhalterija susijusius 
reikalus. Tikėtinos pajamos iš 
nuomos, tiekimo, tarpininkavi-
mo, komercijos. Kai ką sėkmin-
gai pakeisite norima linkme. Re-
gis, jums padės giminės, draugai. 
Tik nebūkite pernelyg patiklūs. 

OŽIARAGIS nemažai nu-
veiksite, jeigu dirbate darbą, 
susijusį su informacijos gavimu 
ar pateikimu, reklama, mokslu, 
transportu, telekomunikacijomis 
arba su nekilnojamuoju turtu, 
nuoma, namų apdaila, amatais. 

VANDENIS Nuo pirmadienio 
paskubėkite tvarkyti reikalus, 
susijusius su visuomenine vei-
kla, sportu, užsieniu, kultūra, 
nes ūpo ir energijos gali staiga 
labai sumažėti. Pasistenkite ra-
miai išsiaiškinti jums neaiškius 
dalykus, logiką junkite su intu-
icija. Venkite piktnaudžiauti al-
koholiu, nes jis anaiptol nepadės 
išspręsti problemų. 

ŽUVYS būtų neblogas metas 
įsibėgėjimui, jei esate parengę 
konkretų planą dėl darbo, pro-
jekto ar visuomeninės, komandi-
nės veiklos. Regis, trauks spor-
tas, renginiai, pramogos. Galite 
susitikti su bičiulių kompanija, 
susidomėti kažkokia kolektyvi-
ne veikla arba senu savo pomė-
giu. Galbūt gausite pajamų iš 
suteiktos paslaugos. Deja, dėl jų 
gali kilti problemų. 

-ELTA

 
Teleloto 
Lošimas Nr. 1011 
Data: 2015-08-23

Skaičiai: 
43 36 07 44 19 58 69 54 52 73 

45 37 71 65 23 70 48 29 12 13 
55 62 32 66 72 40 53 51 68 50 
28 06 63 42 47 (keturi kampai) 
09 61 74 64 26 (eilutė) 35 21 
67 56 41 (įstrižainės) 31 02 16 
01 15 05 59 75 39 57 20 (visa 
lentelė)

 Papildomi prizai: 
0065243 Automobilis “Fiat 

Punto” 0363120 Automobilis 
“VW Passat” 038*002 Dviratis 
“Minerva” 005*864 Fotoaparatas 
“Nikon” 011*036 GPS navi-
gatorius “GoClever” 0097301 
Kelialapis į Kretą 0349867 
Kelialapis į Kretą 0023537 
Kelialapis į Maljorką 047*343 
Kepsninė “Outwell” 003*526 
Kokteilinė “Philips” 023*189 
LED televizorius”TV-Star” 
0014732 Motoroleris “Mosca 
Fava” 0141500 Motoroleris 
“Mosca Fava” 0291084 
Motoroleris “Mosca Fava” 
002*229 Pakvietimas į TV stu-
diją 019*287 Pakvietimas į TV 
studiją 013*192 Pakvietimas 
į TV studiją 039*065 Planšet. 
kompiuteris “eSTAR” 0391772 
Porinis kelialapis į Palangą 
0498782 Porinis kelialapis į 
Palangą 0487277 Porinis kelia-
lapis į Palangą 0258076 Porinis 
kelialapis į Palangą 0286089 
Porinis kelialapis į Palangą 
026*823 Pripučiamas čiužinys 
“King” 012*508 Šaltkreipšis 
“Outwell” 

Linas BITVINSKAS

Gyventojai yra varomoji 
ekonomikos jėga. Ką daryti, 
kai gyventojų mažėja? Lietu-
voje valdžia rengia visokias 
programas, kaip susigrąžinti 
emigrantus, o štai italai pasiel-
gė paprastai ir išmintingai. 

Italijoje demografines pro-
blemas valdžia nusprendė 
spręsti įsakais. Mažo miestelio 
Selijos, kuris yra Kalabrijos re-
gione, valdžia susirūpino stai-
giu gyventojų mažėjimu. Šis 
viduramžių miestelis nuo 1960 
m., kai čia gyveno 1 300 žmo-
nių, susitraukė dvigubai, dabar 
čia liko vos 537 gyventojai. 

Sužinojęs tokią statistiką 
miestelio meras Davidė Zaki-
nelojus tuoj pat išleido įsaką, 
kad nuo šiol miestelyje drau-
džiama sirgti. Taip pat visus 
likusius 537 gyventojus meras 
potvarkyje paragino pirmiausia 
saugoti sveikatą, mat iš likusių 
gyventojų 60 procentų sudaro 
tie, kam virš 65-erių metų... 

Protinga būtų  ir Anykščiuo-
se tokią praktiką pritaikyti, ir 
ligoninės nebereiktų. 

Derlius geras, kainos – žemos

Apie tai, kad derlius gali būti re-
kordinis, prabilta jau praeitų metų 
rudenį, remiantis ilgalaikėmis pro-
gnozėmis, vėliau optimizmas dėl 
pavasario šaltų ir sausų orų buvo 
kiek sumažėjęs. Imant javus pasi-
rodė, kad orai derliui mažai paken-
kė. Lietuvos agrarinės ekonomikos 
institutas javų derliaus Lietuvoje 
prognozes paliko ties 5,8 mln. tonų 
riba, arba 9,6 proc. daugiau nei 
pernai. Derlius šiek tiek pakore-
guotas, nes anksčiau skelbta, jog 
derlius gali viršyti 6 mln. tonų. Iš 
šio skaičiau kviečių derlius suda-
rys iki 3,9 mln. tonų.

„Linkstu manyti, kad rajone der-
lius šiemet bus rekordinis. Aišku, 
negalime lygintis su Kėdainių ar 
kitų rajonų žemdirbiais, mūsų gali-
mybės visai kitos. Jie gauna didesnį 
derlingumą, gali skirti daugiau lėšų 
trąšoms, apsaugai nuo kenkėjų, ta-

Įpusėjusi javapjūtė žada 
rekordinį derlių

čiau ir pas mus derlius šiemet geras. 
Tiesa, reikia pasakyti, kad maistinių 
kviečių kokybė šiemet prastesnė 
negu pernai metais“,- teigė Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas A.Baura.   

Praėjusią savaitę Lietuvoje kvie-
čių vidutinė supirkimo kaina siekė 
156,34 eurų už toną ir buvo 3,7 
proc. aukštesnė nei 2014 metais ati-
tinkamu laikotarpiu, skelbia Žemės 
ūkio informacijos ir kaimo verslo 
centras. Tačiau A.Baura sako, kad 
tai surinkti elito grūdų duomenys. 
„Anykščių rajone tokių grūdų yra 
labai nedaug, daugiausia pristatoma 
į elevatorių 2-4 klasės grūdus. Paly-
ginimui galiu pasakyti, kad užvakar 
už toną 2 klasės grūdų mokėjo 130 
eurų. Grūdų kainos šiemet yra že-
mos. Išlošia tie ūkininkai, kurie turi 
savo sandėliavimo patalpas, kurie 
gali laukti arba iškart pasiūlyti dide-
lį kiekį“,- teigė A.Baura.

Jo manymu, ūkininkai turėtų 
būti ir lošėjai, kurie patys prisiima 
atsakomybę. „Sakykim, kas sudarė 

išankstines sutartis su fiksuota kai-
na, kai dar derlius buvo laukuose, 
išlošė. Sakykim, fiksuota žirnių 
kaina buvo 209 eurai už toną, o 
dabar moka po 190 eurų. Matot, 
beveik 20 eurų mažiau už toną. 
Ūkininkas turi numatyti, kaip elg-
tis“,- teigė A.Baura.  

Vedėjas nesutinka, kad dalis ūki-
ninkų save lygina su pienininkais. 
„Grūdai gali palaukti, o štai pieną 
turi jau kitą dieną išvežti, be to, jo 
nenugabensi į Afriką ar Iraną“, - 
teigė A.Baura. 

Baiminasi pienininkų likimo

Seniūnijos renka statistinius 
duomenis iš ūkininkų, kurie de-
klaravo po 50 ir daugiau hektarų.  
Perskambinus per seniūnijas susi-
darė bendras vaizdas, kaip vyksta 
pjūtis ir koks derlingumas Anykš-
čių rajone(duomenys praeito penk-
tadienio,- aut.past).  

Debeikių seniūno pavaduoto-
ja Jurgita Pumputienė sakė, jog 
žmonės nesiskundžią šiųmečiu 
derliumi, tačiau negarantuoja, kad 
derlius bus rekordinis. Jos duome-
nimis, praeitą penktadienį 

Debeikių seniūnijoje buvo nu-
kulta 800 hektarų javų, vidutinis 
derlingumas 3,3 tonos iš hektaro, 
rapsų nukulta 40 hektarų, prikulta 
90 tonų, ankštinių nukulta 90 hek-
tarų, prikulta 250 tonų.

Andrioniškio seniūno pavaduo-
toja Laima Repečkienė sakė, jog 
Andrioniškio seniūnijoje yra tik 
vienas ūkininkas, kuris tinka duo-
menų rinkimui, t.y. valdo daugiau 
kaip 50 hektarų plotą. „Daugelis 
smulkiųjų ūkininkų jau nuėmė der-
lių, o praeitą savaitę tas ūkininkas 
tik buvo pradėjęs kulti javus, buvo 
nukūlęs 10 hektarų, prikūlė 30 tonų. 
Gerai tai ar blogai, neturiu su kuo 
palyginti“,- sakė L.Repečkienė.

Kavarsko seniūnijoje kol kas 
kuliami tik javai. Kavarsko seniū-
nijos specialistės Ingos  Stasiukai-
tienės teigimu, jau nukulta 2957 
hektarai, prikulta 12 000 tonų grū-

dų. „Rapsai ir ankštinės kultūros 
dar nekultos. Derlius neblogas, 
ūkininkai nesiskundžia“,- teigė I.  
Stasiukaitienė.

Kurklių seniūnijos seniūno pava-
duotoja Dainora Banevičienė sakė, 
jog ir Kurklių seniūnijoje kol kas 
kuliami tik javai. „Javų nuimta jau 
461 hektaras, prikulta 1978 tonos. 
Vidurkis iš hektaro yra apie 4-5 to-
nas, tačiau ne pas visus, kai kurie 
prikūlė po 2 tonas, o kiti daugiau. 
Rapsai dar stovi. Ankštiniai irgi 
nekuliami. Tiesa, vienas ūkininkas 
turėjo 36 arus žirnių, prikūlė toną“, 
- teigė D. Banevičienė.

„Dar tik antra savaitė, kaip nu-
imamas derlius, -  teigė Troškūnų 
seniūnijos seniūno pavaduotoja 
Gina Petraškienė, - žmonės der-
liumi patenkinti, tačiau ūkininkai 
skundžiasi staigiai krentančiomis 
kainomis, bijo, kad jų neištiktų 
pienininkų likimas“. Pavaduoto-
jos teigimu, Troškūnų seniūnijoje 
nukulta 520 hektarų javų, prikulta 
629 tonos. Rapsų nukulta 23 hek-
tarai (iš viso yra 500 hektarų), pri-
kulta 10 tonų. Ankštinių nukultas 
51 hektaras, prikultos 94 tonos.

Svėdasų seniūnijos seniūno pa-
vaduotojas Rolandas Pajarskas 
teigė, jog jų seniūnijoje nukulta 
400 hektarų javų, prikulta 1600 
tonų, vidutiniškai 4 tonos iš hekta-
ro, rapsų 150 hektarų – 300 tonų, 
ankštinių 30 hektarų – 90 tonų. 

Viešintų seniūnijos specialistė 
Asta Gražytė sakė, jog Viešintų se-
niūnijoje nukulta 559 hektarai javų, 
prikulta 1797 tonos, rapsų nukulta 
19 hektarų, prikulta 50 tonų, ankš-
tinių  - 58 hektarai ir 178 tonos. 

Anykščių ir Skiemonių  seniūni-
jos seniūnų pavaduotojai šią savai-
tę dar atostogauja, todėl duomenų 
rinkti nėra kam, o į Traupio seniū-
niją prisiskambinti nepavyko. 

Žemės ūkio bendrovės „Elma“ 
vadovo Vytauto Sriubo paklausiau, 
kaip jis vertintų šiųmetį derlių. 
„Manyčiau, kad tikrai bus rekordi-
nis. Aišku, dar ne viską nukūlėme, 
bet iš hektaro vidutiniškai prikulia-
me po 7,5 tonos“,- sakė V.Sriubas.

Pasak V.Sriubo, natūralu, kad 
grūdų supirkimo kainos šiuo metu 
nėra aukštos – taip nutinka kasmet 
per derliaus nuėmimą ir intensy-
vų supirkimą. „Mes kol kas grūdų 
neparduodam, sandėliuojam, o kai 
parduosim, tada ir matysim, kokios 
tos kainos“, -sakė V.Sriubas.    

Žemės ūkio bendrovės „Elma“ vadovas Vytautas Sriubas sako, 
kad bendrovė grūdų neskuba parduoti.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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Nuolat perka

Moka PVM.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.90 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.80 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.80 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

UAB „LINGERIS REL“
Brangiai superkame juodąjį
ir spalvotąjį metalo laužą.

GERA KAINA 
ANYKŠČIUOSE!

Valaukio g. 8 C, Anykščiai,
Tel. (8-601) 85691.

Darbo laikas I-V 8.00 - 17.00.

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

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

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

Brangiai  mišką su žeme arba 
išsikirsti.

Tel. (8-604) 84051, 
(8-605) 12103.

Brangiai įvairų mišką su žeme 
ir biržes išsikirsti. Apmoka notarų 
išlaidas.

Tel. (8-605) 27002.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme 
ar išsikirtimui 2000-10000Eur/ha. 
Gali būti malkinis.

Tel. (8-600) 29417.

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. 

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, 
atsiskaito iš karto.

Tel. (8-646) 17715.

Automobilius. Atvyksta į vietą, 
sutvarko dokumentus, atsiskaito 
iškart, automobilį pasiima patys.

Tel.: (8-673) 15315, 
(8-609) 31414.

Gyvuliai

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 augin-
ti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Be tarpininkų arklius, karves (iki 
1,20 Eur/kg), telyčias (iki 1,35 Eur/
kg), bulius (iki 1,40 Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326. 

„Bartynco“ visus veršelius augin-
ti. Moka PVM. 

Tel. (8-680) 22009.

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

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

Kita

Bendrovė - grūdus. 
Tel. (8-680) 85841.

Rapsus, kviečius, rugius, kvie-
trugius, miežius, kmynus, žirnius, 
pupas. 

Tel. (8-638) 71971.

Tauriojo Elnio medžioklę.
Tel. (8-675) 86050.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

Kuras

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

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

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atraižas pakais, supjautas. Veža 
į rajoną.

Tel. (8-629) 76267.

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atraižas pakais, supjautas.

Kaladukus. Atveža. 
Tel. (8-622) 44850.

Kita

Passat 1,9 TD be variklio, kaina 
- 110 Eur, variklį su interkuleriu, 
kaina - 220 Eur.

Tel. (8-676) 63671.

Bulvių kasamas, rotacines šie-
napjoves, lėkštinius skutikus, grū-
dų šnėkus, valomąsias, plūgus 
„Kverneland“, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Rugpjūčio 27 d. (ke-
tvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudo-
mis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėju-
siomis dėti vištomis bei spec. lesalais, turėsi-
me gaidžių (tel. 8-616 50414). Svėdasuose 
14.45, Vikonyse 14.55 (prie sustojimo), 
Čekonyse 15.05, Elmininkuose 15.15, N. 
Elmininkuose 15.20, Anykščiuose (prie pard. 
„Norfa“, senojo ūk. turgaus) 15.30, Katlėriuose 
15.45,Pašiliuose 15.50, Skiemonyse 16.00, 
Staškūniškyje 16.20, Kurkliuose 16.30, 
Kavarske 16.45, Svirnuose 16.55.

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

www.jonroka.lt
Renkamės rugpjūčio 27 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Šiltina sienas, stogus ir grindis 
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju 
būdu. Užpildo oro tarpus. 

Tel. (8-698) 47767.

Kokybiškiausiai ir nebrangiai 
dažo medinius namus bei atlieka 
kitus statybos darbus.

Tel. (8-647) 59686. 

Atlieka kasimo darbus mini eks-
kavatoriumi.

Tel. (8-650) 63678.

Class kombaino paslauga 
Kavarsko seniūnijoje.

Tel. (8-610) 61321.

Dažome stogus, sodo namelius, 
namų fasadus.

Tel. (8-679) 88635.

Dengia, remontuoja stogus. 
Stato terasas, priestatus, malkines 
ir t.t. Pasirūpina medžiagomis.

Tel. (8-600) 78285.

Baldų gamyba. Spintos slankio-
siomis durimis, prieškambario, vir-
tuvės, miegamojo ir kt. 

Tel. (8-601) 70304.

Rado

Rasti raktai.
Tel. (8-686) 79428. 

„GRADIALI ANYKŠČIAI“ gam-
tos ir poilsio parkas, plečiantis vei-
klai, pastoviam darbui  ieško naujų 
komandos narių. 
Šiuo metu laukiami: 
padavėjos (-ai) darbui restora-
ne, viešbučio administratorės 
(-iai), pagalbiniai darbininkai 
(-ės) ir virėjos (-ai).
martynas.vidziunas@gradiali.com

8 618 77400

Statybos įmonei reikalingi 
darbininkai prie apdailos dar-
bų Danijoje. 

Darbas nuolatinis, atlygis 
priklauso nuo darbo rezultatų.
 Tel. 8-622 08357

UAB “CESTA” firminėje mėsos 
gaminių parduotuvėje Vilniaus g. 
1, Anykščiuose reikalinga parda-
vėja-kasininkė. Pageidautina, tu-
rinti darbo patirties prekybos srity-
je. Darbas slenkančiu grafiku. 

Tel. (8-611) 22573.

Anykščių mieste
Feodora GUDONIENĖ, gimusi 1936 m., mirė  08 22
Julius GIRNIUS, gimęs 1935 m., mirė 08 21

Kurklių seniūnijoje
Bronius VIJŪNAS, gimęs 1945 m., mirė 08 18

Svėdasų seniūnijoje
Jonas ŠIMKEVIČIUS, gimęs 1924 m., mirė 08 19

Troškūnų seniūnijoje
Antanas BAGDŽIŪNAS, gimęs 1950 m., mirė 08 23

Anykščiuose, A.Vienuolio g., ke-
tvirtadienio ryte rastas raktas. 

Tel. (8-656) 67152.
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rugpjūčio 28 d.

rugpjūčio 27 d.

Juozapas, Liudvikas, Patrici-
ja, Mangailas, Mangailė, Liucilė, 
Liudas.

rugpjūčio 25 - 28 priešpilnis.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Kazimieras, Zefirinas, Gailius, 
Algintė, Aleksandras, Gailutis.

Augustina, Tarvilas, Steigvilė.

Monika, Tolvydas, Aušrinė, 
Cezarijus.

oras

+15

+30

receptas

redaktorei nežinant

NNN
Praeitą savaitę Anykščių savival-

dybėje susirinkus viešojo maitinimo 
įstaigų atstovams, paaiškėjo, kad 
naujoji valdžia kratosi atsakomybės 
už tai, kas vyksta rajone, o tik ragina 
verslininkus skubiai persiorientuoti. 

Štai kavinės „Viola“, esančios prie 
siaurojo geležinkelio pervažos atsto-
vė sakė, jog turistams sėdėti terasoje 
blogai, mat šalia neasfaltuota gatvė. 
„Latviai net servetėlėmis dengiasi, 
nes dulka, lietaus seniai nebuvo“,- 
kalbėjo moteris. „Dėl lietaus mes ne-
kalti“, - tuoj pat atsakė meras Kęstutis 
Tubis. Neprisiėmė atsakomybės dėl 
sausros rajone ir šalia sėdėjęs admi-
nistracijos direktorės pavaduotojas 
Saulius Rasalas. Teisybės dėlei reikia 
pridėti, kad ir verslininkai iš valdinin-
kų to nesitikėjo. Bet vis tiek neprisi-
ima...

Anykščių savivaldybė paga-
liau šiek tiek pakoregavo garsią-
ją Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos oficialios infor-
macijos surinkimo ir teikimo vie-
šosios informacijos rengėjams ir 
skleidėjams tvarką, pagal kurią 
klausimus žurnalistai turėjo teikti 
tik raštu, o į juos galėjo atsakyti 
tik Savivaldybės administracijos 
direktorius ir jo pavaduotojas.

Senoji tvarka buvo patvirtinta 
2013 m. spalio 16 dieną tuometi-
nio Administracijos direktoriaus 

Savivaldybė tapo šiek tiek atviresnė
Viliaus Juodelio, o šią tvarką pa-
rengė atstovė spaudai Virginija 
Ros Garcia.

2015 m. rugpjūčio 17 d. Anykš-
čių rajono savivaldybės administra-
cijos direktorės Venetos Veršulytės 
įsakymu senoji tvarka pakoreguo-
ta. Dabar oficialią informaciją apie 
savivaldybės veiklą gali teikti „sa-
vivaldybės administracijos direk-
torius, administracijos direktoriaus 
pavaduotojas, Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos skyrių 
vedėjai pagal savo kompetenciją, 

struktūrinių padalinių vadovai, 
valstybės tarnautojai tiesiogiai 
pavaldūs administracijos direkto-
riui“.

Nebeprivaloma viešosios infor-
macijos rengėjams paklausimus 
pateikti tik raštu, be to, neliko ir 
reikalavimo pasirašyti paklausi-
mus elektroniniu parašu.

Pakeistoje tvarkoje įrašyta for-
muluotė „gali teikti raštu pagal nu-
statytą „Vieno langelio” tvarką arba 
elektroniniu paštu Specialistui.“

Tačiau palikta nuostata, kuri be 

suderinimo draudžia savivaldybėje 
rengti reportažus, filmuoti ir foto-
grafuoti. „Viešosios informacijos 
rengėjų ir skleidėjų atvykimas į 
Anykščių rajono savivaldybės 
administraciją rengti reportažų, fil-
muoti ar / ir fotografuoti derinamas 
su Specialistu ar Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektoriumi“, - skelbiama naujojoje 
tvarkoje.

Taigi, naujojoje tvarkoje, kaip ir 
pačioje savivaldybėje, – dalį stikli-
nės sienos nugriovė, o dalį paliko. 

Naujoji Anykščių valdžia kratosi atsakomybės

Po parkelį vaikšto stambus rau-
meningas vyrukas. Bukaveidis 
toks. Tatuiruotas. Nešasi pavadėlį. 
Ir tarpais stūgauja:

- Reksaaai! Reksaaai! Čionai!
Akivaizdu, kad ieško šuns. Prie 

jo tirtančiomis kojomis prieina se-
nutė:

- Sakykite... Atsiprašau... Jūsų 
šuo - tai toks didelis bulterjeras?

- Taip, kur jis, rodyk!
- Jis... Jis... Jį...
- Na?
- Jį užmušė mano katė...
- Kaip tai?
- Na... Jis paspringo...

Varškės ir cukinijų blynai su 
rūkyta lašiša

Ingredientai

1 indelis grūdėtos varškės,
1 kiaušinis,
1 cukinija,
kuokštelis šviežių krapų,
2 dideli šaukštai miltų,
druskos,
aliejaus kepimui. 

Instrukcijos

1. Pirmiausia nupilame skystį 
nuo grūdėtos varškės bei sudedame 
ją į dubenį, sutarkuojame cukiniją 
bei nusunkus nuo jos sultis, sumai-
šome kartu su grūdėta varške.

2. Tuomet įmušame kiaušinį, 
suberiame miltus, prieskonius bei 
kapotus krapus. Viską gerai išmai-
šome.

3. Tada šaukštą paruoštos masės 
dedame į įkaitintą keptuvę, ant jos 
uždedame sluoksnį rūkytos laši-
šos, o ant jos - dar vieną sluoksnį 
paruošots masės. Kepame, kol abi 
pusės gražiai apskrus.

4. Patiekiame su graikišku jogur-
tu, lašišos gabalėliais bei citrina.

Du lenkai teigia radę 
dešimtmečius dingusiu laikytą 
traukinį su nacių auksu

Du lenkai tvirtina radę dešim-
tmečius dingusiu laikytą traukinį su 
nacių auksu. Tačiau radinio vietą jie 
ketina atskleisti tik tada, jei tarny-
bos pažadės jiems 10 proc. radybų.

Vietos žiniasklaidos pranešimais, 
Valbžycho miesto gyventojai Že-
mutinėje Silezijoje rado šarvuotą 
vokiečių traukinį, kuriame esą yra 
nacių aukso.

Dabar jie nori iš to pasipelnyti. 
Vyrai paskelbė tikslią vietą įvardy-
siantys tik tada, kai jiems bus paža-
dėta 10 proc. radybų, rašo žinių por-
talas “daminfo.pl”, kuris paviešino 
jų laiško miesto tarnyboms kopijas. 
Miesto atstovai radinio nenorėjo nei 
patvirtinti, nei paneigti.

Netoli Valbžycho per Antrąjį pa-
saulinį karą buvo požeminis kom-
pleksas su didžiule tunelių sistema. 
Dėl oro antskrydžių paskutiniame 
karo etape pramonės gamybą teko 
perkelti po žeme.

Spėliojama, kad dabar tariamai 
rastame traukinyje gali būti vertingų 
iškasenų arba vogtų brangenybių.

Kinei už patogią šuns 
kelionę gresia bauda

Bauda, ekvivalentiška beveik 
150 dolerių, gresia Kinijos miesto 
Čongčingo gyventojai, kuri, va-
žiuodama autobusu spūsties metu, 
pasodino savo šunį ant sėdynės ir 
įnirtingai gynė jį nuo kitų keleivių, 
praneša “The South China Morning 
Post”.

Pasak pasipiktinusių mačiusiųjų, 
moteris atsisakė paimti gyvūną ant 
rankų ir neleido kitiems keleiviams 
atsisėsti į jos augintinio užimtą vie-
tą. Savo elgesį kinė motyvavo tuo, 
kad esą ji nupirko savo numylėti-
niui atskirą bilietą.

Mieste draudžiama vežti nami-
nius gyvūnus visuomeniniu trans-
portu - išimtis daroma tik taksi, jei-
gu vairuotojas tam neprieštarauja.

Transporto bendrovės, kuriai pri-
klauso autobusas, atstovas pareiškė, 
kad pažeidėja įsinešė šunį uždaryto-
je rankinėje, todėl vairuotojas jo ne-
pastebėjo. Pasak atstovo, kiekvieną 
mėnesį mieste užfiksuojami trys 
keturi tokie atvejai.

Prie Floridos krantų narai
rado ispaniškų auksinių 
monetų lobį

Prie Floridos krantų narai rado 
1715 metų ispaniškų auksinių mo-
netų lobį. Radinio vertė - 4,5 mln. 
dolerių. Iš viso rasta 350 monetų, 
tarp jų - devynios labai retos. Pasau-
lyje esą yra tik 20 panašių monetų, 
praneša agentūra “Reuters”.

Lobis rastas jau liepos 30 dieną, 
tačiau dabar narai paskelbė penkias 
dienas trukusios paieškų akcijos de-
tales. “Auksas atrodo, lyg tik vakar 
būtų įkritęs į vandenį”, - sakė Vilja-
mas Barletas (William Barlett). Jis 
buvo vienas iš trijų narių koman-
dos, kuri ieškojo lobio netoli Vero 
Byčo.

Jie pasirinko šią vietą, nes prieš 
tai netoliese jau buvo rastas lobis. 
300 metų amžiaus monetos nusken-
do kartu su laivu, kuris plaukdamas 

iš Havanos į Ispaniją pateko į ura-
ganą ir nugarmėjo į dugną.

Nardymas V. Barletui yra tik ho-
bis. Jam pinigai esą nėra svarbu. 51 
metų vyras sakė nežinąs, kiek rady-
bų jis gaus.

Bankrutavo Kalėdų Senelis

Bankrutavo Kalėdų Senelis - o 
tiksliau sakant, jam atstovaujan-
ti įmonė Laplandijoje. Remiantis 
teismo dokumentais, Suomijos mo-
kesčių inspekcija inicijavo bendro-
vės “Dianordia”, organizuojančios 
apsilankymus pas Kalėdų Senelį 
jo gimtajame Rovaniemi kaime, 
bankrotą. “Dianordia” mokesčių 
inspekcija skolinga 200 000 eurų, 
praneša agentūra AFP.

Vis dėlto įmonės vadovas Jar-
mo Kariniemi (Jarmo Kariniemi) 
tikina, kad Kalėdų Senelis toliau 
dirbs. “Mes tuo pasirūpinsime, 
- sakė jis. - Mes jau turime pusę 
sumos”. J. Kariniemi teigė dar tu-
rintis savaitę laiko likusiems pini-
gams surinkti.

Kalėdų Senelio kaime Laplan-
dijoje kasmet apsilanko 300 000 
turistų iš šimto šalių. Teminiame 
parke, kuriame dirba įvairios ben-
drovės, Kalėdų Senelis turi savo 
paštą, į kurį kiekvienais metais vai-
kai iš visos planetos siunčia laiškus 
su savo norais. Asmeninis susitiki-
mas su Kalėdų Seneliu lankytojų 
ypač mėgstamas.

J. Kariniemi ekonominius savo 
bendrovės sunkumus aiškina ma-
žėjančiu turistų skaičiumi. Pas-
taraisiais metais mažiau lankyto-
jų atvyksta iš krizės ištiktų šalių 
- Graikijos, Ispanijos, Italijos ir 
Portugalijos, o dabar ir iš Rusijos. 
Oficialiais duomenimis, rusų turistų 
skaičius Suomijoje pernai smuko 
trečdaliu.

112 metų japonas įtrauktas 
į Gineso rekordų knygą kaip
seniausias pasaulio vyras

Gineso pasaulio rekordų knyga 
oficialiai pripažino 112 metų japoną 
seniausiu pasaulyje vyru, skelbia AP. 
Jasutaras Koidė (Yasutaro Koide), 
gyvenantis Japonijos Nagojos mies-
te, gavo šį titulą penktadienį, plojant 
jo artimiesiems ir miesto valdžios 
atstovams.

J. Koidė gimė 1903 m. kovo 13-
ąją ir anksčiau dirbo siuvėju. Jis tapo 
seniausiu pasaulio vyru po to, kai 
liepą Tokijuje mirė Sakaris Momo-
jus (Sakari Momoi), kuriam taip pat 
buvo 112 metų.

Vyriškis teigė, kad jo ilgo gyveni-
mo paslaptis buvo nepersidirbti, ne-
gerti alkoholio ir nerūkyti. Jo mėgs-
tamiausias maistas - duona.

Senolis vis dar gali skaityti lai-
kraščius be akinių.

Buvęs Ukrainos prezidentas 
V. Juščenka dalyvaus 
Bičių šventėje Lenkijoje

Buvęs Ukrainos prezidentas Vik-
toras Juščenka dalyvaus penktadienį 
Lenkijos Šventojo Kryžiaus vaivadi-
jos Baltovo mieste prasidedančioje 
Bičių šventėje, praneša “echodnia.
eu”.

Pasak žiniasklaidos, V. Juščenka 
pats yra bitininkas, jis turi daugiau 
kaip 400 bičių šeimų, gamina ir iš-
pilsto midų.

Šeštadienį buvęs Ukrainos prezi-
dentas kalbės konferencijoje, skir-
toje apiterapijai (gydymo metodams 
naudojant bičių produktus, taip pat ir 
jų nuodus).

V. Juščenka - trečiasis Ukrainos 
prezidentas, jis ėjo šias pareigas nuo 
2005 iki 2010 metų.

-ELTA


