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

PASKAITA. Spalio 17 d. (šešta-
dienį) 16 val. Sakralinio meno centre 
(Vilniaus g. 11) vyks menotyrininko 
Raimondo Gapšio vaizdo paskaita 
apie Salvadoro Dali kūrybą „Visas 
Dali viename paveiksle“. Haliucino-
geninis toreadoras. Interpretacijos. 
Renginys nemokamas.

PARODA. Spalio 15 d. (ketvir-
tadienį) 17,30 val. Anykščių koply-
čioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre atidaroma paroda ,,Mstislavo 
Dobužinskio scenografija Lietuvos 
teatre“ iš Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejaus fondų. Parodą ku-
ruos Živilė Ambrasaitė. Koncertuoja 
akordeono virtuozas Andrius Bala-
chovičius. 

Žalgiris. Spalio 17 dieną 14 va-
landą Butėnų kaime prie Svėdasų 
šv. arkangelo Mykolo koplytstulpio, 
skirto legendiniam partizanų va-
dui Žalgiriui ir Butėnų partizanams 
atminti, pašventinimo iškilmės ir 
istorinė konferencija „Ir tada buvo 
Žalgiris”. Dalyvauja Panevėžio vys-
kupas emeritas Jonas Kauneckas, 
generolas Jonas Andriškevičius, Sei-
mo nariai Povilas Urbšys ir Arvydas 
Anušauskas, istorikai, skautai, šau-
liai ir kiti piliečiai.

Plėtra. Veislinius galvijus Anykš-
čių ir Kurklių seniūnijų laukuose 
auginantis Vygantas Šližys savo že-
mės plotus išplėtė iki 680 ha. Juose 
ganosi 430 galvijų. Pernai V.Šližys 
deklaravo beveik triskart mažesnį 
žemės plotą.

Kelias. Pavasarį prasidės ke-
lio Gražumynas–Puntuko akmuo 
rekonstrukcijos darbai. Šis kelias 
veda link Lajų tako. Atidarius taką 
ir padidėjus lankytojų srautui, iškilo 
didžiulių problemų dėl transporto ir 
pėsčiųjų eismo saugumo. Planuoja-
ma rekonstruoti apie 2 km kelio: nu-
matyta suprojektuoti 6 metrų pločio 
važiuojamąją kelio dalį bei 2,5 metro 
pėsčiųjų taką. Be to, yra planuojama 
įrengti 2 metrų pločio automobilių 
stovėjimo vietas, kurios prie kelio 
išsidėstytų apie 1,5 km.

Sveikinimas. Primename, kad per 
laikraštį galite pasveikinti savo arti-
muosius. Sveikinimo kaina – 15,90 
Eur.

Kurkliai migrantų nelaukia
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Spalio pradžios saulės nuauk-
sinti Kurkliai į juos užsukus at-
rodė kaip miegančioji gražuolė 
iš pasakos – galbūt kada atjos 
ir koks princas, kuris savo bu-
činiu prikels šitą miestelį. 

Gilią istoriją turinti vieto-
vė gyvena provincijos nykimo 
nuotaikomis.  

Kalbinti gyventojai supran-
ta, kad miestelis nyksta, tačiau 
svetimtaučių, kurie savo buči-
niu miestelį prikeltų iš letargo, 
nenorėtų matyti atsikraustan-
čių.

Bedarbis Alvydas Dervinis daržovių užsiaugina menkame žemės plotelyje.  

Savivaldybės įsteigtai premijai – 
grėsmė tapti žinybine

Rašytojas Rimantas Vanagas 
stebisi, kodėl bijoma Rašytojų 
sąjungos.

Kupiškėnai 
kandidatu į 
Seimą kelia 
Sergejų Jovaišą

Akcijomis sotus nebūsi...
Stasys STEPONĖNAS, Skie-

monių seniūnijos seniūnas: 
„Pensininkas irgi turi savi-

garbos, manau, kiekvienam 
nemalonu būti išlaikytiniu.“ 

Padegimai tęsiasi - bendrovė 
priversta reaguoti Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Šiaudų rulonų padegimai tęsiasi. Sekmadienį paryčiais po dviejų savaičių pertraukos vėl degė 
žemės ūkio bendrovei „Elma“ priklausę į stirtą sukrauti rulonai. Dėl šio gaisro bendrovė priversta 
stabdyti planuotus darbus ir jėgas nukreipti rulonų vežimui į sandėliavimo vietas, taip pat imtis 
prevencinių priemonių.

Ugniagesiai dirbo 
devynias valandas

Rulonų gaisras, kurio priežastis 
beveik neabejotinai yra padegimas, 
kilo Anykščių seniūnijos Bikūnų 
kaime. Kaip ir kiti rulonų gaisrai, 
kurie tęsiasi jau ne pirmus metus, 
šis gaisras kilo netoli Elmininkų. 
Ugniagesiai nurodo, kad gaisras 
pastebėtas ir iškvietimas gautas 
apie pusę šešių ryto. Gaisrui ge-
sinti buvo išsiųsti trys ugniagesių 
automobiliai.

Bendrovės šiaudai buvo sukrauti 
į 50 metrų ilgio, 11 metrų pločio ir 
5 metrų aukščio stirtą. Maždaug 30 
metrų atstumu nuo degančių rulo-
nų stirtos stovėjo klojimas, o ir į jo 
pusę nuo degančios stirtos pūtė vė-
jas. Todėl, pasak Anykščių ugnia-
gesių gelbėtojų viršininko Sauliaus 
Slavinsko, „svarbu buvo, kad ne-
kiltų gaisras pastate, todėl ant klo-
jimo buvo pilamas vanduo“.

Pastatui apsaugoti ugniagesiai 
ant jo išpylė tris automobilines cis-
ternas vandens. 

Anykščių ugniagesių gelbėtojų viršininkas Sau-
lius Slavinskas kalbėjo, kad nors už melagingus 
iškvietimus ugniagesiai reikalauja atlyginti nuos-
tolius, tyčiniams padegėjams tai netaikoma.

Žemės ūkio bendrovės „Elma“ direktorius Vy-
tautas Sriubas sakė neįsivaizduojantis, kas ir 
kodėl degina bendrovei priklausančius rulo-
nus.
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Temidės svarstyklės
Dviratininkas. 2015-10-09, 

apie 11 val. 50 min., Anykščių 
r. sav. Debeikių sen. važiuoda-

mas dviračiu 38-erių metų vy-
riškis tyčia atsitrenkė į sustojusį 
policijos tarnybinį automobilį ir 
jį apgadino. Sulaikomas vyriškis 
aktyviais veiksmais pasiprieši-

spektras

no policijos pareigūnams, todėl 
buvo panaudotas elektros impul-
sinis prietaisas „Taser“ ir dujos. 
Vyriškis išvežtas į psichiatrinę 
ligoninę.

Vagystė. 2015-10-10, 4 val. 30 
min., Anykščių r. sav., Svėdasų 
sen. pastebėta, kad iš ūkinio pas-
tato pavogta 40 litrų žymėto dyze-
linio kuro. Nuostolis – 26 eurai. 

Rašytojų  sąjungos vadovybė 
savivaldybei pareiškė, kad iki šiol 
galiojusi premijos skyrimo tvarka 
esą buvusi pernelyg griozdiška, 
todėl nuspręsta diktuoti savas są-
lygas.

Rašytojų sąjunga nori, kad spren-
dimus dėl premijos skyrimo pri-
imtų viena, o ne dvi, kaip iki šiol, 
komisijos. Be to, pageidaujama, 
kad komisijos sudėtyje dominuotų 
Rašytojų sąjungos nariai – tris į ją 
deleguotų sąjunga, du – Anykščių 
rajono savivaldybė.

Savivaldybė žada nenusileisti ir 
pasiūlyti Rašytojų sąjungai atvirkš-
tinį komisijos sudėties variantą.

Pagrindinis motyvas tas, kad 
premija mokama už rajono biudže-
to pinigus. Vienas iš šios premijos 
steigimo  iniciatorių, taip pat ir 
jos laureatas, anykštėnas rašytojas 
Rimantas Vanagas sako, kad jau 
keletą metų A. Baranausko litera-
tūrinės premijos teikimas vykdavo 
ne itin sklandžiai.

„Manau, kad skaičius penki nėra 
įkaltas. Čia tik toks Rašytojų są-
jungos pasiūlymas. Galbūt būtų 
geriau, jei būtų mažiau kolizijų“, - 
„Anykštai“ sakė R.Vanagas.

Anykščių rajono savivaldybei 

Savivaldybės įsteigtai premijai – 
grėsmė tapti žinybine

Tarp Anykščių rajono savivaldybės ir Rašytojų sąjungos kyla 
nesutarimai dėl Antano Baranausko literatūrinės premijos.

pritrūkus lankstumo, A.Baranausko 
literatūrinė premija gali prarasti 
savo vertę.

„Jei Anykščių rajono savivaldy-
bė mano, kad spręsti turi ji, tegul 
tuomet įsteigia savivaldybės ži-
nybinę premiją, tačiau jei norima 
tam tikro filtro, kad premija nebūtų 
skiriama bet kam, kad nenukentėtų 
meniniai kriterijai, reikalinga dis-
kusija. Jei savivaldybė komisijoje 
turės tris narius, o Rašytojų sąjun-
ga – tik du, Rašytojų sąjunga ko-
misijoje tampa nebereikalinga.

Man labiausiai neaišku, kodėl 
bijoma Rašytojų sąjungos?Ar jos 
nariai komisijoje gali kam nors  
pakenkti, nuvertinti? Savivaldybė 
turėtų tik džiaugtis ir dėkoti, kad 
komisijos sudėtyje – kompetentin-
gi asmenys“, - sakė R.Vanagas.

Mero patarėjas Kęstutis Indriū-
nas „Anykštai“ tikino, kad numa-
tomi A.Baranausko literatūrinės 
premijos komisijos pokyčiai yra 
viso labo savivaldybės specialistų 
pamąstymai.

„Mums atrodo, kad premijai 
skiriami mūsų pinigai, todėl mes 
ir turėtume spręsti, kam ši premija 
turėtų atitekti“, - sakė K.Indriūnas.

O ar nenukentės pačios premijos 

prestižas, kai paskutinį žodį dėl 
pretendentų tars ne Rašytojų są-
jungos nariai?

„Literatūra visiems prieinama.
Visi apie ją turi savo nuomonę“, - 
aiškino K.Indriūnas.

Kokia bus tolimesnė Rašytojų 
sąjungos reakcija, turėtų paaiškėti 
jau artimiausioje ateityje.

„O gal jie visai normaliai surea-
guos“, -  atsargiai savo mintis dėstė 
mero patarėjas K.Indriūnas.

Anykščių rajono savivaldybės 
taryba 2010 metais įsteigė kasme-
tinę Antano Baranausko literatūri-
nę premiją už profesionalių kūrėjų 
grožinės literatūros kūrinius, skie-
pijančius meilę Lietuvos gamtai 
ir Antano Baranausko gimtinės 

aplinkai, atskleidžiančius žmogaus 
ir gamtos dvasinį ryšį, arba profe-
sionalios literatūrologijos kūrinius, 
skirtus Antano Baranausko kūry-
bai. Premijos dydis – 10 tūkstančių 
litų. 

Pirmasis jos laureatas 2010 me-
tais buvo Paulius Subačius už mo-
nografiją „Antanas Baranauskas. 
Gyvenimo tekstas ir tekstų gyve-
nimai“, 2011 m. apdovanotas Ri-
mantas Vanagas už dokumentinės 
prozos knygą „Peslių akademija“, 
2012 m. premija skirta Algimantui 
Zurbai už romaną „Krisius“, 2014 
m. premija skirta poetui Gintautui 
Dabrišiui už poezijos knygas „Joju 
vienas“ ir „Upė Jekaterinai“, o 
2013 m. premija neskirta. 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rašytojas Rimantas Vanagas stebisi, kodėl bijoma Rašytojų są-
jungos, o mero patarėjas, dizaineris Kęstutis Indriūnas sako, 
kad apie literatūrą visi turi savo nuomonę.

Po rudens darbų likusias atliekas 
jau daugelį metų siūloma kompos-
tuoti, tačiau vis dar pasitaiko atvejų, 
kai gyventojai susidariusias atliekas 
nusprendžia deginti. Tai, beje, nėra 
draudžiama, tik reikia žinoti, kokių 
reikalavimų privalu laikytis.

Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos Utenos regiono aplinkos 
apsaugos departamento Anykščių ra-
jono agentūros vyriausioji specialistė 
Jūratė Banėnienė teigė, kad ir Anykš-
čiuose yra vykdoma ši akcija. „Kol 

Atliekas reikia deginti
atsakingai

sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

Atėjus rudeniui žmonės ima tvarkyti savo sodų ar daržų derlių, 
o likusias atliekas dažnas naikina neleistinais būdais: pavyzdžiui, 
sudeginti. Todėl šiuo laikotarpiu gamtosaugininkai vykdo aplin-
kosauginę akciją „Atliekų deginimo prevencija“. Akcijos tikslas 
– aplinkos oro taršos mažinimas, tinkamai sutvarkytų biologiškai 
skaidžių atliekų kiekio didėjimas.

kas pažeidėjų nebuvo. Vykdome 
reidus, taip pat paprastai ir žmonės 
praneša apie pažeidimus“, – sakė J. 
Banėnienė. 

Aplinkos ministerija gyventojams 
primena, kad yra draudžiama: - de-
ginti ražienas, taip pat nenupjautas 
ir nesugrėbtas (nesurinktas): žolę, 
nendres, javus ir kitas žemės ūkio 
kultūras. Draudžiama sugrėbtas (su-
rinktas) žolės, nendrių, nukritusių 
medžių lapų, šiaudų, laukininkystės 
ir daržininkystės augalinės kilmės 

atliekų krūvas deginti miškų gais-
rams kilti palankiomis dienomis, 
tai yra esant didesniam negu antros 
klasės miškų gaisringumui (šios są-
lygos nustatomos meteorologinių tar-
nybų bei skelbiamos žiniasklaidos). 
- sugrėbtas (surinktas) žolės, nen-
drių, nukritusių medžių lapų, šiau-
dų, laukininkystės ir daržininkystės 
augalinės kilmės atliekų krūvas 
deginti miške, aukštapelkėse, dur-
pingose vietose ar vietovėse, esan-
čiose arčiau kaip 100 m nuo miško, 

aukštapelkės ar durpingos vietos, 
taip pat miestuose ir miesteliuose. 
- kartu su žole, nendrėmis, šiaudais, 
nukritusiais medžių lapais  ir kitomis 
augalinės  kilmės  atliekomis  deginti 
buitines, pramonines bei kitas atlie-
kas.

Už žolės, nukirstų medžių, lapų, 
šiaudų, laukininkystės ir daržinin-
kystės atliekų deginimą, pažeidžiant 
aplinkos apsaugos reikalavimus, pi-
liečiams gresia baudos nuo 28 iki 231 
eurų, o pareigūnams – nuo 57 iki 289 
eurų.

Apie neleistinus atliekų deginimo 
atvejus gyventojus raginama pareigū-
nus informuoti tiesiogiai arba pranešti 
bendruoju pagalbos telefonu 112.

Anykščių miesto gyventojai kviečiami kompostuoti žaliąsias atliekas 
(žolę, lapus, daržų, sodų liekanas). Nesukompostuotas žaliąsias atlie-
kas UAB “Anykščių komunalinis ūkis” nemokamai veš iš Anykščių 
miesto individualių valdų 2015 metų spalio mėnesio 14, 21, 28 dieno-
mis. Sudėkite žolę, lapus, daržų, sodų liekanas į maišus, juos pastaty-
kite išvežimo dieną iki 9 val. ryto  savo namų valdoje, prie pat gatvės, 
kad atvykęs transportas galėtų netrukdomai paimti.

„Jau netrukus prasidės spaudos 
leidinių prenumerata 2016 me-
tams. Lietuvos paštui labai svarbu, 
kad prenumeruoti leidiniai gyven-
tojams būtų pristatomi kokybiškai. 
Deja, mūsų laiškininkai ne visada 
gali užtikrinti, kad laikraštis ar žur-
nalas saugiai pasieks prenumerato-

Laikraščio „Anykšta“ prenumeratoriai 
raginami įsirengti tvarkingas pašto dėžutes

Lietuvos paštas laikraščio „Anykšta“ skaitytojus kviečia pasi-
rūpinti 2016 metų prenumerata ir įsirengti tvarkingas pašto dė-
žutes, kad spaudos leidinys būtų saugiai ir kokybiškai pristatytas 
prenumeratoriams. 

rius, nes vis dar nemažai gyven-
tojų, įmonių bei kitų organizacijų 
nėra įsirengę pašto dėžučių arba 
jos yra itin prastos būklės. 

Sulūžusi, nesandariai užsidaran-
ti ar nerakinama pašto dėžutė – tai 
viena iš pagrindinių priežasčių, 
kodėl prenumeruoti spaudos lei-

diniai dingsta, yra pasisavinami 
prašalaičių arba gavėjus pasiekia 
sušlapę, išsipurvinę ar suglamžy-
ti. Raginame laikraščio „Anykšta“ 
prenumeratorius pasirūpinti tvar-
kingomis pašto dėžutėmis, nes tai 
– ne tik prenumeratos, bet ir pašto 
korespondencijos, siuntų kokybiš-
ko pristatymo ir jų saugumo garan-
tas“, – teigė Lietuvos pašto Pašto 
tinklo tarnybos direktorė Inga 
Dundulienė. 

Užsiprenumeruoti spaudos lei-

dinių 2016 metams galima bet 
kuriame pašte ar per laiškininką, 
internetiniame tinklapyje www.
prenumeruok.lt bei telefonu 
(8-700) 55400. Taip pat spaudos 
leidinių prenumeratos užsakymai 
bus priimami ir visuose „PayPost“ 
skyriuose. 

Daugiau informacijos apie pre-
numeratą bei tvarkingų pašto dė-
žučių įsirengimą – tel. (8-700) 
55400.

-ANYKŠTA

Klasta. Visai gali būti, kad mes 
gyvename pagal kitokius įstaty-
mus, nei jie turėtų būti, nes, pa-
sirodo, juos galima suklastoti ir 
niekas nesužinos, kas tai padarė. 
Štai Biudžeto ir finansų komitetas 
pritarė vienoms Vartojimo kredito 
įstatymo pataisoms, o Seimas pa-
skutiniame posėdyje po svarstymo 
pritarė kardinaliai priešingam ta-
riamam komiteto projektui.Seimo 
Biudžeto ir finansų komiteto pir-
mininkas Petras Narkevičius teigė 
tik iš žurnalistų  sužinojęs apie 
suklastotą projektą ir iš pradžių net 
nepatikėjo. “Jūs buvote teisūs. Aš, 
kaip komiteto pirmininkas, pasira-
šiau teisingą išvadą - tokią, kokia 
buvo priimta mūsų komitete. Kitų 
dalykų nepasirašinėjau. Tada pagal 
tą išvadą Lietuvos bankas bei Fi-
nansų ministerija rengė įstatymo 
pakeitimą. Ir čia kažkurioje vie-
toje padaryta tam tikrų klaidelių. 
Dabar mes komitete pasitarėme 
ir nusprendėme kurį nors vieną iš 
komiteto narių įgalioti registruoti 
teisingas pataisas, kad per plena-
rinį posėdį priimant įstatymą tos 
klaidos būtų ištaisytos “, - dėstė 
P.Narkevičius. 

Išmokos. Prokurorai, ko gero, 
turėtų veiklos, jei pasidomėtų Sei-
me vykusių balsavimų protokolais 
- gali kilti įtarimų, ar politikai ne-
bandė sukčiauti dėl 500 eurų di-
desnių išmokų. Kažin kaip bus kitą 
savaitę? Seimo plenarinis posėdis, 
vykęs prieš kelias dienas, buvo pa-
našus į slėpynes - per balsavimus 
parlamentarai tai kažkur staiga pra-
dingdavo, tai vėl netikėtai atsiras-
davo. Politikų žaidimai prasidėjo 
po svarstymo pritarus siūlymui dar 
vieniems metams palikti sumažin-
tas išlaidas parlamentinei veiklai. 
Nors Seimo nariai pritarė, kad šis 
klausimas būtų svarstomas ypatin-
gos skubos tvarka, vis dėlto vėliau 
sugebėjo sužlugdyti jo priėmimą. 

Monarchai. Pajūryje praleidę 
visą dieną Švedijos monarchai bei 
būrys verslininkų dalyvavo gau-
sybėje renginių. Karališkoji pora 
drauge su mūsų šalies Prezidente 
aplankė Naglių gamtos rezervatą, 
lankėsi Lietuvos jūrų muziejuje bei 
domėjosi delfinų terapija, pietavo 
Klaipėdoje.  Jiems patiekti pietūs 
buvo pagaminti vien iš lietuviškų 
produktų: ungurio užkanda, karštas 
sterko patiekalas ir obuolio, įdaryto 
biskvitu, desertas. V.Grubliauskas 
leido sau nesilaikyti protokolo ir, 
pasveikindamas prieš pietus ka-
rališkąją porą bei Prezidentę, pats 
sau akompanuodamas sudainavo 
vizitine jo kortele tapusią dainą 
„What a won derful day”. 

Įamžinimas. Minske iškilęs 
paminklas garsiausiam lietuvių 
menininkui Mikalojui Konstanti-
nui Čiurlioniui sukėlė diskusijas 
Lietuvoje. Ar sostinėje, Kaune 
pakankamai įamžintas menininko, 
kuris galėtų reprezentuoti valsty-
bę, atminimas? “Minskas aplenkė 
Vilnių”,- pasigirdo teiginiai, ati-
dengus paminklą. Jo autoriai - kau-
niečių menininkų šeima: skulptorė 
Virginija Venckūnienė ir dizaineris 
Jonas Venckūnas - įsitikinę, kad 
švaistytis tokiais teiginiais nederė-
tų. “Šis kūrinys - ne visai pamin-
klas. Tai - skulptūrinis plastinis 
akcentas, skleidžiantis tam tikrą 
informaciją apie iškilų žmogų”,- 
aiškino Vilniaus dailės akademi-
jos Kauno fakulteto profesorius 
J.Venckūnas. 
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savigarbos, manau, kiekvienam ne-
malonu būti išlaikytiniu. 

Negražūs komentarai apie pen-
sininkus apskritai... Kai paskaitai, 
vadina „validolininkais“, bet tie ko-
mentatoriai nesuvokia, kad ir jie to-
kie bus. Turbūt reikia laiko, kad kaž-
kas pasikeistų. Tai – visos Lietuvos 
problema, tikrai ne vietinės valdžios. 
Akcijos yra akcijos, jos problemos 
neišsprendžia.

Akcijų reiktų 
daugiau

Dalia KAZLAUSKIENĖ, šei-
mos gydytoja, rajono Tarybos 
narė:

- Pensininkams turbūt dėmesio vi-
sada yra stokojama. Laikai yra sun-
kūs, pensijos mažos, šildymo kainos 
didelės... Šie žmonės nuskriausti. 
Manau, jiems dėmesio niekada per 
daug nebūtų. Labai malonu, kad 
akcija vyksta, ir būtų malonu, jei jų 
būtų daugiau. 

Būtų idealu, jei žmonės kad ir kas 
savaitgalį galėtų ateiti pavalgyti. Ir 
kaimuose yra sunkiai gyvenančių 
žmonių, kuriems reikia pagalbos.

Būtų gerai, jei ir seniūnijose būtų 
rodomas dėmesys pensinio amžiaus 
žmonėms, seniūnijos juk dar geriau 
žino, kas sunkiau gyvena. 

-ANYKŠTA

KOMENTARAI

savaitgalio diskusija

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

spektras

Nereikia norėti 
per daug

Ramutis AUGUSTINAS, bu-
vęs rajono Tarybos narys, veteri-
naras, pensininkas:

- Nejaučiu kažkokio didelio rū-
pesčio. Gauname savo pensijėlę ir 
gyvenam. Ką jau ten duonos kepa-
liuku prisirūpinsi... Man atrodo, tai 
nelabai rimta akcija. 

Manau, kad tvarkingi žmonės 
gyvena tvarkingai. Yra tokių, kurie 
15-tą dieną gauna pašalpą, o 18-tą 
jau bėga skolintis pinigų. Mes, kai-
mynystėje gyvenantys pensininkai, 
viskuo kol kas patenkinti. Užtenka 
tų pinigų, nors negali sau leisti to, 
ką galėdavai anksčiau. Reikia tai-
kytis su esama padėtim, nes ir vals-
tybė neturi iš kur tų pinigų paimti. 

Nereikia per daug norėti ir iš 
valstybės, iš kur ji gali paimti lėšų? 
Pagalvokit: šitiek pensininkų, dar-

Akcijomis sotus nebūsi...
Spalio mėnesį minima Tarptautinė alkio diena. Ta proga Rau-

donojo Kryžiaus Anykščių skyrius šeštadienį organizavo gerumo 
akciją, kurios metu buvo renkamos piniginės aukos, skirtos sto-
kojančių vienišų senolių rėmimui. Savanoriai už auką dalijo duo-
nos kepaliukus, kuriuos patys iškepė Niūronyse.

Klausėme anykštėnų, kaip manote, ar užtenka paramos pagy-
venusiems žmonėms?

bo žmonių nebėra, reiškia, įplaukų 
į iždą – taip pat. 

Turi būti 
keičiamas požiūris 
į pensininkus

Elvyra LASSKAJA, Anykščių 
moterų užimtumo ir informaci-
jos centro pirmininkė:

- Pasakyti vieną žodį – ar užtenka, 
ar neužtenka – yra per mažai. Čia 
reikia gilesnio komentaro ir ne tokio 
paviršutiniško problemos sprendi-
mo.

 Net nežinau, ką pakomentuoti... 
Tai – ne problemos sprendimas, šitą 
klausimą reikia spręsti iš esmės, o ne 
vieną kartą duonos padalinti. Kartais 
tokios akcijos net juokingai atrodo.

Mano nuomone, tai vyriausybi-
nio lygio problema. Net spaudoje 

paskaičius informaciją ar pažiūrėjus 
į statistiką, matyti, kad mūsų pensi-
ninkai – antri nuo galo pagal paja-
mas Europos Sąjungoje. 

Apskritai turi būti keičiamas po-
žiūris į pensininką. Dabar yra jau-
nystės kultas, nemadinga būti se-
nam. Žmonės už tai, kad yra seni, 
net kaltinami. Nebeugdoma pagarba 
senam žmogui, jis yra niekinamas 
už tai, kad jis senas. Bet juk žmo-
gus nepasirenka amžiaus, jis tiesiog 
į senatvę ateina. Atrodo, popiežius 
yra pasakęs: amžius – tai dovana už 
nugyventą gyvenimą, nes ne visi jo 
sulaukia. 

Reikia rimtesnių 
investicijų

Stasys STEPONĖNAS, Skiemo-
nių seniūnijos seniūnas:

- Akcijomis turbūt tik atkreipiamas 
dėmesys į problemą. O iš to nauda 
pensininkui nemanau, kad didelė. 

Manau, reikėtų rimtesnių inves-
ticijų, tokių kaip pensijų didinimas 
ir panašių, nes senam žmogui visur 
daugiau problemų: ir su sveikata, ir 
su buitimi. 

Organizuoti akcijas dažniau? Sli-
dus klausimas. Pensininkas irgi turi 

@ atmintis: „Tiek mažai be-
ateina? Gal nusivylė šia valdžia 
anykštėnai?! Gal suprato, jog ap-
gavo su pažadais, permainomis ir 
veržlumu? Juk ankščiau ateidavo 
vidutiniškai 48 anykštėnai.“

@ Nu jo: „15 žmonių per dieną 
- prastokas rezultatas, ypač kai ži-
nai, kad Obelėlė ir Indriūnas nieko 
nesprendžia. Išeitų, jog visi varo 
pas Rasalą.“

Anykščiuose problemų nėra – kalta 
Mėnulio fazė

Rajono meras Kęstutis Tubis suskaičiavo, kad priėmimo valan-
domis rajono vadovai sulaukia gan daug interesantų, kiekvieną 
kartą ateina maždaug po 15.

Kaip manote, kokios to priežastys? Gal tai susiję su išgriauta 
stikline siena? O gal interesantų skaičiui įtaką daro Mėnulio fazės 
ir kiti gamtiniai reiškiniai?

@ X – man: „Žmonės laukia ne-
sulaukia veržlių proveržių, permai-
nų ir pokyčių, todėl vis eina ir eina, 
tikėdamiesi,jog  jei ne šiandien, tai 
rytoj išgirsti apie mažėjančias karš-
to ir šalto vandens, šilumos kainas, 
mažesnį mokestį už šiukšles. O jų 
kaip nėra, taip nėra.“

   @ aš: „Aš buvau du kartus. 
Maloniai priėmė, išklausė, pasakė, 

kad tapo meru, kad spręstų pro-
blemas. O kai pradėjau dėstyti ko 
noriu,  ėmė neklausyti, suirzo ir 
pasakė, kad atsakymą praneš admi-
nistracija. Tikrai, po kelių dienų 
pranešė bendrais žodžiais, bet pro-
blemos spręsti net nebandė. Eisiu 
po kurio laiko vėl. Trečias kartas 
juk yra sakoma, kad nemeluoja.“

@ Magija: „Mėnulis daiktas di-
delis. Vandenynus išjudina. Ką jau 
kalbėti apie liberalų elektoratą... 
Ar Tubis nesakė per kokią fazę 15 
žmonių būna? Nes ko eiti į savi-
valdybę, kai nei žadėti mokesčiai 
mažėja, nei šiukšlių tarifai keičia-
si, o pokyčiai atėjo tik į liberalų 
pinigines.”

@ Protas: „Pas Rasalą užeina 
apipletkint, parūkyti. Tų nereikia 
skaičiuoti. Čia teip žmonės čyli-
na.”

@ Anykščiuose problemų nėra 
- kalta mėnulio fazė: „Birželio 
pradžioje p.K.Indriūnas išklausė, 
pažadėjo atsakyti (paskambinti ir 
dar kartą aptarti svarstytą klausi-

mą). Tebelaukiu atsakymo... Ma-
tyt, pasitarė su tais, kurie atsakingi 
už mūsų aptartą klausimą ir nutarė, 
kad neverta toliau gilintis. Pasi-
jutau taip, kad jei ką nors bandai 
išsiaiškinti arba kelti problemą, 
esi paveiktas ,,ne tos mėnulio fa-
zės”. Atsakingi valdininkai negali 
pakęsti keliamų problemų: įrodė 
K.Indriūnui, kad problemos nėra, 
kalta mėnulio fazė...”

 @ ir ką?: „Aš Pakelčio skam-
bučio mano klausimu laukiu du 
mėnesius. Ir nieko. Pripratau. Kai 
užneš agitaciją prieš Seimo rin-
kimus, dar kartą paklausiu ir net 
padėkosiu už rūpestį rinkėju su...
šluotražiu.”

@ Jo: „Kol nauja valdžia, tol 
žmonės iš jos tikisi permainų ir 
galų gale rasti teisybę. Na, gal ir 
savo teisybę, bet teisybę. Todėl ir 
eina. Po kokių metų, spėju, ir ši 
valdžia stiklinės sienos įsinorės.”

(komentarų kalba netaisyta,- 
red.past.)

-ANYKŠTA

Knygos. Signataro Romualdo 
Ozolo lituanistikos centrą Bazilionų 
miestelyje (Šiaulių rajonas) pasiekė 
apie 200 knygų siunta iš JAV. Ba-
zilioniuose yra saugoma R.Ozolo 
dienoraščių, garso įrašų - daugiau 
nei 120 storų tomų, rašytų ranka. 
R.Ozolas buvo vienas iš tų Lietuvos 
kūrėjų, kurie detaliai aprašė visus 
įvykius, kuriuose pats dalyvavo, darė 
garso įrašus diktofonu. Dalis tomų 
paties R.Ozolo buvo užantspauduota 
ir leista juos skaityti tik po jo mirties. 
Jau atidarytas vienas iš tokių tomų, 
kuriame yra detaliai aprašyti 1990 
metai: Sausio įvykiai, aukščiausio-
sios valdžios dalijimasis, R.Ozolo 
šeimos tragedija, kai šeima neteko 
sūnaus Džiugo, ir daugelis kitų to 
meto įvykių, kurie, laikui bėgant, in-
terpretuoti, gražinti ar mitologizuoti.  

Likimo dvynys. Taip vienas kitą 
vadina pogrindyje priversti gyventi 
Raimondas Baranauskas ir Vladi-
miras Antonovas, kuriems išduotas 
tarptautinis arešto orderis. Bėglius 
bankininkus “Lietuvos rytui” pavyko 
rasti Rusijos sostinėje. (...) Po to, kai 
šią vasarą buvę banko “Snoras” akci-
ninkai R.Baranauskas ir V.Antonovas 
pabėgo iš Londono, kur buvo baigta 
nagrinėti jų ekstradicijos byla, vietos 
ir mūsų šalies prokurorai susiėmė už 
galvų. Didžiosios Britanijos pareigū-
nai negalėjo paaiškinti, kaip jiems iš 
po nosies dingo įtariamieji, iš kurių 
paimti asmens tapatybės dokumen-
tai. 

Teisė. Išskėstomis rankomis pabė-
gėlius pasitinkanti Lietuvos valdžia, 
panašu, turės pasiraitoti rankoves ir 
imtis taisyti šalyje galiojančius teisės 
aktus, kad nebūtų pažeista iš musul-
moniškų kraštų atvykusių užsieniečių 
teisė į poligamiją. Ar tai, kas normalu 
musulmonams, bus leidžiama ir lietu-
viams? 

Mergina. Dvidešimtmetė Lietuvos 
kariuomenės karo policijos pareigūnė 
Gintarė Raudoniūtė pastaruoju metu 
turi porininkę, su ja leidžia ne tik die-
nas tarnyboje, bet ir kartu gyvena. Tai 
- belgų aviganė Čaina, kurią jaunoji 
kinologė treniruoja ieškoti narkotikų. 
Šiais laikais kariuomenėje tarnaujan-
čios merginos tikrai nėra egzotika. 
Eilinė G.Raudoniūtė į karo tarnybą 
atėjo neatsitiktinai: abu merginos tė-
vai - kariškiai. 

Statys. Tarptautinei “Etex” grupei 
priklausanti „Eternit Baltic” Nau-
jojoje Akmenėje statys cementinių 
dailylenčių fabriką. Planuojama, kad 
34 mln. eurų vertės gamykla per ar-
timiausius trejus metus tiesiogiai 
sukurs mažiausiai 50 naujų darbo 
vietų didžiausiu nedarbo lygiu Lietu-
voje išsiskiriančiame regione. Kadan-
gi daugumos žaliavų tiekėjai yra greta 
dirbančios kompanijos, tikimasi, kad 
naujų darbo vietų dar padaugės. Pa-
sak „Eternit Baltic” direktoriaus Gie-
driaus Zeniausko, nusprendus plėstis, 
„Etex” grupė svarstė net 5 galimus 
variantus. 

Pabėgėliai. Norvegijos vyriausybė 
ketina asmenims, kuriems suteiktas 
prieglobstis, leisti gyventi karalystės 
teritorijoje tik penkerius metus, o pa-
sibaigus leidimo galiojimui siųsti juos 
atgal į gimtąsias šalis, jeigu padėtis 
ten pagerės. Kaip pranešė penktadienį 
Norvegijos laikraštis “Verdens gang”, 
tai pareiškė šalies teisingumo minis-
tro pavaduotojas Joranas Kalmiuras.

Parengta pagal 
elTA informaciją
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Gimnazistai išgirdo, kokie 
puikūs buvo Anykščių merai

Anykščių daugiabučius namus 
ruoštasi šildyti malkomis, miesto 
gatvės buvo ištuštėjusios, nes ne-
buvo ką pilti į automobilių bakus, 
o rajono biudžeto skolos buvo to-
kios milžiniškos, kad net nebuvo 
už ką mokėti socialinių pašalpų... 
Štai su tokiais prisiminimais į 
praeitį sugrįžo Nepriklausomybės 
aušros rajono vadovai Antanas 
Gražys ir Algimantas Dačiulis, 
tačiau slogias nuotaikas šalin vijo 
Leonas Alesionka.

„Galiu užrietęs nosį vaikščioti ir 
sakyti, kad į 21 amžių meras Ale-
sionka Anykščius atvedė“,- gyrėsi 
L.Alesionka, negailėdamas kriti-
kos rajoną valdžiusiems konserva-
toriams.

„Kas, jeigu ne rajoną valdę kon-
servatoriai, Anykščius nustekeno“, 
- tiesiog siautėjo buvęs rajono va-
dovas, nesulaukdamas jokio atsa-
ko į savo žodžius.

Buvęs rajono vadovas taip pat 
akcentavo, kad per savivaldos rin-
kimus  surinkęs daugiausiai rinkė-
jų balsų per visą Anykščių istoriją. 
„Dabar gal tik Kęstutis Tubis tokį 
lygį pasiekė“, - toliau jaunimui 
gyrėsi L.Alesionka, privertęs patį 
K.Tubį peržvelgti rinkimų rezulta-
tus ir įsitikinti, kiek tuose žodžiuo-
se yra tiesos.

Gimnazistai rajono valdžią ragino 
spręsti įsisenėjusias problemas Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Praėjusį penktadienį savivaldybėje prie vieno stalo susėdo moksleiviai ir esami bei buvusieji rajo-
no vadovai. „Viskas įmanoma!”, - valdininkams įrodinėjo Anykščių Jono Biliūno gimnazijos moks-
leiviai, pristatę savo vizijas, kaip Anykščiai turėtų atrodyti 2025–aisiais metais.

Tuo tarpu buvęs meras Alvydas 
Gervinskas, išvardinęs visus savo 
nuopelnus, nepraleido progos pa-
sigirti, kaip prisidėjo prie baigian-
čių išsilakstyti Anykščių rajono 
gyventojų skaičiaus.

„Aš Anykščių rajono gyven-
tojų skaičių pagausinau šešiais 
žmonėmis“, - jaunimui kalbėjo 
A.Gervinskas ir pasakojo, kaip 
rajone priregistravo savo artimuo-
sius.

Dabar mero pavaduotojo parei-
gas užimantis Sigutis Obelevičius 
pasakojo, kad didžiulę pažangą 
Anykščiuose jam pavykę pasiekti 
su Europos Sąjungos pagalba bei 
vylėsi, kad netrukus Anykščius 
palikę gyventojai vėl čia masiš-
kai ims grįžti. „Tikiu, kad senatvę 
sutiksiu ne tarp arabų pabėgėlių, 
o tarp jūsų“, - savo kalbą baigė 
S.Obelevičius.

Susitikti su gimnazistais laiko 
nesurado du buvusieji merai – 
Saulius Nefas ir Darius Gudelis.

Daugiau nei pusę gimnazistų 
pasiūlymų žadama įgyvendinti

Pristatydami savo vizijas, kaip 
Anykščiai turėtų atrodyti po de-
šimtmečio, moksleiviai valdžiai 
baksnojo į įsisenėjusias rajono 
problemas bei ragino didesnį dė-
mesį skirti krašto reklamai. 

„Mes apie savo veiklą daug pasa-

kojame per Anykščių radiją“, - dėl 
reklamos trūkumo su jaunuoliais 
nenorėjo sutikti meras K.Tubis.

Rajono valdžia iš jaunuolių iš-
girdo, kad būtina pasirūpinti aiš-
kesnėmis nuorodomis į lankomus 
objektus, reikia geriau apšviesti 
miestą, įrengti daugiau šiukšlia-
dėžių bei viešųjų tualetų, tvarkyti 
Šventosios upę.

Išsakyta ir originalių pasiūly-
mų. Siūlyta Anykščiuose statyti 
ledo areną. Surengti kultūrinį 
maratoną pėsčiomis arba dvira-
čiais, siauruką naudoti kaip vie-

šąjį transportą, įkurti „voveriukų 
parką“.

„Mes labai panašiai mąstome, 
nežiūrint į mūsų amžiaus skirtu-
mą. 60 proc. išvadintų dalykų mes 
padarysim“, - išklausęs jaunimo 
vizijas žadėjo meras K.Tubis.

Moksleivius vaišino picomis

Akcijos „Atvira savivalda“ metu 
jaunesnieji miesto ugdymo įstai-
gų moksleiviai turėjo galimybę iš 
arti susipažinti su darbu savival-

dybėje – realiai išbandyti viešojo 
administravimo darbą - įsijungti į 
savivaldybės padalinių bei skyrių 
veiklas.

Iš viso savivaldybėje penktadie-
nį dirbo 24 moksleiviai. Gimnazis-
tai buvo išsirinkę ir savo vadovus. 
Meru paskirtas Justas Beresnevi-
čius, mero pavaduotojais – Gendrė 
Trofimovaitė ir Einius Pajarskas.

„Anykštos“ žiniomis, už darbą 
savivaldybėje gimnazistams val-
džia netgi atsidėkojo – nupirko 
penkias šeimynines picas.

(Atkelta iš 1 p.)
Dingus gaisro plitimo pavojui, 

ugniagesių ekipažas buvo paliktas 
budėti prie gaisro vietos, todėl, 
pasak S.Slavinsko, ugniagesiai 
gaisro vietoje užtruko apie 9 va-
landas.  Trys ugniagesių automo-
biliai dirbo daugiau nei valandą, o 
vienas ugniagesių ekipažas budėjo 
prie rusenančių šiaudų ir saugojo, 
kad gaisras vėl neįsipliekstų ir ne-
išplistų. Iš viso ugniagesiai, pasak 
S.Slavinsko, gaisrui gesinti išlaistė 
apie 24 kubinius metrus vandens.

Pagrindinė ir beveik neabejotina 
gaisro priežasties versija yra pa-
degimas. Juolab kad rulonų stirtų 
gaisrai Elmininkų apylinkėse kar-
tojasi jau ne pirmus metus, o be 
to, sausi šiaudai kaip, pavyzdžiui, 
drėgnas šienas, savaime užsidegti 

Padegimai tęsiasi - bendrovė priversta reaguoti
negali.

„Anykštos“ paklaustas, ar pa-
degėjui, jeigu jis būtų nustatytas, 
ugniagesiai gelbėtojai pateiktų 
sąskaitą už tyčia sukelto gaisro, į 
kurį buvo siųsti net trys ekipažai, 
gesinimą,  S.Slavinskas teigė, jog 
didžiausi nuostoliai padaryti tiems, 
kieno turtas sudegintas, o sąnaudų 
padengimo reikalaujama tik dėl 
melagingų iškvietimų: „Ugnia-
gesiai ieškinių nepateikia. Jei nu-
statys, kas padeginėja, už tai tam 
asmeniui grės baudžiamoji atsako-
mybė. O gesinti gaisrus yra mūsų 
pareiga“, - „Anykštai“ komentavo 
ugniagesių viršininkas. 

Nuostoliai – tūkstantiniai

„Anykštos“ kalbintas ŽŪB 

„Elma“ vadovas Vytautas Sriu-
bas sakė, kad sudegusioje stirtoje 
buvo apie 600 šiaudų rulonų, ku-
rie svėrė apie 109 tonas. Šio gais-
ro nuostolį bendrovė įvertino apie 
2000 eurų suma.

Prieš porą savaičių, iš rugsė-
jo 27-os į 28-tą, per vadinamąjį 
„kruvinąjį Mėnulio užtemimą“, 
per vieną naktį buvo sudegintos 
dvi ŽŪB „Elma“ priklausančios 
rulonų stirtos. Tuo kartu sudegė 
apie 400 rulonų. Tada direktorius 
atkreipė dėmesį, kad rulonai  pa-
našiu būdu padegami kokius 20 
metų. Padegimai fiksuojami sa-
vaitgaliais. 

Abu šie gaisrai taip pat kilo sa-
vaitgalį.

ŽŪB „Elma“ per sezoną pasi-
ruošė apie 4 tūkstančius  šiaudų 

rulonų ir per gaisrus ji neteko ke-
tvirtadalio viso per metus paruoš-
to atsargų kiekio.

Paklaustas, ar bendrovė imsis 
kokių nors savo turto apsaugojimo 
priemonių, V.Sriubas teigė, jog po 
šio sekmadienio gaisro bendrovės 
technika ir žmonės, metę iš anks-
to planuotus prioritetinius darbus, 
veža rulonus į sandėliavimo vie-
tas. „Imamės ir kitų prevencinių 
priemonių“, - kalbėjo vadovas, 
tačiau tų priemonių nenorėjo įvar-
dinti, tik sakė, kad bus pastatytos 
vaizdo stebėjimo kameros ir už-
tvertos tvoros.

V. Sriubas teigė, kad bendrovės 
žmonės nesupranta, kodėl ir už 
ką naikinamas jų turtas: „Labai 
norėtųsi, kad tas žmogus, jei jį 
galima taip vadinti, pakliūtų. Tai 

ne tik materialinė, bet ir moralinė 
žala, nes nuo streso galima gauti 
infarktą“, - kalbėjo direktorius.

Bendrovės vadovas atkreipė 
dėmesį į Bendrojo pagalbos cen-
tro 112 darbą. V.Sriubas teigė 
esantis juo labai nusivylęs. Pasak 
V.Sriubo, kilus gaisrui jis skam-
bino į Pagalbos centrą ir prašė 
sujungti su policija, vildamasis, 
kad kuo anksčiau į įvykio vie-
tą iškviesti policininkai gal dar 
sugebės aptikti padegėją, tačiau 
teigė iš kalbėjusio operatoriaus 
sulaukęs kategoriško atsisakymo. 
Ir tik vėliau, vadovui dar kartą pa-
skambinus 112 ir pasakius, kad jis 
yra atsakingas už bendrovės turtą, 
iš centro V.Sriubas vis dėlto gavo 
policijos budėtojo telefono nume-
rį.  

Nuotraukos

8532 – 

8533 – 

8537 – 

(Iš kairės į dešinę) Buvęs rajono meras Arvydas Gervinskas, rajono valdytojas Algimantas Dačiulis, 
pirmosios Anykščių rajono tarybos pirmininkas Antanas Gražys ir buvęs rajono meras Leonas Ale-
sionka jaunimui gyrėsi savo nuopelnais valdant rajoną.

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos moksleiviai (iš kairės į dešinę) Konradas Mikalauskas, Austėja 
Šmigelskaitė, Ieva Šaltenytė, Urtė Jovaišaitė Anykščius 2025-aisiais mato kaip modernų miestą.

Justą Beresnevičių (stovi) gimnazistai vienai dienai išrinko 
meru. Jam iš kairės - abiturientas Einius Pajarskas, iš dešinės 
- Gendrė Trofimovaitė ir Kristijonas Valančiūnas, penktadienį 
išrinktas Jono Biliūno gimnazijos prezidentu.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ (8-381)  5-82-46.

(Atkelta iš 1 p.)
Gyventojų mažėja

Reikia pasakyti, kad Kurkliai, 
Anykščių rajone už 14 kilome-
trų į pietus nuo Anykščių esan-
tis miestelis, neteko svarbiausio 
savo pranašumo, apibūdinančio 
šį kraštą. Gal ne tiek neteko, 
kiek pats pranašumas neteko 
prasmės  Anykštėnai gerai žino 
posakį „Kavarsko mergos, Kur-
klių pievos“, liudijantį, kad čia 
gera žemė ir tinkamos vietos 
ūkininkauti bei iš vešlių pievų 
imti pinigą, juk ir pienas turėtų 
būti ypač kokybiškas. Be to, ilgą 
laiką šiame miestelyje veikė ir 
pieninė, kurios dabar belikę tik 
griuvėsiai. Tačiau apie viską iš 
eilės.   

Geografiškai šis miestelis įsi-
kūręs patrauklioje vietoje, kur 
susieina dvi upės. Rytiniu mies-
telio pakraščiu teka upė Virin-
ta, per Kurklius teka jos inta-
kai Kurklė ir Popelė,  Nevėža, o 
pietiniu pakraščiu teka Judinys 
– Šventosios kairysis intakas.  
Miestelis ribojasi, kaip nurodo-
ma Anykščių vietovių žinyne, su 
Pavirinčių, Kališkų, Starkiškio, 
Kurklių I, Moliakalnio, Janonių, 
Šilinės, Pakalnių ir Vyliaudiškio 

Kurkliai migrantų nelaukia

kaimais. 2001 m  čia gyveno 474 
gyventojai, 2011 metais - 374 
gyventojai.   

Herbe – Šv.Jurgis

Istorija nurodo, kad Kurklių 
apylinkėse žmonės gyveno jau 
XIII amžiuje. Pirmą kartą Kur-
kliai paminėti 1526 metais, kai 
Lietuvos didysis kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius Žygimantas 
Senasis suteikė jo paveldėtojui 
Ferdinandui Pliateriui privilegi-
ją rengti Kurkliuose sekmadie-
nio turgus. XIII–XIV a. Kurkliai 
buvo valsčiaus ir žemės centras, 
XV–XVI a. – didžiojo kunigaikš-
čio dvaro centras. Nuo XIX a. pa-
baigos iki 1950 m. Kurkliai buvo 
valsčiaus centras, vėliau iki 1995 
m. – apylinkės centras. Nuo 1995 
m. iki šiol Kurkliai yra seniūnijos 
centras, seniūnu nuo 2000 m. dir-
ba Algimantas Jurkus. O pernai 
gegužės pabaigoje buvo patvir-
tintas Kurklių herbas – Šv. Jurgio 
atvaizdas – raitelis ant žirgo, per-
veriantis ietimi slibiną. 

Kurklių istorija įdomi ir tuo, 
kad čia veikė evangelikų refor-
matų bažnyčia, žydų sinagoga, 
taip pat buvo įsikūręs ir baltųjų 
augustijonų vienuolynas. 1735 m. 

pastatyta pirmoji medinė Kurklių 
bažnyčia,1783 m. įsteigta Kur-
klių katalikų parapija. Dabartinė 
medinė Šv. Jurgio bažnyčia sto-
vi miestelio centre. Jos pastatas, 
perstatytas 1871–1874 m. iš se-
nosios bažnyčios. Beje, priešais 
bažnyčią yra Antrojo pasaulinio 
karo metais žuvusių sovietinės 
kariuomenės kareivių kapinės. 
Jose pastatytas paminklas –karei-
vio figūra. 

Kurkliuose veikė pieninė, Kur-
kliai augo ir plėtėsi kaip apylinkės 
centras ir centrinė Kurklių kolūkio 
gyvenvietė. 1949 m. prie Kurklių 
miestelio buvo sukurtas Kurklių 
kolūkis, kuris 1992 m. iširo.

Tai tiek būtų žinių apie šį mies-
telį, tiesa, šiandieniniams anykš-
tėnams Kurkliai asocijuojasi jau 
ne su pievomis, o su žvyru, nes 
didžiausia Kurklių verslo įmonė 
– UAB „Kurklių karjeras“.

Darbo žmonės neranda

Kurkliai pasirodė ganėtinai 
tuščias miestelis. Nors diena 
buvo saulėta ir buvo šilta, žmonių 
praktiškai nesimatė nei gatvėse, 
nei kiemuose. Tiesa, reikia pami-
nėti, kad bent jau prie kelio esan-
tys kurkliečių sklypeliai juodavo 

šviežiu arimu. Matyt, dauguma 
jau pasiruošę žiemai. Apsirengę 
ryškiaspalvėmis liemenėmis pora 
žmonių darbavosi šluotomis, ko-
vodami su pradėjusiais kristi la-
pais. „Mes atidirbam valandas, 
pasako, ką reikia padaryti, ir da-
rom“,- kalbėjo Vilma Siubienė. 
Moteris sakė į šį miestelį atvyku-
si iš Radviliškio rajono, čia apsi-
gyvenusi, užauginusi dukrą ir jau 
pripratusi. Kartu su ja dirbo ir jos 
vyras Vytautas Siubas. „Mes vedę 
26 metus, dukra Mingailė gyvena 
Anglijoje. Čia nerado darbo, nors 
tiksliau ne tai, kad Lietuvoje ne-
rado, bet norėjo užsidirbti“,- pa-
sakojo V.Siubienė.

Pasak moters, jie su vyru dir-
bo Kurklių kolūkyje, vyras buvo 
elektrikas, ji dirbo įvairius dar-
bus, kol kolūkis iširo.  Paklausti, 
ar nežada keisti gyvenamosios 
vietos, sakykim, vykti į Radvi-
liškį, sutuoktiniai sakė, jog to ne-
planuoja. „Nei čia, nei ten darbų 
nėra“,- sakė V.Siubas.   

Paršiuką auginti – 
per brangu

Kitas gatvėje sutiktas žmogus 
Alvydas Dervinis varėsi dviratį. 
Sakė esąs pagal kilmę uteniš-

kis, bet į Kurklius atvyko pas-
kui žmoną. „Čia mano uošvija, 
o aš pats kilęs iš Utenos rajono 
Kirdeikių. Tam krašte Dervinių 
labai daug“,- sakė vyriškis. Jis 
taip pat nedirba, prižiūri žmo-
ną, kuri turi 1 grupės neįgalumą. 
„Nors esu bedarbis, bet man nie-
ko nemoka. Šiaip taip verčiamės, 
turim šešis arus žemės,  daržovių 
užsiauginam. Kaime gyvenant 
sarmata būtų nieko neauginti“, - 
sakė A.Dervinis.

Tiesa, vyras teigė, jog auginti 
gyvulių jis ir neturi kur, ir ne-
apsimoka. „Paršiuką užauginti 
šiais laikais per brangu, neapsi-
moka“, - sakė A.Dervinis.

Pasak A.Dervinio, Kurkliai 
pastebimai tuštėja. „Žmonės 
miršta, gryčios tuščios stovi, 
kai kurias nuperka, žmonės kei-
čiasi“,- sakė jis. Paklaustas, ar 
negalėtų į Europą plūstantys mi-
grantai pagyvinti Kurklius, juk 
žmonių padaugėtų, A.Dervinis 
kraipė galvą. „Nežinau, aš tai 
nenorėčiau. Gal kiti ir kitaip gal-
voja, bet aš tai nenoriu svetim-
taučių“,- sakė A.Dervinis.

Gražiausi – lietuvių vaikai

Kurklių seniūno pavaduotoja 
Dainora Banevičienė jau devin-
tus metus dirba seniūnijoje, per 
tą laiką spėjo gerai susipažinti 
ir su miesteliu, ir su seniūnijos 
gyventojais bei jų problemomis 
„Geri žmonės čia, skundų netu-
riu, konfliktų nepasitaiko, ran-
dam bendrą kalbą. 

Daugiau rūpinuosi ūkininkais, 
seniūnijoje turime 10 didesnių 
ūkininkų, kurių pasėlių plotas 
viršija 50 hektarų, yra du pieno 
ūkiai, bet karvių labai sumažė-
jo. Prie to labiausiai prisideda 
žemos pieno kainos. Žmonės, 
jeigu laiko karvytes, stengiasi 
patys gaminti varškę, sviestą, 
patys ir parduoda, ir mums į 
seniūniją   atneša“, - tvir-
tino D.Banevičienė. 

Pastebėjus, kad gal padėtį 
pataisytų pabėgėlių apgyvendi-
nimas, juk lakstytų po Kurklius 
gražūs vaikai, D.Banevičienė 
nebuvo linkusi pritarti tokiam 
teiginiui. „Gražūs ir lietuvių vai-
kai. Man lietuvių vaikai gražiau-
si. Jei gyventojai norės priimti, 
aš neprieštarausiu“,- šypsojosi 
D.Banevičienė.

Jau visą savaitę į namus su-
grįžti nejauku – tik įžengus į 
kambarį, pasitinka šalti radia-
toriai ir drėgmė. Tenka šildytis 

Kada pagaliau įjungs šildymą? 
elektriniais šildytuvais ar, kad 
būtų pigiau – gyventi virtuvėje. 
Ten nuo ruošiamos vakarienės 
šilčiau. Sutinku, kad šildymas 

labai paplonina piniginę, bet už 
sujungtus šildytuvus taip pat 
tenka susimokėti... O kur šeimos 
su mažais vaikais! Norėtųsi, kad 

Kurklių seniūno pavaduotoja Dainora Banevičienė sako, kad 
daugelis kukliečių atsisako auginti gyvulius dėl senyvo amžiaus 
ir nepalankių produkcijos supirkimo kainų. 

Dubelės upelio pakrantėje kurkliečiai įrengė parką, kurį išnaudoja susiėjimams. Ypač čia patogų švęsti Jonines, mat jaunosios kurklietės vainikėlius iš karto gali plukdyti 
upeliu.

 Autoriaus nuotr. 

Vilma Siubienė Kurkliuose gyvena jau beveik 30 metų. Moteris 
sako, kad kurkliečiai - geri žmonės. 

šildymo sezonas prasidėtų tada, 
kada šalta, o ne kada nuspren-
džia valdžia.

Anykštėnė iš daugiabučio 
 (Nuo redakcijos - šildymas 

Anykščių mieste turėjo būti 
įjungtas pirmadienį) 
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kampas
Apie nuodėmę

siūlo darbą

horoskopas
AVINAS išgyvenimų arba nuosto-

lių galite patirti per meilės ar verslo 
partnerius. Galbūt kažkas kurstys ne-
pagrįstas ambicijas ir dėl jų gadinsis 
jums svarbūs santykiai. Regis, pra-
sidėjus mėnulio jaunačiai dar labiau 
daugės ryžto siekti tikslų, nepaisant 
didelių pastangų, įtempto darbo ar 
išlaidų. Galimas perspektyvus darbo 
pasiūlymas. 

JAUTIS užsiversite darbais, gau-
site skubių užsakymų arba teks vykti į 
komandiruotę. Būsite nusiteikę keisti 
darbą arba įsidarbinti, formuoti naują 
savo įvaizdį, tobulinti darbo metodus. 
Regis, susitiksite su jus seniai domi-
nančiu asmeniu. Stiprės seksualinis 
interesas, sportinis ir kitoks azartas, 
meilės nuotykių troškimas.  

DVYNIAI būsite linkę žavėtis ne-
racionaliais, ekstravagantiškais pasiū-
lymais bei projektais. Saugokite nuo 
pavojų artimuosius ir vaikus. Prasidė-
jus jaunačiai, daugės energijos, gerų 
idėjų, romantiško polėkio. Seksis 
dirbti kūrybinį darbą, ugdyti vaikus, 
suktis šou versle. Bus galimybių su-
sitarti dėl aktualių dalykų. Nuo savai-
tės vidurio vis labiau rūpės tam tikri 
pertvarkymai namuose, asmeniniame 
gyvenime.  

VĖŽYS gali užgriūti galybė keistų 
rūpesčių. Gali būti, kad vietoj pla-
nuotos naudos ar malonumo patirsite 
nuostolį, nusivylimą. Saugokitės ne-
laimingų atsitikimų, traumų. Nuo sa-
vaitės vidurio palanku sudarinėti su-
tartis, dalyvauti pristatymuose. Tačiau 
patys svarbiausi jums atrodys vaikų 
poreikiai ir reikalai, artimųjų planai. 
Nuoširdžiai stengsitės jiems padėti, 
arba patys nesunkiai prisikviesite į 
pagalbą, imantis ūkinio darbo, norint 

ką nors pervežti, parsivežti ir t.t. 
LIŪTAS turbūt reikės greitai ap-

sispręsti dėl pateiktų pasiūlymų ar 
galimų permainų. Pravartu rūpintis 
reklama, tvarkyti dokumentus, rašyti 
raštus, projektus. Galite pasiekti ne-
blogų rezultatų kūrybos, sporto sfe-
roje. Nuo savaitės vidurio neblogai 
seksis tai, kas susiję su šeima, namais, 
nuoma, ūkiniais reikalais, šeimos 
verslu ir pan. Galite naudingai pa-
dirbėti, užsidirbti papildomų pinigų, 
įsigyti ilgalaikio vartojimo daiktą ar 
technikos prekę už gera kainą ar kt.  

MERGELĖ galite susigundyti 
greita ir lengva nauda, kurią mėginsi-
te pasiekti kitų sąskaita, naudodamiesi 
tarnybine padėtimi ar pan. Arba susi-
dursite su taip besielgiančiais. Galbūt 
gausite svarbią žinią ar pakvietimą. 
Antroje savaitės pusėje nestokosite 
energijos, azarto. Galite imtis daug 
fizinių jėgų reikalaujančios veiklos, 
pasižymėti sporte, scenoje, daug nu-
veikti namų ūkyje ir t.t. 

SVARSTYKLĖS galima neval-
doma aistra, pavydo priepuolis, stai-
gus išsiskyrimas. Saugokitės traumų, 
stenkitės išsaugoti finansinę pusiaus-
vyrą, išlaikyti užsakovus, klientus, 
susitvarkyti nuosavybės dokumentus. 
Siekdami savo tikslų, galite veikti 
ne visiškai legaliais būdais. Turbūt 
stengsitės dėl artimų žmonių ir many-
site, kad tikslas pateisina priemones. 

SKORPIONAS turėsite rūpesčių, 
susijusių su šeima, darbu. Galite nu-
kentėti dėl neapgalvotai ištartų žo-
džių, paskleistų gandų. Saugokite re-
putaciją ir sveikatą. Regis, prasidėjus 
jaunačiai vis labiau trauks išlaidauti, 
o mintys suksis apie pramogas. Šiuo 
metu jūsų galias stiprins jums palan-
kūs artimos aplinkos žmonės. 

ŠAULYS bus nelengva išvengti 

Siūlome darbą 
operatoriams(-ėms)-
paruošėjams(-oms) 

laidų gamybos įmonėje. 
Kreiptis darbo dienomis nuo 
9.00 iki 17.00 val. telefonu: 
(8-662) 18734

ŽŪB Elma reikalingi gyvulinin-
kystės darbuotojai ir melžėjos. 

Tel. (8-682) 97420.

AB „Balticsofa“ kviečia prisijungti 
prie komandos

 Anykščiuose darbuotoją, kuris (-i):
 - atlikinėtų minkštųjų baldų kon-

trolinius surinkimus pagal paskirtą
 tikrinimo planą ir kriterijus;
 - surinktų baldą, patikrintų jo kokybę, užpildytų ataskaitą.
 Darbas reikalauja atidumo, dėmėsio smulkmenoms.
 Mes tikimės kad Jūs:
 - turite aukštąjį inžinerinį išsilavinimą arba esate
 paskutiniųjų kursų studentas (-ė);
 - esate susipažinęs su minkštųjų baldų gamybos ypatumais;
 - dirbate kompiuteriu;
 - mokate anglų kalbą;
 - mokate naudotis įrankiais.
 Siūlome kvalifikaciją atitinkantį atlyginimą,
 socialines garantijas ir
 dideles tobulėjimo galimybes.
 CV siųsti el.paštu: info@balticsofa.com.
 Kontaktinis tel. (8-682) 13274.

Linas BITVINSKAS

Archeologai tvirtina radę 
sunaikintą nuodėmės mies-
tą. Grupė archeologų iš JAV 
paskelbė, kad Izraelyje rado 
miestą, kuris tapo nuodėmės 
simboliu – Sodomą. Sodomos 
ir Gomoros žūtis aprašoma 
Biblijos Pradžios knygoje. 
Grupės vadovas profesorius 
Styvas Kolinsas pareiškė, jog 
prie tokios  išvados prieita po 
10 metų trukusių rimtų kasi-
nėjimų vietovėje, pavadinimu 
Tel-Chamam.  Jo žodžiais, ar-
cheologai rado didelį miestą-
valstybę, kuris iki tol nebuvo 
žinomas.

Profesoriaus nuomone, 
palyginimas rastų griuvėsių 
su kitais senaisiais miestais 
leidžia kalbėti, kad šis mies-
tas maksimaliai sutampa su 
Biblijoje minima Sodoma, 
tapusia ištvirkimo simboliu. 
Biblija teigia, kad Sodomos 
apylinkės buvo panašios į 
nuostabų sodą, tuo tarpu da-
bar rasti griuvėsiai – dyku-
moje, todėl buvo skeptiškai 
žiūrima apie didelio miesto, 
o tuo labiau klestinčio, bu-
vimą šioje vietoje. Vis dėlto 
1960 metais vietovėje Bab-
el-Dra buvo rastos kapinės, 
kuriose buvo pusė milijono 
kapų, o apylinkėje aptikti 3 
milijonai puodų su įvairiais 
vaisiais ir grūdais leido spėti, 
kad ši vietovė kažkada išties 
priminė nuostabų sodą.  

Beje, Biblija kalba ne apie 
dviejų, o keturių miestų žūtį. 
Penki miestai: Sodoma, Go-
mora, Sebojimas, Adma ir 
Bela - sudarė koaliciją. Su-
naikinimas įvyko maždaug 
XVIII amžiuje prieš mūsų 
erą.  Išliko tik Belos miestas, 
kuris vėliau irgi buvo apleis-
tas.

Kas gi sudarė Sodomos 
nuodėmę?  Pirmiausia tai 
seksualinės nuodėmės, dėl 
kurių Sodoma ir Gomora tapo 
nuodėmės ir ištvirkimo sim-
boliu, tačiau iš esmės nebuvo 
jie tokie jau dideli nusidėjė-
liai, dabartinėmis normomis 
vertinant.   

Pranašo Ezekielio knygoje 
taip koncentruotai aprašyta 
Sodomos ir jos dukterų, t.y. 
giminingų miestų, nuodėmės: 
„Tavo sesers Sodomos ir jos 
dukterų nusikaltimas buvo 
išdidumas, perteklius ir dy-
kinėjimas; beturčiui ir varg-
šui jos nepadėjo. Jos kėlėsi 
puikybėn ir darė bjaurystes 
mano akivaizdoje. Todėl Aš 
sunaikinau jas“ (Ezekielio 
16; 49). Argi čia kas nors 
baisaus? Na, buvo „unora-
vos“, na, nepadėjo kitiems, 
šiek tiek dykinėjo... Beveik 
kaip mes buvo, o ėmė Dievas 
ir sunaikino.  

įtampos ir išbandymų. Kažkas gali 
apvilti svarbiame reikale ir tai žada 
nuostolius arba pakenkimą reputaci-
jai. Dėl neatsargumo gali nukentėti 
artimas žmogus. Nuo savaitės vidurio 
iki savaitgalio būsite kiek aptingę. 
Labai domins įvairios paskalos, gan-
dai, nelegalūs dalykai, paslaptys. 

OŽIARAGIS savaitės pradžioje 
daugiau dėmesio skirkite profesi-
niams reikalams, nes dėl aplaidumo 
gali kilti avarinė situacija. Saugoki-
tės traumų, konfliktų. Nuo savaitės 
vidurio aktyviau bendrausite. Galbūt 
draugai suteiks pagalbą įsidarbinant, 
ieškant verslo sutarčių ar pan. Tai ge-
ras metas ir oficialiems susitikimams, 
renginių organizavimui, kelionei, sta-

žuotei. 
VANDENIS tvirčiau laikykite va-

deles, kad nenuklystumėte ir išveng-
tumėte problemų. Galbūt nekantriai 
lauksite egzamino, publikacijos, pro-
jekto įvertinimo. Labai darbingas tu-
rėtų būti savaitės viduriukas. Galimi 
reikšmingi susitikimai su užsienie-
čiais, intelektualais, politikais. Galite 
padaryti įspūdį vadovybei ar publikai. 
Regis, viešumas jums nepakenks. 

ŽUVYS  iki savaitės vidurio teks 
sukti galvą dėl reikalų, susijusių su 
alimentais, draudimu, vertybiniais 
popieriais. Aplinkiniams galite atro-
dyti priekabūs, nenuoseklūs. Saugo-
kitės traumų, infekcijų. 

-ELTA

Šią savaitę savo žodį tars 
Anykščių konservatoriai. Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų Anykščių skyriuje yra ir 
S.Jovaišos oponentų, todėl sava-
jame rajone per vidinį partinį bal-
savimą dabartiniam Seimo nariui 
bus sudėtingiau įveikti varžovą.

 Pasaulio ir Europos čempio-
nas, dviejų olimpiadų prizininkas 
S.Jovaiša į 2012-2016 m. kaden-
cijos Seimą pateko pagal partijos 
sąrašą daugiamandatėje apygardo-
je - per rinkėjų reitingavimą buvo 
gerokai kilstelėtas į sąrašo viršų. 
2012 m. Anykščių-Kupiškio apy-
gardoje kaip konservatorių atsto-
vas varžėsi J.Šimėnas, kuris antra-
jame ture pralaimėjo „darbiečiui“ 
Ričardui Sargūnui. S.Jovaiša ne-

Kupiškėnai kandidatu į Seimą kelia 
Sergejų Jovaišą Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Savaitgalį Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Kupiškio skyrius kandidatu į Seimą Anykščių-Kupiškio apygardoje 
iškėlė Sergejų Jovaišą. Pagal partinį stažą jaunas partietis S.Jovaiša per partinį balsavimą 84-16 įveikė veteraną Joną Šimėną.

sėkmingai kovojo Prienų-Biršto-
no apygardoje. Daugiamandatėje 
apygardoje S.Jovaiša iš 35 vietos 
pakilo į 23-ąją (3389 pirmumo 
balsai), o J.Šimėnas iš 53 vietos 
- į 43-ąją (1272 pirmumo balsai). 
Seimo nario mandatą 2012 metais 
užtikrino 27-oji vieta Tėvynės są-
jungos kandidatų porinkiminiame 
sąraše.

Praėjusios savaitės pabaigoje 
į visuotinį skyriaus susirinkimą 
rinkosi Lietuvos Respublikos li-
beralų sąjūdžio Anykščių skyrius. 
Kaip ir buvo prognozuota, libe-
ralai kandidatu į Seimą Anykš-
čių-Kupiškio apygardoje iškėlė 
skyriaus pirmininką, verslininką 
Luką Pakeltį.

Jau anksčiau savo kandidatus 

Anykščių-Kupiškio apygardoje 
paskelbė socialdemokratai ir Dar-
bo partija. Socdemų kandidate 
bus Vyriausybės vadovo Algir-
do Butkevičiaus patarėja Auk-
sė Kontrimienė, o „darbiečių“ 
- R.Sargūnas. Beje, iš Kupiškio 
rajono kilusi pagal išsilavinimą 
žurnalistė A.Kontrimienė jau ruo-
šiasi rinkimams, susitikinėja su 
anykštėnais partijos bičiuliais.

Kol kas kortų neatskleidžia vie-
nas iš galimų 2016 metų Seimo 
rinkimų favoritų – „valstietis“, 
dviejų kadencijų Seimo narys 
Antanas Baura. Pasak jo, „vals-
tiečiai“ savo kandidatą skelbs tik 
prieš Naujuosius metus.

Į Seimą ketina kandidatuoti ir 
nepartinis Arūnas Liogė.

Už kurį atiduosime savo bal-
są?
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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 - 
  5.10 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 4.00 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.95 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Tel.
: (8

-69
8) 

51
26

9perka
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 
techniką ir elektroninę įrangą. 
Klientui pageidaujant išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

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

Brangiai - įvairų mišką arba 
miška išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

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

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo 
paveikslą.

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 - 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

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

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

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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.

Kuras

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

Tel. (8-629) 76267.

Atraižas pakais, supjautas. Malkas 
kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-622) 44850.

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.

Gyvuliai

Skubiai - trijų veršių juodą karvę.
Tel.: (8-605) 34020, (8-381) 55109.

Kita

Sauskelnes “Tena” medium. 
Pakuotės kaina 6 Eur.

Tel. (8-621) 34775.

Spalius apšiltinimui. Supakuoti. 
Pristato.

Tel.: (8-608) 41785, (8-658) 69775.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

80 mm profilio langai
už 70  mm profilio kainą

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

įvairūs
Ieško 2 kambarių buto geroje 

miesto vietoje, su vaizdu pro 
langus. 2 arba 3 aukštas. Gali 
būti ir be remonto. Siūlyti visus 
variantus.

Tel. (8-677) 73210.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Privačios psichologo konsulta-
cijos. Priima individualiai ir po-
ras - šeimas.

Išsamesnė informacija tel. 
(8-686) 87466.

Šuniukų ir kačiukų kirpykla 
Utenoje. 

Registracija 
tel.: (8-616) 00568, 
(8-614) 32530.

Baldų gamyba - virtuvės, spin-
tos, lovos, prieškambario bal-
dai. 

Tel. (8-690) 22690.

Elektros kabelių, lauko van-
dentiekio ir kanalizacijos tinklų 
prastūmimas uždaru būdu ne-
kasant grunto. 

Tel. (8-683) 72277.

Šlifuoja naują, lakuotą parketą. 
Restauruoja senas dažytas grin-
dis. 

Tel. (8-699) 94662.

 gimė
Dagnius JUKNEVIČIUS,  gimęs 09 29
Izabelė ZIZILIAUSKAITĖ, gimusi 09 30

 
pro memoria

Anykščių mieste
Ona JODELIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 10 08
Valentinas VASILIAUSKAS, gimęs 1962 m., mirė 10 06

Anykščių  seniūnijoje
Ona RUKŠIENĖ, gimusi 1921 m., mirė 10 08

ieško darbo

Santechnikas, dirbantis visus 
santechninius darbus.

Tel. (8-606) 04167.

Teleloto Lošimas Nr. 1018 Data: 2015-10-11
Skaičiai: 49 62 10 65 39 05 56 61 01 69 22 16 47 02 23 66 30 03 15 04 11 45 48 26 

46 42 50 57 63 74 21 17 55 36 75 (keturi kampai) 41 35 27 43 72 (eilutė) 28 09 70 13 
54 (įstrižainės) 37 14 06 73 59 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0316781 Automobilis “Nissan Juke” 0070898 Automobilis “Nissan Juke”
0429248 Automobilis “Nissan Juke” 012*957 Pakvietimas į TV studiją
023*608 Pakvietimas į TV studiją 046*331 Pakvietimas į TV studiją
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Atvažiavo sūnus pas tėvą į kolek-
tyvinį sodą. 

Pagyveno porą dienų po to ir 
sako: 

-Tėvai, nugriauk tu savo tą lauko 
tualetą velniop ir padaryk normalų, 
viduje, kaip mieste. Gėda gi prieš 
kaimynus. 

- Tu man nenurodinėk. Niekam jis 
netrukdo, stovi sau sodo pakrašty, 
ant upės kranto, ir niekas jo nemato. 

- Na, tėvai, bet tai atsilikimas. 
- Ai, atstok... 
Na, gerai, galvoja sūnus. Vėlai 

vakare, kada visi sugulė miegoti, jis 
tyliai užvedė mašiną ir nustūmė tą 
tualetą į upę. 

Ryte pasirodo piktas tėvas: 
- Tai tu mano tualetą nustūmei? 
- Ne, ne aš. 
- Geriau prisipažink. Prisipaži-

nimas pusę bausmės atleidžia. Va 
kaimyno sūnus obelį nupjovė, pri-
sipažino, ir tėvas jam atleido. Taigi 
sakyk, tai tu tualetą nustūmei? 

- Na, aš. 
Tėvas užsimojo ir kad trenks sū-

nui į ausį. 
- Tėvai, tu ką, pats gi sakei, kad 

kaimynas atleido sūnui, kai tas obelį 
nupjovė. 

- Kada obelį pjovė, jo tėvas medy-
je nesėdėjo.

Grybų ir bulvių kotletai

Ingredientai: 
500 g grybų 
500 g bulvių 
1 vnt. kiaušiniai 
80 g miltų 
100 ml aliejus 
Druskos pagal skonį.  
Juodųjų maltų pipirų
pagal skonį. 

Gaminimas. Nuskustas bul-
ves smulkiai sutarkuokite, tarkius 
nusunkite. Konservuotus grybus, 
jei per sūrūs, pamirkykite, paskui 
nukoškite ir smulkiai supjaustyki-
te. Grybus sumaišykite su bulvių 
tarkiais, kiaušiniu, miltais, pagar-
dinkite pipirais ir druska. Iš šios 
masės darykite kotletus ir kepkite 
gerai įkaitintame aliejuje.

Kas trečias jaunas vyras 
Kinijoje mirs nuo rūkymo

Naujas tyrimas parodė, kad jauni 
rūkantys Kinijos gyventojai iki 20 m. 
mirs pirma laiko, jei neatsisakys šio 
žalingo įpročio, skelbia BBC.

“The Lancet” medicinos žurnale 
publikuotame straipsnyje rašoma, 
kad du trečdaliai vyrų Kinijoje pra-
deda rūkyti net nesulaukę 20 m. Anot 
straipsnio, pusė iš jų mirs nuo šio ža-
lingo įpročio.

Mokslininkai atliko du tyrimus ša-
lies mastu, kuriuose dalyvavo šimtai 
tūkstančių žmonių. 

Jei situacija nesikeis iki 2030 m. 
dėl tabako sukeltų sveikatos proble-
mų Kinijoje kiekvienais metais mirs 
du milijonai žmonių.

Vienas iš tyrimą vykdžiusių moks-
lininkų, Ričardas Petas (Richard 
Peto)sakė, kad to dar galima išvengti, 
jei žmonės mes rūkyti.

Nors išsivysčiusiose šalyse rūkan-
čiųjų mažėja, Kinijoje, kur cigaretės 
tampa vis labiau prieinamos, jų skai-
čius tik didėja. 

Vyriausybė taip pat sunerimo dėl 
augančio rūkančiųjų skaičius, todėl 
Pekine buvo uždrausta rūkyti viešose 
vietose. Tačiau pastangos buvo bevai-
sės, nes žalingo įpročio populiarumas 
auga kaip ant mielių ir neša dideles 
mokestines pajamas.

Anot Pasaulinės sveikatos orga-
nizacijos, visame pasaulyje beveik 
pusė rūkančiųjų miršta nuo šio žalino 
įpročio. 

Bangladešas: žiurkių 
gaudymo karaliumi 
paskelbtas 161 220 graužikų
nudobęs ūkininkas

Ūkininkas iš Bangladešo karūnuo-
tas šalies žiurkių gaudymo karaliumi. 
Abdulas Kalekas Mirbohoras per 
metus nudobė 161 220 graužikų. Per 
ceremoniją sostinėje Dakoje jam kaip 
atlygis įteikta 20 000 takų (230 eurų), 
praneša agentūra AFP.

„Aš nuo 1996 metų gaudau žiur-
kes, - sakė vyras. - Man patinka jas 
žudyti”. Žiurkės esą yra žemės ūkio 
kenkėjos ir ligų platintojos. Todėl jos 
„priešas” visai šaliai.

„Ponas A. K. Mirbohoras yra ais-
tringas žiurkių galabytojas”, - gyrė 
jį augalų apsaugos tarnybos vadovas 
Abul Kalam Azadas. Niekas jam esą 
neteikia didesnio džiaugsmo, kaip 
„žudyti derlių graužiančius grauži-
kus”.

Tiesa, ūkininkas 161 220 žiur-
kių paklojo ne vienas. Jam padėjo 
moterys pagalbininkės, kurios su-
sekdavo graužikus ryžių ir kviečių 
laukuose. Kaip įrodymas žemės 
ūkio tarnybai buvo nusiųstos nuga-
labytų žiurkių uodegos. Vyriausybė 
abejotiną konkursą paskelbė, kad 
pažabotų žiurkių siautėjimą šalyje. 
Žemės ūkio ministerijos vertinimu, 
Bangladeše kasmet žiurkės sugrau-
žia iki 2 mln. tonų maisto produktų. 
Iš viso ūkininkai per praėjusius 12 
mėnesių paklojo beveik 13 mln. 
žiurkių.

Neseniai „Lietuvos ryto“ tele-
vizijos informacinių laidų vedėjas 
Marius Jančius populiariame TV 
programų žurnale „Savaitė“, duo-
damas interviu, išsakė kai kurias 
mintis ir apie Anykščius. Sportuo-
ti mėgstantis televizijos „veidas“ 
žurnalistui Laimiui Stražnickui 

Televizijos „veido“ mintys apie Anykščius
teigė:

„Šią vasarą daug bėgiojau. Man 
tai fantastiškas užsiėmimas. Tik 
vieno jau nesugrąžinsi - bėgioji-
mas Anykščių šilelyje iki Puntu-
ko jau tapo nebe toks. Anksčiau 
bėgdamas sutikdavai ir stirnų, 
ir erelį pamatydavai, o dabar ten 

tokia gausybė žmonių, kad jokio 
gyvūnėlio nebeliko - visi išbaidy-
ti.“ Kalbėdamas apie savo pomėgį 
keliauti dviračiu, M. Jančius atvi-
ravo:

„... Dažniausiai minu į Anykš-
čius, kur uošviai gyvena. Tądien 
paprastai atsikeliu pusę keturių, 

sėdu ant dviračio - ir į kelią. Žmo-
na su dukromis važiuoja automo-
biliu. Kol jos išsiruošia, aš neretai 
tikslą pasiekiu net greičiau už jas. 
Neapsakomai malonu po keturių 
su puse valandos dviračiu atmy-
nus į Anykščius vasarą įkristi į 
Šventąją...“

Bėgimas. Spalio 10 dieną 
Anykščių rajone antrą kartą buvo 
surengtas bėgimas Šimonių gi-
ria – Svėdasai, skirtas Algimanto 
apygardos partizanams atminti. 
178 bėgikai, tarp jų – ir trys JAV 
kariai, susirinko Šimonių girioje, 
kur prieš 66 metus prie bunkerio 
žuvo septyni laisvės gynėjai. Bė-
gimo dalyviai buvo supažindinti 
su pirmųjų Svėdasų krašto parti-
zanų judėjimu. Sportininkai bėgo 
9 km distanciją ir finišavo netoli 
paminklo kovotojams už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Dalis 
mokinių bėgo 1,2 km distanciją 
nuo Svėdasų koplytėlės. Nuga-
lėtoju tapo pirmą sykį šiame bė-
gime dalyvavęs Lietuvos mokslų 
tarybos teisininkas vilnietis Ma-
rius Dijokas, kuris 9 km nuotolį 
įveikė per 32 min. 6,1 sek. Antras 
buvo anykštėnas Gytis Krivickas 
(33 min. 07,1 sek.), o trečias – 
panevėžietis Irmantas Grubins-
kas. Moterų grupėje greičiausia 
buvo jonavietė Sonata Galvydie-
nė.  Lengvosios atletikos asociaci-
jos valdybos pirmininkas Algirdas 
Maldūnas apdovanojo gausiausiai 
dalyvavusias komandas: Vilniaus 
„Žemynos“ (1,2 km)  ir Anykščių 
Antano Baranausko pagrindinės 

mokyklos (9 km) sportininkus. 
LAA apdovanojo ir vyriausią bė-
gimo dalyvį kaunietį Matą  An-
kudavičių (84 m.) ir jauniausią – 
anykštėną Aidą Adamonį (7 m.). 
Lietuvos kaimo sporto ir kultūros 
asociacijos „Nemunas“ vado-
vas Kęstutis Levickis „Nemuno“ 
draugijos žvaigžde apdovanojo 70 
m. jubiliejų švenčiantį svėdasiškį 
Vladą Pajarską.   

Imtynės. Spalio 3 dieną tarptau-
tiniame graikų - romėnų  imtynių 
turnyre Poznanėje (Lenkija) ant 
kilimų jėgas išmėgino sportininkai 
iš penkių šalių: Lenkijos, Čekijos, 
Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos. 
Lietuvai atstovavo imtynininkai iš 
Panevėžio, Anykščių ir Kupiškio. 
Vaikų amžiaus grupėje nugalėtojo 
vardą iškovojo Valius Kavaliaus-
kas ( 29 kg), antrąją vietą iškovo-
jo Mantas Šmigelskas (70 kg), o 
trečiąsias vietas laimėjo Domas 
Jankauskas (46 kg) ir Aivaras Sta-
nislavas (35 kg). Penktą vietą iško-
vojo kupiškėnas Emilis Abdulajev 
(58 kg).  Komandinėje įskaitoje 
Lietuvos komanda iškovojo trečią 
vietą. 

Vicečempionė. Klaipėdoje spa-
lio 9 dieną Europos jaunimo (iki 
20 metų ir iki 23 metų) sunkiosios 

atletikos čempionate, merginų jau-
nimo (iki 23 metų) grupės svorio 
kategorijoje iki 75 kg,  vicečempio-
nės titulą iškovojo Gintarė Bražai-
tė. „Rovimo“ rungtyje G.Bražaitė 
išvengė klaidų. Ji sėkmingai atliko 
visus tris mėginimus, o paskutiniu 
bandymu iškėlė 96 kg svorį bei 
iškovojo „mažąjį“ sidabro meda-
lį. Kaip ir tikėtasi, dominavo rusė 
Lyasyan Machijanova. Ji savo pa-
sirodymą pradėjo tuomet, kai visos 
kitos atletės jau nebeturėjo bandy-
mų. Rusė nesunkiai iškėlė 110 kg 
ir aplenkė visas varžoves. Trečia 
šioje rungtyje buvo turkė Assiya 
Ipek su 90 kg. Antrojoje – „stūmi-
mo“ – rungtyje lietuvė atliko vieną 
nesėkmingą bandymą, tačiau svar-
biausiu momentu neklydo ir iškėlė 
114 kg sveriančią štangą. Tai jai 
garantavo „mažąjį“ bronzos me-
dalį. Taip pat 114 kg iškėlė mažiau 
nei lietuvė svėrusi turkė Hatice De-
mirel, o nugalėjo L.Machijanova 
su 125 kg.

Dvikovėje G.Bražaitė surin-
ko 210 kg ir pasidabino sida-
bro medaliu. Lietuvę aplenkė 
L.Machijanova (228 kg), o bronza 
atiteko A.Ipek (203). Vaikinų jau-
nimo (iki 23 metų) grupės svorio 
kategorijoje iki 105 kg aštuntąją 
vietą iškovojo Mindaugas Janulis. 
Mindaugas išrovė 130 kg ir išstū-

mė 155 kg. Dvikovėje surinko 285 
kg. Sportininkus treniruoja Anykš-
čių Kūno kultūros ir sporto centro 
sunkiosios atletikos treneris Algir-
das Ananka. 

Biatlonas. Spalio 9-10 dienomis 
Ignalinoje vykusiose Lietuvos sli-
dinėjimo taurės rudens varžybose 
jėgas išbandė ir anykštėnai bia-
tlonininkai. Nugalėtojai paaiškėjo 
tik po kroso ir riedučių varžybų. 
Jaunių grupėje Darija Jankaus-
kaitė užėmė antrą vietą. Jaunučių 
tarpe Gytis Mikoliūnas finišavo 
ketvirtas.  Vaikų grupėje Viktorija 
Kapancova buvo antra. Berniukų 
grupėje Lukas Žukauskas riedu-
čiais startavęs iš šešioliktos vietos 
sugebėjo iškovoti trečią vietą.

Taurė. Anykščių KKSC sporti-
ninkai spalio 9-10 dienomis Igna-
linoje dalyvavo Lietuvos taurės 
varžybose. Pirmą varžybų dieną 
sportininkai varžėsi  kroso  rung-
tyje, o antrą dieną  startavo rieds-
lidėmis. Susumavus dviejų dienų 
rezultatus, anykštėnai savo am-
žiaus grupėse iškovojo: Ąžuolas 
Bajoravičius pirmą vietą, Paulius 
Januškevičius antrą vietą, Kamilė 
Vaišvilaitė trečią vietą, Fausta Re-
pečkaitė ir Edvinas Šimonutis liko 
ketvirti.

sprintas

Tyrimas: katės “valdo” 
savo šeimininkų namus

Jungtinėse Valstijose atliktas tyri-
mas, kurio rezultatai rodo, kad katės 
“valdo” savo šeimininkų namus. Tai 
praneša leidinys “The Huffington 
Post”, remdamasis “Houzz” apklau-
sa, kurioje dalyvavo daugiau kaip 3,1 
tūkstančio naminių gyvūnų savinin-
kų. Paaiškėjo, kad 53 procentų kačių 
savininkų namuose augintinės miega 
jų lovose. Dar 73 procentai pareiškė, 
kad jų katės “turi visišką veiksmų 
laisvę” baldų atžvilgiu. 

“Jūs gyvenate savo katės namuo-
se ir nieko negalite padaryti”, - rašo 
leidinys. Taip pat paaiškėjo, kad 41 
procentas šeimininkus turinčių šunų 
“kontroliuoja” miegamuosius, o 48 
procentai keturkojų gali užlipti ant 
sofos ir kitų baldų. Per pastaruosius 
dvejus metus 22 procentai šunų šei-
mininkų išleido daugiau kaip tūkstan-
tį dolerių žaislams ir kitoms prekėms, 
skirtoms jų augintiniams. Tarp kačių 
savininkų tokių yra 14 procentų. 90 
procentų tyrimo dalyvių pareiškė, 
kad augintiniai daro juos laimingus. 
 

Kalifornijoje paparaciams
uždrausta skraidinti bepilotes
skraidykles virš privačios 
nuosavybės

Kalifornijoje uždrausta bepilotes 
skraidykles skraidinti virš privačios 
nuosavybės. Taip norima užkirsti 
kelią paparacių mėginimams nufoto-
grafuoti įžymybes iš tolimo atstumo, 
skelbia BBC. Priimtu įstatymu išplės-
ta privačios erdvės pažeidimo sąvo-
ka. Dabar privačios erdvės pažeidimu 
bus laikomas ir bepilotės skraidyklės 
skraidinimas virš privačios teritorijos, 

norint nufotografuoti ar nufilmuoti 
ten esančius objektus. 

Praėjusiais metais atlikėja Maili 
Sairus nufilmavo paparacių bepilotę 
skraidyklę, skraidančią virš jos namo. 
Gubernatorius Džeris Braunas doku-
mentą pasirašė antradienį. Jis atmetė 
kitus su bepilotėmis skraidyklėmis 
susijusius įstatymus, tarp kurių buvo 
ir draudimas bepilotėms skraidy-
klėms skraidyti virš teritorijų, kuriose 
siaučia gaisras. Bepilotės skraidyklės 
trukdė dirbti ugniagesiams gesinant 
Kalifornijoje neseniai siautusius miš-
kų gaisrai.

JAV armijos veterano vestuvėse 
pabroliu tapo jo šuo

JAV armijos veterano Džastino 
Lansfordo vestuvėse vyriausiuoju 
pabroliu tapo jo auksaspalvis retrive-
ris Geibas, praneša “The Huffington 
Post”.

2012 metais Dž. Lansfordas grįžo 
į tėvynę po tarnybos Afganistane, kur 
per sprogimą jis neteko kairiosios 
kojos. Tada amerikiečio gyvenime at-
sirado Geibas, kuris dalyvavo progra-
moje “ Warrior Canine Connection”. 
Pagal šį projektą padedama neįga-
liems veteranams įveikti potrauminį 
sindromą, jiems parūpinama šunų 
kompanionų. “Geibas visur seka pas-
kui mus, todėl nusprendėme, kad ves-
tuvės šiuo atžvilgiu irgi neturėtų kaž-
kuo skirtis”, - pareiškė žurnalistams 
Dž. Lansfordo žmona Kerol Balms. 
Sutuoktuvių ceremonija įvyko Flori-
doje. Savo ruožtu fotografas Bredas 
Holas pažymėjo, kad su Geibu viskas 
buvo kur kas paprasčiau negu su pa-
broliais per kitas vestuves. 
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