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Rajono valdantieji planuoja įvesti naują 
mokestį

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rajono valdžia svarsto au-
tomobilių stovėjimo aikštelę, 
Anykščiuose, šalia viešbučio 
„Puntukas“, padaryti mokamą. 
Kalbos apie tai mieste pasklido 
jau pernai, kai ši aikštelė buvo 
naujai išasfaltuota. Tokioms ži-
nioms pasirodžius viešumoje, 
nuomonių buvo pačių įvairiau-
sių – vieni tam pritarė, kiti to-
kiais sumanymais piktinosi. 

„Anykšta“ teiravosi, ką apie 
tai mano anykštėnų išrinktieji 
į Rajono Taryba, prie A. Bara-
naisko aikštės dirbantis versli-
ninkai. 

Jubiliejiniuose Sausio 13-osios 
renginiuose Signatarei vietos neatsirado

linas BiTVinskAs
linas.b@anyksta.lt

2016 metais Lietuva mini Lie-
tuvos laisvės gynimo 25-metį. 
Prieš 25-erius metus beginkliai 
Lietuvos žmones didvyriškai 
kovojo prieš sovietų agresiją ir 
apgynė Lietuvos laisvę. Tragiš-
kuose Sausio 13-osios įvykiuose 
sudėtos aukos iškovojo laisvę. 

Vienintelė anykštėnė, per 
Sausio 13-ąją buvusi įvykių 
epicentre, Aukščiausiosios Ta-
rybos pastate Vilniuje, Kovo 
11-osios Nepriklausomybės 
akto signatarė Irena Andrukai-
tienė į jubiliejinius renginius 
rajone nepakviesta. 

Nepriklausomybės akto signatarė Irena Andru-
kaitienė sako, kad ne visi deputatai išlaikė tų die-
nų psichologinį spaudimą. 

Jie nežino, ką 
reiškia gyventi 
nuo algos iki 
algos

Laikrodis ant savivaldybės sienos 
tikrina gyventojų reakciją

Vaidutis ZLATKUS, rajono 
Tarybos narys: „Man asmeniš-
kai buvo gražiau, kai vietoje 
paminklo Laisvei buvo fonta-
nėlis su laikrodžiu.“

„Pasusienis - tikras lietuviškas 
kaimas“

Skulptorius, aukščiausios 
kategorijos restauratorius Sau-
lius Milašius sukūrė ne vieną 
medžio skulptūrą. 

Daugelyje šalies miestų už automobilių stovėjimą vairuotojai moka apie 30 ct. Koks mokestis būtų 
taikomas Anykščiuose, kol kas jokių žinių.

Degalinės. Pranešama, kad „Lu-
koilas“ po Naujųjų metų traukiasi iš 
Lietuvos, tačiau Anykščių degalinių 
rinkoje jokių pokyčių nėra. Toliau su 
tais pačiais prekiniais ženklais vei-
kia visos keturios Anykščių miesto 
degalinės. Pokytis tik toks, jog jose 
neparduodamas alkoholis. Anykščių 
„Lukoilo“ degalinės direktorius Ge-
diminas Kriauza „Anykštai“ sakė, 
kad bent jau artimiausiu laiku degali-
nės reforma nėra planuojama.

Šaltis. Per šalčius į Anykščių li-
goninę dėl nušalimų atgabenti keli 
asmenys. Didžiausiam nelaimėliui 
amputuotos kojos. 

Projektas. Šiandien visi rajono va-
dovai sės aptarti 2016 metų Anykščių 
rajono savivaldybės biudžeto projekto. 

Vizitas. Ketvirtadienį Anykščiuose 
lankysis Aplinkos ministras Kęstutis 
Trečiokas. Anykščių rajonas - dar 
viena savivaldybė Aplinkos ministe-
rijos „žaliadienių” žemėlapyje. Tokių 
susitikimų metu siekiama atsakyti į 
specialistus ir gyventojus dominan-
čius klausimus apie atliekų tvarkymą, 
vandentvarką, daugiabučių renovaci-
ją, Europos Sąjungos paramos aplin-
kosaugai naudojimo galimybes.

Apsukruoliai. Latvijos turizmo 
agentūra „Gertruda“ už pasivaikščio-
jimą Medžių lajų taku renka dviejų 
eurų mokestį, nors ši pramoga nemo-
kama. Pranešama, kad nors Anykš-
čių turizmo informacijos centras ir 
Anykščių regioninio parko direkcija 
žino, kad kaimynai renka mokestį už 
tai, kas turi būti nemokama, protesto 
reikšti nemėgino.

Pokyčiai. Anykščių rajono litera-
tų klubo „Marčiupys“ koordinatorė 
Aušra Miškinienė pranešė klubo tary-
bos nariams, kad dėl asmeninių prie-
žasčių atsisako koordinatorės pareigų 
ir palieka klubą. Prie Anykščių vie-
šosios bibliotekos veikiantis literatų 
klubas „Marčiupys“ jau peržengė kū-
rybinės veiklos dvidešimtmetį, vieni-
ja per dvidešimt narių.

Vestuvės. Pernai Anykščių rajone  
susituokė 185 poros. Įregistruotos  
devynios santuokos, kai Lietuvos pi-
liečiai tuokėsi su užsienio valstybių 
piliečiais. 

Sausio 13-osios įvykių sukrėsti anykštėnai 
susirinko į mieto centrą. 1991 metai. 

jono jUneViČiAUs nuotr. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Pasikėsinimas. 2016-01-07 pa-

sikėsinta pavogti automobilį „Opel 
Vectra“, kuris stovėjo prie daugia-
bučio Svėdasų seniūnijoje. Pasikė-
sinimo metu apgadinta vairuotojo 
pusės durelių spynelė ir automobi-
lio užvedimo spynelė.

Smurtas. 2016-01-09, apie 21 
val. 10 min., Troškūnų seniūnijo-
je savo namuose neblaivus (1,60 
prom.) 29-erių vyriškis naudojo 
fizinį smurtą prieš 31-erių sugy-
ventinę. Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Rajono mero Kęstučio Tubio 
vidutinis mėnesinis darbo už-
mokestis – 2618 eurų, mero pa-
vaduotojo Sigučio Obelevičiaus 
– 2415 eurų. Savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Veneta Ver-
šulytė gauna 1348 eurų dydžio 
vidutinį mėnesinį darbo užmo-
kestį, o jos pavaduotojas Saulius 
Rasalas – 1236 eurus.

Mero patarėjai Donaldas Vai-
čiūnas ir Kęstutis Indriūnas savo 
kišenes kas mėnesį papildo 816 
eurų vidutiniu darbo užmokes-
čiu.

Tarp karjeros valstybės tar-
nautojų daugiausiai uždirba sa-
vivaldybės kontrolierius Artūras 
Juozas Lakačauskas. Jo viduti-

Jie nežino, ką reiškia gyventi 
nuo algos iki algos

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rajono valdžia nenoriai viešina informaciją apie tai, kiek uždirba 
savivaldybės institucijų darbuotojai. Jau įsibėgėjo sausis, o savivaldy-
bės interneto svetainėje jokių žinių, kokias algas valdininkai gavo pra-
ėjusių metų paskutinįjį ketvirtį. Šiuos duomenis viešinti privalu pagal 
Vyriausybės nustatytą tvarką.

Kol kas skelbiami tik 2015 metų trečiojo ketvirčio duomenys. Silpnų 
nervų skaitytojams tolimesnio teksto skaityti nerekomenduojame.

nis mėnesinis darbo užmokestis 
siekia 1294 eurus. Savivaldybės 
administracijos skyriaus vedėjai 
gauna 1260, jų pavaduotojai – 
1136 eurų dydžio vidutines mė-
nesines algas. Specialistų algos 
svyruoja nuo 769 iki 844 eurų.

Savivaldybės gydytojos Vaivos 
Daugelavičienės vidutinis mėnesi-
nis darbo užmokestis – 711 eurų.

Seniūnai į savo sąskaitas kas 
mėnesį gauna po 825, jų pava-
duotojai – 674 eurus.

Dirbantieji pagal darbo sutartis 
specialistai gauna 437 eurų dy-
džio vidutinius darbo užmokes-
čius, socialinio darbo organizato-
rių alga – 464 eurai.

Mažiausiai mokama darbinin-

kams – jų vidutinis mėnėsinis 
darbo užmokestis siekia 333 eu-
rus.

Per dvejus metus labiausiai iš-
augo mero ir mero pavaduotojo 
atlyginimai. 2014 metais mero 
vidutinis darbo umokestis siekė 
1668 eurus, mero pavaduotojo – 
1187 eurus. Kitų valdininkų atly-
ginimų vidurkiai išliko panašūs.

Valstybės tarnautojo vidutinio 
darbo užmokesčio tvarkos pa-
skaičiavimo apraše nurodoma, 
kad į darbuotojo vidutinį darbo 
užmokstį neįskaitomi per koman-
diruotes mokami dienpinigiai, 
todėl rajono vadovų bei savival-
dybės specialistų gaunami atlygi-
nimai yra dar didesni nei skelbia-
ma viešai.

Metai. Seimas 2016 metus paskel-
bė Bibliotekų metais. Taigi bibliotekų 
atstovai tikisi, kad šie metai bus kaip 
niekada geri, nes tiek bibliotekoms, 
tiek jų darbuotojams bus skirta dė-
mesio. Vilniaus apskrities Adomo 
Mickevičiaus viešoji biblioteka re-
konstruojama nuo 2007 metų, tačiau 
darbams dar nelemta baigtis, nors ti-
kėtasi, kad 2012 metais visos erdvės 
jau bus sutvarkytos. 

Apgadino. Penktadienį Klaipė-
dos kruizinių ir karo laivų terminalo 
krantinėje buvo apgadintas Karinių 
pajėgų patrulinis laivas “Aukštaitis” 
(P14). Anot Krašto apsaugos minis-
terijos, laivo galinę dalį apgadino 
platforma, kurią tempė laivas-vilki-
kas “Perkūnas”. Karinių jūrų pajėgų 
civilių ir karių bendradarbiavimo 
karininkas Antanas Brencius Eltą 
informavo, kad įvykio metu žmonės 
nenukentėjo, o nelaimė įvyko “Per-
kūnui” tempiant platformą su kranu 
iš “Baltijos laivų statyklos”. Policija 
alkotesteriu patikrino vilkiko “Perkū-
nas” kapitoną ir jo pavaduotoją. Abu 
jie buvo blaivūs. 

Licėjus. Kaune įsikūręs Generolo 
Povilo Plechavičiaus kadetų licė-
jus - mokykla, kur galioja griežtos 
taisyklės, kur mokiniai praleidžia 
beveik visą dieną, kur daug dėmesio 
skiriama tiek jų mokymui, tiek au-
klėjimui, tiek fiziniam parengimui. 
Tačiau sklinda gandai, kad kai kurie 
tėvai į šį licėjų atveda vaikus ne to-
dėl, kad šie ateityje norėtų būti kari-
ninkais, o kad juos ten perauklėtų.  
Šios mokyklos vidinė tvarka visai 
kitokia nei kitose mokyklose. Šiais 
mokslo metais Kaune įsikūrusiame 
licėjuje mokosi 403 vaikai, iš jų 154 - 
iš kitų miestų. Kitais metais mokinių 
jau bus 500. 

Tiltas.Alytuje artimiausiu metu 
bus atidarytas “Baltosios rožės til-
tas”. Statybos užbaigimo komisija 
penktadienį priėmė atliktus darbus, o 
tilto statytojai - bendrovės “Alkesta” 
darbuotojai atvėrė praėjimus. Pasta-
tytas aukščiausias Europoje pėsčiųjų 
ir dviračių tiltas, kurio ilgis - per 240 
metrų, o aukštis - per 30 metrų. Sta-
tinį sudaro metalinės konstrukcijos, 
jo dvi atramos stovi krantuose ir dvi - 
vandenyje. Didžiausias tarpatraminis 
atstumas - 93 metrai. Statytojai pripa-
žįsta, kad tai buvo didelė patirtis.

Pergalė. 1236 m. rugsėjo 22 d. 
mūšyje istorinėje Saulės žemėje buvo 
pasiekta europinės reikšmės perga-
lė, o dabar nušvito viltis tiek Šiaulių 
krašto šviesuomenei, tiek neabejin-
giems Lietuvos praeičiai žmonėms, 
kad Saulės mūšio 780 metų sukaktį ir 
Lietuvos valstybės atkūrimo100-metį 
galėsime pasitikti padoriai - su galų 
gale užbaigtais Saulės mūšio vietos 
Jauniūnuose įamžinimo darbais. 

Tragedija. Penktadienį, po 15 va-
landos, Šiauliuose, Ežero ir Tilžės 
gatvių sankryžoje kilęs namo gaisras 
nusinešė trijų - pusės metų, pusantrų 
ir trejų metų - mergaičių gyvybes. 
Pranešimą apie gaisrą ugniagesiai 
gavo kelios minutės iki pusės ketu-
rių. Atvykus gelbėtojams, dalis namo 
stogo jau skendėjo dūmuose. Į gais-
ravietę suvažiavo penki autocisternų 
ekipažai, policijos pareigūnų pajėgos, 
keli greitosios pagalbos ekipažai. Į 
vidų pro dūmų debesis patekę ugnia-
gesiai iš mansardos, kurioje buvo 
įrengtas vaikų kambarys, išnešė trijų 
mažylių kūnus. Medikai mergytėms 
padėti nebegalėjo. Manoma, kad jos 
užtroško dūmuose. 

Austėjos Šmigelskaitės pasako-
jimas apie Anykščių policininkų 
tarnybinį šunį Ūką ir jį globojantį 
pareigūną Nerijų Urboną („Ūkas ir 
jo šeimininkas“) per balsavimą su-
rinko 16,1 proc. balsų ir nusileido tik 
tradiciškai skaitomiausiam žurnalo 
tekstui, redaktorės Gražinos Šmi-
gelskienės skilčiai (19,4 proc.)

Policijos šuo – „Aukštaitiško formato“ žvaigždė
Išleidę naują žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numerį portale 

anyksta.lt tradiciškai klausėme, kuriuos tekstus skaitytojai atsi-
vertė pirmiausiai.

Rubrikos „Be diktofono“ tekstas 
„Lydėsiu Alvydą Katiną į Strasbū-
rą...“ pelnė 9,7 proc. balsų, „Ligo-
ninės vadovas kalba ne tik medici-
niniais terminais“ – 8,1 proc.  Už 
publikacija „Dvi spalvos, du broliai 
- ir du pasauliai“ (autorius – rašy-
tojas Rimantas Vanagas) balsavo  
6,5 proc., muziejininko Raimondo 

Guobio tekstas „Niūronys: dviejų 
muziejų kurortinis kaimas“ surinko 
4,8 proc. balsų.

Priminsime, kad UAB „Anykš-
tos redakcija“ leidžiamas žurnalas 
„Aukštaitiškas formatas“ parduoda-
mas visose Utenos regiono prekybos 
vietose. Žurnalą taip pat galimą nu-
sipirkti ir Panevėžyje, Vilniuje, Ku-
piškyje bei Ukmergėje. „Aukštaitiš-
kas formatas“ leidžiamas nuo 2007 
metų, jau išėjo 66 žurnalo numeriai.

-AnYkŠTA

Dažniausiai atvykdavo iš mums ar-
timo Daugpilio. Tačiau ir iš Kraslavos, 
Jūrmalos, Bauskės, Rygos, Madonos 
ar kitų vietelių atvykę „braliukai“ 
buvo įdomūs pasikalbėti ir smagią 
tik išrinkto prezidento Raimondo Vė-
juonio frazę prisiminti: „Vis pirms...“ 

Meilės ir saulės šalis Raimondas GUOBis

Pernai Anykščius aplankė, mūsų miesto ir apylinkių įdomybėmis, 
muziejais domėjosi ir užsieniečiai - rusai, baltarusiai, Vakarų valsty-
bių gyventojai, bet kaip niekad daug turistų buvo iš Latvijos. Netrūko 
jų ir siaurojo geležinkelio istorijos ekspozicijose, tad maloniai bendra-
vome ir net gražiausio latviško žodžio rinkimus surengėme.

Sumaniau imti ir gražiausių latviškų 
žodžių konkursą surengti. 

Tad grupe ar šeima atvykę latviai 
vis po penkis ar daugiau žodžių į 
mano storą stoties viršininko knygą 
įrašydavo. Ir štai sezonas baigėsi, o 
aš sueiliavęs, suskaičiavęs patyriau, 

Sužinojome sovietinių ideologų 
slėptą faktą, kad Žalgirio mūšis 
buvęs ne tik vakaruose, bet ir ry-
tuose, kai genialus Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės etmonas 
- kariuomenės vadas Konstantinas 
Ostragiškis su savo menkomis, 
nors ir 30 tūkstančių karių pajėgo-
mis, 1510 metais ties Orša sumušė 
tris kartus gausesnę Maskvos kuni-
gaikštystės kariuomenę. 

Ši pergalė leido lietuviams at-

Karžygiškas užmojis Raimondas GUOBis

Kalėdų švenčių dienomis tėvynėje viešėjęs iš Pienagalio kaimo prie 
Troškūnų kilęs jau beveik du dešimtmečius Kijeve gyvenantis vers-
lininkas, leidyklos „Baltija Druk“ vyriausias redaktorius Virginijus 
Strolia pasidžiaugė jo ir dar kelių patriotiškai nusiteikusių, įtakingų 
vyrų sumanymu atstatyti kadaise sovietų sunaikintą garsiojo LDK 
karvedžio, Oršos mūšio laimėtojo Kostantino Ostrogiškio antkapinį 
obeliską, rodė įspūdingo paminklo maketą.

sikvėpti nuo ilgokai užsitęsusių 
karų ir keliems dešimtmečiams 
sustabdė agresyviųjų rytų kaimynų 
veržimąsi. 1558 m. miręs garsusis 
vadas buvo palaidotas garbingoje 
vietoje, panteone Kijevo Marijos 
Dangun Žengimo sobore - Pečio-
ros Lavroje. Prasidėjus Antrajam 
pasauliniam karui, 1941 m. vasa-
rą, jau miestą užėmus vokiečiams, 
raudonieji partizanai susprogdino 
jau anksčiau užminuotą šventovę. 

Prieš penkerius metus V.Stroliai 
kartu su istorikų komanda renkant 
žinias apie LDK ženklus Kijeve, 
kilo mintis sunaikintą antkapinį 
obeliską atstatyti.

 Į projektą įsijungė Lietuvos am-
basadorius Ukrainoje Petras Vaitie-
kūnas bei keli Ukrainos parlamen-
to - Verchovnos Rados - deputatai. 
Prisimenant, kad K.Ostrogiškis 
buvo vyriausiasis karo vadas, pro-
jektą globoja abiejų valstybių ka-
riuomenių vadai. 

Aštuonių metrų aukščio obe-
liskas iš dviejų rūšių marmuro 
kainuos nemenkus pinigus, o 
projektą  įgyvendinti pasirinktas 
anykštėnams gerai pažįstamas 
skulptorius, paminklo vyskupui 
Antanui Baranauskui autorius Arū-
nas Sakalauskas.

Įspūdingo antkapinio obe-
lisko 1:15 maketą Virginijus 
Strolia atsivežė į Lietuvą.

Autoriaus nuotr.

Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio ir mero pavaduotojo Sigu-
čio Obelevičiaus vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šios ka-
dencijos pradžioje pakilo dvigubai.   jono jUneViČiAUs nuotr. 

kad gražiausi latvių kalbos žodžiai 
yra Saule ir milestiba (meilė). Juos 
siauruko lankytojai paminėjo net po 
tris kartus.  Šiek tiek rečiau paminė-
ti - tevzeme (tėvynė), laime, tolėliau 
- briviba (laisvė), skaisti (graži), vai-
variksne (vaivorykštė),  jura, dzim-
tene (gimtinė), veseliba (sveikata) ir, 
žinoma, saursliežu dzeltcels (siaura-
sis geležinkelis). 

Ech, kaip smagu būtų geriau daug 
geriau pažinti, išmokti mūsų arti-
miausių kaimynų - meilės ir saulės 
šalies gyventojų kalbą.
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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. 

spektras

Asociacija. Praėjusių metų rudenį 
Lietuvoje įsikūrė asociacija “Arti-
miems”, - kad suburtų nusižudžiusių 
žmonių artimuosius ir paskatintų 
mūsų visuomenę nebijoti kalbėti šia 
skaudžia tema. Taip pat asociacija 
siekė, kad atsirastų savipagalbos gru-
pės ir Klaipėdoje. Nuo šių metų sau-
sio 21 d. uostamiestyje tokia grupė 
pradės veikti. 

Nustatė. Nustatyta Paryžiaus šiau-
rėje prie policijos komisariato nukau-
to vyro tapatybė. Paaiškėjo, jog tai - 
iš Maroko kilęs 20 metų Ali Salahas, 
praneša televizijos kanalas BFM TV, 
remdamasis Prancūzijos teisėsaugos 
institucijomis.Nustatyti jo tapatybę 
pavyko pagal pirštų atspaudus, ka-
dangi anksčiau jis jau buvo sulaiky-
tas policijos.Taip pat pranešama, kad 
Paryžiuje nušautas vyras turėjo popie-
riaus lapą su jame nupiešta IS vėliava.
Policininkai nušovė peiliu ginkluotą 
vyrą, kai šis mėgino įsibrauti į poli-
cijos komisariatą Paryžiaus 18-ojoje 
apygardoje. 

Moterys. Į Austrijos Zalcburgo 
miesto policiją kreipėsi daug mote-
rų, kurios Naujųjų metų naktį tapo 
migrantų išpuolių aukomis. Tai pra-
nešė laikraštis “Die Presse”, leidinio 
duomenimis, viena iš merginų patyrė 
dviejų vyrų seksualinį priekabiavimą, 
vėliau jie pavogė jos telefoną. Mergi-
na policininkams papasakojo, kad “iš 
užsienio kilę jaunuoliai” vaikštinėjo 
grupėmis po 8-10 žmonių. Pastaro-
siomis dienomis Zalcburgo policija 
gavo dar kelis pranešimus apie tokius 
incidentus, kuriuose dalyvavo atvy-
kėliai iš Sirijos ir Afganistano. Sulai-
kytas 24 metų afganas, kuris viename 
iš miesto barų įžūliai kibo prie lanky-
tojos.

Persvarstys. Vokietijos kancle-
rė Angela Merkel, atsitokėjusi nuo 
šoko, kurį sukėlė jos kviesti vokietes 
prievartaujantys migrantai, išspaudė 
eilinį švelnų pareiškimą - esą Vokieti-
ja turi dar kartą persvarstyti klausimą 
dėl galimos už nusikaltimus nuteistų 
užsieniečių deportacijos. Taip Vokie-
tijos vyriausybės vadovė sureagavo į 
masinius moterų užpuolimus ir prie-
vartavimus šalies miestuose Naujųjų 
metų naktį. Vokietijos policija sulaikė 
31 įtariamąjį. Tarp jų yra devyni alžy-
riečiai, aštuoni marokiečiai, keturi si-
rai, penki iraniečiai, irakietis, serbas, 
amerikietis ir du vokiečiai. 

Nutraukė. Somalio URM paskel-
bė, kad šalis nutraukia diplomatinius 
santykius su Iranu, praneša AFP. “Šis 
žingsnis buvo žengtas kruopščiai ap-
svarsčius situaciją, juo atsakoma į ne-
paliaujamą Irano kišimąsi į Somalio 
vidaus reikalus”, - cituoja agentūra 
ministerijos pareiškimą. Pažymima, 
kad Irano diplomatams duotos 72 va-
landos išvykti iš šalies.

Neįmanoma. Slovakijos premjeras 
Robertas Ficas  pareiškė, kad pabėgė-
lių integracija šalyje yra neįmanoma. 
Anot premjero, jo vyriausybė neleis 
musulmonams sukurti “glaudžios 
bendruomenės”. Slovakijoje gyvena 
nedidelė kelių tūkstančių musulmonų 
bendruomenė. Slovakijos premje-
ras pranešė, kad jo vyriausybė mato 
aiškų ryšį tarp migrantų antplūdžio 
ir išpuolių Paryžiuje bei seksualinio 
priekabiavo ir apiplėšimų Naujųjų 
metų vakarą Vokietijoje. “Mes neno-
rime, kad tai, kas įvyko Vokietijoje, 
atsitiktų ir čia”,- teigė jis.

Parengta pagal 
elTA informaciją

@ Nuomonė: „Priverstinis 
gydymas nuo alkoholizmo nepa-
dės... nes trūksta alkoholikams 
suvokimo,kad jiems patiems reikia 
gydytis, be jokios prievartos. Čia 
tas pats kaip yra asmenų,kurie ser-
ga tuberkulioze ir nesuvokia, kad 
čia jiems reikia gydytis patiems 
savanoriškai,o ne su kažkieno pri-
verstine pagalba. Skurdas didesnė 
problema,kurią reikėtų spręsti iš 
esmės. Alkoholikų(tiek moterų,tiek 
vyrų) priverstinė sterilizacija būtų 
vienas iš geriausių būdų,kad to-
kių nelaimių,kai nukenčia patys 
bejėgiškiausi,būtų kuo mažiau. Va 
čia manau reikėtų stipriai padirbė-
ti nekreipiant dėmesio į visokias 
žmogaus teise ir t.t.“

@ Anykštėnė: „Pašalpos suga-
dino žmones. Būtų darbo, viskas 
būtų kitaip. Dabar po pašalpų, ko-
kius pirkinius perka? Dažniau alus 
nei maistas. Gal reikėtų duoti dalį 
maisto talonais arba mokėti dali-
mis., gal būtų kitaip.Arba dažniau 
lankyti po pašalpų. Yra žmonių, 

Žmones sugadino pašalpos
Po dar vienos tragedijos šalyje, kuomet tėvas šulinyje paskandino 

savo vaikus, sujudo šalies politikai, siūlydami alkoholizmo stabdy-
mo planus. Planuojama, kad alkoholikai bus gydomi priverstinai. 
Kaip manote, kokie šios problemos mastai Anykščių rajone? Ar 
socialiniai darbuotojai tinkamai atlieka savo pareigas, kad šeimo-
se būtų užkirstas kelias panašioms tragedijoms mūsų rajone? Ar 
Anykščių rajone ne per didelis alkoholio prieinamumas? Ką spren-
džiant šias problemas galėtų nuveikti Anykščių rajono valdžia?

kurie moka gyventi,bet tai tokių 
vienetai.“

@ Ona: „Įdomu ar nors vieną 
kartą gerbiamieji internautai krei-
pėsi į socialines tarnybas išgirdę, 
kad triukšmaujama bute, kuriame 
yra vaikų, arba pamatę, kad į tėvai į 
namus, kuriuose mažamečiai, tem-
pai krepšius bambalių. Įtariu, kad 
darėte tai, ką darau ir aš, matyda-
ma kaimyną, kuris būdamas girtas 
traktoriumi vežiojasi darželinukus. 
Pagalvoju, kam man gadinti san-
tykius su kaimynu, be to, jis turi 
žmoną, todėl ir nesikišu.“

@ Jonas: „Pranešk seniūnui, 
pletkai apsisuks ir jeigu ne padegs, 
tai padangą pradurs arba iškeiks 
viešai. Niekas nenori būti atpirki-
mo ožiu.“

@ xxx: „Ko norėti, prie to buvo 
einama 25 metus valdžia tautą gir-
dė skirdama pašalpas,kodėl anks-
čiau niekas pašalpų nemokėjo kas 
norėdavo gerti reikėjo užsidirbti 

pinigų alkoholiui. Sakysite darbų 
nėra, kas nori, tas randa. Kad tokių 
įvykių nesikartotų, reikia pašalpų 
mokėjimo dieną, vakarais daryti 
reidus namuose kartu su policija 
socialiniais darbuotojai, seniūnais, 
vaikų teisių specialistais ir t.t. Ra-
dai tėvą ar motiną girtą, vaikus 
laikinai išvežti į globos namus ir 
nutraukti pašalpų mokėjimą. Per 
3-6 mėn. negaudami pinigų ir ne-
turėdami ką ėsti kaipmat ras pas 
kokį ūkininką padirbėti ar kokiai 
močiutei malkas paskaldyti, kad 
gautų pavalgyti.“

@ Yyy: „Na jau nereikia pezėt 
nesąmonių, kad pašalpų mokėjimas 
Lietuvoje vyksta 25 metus. Kol ne-
mokėjo, visi gėrė atskiestą spiritą 
“Royal” ir apvaginėjo žmones tam, 
kad nusipirkt pilstuko.”Stambūs 
“royalio”pardavinėtojai prichva-
tizavo Lietuvos ūkį. Alus ir 18 
laipsnių stiprumo vynas nebuvo 
pardavinėjamas “bambaliuose”. 
Daug žmonių numirė nuo to pilstu-
ko. Po to pradėjo pilstyt alų, sidrą 
ir vyną į plastikinę tara po 2 litrus 
bei mokėt pašalpas. Tapo ramiau ir 
saugiau gyvent. Po to valdžią liepė 
pilstyt alų ir sidrą į 1 litro talpą, bei 
pradėjo iš pašalpinių atiminėt pa-

šalpas, nesakydama kur tuos pini-
gus deda. Dėl lėšų stygiaus vėl pra-
sidėjo vagystės bei plėšimai. Karts 
nuo karto psichopatai šiurpina 
visuomenę baisiom avarijom arba 
nužudymais. Nutraukus pašalpas, 
tamsta, ant 3 mėnesio liksi ir be 
triusikų, nes yra tikimybė, kad jie 
prievarta bus numauti ir parduoti 
pragėrimui.“

@ Ne viskas: „Ne viskas pa-
daryta....pašalpas reikia pakelt iki 
200 eurų.šaltuoju metų laiku(kada 
sušąlama nukritus į pusnį prie mi-
nusinės temperatūros) pakelt iki 
300 eurų.per 2-3 metus labai su-
mažės potencialių tragedijų kal-
tininkų dėl kepenų cirozės. Alko-
holiniai gėrimai turi būt prieinami 
nuo 500 m iki 3,5 km atstumu nuo 
namų.Vasaros sezono metu, nesil-
pnesni kaip 7,5 laipsnių stiprumo 
alkoholiniai gėrimai privalomai 
turi būti pardavinėjami paplūdi-
miuose. Kiekvienas kaimo viensė-
džio gyventojas per metus privalo 
distiliuoti 30 litrų spirito, užraugti 
80 litrų vyno, ne silpnesnio kaip 18 
laipsnių stiprumo.“

(komentarų kalba netaisyta,- 
red.past.)

-AnYkŠTA

Ar naujasis 
laikrodis rodo ir 
oro drėgmę?

Marijona FERGIZIENĖ, pen-
sininkė:

Savotiškai tas laikrodis ant sa-
vivaldybės sienos yra gerai. Ne-

Laikrodis ant savivaldybės sienos 
tikrina gyventojų reakciją
Ant Anykščių rajono savivaldybės pastato, virš pagrindinio įėjimo, 

pakabintas elektroninis laikrodis. Šis ne tik laiką, tačiau ir datą bei 
lauko oro temperatūrą rodantis laikrodis, anot savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotojo Sauliaus Rasalo, buvo pasisko-
lintas ir ant savivaldybės sienos pakabintas siekiant patikrinti gyven-
tojų reakciją. S.Rasalas „Anykštai“ sakė, kad tai – ne savivaldybės 
administracijos, o mero Kęstučio Tubio sumanymas.

„Vienas žmogus buvo atvykęs į savivaldybę ir pasiūlė laikrodį pa-
sikabinti nemokamai. Kol jis kabės, stebėsime, ar laikrodis teisingai 
rodo, ar jis reikalingas, kokia žmonių reakcija. Tai daugiau dėl savi-
reklamos. Jei tai pasiteisins, per viešuosius pirkimus laikrodį įsigysi-
me“, - „Anykštai“ sakė K.Tubis.

Pasak mero, yra sumanymas tokius laikrodžius pakabinti ir ant 
kitų aukštesnių miesto pastatų. Ar jie reikalingi, žadama atsiklausti 
ir pačių anykštėnų.

Iki šiol ant savivaldybės pastato nieko panašaus nebuvo, matyt, 
todėl žinia apie tai tarp internautų sukėlė tikrą komentarų audrą. 
Tuo tarpu miesto centre laikrodžio apskritai neliko, kai centrinėje 
aikštėje buvo pastatytas paminklas Laisvei.

supratau tik užrašo 11 01. Gal čia 
kokį oro drėgnumą rodo? Vėliau 
supratau, kad tai data. Mūsų namui 
tas laikrodis labai gerai. Laukdami 
autobuso į sodus matysime laiką. 

Laikrodis 
reikalingas ten, 
kur dideli 
žmonių srautai

Aldona DAUGILYTĖ, visuo-
menininkė:

- Nemanau, kad ant savivaldy-
bės pastato sienos laikrodžiui yra 
tinkamiausia vieta. Galvoju, kad 
tam turėtų būti parinkta vieta, kur 
didesni žmonių srautai. Tai galė-

tų būti ir autobusų stotis, ir šalia 
miesto aikštės stovinti vadinamoji 
„konservų dėžutė“.

O dėl siūlymo laikrodį sugrą-
žinti į Antano Baranausko aikštę 
vietoje paminklo Laisvei galiu pa-
sakyti tiek - blogai, kad tų žmonių 
atmintis siekia tik buvusį laikrodį.
Ši vieta yra sulaistyta už Tėvynę 
kovojusių žmonių krauju. Gink 
sviete, tik ne ši vieta.

Kokios dar gali 
būti diskusijos?

Vaidutis ZLATKUS, rajono 
Tarybos narys:

- Atrodo, kad laikrodis ant savi-
valdybės pastato sienos yra gerai. 
O kokios čia dar gali būti disku-
sijos? Laikrodžiai yra ant dauge-
lio savivaldybių pastatų, žmonės 
gauna informaciją apie laiką, orus. 

Svarbiausia, kad einame į priekį, o 
ne atgal. 

Anksčiau buvo daug kalbama 
apie laikrodžio įrengimą miesto 
centre, tačiau, manau, tai bus pa-
daryta perspektyvoje. Man asme-
niškai buvo gražiau, kai vietoje 
paminklo Laisvei buvo fontanėlis 
su laikrodžiu.

Anykštėnai 
mėgsta 
diskutuoti

Jurijus NIKITINAS, Anykščių 
rajono vietos veiklos grupės va-
dovas:

- Mačiau apie tai pranešimą 
„Anykštoje“, tačiau pats to laikro-
džio dar nemačiau. Esu matęs, kad 
tokie laikrodžiai yra įrengti kituose 
miestuose. Miesto laikrodis gali 
būti ir kaip įdomus sprendimas. 

Anykščiuose visada kyla daug 
diskusijų, kas yra susiję su mies-
to viešosiomis erdvėmis. Aš nesu 
šios srities žinovas, todėl laikausi 
neutralios nuomonės. Man tai nėra 
svarbu.

-AnYkŠTA
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(Atkelta iš 1 p.)
„Aš nemanyčiau, kad tokiame 

miestelyje reikėtų tą automobilių 
stovėjimo aikštelę mokamą da-
ryt“, - išgirdęs klausimą, sakė ra-
jono Tarybos narys, visuomenini-
nio rinkimų komiteto „A.Liogės 
sąrašas, remiamas N.Puteikio” 
atstovas Arvidas Pajuodis. Tie-
sa, labai greitai šiuo klausimu jis 
nuomonę pakeitė.

„Iš dalies visur prie komerci-
nių pastatų yra mokamos aikšte-
lės. Tada gal ir atvykusiems būtų 
daugiau vietos pasistatyti savo 
mašinas. Aš kol kas susilaikyčiau 
nuo tokio sprendimo“, - sakė 
A.Pajuodis.

Rajono Tarybos narys, Darbo 
partijos atsto-
vas Alfrydas 
Savickas šiuo 
klausimu taip 
pat neturėjo 
tvirtos pozici-
jos, nors buvo 
labiau linkęs 
laikytis nuomonės, kad automo-
bilių stovėjimo aikšteles Anykš-

Rajono valdantieji planuoja įvesti naują mokestį

čiuose apmokestinti dar ne lai-
kas.

„Čia labai rimtai reikėtų pagal-
voti. Kai automobilių stovėjimo 
aikštelių Anykščiuose trūksta, 
svečiai atvažiuoja, todėl iš vie-
nos pusės gal ir logiška būtų 
apmokestinti. Gal tai kažkiek ir 
sudrausmintų mūsų vairuotojus. 
Bet gal mes per daug viską nori-
me apmokestinti. Sutvarkėme tą 
aikštelę gal ir nelabai kokybiškai, 
bet ji vis vien patvarkyta“, - kal-
bėjo A.Savickas.

A.Savicko manymu, jei vis 
dėlto būtų nuspręsta automobilių 
stovėjimą Anykščiuose apmokes-
tinti, mokesčiai turėtų būti sim-
boliniai.

„Jeigu mes 
p a d a r y s i m e 
kaip Vilniuje, 
tai nežinau... 
Porai valan-
dų gal kokio 
euro ir reikė-
tų“, - svarstė 

A.Savickas.
„Daug kur galima apmokestin-

ti. Ir prie prekybos centro „Maxi-
ma“, ir kitur. Aplink pristatykime 
ženklų, kad mokama. Nežinau. 
Čia bus kaip su nerūkymo zonų 
paskelbimu. Daugelis nekreipia 
į tai dėmesio, o kontroliuoti nėra 
kam. Jeigu būtų automobilių sto-
vėjimas mokamas? Kiek visas 
tas dalykas kainuotų, dar reikia 
pagalvoti. Iš biudžeto lėšų. Aš, 
jeigu nuo širdies, būčiau prieš šį 
dalyką. Kol kas“, - pokalbio pa-
baigoje vis dėlto priėjo išvados 
A.Savickas.

Rajono Tarybos narys, soci-
aldemokratas Dainius Žiogelis 
mano, kad Anykščiams mokamos 
automobilių stovėjimo aikštelės 
nereikalingos.

„Net nežinau priežasties, kodėl 
automobilių stovėjimo aikštelės 
galėtų Anykš-
čiuose būti 
mokamos. Ne-
matau net ma-
žiausio reikalo 
tai daryti. Čia 
ne Vilniaus se-
namiestis. Ir ne 
Palanga. Ko-
kie gi aikštelėje šalia „Puntuko“ 
viešbučio automobilių srautai? 
Vos ne kiekvieną dieną ten kaž-
kur atvažiuoju, mašiną pasista-
tau. Ir nebuvo jokios problemos. 
Na, nebent prieš Kalėdas ar Vely-
kas vieną dieną daugiau žmonių 
būna parduotuvėse. Nemačiau aš 
nei vasarą, kad ta aikštutė būtų 
perkrauta, kai turistai čia važia-
vo“, - pastebėjo D.Žiogelis.

O gal toks mokestis padėtų pa-
pildyti rajono biudžetą?

„Neprasigyvens. Nematau tiks-
lo. Išgyveno tiek metų be mo-
kesčių už stovėjimą, išgyvens, 
manau, ir ateityje. Krizė pasibai-
gusi“, - kalbėjo D.Žiogelis, prisi-
pažindamas, kad toks klausimas 
jam buvęs gan netikėtas.

„Ko mes tuo siekiame?“, - to-
kia buvo pirmoji rajono Tary-
bos nario, partijos „Tvarka ir 
teisingumas” atstovo Raimundo 
Razmislavičiaus reakcija porta-
le anyksta.lt perskaičius kolegų 
pasisakymus apie mokamas auto-
mobilių stovėjimo aikšteles.

„Jeigu kalbėti apie tai, kad 
mes kažkam norime surinkti pi-
nigų, tai mano, kaip verslininko, 
nuomone, iš vienos aikštelės su-

rinksime pinigų tos įrangos eks-
ploatavimui arba administravi-
mui. Tikrai pinigų nesurinksime 
ir į miestą neturėsime ko inves-
tuoti. Jeigu mes tiesiog norime 
apriboti, kad toje aikštelėje ne 
visi statytų mašinas, tada klau-
simas – kam ta aikštelė, jei joje 
neleis statyti mašinų? Asmeniš-
kai galvoju, kad jeigu norime 
apmokestinti stovėjimą ir su-
rinkti pinigų kažkokiam tvarky-
mui ir nuostolių nepatirti dėl to 
apmokestinimo, tada ne vieną 
aikštelę reikėtų apmokestinti, 
o daugiau. Bet tada klausimas, 
o kur statyti mašinas? Aišku, 
mokėk ir statyk. O tiems, kurie 
kasdien dirba ir gyvena? Mano 
nuomonė šiuo klausimu skep-
tiška ir kaip buvusio policijos 

pareigūno, ir 
kaip verslinin-
ko. Kiekvienas 
s p r e n d i m a s , 
jei juo siekia-
me kažkokios 
naudos, turi 
būti pamatuo-
tas, ar neturė-

sime atvirkštinio efekto“, - sakė 
R.Razmislavičius, prognozuo-
damas, kad po apmokestinimo 
automobilių stovėjimo aikštelė 
šalia „Puntuko“ viešbučio būtų 
tiesiog pustuštė.

Šalia planuojamos apmokestin-
ti automobilių stovėjimo aikšte-
lės gėlių saloną „Lanka“ turintis 
verslininkas Algimantas Sudeikis 
sako, kad girdėti apie tokius pla-
nus Anykščiuose neįprasta.

„Anykščiai nėra jau toks mies-
tas. Kam tas apmokestinimas? 
Kad kažką išlaikyti arba didelis 
apkrovimas. Dabar lyg ir Anykš-
čiuose mašinos telpa“, - svarstė 
A.Sudeikis.

Ar dėl to nenukentėtų šalia 
aikštelės veikiantis gėlių salonas, 
kiti smulkieji verslininkai?

„Jeigu žmonėms yra reikalas, 
tai jie ir važiuos. Automobilius 
statys kitoje vietoje. Pats nu-
važiuoju į Vilnių. Jei reikia, tai 
ir sumoki, o ką darysi“, - sakė 
A.Sudeikis, vis dėlto prasitaręs, 
kad automobilių stovėjimo aikš-
telės apmokestinimo jis nepalai-
kantis.

Veterinarijos gydyklos – vais-
tinės „Fitoveta ir Ko“ vadovė 
Eglė Zondovienė, remdamasi 
savo verslo patirtimi kituose ša-
lies miestuose, pastebėjo, kad 
automobilių stovėjimo aikštelės 
apmokestinimas klientams ir pa-
čiam verslui gali atnešti daug ne-
patogumų.

„Turime patirtį Kaune. Apmo-
kestinus automobilių stovėjimo 
aikštelę, šalia kurios yra mūsų 
vaistinė, klientų srautas labai 
sumažėjo.Tas apmokestinimas ti-
krai nepadėtų, nes žmonės nenori 
statyti savo automobilių ten, kur 
yra mokama. Be to, mūsų prekės 
yra sunkios, žmonės perka mai-
šus, kurie sveria ir po 20 kilogra-
mų, todėl jas neštis kiltų keblu-
mų“, - kalbėjo E.Zondovienė.

Anot pašnekovės, jeigu auto-
mobilių aikštelę būtų nuspręsta 
apmokestinti, turėtų būti pagal-
vota apie galimybę klientams ja 
pasinaudoti bent pusę valandos 
nemokamai.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato vyresnysis specialistas 
Petras Pumputis „Anykštai“ sakė, 
kad kol kas automobilių stovėji-
mo aikštelių esą pakanka.

„Automobilių stovėjimo aikš-
telių apmokestinimas nėra poli-
cijos kompetencija. Policija tik 
dirba pagal priimtus teisės aktus. 
Vairuotojai, nenorintys susimo-
kėti už stovėjimą, bus priversti 
ieškoti kitų vietų mieste. Šiai die-
nai tokių vietų dar yra“, - paste-
bėjo P.Pumputis.

Kviečiame į „Žaliadienį“ 
Anykščiuose

Aplinkos ministerijos iniciatyva, pavadinta „Žaliadieniais“, to-
liau keliauja po Lietuvos savivaldybes. Ketvirtadienį, sausio 14 
dieną, Aplinkos ministerijos atstovai susitiks su Anykščių savi-
valda ir gyventojais.

Kviečiame Anykščių gyventojus aktyviai dalyvauti susitikime, ku-
riame jie išgirs atsakymus į jiems kylančius klausimus dėl Aplinkos 
ministerijos kuruojamų sričių: atliekų tvarkymo, vandentvarkos, dau-
giabučių renovacijos programos, Europos Sąjungos paramos nau-
dojimo galimybių sprendžiant aplinkosaugos klausimus.

09.15 - 09.45 val. Aplinkos ministerijos atstovai Anykščių r. Kavarsko 
pagrindinėje mokykloje – daugiafunkciniame centre susitiks su 2–4 
klasių moksleiviais  (P. Cvirkos 35, Kavarskas, Anykščių r.).

10.00 - 11.30 val. Aplinkos ministras kartu su ministerijos specialis-
tais susitiks su Anykščių r. savivaldybės atstovais. Susitikimas vyks 
Anykščių r. savivaldybėje (J. Biliūno g. 23, Posėdžių salėje 304, 3 a.).

16.00 - 17.00 val. Aplinkos ministerijos atstovai Anykščių regioninio 
parko direkcijoje susitiks su savivaldybės gyventojais (J. Biliūno g. 
55, Anykščiai).

Verslininkas Algimantas Su-
deikis sako, kad jam neiprasta 
girdėti apie planus automobi-
lių stovėjimo aikštelę apmo-
kestinti Anykščiuose.

Rajono Tarybos narys Rai-
mundas Razmislavičius į au-
tomobilių aikštelių apmokes-
tinimą skeptiškai žiūri ir kaip 
buvęs policijos pareigūnas, ir 
kaip verslininkas.

Rajono Tarybos narys Alfrydas 
Savickas mano, kad su aikštelių 
apmokestinimu nutiktų pana-
šiai kaip su mieste įrengtomis 
nerūkymo zonomis – esą niekas 
į tai net nekreiptų dėmesio.

Rajono Tarybos narys Lsdp 
Anykščių rajono skyriaus 
pirmininkas Dainius Žioge-
lis įsitikinęs, kad nauji mo-
kesčiai gerovės Anykščiams 
nesukurtų.

X – man: „Apmokestinus stovėjimo aikšteles su naujomis problemomis 
susidurs daugiabučių kiemų gyventojai. ieškodami nemokamų vietų vairuo-
tojai taikysis į jas, o žinant daugiabučių mašinų stovėjimo dydžius, kurie 
tokie yra dar nuo tarybinės planinės ekonomikos laikų, - makalynė neišven-
giama.“

Aha: „Dar už orą nemokam ir vaikščiojimą šaligatviais. Yra rezervų val-
džiai pasipinigaut.“

Va: „Reikia būtinai už valandą 5 eurai, Atsibodo VARGUOliAi pastato 
mašinas ir vietų nėra turtingam žmogui,dar reikia miesto įvažiavimo mokes-
tį padaryti 10 eurų, o tai pilnas miestas VARGUOliŲ.“

Tik už: „Aplamai miesto centrą siūlau padaryti pėsčiųjų zona.“

???: nesuprantu kodėl? Gal valdžiai nepatinka, kad atvažiavus neturi kur 
pasistatyti savo limuzinų? Tai taryboje įteisinkit raidę „V“, kuri reikštų, kad 
tai valdžia ir statyti galima kur nori, panašiai kaip invalidams.

nu jo: nebeturi iš kur mokesčių rinkti - žmonių juk nuolat mažėja, o valdi-
ninkams norisi gyventi geriau, juk euras - kainos kyla. Galų gale kaip kitaip 
parodysi tūpam anykštėnui, kuris svarbus tik per rinkimus, kad Anykščiai 
kurortas? Gyveni kurorte (bent taip kai kurie jų mano) tai susimokėk!

vat: vat ir permainos, kurias liberalai žadėjo. Apmokestins aikštelę, pas-
kui kiemus, kuriuose mašinas statom, tada ir įvažiavimą į miestą. Tai libe-
ralu

balsai internete (anyksta.lt):

...Jeigu mes padarysi-
me kaip Vilniuje, tai ne-
žinau... Porai valandų gal 
kokio euro ir reikėtų...

...Jeigu mes tiesiog nori-
me apriboti, kad toje aikš-
telėje ne visi statytų maši-
nas, tada klausimas – kam 
ta aikštelė, jei joje neleis 
statyti mašinų?..
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  Sunku, mums, niūroniečiams, 

pasiekti Anykščius. Autobusas va-
žiuoja tik kartą per savaitę, o atva-
žiavus reikia gerokai palaukti, kol 

Niūroniečiai tik kartą per savaitę gali 
atvažiuoti į Anykščius

jis parveža atgal. Labai gerai, kad 
centre yra biblioteka, kurioje dirba 
nuostabios moterys, kurios net ar-
batos sušalusiam išverda. Kai susi-

duri, net nustembi, kokie geri žmo-
nės. Taip pat, kai reikia visą dieną 
praleisti mieste, pajauti, jog labai 
svarbus dalykas yra tualetas, gerai, 

kad jis nemokamas. Mano many-
mu, šie du dalykai yra apčiuopiami 
valdžios darbai žmogui. 

Regina RYBAkOVA, niūronys

2015 m. rajono valdžia turi kuo 
pasigirti. Vien tik renovuotų namų 
Anykščiuose 24. Renovavime pada-
rė pertrauką, todėl galima ramiai ap-
svarstyti, kas tame darbo bare gerai, 
kas nelabai.

Renovavimo paskirtis suma-
žinti šilumos suvartojimą name. 
2015 lapkričio mėn. mažiausiai 
už šildymą mokėjo Žiburio 5 - po 
0,49 euro už kv.m.  Šaltupio 46 
po 0,51 euro  Ramybės  g. 5, Vie-
nuolio g. 15 po 0,52 euro už kv.m. 

Tragedijos nėra, kol už šildymą ir renovaciją moka valstybė 
Pradėjo renovuoti daugiabučius ir 
J.Biliūno g. Gražiai atrodo renovuo-
ti  J.Biliūno g. 26,28 daugiabučiai. 
Už šildymą J.Biliūno g. 28 lapkri-
čio mėn. mokėjo po 1,08 euro už 
kv.m. Bankui už paskolą mokės po 
246,58 euro už kv.m, plius palūka-
nos. Darbus atliko UAB „Anrestas”. 
Tragiškiausia padėtis J.Biliūno g. 
26 daugiabutyje. Už šildymą lap-
kričio mėn.1 kv.m. mokėjo po 1,23 
euro. Išrikiavus visus daugiabučius, 
J.Biliūno g. 26 daugiabutis praleido 

į priekį 23 renovuotus ir 22 nereno-
vuotus namus - J.Biliūno g. 6,8,10,18 
ir t.t.  Atsirado 46 vietoje. Palygini-
mui J.Biliūno g. 18 yra 45 vietoje. 
J.Biliūno g. 26 renovacija kainavo 
258,75 euro už kv.m. Buvo pasirin-
kę 1 variantą. Darbus atliko UAB 
“Anrestas”. Statybininkų g. 15 dau-
giabučio renovacijos 1 kv.m. kaina-
vo 77,87 euro. Už šildymą lapkričio 
mėn. mokėjo po 0,51 euro už kv.m 
(258,75 dalinu iš 77,87, gaunu 3,32)  
J.Biliūno 26 daugiabučio renovaci-

ja kainavo 3,32 karto daugiau negu 
Statybininkų g. 15. Atitinkamai šilu-
mos sunaudojo 2,41 karto daugiau. 
 Tragedijos nėra, kol už šildymą ir 
renovaciją moka valstybė. Nedrįstu 
pranašauti, kas bus, kai valdžia išsi-
pagirios ir reikės patiems gyvento-
jams mokėti už šildymą ir paskolą. 
Pirmieji renovavimui ėmė paskolą 
iš banko. Atidavinės skolą 20 metų. 
Nerenovuotų namų gyventojams 
geriau. Dabar galime taupyti pini-
gų renovacijai ir išsiversti be banko 

Pavadinimas - nuo upelės

Kaimo pavadinimas, gyven-
tojų nuomone, bus kilęs nuo per 
kaimą tekančio Susienos upelio. 
Nors prie didelio plento įsikūręs, 
kaimas niekada didelis nebuvo. 
Maždaug tiek gyventojų buvę ir 
praeito amžiaus pradžioje, tik so-
dybų buvę gal tris kartus mažiau. 
Šeimos tuomet didelės buvę, o 
dabar dalyje sodybų vos po vieną 
žmogų begyvena. 

Po Antrojo pasaulinio karo iš 
kaimo niekas nebuvo ištremtas į 
Sibirą, tačiau prie pat plento pa-

„Pasusienis - tikras lietuviškas kaimas“ jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Taip trumpai, drūtai apie Pasusienio kaimą pasakė Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gan-
siniauskas. „Žmonės ten geri, per 13 darbo metų neprisimenu, kad būtų kilę kokių nors didelių 
problemų, - pastebėjo seniūnas. – Kaime gyvena menininkas, mūsų kraštietis skulptorius, restaura-
torius Saulius Milašius, avių augintojas, Anykščių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Žilvinas 
Augustinavičius, o kiti - paprasti darbštūs ir ramūs žmonės“. 

Už 9 kilometrų nuo Anykščių pekeliui į Kavarską esančiame, su Zaviesiškio ir dar keliais nedide-
liais kaimeliais besiribojančiame  kaime, gyvenamąją vietą deklaruoja 34 gyventojai.

statytas paminklas primena, kad 
kaime 1946–ųjų sausyje NKVD 
kariuomenė apsupo Antano Jo-
gėlos–Ąžuolo, P.Semėno-Jagua-
ro ir Broniaus Sudeikio–Čigono 
partizanų būrius. Mūšyje žuvo 
19 partizanų, kurių pavardės iš-
kaltos prie plento pastatytame 
paminkle.

Iš nedidelio kaimo yra kilę 
net du kunigai broliai Vladas ir 
Edvardas Simaškos. Abu jau am-
žino atilsio iškeliavę,  Edvardas 
sulaukė net 102 metų. 

Kolūkmečiu kaimas priklausė 
„Laisvės“, „Gintaro“ kolūkiams, 

o šiuo metu stambiausias kai-
mo ūkininkas, Anykščių rajono 
ūkininkų sąjungos pirmininkas, 
Lietuvos avių augintojų asocia-
cijos vadovas  Žilvinas Augusti-
navičius augina 700 ėriavedžių. 
Avininkyste šis ūkininkas ver-
čiasi jau seniai, tačiau Lietuvą 
užklupus kiaulių marui šį ūkio 
šaka tapo dar populiaresnė. Nors, 
pasak Ž. Augustinavičiaus, iš 
avių dvarų dar niekas nepasista-
tė, ir taip visoj Europoj, tačiau 
pragyventi galima. Auginti avis 
ūkininkas paskatino savo gerą 
kaimyną, prieš dešimtmetį į tė-

Skulptorius, aukščiausios kategorijos restauratorius Saulius Milašius moko vaikus Anykščių dailės ir kū-
rybos mokykloje. 

Ne kartą yra nuskambėjusi 
frazė, kad autobusų stotis yra 
miesto vizitinė kortelė. Tikrai 

Autobusų stotis - baisi
taip.

Papasakosiu trumpai. Per patį 
vasaros gražumą atvyko pas 

mane viešnia iš Tauragės. Pirmą 
kartą į Anykščius autobusu per 
visą Lietuvą. Visą savaitę žavė-

tis žavėjosi Anykščiais (apgai-
lestauju, kad nebuvo Lajų tako, 
šiai miško mylėtojai tikrai būtų 
patikę, parodėme Puntuką). Bet 
kartą pasakė: „Neužsigauk, bet 
jūsų autobusų stotis – baisi.  

Kai įvažiavom į stotį, nenorė-
jau patikėti, kad jau pasiekiau 
Anykščius, bet vairuotojas pa-
tikino, kad tikrai. Teko išlipti.“ 
Tai va!

Birutė

paskolos. “Iš kur taupysime, jog gy-
vename nuo pensijos iki pensijos” - 
pasakys dauguma. Pamokysiu, kaip 
galima taupyti. Prieš Kalėdas, Vely-
kas ar gimtadienį vaikai skambina ir 
klausia, kokios dovanos mama no-
rėtų. Reikia diplomatiškai atsakyti, 
kad daiktų nereikia. Geriausiai būtų, 
jei kokį tūkstantėlį pervestumei į sąs-
kaitą, kur taupau namo renovacijai. 
Taip per metus sąskaita pasipildys 2 
ar 3 tūkstančiais.

Marijona FeRGiZienĖ

viškę iš Kauno į gimtąjį kraštą 
sugrįžusį S.Milašių. 

Avis augina ir skulptorius, 
restauratorius

Kavarske gimęs ir augęs 
S.Milašius skulptūra susidomėjo 
vaikystėje. Anykščių dailės mo-
kykloj mokęsis, menų studijas 
tęsė Kaune ir Vilniuje. Vilniaus 
dailės akademijoje įgijęs skulp-
toriaus – restauratoriaus magistro 
išsilavinimą, studijas tęsė aspi-
rantūroje, jam suteikta lipdybos, 
natūralaus ir dirbtinio akmens 
restauratoriaus aukščiausia kate-
gorija. Jis restauravo Vilniaus šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios, Vil-
niaus misionierių vienuolyno de-
koro elementus, istorinių Vilniaus  
Rasų ir Bernardinų kapinių ant-
kapinius paminklus. Darbus gali-
ma vardinti ir vardinti, tačiau už-
tenka pasakyti, kad gyvendamas 
Pasusienio kaime jis skulptūros 
pradmenų moko Anykščių dailės 
ir kūrybos mokyklos vaikus, dės-
to Vilniaus dailės akademijoje, 
vadovauja studentų praktikoms 
jų diplominiams darbams. 

Daugelio šalies ir tarptautinių 
skulptūros ir interjero parodų 
dalyvis pats kuria plastiškas me-
džio skulptūras, kurių keliomis 
pradžiugino ir kraštiečius. Prieš 
keletą metų - iškilia skulptūri-
ne kompozicija „Švč. Mergelės 
Marijos ėmimo į dangų“ prie 
Užunevėžio kaimo kapinių, me-
džio skulptūra prie Kavarsko gi-
rininkijos. Per  kalėdines šventes 
Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčios tikinčiuosius stebi-
no prakartėlė medinėmis Mari-
jos, Juozapo ir kūdikėlio Jėzaus 
skulptūromis. Jos natūralaus dy-
džio, na, gal šiek tiek didesnės, 
galima manyti, kad Juozapas 
buvo krepšininkas...

Štai toks neeilinis kūrėjas gy-
vena Pasusienyje, su juo susiti-
kome Kavarsko bažnyčioje prie 
prakartėlės skulptūrų.

Paklaustas, ar nepasigenda di-
dmiesčiuose pasilikusių studijų 
draugų, meno žmonių, S.Milašius 
teigė, kad jokios atskirties nuo 
sostinės ar Kauno kultūrinio gy-
venimo nejaučiąs.“Iki Vilniaus ar 
Kauno man 100 kilometrų, taigi, 
vos valanda su trupučiu kelio, - 
pastebėjo S.Milašius. – Juk dės-
tau Vilniaus dailės akademijoje, 
tad Vilniuje būnu gana dažnai. 
Gyvenimas mieste ar kaime turi 
savų privalumų ir savų trūkumų, 
tačiau aš esu patenkintas, kad nu-
sipirkau namą ir gyvenu būtent 
Pasusienyje. Kaimas medinėm 
trobom, nors senove jau nedvel-
kia. Geri kaimynai. O ir Anykš-
čiuose yra su kuo bendrauti“. 

Kaimynas Ž.Augustinavičius 
skulptorių, meno žmogų, sudomi-
no avininkyste. S.Milašius laiko 
60 – 80 vokiečių juodgalvių avių 
ir tai gera paspirtis šešių asmenų 
Margaritos ir Sauliaus šeimai, 
juolab kad joje du studentai. 

Paminklas 1946 metais žu-
vusiems partizanams. 

Autoriaus nuotr.
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kampas

Apie pastangas

linas BiTVinskAs

Norime pakeisti pasaulį. Jame 
daug neteisybės, skausmo, blo-
gio. Žmonės taiso pasaulį pagal 
savo supratimą. Visi siekia gerų 
tikslų, tačiau dažniausiai išeina 
„kaip visada“. Kokia yra pasi-
keitimų kaina? Man užsienio 
literatūrą dėsčiusi profesorė 
Irena Veisaitė, išgyvenusi ir ho-
lokaustą, ir sovietinę santvarką, 
yra pasakiusi: „Norint nužudyti 
1000 žmonių, reikia dviejų ka-
reivių su automatais, jie niekuo 
nerizikuoja, išskyrus savo sie-
lą. O tam, kad išgelbėtum vieną 
žmogų, reikia daugelio žmonių 
nepaprastos drąsos ir pasiauko-
jimo. Kai pagalvoju, aš nepri-
simenu tų blogų žmonių vei-
dų. Tačiau atsimenu kiekvieno 
gero žmogaus veidą, kiekvieną 
pasakytą gerą žodį.”

Visiškai sutinku su tokiais 
žodžiais. Iš kitos pusės, kiek 
žmonių Europai reikia, kad iš-
gelbėtų tuos į Europą plūstan-
čius pabėgėlius? Po Naujųjų 
metų šventimo Kelne Vokieti-
jos policija jau gavo apie 600 
pareiškimų dėl užpuolimų ir 
seksualinės prievartos, kuriuos 
įvykdė vadinamieji pabėgė-
liai. Taip, tie patys, kuriuos 
vokiečiai sutiko su gėlėmis ir 
plakatais. Beje, keista, bet po-
licija ir žiniasklaida iš pradžių 
paskelbė, kad „Naujųjų suti-
kimas praėjo saugiai“, paskui 
teigė, kad jiems „trūko pajė-
gų“. Tačiau, kai vokiečiai išėjo 
protestuoti prieš atvykusių mu-
sulmonų siautėjimą, atsirado ir 
reikiamos policijos pajėgos, ir 
vandens patrankos...

Taigi, ne taip paprasta išgel-
bėti vieną žmogų, net ir iš jo 
paties, kartais negalima būti 
gero veido žmogumi, ypač jei 
tave taikosi užmušti ar apiplėš-
ti.  Niekas iš esmės pasaulyje 
nesikeičia – skaičiau apie tai, 
kaip baigiantis Pirmajam pa-
sauliniam karui pasklido žinios, 
kad Rusijoje laisvai plėšikauja-
ma. Pasak karininkų, daugelis 
kareivių pasidarė neramūs, 
prašėsi namo – kaip gi taip, ten 
plėšia, o aš nedalyvauju, kol 
grįšiu, man nieko neliks... Tai-
gi, ta priešprieša tarp tų, kurie 
stengiasi pakeisti pasaulį au-
tomatais, ir tų, kurie stengiasi 
gelbėti žmones, yra amžina. 

Bjauriausia, kad yra tik dvi 
pusės, iš kurių mes galime pa-
sirinkti tik vieną.   

  

horoskopas
AVINAS. Gali lemti gerus poky-

čius verslo, profesijos srityje, arba jų 
noriai sieksite. Naujam polėkiui jus 
gali įkvėpti draugai, šeimos nariai. 
Asmeninių santykių, jausmų srityje 
taip pat ims daugėti aistros, roman-
tikos. 

JAUTIS. Geriau seksis, jei dirbda-
mi rimčiau įsigilinsite į dokumentus, 
reikiamus duomenis, informaciją. 
Su kitų pagalba turėtumėte lengvai 
tai įveikti. Galite gauti žinią, kuri jus 
nudžiugins. 

DVYNIAI. Tiktų ieškoti atsakymų 
į svarbius būties klausimus, spręsti 
globalines problemas, orientuotis į 
ateitį. Pravartu pagalvoti apie būtinas 
reformas. Neatsisakykite vykti į siū-

lomą renginį, pasimatymą. 
VĖŽYS. Jums tikriausiai nurie-

dės akmuo nuo širdies, nes pagaliau 
kažkaip išsispręs aktualus klausimas. 
Turbūt sulauksite realios partnerio pa-
ramos arba akivaizdaus patinkančio 
asmens dėmesio. Megzkite pažintis, 
gaivinkite nutrūkusius ryšius.

LIŪTAS. Jausite norą bendrauti, 
aiškintis santykius, ieškoti kompro-
miso. Išsakysite savo poziciją, ir tai 
įneš konkretumo į bendrą situaciją, 
perspektyvas. Drąsa, ryžtas, origina-
lumas ir tvirti argumentai jums išties 
gali atverti daug durų. 

MERGELĖ. Darbo reikaluose ne-
praraskite humoro jausmo ir gebėji-
mo lanksčiai elgtis su principais - kur 
reikia nusileisti, o kur reikia paspaus-
ti. Galite susitikti su asmeniu, iš kurio 
tikitės paramos, palaikymo. Tikėtinas 

smagus flirtas.
SVARSTYKLĖS. Šaunus laikas 

meilei, pramogoms, sportui bei užsi-
ėmimams su vaikais, jų lavinimui. Su 
mylimu žmogumi galite aptarti san-
tykių perspektyvas, ateities planus. 
Galimos malonios staigmenos.

SKORPIONAS. Stengsitės prisi-
derinti prie šeimos, partnerio, visuo-
menės keliamų reikalavimų, besi-
klosčiusių aplinkybių. Galite ką nors 
nupirkti buičiai palengvinti. Seksis, 
jei reikės ką nors suremontuoti, patai-
syti. Meilės fronte - žavios pagundos. 

ŠAULYS. Turėtų pavykti susitarti 
dėl kažkokio darbo, užsakymo, infor-
macijos. Galbūt čia jums pasitarnaus 
giminaičiai, seni draugai ar pažįsta-
mi. Šios dienos susitarimai - geras 
pagrindas ateities sėkmei. Atsakykite 
į gautus meilės laiškus. 

OŽIARAGIS. Žadins norą dirbti, 
sportuoti, tvarkytis, rūpintis grožiu, 
sveikata. Jeigu ieškote uždarbio šalti-
nio ar meilės, būsite itin aktyvūs. Tai 
gali pasiteisinti. Pastangos ir susitiki-
mai jūsų nenuvils. 

VANDENIS. Gali atsirasti nepa-
prastai daug kūrybinės energijos ir 
galimybių. Net neįtikėtini projektai 
turės galimybę įsikūnyti. Kažkoks 
žmogus ar įvykis suaudrins jausmus, 
emocijas. Būsite nusiteikęs kūrybai, 
meilei.

ŽUVYS. Mąstysite apie permai-
nas, veiklos perspektyvas. Jeigu tikė-
sitės iš kitų daugiau, nei jie pasirengę 
jums duoti, nuoskaudos neišvengia-
mos. Žvelkite giliau, nebūkite pavir-
šutiniški. Gaivinkite tai, kas stiprina, 
sutelkia jūsų šeimą.

-ELTA

Matė ir bėgančius deputatus

Paklausta, kur su gyventojais 
susitiks per jubiliejinius rengi-
nius, kada lankysis mokyklose ir 
ar ją kviečia į mokyklas susitikti 
su moksleiviais, I.Andrukaitienė 
išraiškingai tylėjo. „Jei atsakyti 
vienu žodžiu, tai ne, niekur nesu 
pakviesta ir niekur nedalyvau-
siu“,- „Anykštai“ sakė Signatarė.  
Ji kalbėjo, kad Aukščiausiosios 
Tarybos pastate praleistos lemia-
mos naktys ir dienos paliko neiš-
dildomą įspūdį. „Aukščiausiosios 
Tarybos pastate buvau bene vie-
nintelė anykštėnė, tiesa, dar buvo 
Vidmantas Žiemelis, tačiau jis vil-
nietis, tik čia buvo išrinktas. Tos 
naktys ir dienos yra neužmiršta-
mos“,- kalbėjo I.Andrukaitienė.

Signatarė pasakojo, kad lem-
tingus Lietuvai įvykius yra už-
fiksavusi ir popieriuje. „Aš tomis 
dienomis ir naktimis rašiau dieno-
raštį, kuriame fiksavau įvykius, ką 
pati jaučiau ir galvojau, ką darė 
aplink esantys žmonės“, - sakė 
I.Andrukaitienė. Paklausta, ar ne-
siruošia rašyti atsiminimų knygos, 
Signatarė kalbėjo, jog privalės tai 
padaryti. „Reikės. Manau, kiekvie-
nas signataras privalo tai padaryti. 
Iš bendros tokių prisiminimų, 
nors ir subjektyvių, panoramos, 
galima būtų suprasti, ką mes jau-
tėm, kokį psichologinį spaudimą 
patyrėm“,- sakė I.Andrukaitienė. 
Beje, signatarės teigimu, ne visi 
tautos išrinktieji atlaikė spaudimą 
ir elgėsi garbingai. „Pati mačiau, 
kaip kai kurie deputatai bėgo iš 
pastato, bet turėjo sugrįžti, nes 
aplinkui jau buvo barikados. Ir tai 
buvo vyrai. Žmogiškai suprantu, 
kad neišlaikė spaudimo“,- sakė 
I.Andrukaitienė.    

Ar, jos manymu, tinkamas dė-
mesys tragiškiems 1991 m. sausio 
įvykiams skiriamas mokyklose? 
I.Andrukaitienė teigė, kad viskas 
priklauso nuo konkretaus peda-
gogo. „Manau, kad medžiagos 
yra pakankamai, yra mokyklų, 
kurios pateikia įvykius deramai, 
tačiau yra ir tų, kuriose mini-
ma formaliai. Tai priklauso nuo 
žmogaus, kiek jis skiria dėmesio, 
kaip pateikia medžiagą“, - kalbėjo 
I.Andrukaitienė.  

Paklausta, kaip jaučiasi, kai tar-
si ir yra palikta nuošalyje per jubi-
liejinį minėjimą, I.Andrukaitienė 
sakė, jog patiria dvejopą jausmą. 

Jubiliejiniuose Sausio 13-osios 
renginiuose Signatarei vietos neatsirado

„Nors niekur šiemet renginiuose 
nedalyvausiu, tačiau tos dienos, 
naktys, tas prisiminimas, perga-
lės ir netekties jausmai, su mani-
mi yra visada, nesvarbu ar aš esu 
savo namuose, ar Vilniuje prie 
laužų, ar kažkur toli užsienyje“,- 
kalbėjo I.Andrukaitienė.

Sausio 13-ajai – Laisvės gy-
nėjų dienai – skirti renginiai 
Anykščiuose

11 val. šv.Mišios žuvusiems už 
Tėvynę Anykščių šv.Mato bažny-
čioje.

12 val. valstybinės vėliavos pa-
kėlimo ceremonija prie paminklo 
Laisvei Antano Baranausko aikš-
tėje.

12 val. 30 min. istorinės at-
minties valanda „Sausio 13-ąją 
prisimenant“ Anykščių kultūros 

centre.
18 val. Anykščių kultūros cen-

tre - vakaras „Pabūkime ir prisi-
minkime“. Dalyvauja mišrus cho-
ras „Salve cantus“, vyrų vokalinis 
ansamblis „Varius“, folkloro an-
samblis „Valaukis“.

Anykščių rajono S.ir L. Didžiu-
lių viešojoje bibliotekoje nuo sau-
sio 11 d. iki 29 d. veiks spaudinių 
paroda „Lietuva 1991.01.13 at-
minties ir vienybės akimirkos“.

Anykščių kūrybos ir dailės mo-
kykloje nuo sausio 13 d. iki kovo 
11 d. veiks moksleivių darbų par-
oda „Esmė“.  

Vilniuje vykstančius renginius 
transliuos televizija

Vilniuje Laisvės gynėjų dieną, 
Sausio 13-ąją, vyks tradicinė pi-
lietinė akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“. 
10 val. Kovo 11-osios Akto 

salėje vyks iškilmingas Laisvės 
gynėjų dienos minėjimas, skirtas 
Lietuvos laisvės gynimo 25-me-
čiui paminėti (renginys bus tiesio-
giai transliuojamas per LRT tele-
viziją ir radiją),

12 val. – Valstybės vėliavos 
pakėlimo ceremonija Nepriklau-
somybės aikštėje (renginys bus 
tiesiogiai transliuojamas per LRT 
televiziją ir radiją) ir Lietuvos 
kariuomenės Garbės sargybos 
kuopos iškilmingas paradas bei 
renginio dalyvių eitynės nuo Ne-
priklausomybės aikštės iki Kate-
dros aikštės.

15 val. Konstitucijos salėje 
Seimo vadovybės ir Vyriausybės 
nariai susitiks su žuvusiųjų arti-
maisiais ir nukentėjusiaisiais nuo 
sovietų agresijos 1991 metais.

Gyvenimas kaip upė bėga –
Čia žydi sodai, čia rudens šarma.
Tegul šiandien Tau žydi visos gėlės,
Tegul širdy ilgai gyvena šiluma.

80-mečio proga 
Stasę VANAGIENĘ, gyvenančią 
Anykščių sen., Bikūnų km., sveikina 

dukra Virginija, žentas Valentas, anūkai Darius su žmona Justina, Vytautas, 
Donatas, Vita, proanūkiai Nojus ir Vilius

Mielieji anykštėnai,

 minime Lietuvos laisvės gynimo 25-metį. Už šį ketvirtį 
amžiaus nepriklausomos Lietuvos dėkoju visiems, ant 
laisvės aukuro padėjusiems savąją auką. Tegul neuž-
mirštuolės žiedas – atminties ir pagarbos ženklas  – kas-
met primena žuvusius ne liūdesiu, o drąsa ir dėkingumu. 
Mylėkime savo kraštą ir būkime vieningi. Įrodykime, kad Laisvės gynėjų dovana 
ateities kartoms neliko pamiršta!

 Lietuvos Respublikos Seimo narys Sergejus JoVAIšA

(Atkelta iš 1 p.)
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parduoda

UAB „Anykštos redakcija“ 
priima skelbimus į šiuos 

laikraščius: 

„Gimtoji žemė“ 

„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“ 

„Kupiškėnų mintys“

„Molėtų Vilnis“

„Molėtų žinios“

„Mūsų  Ignalina“ 

„Utenis“

 „Utenos apskrities 

žinios“

 
gimė

Dominykas ŠAUČIŪNAS, gimęs 01 05
Kristianas SAVICKAS, gimęs 01 04
Edgaras VILUTIS, gimęs 12 29

 
pro memoria

Anykščių mieste
Kęstutis BURNEIKIS, gimęs 1952 m., mirė 01 07
Zinaida Veronika JUODELIENĖ, gimusi 1953 m., mirė 01 05
Bronė DIDIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 01 02
Domininkas Algirdas BURNEIKA, gimęs 1936 m., mirė 01 04

Anykščių seniūnijoje
Jonas ROZELIS, gimęs 1925 m., mirė 01 05

Debeikių seniūnijoje
Rima KISLAUSKIENĖ, gimusi 1945 m., mirė 01 01

Kavarsko seniūnijoje
Povilas DIGIMAS, gimęs 1957 m., mirė 12 31
Zenonas STANKEVIČIUS, gimęs 1948 m., mirė 01 07

Kurklių seniūnijoje
Aldona MAČIONIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 01 06

Svėdasų seniūnijoje
Morta Liucija RIMEIKIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 01 05

Traupio seniūnijoje
Sigita ŠEMELIŪNIENĖ, gimusi 1972 m., mirė 01 05

Viešintų seniūnijoje
Bronislava SAMAVIČIENĖ, gimusi 1922 m., mirė 01 07

“Teleloto” Lošimas Nr. 1031 
Data: 2016-01-10

Skaičiai: 18 44 21 03 26 29 
23 46 40 47 27 58 28 64 12 69 
53 57 49 07 63 34 71 59 13 52 
60 72 32 56 35 67 51 14 62 10 
33 04 (keturi kampai, eilutė, įs-
trižainės) 16 48 74 31 02 43 22 
73 11 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0436450 4000 Eur 0461390 

500 Eur 0087061 Automobilis 
“Nissan Note” 0404235 
Automobilis “Renault Captur” 
036*687 Pakvietimas į TV stu-
diją 035*480 Pakvietimas į TV 
studiją 037*777 Pakvietimas į 
TV studiją  009*358 Pakvietimas 
į TV studiją

perka

įvairūs

Portretas
Iš nuotraukos 

„Anykštos“
 redakcijoje

darome portretus 
laidotuvėms

 (iki A4 formato). 

Nuotraukos su 
rėmeliais 

kaina – 10,10 Eur.

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.40 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.60 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.
ŽŪK “DIEVo KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkačius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.

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.

Automobiliai, dalys

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.

Automobilius. Įvairių markių, gali 
būti su defektais, netvarkingi. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-685) 66572.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Brangiai - įvairius automobilius. Gali 
būti su defektais, nevažiuojantys. 
Atsiskaito vietoje, sutvarko dokumen-
tus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Kita

Bendrovė - grūdus, pupas, žirnius.
Tel. (8-680) 85841.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Nekilnojamasis turtas

4,49 ha (4,19 ha ariama, balas 36.0, 
unikalus 3464-0002-0042) žemės 
sklypą ir medinį gyv. namą 60 kv.m 
bendr. ploto Anykščių r. Skiemonių 
sen. Žiogų k., 11 000 Eur. 

Tel. (8-698) 25253.

Kuras

Malkas. Sausas, skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

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

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

Atraižas pakais ir supjautas. Malkas 
kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-629) 76267.

Kita

Ūkininkas nuolat - kokybišką mėsi-
nių kiaulių skerdieną puselėmis 40-
50 kg. Tik kaimiškai svilintos dujomis, 
atvėsintos. Subproduktus. Triušius 
ir jų skerdieną. Atveža nemokamai, 
greitai.

Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.

Įvairias naudotas plytas, plokštes, 
medieną. Pristato. 

Tel. (8-682) 92949.

Amonio salietrą (16,50 Eur/maišui), 
azofoską (20 Eur/maišui), amonio 
sulfatą (14 Eur/maišui), kitas trąšas. 
Pristato. 

Tel. (8-605) 49513.

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės sausio 14 d. dieną 17 val. 
Liudiškių g. 29 UAB ,,Jonroka’’

Organizuojame visų kategorijų vairavimo mokymo kursus.
Vykdome papildomus vairavimo kursus pažeidusiems KET. 

Būtina išankstinė registracija tel. 8 657 68156,
Liudiškių g. 29, Anykščiai UAB “Jonroka”

Brangiai pirksiu arba išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę Puntuko – Gražiavietės – Kurklių 

kadastrinėje vietovėje.
Mob. tel. (8-687) 76191

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

siūlo darbą
Žemės ūkio veikla besiverčianti 

įmonė - agronomui (-ei). 
Tel. (8-687) 76191, cv siųsti el. 

paštu: vygantas@anratas.lt.

ŽŪB “Elma” reikalingi gyvulinin-
kystės darbuotojai.

Tel. (8-682) 97420.
 
Ūkyje reikalingas fermos šėrikas 

– mechanizatorius, apgyvendina. 
Tel. (8-650) 86625.

Paslaugos

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Reikalingas autovežio vairuoto-
jas dirbti Europoje. 

Tel.: (8-655) 25778, 
(8-652) 52288.

Reikalinga šeima, neturinti žalin-
gų įpročių, dirbti ir prižiūrėti sody-
bą Zarasų rajone. 

Tel. (8-687) 80254.

Reikalingas žmogus, galintis 2 
savaites pavedžioti šunį.

Tel. (8-639) 86412.

Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.,
penktadieniais 8.00 - 16.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.,
šeštadieniais nuo 8.30 - 12.00 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  0,50 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300 egz.       Užs. Nr. 1442

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58. mob. (8-690) 
10727.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai: Sigita Pivorienė, tel. 5-82-46, mob. (8-623) 71239,
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835. 
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-82-46, mob. (8-675) 47714.
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius, tel/faks. 5-94-58.
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MOZAIKAšiandien

sausio 13 d.

sausio 14 d.

sausio 15 d.

sausio 12 - 15 d. jaunatis.

Arkadijus, Cezarija, Cezari-
jus, Vaigedas, Lingailė, Ernestas, 
Cezarė, Cezaris.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Veronika, Dargaudas, Gilvy-
dė, Iveta, Raimonda, Vera, Hi-
liaras.

Paulius, Skirgaila, Snieguolė, 
Meda, Povilas.

Feliksas, Teodozijus, Auksė, 
Hilarijus, Laimis, Lilija.

oras

-4

-3

redaktorei nežinant

NNN

sprintas

Tikrąją laimę surado Anykščiuose
Humoro nestokojanti LNK te-

levizijos laida „KK2” praėjusių 
metų pabaigoje žvilgsnį atkreipė ir 
į Anykščių kultūros centre režisie-
riumi dirbantį, populiarioje grupė-
je „Ambrozijoje“ Viktoro Beausio 
vaidmeniu kadaise garsėjusį Joną 
Buziliauską. 

TV laidoje buvo pasakojama 

apie Rokiškyje dirbusio, šeimą ir 
darbą praradusio, į girtavimo liūną 
įklimpusio aktoriaus ir režisieriaus 
liūdnoką likimą. 

Bet štai jam apsigyvenus  Anykš-
čiuose viskas pasikeitė it mostelė-
jus burtininko lazdele. Režisierius 
ne tiktai sėkmingai darbuojasi Kul-
tūros centre, stato spektaklius, bet 

ir porą metų nebevartoja svaigalų. 
Palankiai išspręsti ir šeimyniniai 

reikalai. Nors trečioji J.Buziliausko 
žmona už vyrą ir gerokai jaunesnė, 
tačiau tai netrukdo jų meilei. Be 
to, iš Rusijos persikėlusi gyventi į 
Anykščius aktorė ir žurnalistė Jev-
genija mielai vaidina ir savo vyro 
režisuotuose spektakliuose. 

 „Metų melagis“ iš Mačionių
Vienas gerokai „ugninio van-

dens“ į  savo skrandį supylęs  
mūsų rajono Skiemonių seniūnijos 
Mačionių kaimo gyventojas pano-

ro išbandyti uteniškių ugniagesių 
operatyvumą.

Puotaudamas mačioniškis net du 
kartus - ryte ir vakare - melagin-

gai iškvietė gesinti nesamo gaisro 
priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. 

Už melagingus iškvietimus 
linksmuolis sodietis buvo „apdo-

vanotas“ 90 eurų pinigine bauda. 
O „Utenos apskrities žinių“ lai-

kraščio žurnalistai, pasitikdami 
Naujuosius metus ir prisimindami 
2015-uosius, šiam Mačionių kai-
mo gyventojui skyrė „Metų mela-
gio“ vardą.

Sporto klubo vyrų drabužinėje 
įkyriai skamba kažkieno mobilusis 
telefonas.

Galop vienas vyriškis įjungia 
laisvų rankų režimą:

– Klausau…
Moteris:
– Brangusis, čia aš. Tu klube?
Vyras:
– Taip.
Moteris:
– Užėjau į vieną parduotuvę ir, 

žinai, radau tokį puikų odinį pal-
tuką. Ir tik 1000 eurų! Ar galiu jį 
nusipirkti?

Vyras:
– Na, jei jau taip nori, pirk.
Po poros minučių vėl suskamba 

mobilusis.
Moteris:
– Dar buvau užsukusi į Merse-

desų saloną. Kokie puikūs naujieji 
modeliai! Vienas man ypač patiko.

Vyras:
– Kiek?
Moteris:
– 60 000 eurų.
Vyras:
– Gerai, bet už tą kainą kad man 

būtų visi privalumai.
Dar po minutės vėl sučirškia 

skambutis.
Moteris:
– Tu – nuostabus! Ir dar… at-

simeni, mes buvo nužiūrėję tokį 
namą? Tai va, jis vėl parduodamas. 
Jie prašo 950 000 eurų.

Vyras:
– Na, gali pasiūlyti jiems 

900000.
Moteris:
– Gerai. Pasimatysim vėliau. 

Myliu!
Vyras:
– Iki.
Vyriškis išjungia telefoną. Ap-

linkui stovintys vyrai nustebę su-
sižvalgo.

Vyriškis:
– Gal kas žino, kieno čia telefo-

nas?..

Anykščių rajono savivaldybė 
praėjusią savaitę pakvietė čiuoži-
mo entuziastus  į miesto parką pa-
čiuožinėti.

„Anykštėnai ir visi kiti čiuožimo 
entuziastai yra kviečiami apsilanky-
ti miesto parke esančioje čiuožyklo-
je. Čiuožykla įrengta ant tvenkinio, 
nuvalius sniegą. Miesto parke esan-
ti čiuožykla apšviesta, tad bus gali-
mybė čia praleisti savo laisvalaikį 
čiuožinėjant ir vakarais. Atsineškite 
pačiūžas, šiltą šaliką, pirštines ir 
smagiai praleiskite laiką!“, - skel-
biama savivaldybės pranešime, kurį 

Čiuožimo entuziastai „liko ant ledo“...
papildo kažkodėl nevalytos čiuožy-
klos nuotrauka. O tai pro internautų 
akis tikrai nepraslydo...

„Net iš fotografijos matosi, kad 
ledas nevalytas. Liberalai net vai-
kams čiuožyklos normalios nesu-
geba įrengti. Gal pradėkite dirbti 
ir pasidomėkite kitų miestų ledo 
aikštelėmis!“, - piktinasi žmonės.

„Kam ta čiuožykla, kai miesto 
gatvės ir šaligatviai kaip čiuožy-
kla“, - antrina kiti.

Na, jei jau taip, tai bent pačiūžas 
nemokamai savivaldybė būtų pa-
siūliusi...

Nevalyta aikštelė nedžiugina.
Roberto AleksiejūnO nuotr. 

Slidinėjimas. Sausio 8-10 die-
nomis Madonoje (Latvija) vyko 
Lietuvos slidinėjimo čempio-
natas. Sprinto rungtyje Anykš-
čių KKSC sportininkai Jaunius 
Drūsys (vyrų grupė) ir Ąžuolas 
Bajoravičius (jaunių grupė) iš-
kovojo trečiąsias  vietas. Lukas 
Jakeliūnas (vyrų grupė) finišavo 
ketvirtas. 10 km klasikiniu stiliu-
mi Ą.Bajoravičius savo grupėje 
buvo greičiausias ir finišavo pir-
mas, o 15 km laisvu stiliumi fini-
šavo trečias. J.Drūsys vyrų gru-
pėje tokias pat distancijas įveikė 
ketvirtas ir šeštas, o L.Jakeliūnas 

penktas ir ketvirtas.
Kalnų slidinėjimas. Šeštadienį 

„Kalitos“ sporto ir pramogų cen-
tre vykusiose 2016 metų Lietuvos 
kalnų slidinėjimo jaunučių ir jau-
nių pirmenybėse ir varžybose dėl 
Kalitos kalno taurės dalyvavo 13 
anykštėnų. Varžybose dalyvavo 73 
kalnų slidinėjimo entuziastai, tarp 
kurių buvo nemažai kalnų slidi-
nėjimo meistrų. Pirmenybėse sė-
kmingai leidosi nuo kalno anykš-
tėnai vaikai Vytė Vilūnaitė, Laura 
Matiukaitė, Markas Talačka, Pijus 
Navikas, Tautvydas Vertelka, Jo-
nas Mačiulis, o Gabija Šinkūnaitė 
(treneris Marius Šinkūnas) užėmė 

antrąją vietą. Suaugusių varžybose 
savo amžiaus grupėse antrą vietą 
užėmė Jolita Šinkūnienė, trečią – 
Daiva Guobužienė, o tarp vyrų nu-
galėtoju tapo Gintautas Gotovskis, 
beje, šių varžybų rėmėjas. Kalitos 
kalno taurę iškovojo vienas geriau-
sių Lietuvos kalnų slidininkų aš-
tuoniolikmetis Rokas Zaveckas.

Krepšinis I. RKL A diviziono 
varžybose Anykščių „KKSC – Volu-
pis“ ekipa savaitgalį 114-85 sutriuš-
kino Kauno rajono „ASU-Tornado” 
bei 85-96 pralaimėjo Klaipėdos 
LCC tarptautiniam universitetui. Į 
kauniečių krešį P.Leščinskas įmetė 
28, L.Kirlys – 18, K.Raginis – 16 

taškų. Prieš klaipėdiečius rezul-
tatyviausiai žaidė D.Pavlovskis, 
pelnęs 28 taškus.  

Krepšinis II. Tęsiasi Anykš-
čių rajono krepšinio pirmenybės. 
Šeštadienį „Svėdasų“ komanda 
74:56 nugalėjo „Biomaistą“ ekipą 
ir į turnyrinę lentelę įsirašė trečią-
ją pergalę iš eilės.  Sekmadienį 
„Puma“ po pratęsimo 64-60 nu-
galėjo „Energetinę statybą“. „Li-
beralai“ 94-60 sutriuškino „Taifū-
ną“, „Troškūnietis” 66-58 įveikė 
„Anykščių KKSC“ . „Švietimo” ir 
„Policijos” rungtynės buvo atidė-
tos – jos vyks sausio 15 dieną 18 
val. 30 min.

Pietų Afrikoje raganosių 
brakonierius gaudantis 
šuo apdovanotas aukso 
medaliu

Pietų Afrikoje brakonierius gau-
dantis šuo už savo didvyrišką darbą 
ir pagalbą, gelbstint nykstančius ra-
ganosius, buvo apdovanotas aukso 
medaliu, skelbia BBC.

Ketverius pastaruosius metus 
“K9 žudiko” (K9 Killer) sekimo 
įgūdžiai padėjo sulaikyti 115 bra-
konierių Kriugerio nacionaliniame 
parke.

Šuns indėlis į raganosių populia-
cijos išsaugojimą yra “tikrai nepa-
prastas”, teigė Jungtinėje Karalys-
tėje įsikūrusi labdaringa veterinarų 
organizacija, aukso medaliais apdo-
vanojanti didvyrius gyvūnus. 

Baiminamasi, kad dėl brangių 
ragų medžiojami raganosiai gali iš-
nykti per ateinantį dešimtmetį.

Raganosių ragai yra itin paklau-
sūs Azijoje, kur yra naudojami tra-
dicinėje medicinoje dėl savo me-
namų gydomųjų galių, nepaisant 

to, kad raganosio ragas ir kanopos 
yra sudarytos iš to paties kaulinio 
audinio. Brakonieriai gyvūnus ap-
svaigina, ragą nupjauna, o raganosį 
palieka nukraujuoti.

Pareigūnas Amosas Mzimbas 
(Amos Mzimba) su “K9 žudiku” 
į įvykio vietą yra nuskraidinami 
sraigtasparniu, kur seka ir sulaiko 
ginkluotus brakonierius. 

“Man tikra garbė dirbti su K9. 
Labai džiaugiuosi, kad jis buvo ap-
dovanotas už savo nepaprastus įgū-
džius”, - sakė A. Mzimbas. 

Odesos uoste nuskendo
mėgstama L. Brežnevo 
jachta

Sekmadienį Odesos prekybos 
uoste per kelias minutes nuskendo 
kateris “Burevestnik”, kuris ka-
daise buvo mėgstama TSKP CK 
generalinio sekretoriaus Leonido 
Brežnevo jachta. Bet šis įvykis ne-
susijęs su dekomunizacija - tiesiog 
laivas buvo neprižiūrimas, praneša 
“newsru.com”.

Kaip papasakojo žiniasklaidai 
specialistai, kateris “Burevestnik” 
buvo pastatytas 1961 metais Lenin-
grado laivų statykloje karinėms jūrų 
pajėgoms. Vėliau jis buvo pritaiky-
tas valdžios atstovams gabenti. Tei-
giama, kad L. Brežnevas mėgo juo 
plaukioti ir dažnai tai darė.

Vėliau kateris labai ilgai stovėjo 
nenaudojamas. 1995 metais jį nu-
sipirko vienas Odesos verslininkas, 
bet neįstengė jo suremontuoti ir 
perpardavė. Nuo to laiko laivas tie-
sio rūdijo Odesos prekybos uoste, 
praneša “zn.ua”. 

Penkiametis prancūzas 
dviratuku išvažiavo ieškoti
pagalbos savo tėvui

Penkerių metų berniukas pava-
dintas Prancūzijos herojumi, kai 
vidury nakties dviratuku išvažiavo 
ieškoti pagalbos savo tėvui, kurį 
ištiko širdies priepuolis, rašo Pran-
cūzijos “The Local”. 

Vėlų trečiadienio vakarą Šiaurės 
Vakarų Prancūzijos srities Majeno 
lauko keliu dviračiu važiuojantį Ke-
viną Ženė (Kevin-Djene) pastebėjo 
vairuotojas ir sunerimęs sustojo 
paklausti vaiko, kas nutiko. Vietos 
žiniasklaidai vairuotojas papasako-

jo, kad berniukas lyjant lietui vilkė-
jo tik pižamą ir avėjo šlepetes bei 
buvo visiškai sustiręs nuo šalčio. 

Panikos ištiktas vaikas vyriškiui 
pasakė, kad mirė jo tėvas. Vairuo-
tojas nedelsdamas iškvietė policiją 
ir leido berniukui apšilti savo auto-
mobilyje. Pareigūnams atvažiavus, 
K. Ženė visas drebėjo ir buvo sunku 
suprasti, ką kalba. 

Galiausiai berniukui pavyko pa-
aiškinti, kad jo 58-erių metų tėvas 
jam ir jo dvimetei seseriai matant 
be sąmonės nugriuvo ant grindų. 
Vaikas paaiškino, kad iš namų iš-
važiavo ieškoti naktimis dirbančios 
mamos. Pareigūnams pavyko iš su-
trikusio vaiko išklausti namų adre-
są. Po pusvalandžio atsidūrę šeimos 
namuose, pareigūnai iš tiesų rado 
be sąmonės gulintį vyriškį, kurį iš 
karto išgabeno į ligoninę. 

Praėjus pavojui, berniuko tėvas 
pareiškė besididžiuojantis savo 
sūnaus drąsa. Jį gyrė ir jam padė-
jęs vairuotojas. “Jis pasielgė tikrai 
protingai. Berniuko motina vėliau 
man paskambino padėkoti ir pra-
nešti, kad jos vyras jau išleistas iš 
ligoninės. Pravirkau. Tai įvykis, 
nuostabiai sušildęs mūsų pasaulį”, 
- kalbėjo vyras. 

-ELTA


