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Už dešimties kilometrų į 
šiaurės rytus nuo Svėdasų, pa-
čiame seniūnijos pakraštyje,  
įsikūręs nedidelis Degsnių kai-
mas, priklausantis Svėdasų se-
niūnijai ir parapijai, Daujočių 
seniūnaitijai. Degsniai, esantys 
į pietus nuo plento Anykščiai- 
Rokiškis, ribojasi su Anykš-
čių rajono Svėdasų seniūnijos 
Kalniečių, Netikiškių, Morkū-
niškio, Savičiūnų kaimais bei 
Rokiškio rajono Kamajų se-
niūnijos Juodonių kaimu. 

Deginti ir šaudyti Degsniai išlikę Vytautas BAGDONAS

Degsnių kaimo senbuvė Genovaitė Džiugelienė žiemoti vėl važiuos pas dukrą į Biržų rajoną.

Anykščiuose pensijų skyriaus nebeliks
Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt
Anykščiuose vienu juridiniu asmeniu lieka mažiau. Nuo spalio pradžios formalų nepriklausomu-

mą praranda Anykščių „Sodros“ skyrius. Jis liks tik kaip poskyris ir taps pavaldus Utenos skyriui.

Nuo spalio 1 dienos iš 47 
esančių Lietuvoje liks tik 10 
„Sodros“ skyrių. Mažesniųjų 
rajonų skyriai netenka juridinio 
asmens statuso ir liks veikti tik 
kaip poskyriai. Anykščių „So-
droje“ uždaromas vienintelis iki 
šiol veikęs pensijų skyrius, o 
vietoj jo atsiras klientų aptarna-
vimo poskyris. Poskyriui, kuris 
bus pavaldus Utenos skyriui, ir 
toliau turėtų vadovauti dabarti-
nis vadovas Juozas Ratautas.

„Sodra“ žada, kad anykštėnai 
pokyčių neturėtų pajusti, į Uteną 
dėl to, kad skyrius reformuotas, 
gyventojams vykti nereikės, jie 
ir toliau galės gauti paslaugas ir 
pateikti dokumentus Anykščių 
poskyryje, o reforma labiau ak-
tuali darbuotojams. 

Utenos „Sodros“ direktoriaus 
pavaduotojo Vidmanto Stanke-
vičiaus atsakymuose į „Anykš-
tos“ paklausimą teigiama, kad 
Anykščiuose šiuo metu dirba 
25 darbuotojai (nors dalis jų, 
„Anykštos“ žiniomis, formaliai 
dirba Utenos skyriuje, tik nuoto-
liniu būdu) jų skaičius po refor-
mos nesikeis.

Anykščių „Sodros“ klientų aptarnavimo poskyriui ir toliau turėtų vadovauti dabartinis vadovas Juozas 
Ratautas. „Sodros“ reforma vyksta visoje šalyje, Anykščiai – ne išimtis.     Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Socdemų 
kandidate bus 
žurnalistė

Tarybos nariai turės meluoti?
Romaldas GIŽINSKAS: 

„Daugiausia darbo klausimais 
skambinau savo, valdišku net 
nesinaudojau, telefonu. Kalbė-
davau su STT, Vidaus reikalų 
ministerija, su kitomis tarny-
bomis. “

Obuolinėse – 
rekordiniu
greičiu suvalgyti 
pyragai

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Garsina. Savaitgalį Prancūzijos 
Erni trasoje vykusių motokroso 
Nacijų taurės varžybose 18-metis 
Arminas Jasikonis iš lietuvių važiavo 
sėkmingiausiai. B finale jauniau-
sias Lietuvos rinktinės narys A. 
Jasikonis per paskutinį ratą iš trečios 
vietos pakilo į antrą, aplenkdamas 
Japonijos komandos lyderį Tošikį 
Tomitą. Galutinėje įskaitoje Lietuvos 
rinktinė užėmė 25-ąją vietą tarp 36 
komandų.

Maras. Nustatyta, kad Viešintų 
medžiotojų būrelio vyrų, Plikiškių 
kaimo (Andrioniškio sen.) apylinkėse, 
nušautas šernas sirgo afrikiniu kiaulių 
maru. Tai jau trečiasis užfiksuotas 
kiaulių maro atvejis Anykščių rajone 
šiais metais. Vienas maru užsikrėtęs 
šernas rastas negyvas Jaros upėje, kiti 
du buvo nušauti medžiotojų. Visi trys 
kiaulių maro atvejai užfiksuoti Šimo-
nių girioje.

Griūva. Jau pradėjo savaime griū-
ti buvusios Vikonių plytinės (Svė-
dasų seniūnijos Pauriškių kaimas) 
pastatai. Važiuojant pro šį varganai 
ir net grėsmingai atrodantį objektą 
plentu Anykščiai - Rokiškis akivaiz-
džiai matyti į vieno pastato vidų su-
kritę perdengimų blokai, daugelyje 
vietų pradėję irti iš plytų išmūrytos 
sienos. 

Atliekos. Tęsiasi aplinkosauginė 
akcija „Atliekų deginimo prevenci-
ja“. Jos metu vyksta reidai, nustatant 
biologiškai skaidžių atliekų deginimo 
pažeidimus. Primenama, kad drau-
džiama deginti ražienas, žolę, nen-
dres, javus ir kitas žemės ūkio kultū-
ras. Draudžiama surinktas augalinės 
kilmės atliekų krūvas deginti miškų 
gaisrams kilti palankiomis dienomis, 
jas  deginti miške, aukštapelkėse, dur-
pingose vietose, miestuose ir mieste-
liuose. 

Mankšta. Anykščiuose nuo spalio 
1 d. iki gruodžio 22 d. antradieniais 
ir ketvirtadieniais 18.15 val. Antano 
Vienuolio progimnazijos salėje vyks 
sveikatingumo mankštos.

Skelbimas. Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir telefo-
no numeris, antradienio „Anykštoje“ 
kainuos tik 3,10 Eur, šeštadienio – 
3,70 Eur. 

Kas įdomu
Tarybai, 
sprendžia meras
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Temidės svarstyklės
Kyšis. 2015-09-25, apie 9 

valandą, Anykščių rajono savi-
valdybėje, kelio Kaunas–Zara-
sai–Daugpilis 89-ame kilometre, 
45-erių metų Latvijos pilietis, 
siekdamas išvengti administra-
cinės atsakomybės (kirto siaurą 
ištisinio ženklinimo liniją, ski-

riančią priešingos krypties trans-
porto priemonių srautus), Utenos 
apskrities VPK pareigūnams davė 
20 eurų kyšį. Vyras apklaustas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pa-
gal Lietuvos Respublikos bau-
džiamojo kodekso 227 straipsnio 
4 dalį.

Pirštas. 2015-09-26, apie 19 
valandų 30 minučių, Kavarsko se-

spektras

Pabėgėliai. Prieš porą savai-
čių Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija paprašė savivaldy-
bių įvertinti, ar jos galėtų apgy-
vendinti ir pasirūpinti pabėgėlių 
šeimomis. Praėjusią savaitę mi-
nisterija buvo gavusi atsakymus 
iš šiek tiek daugiau nei pusės 
- 33 savivaldybių. 12 iš jų pra-
nešė sugebėsiančios pasirūpinti 
keliomis pabėgėlių šeimomis, 
11 - kad neturi tokių galimybių.  

Žentas. Dėl žento verslo Vy-
riausiajai tarnybinės etikos ko-
misijai (VTEK) premjerą soci-
aldemokratą Algirdą Butkevičių 
apskundę konservatoriai parei-
kalavo, kad svarstant klausimą 
nusišalintų ministro pirmininko 
deleguotas komisijos narys. Į šį 
postą prieš trejus metus teisinin-
kę Gražiną Imbrasienę pasiūlė 
tuometis premjeras, dabartinis 
opozicijos lyderis konservatorius 
Andrius Kubilius. 

Reitingai. Prasidėjus naujam 
politiniam sezonui socialdemo-
kratai, regis, gali svaigti - jie 
įtikinamai pirmauja partijų ri-
kiuotėje, o premjero Algirdo 
Butkevičius reitingai irgi kyla 
lyg ant mielių. Jei seimo rinki-
mai vyktų dabar, už kairiuosius 
balsuotų 23,4 proc. piliečių.Tuo 
metu tarp gerokai atsiliekančių 
nuo lyderių kitų partijų rėmėjų 
vyksta permaininga kova. Antro-
je vietoje buvusį Liberalų sąjūdį 
šiek tiek pralenkė konservato-
riai, o “tvarkiečiai” susilygino su 
“darbiečiais”. 

Žinios.  Šalyje vyko savano-
riškas nacionalinis Kelių eismo 
taisyklių egzaminas. Pernai 7 
tūkstančiai žinias patikrinti nu-
sprendusių savanorių klydo kas 
antrame testo klausime. O kaip-
gi nesuklysi. Pasirodo, dauguma 
vairuotojų paskutinį kartą KET 
skaitė laikydami teorijos egza-
miną. 

Medalis. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasveikino dvira-
tininką Ramūną Navardauską, 
JAV vykusiame pasaulio dvira-
čių plento čempionate iškovoju-
sį bronzos medalį. Prezidentės 
teigimu, ši garbingai iškovota 
pergalė pasauliui liudija Lietuvos 
sportininkų atkaklumą ir galią. 
Savo sveikinime šalies vadovė 
padėkojo ir už tai, kad R. Navar-
dausko pasiekimai populiarina 
dviračių sportą Lietuvoje.  Pre-
zidentė dviratininkui palinkėjo 
toliau išlaikyti puikią sportinę 
formą ir tvirtos kovos dvasios 
ateities varžybose.

Parama. Iranas ir Rusija, akcen-
tavusios kovą su “Islamo valstybe”, 
dar kartą patvirtino paramą Sirijos 
prezidentui Bašarui al Asadui.Siri-
jos lyderis nedalyvauja Jungtinių 
Tautų Generalinėje Asamblėjoje 
Niujorke, tačiau jo interesams ats-
tovauja Iranas ir Rusija, tvirtinan-
čios, kad Sirijos lyderis turi likti 
valdžioje.  Irano prezidentas Ha-
sanas Ruhanis interviu teigė esąs 
pasiruošęs aptarti Sirijos pokario 
veiksmų planą. Jo teigimu, svar-
biausias prioritetas šiuo metu yra 
įveikti “Islamo valstybę”, o tik po 
to derėtų imtis politinių reformų B. 
al Asado vyriausybėje.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

niūnijoje konflikto tarp neblaivių 
sugyventinių metu moteris (2,33 
promilės), gimusi 1973 metais, 
peiliu sužalojo pirštą vyrui (2,08 
promilės), gimusiam 1969 metais, 
Moteris sulaikyta.

Smurtavo. 2015-09-26, apie 
20 valandą, namuose, esančiuose 
Anykščiuose, Ramybės gatvėje, 
prieš moterį, gimusią 1977 me-

tais, fizinį smurtą naudojo ne-
blaivus (2,77 promilės) sutuok-
tinis, gimęs 1975 metais. Vyras 
sulaikytas.

Priežastis. 2015-09-27 Anykš-
čių policijoje pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas dėl vyriškio, gimusio 
1967 metais, rasto namuose, esan-
čiuose Andrioniškio seniūnijoje, 
mirties priežasties nustatymo.

Iškilmingoms pamaldoms vadova-
vo svečias iš Panevėžio kun. Saulius 
Černiauskas bei vietinis klebonas Vy-
das Juškėnas, giedojo giesmininkai 
bei vieno geriausių Lietuvos kompo-
zitorių bei gitaristų Martyno Kuliavo 
vadovaujamos villnietės: Kristina 
Žaldokaitė, Agnė Jankauskaitė ir Ra-
dvilė Žalaitė. Neįprastai moderniai 
skambėjo gitara ir naujoviškos dau-
giabalsės giesmės.

Po pamaldų daugiau nei pusšimtis 
svečių ir svėdasiškių sugužėjo į meno 
galerijos salikę. Šių eilučių autorius 
kalbėjo apie dar Radvilų laikais įsi-
kūrusį svėdasiškių puodžių cechą, 
mažesnių ir didesnių apylinkės mies-
tų bei miestelių turgus aprūpinusį 
puikiausiais puodais. Tuo vertėsi net 
šeši puodžiai, tad čia buvęs tikriausias 

Maratono trasa vingiavo Niūronių 
ir Andrioniškio apylinkių keliais, 
miškais ir pievomis. Dalyviai rinkosi 
įveikti skirtingas distancijas – 23, 44 
arba 65 kilometrų ilgio. Varžomasi 
buvo įvairiose amžiaus ir pajėgumo 
kategorijose, nuo darželinukų, kurių 
maratonas tilpo hipodromo teritorijo-
je, iki sporto profesionalų, važiavusių 
ilgiausią maršrutą. Pats greičiausias 
sekmadienį buvo panevėžietis Do-
mas Manikas iš MTBCC komandos, 
65 kilometrų ilgio trasą įveikęs per 2 
valandas 7 minutes, o absoliučiu šių 
metų čempionu tapo Eimantas Gu-
diškis, atstovaujantis „Velomanija-
Niskama“ klubui iš Kauno. Moterų 

Socdemų kandidate bus 
žurnalistė

Komisaras auklėja 
nepilnamečius

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

LSDP Anykščių skyrius penktadienio vakarą, savo susirinkime 
kandidate į Seimą Anykščių-Kupiškio apygardoje iškėlė 46-erių metų 
žurnalistę Auksę Kontrimienę. Paskutiniu metu ji dirba ministro pir-
mininko Algirdo Butkevičiaus patarėja. A.Kontrimienė kilusi iš Ku-
piškio rajono. Šeštadienį jos kandidatūrą patvirtino ir LSDP taryba.

Buvęs Anykščių rajono policijos Viešosios policijos skyriaus 
Kelių policijos poskyrio viršininkas Nėrijus Blažys dabar au-
klėja jau ne girtus vairuotojus, o nepilnamečius. Jis dirba 
Prevencijos poskyrio vyresniuoju specialistu, atsakingu už 
darbą su jaunimu.

Anksčiau realiausiu kandidatu 
laikytas dukart olimpinis čempi-
onas Virgilijus Alekna nusprendė 
nekovoti Anykščių-Kupiškio apy-

gardoje. Anykščių socdemai į Sei-
mą vienmandatėje apygardoje siūlė 
kandidatuoti jaunesnės kartos vieti-
niams politikams Dainiui Žiogeliui 

ir Egidijui Šilaikai, tačiau jie abu 
pretenduoti į kandidatus atsisakė. 
Tiesa, D.Žiogelis bus tarp socdemų 
kandidatų į Seimą daugiamandatė-
je apygardoje. A.Kontrimienė tarp 
socdemų kandidatų daugiamanda-
tėje apygardoje gali būti įrašyta net 
į pirmąjį dvidešimtuką. 

Zarasų-Visagino apygardoje 
nuo socdemų  kandidatuos Algir-
das Raslanas, Rokiškio - Vytautas 
Saulis. Jai anksčiau skelbta, kad 
Molėtų-Švenčionių apygardoje 
socdemų kandidatu bus Linas Jo-
nauskas, o Utenoje varžysis Milda 
Petrauskienė.

Kelių policijos poskyrio virši-
ninku laikinai paskirtas Rimvydas 
Versinskas. Pasak Anykščių rajono 
policijos viršininko Rimanto Če-
pulio, po Naujųjų metų apskritai 
neliks atskiro Kelių policijos pos-
kyrio. Šis darinys bus sujungtas su 
Patrulių būriu, kuriam vadovauja 
Linas Šulskus.

N.Blažio perkėlimas „pas nepil-
namečius“ yra akivaizdus jo paže-
minimas tarnyboje, tačiau Anykš-

V.Alekna lyg ir ketino varžytis 
kurioje nors sostinės vienmandatėje 
apygardoje, tačiau kol kas duomenų 
apie jo pasirinktą (ar jam paskirtą) 
vienmandatę apygarda nėra.  

A.Kontrimienė tapo antrąja poli-
tike, kurią partija iškėlė kandidate į 
Seimą Anykščių-Kupiškio apygar-
doje. Pirmasis partijos patvirtintas 
kandidatas – „darbietis“ Ričardas 
Sargūnas. 

Konservatoriaus Sergejaus Jo-
vaišos, „valstiečio“ Antano Bauros, 
liberalo Luko Pakelčio kandidatūrų 
jų partijos dar nėra patvirtinusios.   

čių policininkų vadovas R.Čepulis 
aplinkybių nekomentuoja.

N.Blažys turi komisaro laipsnį. 
Tarp Anykščių policininkų tokį 
aukštą laipsnį turi tik Viešosios 
policijos skyriaus vadovas Valdas 
Palionis bei Prevencijos poskyrio 
viršininkė Kristina Sriubienė. Du 
komisariato vadovai: R.Čepulis 
ir Kriminalinės policijos skyriaus 
viršininkė Aušra Staškevičienė - 
vyresnieji komisarai.     

Svėdasuose atgyja puodžių rojus Raimondas GUOBIS

Sekmadienį Svėdasuose švęsti tituliniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai, 
o bibliotekos meno galerijoje buvo atverta istorinė miestelio puodžiaus 
Adomo Neniškio XIX - XX amžiaus puodų ir puodžiukų paroda.

„puodžių rojus“. Prisimintas ir 1866 
m. gimęs, iki pat Antrojo pasaulinio 
karo puodus gaminęs A.Neniškis, 
kurio 12 puodų ir puodžiukų užpildė 
pirmąją galerijoje istorinę ekspozici-
ją. Matyt, ji bus ir muziejaus Svėda-
suose užuomazga.

 Apie gero molio klodus ir puo-
džius Svėdasuose kalbėjo puodžiaus 
proanūkis, dailininkas, restauratorius, 
o tiksliau lipdytojas Kęstutis Neniš-
kis. 

Pastebėjo, kad jeigu pavyktų at-
gaivinti puodininkystės tradicijas, 
gimnazijoje dailės ar technologijų 
pamokose pradėti mokyti potencia-
lius puodžius, Svėdasai būtų unikalus 
Aukštaitijoje miestelis. 

Pacitavus liaudies rašytojo Juozo 
Baltušio “Su kuo valgyta  druska” 

ištrauką apie Svėdasų puodžių My-
kolą Čeplinską, įdomiai pakalbėjo 
devyniadešimtmetė jo marti Aldona 
Čeplinskienė, kuri su savo vyru dar 
pokariu gamino puodus. Apie puo-
dininkystę, šių dienų keramikus ir to 

darbo įdomybes kalbėjo keramikės 
Skaidrė Račkaitytė iš Anykščių ir Re-
nata Umbrasienė. Svėdasietiškomis, 
Juozo Lašo gamybos kanklėmis bei 
gitara grojo ir dainavo puodžiaus pro-
proanūkė Aušrinė Neniškytė.

Istoriniais meistro Adomo Neniškio puodais ir puodžiukais susi-
domėjo muziejininkė bei keramikė Skaidrė Račkaitytė, Kęstutis 
Neniškis ir dailininkas Aleksandras Tarabilda.

     Autoriaus nuotr.

Niūronyse - per tūkstantį dviratininkų
Sekmadienį Niūronyse  finišavo  „Volkswagen MTB“ kalnų dvi-

račių maratonų taurės čempionatas. Varžybose dalyvavo daugiau 
nei tūkstantis dviratininkų, o Anykštėnų „Vėtrungė - dviraciuda-
lys.lt“ komanda, pirminiais duomenimis, užėmė septintą vietą. 

įskaitoje toje pačioje trasoje trum-
piausiai – 2 valandas ir 21 minutę - 
užtruko Silvija Latožaitė iš MTBCC 
ekipos, kuri tapo ir šių metų moterų 
įskaitos čempione.  Komandinėje įs-
kaitoje nugalėjo jau minėta „Veloma-
nija-Niskama“. 

Šiame čempionate debiutavusi 
anykštėnų komanda „Vėtrungė-dvi-
raciudalys.lt“sėkmingai dalyvavo vi-
suose penkiuose maratono etapuose. 
Komanda atsirado, kai prie trenerio 
Broniaus Vitkūno vadovaujamo spor-
to klubo „Vėtrungė“ prisijungė rėmė-
jas iš Anykščių UAB „Imenza“. Ir jau 
pirmame sezone anykštėnų koman-
dai pavyko konkuruoti komandinėje 

įskaitoje, dominuojamoje išimtinai 
Vilniaus ir Kauno klubų. Vyko neo-
ficiali kova ir dėl greičiausio anykštė-
nų komandos nario vardo, kurioje po 
įtemptos kovos nugalėjo troškūnietis 
Paulius Paštukas. 

Šiemet trasoje keli dviratininkai 
griuvo, jiems prireikė medikų pa-

galbos. Kol dviratininkai prakaitavo 
trasoje, jų žmonos ar draugės ramiai 
gurkšnojo kavą ar alų, o dalis pasilei-
do į Niūronių miškus. Dvi vilnietės 
džiaugėsi prisirinkusios baravykų 
lygiai toje pačioje vietoje, kaip ir per-
nai.  

-ANyKŠTA

Penkis maratono etapus įveikusi ir, pirminiais duomenimis, septintąją 
vietą iškovojusi Anykščių „Vėtrungė – dviraciu dalys.lt“ komanda. 
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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. 

Darbo valandų 
neskaičiavo

Romaldas GIŽINSKAS: „Rin-
kėjų atstovavimui kompensacijos 
neturėjo jokios reikšmės. Kai ėjau 
į rinkimus, niekada negalvojau, kad 
einu dirbti dėl pinigų. Buvau ne tik 
Rajono tarybos nariu, bet ir Antiko-
rupcinės komisijos pirmininku. Dėl 
operos pastatymo reikalų dirbau 
visą vasarą, dar iki jai pasirodant 
ir po to. Reikėjo rinkti dokumentus 

Tarybos nariai turės meluoti?
Anykščių rajono taryba pakeitė jos veiklą reguliuojančio regla-

mento kai kuriuos punktus. Vienas labiausiai pastebimų pakeiti-
mų – deputatai keturgubai (nuo 0,5 MGL iki 2 bazinių socialinių 
išmokų) pasikėlė sau išmokas išlaidoms, susijusioms su Tarybos 
nario darbu, apmokėti. Beje, Tarybos nariai už tas dienas, kai 
dirba savivaldybėje, gauna atlyginimą iš darbovietės.

„Anykšta“ klausė buvusių Tarybos narių, ar Jums buvo svar-
bios šios išmokos ar, jei būtumėte gavę keturis kartus didesnes 
kompensacijas, būtumėte galėję geriau atstovauti rinkėjų intere-
sams? 

ir įrodyti, kad opera kainavo šimtą 
tūkstančių. Andrukaitienės proble-
ma buvo tol, kol dirbau. Man nie-
kada net nešovė į galvą, kad turiu 
gauti kažkokį atlyginimą, juo labiau 
- keturis kartus didesnį. Manau, kad 
jei žmonės tiek didinasi išmokas, jie 
turėtų pasikalbėti su savo sąžine. Jei 
rūpi tokie nedideli pinigai, tai ati-
tinkamai matosi ir darbas – žadėjo 
atpiginti šiukšles, vandenį, daug 
ką žadėjo. O išmokas pasididino 
dėl man nesuprantamų priežasčių, 
darbo apimtis nepadidėjo, net, sa-
kyčiau, sumažėjo – nėra naujų pro-
jektų, net pabėgėlių klausimu, kiek 
žinau, nėra rimtai dirbama, nors 
klausimas vis tiek iškils. Man tik 
labai gaila, kad į tą balsavimą buvo 
įtraukti ir socialdemokratai. 

Kiek sulaukdavau koresponden-
cijos, pasiteiravimų? Daugiausiai 
darbo klausimais skambinau savo, 
valdišku net nesinaudojau, telefonu. 
Kalbėdavau su STT, Vidaus reikalų 
ministerija, su kitomis tarnybomis. 
Kai pradedi kalbėti, tai kalba nesi-
baigia per 20 sekundžių. Todėl man 
nesuvokiamas tas išmokų pasidi-
dinimas. Lyg jie visi labai mažai 
uždirba pagrindinėse pareigose. 
Pasižiūrėkite – verslininkai, moky-
tojai... 

Aš kompensacijos atsisakiau, ka-

dangi reikėjo rašyti, kiek kartų buvai 
pas rinkėjus, kiek kalbėjai, kiek kilo-
metrų nuvažiavai. Norint gauti kom-
pensacijas, reikėjo meluoti, nes ten 
- didžiulės nesąmonės. Neįsivaiz-
duoju, kiek jie (Tarybos nariai, - red. 
pastaba) popierių turės prirašyti da-
bar. Kažkokia atskaitomybė, išlaidų 
pagrindimas yra, bent jau buvo. 

Kiek suprantu, šio klausimo ini-
ciatoriumi buvo Darbo partijos at-
stovas. Matosi, kokią didžiulę įtaką 
merui ir rajono Tarybai turi Darbo 
partija. Juk meras galėjo šio punkto 
neįtraukti“.  

Kompensacijos 
nepadėtų ir 
didesnės

Aldona DAUGILYTĖ: „Mokėjo 
daugiau ar mažiau, bet labai nuošir-
džiai dariau tai, ką galėjau. Asme-
niškai aš ne dėl pinigų buvau ir ne 
dėl pinigų būčiau buvus, jei mane 

būtų išrinkę vėl. 
Kai aš buvau Tarybos narė, jau 

tada buvo kalbų, kad reikia didinti 
išmokas. Respublikoje yra daug ra-
jonų, kuriuose Tarybos nariai gauna 
žymiai daugiau. Tas kalbas išgirdę 
žmonės kartais manęs klausdavo: 
„Tai tu, girdėjau, gerai uždirbi?“. 
Sakau, gerai – 60 litų. Neužteko 
nei benzinui, nei telefonui. Bet aš 
asmeniškai dėl to nė kiek nedejavau 
ir visiškai nesiruošiau tų pinigų kaž-
kur išpešti. Gaudama didesnes kom-
pensacijas vargu ar būčiau galėjus 
atstovauti geriau. Savo tėviškėje, 
debeikiečių bendruomenės skyriuje, 
mane renka pirmininke ir aš dirbu 
be cento. Nuoširdžiai ir nemažai. Ne 
tik naudos negaunu, bet ir investuoju 
savo pinigus į tėviškę. Tikrai dėl to 
nesigailiu, man pinigai - ne pirmoje 
vietoje. Todėl gatvėje žmonės mane 
drąsiai sustabdo, nebijo kalbėti. 

Ar reikėjo atsiskaityti? Dar ir 
kaip. Iki cento popieriukus reikėjo 
nešti. Bet tvarka turi būti - gavai pi-
nigus, tai malonėk ir atsiskaityti.

Man labai liūdna, kai prioritetas 
pasisuka į save. Kai valdžios prade-
da taip žiūrėti, susireikšmina – nie-
ko gero nelauk. Motyvuosiu: mies-
to pirtyje žmonės moka 7 eurus, o 
baseine neseniai padarė, jog už pirtį 
moka  3 eurus. Vadinasi, atrastas ke-
lias, kaip uždaryti pirtį, jog tie žmo-
geliai, kurie nori praustis pirtyje, ne-
beturėtų galimybės ir, nenorėdami 
„užutėlėti“, būtų priversti praustis 
baseine. Jei bilietas į pirtį būtų bu-
vęs pigesnis, nereikėtų taloniukų ir 
normaliai ta pirtelė veiktų. Dabar 
žmonių mažėja. Tikslą pasiekė. Tai 
pasakiau, nes man atrodo, kad tai 
atskleidžia požiūrį į žmogų, kuris 
pats negali nieko inicijuoti. Manau, 
kad tai parodo asmeninį požiūrį sa-
vivaldybėje turėti gerą atlyginimą 
ir požiūrį į žmogų, kuris priklauso 

nuo jų“.

Kompensuoti – 
teisinga

Bronius PILKAUSKAS: „Net 
nepamenu, ar buvo kokios kompen-
sacijos, kai buvau Tarybos nariu. 
Gal, bet net nepamenu, atrodo, jog 
nieko mes negavom. Jei ir buvo, tai 
labai mažos. Bet jos man neturėjo 
reikšmės. Nuostolio dėl to nebūčiau 
patyręs, nes vis tiek turėjau nuola-
tinį darbą. 

Dabar, kai gaunam nedidelę pen-
siją, 76 eurai gal ir būtų reikšmingi. 
Nieko prieš, kad Tarybos nariai šią 
sumą gautų. Juk vis tiek dabar išlai-
dų yra daugiau, viskas smarkiai pa-
brangę, Tarybos nariai važinėja savo 
transportu, degalų taip pat niekas už 
dyką neduoda. Seimo nariams dar 
ne tokias išmokas skiria. Be to, ki-
tuose rajonuose, kiek girdėjau, lyg 
ir daugiau moka nei Anykščiuose“. 

-ANyKŠTA

@ Rokas: „Jeigu mūsų tautos iš-
rinktieji savivaldybėse dirba visuo-
meniniais pagrindais, tai jie ir jokių 
išmokų neturėtų gauti. Jie ir taip turi 
privilegiją, vadinasi deputatais, nuo 
kurių sprendimų priklauso paprastų 
mirtingųjų gyvenimas. Politikai gau-
na atlyginimus savo tiesioginiame 
darbe ir to jiems turėtų pakalti. Ma-
nau, kad deputatai nepersidirba: vieną 
dieną porą valandų susirenka į komi-
sijos posėdžius, kitą dieną porą va-
landų - į tarybos posėdį. Štai ir visas 
mėnesio darbas. Visą juoda darbą, tai 
yra sprendimų projektus, už deputa-
tus parengia savivaldybės administra-
cijos darbuotojai. O visas tolimesnis 
virkavimas, kad dar dirbama su rin-
kėjais, yra tiesiog blefas, nes, pavyz-
džiui, į M.Fergizienės laiškus rajono 
tarybos nariai net neatsako. Tai kur 
dar blogiau gali būti“.

@ X – man: „Laukia nesulau-
kia rinkėjai mažesnio mokesčio už 
šiukšles, pigesnės šilumos, mažesnių 
karšto ir šalto vandens kainų. O čia 
tik šmaukšt vietiniai deputatai ima 
ir pasikelia sau išmokas. Nei daug, 
nei mažai - keturis kartus. Še tau, 
boba, ir devintinės, še tau, ir veržlūs 
proveržiai. Ko verti vakarykščiai lo-

Atlyginimų reikėtų ir kultūrininkams...
Rajono Taryba pasididino sau išmokas. Vietoj 0,5 bazinės mė-

nesinės išmokos deputatai gaus 2 bazinių mėnesinių išmokų dy-
džio kompensacijas per mėnesį. Viena bazinė mėnesinė išmoka 
– 38 eurai.

Savaitgalį internetiniame naujienų portale www.anyksta.lt 
klausėme, ką skaitytojai mano apie šį Tarybos sprendimą? 

zungai? Po kiek opiumas liaudžiai? 
Su artėjančiais Seimo rinkimais, su 
artėjančiomis permainomis ir poky-
čiais“.

@ Viskas logiška: „Deputatai aps-
kritai turėtų atlyginimus gauti, o ne 
kažkokius centus rinktis „kanceliari-
nėms išlaidoms“.

@ Jomajo: „X vyras rašo kaip 
angažuotas partijos narys, todėl šiuo 
atveju jam nerūpi objektyvumas.  
Iš tikrųjų tai tarybos nariams atlygis 
būtinai turi būti mokamas. Labai ge-
rai, kad padidino. Senai reikėjo tai 
padaryti. Ar pakėlimas pakankamas 
sunkoka vertinti nežinant kiek laiko 
realiai jie dirba komisijose ir posė-
džiuose. Esmė tame, kad negalime 
tikėtis pastangų mus atstovauti nemo-
kėdami jiems atlygio. Tik nėra geras 
būdas kokiu pasididino atlyginimus, 
nes jis niekaip nesisieja su rinkimais 
ir rinkėjais. Kitaip sakant gaunasi, kad 
algą jiems moka kažkas kitas, o, kaip 
žinia, kas moka, tas ir muzika užsako. 
Negerai padare, kad padidino atlygius 
merui ir administracijos galvoms, nes 
dabar jie neadekvačiai dideli, ir dar 
didinantys ir taip Europoje rekordišką 
atskirtį, o mokami iš esmės žmonėms 
iš gatvės, jokiems ne savivaldą gerai 

išmanantiems atestuotiems specialis-
tams, tarp kurių gali pasitaikyti ir tie-
siog bambukų, nusirašinėjusių kon-
trolinius ir visą savo gyvenimėlį“.

@ X – man atsakymas Jomajo: 
„Nei angažuotas, nei partinis. Tiesiog 
reikia vykdyti rinkiminius pažadus, 
o ne mojuoti lozungais ir ne viešųjų 
ryšių triukais žongliruoti“.

@ Rinkėjas: „Pagaliau ir Savickas 
pasiekė pirmą pergalę. Sveikiname“.

@ Reiktų: „Reiktų atlyginimus 
mokėti ir rajono kultūros tarybos na-
riams, o tai vargšai kultūrininkai, net į 
kultūros renginius negali nueiti jų pa-
sižiūrėti. Arba kartą per mėnesį juos 
susodinti į autobusą ir nuvežti kokio 
rimto renginio pamatyti“.

@ Dar ko: „Žinojo kur eina. Nėra 
čia ko“.

@ GT: „Na, negražiai pasirodė. 
Ypač, kad sau pasikėlė patys. Nors 
kito mechanizmo nėra“.

@ Ona: „Labai gėdinga, kad savo 
noru ir net per kitų galvas bei vienas 
kitą šmeiždami deputatai susigrūdo į 
savivaldybę ir už tai ima pinigus. Juk 
už tą dieną, kai posėdžiauja, jiems 
eina alga iš jų darbovietės. Todėl fi-
nansinio nuostolio tarybos nariai ne-
patiria.  Reikėtų apskritai nemokėti 
savivaldybių tarybos nariams jokių 
kompensacijų. Niekas jų nevertė 
bruktis į tarybą. Jeigu sunku, reikėjo 
leisti tuos, kurie būtų dirbę be pini-
gų“.

@ Magija: „Pirma - padidinta alga 
merui, antra - spec. sąlygos laimėti 
skyriaus vedėjo konkursą koalicinės 

partijos vadui Antanui Baurai (kaip 
Brežnevas išrinktas iš vieno kandida-
to), trečia - spaudos atstovė liberalų 
aktyvaus nario draugė, ketvirta-neži-
nia kokiu principu sudaryta kultūros 
taryba, penkta, neskaidrus verslo pa-
ramos projektų vertinimas, šešta, pa-
dvigubintos išmokos tarybos nariams. 
Čia ir yra tie žadėti POKYČIAI?“

@ Kitoks šokoladas atsakymas 
Magijai: „O Žiukas nesiskaito? Kaip 
tai iš vieno? Kaip suprasti aktyvaus 
nario? Ar jis skyriaus elite, kandida-
tu buvo ar kaip? Kur jo aktyvumas? 
Kultūros tarybos principai aiškų aiš-
kiausi - visoms amžiaus, teritorijos ir 
meno rūšims po tiek pat ir nei vieno 
direktoriaus. O Savickui koalicija 
turėjo nusileisti bent vienu klausimu 
- pasirinko paprasčiausią - pakelti 
algą“.

@ Būsimas rinkėjas: „Jeigu as-
muo dirba TUO PAČIU METU 
dviejose vietose (kaip tą sugeba ir 
kokiu būdu “pasiekia” tas vietas vie-
nu metu?) ir gauna atlygius už tai (du 
viename...)? Tai ar ne stebuklas? Štai 
kur „išsvajota Amerika“ Anykščių 
savivaldybėje. Na, negražiai pasirodė 
mūsų išrinktieji, negarbingai elgiasi. 
O gal jie tapo visiškais skurdžiais, 
kuriems SVARBIAU papildomas, 
bet neuždirbtas savo prakaitu euras, 

už SAVO ORUMĄ?... (deja, jų atei-
ties gerovė priklausys nuo rinkėjų 
valios)“.

@ Pamenu: „Kai buvo ankstesnės 
mažesnės kompensacijos, ne vienas 
Tarybos narys jų visai atsisakė. Kiek 
atsisakys šių padidintų“?

@ Algis: „Rajonui tuštėjant tiesiog 
būtina didinti deputatų skaičių iki to, 
kad liktų tik deputatai su geromis iš-
mokomis, tada nebebus skurdžių“.

@ Z2Z: „Įdomu - ar nors vienas 
deputatas balsavo prieš (pasi)didini-
mą“?

@ Lukas Pakeltis: „Mieli komen-
tatoriai, noriu pasakyti tris dalykus: 
1. Tai yra kompensacija už vei-
klos išlaidas, ne atlyginimas. 
Jos nemaža dalis tarybos na-
rių yra atsisakę, tame tarpe ir aš. 
2. Liberalai šito pasiūlymo ne-
teikė, nes nematė prasmės. Tai 
yra tarybos bendra nuomonė.  
3. Nekelkite isterijos ten, kur jos nėra-
šita kompensacija nėra privaloma ir 
kiekvienam tarybos nariui spręst nau-
dotis ja ar ne. Be to, naujasis dydis yra 
praktiškai mažiausias Lietuvoje, tad 
tragedijos, apgaudinėjimo ar kažko 
panašaus neįvyko“.

@ Krc: „Vėl skolinsis iš bankų, 
nes kitiems dalykams neužtenka pini-
gų, o algoms, priedams, kompensaci-
joms niekad nepritruks“...

(Komentarų kalba netaisyta,- red.past.)
-ANyKŠTA 
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vidurnaktį buvo žadama atrakcija - 
pro monoklį kviečiama pasigrožėti 
žvaigždėtu dangumi. 

Tačiau, ar naktis buvo žvaigždė-
ta, dalis anykštėnų nepamatė, nes 
sulaukti 24 val. paprasčiausiai buvo 
sunku: nors miestas buvo apšviestas, 
tačiau kavinės nekeitė darbo laiko 
ir dirbo tik iki 23 val., todėl panoru-
siems pasižiūrėti į žvaigždes laukti 
tiesiog nebuvo kur.

Nuo 21 val. Menų inkubatoriuje 
ir tipyje vyko renginiai, o Anykščių 
centrinio tilto patiltėje grojo kapelija, 
kurios paklausyti ant tilto buvo susto-
ję keletas senukų, o kelios paauglių 
grupės šmirinėjo po tiltu, svarstyda-
mos kuo užsiimti - šaltą vakarą stovė-
ti lauke nebuvo labai jauku ir patogu.

Apie 21 val. ,,TEKU TAKU” ti-
pyje, kaip buvo žadama ,,Facebook”, 
turėjo būti ,,Kuriamas jaukus misti-
nis vakaras su gyvu muzikiniu fonu.” 
Buvo žadama, kad ,,gros SOVIJUS- 
legendinis projektas iš Kauno, susi-
kūręs dar 1994 m. Sovijaus muzika 
unikali, atverianti plačias garsines 
erdves, kartais kyla asociacijos su 
Stalkerio soundtracku, ar panašiomis 
kompozicijomis, kurios neša toli toli į 
pačią esaties esmę”. Tačiau dalyvauti 
,,mistiniame vakare su gyvu muziki-

Turizmo naktis turistų nepritraukė
Regis, esminį reklamos srautą į socialinius tinklus nukreipę 

„Turizmo nakties“ rengėjai rimtesnės grąžos iš tokio reklama-
vimo nesulaukė. Tie, kas vis dėlto apsilankė „Turizmo naktyje“, 
pasakojo, kad miestas iš šeštadienio į sekmadienį buvo apmiręs.  
Tiesa, į Sakralinio meno centre vykusį  Giedriaus ir Agnės Arba-
čiauskų koncertą susirinko pilna salė žiūrovų.

niu fonu” apie 21.30 val., buvo atėję 
vos keli žmonės. Visiškai jokio gyve-
nimo nevyko ir šalia palapinės, tiktai 
pavieniai žmonės pro palapinę ėjo 
Šventosios taku.

Iki 22 val. mieste žmonių buvo la-
bai nedaug ir didžioji jų dalis grįžo iš 
apsilankymo bažnyčios bokšte. 

Kelios sutiktos merginos sakė, kad 
renginio tikėjosi gerokai įspūdinges-
nio, pritrauksiančio jaunimo, turistų 
iš kitų miestų, bet nusivylusios, jos 
jau apie 21 val. ketino grįžti namo ir 
verčiau pažiūrėti gerą filmą.”

-ANyKŠTA

(!): “Na, buvo tų žmonių. Gal nevertėjo tikėtis, kad jų bus minios. Taip 
būti negalėjo, nes nebuvo jokio centrinio renginio, į kurį visi būtų suplūdę, 
ir veiksmas ištęstas ilgame laike. Tačiau žmonės lankėsi. Apie 19-20 val. 
žmonių buvo ir bibliotekoje, ir angelų muziejuje, ir lauke, ir Vienuolio, Ba-
ranausko, Petraškos muziejuose. Tik nesupratau, kodėl kiek po 19 neįleido i 
bažnyčios bokštą. Bobelės ten, kiek supratau, darbuotojos, buvo tiek į pletki-
nimą įnikę, kad nieko žmoniškai paaiškinti nesugėbėjo dėl ko laiptai užverti. 
Dar norėjau į lajų tako bokštą užlipti, bet jis jau buvo užrakintas.“

Algis: “Miesto apšvietimas ir kas sprendžia pagal svarbą apšvietimo vei-
kiančiu - neveikiančiu lempų veikimą.Kokiu tikslu yra sąmoningai išjungtos 
gatvių apšvietimo lempų ekonominis efektas, ar bent kuriais metais buvo 
minima sutaupytų lėšų suma.”

Jūratė: “Nesinaudoju socialiniais tinklais. Iš kur galėjau sužinoti, kad 
buvo turizmo naktis ir visokių renginių. Man atrodo, kad Anykščių kultūri-
ninkai iš mandrumo prarado sveiką protą. O gal jiems atrodo, kad aš, ketu-
riasdešimtmetė moteris, nebejaučiu poreikio eiti į renginius? Kodėl apie tai 
paskelbta tik „Feisbuke“, kuris svarbus tik paaugliams ir politikams?”

Ona: “Buvau ir aš ant tilto vakar vakare. Tikrai labai nyku ir tamsu. Labai 
trūko informacijos apie renginį. Niekur nemačiau Turizmo nakties programų. 
Girdėjau, kad vyresni žmonės šalia taip pat nežinojo, kur ir kas vyksta.”

balsai internete (anyksta.lt):

Anykščiai nenušvito ir per 
„Turizmo naktį“.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Na, o esminiu šventės akcentu 
buvo obuolių pyragai. Pyragų dėlio-
nė buvo sukrauta ant 50 metrų ilgio 
stalų. Bendras pyragų svoris nėra 
žinomas, bet juos, matyt, reikėtų 
skaičiuoti šimtais kilogramų. Nemo-
kamos vaišės buvo žaibiškai „įsisa-
vintos“ – po pusvalandžio ant stalų 

Obuolinėse – rekordiniu greičiu suvalgyti pyragai

buvo tik trupiniai. Pyragus obuo-
linėms kepė 49 Anykščių įstaigos, 
savo pyragų atnešė ir anykštėnai. 
Pyragus kepė seniūnijos, verslo įmo-
nės. Niūronių kaimo bendruomenė 
atgabeno kvadratinio metro dydžio 
pyragą, o A.Baranausko pagrindinė 
mokykla iškepė net 34 pyragus.  

Obuolių kompote atsidūrė 100 
kilogramų obuolių, 30 kilogramų 
kriaušių, 9 kilogramai bruknių, 12 
kilogramų rudojo cukraus, 3 kilogra-
mai žaliųjų citrinų, dar cinamonas, 
anyžius... Visa tai buvo užpilta 400 
litrų vandens. 

Parke vyko ir ūkininkų produkci-
jos mugė, kurioje buvo galima nusi-
pirkti vaismedžių, įvairių mėsos ga-
minių, kepinių, žuvies. Tradiciškai 
komufliažiniais drabužiais pasipuo-
šęs karpius pardavinėjo buvęs savi-
valdybės administracijos direktorius 
Vilius Juodelis.  Žiūrovus linksmino 
kaimo kapelos. Obuolinėse lankė-
si Norvegijos „rotariečiai“, atvyko 
Seinų (Lenkija) miesto delegacija. 
13 valandą šventė persikraustė į 
Anykščių kultūros centrą, kur vyko 
geriausių mūsų krašto ūkininkų pa-
gerbimas bei Renatos ir Deivio Nor-
vilų koncertas

Pilnutėlėje salėje „Metų ūkis 
2015“ konkurso nugalėtoju pa-
skelbtas Svėdasų krašto ūkininkas 
Gintaras Šinkūnas. Augalininkys-
tėje besispecializuojantis ūkininkas 
dirba 270 hektarų nuosavos ir iš-
nuomotos žemės, augina grūdines 
kultūras, rapsus, grikius, žirnius ir 
šiemet džiaugiasi gerokai didesniu 
nei pernai derliumi. Antrąją vietą 
konkurse „Metų ūkis 2015“ užėmė 

Į kompotą sudėta 100 kilogramų obuolių, 30 kilogramų kriau-
šių, įpilta 400 litrų vandens.        Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščių miesto parke šurmuliavo tradicinė rudens 
šventė - Obuolinės. Šiemet milžiniškame katile buvo verdamas 
obuolių kompotas (pernai virta obuolienė). Šventės dalyviai buvo 
vaišinami ir šviežiai spaustomis obuolių sultimis, kurias su iš 
namų atsigabenta įranga gamino Anykščių bibliotekos direkto-
rius Romas Kutka su savo kolektyvo nariais.  

„Metų ūkis 2015“ konkurso nugalėtoju paskelbtas Svėdasų 
krašto ūkininkas Gintaras Šinkūnas.

Kavarsko seniūnijos ūkininkas Jonas 
Aleknavičius, taip pat besiverčiantis 
augalininkyste. Trečioji vieta skirta 
mišraus ūkio savininkei Vaidai Bar-
tulienei iš Troškūnų seniūnijos.

Kultūros centre pagerbti ir penkių 
pačių gražiausių etnografinių sodybų 
šeimininkai. Jais tapo Stanislava Bi-
levičienė (Zabelynės k., Andrioniš-
kio sen.), Jonas Biliūnas (Niūronių 
k., Anykščių sen.), Daiva ir Valdas 
Baltakiai (Pirmaliūnio k., Andrio-
niškio sen.), Alfonsas Matijošius ir 
Audronė Matijošienė (Gečionių k., 
Troškūnų sen.) bei Marytė Gilvydie-
nė (Traupio mstl.). Jonas Biliūnas iš 
Niūronių - ne paišdykavimas ir ne 

korektūros klaida. Pasirodo, garsio-
jo rašytojo gimtajam kaime gražiai 
gyvena jo bendravardis ir bendrapa-
vardis.

Taip pat buvo pagerbta ir 11 ak-
tyviausių kaimo bendruomenių. 
Apdovanojimus gavo Andrioniškio, 
Viešintų, Kurklių, Naujųjų Elminin-
kų, Šlavėnų, Traupio, Debeikių, Sur-
degio, Skiemonių, Budrių ir Svėdasų 
bendruomenės. 

Po geriausiųjų pagerbimo kultū-
ros centre vyko Renatos ir Deivio 
Norvilų koncertas. 

Vakarop šventė vėl persikėlė į lau-
ką -  miestelėnai ir šventės svečiai 
stebėjo, kaip dega šiaudinis ožys.

Visą mėnesį bibliotekos salė-
je veikusi retrospektyvios foto-
grafijos paroda „Nenuspalvinto 
gyvenimo akimirkos“ sulaukė 
nemažo lankytojų dėmesio. Į 
renginį Anykščiuose kartu su  
parodos autoriumi atvyko ir jo 
geros bičiulės iš Ignalinos: Pa-
lūšės bibliotekos vyr. bibliote-
kininkė, kraštotyrininkė Rita 
Ramanauskienė ir gydytoja Be-
atryčė Karliauskienė. 

Gamtininkas netyrinėja tik žuvų

O „Anykštai“ savo įspūdžiais iš 
„Turizmo nakties“ parašė skaitytoja: 
Ilona M.: „Rugsėjo 26-ąją, iš šešta-
dienio į sekmadienį, Anykščiuose 
pirmą kartą rengtos Pasaulinės turiz-
mo dienos sutiktuvės ,,Turizmo nak-
tis“.  Buvo žadama, kad mieste vyks 
daugybė įvairių renginių, tačiau ,,Tu-
rizmo naktis” daug dėmesio nesulau-
kė, nes žmonių mieste nepadaugėjo. 

Per socialinį tinklą „Facebook“ 
plito kvietimai dalyvauti Sakralinio 
meno centre poezijos ir muzikos 
garsų spektaklyje, ekskursijoje po 
Anykščių senamiestį, skelbta, kad 
nemokamai bus galima aplankyti 
muziejus, ,,TEKU TAKU” tipyje pa-
siklausyti muzikos, Anykščių menų 
inkubatoriuje mokytis CIGUN TAI 
ČI gimnastikos. Buvo skelbiama, kad 
iki pat vidurnakčio veiks plaukimo 
baseinas ,,Bangenis”.

Iki 24 val. buvo galima nemoka-
mai apsilankyti bažnyčios bokšte, o 

Penktadien į Anykščių L. ir S. Didžiulių viešąją biblioteką susi-
rinko gausus būrys anykštėnų susitikti su kraštiečiu mokslininku, 
fotomenininku Broniumi Šablevičiumi. 

Renginio metu fortepijonu 
grojo jaunoji pianistė, Anykš-
čių muzikos mokyklos mokinė 
Faustina Kiaušaitė, parodos au-
torių kalbino mokytoja, daugelio 
bibliotekos renginių vedėja Dan-
gira Nefienė.

Fotomenininkas B. Šablevičius 
nustebino visus prisipažinęs, 
kad norėdamas nufotografuoti 
erelį žuvininką, jis yra praleidęs 
net septyniolika valandų eglės 

viršūnėje įrengtoje palapinėje. 
Anykštėnai klausėsi pasakojimų 
apie paukščius, vabalus, druge-
lius, jų rūšis, gyvenimo būdą... 
Gamtininkas prisipažino, kad 
netyrinėja tik žuvų. Jų net nepa-
žįsta. 

Svečias prisiminė ir metus, 
praleistus Anykščiuose, prista-
tė parodos nuotraukas, kurio-
se įamžinti anykštėnų portretai 
daryti daugiau kaip prieš tris 
dešimtis metų.  Klausimų –atsa-
kymų vakaras tęsėsi prie arbatos 
puodelio. 

- ANyKŠTA
Su kraštiečiu mokslininku, fotomenininku Broniumi Šablevi-
čiumi susitikti atėjo per 40 anykštėnų. 
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tautos balsas

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

(Atkelta iš 1 p.)
Ištuštėjo gandralizdžiai, 
tuštėja ir sodybos

Vasariškai šiltą šio rudens dieną va-
žinėdamas po Degsnius, suskaičiavau 
tris gandralizdžius. Jie buvo jau tušti, 
neseniai išlydėję gandrus į šiltuosius 
kraštus, likę laukti ateinančių metų 
pavasario, kai čia vėl pasigirs šių 
paukščių kleketavimas. Suskaičiavau 
ir keletą visiškai tuščių sodybų, iš ku-
rių kaminų jau seniai nebevinguriuoja 
joks dūmelis. 

Prieškarinėje Lietuvoje 1923-iai-
siais surašant gyventojus, Deksnių 
kaime (tuomet taip buvo rašoma šios 
vietovės pavadinimas) priskaičiuota 
20 sodybų su 84 gyventojais. Taigi, 
sodžiaus būta nemažo. 1937-aisiais 
kaimas išskirstytas į vienkiemius, 
bendras žemės plotas sudarė 106, 23 
ha. 1949-aisiais Degsniai tapo ką tik 
susikūrusio Žemaitės kolūkio dalimi, 
vėliau, stambinant ūkius, keičiant 
pavadinimus, priklausė „Jaunosios 
gvardijos“, „Naujo gyvenimo“, 
„Aušros“, „Daujočių” kolūkiams, 
kol 1992-aisiais kolūkmečio era 
pasibaigė. 2001-aisiais čia tebuvo 
likę penkios sodybos su šešiais gy-
ventojais, dar po dešimtmečio buvo 
likę vos keturi gyventojai. Šiuo metu  
vakarais žiburiai užsidega tiktai 
dviejose trobose, kur gyvena Vandos 
ir Evaldo Ivanauskų šeima bei Ge-
novaitė Džiugelienė. Anksčiau dar 
Degsniams priklausė ir Venckų so-
dyba, tačiau tikslinant žemėtvarkos 
ir teritorijų planus, ji priskirta Savi-
čiūnų kaimui. Šiltuoju metų laiku 
atgyja ir šiaip jau ilgą laiką esančios 
užrakintos, negyvenamos sodybos. 
Taip yra su Rapolo Grižo sodyba, 
kurią po savininko mirties įsigijo 
nauji savininkai. 

Anksčiau  sodžiaus pavadinimas 
buvo rašomas „Deksniai“, vėliau 
pradėta rašyti „Degsniai“. Svėda-
suose gyvenęs, iš Degsnių kilęs, lite-
ratas, kraštotyrininkas, buvęs politi-
nis kalinys Juozas Kepalas pasakojo, 
kad kaimas gavo pavadinimą nuo 
netoliese buvusio išdegusio miško. 
Esą, senais laikais išdegė aplinkui 
augęs miškas, nuo gaisro nukentėjo 
ir kai kurių kaimiečių trobos. Miškas 

Kiekvieną rugsėjį, kai nutįsta 
sidabrinių voratinklių juostos, so-
duose suspindi raudonskruosčiai 
obuoliai, kažkoks nerimas atslen-
ka širdin. Reikės palikti namus ir 
ruoštis į mokyklą...

Ir taip kiekvieną rudenį. Jau 63 
metai, kaip mes, Svėdasų vidurinės 

Susitikome po 63 metų
mokyklos (dabar J. Tumo-Vaiž-
ganto gimnazija) IV-osios abituri-
entų laidos abiturientai ruošiamės 
sugrįžti mokyklon, prisiminti pra-
ėjusį laiką, mokytojus, draugus, 
pasidalyti patirtais gyvenimo vin-
giais. 

Šį kartą mus sukvietė Danutė 

Pirelienė-Kindurytė. Pamiršusi 
negalavimus iš ankstaus ryto su 
lauknešėliais atskubėjo iš Vilniaus 
Milda Čepienė-Gudonytė. Pasi-
telkusi pagalbon kaimynę iš kito 
rajono (Utenos) pribuvo Regina 
Sasnauskienė-Vanagaitė. Ir kaip 
visada atvyko pats pareigingiau-

sias vaitkūnietis, dabar gyvenantis 
Kauno rajone, docentas Gvidas 
Kazlauskas. Labai gaila, kad mus 
paliko buvęs klasės seniūnas, en-
ciklopedistas Bronius Kunkulis, 

nuolatinė susirinkimų lankytoja 
Stasė Barmaitė.

R. SASNAUSKIENĖ, 1952 m. 
Svėdasų vidurinės mokyklos 

IV-osios laidos abiturientė

Deginti ir šaudyti Degsniai išlikę

buvo atsodintas, trobos atstatytos, 
o kaimas taip ir pradėtas vadinti: 
„Degsniais“...

Degsniai - laisvės gynėjo, Lietu-
vos nepriklausomybės kovų dalyvio, 
prieškario metais dirbusio policijos 
pareigūnu, Vyties kryžiaus kava-
lieriaus Juozo Grižo (1897-1943), 
mokslininko – chemiko, ilgamečio 
Kauno politechnikos instituto docen-
to, chemijos mokslų daktaro, įvairių  
mokslinių knygų ir straipsnių auto-
riaus, visuomenės veikėjo Felikso 
Staniulio (1913-2004) gimtinė.

„Svetimame krašte  liūdna, 
o savame- atsigauni...“

Pažįstamu lauko keliuku pasuku  
link geltona spalva nudažyto namo. 
Sodybos kieme stovi  Svėdasų se-
niūnijos Pauriškių kaimo nagingo 
gyventojo  Antano Baliūno išskobtas 
kryžius. Pamenu, čia lankiausi prieš 
gerą dešimtmetį, buvau svetingai 
sutiktas Genovaitės ir Vlado Džiu-
gelių. Dabar jaukių namų kambaryje 
žurnalistą pasitiko tiktai viena Ge-
novaitė. Jos brangus vyras pasimirė 
2009-ųjų kovo 30-ąją. Kol dar gyve-
no dviese, kol dar jėgos leido, laikė 
gyvulėlių. Dabar tik penketą vištelių 
augina, nes taip jau įpratusi. Čia ji 
atvažiuojanti tik pavasarį, o vėlų 
rudenį vėl išsikraustys. Apsigyvens 
pas dukrą Birutę, kurios šeima turi 
savo sodybą Biržų rajone. Kviečia 
pagyventi Kaune ir dukra Vitalija. 
Tačiau Genovaitė sako, kad miesto 
ji labai bijanti, nenorinti gyventi „ant 
asfalto“. 

„Svetimame krašte liūdna, o 
savame - atsigauni. Kai sugrįžti į 
Degsnius, tai atrodo, kad čia ir oras 
grynesnis, ir žmonės geresni“,- pasa-
koja Genovaitė Džiugelienė. 

Pašnekovė džiaugiasi, kad  ji su 
savuoju Vladu išaugino geras du-
kras, tos turi neblogus darbus, yra 
sukūrusios savo šeimas. Galima tik 
pasididžiuoti penketu anūkų, kurie 
siekia savo gyvenimo tikslų, vieni 
jau užbaigę aukštuosius mokslus, 
kiti - dar studijuoja. Pasak Genovai-
tės, svarbiausia, kad jie randa savo 
vietą gyvenime, išaugo dorais žmo-
nėmis. Garbaus amžiaus moteris 

sako, kad jos tėvelis „rusų laikais“ 
baigė keturias pradžios mokyklos 
klases, o motina buvo visai beraštė. 
O kokie šviesūs buvo žmonės, kiek 
išminties sukaupė. Pamena, tėvelis 
vis sakydavo: „Vaikeliai, nesiaukš-
tinkite savęs, tegu kiti jus mato ir 
aukština...“

Genovaitė  kilusi iš Debeikių kraš-
to. Baigusi vidurinę mokyklą, pradė-
jo dirbti bibliotekoje tuometiniame 
Aknystų tarybiniame ūkyje. Paskui 
teko darbuotis kitose bibliotekose. 
Pamena, kaip buvo ieškoma vietos 
bibliotekai Netikiškiuose. Specialiai 
tam įrengtų patalpų nebūdavo, bibli-
oteką įkurdindavo kur nors didesnia-
me privačiame name. Sodiečiai vis 
kratėsi bibliotekos, sakydavo, kad 
komjaunuolių prisirinks, gali viskas 
blogai baigtis. Mat, buvo pokario 
metai, visko pasitaikydavo. Pagaliau 
biblioteka į vieną trobą buvo įkelta, 
bet pagausėjus namo šeimininkų šei-
mai, teko išsikraustyti į Kraštus. Dar 
po kurio laiko biblioteka buvo per-
kelta į Savičiūnus, kur dvarelyje vei-
kė kultūros namai. Visuose kaimuo-
se buvo daug gyventojų ir daugybė 
jaunimo.  Genovaitė dar vadovavo 
liaudies šokių kolektyvui, mokė jau-
nuolius tautinių šokių. Savičiūnuose 
dirbdama ir susipažino su Vladu. 
Kiek padraugavo, o paskui ir „susi-
ženijo“. Atėjo gyventi į šitą namą, 
kur mes dabar abu ir šnekučiavomės. 
Tiktai, pasak Genovaitės, namas dar 
buvo neištinkuotas, neįrengtas. Tai 
abudu taupė pinigėlius, dėjo kapeiką 
prie kapeikos ir namus įrenginėjo, 
tvarkė. Net trisdešimtį metų jinai iš-
dirbo bibliotekose, o vyras triūsė ko-
lūkyje - sandėlininku, brigadininku, 
melioracijos griovių prižiūrėtoju...

Neseniai anūkas nuvežė Geno-
vaitę į Savičiūnus pasižiūrėti, kaip 
laikosi tasai dvarelis, kuriame veikė 
kultūros namai ir biblioteka. Pasibai-
sėjo, kai išvydo tą apleistą, neprižiū-
rimą, gamtos darganų ir piktavalių 
žmonių niokojamą pastatą. 

Vietoje traktoriaus - arklys

Pamenu, prieš dešimtmetį teko 
lankytis ir pas Degsniuose ūkinin-
kaujančius Evaldą ir Vandą Ivanaus-

kus. Sutuoktiniai tuomet pasakojo, 
kad laiko tris karves, arklį, keletą 
bekonų, įdirba apie dešimtį hektarų 
žemės. Žodžiu, Ivanauskai didžia-
vosi, kad ūkininkauja, sakė : „Negi 
smerties be darbo lauksi?“ Evaldą 
tuomet nufotografavau už nuosavo 
traktoriaus vairo. Dabar gi jį sutikau 
ganykloje bekeliantį arklį. Ir Evaldo, 
ir Vandos kalboje jau nebebuvo tiek 
optimizmo. Pasirodo, iš visos turė-
tos fermos teliko tiktai arklys. Jau 
jėgos nebe tos laikyti pulką gyvulių. 
Jau ir anksčiau dėl žemų pieno su-
pirkimo kainų karves laikyti vargiai 
apsimokėdavo, o dabartinės kainos- 
tai tikros patyčios iš kaimo žmonių. 
Kiaulių auginti negalima dėl galimo 
maro. Taip ir liko su arkliuku, kuris 
reikalingas ir daržui įdirbti, bulvėms 
apvagoti, ir tam pačiam arkliui paša-
rų priruošti. Daugybę metų kolūkiui 
atidavus, galima jau ir ramiau pailsė-
ti. Sutuoktiniai pasakoja, kad  dabar 
daugiau laiko gali skirti televizijos 
žiūrėjimui, knygų skaitymui. Nuo 
senų laikų prenumeruoja mėgstamą 
laikraštį „Anykšta“. Spaudą, pen-
sijas į namus pristato laiškininkė, 
kartą per savaitę atvažiuoja autopar-
duotuvė. Šventadieniais nuvažiuoja į 
Svėdasų bažnyčią pasimelsti. Tiktai 
viena problema, nuėjus iki Savičiū-
nų stotelės, iš Rokiškio link Svėdasų 
iš ryto važiuoja bent keli autobusai, 
o grįžti atgal jau sudėtinga, gerą pus-
dienį tenka laukti. Gerai dar, kad yra 
gerų kaimynų, kurie savo automobi-
liu kartais į Svėdasus nuveža ir atgal 
parveža.

Degsniai - Evaldo gimtinė, o Van-
da atitekėjo iš Debeikių krašto- Jano-
nių kaimo. 1973- iųjų rudenį ištekėjo 
ir čia persikėlė. Kadangi gryčiukė 
buvo maža, tai jauna šeima persista-
tė namą ir įsikūrė čia kaip reikiant. 
Čia prabėjo gražiausi jaunystės me-
tai, čia tikisi sulaukti ir gyvenimo 
saulėlydžio...

Nepertoliausiai,  visai šalia vieške-
lio, vedančio link Netikiškių, stūkso 
kolūkinius laikus menanti didžiulė 
daržinė. Deja, senokai nemačiusi re-
monto, jau pradėjusi smegti į žemę, 
iškritusiomis durimis. Pasak Evaldo 

Ivanausko, šis pastatas priklauso 
net septyniems savininkams,  kurie, 
sugriuvus kolūkiui, šį turtą gavo už 
pajus. 

Atminimo kryžiai

Degsnių kaimo teritorijoje, palei 
kelią, sukantį į Savičiūnus, galima 
pamatyti metalinį ornamentuotą 
kryžių, įmūrytą į akmeninį pagrindą. 
Jokio užrašo čia nėra, tačiau akivaiz-
džiai matyti, kad tai- labai senas kry-
žius, pastatytas kieno nors atminimui 
ar kokiai progai. Tą patvirtino ir jau 
garbaus amžiaus sulaukusi Genovai-
tė Džiugelienė. Kai ji apsigyveno 
Degsniuose, tas kryžius jau stovėjo. 
Prieš kokį dešimtmetį mirusi senolė 
Elena Janonienė irgi pasakojusi, kad 
tasai kryžius be galo senas...

Yra Degsniuose, pakeliui į Neti-
kiškius, dar vienas aukštas medinis 
kryžius, pastatytas Atgimimo me-
tais. Ant jo pritvirtintoje metalinėje 
plokštėje užrašyta: „ 1947.XII.8. 
Išžudytoms Deksnių kaimo aukoms 
atminti“. 

Kodėl Švč.Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šventės naktį 
Degsniuose aidėjo šūviai, buvo pra-
lietas vienuolikos žmonių kraujas, 
sudeginti jų pastatai, apie tuos krau-
pius įvykius žinantys žmonės vengia 
kalbėti. Tą naktį buvo iššaudyta Gri-
žų šeima- du tėvai ir ketvertas jų vai-
kų, išžudyta Krajauskų šeima- moti-
na su dviem sūnumis, buvo nušauta 
ir jauna mergina Didžgalvytė. Šalia 
savo sodybos nušauta aštuoniasde-
šimtmetė senolė Žilienė. Nepanorėję 
prisistatyti Svėdasų krašto gyven-
tojai šių eilučių autoriui  teigė, kad 
aukų galėjo būti ir daugiau, tiktai kai 
kurių išžudytų šeimų narių tuo metu 
nebuvo namuose. Galima tiktai spė-
lioti, kuo gi „ miško broliams“ nusi-
kalto tie visi degsniškiai ? Kuo nusi-
kalto vienas iš Grižų vaikų, kuriam 
tebuvo kokie dveji metukai? 

Po šios kruvinos egzekucijos 
vietiniai gyventojai net bijojo eiti į 
kaimynų laidotuves, žudynių aukos 
slapčiomis buvo palydėtos į Svėdasų 
ir Kamajų kapines.    

          

Prie savosios sodybos „įsiamžino“ Evaldas ir Vanda Ivanauskai, ilgus metus triūsę kolūkyje, vėliau 
ūkininkavę, dabar linkę daugiau pailsėti, ramiai atsipūsti.

Nuo neatmenamų laikų 
Degsnių laukuose stūkso šis 
ornamentuotas kryžius.

Autoriaus nuotr.

Tarp pakelės medžių „įspraus-
tas“  kryžius, skirtas pokario 
metais išžudytoms Degsnių 
kaimo šeimoms atminti.
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kampas
Apie skundus

 
gimė

Emilis STUKAS, gimęs 09 18  pro memoria
Anykščių mieste
Vytautas BARČYS, 
gimęs 1947 m., mirė 09 24
Albinas TUMAS, 
gimęs 1929 m., mirė 09 26
Debeikių  seniūnijoje
Ona Danutė PETRULYTĖ, 
gimusi 1947 m., mirė 09 20
Bronė SKARBALIŪTĖ, 
gimusi 1925 m., mirė 09 25
Kavarsko seniūnijoje
Alvidas GINIETIS, 
gimęs 1949 m., mirė 09 22
Svėdasų seniūnijoje
Marijona PAKŠTAITĖ, 
gimusi 1931 m., mirė 09 23

AR JŪS VISKĄ ŽINOTE 
APIE SAVO SVEIKATĄ? 

Šių metų spalio 1 dieną (ketvirtadienį) FUNKCINĖ SVEIKATOS 
DIAGNOSTIKA bus atliekama Panevėžyje, Nemuno g. 73, ROMOS 
verslo centre, (I a., į kairę koridoriaus gale). Priimami tik iš anks-
to užsiregistravusieji telefonu: mob. (8-682) 40857, darbo dieno-
mis nuo 09.30 - 19.00 val.  (13.00-14.00 pertrauka). Tad kviečiame 
visus - mažus ir didelius daugiau sužinoti apie save.

Funkcinės sveikatos diagnostika: kas tai?
Pirmą kartą skaitantiems norėtume pabrėžti, kad šiuo tyrimu yra ti-

riama organų veikla, atliekant šią diagnostiką matoma kokiose kūno 
vietose yra sutrikimų, vystosi ligos, vystosi uždegiminiai procesai, au-
dinių pakitimai. Visi sveikatos duomenys yra matomi judesyje. 

Stebima kaip funkcionuoja smegenys, skrandis, plaučiai, skydliau-
kė, inkstai, širdis, žarnynas, kokia stuburo ir sąnarių būklė, hormoni-
nės sistemos veikla, ar yra kirminų, virusų, kurie sukelia lėtines ligas, 
alergijas ir chronišką nuovargį. 

Didelis šios diagnostikos privalumas prieš kitas diagnostines pro-
gramas yra tas, kad organizme vykstantys pakitimai fiksuojami jau 
ankstyvoje stadijoje, kai dar nieko neskauda. O sudėtingais atvejais, 
kai žmogų vargina skausmai ir ne viena liga, šios diagnostika galima 
greičiau nustatyti papildomas negalavimo priežastis ir skirti efektyves-
nį gydymo būdą ar negaištant laiko  nukreipti reikalingo specialisto 
konsultacijai. Todėl ir profilaktiškai, ir įsisenėjusių negalavimų atveju 
funkcinė diagnostika atneš neabejotiną naudą kiekvienam. 

Funkcinės sveikatos diagnostiką jau aštuonerius metus atlieka 
Kauno Bioinformacinės Medicinos konsultacijų ir diagnostikos centras 
“Žolių Salonas”.

Arvydas Vilčinskas į Anykščius atsiveža ne tik geriausias savo netrumpo kūrybi-
nio kelio dainas, bet ir dainininkus bei muzikantus.Tai sėkmingai “Chorų karų” 
projekte pasirodžiusio “Jonavos Pavasario” choro grupė. Spalvos,vaizdo siužetai, 
ir nepamirštamos melodijos laukia Jūsų Anykščių kultūros centre spalio 7 dieną 
18 valandą.
Bilieto kaina - 7 eurai, vaikai iki 10 m. kartu su suaugusiais įleidžiami nemokamai.

siūlo darbą

ieško darbo
Santechnikas, dirbantis visus 

santechninius darbus.
Tel. (8-606) 04167.

Įmonei reikalingi 
tolimųjų reisų vairuotojai.

Pastovūs maršrutai: 

Italija-Rusija.
Laiku mokamas atlyginimas.

Tel. (8-698) 43683.

Linas BITVINSKAS
Laikas nuo laiko vis pranešama, 

kaip Lietuvos įkalinimo įstaigose 
patalpinti tam tikro elgesio piliečiai 
vieną po kito pila skundus, teisiasi 
su valstybe ir net gauna išmokas 
dėl pažeidžiamų jų teisių. Bet ne 
visur taip yra. Kitur pasaulyje skun-
dus ima rašyti kalinių prižiūrėtojai. 
Sakykim, kai kuriuose Suomijos 
kalėjimuose susidarė paradoksali 
padėtis – kaliniai gyvena geriau ir 
uždirba daugiau už prižiūrėtojus. 
Pastarieji kažkodėl reiškia nepasi-
tenkinimą. 

Kalėjimų darbuotojų (Vankilavir-
kailijain Liitto, įeina 23 kalėjimai) 
profsąjungos atstovas Risto Nije-
minenas sakė spaudai, kad prižiū-
rėtojai labai nepatenkinti. Dauguma 
kalinių Suomijoje – iš Rusijos, Lie-
tuvos, Moldovos, Somalio, buvu-
sios Jugoslavijos, kurie čia kali už 
narkotikų gabenimą. Tik 10 procen-
tų kalinių išsiunčiama į tėvynę, o 
likusieji trokšta sėdėti Suomijoje ir 
net teisiasi dėl teisės likti Suomijos 
kalėjimuose. Ir tai visiškai supran-
tama – sąlygos geros, dirbti nėra 
privaloma. Beje, dėl darbo. Norin-
tys dirbti kaliniai gauna darbo miš-
kuose, valo sniegą ir t.t. Uždirbti per 
mėnesį tokiu būdu kalinys gali iki 2 
000 eurų. O jeigu dar ir pasistengs 
– ir  daugiau. Tai ir veda į pasiutimą 
suomių kalėjimo prižiūrėtojus, nes 
jie uždirba mažiau nei kaliniai. Tik 
pagalvokit – valgo nemokamai, sto-
gą virš galvos turi, nedarbas jiems 
negresia. Risto Nijeminenas sako, 
kad darbas kalėjime jiems gali net 
kompensuoti pelną, kurio kaliniai  
negavo, kai iš jų buvo atimti narko-
tikai. Kai kuriems taip gerai kalėji-
me, kad jie geriau nusižudo, negu 
leidžiasi išvežami. 2013 metais taip 
nusižudė du Estijos piliečiai, suži-
noję, kad juos išsiunčia į tėvynę.

Painus tas gyvenimas, kai pagal-
voji, nežinai, kur tavęs laimė ir ge-
ras uždarbis laukia....  

Brangus šiukšlių 
administravimas

Anykščių rajono tarybai tvirtinant 
2014-2020 metų atliekų tvarkymo 
planą nepartinis Tarybos narys A. 
Liogė stebėjosi, kad net 15 proc. 
atliekų tvarkymo kaštų sudaro admi-
nistravimas. Jis piktinosi ir kad ne-
veikia atliekų rūšiavimo sistema. 
O pagal partijos „Tvarka ir teisin-
gumas“ sąrašą į Tarybą išrinktas 
Raimudas Razmislavičius aiškino, 
kad apskritai reikia ieškoti būdų ir 
kelių, jog Lietuvoje vietoje 10 regi-
oninių atliekų tvarkymo centrų liktų 
gerokai mažiau šių kontorų. Pasak 
R.Razmislavičiaus, toks sprendimas 
padėtų sutaupyti gyventojų lėšas. 
Po Tarybos posėdžio „Anykštai“ 
A.Liogė kalbėjo, kad reikia kuo grei-
čiau sutvarkyti mokesčių už atliekas 
sistemą. „Reikia kuo greičiau sutvar-
kyti šiukšlių mokesčių dedamąsias ir 
kuo greičiau panaikinti mokesčio už 
neišvežtas šiukšles prievolę“, - tvir-
tino politikas.

Gyvenimas gerėjo keturis
kartus?

Rajono Tarybai keičiant šio orga-
no veiklos reglamentą pakeistas ir iš-
mokų rajono Tarybos nariams dydis. 
Nuo šiol deputatai kas mėnesį gaus 
2 bazinių mėnesinių išmokų dydžio 
kompensacijas. „Kas įvyko? Gyve-
nimas keturis kartus pagerėjo, kad 
didėja išmokos?“, - klausė socialde-

Kas įdomu Tarybai, 
sprendžia meras Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį Anykščių rajono taryba svarstė 33 klausimus. Di-
desnių ginčų posėdyje nebuvo, tik nepartinis Arūnas Liogė net 
keliais klausimais turėjo kitokią nuomonę nei valdančioji dau-
guma. O posėdis pradėtas nuo sveikinimų gimtadienius rugsėjį 
šventusiems liberalei Danutei Mažvylienei, „darbiečiui“ Vaidu-
čiui Zlatkui ir „valstiečiui“ Algirdui Anankai. 65-erių metų ju-
biliejų tik ką atšventęs A.Ananka posėdyje nedalyvavo, kažkas iš 
politikų pajuokavo, kad jis, matyt, dar negali atsigauti po jubi-
liejaus. „Šventė labai kukliai, teko stebėti“, – sunkiosios atletikos 
trenerį A.Ananką reabilitavo  meras Kęstutis Tubis.

mokratas Dainius Žiogelis. Savival-
dybės Bendrojo ir juridinio skyriaus 
vedėjas Audronius Gališanka jam 
paaiškino, jog išmokos didinamos 
„pagal Tarybos narių pasiūlymą ir 
pagal esančias lėšas“. Bazinė mėne-
sinė išmoka yra 38 eurai. Iki tol mo-
kėtos vos 0,5 šios išmokos dydžio 
kompensacijos.

A.Liogė prieš balsavimą pareiškė, 
kad Tarybos reglamentui jis pritaręs, 
tačiau dėl vieno iš punktų (turbūt iš-
mokų didinimo) – susilaikąs. Kadan-
gi nebuvo balsuojama papunkčiui, 
išėjo, kad ir A.Liogė pritarė visam 
sprendimui, tik su pastaba...

Rajone nebėr jaunimo

Tvirtinant rajono jaunimo reikalų 
tarybą A.Liogė pastebėjo, kad šia-
me darinyje nėra seniūnijų atstovų. 
„Ar nebeliko Anykščių rajone jauni-
mo?“, – klausė politikas. Sprendimo 
projektą pristačiusi Inga Beresne-
vičiūtė iš esmės sutiko, kad nebeli-
ko kaime jaunimo. Pasak jos, buvo 
kviesti į pasitarimą jaunimo organi-
zacijų atstovai ir, kas tik norėjo, tas 
savo atstovus į jaunimo reikalų tary-
bą delegavo.

 
Pirks socialinius būstus

Nuspręsta pirkti du socialinius 
būstus Svėdasuose. Trys savivaldy-
bei priklausę socialiniai būstai par-
duoti. Vienas jų buvo Leliūnuose, 
vienas – Bebarzdžių kaime ir vienas 

K.Ladygos gatvėje Anykščiuose. Už 
visus parduotus būstus gauta 7000 
eurų. Šie pinigai bus panaudoti nau-
jų socialinių būstų pirkimui. Savival-
dybės administracijos Vietinio ūkio 
ir turto valdymo skyriaus vyriausioji 
specialistė Nataša Kiliuvienė sakė, 
kad 1-2 kambarių butas Svėdasuose 
kainuoja 5000–7000 eurų, 3 kam-
barių – 9000 – 15 000. Taigi, už 7 
000 eurų dviejų butų ir Svėdasuose 
nenupirksi. 

Taryba negauna jai 
adresuotų raštų

A.Liogė rajono valdžios klausė, 
kodėl Tarybos nariams nepateikiami 
jiems skirti dokumentai. „Kuniškių 
ir Piktagalio gyventojai kreipėsi į Ta-
rybą. Kodėl mes jų rašto negavome? 
Kodėl mūsų nepasiekė?”, - klausė 
politikas.

Savivaldybės administracijos di-
rektorė Veneta Veršulytė aiškino, 
kad administracija Tarybos nariams 
Kuniškio ir Piktagalio bendruome-
nės narių rašto neplatino, nes nebuvo 
tokio nurodymo. „Meras yra Tarybos 
atstovas, jis gauna raštus ir juos nu-
kreipia“, - tvirtino direktorė. Meras 
K.Tubis tikino, kad Tarybai adresuo-
tų raštų gaunąs labai daug. „Jei jums 
siųsime visus raštus, adresuotus Ta-
rybai, bus nesąmonė. Gaunam per 
mėnesį 40 raštų ir, jei juos visus jums 
mėtysime, ką jūs su tais raštais dary-
site?”, - retoriškai klausė meras. Jam 
pritarė vicemeras S.Obelevičius. „Jei 
vieną domina, o kitų 24 Tarybos na-
rių nedomina, kam tuos raštus siun-
tinėti?”, - kalbėjo vicemeras. „Kam 
tada tiems 24 nariams būti Tarybos 
nariais, jeigu jų nedomina gyven-
tojų problemos?“, - pyko A.Liogė. 
Po to, kai D.Žiogelis A.Liogės pa-
klausė, kokias problemas Kuniškių 
ir Piktagalio bendruomenės atstovai 
rašte, kurio Taryba negavo, kelia, o 
A.Liogė paaiškino, jog rašte kalba-
ma apie vandentiekį, meras lyg ir 
pajuokavo. Pasak mero K.Tubio, 

vandentiekio problemas turi spręsti 
ne Taryba, o „Anykščių vandenys“ - 
šioje įmonėje kaip tik ir dirba rajono 
Tarybos narys A.Liogė...

Svarstė Giedriaus 
Klimkevičiaus ir 
Alvydo Gervinsko etiką

Etikos komisijos pirmininkas Do-
natas Krikštaponis ketvirtadienį, bai-
giantis posėdžiui, pranešė, kad jo ko-
misija svarstė dviejų kolegų elgesį. 

Etikos komisija nusprendė, kad 
konservatorius Giedrius Klimke-
vičius ir liberalas (į šios kadencijos 
Tarybą išrinktas pagal socdemų są-
rašą) Alvydas Gervinskas dalyvavo 
balsavimuose tada, kai privalėjo nu-
sišalinti dėl viešų ir privačių interesų 
galimo konflikto.

Vis dėlto, pasak D.Krikštaponio, 
abiejų minėtų politikų balsavimai 
tada, kai jie turėjo nebalsuoti, įtakos 
bendriems balsavimų rezultatams 
neturėjo, todėl apsiribota tik jų el-
gesio svarstymu. G.Klimkevičius 
ir A.Gervinskas balsavo tada, kai 
neturėjo balsuoti, ankstesnės ka-
dencijos Taryboje, tačiau, pasak 
D.Krikštaponio, Vyriausioji tarnybi-
nės etikos komisija nurodė, kad se-
naties terminas taikytinas tik praėjus 
trejiems metams. Dar D.Krikštaponis 
pranešė, kad Etikos komisija pirmi-
ninko pavaduotoja išsirinko liberalę, 
Tarybos narę Danutę Mažvylienę.

Nepartinis Arūnas Liogė 
priklauso rajoną valdančiai 
daugumai, tačiau yra, ko 
gero, pats pastebimiausias 
rajono valdžios oponentas.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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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. 

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  5.05 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.90 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.80 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Perkame grikius nuo 400 Eur/t 
plius PVM (kaina priklauso nuo kiekio!). 

Didesnį kiekį galime paimti (virš 15 t). 
Tel.: 8-611-44130.

Tel.
: (8

-69
8) 

51
26

9

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, (8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

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

Brangiai įvairų mišką su žeme ir bir-
žes išsikirsti. Apmoka notarų išlaidas.

Tel. (8-605) 27002.

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

Tel. (8-670) 37592.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo pa-
veikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai, technika

Automobilius. Atvyksta į vietą, su-
tvarko dokumentus, atsiskaito iškart, 
automobilį pasiima patys.

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

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios technikos su-
pirkimas visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

„Bartynco“ - visus veršelius auginti. 
Moka PVM. 

Tel. (8-680) 22009.

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

Tel. (8-680) 41510.

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. 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.  

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

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

Kita

Brangiai - gintarinius šlifuotus ka-
rolius (iki 3000 Eur), gabalus, sages, 
apyrankes, pakabukus, vėrinius, kt. 
gintarinius dirbinius. 

Tel. (8-601) 00888.

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

Rapsus, kviečius, rugius, kvietru-
gius, miežius, kmynus, žirnius, pu-
pas. 

Tel. (8-638) 71971.

Nekilnojamasis turtas

Dviejų kambarių butą Šviesos 
gatvėje. Galima su baldais.

Tel. (8-620) 81672.

Kuras

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

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

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

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atraižas pakais, supjautas. 

Tel. (8-622) 44850.

Kita

Ūkininkas - kiaulių skerdieną, 
puselėmis 40-60 kg, kiauliena svi-
linta. Gali atvežti.

Tel. (8-607) 12690.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

VILNONĖS ANTKLODĖS
Spalio 5 d. (pirmadienį): 13.00 Svėdasuose (turguje), 13.15 Leliūnuose, 

13.30 Debeikiuose, 13.50 Anykščiuose (miesto turguje), 14.30 Ažuožeriuose, 
14.45 Kavarske (turguje),15.00 Dabužiuose, 15.15 Troškūnuose (turguje), 
15.40 Viešintose, 16.00 Surdegyje gamintojų kainomis parduosime vilnones 
viengules (52 Eur), dvigules (58 Eur), vaikiškas (33 Eur) antklodes, vilnonius 
čiužinius (paklotus) įvairių išmatavimų (45-62 Eur), vilnones pagalves (18 Eur),  
patalynės komplektus (26-29 Eur), vilnonius suktus siūlus 18 Eur/kg. 

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higeniška. Ji hidrosko-
piška (gali daug drėgmės sugerti ir išgarinti), nesielektrina, lengva, šilta, gerai 
praleidžia orą ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi bakteristati-
nėmis savybėmis.                     

Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai.
Tel. (8-698) 71270, www.verpykla.lt.
Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

Ilgastrėliais ekskavatoriais ka-
same tvenkinius, valome ežerų 
pakrantes, griovius. Atliekame 
kitus kasimo darbus. 

Tel. (8-698) 46745.

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

www.jonroka.lt
Renkamės spalio 1 dieną 17 val.,

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

Ieško 2 kambarių buto geroje 
miesto vietoje, su vaizdu pro lan-
gus. 2 arba 3 aukštas. Gali būti ir be 
remonto. Siūlyti visus variantus.

Tel. (8-677) 73210.

Išsinuomotų patalpas prekybai 
Anykščių mieste. 

Tel. (8-673) 24291.

Rasta

Lašinių miške rasta taksų veislės 
kalytė su juodu pavadėliu.

Tel. (8-670)15571

Dovanoja

Britų trumpaplaukius kačiukus.
Tel. (8-687) 80611.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Ilgalaikio permanentinio makiažo 
procedūra: antakiai 80 Eur, akys 
70 Eur, lūpos 80 Eur. Korekcija 30 
Eur. Būtina išankstinė registracija.

Tel. (8-616) 20756.

Veža siuntas, krovinius, auto-
mobilius ir pakeleivius į Airiją, 
Angliją. 

Tel. (8-670) 51916.

Taupantiems! Remonto ir staty-
bų darbai. Visi vidaus apdailos, 
namų išorės darbai. 

Tel. (8-624) 12389.

Universalus statybininkas - ap-
dailininkas kuria dizainą ir atlieka 
visus statybos ir remonto darbus. 
Kokybę garantuoja.

Tel. (8-624) 32107.

Baldų gamyba virtuvės, spintos, 
lovos, prieškambario baldai. 

Tel. (8-690) 22690.

Elektros kabelių, lauko vanden-
tiekio ir kanalizacijos tinklų prastū-
mimas uždaru būdu nekasant 
grunto. 

Tel. (8-683) 72277.

Spalius apšiltinimui. Supakuoti. 
Pristato.

Tel.: (8-608) 41785, (8-658) 69775.
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Senoliai sakydavo, kad, jeigu koks 

nors  žmogus smarkiai  apšnekamas, 
tai tasai labai daug kartų ... žagsi. 
Pastaruoju metu turėtų labai žagsėti 
Anykščių regioninio parko direkto-
rius Kęstutis Šerepka. Ir tai, susiję, 
žinoma, su tuo pačiu Lajų taku. 

Pastaruoju metu daugelis 
anykštėnų pradėjo piktintis, kodėl 
apgaudinėjami Lajų tako lankyto-
jai. Esą visą laiką buvo skelbiama, 
jo Lajų tako, įrengto europinėmis 
lėšomis, lankymas yra nemokamas, 
nebent imamas tik simbolinis vi-
eno euro mokestis už Regioninio 

Ir vėl tas Lajų takas...
parko lankytojo bilietą. Ir staiga ta-
sai mokestis nuo 1 euro pakilo net 
iki... penkiolikos. O tai, šio unikalaus 
objekto lankytojų nuomone, tai jau 
apiplėšimas viduryje baltos dienos.

Žinoma, tai yra visiška netiesa ir 
tie, kas tokias paskalas skleidžia, yra 
tapę paprasčiausiomis reklamos au-
komis. 

Iš tikrųjų rugsėjo mėnesį televiz-
ijos programų žurnale „Savaitė“ 
atsirado „Inter travel“ kelionių 
agentūros spalvotas skelbimas, kurio 
ryškus, didžiulėmis raidėmis tekstas 
skelbia: „Anykščių kraštas ir Medžių 

lajų takas nuo spalio 3 d. Tik 15 € 
“. Skelbimą puošia dar ir Lajų tako 
nuotrauka bei Anykščių regioninio 
parko emblema. Tokios reklamos 
pakanka susidaryti nuomonei, kad 
aplankyti Anykščių kraštą ir Medžių 
lajų taką kviečianti organizacija yra 
Anykščių regioninio parko direkcija. 
Tiktai akylesni skaitytojai, „įžlibinę“ 
miniatiūrines eilutes, gali suprasti, 
jog tuos 15 eurų  teks sumokėti ek-
skursijos organizatoriams už kelionę 
į Anykščius. 

Taigi, skaitant kad ir pačius spalv-
ingiausius, iškalbingiausius reklamin-
ius skelbimus tikslinga įsigilinti net 
ir į smulkiausiu šriftu išspausdintas 
eilutes...

Pasak „Motorsporto“ klu-
bo vadovo, automobilių spor-
to meistro Romualdo Vitkaus, 
įrengti šalia kartodromo esan-
čiame lauke lauko teniso kortą 
pasiūlė kartodrome iš visos ša-
lies pasitreniruoti atvažiuojantys 
kartingų mėgėjai, kad pasivaži-
nėjus būtų galima lauko tenisą 
pažaisti, arba pažaidus sėsti už 
kartingo vairo. „Idėja sudomi-
no. Juk gilias tradicijas turintis 
lauko tenisas yra puikus laisva-
laikio leidimo būdas ir šiuolai-
kinė sporto šaka siekiantiems 
meistriškumo. Lauko tenisą gali 
žaisti 5–6 metų vaikai ir gar-
baus amžiaus sulaukę senjorai. 
Už „Motorsporto“ klubo lėšas  
įrengėme visus reikalavimus ati-
tinkantį tenisito dangos teniso 
kortą. - sakė R.Vitkus. – Manau, 
kad ši danga pranašesnė už vadi-
namąją plastmasinės žolės dan-
gą. Anykščiuose juk yra lauko 
teniso klubas (prezidentas Ra-
mūnas Kundrotas), vienijantis 
kelias dešimtis entuziastų, tad 
lauko tenisas turi ateitį mūsų 
mieste“. 

Žaisti lauko tenisą, kaip patys 
sakė, „užsikabino“ Jono Biliūno 
gimnazijos gimnazistai. Vaikinai 
sakė išsiaiškinę taisykles, paban-
dę ir lauko tenisas jiems patikęs. 
Po pamokų jie kelis kartus per 
savaitę skuba į teniso kortą. 

Prie kartodromo gimnazistai 
žaidžia lauko tenisą Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Technikos sporto klubas „Motorsportas“ šalia atnaujintos kartingų trasos įrengė lauko teniso 
kortą. Žaisti jame jau „užsikabino“ Jono Biliūno gimnazijos gimnazistai.

„Anykščiuose atsirado dar viena vieta prasmingam laisvalaikiui – teniso kortas prie kartodromo“,- 
sako J.Biliūno gimnazijos abiturientai Nedas Gasiulis, Mikas Parachonka, Martynas Butkus. An-
tras iš kairės -  technikos sporto klubo „Motorsportas“ vadovas Romualdas Vitkus.  

Autoriaus nuotr.

horoskopas
AVINAS galite turėti nelabai ma-

lonių reikalų su žiniasklaida, soci-
alinėmis tarnybomis. Regis, darbo 
padaugės, spaus terminai. Vis dėlto 
savaitės vidurys neblogas nekilnoja-
mojo turto reikalams tvarkyti, preky-
bai, apsipirkimui.  

JAUTIS porą dienų venkite sku-
botų iniciatyvų, slaptų avantiūrų. Re-
gis, nerimausite dėl galimų nesėkmių 
darbe, moksle. Stenkitės nepasiduoti 
keistoms baimėms. Nuo trečiadienio 
turėtų geriau sektis, siekiant įkūnyti 
jums reikšmingus sumanymus, norint 
įsidarbinti ar pakeisti darbą. 

DVYNIAI savaitę dėl ko nors kon-
kretaus susitarti, susiderėti seksis gana 
sunkiai. Geriausia būtų ramiai tęsti 
įprastinius darbus. Venkite lengvabū-
diškų kalbų ir veiksmų, pasisaugokite 
traumų. Neblogas metas dvasinėms 
praktikoms, meninei veiklai. 

VĖŽYS savaitę darbuositės be di-
delio ūpo. Regis, būsite linkę trauktis 
į šešėlį priimant sprendimus, viskuo 
abejoti. Nuo trečiadienio seksis žy-
miai geriau. Aplinkiniams atrodys, 
kad tinkamai planuojate reikalus, ge-
bate sudarinėti sutartis, tarpininkauti. 

LIŪTAS savaitę aktualūs bus pro-
fesiniai ar mokslo planai, ilgalaikiai 
projektai, kontaktai su įtakingais as-
menimis ar publika. Galbūt kažką 
įdomaus sužinosite apie kolegas, 
draugus užsienyje. Stenkitės išvengti 
nesusipratimų, interesų susikirtimų. 
Galimos naujos sutartys, dalykiniai 
užsakymai. 

MERGELĖ savaitę mintys suksis 
apie investicijas, paveldėjimą, doku-
mentus, paskolas, draudimą. Būkite 
atidesni pirkdami, parduodami, pil-
dydami dokumentus. Pats metas at-
sikratyti žalingo įpročio, apsikuopti 
savo aplinkoje, išmesti nereikalingus 
daiktus. Galite gauti aktualių žinių iš 

toli arba iš aukštesnės institucijos. 
SVARSTYKLĖS kažkokios per-

mainos gali nemaloniai paliesti jūsų 
interesus, planus. Gali nustebinti par-
tneriai arba konkurentai, bus lengva 
įgyti priešų. Vis dėlto jei esate kūry-
bingi ir drąsūs, sugebėsite rasti išeitį 
iš bet kokios situacijos, prisitraukti 
pagalbininkų. 

SKORPIONAS vėl teks tempti 
darbų jungą. Kuo tiksliau pildykite 
dokumentus, ypač susijusius su turtu, 
pinigais. Tikriausiai pajusite poreikį 
daug ką keisti savyje ir savo aplinko-
je. Galbūt pradėsite sportuoti, atliksite 
kokias nors sveikatos procedūras. 

ŠAULYS nestokosite energijos, 
azarto. Gali būti, kad visos mintys 
suksis apie asmenį, kuriam puose-
lėjate aistringus jausmus. Vis dėlto 
galite susikompromituoti dėl reikalų, 
susijusių su vaikų ugdymu, nuosavy-
be, su teise į ją ir pan. Pravartu imtis 
kūrybos arba išmokti naujų dalykų, 

reikalingų profesiniam tobulėjimui. 
OŽIARAGIS savaitė prasidės ne-

linksmai. Vargu ar išvengsite asme-
ninių rūpesčių, negalavimų. Lengva 
įsivelti į konfliktus. Verčiau viską 
darykite remdamiesi protu, o ne emo-
cijomis. Nuo trečiadienio jau norėsis 
pramogų, romantikos.  

VANDENIS gali varginti reika-
lai, susiję su mokslu, žiniasklaida, 
politika, vaikais. Pavojinga įsivelti 
į avantiūras. Tikėtina, kad kažkur 
važiuosite, rūpinsitės komerciniais, 
transporto, ryšių reikalais. Galite su-
laukti svečio iš toli. 

ŽUVYS iki savaitės vidurio bus 
emociškai nelengva. Tikėtinas nu-
sivylimas kai kuriais santykiais, pa-
žadais. Senos skolos ar profesinės 
klaidos gali grėsti juridiniais nema-
lonumais, darbo ar verslo sutarties 
nutraukimu. 

-ELTA

Kai dabartiniam rajono viceme-
rui Sigučiui Obelevičiui būnant 
meru pradėtos Anykščiuose rengti 
Obuolinės, juokauta, kad tai as-
mens kultą šlovinanti šventė. Ta-
čiau į Obuolines ir S.Obelevičių 

Sprintas
Imtynės. Rugsėjo 26 dieną 

tarptautiniame graikų-romėnų 
imtynių Leo Kreinini vardo tur-
nyre Paikuse (Estija) Anykščių 
imtynininkai iškovojo tris aukso, 
tris sidabro ir bronzos medalį. 
Vaikų amžiaus grupėje tik finali-
nėje kovoje pralaimėjęs Latvijos 
sportininkui Valius Kavaliauskas 
laimėjo sidabro medalį svorio 
kategorijoje iki 32 kilogramų. 
Jaunių amžiaus grupėje bronzos 
medalį laimėjo Deimantas Žvi-
kas (76 kg). Suaugusiųjų grupėje 
sidabro medalius laimėjo Domas 
Krikščiūnas (59 kg) ir Tomas So-
bolevskis (71 kg). Turnyro nuga-
lėtojais tapo Arvydas Krikščiū-
nas (66 kg), Ramūnas Dagys (75 
kg) ir Giedrius Valeika (85 kg). 
Turnyre dalyvavo 124 imtyninin-
kai iš Estijos, Latvijos Liepojos 
miesto ir Anykščių.

Šaškės ir šachmatai. Kupiš-
kyje vyko šaškių ir šachmatų 
turnyras, kuriame žaidėjai var-
žėsi dėl olimpinio čempiono 
Virgilijaus Aleknos taurių. Šaš-
kių varžybas užtikrintai laimė-
jo V.Veršulis, surinkęs 8 taškus 
iš 9. Moterų šaškių varžybose 
4-ąją vietą užėmė Z.Sriubienė. 
Trys anykštėnai šachmatininkai 
savo grupėse buvo treti. Mote-
rų grupėje trečiąją vietą užėmė 
S.Meškauskienė, M.Niaura tre-
čias buvo vaikų, o J.Petkevičius 
– senjorų grupėje.  

Šokiai. Kėdainiuose vykusia-
me sportinių šokių čempionate 
„Verpeto“ pora U.Spiečius ir 
Ž.Ovsiukaitė kvalifikacinėse 
varžybose Lotynų Amerikos 
šokių grupėje iškovojo ketvir-
tą vietą, o reitingo varžybo-
se standartinių šokių grupėje 
buvo dešimti. Vaikų E4 grupėje 
G.Mackevičius ir V.Jasevičiūtė 
bei vaikų E2 grupėje M.Glebas 
ir G.Tylaitė buvo apdovanoti 
pirmų vietų taurėmis. 

Obuolinės -  smurto prieš vicemerą 
išraiška?

galima pažvelgti ir iš priešingo 
kampo, juolab kad jis - nebe me-
ras.

Obuolinėse kiekvienas anykštė-
nas, taigi rinkėjas, tiesiog rungiasi, 
kaip gudriau sunaikinti obuolius 

– verda obuolinę košę, kepa pyra-
gus, spaudžia sultis, daro kompotą. 
Koks čia asmens kultas, kai kie-
kvienas jaučia pareigą sunaikinti 
kuo daugiau obuolių ir vis įvaires-
niais, įdomesniais būdais?

Sėdi blondinė ir advokatas lėktu-
ve. Advokatas siūlo merginai sužais-
ti paprastą žaidimą - kad nebūtų nuo-
bodu. Blondinė atsisako - ji pavargo 
ir nori miegot. Advokatas reikalauja 
žaist: 

- Jūs pamatysit, tai labai paprasta. 
Aš užduodu jums klausimą jei jūs 
nežinot atsakymo, jūs mokat man 
5$, ir atvirkščiai. 

Ji vėl atsisako. 
- Na, gerai, - sako advokatas. Pa-

keisim taisykles: jei aš nesugebėsiu 
atsakyt į jūsų klausimą, aš moku 
jums 500$, o jei atvirkščiai - jūs man 
tik 5. 

Tada mergina sutinka. Advokatas 
klausia jos, kiek kilometru nuo Že-
mės iki Mėnulio. Ji tylėdama ištrau-
kia 5$ atiduoda jam ir savo ruožtu 
klausia: 

- Kas pakyla į kalną ant trijų kojų, 
o atgal nusileidžia ant keturių kojų? 
Advokatas ilgai galvoja, ima savo 
notebuką, bando surast kažką nau-
dingo internete, vėliau skambina 
draugams - viskas veltui. Po dviejų 
valandų žadina blondinę ir atiduoda 
jai 500$. Ji juos paima ir vėl įsitaiso 
miegot. 

Jis ją išjudina ir klausia: 
- Tai koks atsakymas? 
Ji tylėdama paima savo rankinuką, 

atiduoda 5$ advokatui ir užmiega.


