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Griūvančios naujosios ligoninės patalpos labiau 
domina vandalus nei investuotojus Robertas ALEKSIEJŪNAS, 

Jonas JUNEVIČIUS

Rajono valdantiesiems sunkiai sekasi su investuotojų paieška. Praėjusių metų pabaigoje jų dėmesį 
bandyta atkreipti nenaudojamų naujosios ligoninės patalpų viešuoju konkursu, tačiau nesėkmingai.

Kavarsko seniūnui gyventojų keliamos 
problemos per menkos Robertas ALEKSIEJŪNAS

robertas.a@anyksta.lt

Kavarsko seniūnijos Pumpučių kaimo gyventojai skundžiasi, kad jų kaimą seniūnas Algirdas Gansiniauskas aplenkia dideliu ratu 
ir neatlieka jam, kaip seniūnui, pavestų funkcijų.

Kavarsko seniūnas teigia, kad gyventojai juo skundžiasi be pagrindo, tačiau Anykščių rajono mero pavaduotojas Sigutis Obelevi-
čius sako, kad dalį problemų seniūnas privalės išspręsti. 

Galbūt tokie pamatyti vaizdai ir atbaido potencialius investuotojus?

Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas sako, kad dažnai lankosi prie 
aukščiausio Lietuvos kryžiaus, todėl žino ir Pumpučių kaimo žmonių rū-
pesčius.

Anykščių rajono Taryba pernai 
lapkritį  patvirtino savivaldybės il-
galaikio materialiojo turto Ramy-
bės g. 15, Anykščiuose, viešo nuo-
mos konkurso sąlygas bei maloniai 
kvietė potencialius investuotojus 
dalyvauti negyvenamųjų patalpų 
viešajame nuomos konkurse.

Nustatyta vieno  mėnesio  nuo-
mos kaina - 109,56 Eur arba 0,01 
Eur už 1 kv. m per mėnesį. Nuo-
mojamas negyvenamąsias patalpas 
investuotojui nurodyta  naudoti 
sveikatingumo ar  apgyvendini-
mo ir su tuo susijusiai veiklai.

Paraiškos dalyvauti konkurse 
savivaldybei potencialūs investuo-
tojai galėjo teikti visą mėnesį.

„Paraiškų dalyvauti konkurse 
nebuvo gauta“, - „Anykštą“ infor-
mavo savivaldybės administraci-
jos direktorė Veneta 
Veršulytė.

Medikai 
pagalbos 
prašė 
policijos

Nuteisti žudikai
Panevėžio apygardos teismas 

nuteisė du jaunus anykštėnus, 
išgertuvių metu mirtinai su-
mušusius pirmąkart pamatytą, 
jiems į tėvus tinkantį vyrą. 

Vieninteliai Europoje norintys pilies
Rimantas VANAGAS, rašy-

tojas: „Man medinė pilis atro-
do kaip saldainis, kuris galėtų 
būti vienu iš Anykščių krašto 
simbolių.“

Po dvidešimt 
penkerių metų

Leonas ALESIONKA: „Ten, 
kur auga skurdas, visada išau-
ga ir diktatoriai.“

Šūkis. Sausio 22-24 dienomis 
Lietuvos parodų ir kongresų centre 
LITEXPO vyks tradicinė turizmo 
paroda ADVENTUR 2016. Parodo-
je dalyvausiantys Anykščių turizmo 
paslaugų tiekėjai bursis prie stendo, 
kurio šūkis „Anykščiai - žalioji Lie-
tuvos viršūnė!”.

Nurodymas. Nesiliaujant anykštė-
nų skundams dėl daugiabučių reno-
vacijos, rajono meras Kęstutis Tubis 
UAB „Anykščių šiluma“ direkto-
riui Virgilijui Vaičiuliui nurodė kelti 
bendrovės darbuotojų kvalifikaciją. 
Kalbama, kad šilumininkai iki šiol 
daugiabučių šilumos  mazgus prižiūri 
taip, kaip tai darė iki renovacijos, to-
dėl gyventojams ir kyla problemų.

Rinkimai. Savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotojas 
Saulius Rasalas ketvirtadienį važiuos 
į Svėdasų seniūniją, kur bus renkami 
seniūnaičiai.

Pokalbis. Rajono meras Kęstutis 
Tubis antradienį susitiks su Anykščių 
rajono savivaldybės kontrolės ir au-
dito tarnybos kontrolieriumi Artūru 
Juozu Lakačausku. Tai bus judviejų  
metinis pokalbis.

Avys. Lietuvos avių augintojų aso-
ciacijos vadovas Žilvinas Augustina-
vičius viešai pajuokavo, kad vilkams 
Anykščių rajone badauti neteks. „Mi-
tybinė vilkų bazė išliks – avių skaičių 
didinsime“, - Anykščiuose viešint 
Aplinkos ministrui Kęstučiui Trečio-
kui sakė Ž. Augustinavičius.

Mirtys. Anykščių rajone 2015 me-
tais sudarytas 521 mirties įrašas. Daž-
niausios mirties priežastys - širdies ir 
kraujagyslių ligos bei vėžys.

Mirtys II. 2015 metais rajone iš 
gyvenimo savo noru pasitraukė 4 
vyrai ir 1 moteris. Dėl nelaimingų 
atsitikimų (traumų, sužalojimų, pa-
skendimų, sušalimų, apsinuodijimų) 
mirė dar 13 žmonių.

Skelbimas. Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir telefo-
no numeris, antradienio „Anykštoje“ 
kainuos tik 3,10 euro, šeštadienio 
– 3,70 euro, jei skelbimą kartosite 
daugiau kaip 3 kartus, kiekvienas kai-
nuos po 2,90 euro.
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spektras

Temidės svarstyklės
Ginklas. 2016-01-08 apie 20 

val. 30 min. Kavarsko seniūnijo-
je, namuose, seife, rastas ir paim-
tas nelegaliai laikytas revolveris. 
Aplinkybės aiškinamos.

Konfliktai. 2016-01-17, apie 3 

val. 30 min., Troškūnų seniūnijoje 
buitinio konflikto metu, būdama ne-
blaivi (1,81 prom.) 51-erių moteris 
kelis kartus trenkė savo 49-erių su-
gyventiniui, kuris girtumą tikrintis 
atsisakė, į galvą. Įtariamoji sulaiky-
ta ir uždaryta į ilgalaikio sulaikymo 

kamerą.
2016-01-17 apie 13 val. Anykš-

čiuose, Liudiškių gatvėje, kilus 
konfliktui tarp sutuoktinių, neblai-
vus (2,02 prom.) 53-ejų vyras metė 
stiklinę į neblaivią (1,68 prom.) 43-
ejų žmoną ir prakirto jai galvą. Įta-

riamasis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Mirtis. 2016-01-16 Anykščių ra-
jono policijos komisariate  pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl 76-erių vy-
riškio, gyvenusio  Anykščių seniūni-
joje, mirties priežasties nustatymo.

„Kaip ten sako apie skyrybas 
šeimoje - nesutapo charakte-
riai...“, - kodėl sulaukė pasiūly-
mo susitarti, plačiau nekomenta-
vo R. Sereičikas.

Rimantui Sereičikui 
„pasiūlyta“ susitarti

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Iš Anykščių turizmo informacijos centro direktoriaus pareigų 
praėjusią savaitę „šalių susitarimu“ išėjęs Rimantas Sereičikas 
neslėpė, kad pirmoji tartis pradėjo ne jo „šalis“. Kitaip tariant, 
direktoriui buvo pasiūlyta gražiuoju išeiti iš darbo.

 „Jaučiuosi turintis galimybę 
atostogauti. Verčiam naują gy-
venimo puslapį ir keliaujame 
toliau”, - apie ateitį kalbėjo R. 
Sereičikas. Naujos darbo vietos 

jis sakė kol kas neatskleisiąs, ta-
čiau, matyt, liks Anykščiuose.

 Buvęs direktorius mano, kad 
po jo pasitraukimo kolektyvui 
bus lengviau, pasikeis viešas 
įstaigos vertinimo fonas. R. Se-
reičikas Anykščių turizmo infor-
macijos centrui vadovavo beveik 
8 metus. 

Laikinąja turizmo informaci-

jos centro direktore pakirta Vi-
landa Reikalienė, dirbusi šios 
įstaigos vadybininke. Priminsiu, 
jog gruodžio pradžioje iš darbo 
išėjo ir Anykščių turizmo infor-
macijos centrui pavaldaus Ka-
litos kalnų slidinėjimo centro 
direktorius Liudvikas Avietė, jį 
pakeitė buvęs aludaris Ramūnas 
Blazarėnas.

Anykščių rajono policijos virši-
ninko Rimanto Čepulio teigimu, 
kas gresia triukšmadariui, spręs 
Utenos vyriausiojo policijos ko-
misariato Licenzijavimo poskyrio 

Medikai pagalbos prašė 
policijos

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį Anykščiuose pas ligonį iškviesti medikai turėjo 
prašyti policijos pagalbos, nes ligonis „pažadėjo“ juos nušauti. 
Atvykę pareigūnai surinko paciento legaliai laikytus ginklus. Vy-
ras prieš medikus ginklais nemosavo, tik rėkė, kad nušaus.

pareigūnai. Vyrui gali būti ginklai 
ir negrąžinti...

1963 m. gimusiam vyriškiui po 
ilgalaikio girtavimo buvo kilusi 
psichozė, todėl jam buvo iškviesti 

medikai. Pacientas į ligoninę ne-
buvo paguldytas, jam tik suleisti 
vaistai.

Beje, medikė, kuri iškvietė po-
licijos pastiprinimą, neseniai pati 
bausta už tai, kad darbe pasirodė 
neblaivi…

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė Zita 
Neniškienė „Anykštai“ sakė, kad 

medikai pagalbos į policijos parei-
gūnus kreipiasi labai retai, tačiau 
vis dėlto pasitaiko pacientų, kurie 
geranoriškai nepriima pagalbos.

Kitas skandalistas įkliuvo Kavars-
ke. Per šeimyninį konfliktą žmona 
iškvietė pareigūnus. Jie ne tik „nura-
mino“ triukšmadarį, bet ir patikrino 
namuose buvusį seifą. Jame rastas 
nelegaliai laikytas revolveris. 

Taip pat solidariai priteista at-
lyginti nužudytojo dukrai ir sūnui 
padarytą neturtinę žalą – po 750 
eurų.

2014 metų gruodžio 15 dienos 
popietę Anykščiuose į iškvietimą 
nuvykę greitosios pagalbos medi-
kai rado lauke prie namo gulintį 
negyvą vyrą – 62 metų anykštė-
ną su smurto žymėmis ant kūno. 
Buvo sulaikyti minėtame name 
girtavę vyrai. Atliekant ikiteismi-

Nuteisti žudikai
Panevėžio apygardos teismas nuteisė du jaunus anykštėnus, iš-

gertuvių metu mirtinai sumušusius pirmąkart pamatytą, jiems į 
tėvus tinkantį vyrą. Iš Anykščių kilęs, Vilniuje pastaruoju laiku 
gyvenęs 26 metų Mantas Kurkis ir nuolatinės gyvenamosios vie-
tos neturintis 27 metų Kęstutis Luščiauskas pripažinti kaltais dėl 
2014 metų pabaigoje įvykdytos žmogžudystės. Jiems  skirta po 12 
metų laisvės atėmimo. 

nį tyrimą paaiškėjo, kad čia nuo-
lat buvo girtaujama. Kai nelaimės 
išvakarėse užsuko M.Kurkis ir 
K.Luščiauskas, namo šeimininkas 
jų paprašė išvyti vieną pas jį jau 
kurį laiką prisiglaudusį vyrą. Pri-
kėlę kitame kambaryje miegojusį 
žmogų, jauni vyrai ėmė jį mušti, 
spardyti, o vėliau leisgyvį paliko 
gulėti ir išėjo žaisti į lošimų apa-
ratų saloną.

Rytojaus dieną užsukusių kitų 

sugėrovų namo šeimininkas pa-
prašė išvesti sumuštą ir dejuojantį 
anykštėną lauk. Išvestas į kiemą 
vyras netrukus mirė. Vėliau teismo 
ekspertai nustatė, kad jam buvo 
suduota maždaug 30 smūgių į įvai-
rias kūno vietas.

Ikiteisminį tyrimą atliekantys 
Anykščių rajono policijos komi-
sariato pareigūnai netrukus sulaikė 
du įtariamuosius. Jie neneigė sugė-
rovo namuose surastą nepažįstamą 
vyrą mušę ir spardę, tačiau tvir-
tino, kad nuo jų smūgių vyriškis 
negalėjo mirti, esą jį vėliau galėjo 
mirtinai sumušti kiti svečiai ar pats 
namo šeimininkas.

Teismo proceso metu teisiamieji 
pradėjo tvirtinti, kad jų parodymus 
pareigūnai išgavo apgaule ir pa-
naudodami psichologinį spaudimą, 

o visa Anykščių policija yra ko-
rumpuota.

Tačiau Panevėžio apygardos 
teismo baudžiamųjų bylų kole-
gija tokius teisiamųjų aiškinimus 
įvertino, kaip norą išvengti atsa-
komybės. Šio nužudymo ikiteis-
miniam tyrimui vadovavusi, o 
vėliau valstybinį kaltinimą teis-
me palaikiusi Panevėžio apygar-
dos prokuratūros prokurorė Jele-
na Sabaliauskienė pabrėžia, kad 
anykštėnai sunkų nusikaltimą pa-
darė laukdami teismo už anksčiau 
padarytas nusikalstamas veikas 
– vagystes bei turto sugadinimą. 
„Jauni žmonės puolė mušti pirmą 
kartą matomą žmogų visiškai ne-
galvodami apie pasekmes. O jos 
– labai skaudžios: atimta gyvybė, 
o jiems patiems teks ilgus metus 
praleisti už grotų“, – sakė proku-
rorė.

-ANYKŠTA

„Siekiant didesnio „MV Group“ 
veiklos efektyvumo, planuoja-
ma „Anykščių vyną“ prijungti 
prie „Stumbro“, - BNS sakė „MV 
Group“ vadovas Česlovas Audrius 
Matulevičius.

„Anykščių vyno“ ir „Stumbro“ 
akcininkai sausio 28 dieną turėtų 
spręsti dėl bendrovių reorganizavi-
mo sąlygų parengimo.

D. Mockaus koncerno „MG Bal-
tic“ bendrovė „Mineraliniai vande-
nys“, be šių dviejų įmonių taip pat 
valdo „Alitą“.

Gruodį įsteigta bendrovė „MV 
Group Asset Management“, kurios 
kapitalas padidintas 108 mln. eurų. 
Rinkoje svarstyta, kad bendro-

„Anykščių vynas“ taps „Stumbro“ padaliniu
Verslininko Dariaus Mockaus netiesiogiai valdoma didžiausia 

Lietuvoje stipraus alkoholio gamintoja Kauno bendrovė „Stum-
bras“ ketina prisijungti kitą bendrovę „Anykščių vynas“.

vė galėtų perimti įmonių „Alita“, 
„Anykščių vynas“ ir „Stumbras“ 
valdymą, tačiau grupės atstovai 
BNS tokias kalbas neigė.

2014 metų pabaigoje koncerno 
„MG Baltic“ valdomi „Minerali-
niai vandenys“ iš „Swedbank“ gru-
pės įmonės „FR&R Invest“ ir Vy-
tauto Junevičiaus už 21,295 mln. 
eurų įsigijo 99,03 proc. „Alitos“ 
grupės, kuriai priklausė ir bendro-
vė „Anykščių vynas“, akcijų.

Kol kas nėra duomenų apie ga-
limus pasikeitimus „Anykščių 
vyne“. Realiausia, kad įmonės val-
dymo pakeitimas gamyklai dides-
nės reikšmės neturės. Šiuo metu 
AB „Anykščių vynas“ veikia kaip 

atskiras juridinis vienetas, tačiau jo 
savininkas yra „Alitos“ grupė, ku-
rią kaip ir „Stumbrą“ valdo  „MV 
Group“. „MV Group“ vadovas 

Č.A.Matulevičius yra dirbęs AB 
„Anykščių vynas“ generaliniu di-
rektoriumi.

-ANYKŠTA 

Centras. Šių metų sausio 12-oji 
įeis į Kauno miesto istoriją. Tądien 
Švietimo ir mokslo ministerija priė-
mė sprendimą - Nacionalinis moks-
lo ir inovacijų centras bus statomas 
Kauno Nemuno saloje.

Brigada. Uostamiestyje įvyko 
iškilminga Lietuvos kariuomenės 
Sausumos pajėgų Motorizuotosios 
pėstininkų brigados „Žemaitija” 
steigimo ceremonija. Teigiama, 
kad „Žemaitija” padės užtikrinti 
geresnę Vakarų regiono apsaugą. 
Lietuvos krašto apsaugos minis-
tras Juozas Olekas paaiškino, kad 
brigadą atkurti nuspręsta, kad būtų 
sujungti iki šiol pavieniai veikę ba-
talionai. „Žemaitija” pradėjo veikti 
nuo šių metų sausio 1 d. Šiuo metu 
ją sudaro Klaipėdoje įsikūrę štabas 
ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Butigeidžio dragūnų batalionas bei 
Tauragės rajone dislokuotas Lietu-
vos didžiojo kunigaikščio Kęstučio 
mechanizuotasis pėstininkų batali-
onas. 

Valstybinis. Darbas valstybės 
tarnyboje ne vienoje šalyje laiko-
mas prestižiniu, tačiau Lietuvoje vi-
suomenės požiūris į šį sektorių nėra 
teigiamas. Manoma, kad labiausiai 
jo įvaizdį gadina per pažintis į vals-
tybės tarnybą patekę, bet iš tiesų ne-
labai tinkami tokiai veiklai žmonės. 
Paprastai manoma, kad valstybės 
tarnyba patraukli mėgstantiesiems 
ramų gyvenimą,o adrenalino mėgė-
jai renkasi verslo džiungles. 

Pasas. Seimo Švietimo, mokslo 
ir kultūros komitetas surengė kon-
ferenciją, kurioje buvo diskutuoja-
ma, kaip Seimui pavasario sesijoje 
pasielgti - įteisinti nelietuviškus 
rašmenis paso pirmame puslapyje 
ar ne.

Pinigai. Nors įprasta, kad muiti-
nės tarnybiniai šunys apmokyti ieš-
koti daugiausia narkotinių medžia-
gų ar tabako gaminių, Lietuvoje 
jau turime vienintelį tarnybinį šunį, 
kuris moka ieškoti grynųjų pinigų. 
Ši funkcija labai svarbi, nedekla-
ruojantys pinigų sumų keliautojai 
nuo 5 metų belgų aviganės Tigros 
tikrai neišsisuks.Vilniaus teritorinės 
muitinės Mobiliųjų grupių skyriaus 
inspektorė kinologė Romena Bau-
rienė apie Tigrą atsiliepia pačiais 
geriausiais žodžiais. 

Bausmė. Du žmones nužudęs 
linkuvis 22 metų Šarūnas Žemaitis 
kalės iki gyvos galvos - taip vakar 
nusprendė Šiaulių apygardos teis-
mas. Linkuvos monstru pramintas 
Š. Žemaitis pripažintas kaltu dėl 
savo gyvenimo draugės 21 metų 
Samantos R. ir Linkuvos gimnazi-
jos sargo Algimanto P. nužudymo. 
Bausmę linkuvis privalės atlikti 
kalėjime. Nuo praėjusių metų ba-
landžio vidurio už grotų laikomas 
Š. Žemaitis tokį nuosprendį sutiko 
nerodydamas emocijų. 

Skolos. Pustrečių metų tylėjusią 
Laimutę Stankūnaitę prabilti pri-
vertė skolos advokatams, kurie jai 
ir jos dukteriai atstovauja nesibai-
giančiuose teismų procesuose. Iki 
šiol Lietuvoje vyksta šeši teismo 
procesai, kuriuose L.Stankūnaitė 
ir jos duktė yra pripažintos nuken-
tėjusiomis. Pasak kauniečio Stasio 
Stankūno, prašyti pagalbos jo duktė 
nusprendė todėl, kad nebepatogu 
prašyti advokatų, kuriems yra sko-
linga, atstovauti jai teismuose. 

Keičiantis „Anykščių vyno“ pavaldumui,  jo savininkai išliks tie 
patys.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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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

@ Tadas: „Manau 1-oji ir neatidė-
liotina - PILIES STATYBA. Pasku-
tiniu metu paaštrėjus santykiams su 
vakarais ir esant pirmoje vietoje gin-
klavimosi prioritetui šalyje - TURI-
ME NEPRARASTI GYNYBINIŲ 
POZICIJŲ (nes ginsimės nuo priešu 
ir užpuolikų)

Kitus tris punktus reikia perskirs-
tyti, atidėti geresniam laikotarpiui, 
o planuojamas jų lėšas skirti ginklu 
ir kitos karines technikos įsigijimui. 
Dali lėšų skirti maisto atsargu kaupi-
mui ir sandėliavimui. Paremiant ūki-
ninkai - supirkti iš jo visus užaugintus 
pomidorus ir pagamintus iš jų konser-
vus sandėliuoti pastatytoje pilyje, ga-
lima pasilikti juos ir nekonservuotus 
(jais galima bus apmėtyti puolančius 
pilį). Taip bus paremtas ir ūkininkas 
ir sustiprintos gynybines pozicijos 
rajone.”

@ Aš: „Durniausia idėja yra pilis. 

Laikas pradėti dirbti, o ne kelti problemas
Rajono meras Kęstutis Tubis Anykščiuose viešėjusiam Aplinkos 

ministrui Kęstučiui Trečiokui iškėlė keturias, jo manymu, Anykš-
čiams aktualiausias problemas. Tai – medinės pilies atstatymas 
ant Šeimyniškėlių piliakalnio, rašytojo Jono Biliūno paminklo at-
naujinimas ir atvėrimas, miesto parko sutvarkymas bei pagalba 
ūkininkui, kuris ketina statytis šiltnamius žemėje, kurioje slypi 
kvarcinio smėlio klodai. Kaip manote, kurią iš šių problemų bū-
tina spręsti neatidėliotinai? O gal yra ir kitų, mero neįvardintų 
problemų?

Čia neabejotinai.Kaimiška, nuvalkio-
ta iš stalčiaus ištraukta apdulkėjusi 
nefinė idėja. Jau prie 20 metų iš jos 
šaipėsi Lietuvos inteligentija, tačiau 
tais laikais pilis gal būtų pritraukusi 
lankytojų, kaip dabar Lajų takas. Bet 
XXI a. muliažų statymas istorinėje 
vietoje visiškas absurdas.”

@ Jo. Atvažiavusiems nėra kur 
mašinas pastatyt: „Jablonskio gatvę 
išplatinti įrengiant mašinų stovėjimo 
aikšteles (kaip prie vyninės). Dar 
Budavičiaus statant užtvanką, buvo 
numatytas ten parkas. Apie esamą 
parkelį, išplatinant kelią, taip pat turi 
būti ištisai stovėjimo mašinoms aikš-
telės.“

@ Tada aišku: „Šiltamiai! Turistai 
norės šviežių pomidorų.“

@ Marija: „Kompetencijos ir 
patirties stoka - didžiausia naujos 
valdžios problema. Pašalinus šiuos 
trukdžius, nebereiks nei pilies, nes ir 

jiems paties tai atrodys kvailas užmo-
jis, Baranausko paminklą atnaujins ir 
nepavers to problema, tas pats ir su 
parku. Pomidorų ar kitų augintinių 
veisimo verslu tegu užsiima versli-
ninkai, o ne valdžia. Kaip ir išspręstos 
problemos?“

@ Didelė problema: „Miesteliuo-
se ir kaimuose bėgiojantys palaidi 
šunys ir nebaudžiamumas. Dideli 
nuostoliai avių augintojams.“

@ Šalin nuo kvarcinio smėlio: 
„Tik visai būtų kvailas meras, jeigu 
leistų ūkininkui, tikriausia Juškai, 
statyti šiltnamius ant kvarcinio smė-
lio klodų.Tegul Juška nenori visur 
kuo daugiau apžioti, o pilnai tegul 
susitvarko tą, ką ir turi. Negi ne jo, 
kuris laikas sugriuvę šiltnamiai yra 
gal ten Šeiminiškių kaime, kiek pa-
važiavus iš Anykščių link Kavarsko, 
dešinėje kelio pusėje, kiek toliau 
nuo kelio. Buvo ir namas, bet gais-
ro metu, sako, kad sudegė. Jeigu vis 
dar mažai, tegul sau stato kitur, tik 
ne ant kvarcinio smėlio klodų, ko-
kia čia būtų betvarkė atimti iš UAB 
„Anykščių kvarcas“ žaliavas ir taip 
uždusinti šią įmonę. Nežinau, ar ne 
prie Gervinsko buvo lendama ant 

kvarcinio smėlio klodų projektuoti 
gyvenamųjų namų kvartalą, o da-
bar kitam gudručiui norima leisti 
šiltnamius statyti. Turės nuosavą 
sklypą, šiltnamiai bus, ar nebus, 
bet nenustebčiau, jeigu iš ūkininko 
galėtų prireikti „Kvarcui“ ir smėlio 
žaliavas pirkti. Mūsų rajono valdžiai 
būtų visai nesvarbu, kaip įmonė be 
žaliavų galėtų dirbti. Gal aš visai ir 
glušas, gal šiltnamiai daugiau duos 
naudos rajono biudžetui negu UAB 
„Anykščių kvarcas“ įmonė. Kaip be-
lieka vertinti tokią Anykščių valdžią, 
jeigu iš įmones būtų atimti kvarcinio 
smėlio klodai.“

@ Problema: „Problema ta, kad 
meras neturi rimtos strategijos, neturi 
globalesnio mąstymo. Pamanykite tik 
kokia “sudėtinga respublikinės reikš-
mės problema”- paminklo rašytojui 
atnaujinimas. O apie šiltnamius, tai 
......“

@ Haubica: „Metai praėjo, laikas 
pradėti dirbti, o ne problemas iškėli-
nėti.”

-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta,- 

red.past.)

Žinią skleidžia du 
dešimtmečius

Antanas VERBICKAS, A. Bara-
nausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus direkto-
rius:

- Iš Anykščių jau du dešimtmečius 
skleidžiame žinią: Lietuvai, brangi-
nančiai gilias valstybingumo šaknis - 
būtina turėti XIII amžiaus, pirmojo ir 
vienintelio karaliaus Mindaugo laikų, 
gyvosios istorijos pažinimo vietą.

Niekas ir niekada nenuginčys, kad 
tai Anykščiuose gimusi anykštėnų 
iniciatyva, tačiau ji pirmiausia ski-
riama Lietuvos valstybės prestižui 
stiprinti. Juk Lietuvoje iki šiol nėra 
jokio istorinio paminklo valstybės 
kūrėjams – medinių pilių statytojams, 
kuris parodytų ir liudytų tūkstantme-
tę mūsų krašto medinę gynybinę ar-
chitektūrą. Todėl nė kiek neabejoju 
– valstybė kokiomis nors formomis, 
nebūtinai vien pinigais iš biudžeto, 
dalyvaus šiame projekte, jį rems ir 
padės įgyvendinti.

Vieninteliai Europoje norintys pilies
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis  Anykščiuose apsilankiu-

siam Aplinkos ministerijos ministrui Kęstučiui Trečiokui kaip vie-
ną svarbiausių problemų įvardino medinės pilies statymą ant Šei-
myniškėlių piliakalnio. Meras vylėsi ministro paramos ir pagalbos. 
„Jūs esate vieninteliai Europoje, kurie dar norite statyti pilį“, - di-
plomatiškai atsakė ministras, pridūręs, kad milijoniniai projektai 
(pilies statyboms reikia apie 450 000 eurų) nelabai realūs.   

Nerimstant aistroms dėl medinės pilies statymo ant Šeimyniš-
kėlių piliakalnio anykštėnų klausėme, ar tikrai mums reikia tos 
medinės pilies, ar tai tikrai viena svarbiausių rajono problemų, ar 
statybas pradėjus jos nevirs dar vienu anykštėnų galvos skausmu?

Anykščiams šis piliakalnis – dar 
neišsemtas kultūrinio turizmo rezer-
vas. Antrą dešimtmetį Šeimyniškėlių 
piliakalnio istoriniame komplekse 
pasitikdami turistus, organizuodami 
čia edukacines programas tūkstan-
čiams lankytojų, matome, kokia svar-
bi ir patogi ši vieta Anykščių krašto 
turistinei infrastruktūrai plėsti.

Galėtų būti 
Anykščių simboliu 

Rimantas VANAGAS, rašytojas: 
- Manau, kad kiekvienam stato-

mam objektui reikalinga motyvacija. 
Šiuo atveju jos turime labai daug. Tai 
ir literatūrinė motyvacija, apvaini-
kuojant legendas apie Anykščius, ir 
svari istorinė, žinant, kad ant  Šeimy-
niškėlų piliakalnio buvo pilis, iš jos 
eis link kitoje Šventosios pusėje esan-
čio Palatavio piliakalnio buvęs takas, 
brasta per Šventąją. 90–čia procentų 
čia buvo karūnuotas Lietuvos kara-
lius Mindaugas. Pastatytoje pilyje 

galėtų vykti folkloro ir senųjų amatų, 
teatralizuotos Mindaugo karūnavimo 
šventės. Tai galėtų būti erdvė, atspin-
dinti didingą viduramžių Anykščių 
krašto istoriją. 

Man medinė pilis atrodo kaip 
saldainis, kuris galėtų būti vienu iš 
Anykščių krašto simbolių. Mane ste-
bina tai, kad kai kam pilies statyboms 
reikalingos lėšos atrodo nepagrįstos, 
pernelyg didelės, tai tegu atsigręžia 
atgal ir pamatys, kiek milijonų kai-
navo jau įgyvendinti projektai, dėl 
kurių įgyvendinimo ir vertės būta ir 
esama nemažai diskusijų. Čia nerei-
kia ieškoti autentikos. Juk ir Valdovų 
rūmai Vilniuje nėra autentiški, visas 
atstatytas Varšuvos senamiestis nėra 
autentiškas. Esu tikras, kad pilies 
statybai išleisti pinigai pasiteisintų, 
medinė pilis taptų dar vienu turistų 
traukos objektu. Kita vertus, norėtųsi, 
kad turizmo ir Anykščių krašto lan-
kytojų bei anykštėnų problemos būtų 
sprendžiamos kompleksiškai. Eilės 
parduotuvėse, miesto centras dūsta 
nuo transporto, nėra aplinkkelio... 
Kiek naudos anykštėnams iš to sti-
chinio turizmo, kurį įvardinčiau kaip 
stichinę nelaimę. 

Projektas realus

Eugenijus PAJARSKAS, Anykš-
čių seniūnijos seniūnas:

- Jeigu medinę pilį ant Šeimyniš-
kėlių piliakalnio statyti tik už rajono 
biudžeto pinigus, manau, tai būtų 
nepakeliama našta. Tačiau girdėjau, 
kad ieškoma lėšų, ieškoma investi-
torių, tariamasi net su latviais. Galbūt 

pavyks pritraukti europines lėšas, 
tad projektas tampa realus. Kita ver-
tus, juk Lajų takas iš pradžių atrodė 
sunkiai įgyvendinamas projektas, o 
dabar juo džiaugiamasi. Prisimenu, 
kad ir Arklio muziejų, kuris dabar 
vienintelis toks Baltijos šalyse ir yra 
vienas lankomiausių Lietuvoje, pra-
dėjo kurti tik keli žmonės. Antai dėl 
Naujųjų Elmininkų vandentiekio jun-
gimo prie miesto tinklų prieš 4 metus 
idėja atrodė utopinė, o šiandien tai 
realybė. Priklausys, kaip kūrybiškai 
ir sutartinai šia linkme dirbs rajono 
valdžia, muziejininkai, statybininkai, 
kad projektas taptų realybe. 

Kuo daugiau 
turistams 
patrauklių objektų 

Lina TAMOLIŪNIENĖ, UAB 
„Paukštukas Pūga“ vadovė:

- Aš mačiau projektą ir esu už tai, 
kad pilis ant Šeimyniškėlių piliakal-
nio būtų pastatyta. Esu už tai, kad 
Anykščiuose būtų kuo daugiau turis-
tams patrauklių objektų. Prisimenu, 
kas dėjosi prieš Lajų tako statybas, o 
dabar tai bene lankomiausias objek-
tas Lietuvoje. Galbūt galima pastaty-
ti pigiau, gal pavyks pritraukti lėšų 
iš Europos Sąjungos fondų. Džiau-
giuosi kiekvienu esamu ir būsimu 
turistinės traukos objektu Anykš-
čiuose. Juk kai myli gyvenimą, jį 
susikuri tokį, kokio sieki. 

-ANYKŠTA

Žlugo. Nors dabar - pats žiemos 
įkarštis. Kailinių mėgėjai nebetrau-
kia, kaip buvo įprasta daug metų, į 
“Nijolės” salonus. Žinomos versli-
ninkės Nijolės Veličkienės kailių im-
perija, kažkada laikyta sėkmės isto-
rija, žlugo su triukšmu ir skandalais. 

Medaliai. Austrijoje vykstančių 
septintųjų pasaulio vaikų žiemos 
sporto žaidynių dailiojo čiuožimo 
solisčių varžybose Lietuvos atsto-
vės iškovojo net du medalius. Aukso 
medalis atiteko Paulinai Ramanaus-
kaitė. Mūsiškė iš viso surinko 89,52 
taško. P. Ramanauskaitė laimėjo tiek 
trumpąją, tiek laisvąją programas. 
Kita Lietuvos čiuožėja Ieva Mikelio-
nytė surinko 81,51 taško ir iškovojo 
bronzos medalį. 

Biudžetas. Bendros 2015 m. metų 
Lietuvos biudžetų pajamos - 6,947 
mlrd. eurų, faktinės - 7,108 mlrd. 
eurų. Valstybės biudžeto pajamų 
planas viršytas 1,1 proc., gauta 62,2 
mln. eurų daugiau, nei patvirtinta. Į 
valstybės biudžetą 2015 metais pla-
nuota gauti 5,666 mlrd. eurų pajamų, 
faktiškai įplaukė 5,728 mlrd. eurų. 
Palyginti su 2014 metais, gauta 5,4 
proc. arba 294,3 mln. eurų daugiau. 
Viršyti ir savivaldybių biudžetų pla-
nai. Planuota, kad į savivaldybių biu-
džetus 2015 m. įplauks 1,281 mlrd. 
eurų pajamų, faktiškai gauta 1,379 
mlrd. eurų - 98,7 mln. eurų, arba 7,7 
proc., daugiau nei planuota ir 176,3 
mln. eurų, arba 14,7 proc., daugiau 
nei 2014 metais.

Smurtas. Palestinietis sekma-
dienį įsiveržė į vienos izraelietės 
namus Vakarų Krante ir ją nudūrė, 
praneša BBC. Šešių vaikų motina 
kovojo su užpuoliku ir taip išgelbė-
jo savo vaikus. Saugumo pajėgos, 
padedamos sraigtasparnių, ieško 
įtariamojo, pabėgusio iš įvykio 
vietos žydų gyvenvietėje Otniele, 
netoli Hebrono miesto. Nelaimės 
metu žuvo į ketvirtą dešimtį įko-
pusi vaikų motina Dafna Meir. Per 
dar vieną incidentą Izraelio kariš-
kiai nušovė palestinietį, kuris bandė 
užpulti juos peiliu netoli Nabluso. 

Protestas. Maskva Lenkijai pa-
reiškė protestą dėl subjauroto Rau-
donajai armijai skirto paminklo Šče-
cino mieste.  “Lenkijoje įvykdytas 
dar vienas ciniškas vandalizmo aktas 
prieš sovietų memorialą. Centrinėje 
Ščecino aikštėje stovintį “Dėkin-
gumo Raudonajai armijai” pamin-
klą išniekino nenustatyti asmenys. 
Svarbu pažymėti, kad tai jau antras 
toks išpuolis per pastaruosius keletą 
mėnesių. 2015 m. rugsėjį apiplėšti 
kapai, kur palaidoti daugiau nei 3 
tūkst. sovietų karių. Dėl to Lenkijai 
pareiškiame stiprų protestą”, - sako-
ma Rusijos užsienio reikalų ministe-
rijos pareiškime.

Migrantai. Duodamas interviu 
dienraščiui “Suddeutsche Zeitung”, 
Vokietijos finansų ministras Volf-
gangas Šoiblė šeštadienį iškėlė idėją 
visoje Europoje įvesti mokestį benzi-
nui, kad būtų iš ko apmokėti dėl mi-
grantų krizės atsirandančias išlaidas, 
praneša AFP.  “Jeigu šalių naciona-
liniai biudžetai ar Europos Sąjungos 
biudžetas yra nepakankami, galima 
susitarti įvesti, pavyzdžiui, tam tikrą 
mokestį kiekvienam litrui benzino. 
Tokiu būdu atsirastų priemonių, kaip 
Europa galėtų greičiau reaguoti į pa-
bėgėlių krizę”, - sakė V. Šoiblė.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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AVINAS. Neblogas metas verslo 

išvykai, susitikimams su panašia 
veikla užsiimančiais pažįstamais. 
Sulauksite dėmesio, komplimentų 
ir patys kitus kažkuo nudžiuginsite. 
Vis dėlto būsite lengvai sunervina-
mi bei grės avarinės situacijos.

JAUTIS. Noriai bendrausite, su-
sitiksite su senais draugais, giminai-
čiais. Nusimato pokalbiai apie nu-
matomus pirkinius, naujos veiklos 
ar verslo galimybės, perspektyvas. 
Išgirstos naujienos bei nuoširdūs 
patarimai veiks tonizuojamai.

DVYNIAI. Būsite labai jautrūs, 
intuityvūs, jausite ilgesį. Įdomių iš-

gyvenimų teiks meilė, ypač jei do-
minantis asmuo kupinas paslapčių. 
Jeigu susidursite su pasirinkimo di-
lema, stenkitės rasti aukso vidurį ir 
protingai įvertinti savo galimybes. 

VĖŽYS. Dar kaip reikiant pa-
jusite atsipalaidavimo poreikį, ne-
svarbu kur būtumėte ir su kuo. Gali 
kilti noras svaigintis alkoholiu ar ki-
taip užsimiršti. Pasistenkite įveikti 
tokią pagundą ir susikaupti darbui. 
Nemaža avarijų grėsmė.

LIŪTAS. Savo energija, nuošir-
dumu daug ką užkrėsite gera nuotai-
ka. Kolegiški ir draugiški pokalbiai 
gali padėti geriau susivokti situa-
cijoje, o gal net pakreipti aktualius 
įvykius palankesne linkme. Negaiš-

kite per daug laiko prie interneto.
MERGELĖ. Bus rimta, dalykiš-

ka. Tačiau dalykinis pokalbis gali 
kažkuo priminti flirtą ar ginčą. Ti-
kriausiai norėsis įvesti kitokią tvar-
ką, arba kaip tik prieštarausite nau-
jovėms. Galite gauti svarbią žinią. 
Saugokite sveikatą. 

SVARSTYKLĖS. Gana palan-
kus finansiniams reikalams, refor-
mų aptarimui. Dvasinėje plotmėje, 
mokslo, kultūros srityse šiandien 
taip pat galima nemažai nuveikti. 
Tiktų publikuoti rimtus straipsnius, 
tvarkyti su užsieniu susijusius rei-
kalus.

SKORPIONAS. Staigmenos ga-
lite tikėtis iš sutuoktinio arba vers-

lo partnerio. Gali būti, kad dėl jos 
turėsite keisti dienotvarkę, planus. 
Įtampa turbūt nuslūgs reikaluose, 
susijusiuose su draudimu, akci-
jomis, skolomis. Rasite kuo pasi-
džiaugti.

ŠAULYS. Pasižymėsite darbe, 
versle ir tai duos apčiuopiamos 
naudos. Tačiau nebus lengva, nes 
teks derinti skirtingus interesus. 
Neabejotina tai, kad draugiškumas 
ir geranoriškumas bendraujant rei-
kalų negadins. Labiau prižiūrėkite 
vaikus.

OŽIARAGIS. Būsite nusiteikę 
gana žaismingai, pasižymėsite kū-
rybingumu. Aplinkinius stebinsite 
pagerėjusia išvaizda, subtiliu skoniu. 

Bus dar įdomiau, jei apie save jums 
primins senas gerbėjas ar buvusi 
meilė. Saugokitės avarijų, gaisro.

VANDENIS. Nepraleiskite pro-
gos sudaryti naudingą sandorį, pa-
skirti pasimatymą, geriau pažinti 
dominantį asmenį ar pademons-
truoti savo humoro jausmą, talentą, 
paskatinti kūrybinei ar sportinei sa-
viraiškai vaikus. Atsargiai kelyje.

ŽUVYS. Palankus metas daug 
ką aptarti, pasireklamuoti. Galite 
gauti neblogą pasiūlymą arba lauk-
tą laišką. Visgi verslo, nuosavybės 
reikaluose nepasikliaukite pirmu 
impulsu ir klauskite šeimos narių 
nuomonės. 

-ELTA

Savivaldybės Viešųjų pirkimų ir 
turto skyriaus laikinai vedėjos par-
eigas einanti Audronė Savickienė 
sakė, kad viešuoju konkurso būdu 
nenaudojamas naujosios Anykščių 
ligoninės patalpas 25-erių metų lai-
kotarpiui  bandyta išnuomoti pirmą 
kartą. Po pirmosios nesėkmės savi-
valdybėje tvyro nežinia.

„Nežinau. Spręsime, ką daryti 
toliau, o sprendimus priims rajono 
Taryba“, - „Anykštai“ sakė A. Sa-
vickienė.

Prieš daugiau nei porą dešimtme-

Griūvančios naujosios ligoninės patalpos 
labiau domina vandalus nei investuotojus

čių pradėta statyti Anykščių  ligoninė 
vadinama sovietinės gigantomanijos 
pavyzdžiu. Apleisti pastatai, daug 
kur apaugę krūmais, kelia siaubą. 
Ant kai kurių išplėštų durų pakabin-
tos lentelės su perspėjamu užrašu, 
kad vaikščioti draudžiama, pavojin-
ga gyvybei. Tačiau į pastatą galima 
patekti ir per langus be stiklų, o kai 
kur ir be rėmų.

Pastatų viduje kai kur jau ir sie-
nos ištinkuotos buvo, kažkada buvę 
geri langai su stiklo paketais, dabar 
nepataisomai suniokoti. Iki patalpų 
tinkamumo gyventi buvo likę visai 

nedaug. Dabar gi pastatai tikrai pa-
vojingi gyvybei, dabar juos kažkam 
nusipirkus gali tekti net perdengimus 
tarp aukštų ar stogo plokštes ardyti ir 
keisti naujom. Keliose vietose neži-
nia kada ir kieno lubų plokštės pa-
remtos mediniais statramsčiais. 

Nepaisydami įspėjančių lentelių, 
pastatuose lankosi ne tik langus su 
pasimėgavimu daužę paaugliai, bet 
ir Anykščių „bomžai“. Šen bei ten 
mėtosi išgerti alaus ar kito alkoholio 
buteliai. Net ir neapsvaigusiam yra 
didelė rizika nukristi į lifto šachtą ar 
iš vieno aukšto į kitą, arba išvis iš-

kristi  iš antro pastato aukšto per du-
ris, kurių nėra, ir nėra jokių atitvarų. 
Juolab kad ir dieną pastatuose tvyro 
prieblanda. Iki nelaimės - vienas 
žingsnis. Ar neatsitiks panaši trage-
dija, kaip senosios ligoninės apleis-
tuose pastatuose, kur buvo buvo ras-
tas lavonas?

Anykščių ligoninės vyr.gydytojas 
Dalis Vaiginas „Anykštai“ sakė, kad 
neveikianti ligoninės dalis – savival-
dybės nuosavybė.

„Mes dėl neveikiančios ligoninės 
dalies kažkam piršti savo nuomonės 
neturim teisės“, - sakė D. Vaiginas.

Tai, kad nenaudojamos ligoninės 
patalpos įdomios pašaliniams, D. 
Vaiginas sakė pastebintis, prieš ke-
letą metų keletas jų netgi atsidūrė 
policijoje.

Prieš savivaldos rinkimus žadėta, 
kad į nenaudojamas naujosios ligo-
ninės patalpas ateina investuotojas. 
Praėjusių metų sausį Anykščiuose 
viešint Sveikatos apsaugos ministrei 
Rimantei Šalaševičiūtei, tuometinis 
vicemeras Donatas Krikštaponis pa-
sakojo apie čia atsidarysiantį SPA.

„Rimtas investuotojas ateina į ne-
naudojamas naujosios ligoninės pa-
talpas. Beje, jam patalpų ten net per 
maža. Jose bus įkurtas SPA, pasta-
tytas baseinas, kurio ilgis 25 metrai, 
bus per 200 kambarių. Taigi, galima 
įsivaizduoti, kiek reikės vietinių dar-
buotojų“,- tuomet ministrei susitiki-
me su medicinos darbuotojais pasa-
kojo D. Krikštaponis.

Kai savivaldybė nepadėjo, 
parašė redakcijai

„Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymas 32 straipsnis. 
Seniūnijos ir seniūno funkcijos: 
17) organizuoja ir (arba) kontro-
liuoja savivaldybės kelių, bendrojo 
naudojimo teritorijų, kapinių, žel-
dinių, gatvių, šaligatvių valymą ir 
priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų 
apšvietimą, viešųjų tualetų paslau-
gų teikimą;”. Su Kavarsko seniūnu 
buvo apie tai kalbėta, tik pasakė 
tiek, kad „šaligatviai Pumpučių 
kaime nėra ir nebus valomi ir kam 
reikia tegul eina važiuojamąja da-
limi“. Gavus tokį atsakymą, susi-
siekėme su savivaldybe išsiuntėme 
laišką“, - „Anykštai“ pasakojo gy-
ventojai.

Praėjusių metų spalį apie proble-
mas Pumpučių kaime elektroniniu 
laišku buvo supažindintas mero 
pavaduotojas Sigutis Obelevičius.

Kavarsko seniūnui gyventojų keliamos problemos per menkos
„1: Gatvių apšvietimas dažniau-

sia yra įjungiamas dienos metu nuo 
10 valandos iš šviečia dienos laiku, 
o ryte kai yra einama į mokykla ir 
į darbą yra visiškai tamsu ta pati 
situacija ir vakarais šviesa nebūna 
įjungta.

2: Šaligatviai, kuriais reikia eiti 
yra neprižiūrėti, pilna duobių, į ku-
rias šlapiu metu kojos klimpsta ir 
slidinėjama, nes žemė Pumpučių 
kaime yra molinga. Pats visas ša-
ligatvis jau visiškai ištrupėjęs, ap-
gailėtinai atrodo.

3: Žiemos metu Pumpučių kaime 
šaligatviai nėra valomi “gal todėl 
kad visi eina važiuojamąją dalimi, 
nes ji yra vienintelė praeinama”.

4: Grioviai dažniausiai yra pjau-
nami viena karta per metus, apau-
ga žole ir užgožia šaligatvį, praė-
jus tokiu keliu visas būni aplipęs 
žolėmis. Kelione dar pasunkina 
medžių šakos kurios iki griovio 
nusidriekusios ir reikia atsitūpus 
praeiti.

5: Nuo Ukmergės pusės prie 
kelio ženklo yra apvažiavimas 
aplink Pumpučių kaimą ten yra 
medžiais užaugus visa pakelė. Iš 
Kavarsko pusės įsukant į tą kelią 
buvo ne vienas atvejis kai daug kas 
buvo vos nesusidūręs, tas pats ir 
išvažiuojant iš to kelio, norint iš-
važiuoti reikia mašina išvaryti iki 
vidurio kelio kad matytųsi ar nėra 
mašinų ir tada sukti į norimą pusę 
ir tai sudaro kas karta labai didelę 
avarine situacija“, - laiške (kalba 
netaisyta,- red.past.)  raše Pumpu-
čių kaimo gyventojai.

Anot laišką „Anykštai“ parašiu-
sių Pumpučių kaimo gyventojų, „iš 
visų išvardintų problemų išspręsta 
tik pirma dėl apšvietimo, pagal tu-
rimą informaciją seniūnui yra įsa-
kyta spręsti šias problemas tačiau 
jos nėra sprendžiamos.“

Seniūnas sniegą atsikasa pats

Kavarsko seniūnas Algirdas Gan-
siniauskas „Anykštai“ sakė, kad nė 
vienas Pumpučių kaimo gyventojas 
papasakoti apie keliamas problemas 
į jo kabinetą nėra atėjęs.

„Žinot, čia tas pats, kas į tuos pa-
čius Pumpučius važiuoti pro Skuo-
dą“, - vaizdžiai kalbėjo seniūnas.

A. Gansiniauskas prisipažįsta por-
tale anyksta.lt susipažinęs su gyven-
tojų problemomis, tačiau jos jam pa-
sirodžiusios menkos.

„Aš pats gyvenu ir atsikasu sniegą  
tam pačiam Kavarske. Ir visais laikais 
žmonės atsikasdavo. Aš nežinau, kur 
ta problema dabar. Kelininkai nusi-
tiesė tuos pėsčiųjų takus ir prižiūrėti 
juos priklausytų kelininkams. Prava-
žiavau, žiūriu – vieni nusikasa, kiti 
nenusikasa“, - apie neprižūrimus šali-
gatvius kalbėjo A. Gansiniauskas.

Teigia, kad gyventojai meluoja 
apie dieną šviečiančias lempas

Gyventojų skundai dėl gatvių ap-
švietimo, anot seniūno, yra elemen-
tarus melas.

„Nė karto nebuvo, kad dieną švies-
tų, o naktį – ne. 5-6 valandą vakare 
apšvietimas įsijungia, o 8 valandą 
išsijungia, o pagrindinėje gatvėje 10 
valandą išsijungia. Elementarus, gru-
bus melas. Nebuvo nė karto, klausiau 
ir komunalininkų, kad gatvių apšvie-
timas dieną šviestų. Būna, kad laikro-
džiai sugenda. Atrodo, kad seniūno 
nebus ir problemų nebebus“, - emo-
cingai kalbėjo A. Gansiniauskas.

Pakelių grioviai – 
kelininkų rūpestis

Dėl esą neprižiūrimų pakelių grovių 
Kavarsko seniūnas A. Gansiniauskas 
taip pat turėjo savo argumentus.

„Ten kelininkai prižiūri. Du -  tris 
kartus išpjauna. Galėsim kitais metais 
po kiekvieno šienavimo nufotogar-
fuoti ir jums su data nusiųsti“, - žadė-
jo seniūnas.

Ar dažnai pats A. Gansiniauskas 
lankosi minėtame Pumpučių kaime?

„Kasdien būnu. Na, ne kasdien, 
bet šiaip jau... Prie to kryžio, kuris di-
džiausias Lietuvoje, visą laiką žiūrim, 
tvarkom ir aš matau tą vietą“, - pasa-
kojo A. Gansiniauskas.

Pats su Pumpučių kaimo gyven-
tojais Kavarsko seniūnas pasikalbėti 
apie jų problemas susitikęs nebuvo.

„Paprastai gyventojai ateina į se-
niūniją ir pašneka, kur problemos. 
Bet ten problemų nėra! Nesakau, 
kad ten viskas gerai, gali būti ir 
geriau, bet nėra ten tragedijos. Žiū-
ri, kur žmonėms rimtos problemos. 
Užšalo vandentiekis, reikia padėti. 
O čia. Kaip pasakyti – yra bėdos ir 

yra išgalvotos tos bėdos“, - svarstė 
A. Gansiniauskas.

Vicemeras teigia, kad pakeles 
turi prižiūrėti seniūnija

Mero pavaduotojas Sigutis Obe-
levičius, „Anykštos“ paprašytas 
pakomentuoti Pumpučių kaimo gy-
ventojų iškeltas problemas,  sakė, 
kad po gautų Pumpučių kaimo 
gyventojų skundų, Kavarsko se-
niūnui A. Gansiniauskui pasiūlyta 
šaligatvių valymui pasitelkti „ati-
dirbinėtojus“. Kalbėdamas apie pa-
kelių valymą, S. Obelevičius turėjo 
priešingą nuomonę, negu Kavarsko 
seniūnas, teigęs, kad pakelėmis turi 
užsiimti kelininkai. S. Obelevičius 
žadėjo, jog pakelės krūmų valymą 
seniūnas A. Gansiniauskas bus įpa-
reigotas organizuoti pavasarį, kai 
atšils orai.

(Atkelta iš 1 p.)

(Atkelta iš 1 p.)

Mero pavaduotojas Sigutis 
Obelevičius sako, kad šali-
gatvis Pumpučių kaime nie-
kada nebuvo valomas, nes 
jis buvo kelininkų balanse, o 
savivaldybė negalėjo rūpintis 
svetimu turtu, todėl šaligatvio 
būklė yra prastoka.

Jo: “Jei ten dviračių takas, tai tegu seniūnas tuo taku pavažinėja, 
youtube’n įdėsim galės visas pasaulis pažvengti”

Dėmesio: “Kavarskas - skundikų kraštas. Žūt būt, net žviegdami nori “iš-
ėsti” savo seniūną. Kitą gal gaus auksinį, bet visiems vis tiek nebus geras.”

Atsakymas į Dėmesio: “Jo, visada kaltas ne tas, kuris neatlieka parei-
gų, bet tas, kuris pareikalauja atlikti JO pareigas. Kažkoks sovietizmas.”

 Faktas atsakymas į Dėmesio: “Mes - ne skundikai, mes užstojam sa-
vus, kurie už butelį pasirašo ir mums nereikia atidirbinėti viešųjų darbų.”

Kaimynas: “Nusikasti galėtų, jeigu šaligatvis atitiktų šaligatvio stan-
dartą. Kiekviena seniūnija ir jos vadovas yra atsakingi už savivaldybei 
priklausančio turto priežiūrą. Taigi nereikia atimti pareigų nei iš seniū-
nijų, nei iš savivaldybės, mažinti galimybių sukurti darbo vietas ar or-
ganizuoti viešuosius darbus už pašalpas... Jeigu viską patys darysimės, 
kam dar institucija su darbo vietomis išlaikoma iš kitų, dirbančių mo-
kesčius mokančiųjų.”

Skaitytoja: “Griovius ir šaligatvius gali gyventojai nusipjauti ir 
nusikasti,dauguma susitvarko,bet šaligatvius kasinėjo visos įmano-
mos instancijos ir visi žadėjo sutvarkyti,bet taip ir liko pažadai,labai 
gaila,kad tas šaligatvis baigia išnykti,o čia ne gyventojai ardo.”

(Komentarų kalba netaisyta,- 
red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):
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Kaimo vienišiaus palikimas

Prie vienos Pasiusienio kaimo 
sodybos pastebėjęs įmantrų, senove 
dvelkiantį koplytststulpį, užsukau į 

Piešė, drožė ir niekam nerodė Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Už 9 kilometrų nuo Anykščių pekeliui į Kavarską esančiame, su Zaviesiškio ir dar keliais nedide-
liais kaimeliais besiribojančio Pasusienio kaimo pakraštyje gyvena savo brolio  palikimą sauganti 
Stasė Stabrauskienė. Jos brolis, paprastas kaimo žmogus Albertas Kuliešius piešė, kūrė eilėraščius, 
drožė iš medžio, tačiau savo kūrybos niekam nerodė. Kai kuriuose piešiniuose kaimietis įamžino 
Zaviesiškio dvaro bei Pasusienio kaimo pastatus, kurių seniai nebėra ant žemės paviršiaus.  

trobą. Pasitiko Stasė Stabrauskienė, 
prieš keletą metų į amžinybę išėju-
sio koplytstulpio autoriaus sesuo. 
Ji yra vilnietė, medikė, keletą metų 
slaugė sunkiai sergantį savo brolį, 

po jo mirties pasiliko kaime. Pasak 
jos, brolis A. Kuliešius buvęs vieni-
šius, prie meno linkęs paprastas kai-
mo žmogus. 

„Jaunystėje su geologų grupe 
buvo išvykęs dirbti į Rusiją. Ten įsi-
mylėjo merginą, tačiau ji tragiškai 
žuvo avarijoje , - sakė S. Stabraus-
kienė, manydama, kad gal ši nelai-
minga meilė lėmė, kad brolis amželį 
nugyveno vienas, save išreikšdamas 
drožiniais, piešiniais, eilėraščiais. 
– Savo kūrinių, išskyrus drožinius, 
kurie puošė mažos pavėsinės sienas, 
jais žavėjosi kaimynai, jis niekam 
nerodė“. 

Trobos kambarių sienas puošia 
dideli piešiniai, tapyti tiesiai ant 
tinko, o mažytę pavėsinę - galybė 
mažų medžio drožinių. Juose sau-
lutės, įvairūs žmogeliukai, žvėreliai, 
Zodiako ženklai... Man tai kažkuo 
priminė į amžinybę išėjusio Butėnų 
kaimo medžio drožėjo Zenono Va-
luntos medinį zoologijos sodą. Tik 
medžio drožiniai čia miniatiūriniai, 
tačiau turintys kažką savito, nepa-
kartojamo. Juk žmogus drožė sau.  

Sklaidėme du storus albumus su 
A. Kuliešiaus piešiniais, užrašyta ar 
jo paties sukurta pasaka. Sesers nuo-
mone, broliui tai buvęs prasmingas 
laisvalaikio praleidimas, nes negėrė, 
tačiau draugų turėjo. Beje, jo giminė 
irgi nemaža. A. Kuliešius turėjo se-
serį ir tris brolius, kurių du jau mirę. 

Albumuose esantys piešiniai, ma-
nau, jau turi išliekamosios vertės, nes 
daugelio apie 1950–uosius kruopš-
čiai nupieštų Zaviesiškio dvaro ir 
Pasusienio kaimo pastatų jau seniai 
nebėra ant žemės paviršiaus.

S. Stabrauskienė turi minčių visą 
brolio palikimą sudėlioti vienoje 

tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

Teko laimė ir garbė dirbti švie-
timo ir kultūros baruose 42 metus. 
Išliko patys įsimintiniausi įvykiai. 
2012 m. Anykščiai buvo paskelbti 
Lietuvos kultūros sostine. Visko 
tais metais buvo, bet keisčiausia 
– tai kultūros sotinės simbolika – 
jaunuolis, sėdintis vonioje (tikriau-
siai be vandens). Žmonės nelabai 
suprato tą simboliką. Pasirodo, 
tai tikrai menas, o tiksliau meno 

Prestižinių kultūros renginių simbolika
kryptis popartas (pop-menas). Štai 
kaip apie jį rašė Richard Hamilton 
1957 metais. „Populiarus; laikinas; 
naudojamas; pigus; masinės gamy-
bos; jaunas; seksualus; kerintis.“ 
Galimai tokia paskirtis buvo jau-
nikaičio, sėdinčio vonioje ir rekla-
muojančio kultūros sotinę. Tačiau 
teigiamų vertintojų susilaukė. Vie-
na solidi firma iš Jonavos paaukojo 
net 50 000 Lt. 

Anykščiai pretenduoja tapti ir 
Europos kultūros sostine. Ir šį kar-
tą neapsieita be simbolių. Pasirink-
tas apipuoštas stiklainis ir meno 
pakraipa „Ansambliažas“. Šios 
pakraipos kūriniai yra iš natūralių 
gamtinių ar perdirbtų medžiagų, 
naudojami daiktai ar jų fragmen-
tai. Taigi stiklainis (be vandens) 
papuoštas - irgi meno kūrinys. 
Teisybės dėlei reikia pasakyti, 

kad šis daiktas, kaip vertybė, buvo 
naudojamas ir Anykščių krašte. Jį 
panaudodavo vestuvių muzikantai. 
Tik stiklainį palikdavo skaidrų, ne-
papuoštą. Ten įmesdavo stambesnį 
banknotą ir eidavo žadinti jaunųjų. 
Po to prasidėdavo „dzien dobri“ 
(taip vykdavo pageidavimų kon-
certas ir iš svečių buvo renkami 
pinigai). Stiklainis būdavo trilitris. 

Kokio bus dydžio stiklainis Euro-

Apie lesyklą sukasi zylės ir 
žvirbliai. 

Autoriaus nuotr. 

vietoje, pavėsinėje prie namo, ta-
čiau tam reikia laiko ir nors šiek tiek 
pinigų. „Gal kam nors būtų įdomu 
pamatyti brolio drožinius, pasklai-
dyti piešinių albumus“, - svarstė 
moteris. 

Kieme – zylių ir žvirblių pulkai

Per šalčius prie sodybos esan-
čiuose medžiuose čirškia žvirbliai, 
cypsi zylės. Paukščiai sukasi apie 
dvi lesyklėles, kurių vienai panau-
dota susidėvėjusi sena pintinė. „Čia 
dukra tokią padarė, - prasitarė S. 
Stabrauskienė. – Tik tų paukštelių 
tiek priskrenda, kad jau nebegaliu 
išmaitinti. Rytais atskrenda geniai, 
kėkštai.“ Panašu, kad paukščiai su-
gyvena ir su takeliu prasliūkinusia 
kate, ir su amsinčiu šuneliu. Gyvulių 
moteris nelaiko. 

Palikimu susidomėjo seniūnas 

Kavarsko seniūnijos seniūnas Al-
girdas Gansiniauskas sakė pažinojęs 
A. Kuliešių, ne kartą buvęs jo sody-
boje, tačiau jo kūrinėlių matęs nebu-
vo. Jis teigė artimiausiom dienom 
aplankysiąs sodybą, pasikalbėsiąs 
su S. Stabrauskiene, galbūt pasitelks 

kokį liaudies meno žinovą, pavyz-
džiui Anykščių kūrybos ir dailės mo-
kyklos direktorių Arūną Vilkončių, 
ir tuomet nuspręs, ką daryti. „Tikrai 
neleisime pražūti tiems kūriniams. 
Kavarsko mokykla turi kraštotyros 
skyrių, jeigu S. Stabrauskienė sutiks, 
mokykla, manau, su džiaugsmu dalį 
priimtų“, - sakė seniūnas. 

pos kultūros sotinės metu, kol kas 
dar niekas nežino. Svarbiausia, kad 
simbolis būtų skaidrus ir neapkli-
juotas. Teigiamų Europos kultūros 
sostinės vertintojų atsiras, nes grei-
čiausiai stiklainis bus nemažas.

Romaldas GIŽINSKAS

Alberto Kuliešiaus sesuo Stasė Stabrauskienė saugo brolio palikimą. 

Pasusienio kaimo trobos. 
 Alberto Kuliešiaus pieš. 

Alberto Kuliešiaus drožiniais nukabinėtos visos mažos pavėsinės 
sienos. 
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Apie laimę

Leonas ALESIONKA

Kai važiuoju autostrada į Vilnių iš 
Panevėžio arba grįžtu atgal, pervažia-
vus Juodos upelę,  ties ta vieta, kur 
ateina kelias nuo Velžio, visada ben-
drakeleiviams papasakoju, kaip štai 
čia stovėjo anykštėnai Baltijos kelyje, 
ir prisimenu, ką tada jautėme, apie 
kokią Lietuvą tada svajojome.

 Sausio 13-ąją Vilniuje nebuvau, 
nes dieną prieš lankiausi sostinėje, 
tada atėjau prie parlamento, mačiau 
barikadas, mačiau žmonių gausybę, 
kas vaikščiojo, kas bendravo, kas 
grojo, kas arbata vaišino... Sutikau 
ir keletą anykštėnų. Kai kuriuos aš 
pažinojau, kiti pažino mane. Kalbė-
jomės, džiaugėmės, kad esame čia, 
prie rūmų, tarp savų. Šiandieną di-
džiosios dalies tų žmonių jau nebėra 
tarp gyvųjų. Nežuvo jie po tankais. Ir 
kulkos jų nepakirto. Tiesiog atėjo lai-
kas išeiti. Amžius, ligos... Ne, tą dieną 
atviros baimės ten, prie Seimo rūmų, 
nebuvo. Tik didelis nerimas sklandė 
aikštėje. Tik tylus klausimas akyse ir 
lūpose: kas bus, kaip viskas vystysis  
toliau? Ar pučas Maskvoje pavyks, ar 
kariškiai ir kiti suims valdžią į kumštį 
ir smogs? Ar padarys Vilniuje tokias 
žudynes, kokiomis Kinijoje 1989 m. 
buvo užgniaužti Tiananmenio aikštės 
protestai? Kaip? Kiek mūsų daug, 
atrodė man. Kokie gi mes vieningi. 
Tikrovėje buvo kitaip. Gal taip saky-
damas aš klystu? Tai tegu apie vieny-
bę kalba kiti. 

Štai kaip tuometinę padėtį verti-
na žmogus, kuris per sausio 13-sios 
įvykius buvo Aukščiausiosios Ta-
rybos gynimo štabo viršininku. Tai 
Jonas Gečas – Lietuvos karinis ir 
politinis veikėjas, diplomatas, atsar-
gos pulkininkas.  Jo apdovanojimai: 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savano-
rių medalis, 1996 m. Vyčio kryžiaus 4 
laipsnio ordinas, 2003 m. Ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai“ Komandoro 
kryžius. Jonas Gečas sako: „Mėgsta-
me žiūrėdami su nostalgija sakyti „ot, 
kokia buvo vieninga tauta“. Nė velnio 
ji nebuvo vieninga“. Taip pareiškė jis 
Seime kalbėdamas Generolo Jono 
Žemaičio Lietuvos karo akademijos 
studentams. J.Gečo apytiksliais skai-
čiavimais, dėl Lietuvos laisvės iš tie-
sų kovojo daugiausia pusė milijono 
Lietuvos gyventojų, tačiau dauguma 
– apie 1,5 mln. – tik laukė, kas iš to 
bus, o dar tiek pat palaikė okupantą, 
todėl tokioje situacijoje AT vadovy-
bei reikėjo ypač laviruoti. Štai tokia 
tiesa! Labai panaši situacija jautėsi ir 
Anykščiuose. Ne vienas kai kas, taip 
aktyviai ėjęs į Sąjūdį, taip aktyviai 
ir demonstratyviai metęs šalin savo 
kompartijos nario bilietą, net TSRS 
piliečio pasą, staiga kaip bailiausia 
pelytė „palindo po šluota“ ir ten tūno-
jo laukdamas, kas bus. Ir tik tada, kai 
pučas Maskvoje subliūško, kai Vil-
niuje tankai pasitraukė, kai pavojaus 
būti sutryptiems nebeliko, tos bailios 
pelytės staiga gausiai ir įžūliai pradė-
jo lįsti iš po šluotų, virsdamos įžūlio-
mis „patriotinėmis“ žiurkėmis, iltimis 
ir alkūnėmis stumdydamos kitus, 
po šluota netūnojusius, kad tik kuo 
rėksmingiau save pareklamuoti, kuo 
aršesniais „patriotais“ save parodyti 

Po dvidešimt penkerių metų
ir prie naujų lovių pirmiems prilįsti. 
Tada ir prasidėjo buvusių komunistų 
virtimas konservatoriais. Kai kurie 
buvę partsekretoriai tapo netgi pono 
Sauliaus Nefo, Anykščių rajono kon-
servatorių „vado“, pavaduotojais... 
Kitaip sakant, jei buvęs komunistas 
tapo „konservu“ – jis geras komunis-
tas, jei nuėjo į LDDP ar į socdemus 
– tai jau jis aiškiai yra tas blogasis 
komunistas, toji raudonoji utėlė, ko-
laborantas, okupantas, na ir visoks 
kitoks... Aiškiai kagėbistas. Ir ne tik 
Anykščiuose – per visą Lietuvą taip.

Šiandien, po dvidešimt penkerių 
metų, Lietuva ir vėl dalinama: tu už 
premiją Landsbergiui ar prieš? O ir 
TV laidose apie Sausio 13-sios įvy-
kius šiemet rodomas tik „Tata“. Gal 
kartais aš blogai žiūrėjau, bet nei 
A.Brazausko, nei mūsų „gintarinės 
ledi“ K.Prunskienės TV rodomų ne-
mačiau. Gražiai prisimintos ir pagerb-
tos aukos, pripažįstu. Tačiau visur 
kitur, kaip toje dainelėje, tik „Tata“. 
Jis vienas ir „rusą išdūrė“, ir Lietuvą 
sukūrė... „Nors ne vienas kūrė, bet 
kiti, deja, greitai tapo priešais, netgi 
šunauja“, - traukia dainininkai, ka-
pelijos pritariami. Ne, nebe tie laikai, 
tautai gerklės neužkiši! 

Net dvidešimt penkerius metus 
teko laukti, kol komunistė, signatarė 
Nijolė Oželytė-Vaitiekūnienė – Lie-
tuvos aktorė, politinė bei visuomenės 
veikėja, TV laidų vedėja „Delfi“ lai-
doje,  žurnalisto Mindaugo Jackevi-
čiaus kalbinama, 
viešai ims plauti 
savo „mundu-
rą“. Nepriklau-
somybės akto 
signatarė Nijolė 
Oželytė prisipažįsta Sausio 13-osios 
naktį telefonu prakeikusi, anot jos, 
kruvinų įvykių koordinatorių komu-
nistą Vladislavą Švedą. Signatarė 
taip pat piktinasi klastojama istori-
ja – ją sukrėtė bandymas premjeru 
paskirti Algirdą Brazauską bei po to 
suklastotos stenogramos. Apie tai N. 
Oželytė kalbėjo trečiadienį (www.
DELFI.lt 2016 m. sausio 12 d. 19:22)  
apsilankiusi DELFI konferencijoje. 
O juk į Aukščiausiąją Tarybą, vėliau 
„perkrikštytą“ Atkuriamuoju seimu,  
N. Oželytę atvedė Komunistų parti-
ja. Pasakojama, kad aktorės N. Ože-
lytės tie niekdariai komunistai ilgai 
į Komunistų partiją nepriėmė, nes 
neva buvo veikėjų, „įskundusių, kad 
ji susitikimuose su žmonėmis partiją 
laikė inkvizicija, nieko nedarančia, 
tik lozungus iškeliančia institucija. Į 
partiją ji priimta tik po keleto metų 
ir tai laiko savo sėkme! Mat tikėjosi 
pasikviesti bičiulių ir partijoje pada-
ryti tvarką“. O šventas naivume! Juk 
visada, kai savąjį mundurą nuo pur-
vynų plauni, purvas ir ant kitų neiš-
vengiamai tyška. Kliuvo ir Vyteniui 
Andriukaičiui, ir dar ne vienam. Bet 
vis tiek N.Oželytei toli iki Vytauto 
Landsbergio. Nepraleido jis neuždrė-
bęs Kazimierai Prunskienei, kad, ko 
gero, ji ir jos vadovaujama vyriau-
sybė kalta, kad prisišaukė Maskvos 
agresorius ir sausio 13-sios įvykius, 
pabrangindama bulkutes ir kitokius 
maisto produktus. Ir gerai, žinos ta 
„Gintarinė ledi“, kaip būti anuomet 
populiaresne negu pats „Tata“. Marš 
į vietą, Kazimiera! Aha, dar tas Bra-
zauskas... „Pasakiau – ir A. Brazaus-
kas atsisėdo atgal“. V. Landsbergis 
prisiminė ir papasakojo, kad „prieš 
kainų pakėlimo atšaukimą (o juk jį 
teikė net pats V.Lansbergis !) Aukš-
čiausiojoje Taryboje balsavo 4 de-
putatai, tarp jų ir žurnalistas, apžval-

gininkas Rimvydas Valatka“. Matai, 
koks tas Valatka... Tai dabar čia jis 
šakojasi, visus „kapoja“ savo stiliaus 
kritika, tai jam Seimo pirmininkė, 
antras žmogus valstybėje, nepatinka, 
kad dirbo kadaise kolūkio buhaltere, 
tai jis be galo politikuojančiu minis-
tru – populistu Sauliumi Skverneliu 
žavisi... Gražiai paminėjome sausio 
13-sios dvidešimt penkerių metų ju-
biliejų, ai kaip lietuviškai, kaip tautiš-
kai pasistumdėme.

O per tuos 25 metus Lietuvoje šiai 
2016 metų dienai liko tik 2,89 mln. 
gyventojų. Tai yra 32,7 tūkstančių 
gyventojų mažiau, nei prieš metus. 
Vėl ir vėl auga emigrantų skaičius. 
Emigruoja iš klestinčios tėvynės ir 
nors tu ką. Pastebėta, kad pernai iš 
Lietuvos išvyko 22,9 tūkst. daugiau 
gyventojų, nei į ją atvyko gyventi. 
Iš viso apie išvykimą pranešė 46,5 
tūkst. žmonių. Tai – 9,9 tūkst. gyven-
tojų arba 27 proc. emigravo daugiau 
nei 2014 m. Na, kur jie varo? Negi jie 
nesupranta ir nežino, kaip gerai, kad 
prekių eksportas iš Lietuvos į Rusiją 
per 2015 metus, lyginant su 2014 me-
tais, krito net 48,8 procentus? Ir kaip 
gerai, kad krenta toliau. Negi tauti-
niams emigrantams niekas nepaaiš-
kino, kad mūsų pagrindinių eksporto 
prekių (pienas, sviestas, sūreliai ir kita 
pieno produkcija) eksportas į Rusiją 
susitraukė 94,3 procento, o elektros 
prekių ir atsarginių dalių eksportas 
užsiraukė net 83,5 procento. Kažko-

kio ten antžemi-
nio transporto 
eksportas irgi 
sumažėjo – net 
76,5 procento. 
Matot, kaip fai-

na – va kiek mažiau mes parduodame 
tiems ruskiams! O jūs į londonus va-
rote. Statistikos departamentas sako, 
kad mėsos ir jos subproduktų į Rusiją 
išvis nebeeksportuojame. Kas juos 
suvalgys, jei ne jūs? Viskas jums lie-
ka, badas negresia, o jūs vis vien ne-
šate kudašių į visokias ten norvegijas 
bei airijas.  

Na, kokie jūs patriotai? Į šaukti-
nius neinate, namo negrįžtate. Jeigu 
per dvidešimt penkerius metus Lie-
tuvoje pasiekėme, kad kas penkta 
šeima gyvena skurde, net vaikus 
šulinyje jau pradeda skandinti, tai 
kaip tas rodiklis išaugtų ir pagražė-
tų, jei jūs pasiliktumėte ir niekur iš 
laisvos tėvynės neemigruotumėte? 
Kažin, kas antra ar kas trečia šeima 
tada skurde gyventų? Tik nebandy-
kite aiškinti, kad viskas vien tik blo-
gai. Nes tuoj būsite paskelbti tautos 
priešais, Kremliaus kolaborantais, 
Putino mylėtojais, na, o tada, anot 
Lietuvos šaulių sąjungos mokymo 
centro instruktoriaus, kariuome-
nės kūrėjo, atsargos majoro, buvu-
sio mokytojo Alberto Daugirdo ir 
Lietuvos šaulių sąjungos taikliųjų 
šaulių (snaiperių) skyriaus šaulio, 
karo istorijos tyrinėtojo Šarūno Ja-
siukevičiaus metodais, su jumis 
bus elgiamasi taip: pirmiausia jus, 
kolaborantus, neutralizuos. Pra-
džiai įbaugins, privers nevykdyti 
priešiškos veiklos. Antra, visiškai 
sunaikins. Pradės nuo paprastesnio 
varianto – gąsdinimo. Paprasčiau-
sias, lengviausiai įgyvendinamas ir 
pakankamai efektyvus būdas – įspė-
jimo lapeliai. Paprasčiausiai įmesti 
laišką į pašto dėžutę, adresuotą kon-
krečiam asmeniui su konkrečiais rei-
kalavimais. Būtina nurodyti terminą 
iki kada turi nutraukti kenkėjišką 
veiklą. Parašyti, kokios sankcijos 
numatytos. Jei neužtenka vieno per-

spėjimo, galima tave įspėti net ke-
lis kartus. Po pirmojo įspėjimo tau 
atliks kokius nors veiksmus, kurie 
buvo išdėstyti pirmajame įspėjime. 
Gali būti inicijuoti valymai, kratos, 
areštai. Gąsdinimas nuo pačios pa-
prasčiausios formos – laiškų. Jei 
tai neefektyvu, tuomet galima imtis 
kitų veiksmų – padeginėjimo, langų 
daužymo, turto naikinimo. Va taip! 
Ir čia tau, tautieti, ne šizofreniniai 
kliedesiai. Skaityki, mielasis, toliau: 
„Efektyvi priemonė yra užrašai vie-
šoje erdvėje. Ant kolaboranto turto, 
automobilio, namo. Išjuokiantys, 
niekinantys užrašai. Dažniausiai to-
kius grasinimus bandoma nuslėpti, 
todėl pakartotinius geriau „įteikti“ 
viešai. Pavyzdžiui, kartu su plyta per 
darbovietės langą. Tuomet apie tai 
sužinos daugiau kolaboruojančių as-
menų. Jie taip pat bus įbauginti. Be 
to, įvykdžius grasinimą, kitiems ko-
laborantams bus rimtas signalas“.

Tikrai nenusišneku, cituoju to-
liau:  „Kita priemonė – artimųjų gąs-
dinimas. (Juk ir Stalinas artimuosius 
kišo į lagerius, šaudė, trėmė...). Kad 
ir kas sakytų, kad tai nemoralu, bet 
tai veiksminga. Nebūtinai grasinti 
fiziniu susidorojimu. Galima tiesiog 
pakalbėti. Įbauginta žmona turės ge-
rokai didesnį poveikį nei dešimt gra-
sinamųjų laiškų. Paprastas pokalbis 
su žmona, paaiškinant, kad jei vyras 
nenutrauks veiklos, tuomet jūs ir 
jūsų vaikai nukentės. Galima raštelį 
įteikti vaikui, kad perduotų. Įbauginta 
žmona turės gerokai didesnį poveikį 
nei dešimt grasinamųjų laiškų“. Na, 
jei kam neaišku, paaiškinu, kad pa-
našiai elgėsi „daktarai“,“ tulpiniai“, 
„Vilniaus brigada“, „žemaitukai“, 
„princai“, „agurkiniai“, net Anykščių 
„šeima“ ir visokie kitokie reketyrai.

Ir dar: „Labai efektyvu kolaboran-
tui atsiųsti jo artimųjų nuotrauką. Ge-
riau su kovotojais greta. Jam bus rim-
tas signalas, kad jo šeima nėra saugi. 
Po pirmų mandagių perspėjimų, jei jis 
tokios kalbos nesupras, galima gero-
kai prikulti. Kitas veiksmingas būdas 
yra viešoje vietoje pririšti prie gėdos 
stulpo su užrašu ant kaklo. Efektyviau 
nuogą. Arba nuogą išmesti iš automo-
bilio viešoje vietoje. Irgi su užrašu po 
kaklu. Be abejo, reikia nepamiršti 
šių vaizdų nuotraukų išplatinti soci-
aliniuose tinkluose. Ypač skausminga 
moraliai“. Netulpinis Albertas Dau-
girdas aiškina toliau: „Įvykdomas 
karo lauko teismas ir, pagal Lietuvos 
respublikos įstatymus, už valstybės 
išdavystę paskiriamas nuosprendis. 
Nors LR įstatymuose nėra numatyta 
mirties bausmė, bet tarptautinė teisė 
už šnipinėjimą ir valstybės išdavystę 
karo sąlygomis tokį nuosprendį nu-
mato“.

Bet citatų jau gana. Po šitiekos 
laisvės metų per „15 min.lt“ tautai 
skelbiame tik tokius „minties galiū-
nų šedevrus“? Ir jie iki šiol ne Ro-
kiškyje? Dar publikacijoje „Šaulių 
patarimai: kaip neutralizuoti kolabo-
rantus“  tebemoko krašto apsaugos 
savanorius? Nežinau, kaip galvojate 
jūs, anykštėnai, o aš, nei Baltijos ke-
lyje stovėdamas, nei sausio įvykius 
išgyvendamas, apie tokį materialinį 
ir dvasinį  Tėvynės skurdą tikrai ne-
svajojau. Šiandieną taip laidojama 
demokratija. Taip gali būti palaidota 
ir Laisvė, kurią dar visai neseniai, 
tik prieš dvidešimt penkerius metus 
iškovojome ir apgynėme. - Būkime 
budrūs,- pasakytų čekas Julius Fuče-
kas reportaže su kilpa ant kaklo. Nes 
ten, kur auga skurdas, visada išauga ir 
diktatoriai. 

Linas BITVINSKAS

Netikėkite, kad laimė pri-
klauso nuo šeimos, pinigų, 
sveikatos, gero darbo. Moks-
lininkai sako, kad dėl visko 
kalti... genai. Tai, jų nuomone, 
paaiškina, kodėl dažnai labai 
skurdžių šalių gyventojai jau-
čiasi laimingesni. Bulgarijos 
ir Honkongo mokslininkai, 
vykdę tyrimus, tvirtina, kad 
kuo daugiau šalyje žmonių su 
tam tikra genų kombinacija, 
tuo laimingesni jos gyvento-
jai. Mokslininkai tyrė vieną iš 
genų, susijusį su pasitenkini-
mu ir skausmu, ir nustatė, kad 
tam tikra šio geno variacija 
garantuoja, jog būsite laimin-
gesnis už aplinkinius.

 Mokslininkai nustatė, kad 
Švedijoje šį geną turi 26,3 
proc. švedų, Didžiojoje Bri-
tanijoje – 23 proc. britų, šį 
geną turi 21 proc. prancūzų 
ir  20 proc. vokiečių. Gero-
kai mažiau šio geno Graiki-
joje (18 proc.) ir Italijoje (12 
proc.). Nemažai šio geno „ne-
šiotojų“ yra laimingiausiose 
pasaulio šalyse – Nigerijoje, 
Ganoje, Meksikoje, Gvatema-
loje,  o štai nelaimingiausios 
yra Irakas, Jordanija, Kinija.  
Lietuva į tyrimą nepateko. 
Tačiau žvelgiant į mūsų rea-
lybę galvoju, kad, ko gero, ir 
be tyrimo aišku, jog lietuviai 
to laimės geno turi tik tiek, 
kaip liaudis sako, „per varlės 
myžį“. Belieka spjauti į gene-
tiką ir treniruotis. O sportuoti 
lietuviai moka, taigi, ne vis-
kas prarasta. 

užjaučia

Kapų tyla ir juoda žemelė 
amžinam poilsiui priglaudė 
mylimą mamą. 

Dalijamės skausmu ir 
nuoširdžius užuojautos žo-
džius skiriame Onutei KU-
KAREVIČIENEI

Bendradarbiai

PASTABOS PARAŠTėSE

...ten, kur auga skurdas, 
visada išauga ir diktato-
riai...
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Papildomi prizai 0322801 2500 Eur 0114682 3000 Eur 0265981 3500 Eur 0203563 
Automobilis “VW Passat” 041*738 Pakvietimas į TV studiją 005*464 Pakvietimas į 
TV studiją 023*257 Pakvietimas į TV studiją 017*917 Pakvietimas į TV studiją

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mi-

kroautobusus, motociklus, tinkančius  
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.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-687) 23618.

Automobiliai, dalys

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

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-646) 17715.

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.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAmE

Kirtavietes
Jaunuolynus  

Brandų mišką.

Tel 8 687 57925

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.

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

Kuras

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

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

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. Perka 
mišką. 

Tel. (8-630) 57490.

Kaitrūs, ilgai degantys beržo, uosio 
briketai.

Tel. (8-698) 55663.

Atraižas pakais, supjautas. Malkas 
kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-629) 76267.

Kita

Audi 80
Tel. (8-670) 37829.

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.

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

Tel. (8-605) 49513.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Įvairias plytas, plokštes, kolonas, 
pamatų blokus.

Tel. (8-682) 92949.

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!

Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės sausio 21 d. dieną 17 val. Liudiškių g. 29 

Grindų 
betonavimas, 

paruošiamieji darbai. 
Darbus atliekame greitai ir kokybiškai. 
Tel. (8-694) 40735.

įvairūs
Išsinuomotų komercines patal-

pas Anykščių mieste. 
Tel. (8-654) 92607.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Palankiomis sąlygomis suteiktų 
paskolą iki 10 000 Eur, su užstatu. 

Daugiau informacijos
Tel. (8-671) 04362.

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

Tel. (8-670) 51916.

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Remontuojame minkštus baldus, 
sofas, lovas, čiužinius, kėdes, kam-
pus ir kt. Keičiame spyruokles, poro-
loną, gobeleną, eko ar natūralią odą. 
Gaminame čiužinius. Pasiimame ir 
parvežame. 

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

Vyr. redaktorė

siūlo darbą
Reikalinga (-s) pardavėja (-s) 

maisto prekių parduotuvėje.
Tel. (8-676) 42792.

ŽŪB “Elma” reikalingi gyvulinin-
kystės darbuotojai.

Tel. (8-682) 97420.
 
Reikalinga šeima, neturinti žalin-

gų įpročių, dirbti ir prižiūrėti sody-
bą Zarasų rajone. 

Tel. (8-687) 80254.

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

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

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“, 

portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Jaunasis ūkininkas išsinuo-
motų ž. ū. p. žemę Anykščių r. 
nuo 10 ha. moka nuo 80 Eur/
ha, avansu už 5 metus.

Tel. (8-612) 47316.
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 sausio 20 d.

 sausio 21 d.

 sausio 22 d.

 sausio 19 - 22 priešpilnis.

Kanutas Marijus Morta, Rai-
vedys, Gedvilė, Marius

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Fabijonas, Sebastijonas, Dau-
gvydas, Nomeda

Anastazas, Gaudentas, Vin-
centas, Aušrius, Skaistė, Džiu-
gas, Vincas

Agnietė, Galiginas, Garsė, Ine-
za, Inesa, Ineta, Ina

oras

-10

-6

sprintas

redaktorei nežinant

NNN

Į troleibusą įsiropščia visiškai 
girtas, susitaršęs, pamėlęs bomže-
lis. Šiaip ne taip sugeba atsisėsti ir 
pradeda skaityti laikraštį. Po kiek 
laiko pasisuka į šalia sėdintį (o ten 
kunigas) ir klausia:

– Klausyk, klebonėlis, tu čia 
protingas žmogus, tai paaiškink 
man – kas yra artritas?

Klebonas, norėdamas paskatinti 
žmogelį ateiti į doros kelią, sako:

– Artritas, sūnau mano, yra tokia 
baisi liga, kuri prasideda nuo besai-
kio alkoholio vartojimo, rūkymo, 
palaido gyvenimo būdo, svetimų 
moterų mylėjimo…

Bomželis net atsilošia, išplečia 
akis ir sušunka iš nuostabos:

– Aina sau!!! Nu čia tai geras!!! 
Vajezuseliau!!!

Klebonas pagalvoja, kad kiek 
persistengė ir ramina kaimyną:

– Žinai, sūnau mano, Dievas yra, 
jis viską sutvarkys. Beje, seniai 
sergi artritu?

Tas atsako:
– Aš artritu tai nesergu, bet va 

laikraščiai rašo, kad popiežių ši 
liga baisiai kamuoja.

***

Žmona iš komandiruotės skam-
bina vyrui namo:

– Kaip mano katytė laikosi?
– Nudvėsė!
– O, siaube! Nejau tu negalėjai 

tokios blogos žinios man pranešti 
kaip nors švelniau? Pavyzdžiui, ji, 
tipo, tupi ant stogo ir po to netyčia 
nukrenta. Supratai?

– Aha.
– O ką mano mamytė veikia?
– Ant stogo tupi.

Atsidavęs šuo mirusio 
šeimininko prie ligoninės 
laukė du mėnesius

Ispanijoje nuvilnijo už širdies 
griebianti istorija apie geriausio 
žmogaus draugo ištikimybę: šuo 
du mėnesius nesitraukdamas nuo 
Antekeros ligoninės durų laukė 
sugrįžtant ten paguldyto savo my-
limo šeimininko. 

Deja, lapkritį į ligoninę Malagos 
provincijoje paguldytas vyriškis 
taip iš jos ir nebuvo išrašytas - šuns 
šeimininkas mirė, rašo Ispanijos 
“The Local”. 

Du mėnesius aštuonių mėnesių 
amžiaus mišrūnė kalytė išgyveno iš 
maisto likučių, kuriuos jai pames-
davo ligoninės lankytojai ir darbuo-
tojai. Galiausiai šunį paėmė gyvūnų 
prieglaudos darbuotojai, ir kalytė 
atsidūrė naujos šeimos namuose. 

“Ji kiekvieną dieną laukė prie 
ligoninės durų, nesuprasdama, kad 
šeimininkas niekada jau daugiau 
jos nebeparsives namo. Bet soci-
alinė žiniasklaida padėjo išplatinti 
kalytės istoriją, ir ji jau rado laiki-
nus namus Madride, o nuolatinių 
šeimininkų dar ieškome”, - pasa-
kojo Ispanijos gyvūnų prieglaudos 
“Patitas Andaluzas” atstovai. 

Pabėgėlis siras Prancūzijoje
laimėjo milijoną eurų

Pabėgėlis iš Sirijos Prancūzijos 
loterijoje susižėrė milijoną eurų. 
Laimingą nutrinamą bilietą vyriš-
kis nusipirko šiauriniame Pary-
žiaus priemiestyje, praneša “The 
Local”. 

Į Prancūziją, bėgdamas nuo karo 
gimtojoje Sirijoje, vyriškis persi-
kėlė dar 2011 m. 

Loterijos bilietą už dešimt eurų 
į ketvirtą dešimtį įkopęs siras įsi-

gijo Senos-Sen Deni departamente 
esančiame Banjolė mieste. 

Iš tikrųjų siras milžinišką pi-
nigų sumą laimėjo dar praėjusių 
metų gegužę, bet istorija apie jo 
nepaprastą sėkmę loterijoje šalies 
žiniasklaidoje pasklido tik šią sa-
vaitę, patvirtinus Prancūzijos na-
cionalinės loterijos organizatoriui 
“Federation Francaise”. 

Milijono eurų vertės čekį pabė-
gėlis atsiėmė praėjusių metų bir-
želio mėnesį. Jis tapo vienu iš 215 
žaidėjų, 2015-aisiais Prancūzijoje 
laimėjusių po milijono eurų vertės 
aukso puodą. 

Pranešama, kad vyriškis už lai-
mėtus pinigus jau nusipirko butą, 
o už likusius pinigus planuoja į 
Prancūziją atsigabenti visą šeimą, 
atidaryti restoraną ir pasitobulinti 
prancūzų kalbos žinias. 

Čekijoje rastas viduramžių
monetų lobis

10-ojo amžiaus 700 monetų lo-
bis rastas netoli Prahos, penktadie-
nį pranešė Rytų Čekijos muziejaus, 
esančio Pardubicių mieste, spau-
dos tarnyba.

Anot muziejaus mokslinio ben-
dradarbio Petro Vorelo, radinį ga-
lima drąsiai vadinti “amžiaus lo-
biu”, nes Vidurio Europoje “nėra 
tokio analogo, atsižvelgiant į rastų 
monetų dydį ir į tai, kaip puikiai 
jos išsilaikė”.

Išsamiau apie 10-ojo amžiaus 
radinį TASS korespondentui papa-
sakojo muziejaus direktorius To-
mašas Libanekas. “Tai sidabriniai 
Čekijos denarai, cirkuliavę visoje 
Europos teritorijoje. Kiekviena 
moneta vidutiniškai sveria apie 0,5 
gramo. Kaip mokėjimo priemonė 
monetos buvo plačiai naudoja-
mos, įskaitant Novgorodo ir Kije-

vo Rusią, su kuriomis viduramžių 
Čekijos valstybė palaikė glaudžius 
prekybinius ryšius”, - paaiškino 
mokslininkas.

Lobį rado praeivis 2015 m. lap-
kritį, bet muziejus apie radinį pra-
nešė tik sausį. Per 400 gerai išsi-
laikiusių monetų ir per 300 monetų 
nuolaužų, taip pat indas, kuriame 
jos buvo užkastos, buvo perduoti 
ekspertams ištirti.

Žmogui, radusiam lobį, buvo pa-
žadėtas 2 mln. Čekijos kronų (apie 
74 tūkst. eurų) atlygis.

Pagal vietos įstatymus, lobis pri-
klauso regionui, kuriame jis buvo 
rastas. Monetas ketinama ekspo-
nuoti nuo 2016 m. rudens. Jos bus 
įtrauktos į nuolatinę numizmatinę 
muziejaus kolekciją Pardubicėse.

Italei leista milijonus 
lirų išsikeisti į eurus

Viena italė senoje komodoje 
rado milijonus lirų, kuriuos jai vis 
dėlto leista pasikeisti į eurus. Teis-
mas patenkino atitinkamą moters 
ieškinį. Remiantis Italijos įstaty-
mais, senoji valiuta į eurus turėjo 
būti iškeista iki 2011 metų, praneša 
agentūra AFP.

Italė, anot žiniasklaidos, senoje 
komodoje, kurią įsigijo interneto 
aukcione, rado 15 mln. lirų. Pini-
gai buvo paslėpti vieno stalčiaus 
dvigubame dugne. Ši suma atitinka 
7 750 eurų.

Italijos centrinis bankas, nuro-
dydamas 2011 metų terminą, prieš 
tai atsisakė iškeisti pinigus. Tada 
Viola Kolombo (Viola Colombo) 
kreipėsi į vartotojų organizaciją 
“Agitalia”. Ši savo ruožtu klausi-
mą perdavė svarstyti konstituci-
niam teismui.

“Agitalia” dabar paragino visus 
italus išsikeisti savo liras, kol vasa-
rio 5-ąją nesibaigė naujas terminas. 
Finansų ekspertų vertinimu, italai 
vis dar turi maždaug 1,3 mlrd. lirų 
(670 000 eurų). Italija eurą įsivedė 
2002 metais.  

-ELTA

Metų pabaigoje pranešta, kad 
Lietuvos liaudies kultūros centro 
konkursinėje apžiūroje „Tradi-
cija šiandien 2015“, kategorijoje 
„Tradiciją perteikiantieji šiuolai-
kinėje aplinkoje organizuotomis 
priemonėmis“ antra vieta paskir-
ta Anykščių rajono savivaldybės 
administracijai už derliaus šventę 
„Obuolinės“. Pirmą vietą šioje ka-
tegorijoje užėmė Pagėgių kultūros 
centras už renginį „Žąsų turgus 

Užsispyrę kelininkai
Lapkričio mėnesį  interneto por-

tale www.anyksta.lt, o gruodžio 
pradžioje ir laikraštyje „Anykšta” 
pranešėme žinią, kad kelininkai 
suklydo ir Piestupio upelį, kertantį 
kelią Anykščiai – Svėdasai  mies-
to pabaigoje, perkrikštijo Volupiu. 
Negana to, jį dar pavadino ne Vo-
lupis, bet Volupys. Visi anykštėnai 
seniai žino, kad ten vis dėlto teka 
Piestupys. 

Bet kelininkai yra kelininkai, 
matyt, tokioms vairuotojus klaidi-
nančioms „smulkmenoms“ jie lai-
ko neturi. Juk dabar reikia kelius 
valyti, o ne laikraščius skaityti ir 
teisingus kelio ženklus statyti. 

Nepasisekė su „Obuolinėm“, imsimės „Tubinių“ 
Mažojoje Lietuvoje“.

Nors neblogai ir antra vieta, ta-
čiau tobulėti yra kur, teks Anykš-
čiams organizuoti ką nors skam-
besnio. Kaip žinia, dabartinio 
Anykščių mero pavardė asocijuoja-
si jau ne su maistu, o su pučiamuo-
ju instrumentu, vadinamu „tūba“. 
Tai žemiausią diapazoną apimantis 
varinių pučiamųjų grupės atstovas. 
Teks rengti pučiamųjų muzikos 
instrumentų festivalį. 

Biatlonas. Anykštėnai biatlo-
nininkai startavo Lietuvos jau-
nių, jaunučių ir vaikų slidinėjimo 
pirmenybėse, kur jėgas išbandė 
apie 90 sportininkų. Mergaičių 
grupėje 2 km nuotolyje nugalėjo 
V. Kapancova. Jaunučių varžybo-
se 3 km  nuotolyje trečias finiša-
vo L. Žukauskas, 5 km nuotolyje 
trečias buvo G. Mikoliūnas. L. 
Banaitytė šioje amžiaus grupėje 
finišavo penkta.

Slidinėjimas. Anykščių KKSC 
slidininkai sekmadienį Ignalinoje 
dalyvavo Lietuvos jaunių ir jau-
nučių slidinėjimo pirmenybėse. 
Ą. Bajoravičius savo amžiaus 
grupėje tapo nugalėtoju, K. Vaiš-
vilaitė finišavo trečia, P. Januške-
vičius - ketvirtas.

Imtynės. Iš Lietuvos graikų-
romėnų jaunių ir moterų imtynių 
pirmenybių anykštėnai grįžo su 
šūsnimi medalių. Nugalėtojais 
tapo R. Dagys, K. Domikaitytė 
bei D. Domikaitytė. D. Krikščiū-
nas, I. Bubelytė ir A. Rutkauskai-
tė iškovojo antrąsias vietas, R. 
Čeponytė bei V. Buinauskaitė už-
ėmė trečiąsias vietas. G. Galinis 
ir G. Valeika buvo penkti.   

Krepšinis I. Anykščių „KKSC-
Volupis“ savaitgalį pralaimėjo 
abejas RKL A diviziono rung-
tynes. Namie anykštėnai 93-95 
nusileido Kauno rajono „Ome-
ga-United“ ekipai, o svečiuose 
72-95 pralaimėjo Kauno KTU 
komandai. Šiose rungtynėse 
D. Pavlovskis pelnė 19 tšk., o į 
„Omega-United“ krepšį D. Pav-
lovskis įmetė 23, R. Prybylskis – 
22 taškus. Anykščių „KKSC-Vo-
lupis“ RKL A divizione laimėjo 
10 rungtynių, 11 pralaimėjo ir 16 
komandų rikiuotėje užima 10-ąją 
vietą.

Apdovanos. Penktadienį 16 
valandą „Nykščio namuose“ vyks 
geriausių 2015 metų Anykščių 
rajono sportininkų apdovanojimo 
vakaras. Šoks „Verpeto“ šokėjai, 
programą „Žongliravimo magija“ 
atliks Mantas Markevičius. 

Krepšinis II. Europos mergi-
nų ir Europos vaikinų krepšinio 
lygos organizuoja tarptautinius 
krepšinio turnyrus. Kadangi 
Anykščiuose bandoma atgaivinti 
mergaičių krepšinį, per asmeni-
nius ryšius pavyko suorganizuo-
ti trijų dienų  tarptautinį U-15 
mergaičių krepšinio turnyrą. 
Turnyras vyko  „Nykščio namų“ 
arenoje. Dalyvavo aštuonios ko-
mandos iš penkių šalių. Pirmąją 
vietą iškovojo Baltarusijos Gar-
dino miesto komanda „Prinema-
nie“. Antrą vieta atiteko Latvijos 
„Rygos TTT“ komandai. Trečią-
ją vietą užėmė Rusijos Samaros 
miesto „Samara“ komanda.

Pergalė. Britanijos lietuvių 
krepšinio lygoje (BLKL) nuga-
lėtojos titulą ginanti „Anykščių 
BC“ komanda parodė savo jėgą 
ir pirmosiose 2016-ųjų rungtynė-
se iškovojo bene įspūdingiausią 
pergalę šiame sezone rezultatu 
88:42 sutriuškindama „Švyturį“. 
Nugalėtojų komandos vadovas 
Dalius Sližys sakė: „Malonu pra-
dėti Naujus metus pergale, šau-
nuoliai vyrai, taip ir toliau reikia 
kovoti, dėl kiekvieno kamuolio!“.  
Anykštėnai šiame sezone yra pa-
tyrę tik vieną pralaimėjimą. 


