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Užsidegusiame Svėdasų girininkijos 
pastate žuvo trys vyrai

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Šeštadienio vidurnaktį Svėdasų seniūnijos Čiukų kaime, užsidegus Svėdasų girininkijos pastatui, ugnis nusinešė trijų miško darbi-
ninkų gyvybes.

Namas Svėdasų girininkijoje stovėjo nuo 1961 metų. Jis neseniai buvo re-
konstruotas.

Svėdasų girininkijos girininkas Donatas 
Tuska sako, kad įdomiausia tai, kad gais-
ras įsiplieskė nuo girininkijos balkono.

Tikino, kad kelio tiesiog 
privalo nevalyti

Problemą ėmėme nagrinėti po to, 
kai pasipiktinęs Troškūnų seniūni-
jos gyventojas „Anykštai“ prane-
šė, kad seniūnija paliko nevalytą 
kelio atkarpą, kuri eina į neįgalaus, 
kojų neturinčio Kaupiniškių kaimo 
vienkiemyje gyvenančio Raimon-
do Masilionio sodybą. Didesnis 
žvyrkelis prabrauktas, o atkarpa, 

Duok Sauliui Rasalui valią – įstatymą sukurs 
Pasirodo, turint fantazijos galima remtis ir tokiais teisės aktais, 

kurių... nėra. 
Praėjusį šeštadienį rašėme, kad Anykščių savivaldybės admi-

nistracijos direktorės pavaduotojas, liberalas Saulius Rasalas aiš-
kino, kad yra reglamentuota, jog keliu gali būti laikomas tik toks 
kelias, kuris veda prie ne mažiau kaip trijų sodybų (Vidmantas 
ŠMIGELSKAS, „Invalidui kelias valomas nebus“). Pasak valdi-
ninko, jei kelias eina tik į vieną ar dvi sodybas, tai nėra kelias, o 
tik privažiavimas prie namo ir jo valyti seniūnijos neturėtų, net 
jei tame name gyvena neįgalieji.  

„Tai valstybės problema“, – tikino S. Rasalas ir patarė kreiptis 
į kraštietį susisiekimo ministrą Rimantą Sinkevičių.

kuri eina link neįgaliojo namo, pa-
likta užsnigta. „Kas mane pusę ki-
lometro neš, jei apsirgsiu. Greitoji 
juk neprivažiuos”, – „Anykštai” 
bėdojo su protezais vaikštantis 51-
erių R. Masilionas. 

Tačiau Anykščių savivaldybės 
administracijos direktorės pava-
duotojas S. Rasalas pareiškė, kad 
iki neįgaliojo vyro namų kelias va-
lomas nebus.   

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės pava-
duotojas Saulius Rasalas remiasi net neegzistuojančiais teisės 
aktais, kad tik nereikėtų valyti kelių.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Savivaldybė 
traukiasi  iš 
Burbiškio dvaro

Žvyrkelius anykštėnai prižiūri 
prasčiau

Arvydas MAČIULIS, buvęs 
Anykščių rajono tarybos narys, 
Ažupiečių kaimo gyventojas: „Neva-
lyti  žvyrkeliai privažinėti ir tebėra 
slidūs. Taigi, daugiau tenkina žiema 
nei kelininkai.“

Gaisras. Tikėtina praėjusių metų 
pabaigoje kilusio gaisro Staškūniš-
kio kaimo bendruomenės namuose 
priežastis - elektros instaliacijos 
gedimas. Gaisras sunaikino šiuo-
se namuose veikusios bibliotekos 
turtą. Rajono Tarybos prašoma 
nurašyti viešąjį interneto prieigos 
tašką bei nešiojamąjį kompiuterį, 
kuriuos sunaikino ugnis. Žala sie-
kia 6780 eurų. Beje, anykštėnai ra-
ginami staškūniškiečiams nupirkti 
knygų. Jas galima palikti savival-
dybės Vieno langelio tarnyboje.

Pagerbė. Sekmadienį Kurklių 
bendruomenė seniūnijos salėje 
buvo pasveikinta, sveikatos ir gy-
venimo džiaugsmo palinkėta dvy-
likai garbaus amžiaus sulaukusių 
jubiliatų. Tarp jų dvi 85-ąjį gimta-
dienį atšventusios senolės Natalija 
Pilkaitė ir Ona Leonavičienė.  

Verslas. Debeikių moterų vei-
klos centro moterys džiaugiasi, 
kad jų veltos vilnos produkcija su-
silaukė ypatingo pirkėjų dėmesio. 
Veltos vilnos šlepetės, pirštinės, 
pirties kepurės ypač buvo graibs-
tomos prieš Kalėdas. Dabar debei-
kietės ruošiasi dalyvauti sostinėje 
vyksiančioje Kaziuko mugėje.

Ūkiai. Praėjusių metų spalio 1 d. 
duomenimis, Anykščių rajono sa-
vivaldybėje įregistruoti 2848 ūki-
ninkų ūkiai. Vidutinis ūkio dydis 
– 12,7 ha. Palyginus ūkininko ūkių 
dydžius su kitomis Utenos regiono 
savivaldybėmis, Anykščių rajono 
savivaldybėje vidutinis ūkio dydis 
yra didžiausias.

Festivalis. Festivalis  „Devils-
tone“ šiemet keisis savo teritorijos 
išplanavimu. Anykščių Dainuvos 
slėnyje buvo rasta būdų, kaip dar 
optimaliau išnaudoti visas galimas 
slėnio erdves. Vienas iš sprendimų 
– dvi automobilių stovėjimo aikš-
telės vietoj vienos ir numatytos 
platesnės erdvės lankytojų srau-
tams bei poilsiui. 

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 15,90 Eur.

Pagerbti geriausi sportininkai
Penktadienį per 30 geriausių 

Anykščių rajono sportininkų 
buvo apdovanoti „Nykščių na-
muose“ vykusioje šventėje. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Grasino. 2016-01-24, apie 

9 val., Andrioniškio seniūni-
joje  52-ejų vyriškis grasino 
susidoroti su 54-erių broliu. 
Įtariamasis sulaikytas ir už-
darytas į areštinę.

Mirtis. 2016-01-24 Anykš-
čių rajono policijos komisari-
ate pradėtas ikiteisminis tyri-
mas dėl 53-ejų vyriškio, rasto 
savo namuose Anykščiuose, 
Vairuotojų gatvėje, mirties 
priežasties nustatymo.

Gavę pranešimą, pareigūnai 
išvyko patikrinti pateiktos infor-
macijos. Pagal kadastrinį numerį 
nėra paprasta nustatyti konkretaus 
sklypo ribas. Fiksuojant medžioto-
jų ir varovų sniege paliktų pėdsakų 
koordinates, buvo nustatyta, kad 
medžioklė vyko sklypuose, ku-
riuose tai daryti draudžiama. Be to, 
medžioklės metu buvo sumedžio-
tas ragus numetęs stirnos patinas. 
Medžioklei vadovavęs medžioto-
jas šį įvykį pažymėjo medžioklės 
lape, tačiau nesurašė nustatytos 
formos akto. Tokie medžioklės va-

„Debeikių“ medžiotojai medžiojo draudžiamose teritorijose
Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios 

gamtos apsaugos inspekcija gavo pranešimą, kad medžiotojų bū-
relio „Debeikiai“ medžiotojai vykdo medžioklę varant sklypuose, 
kuriuose medžioklė uždrausta.

dovo veiksmai pažeidė medžioklės 
taisyklių reikalavimus. 

Aiškinantis įvykio aplinkybes 
paaiškėjo, jog žvėris buvo sume-
džiotas sklype, kuriame medžioti 
draudžiama. Medžioklės vadovas 
medžiotojų liniją sustatė taip pat 
medžioti draudžiamoje teritori-
joje. Neteisėtai stirnos patiną su-
medžiojusiam medžiotojui V. P. ir 
medžioklės vadovui J. G. surašyti 
administracinės teisės pažeidimo 
protokolai. 

Visa su pažeidimais susijusi me-
džiaga dėl nuobaudų skyrimo per-
duota Anykščių rajono apylinkės 
teismui.

Pastaruoju metu Utenos re-
giono aplinkos apsaugos de-
partamentas sulaukia daugybės 

nusiskundimų iš žemės sklypų 
savininkų ar naudotojų, kurie yra 
uždraudę medžioti jiems priklau-
sančiuose žemės sklypuose. 

Skunduose nurodoma, kad me-
džioklių varant metu, medžioto-
jai ar varovai eina per sklypus, 
kuriuose medžioti uždrausta. To-
kie sklypai užima tik keletą hek-
tarų, jų ribos nebūna aiškiai pa-
žymėtos. Apie sklypus, kuriuose 
uždrausta medžioti, medžioklės 
plotų vienetams sudaryti bei jų 
riboms pakeisti  komisija infor-
muoja medžioklės plotų naudoto-
jus ir regiono aplinkos apsaugos 
departamentą, nurodydama šių 
sklypų kadastrinius numerius.

-AnYkŠTA

Sodai. Siūloma leisti sodininkų 
bendrijų teritorijoje, esančius atlie-
kamus ir nenaudojamus bei apleis-
tus valstybinės žemės plotus, kurie 
sodininkų bendrijų narių susirinki-
mo sprendimu nenumatyti naudoti 
ar formuoti naujiems sklypams 
ar visuomenės poreikiams, “pri-
jungti” prie jau naudojamo žemės 
sklypo ploto. Besiribojančių skly-
pų savininkams siūloma leisti be 
aukciono privatizuoti šiuos plotus 
naudojimui ir tvarkymui pagal nu-
statytą paskirtį.

Tyrinės. Memelburgo (Klaipė-
dos) piliavietę vėl tyrinės archeo-
logų komanda - šįkart kasinėjimai 
vyks šiaurinėje kurtinoje. Tikimasi 
atskleisti iki šiol neįmintas pa-
slaptis apie viduramžių Klaipėdą, 
kuri pradėjo formuotis priešpi-
lyje, ir galbūt atsakyti į dešim-
tmečius kamuojantį klausimą: ar 
Livonijos ordinas statė pilį kuršių 
gyvenvietės vietoje? 2014 metais 
Klaipėdos piliavietės rytinės kur-
tinos ir gynybinio griovio vietoje 
atliekant archeologinius kasinėji-
mus aptikta net 32 tūkst. radinių, 
tarp jų - papuošalų, ginklų ir kitų 
nuo XIII amžiaus vidurio iki XVII 
amžiaus tiek ordinui, tiek kur-
šiams priskiriamų artefaktų. Todėl 
nauji kasinėjimai piliavietės teri-
torijoje toliau žadina smalsumą, 
nes radinių vėl gali būti daugybė.  

Pradžia. “Noriu pradėti naują 
gyvenimą”, - tyliai ištarė 26 metų 
Lina Cvilikaitė. Šių metų pradžioje 
ji neteko dviejų savo jaunėlių vai-
kų - mažylius šulinyje paskandino 
jų tėvas 36 metų Aurelijus Beras. 
Moteris su dviem savo vyresnė-
mis atžalomis turėtų įsikurti Jona-
vos apylinkėse esančiame dviejų 
kambarių socialiniame būste, kurį 
meistrai baigia remontuoti. Svai-
galais nepiktnaudžiaujanti moteris 
viliasi susirasti darbą ir pamažu 
atsistoti ant kojų. 

Patrulis. Šiaulių apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato Pa-
trulių rinktinės vyriausiasis patrulis 
Laimonas Šimkus, 23 metus kovo-
jęs su įvairaus plauko pažeidėjais ir 
nusikaltėliais, ketvirtadienį atsidū-
rė kitoje barikadų pusėje. Būdamas 
visiškai girtas, sukėlė avariją - ne 
tarnybos metu automobiliu “Volks-
wagen Sharan” įskriejo į pakelėje 
esantį kanalą Šiaulių r. Noreikių 
kaime. Nuo kelio nuvažiavęs auto-
mobilis apvirto ant šono, o girtas 
patrulis iš apvirtusios mašinos pats 
nebegalėjo išlipti - jam padėjo įvy-
kio vieton atskubėję ugniagesiai 
gelbėtojai. Neuniformuotam pa-
reigūnui nustatytas sunkus - 2,99 
promilių - girtumas. 

Vairavimas. Vairuotojams, tu-
rintiems aukštąjį išsilavinimą, 
siūloma leisti laikyti egzaminus 
“Regitroje” be prievolės mokytis 
vairavimo mokykloje ar su vaira-
vimo instruktoriumi. Tačiau ilga-
metis vairavimo instruktorius B. 
Kazlauskas šiuos siūlymus pavadi-
no absurdu. “Tokius žmones kaip 
tik būna sunkiau mokyti vairavi-
mo. Buvo toks atvejis: viena mo-
teris atėjo mokytis turėdama kelis 
aukštuosius. Jai buvo sakoma, kad 
jūs negalite savarankiškai vairuoti, 
dar reikia mokytis. Ji atsakė: ką jūs 
man čia šnekate, aš turiu du aukš-
tuosius išsilavinimus, aš geriau ži-
nau. Tai 15 kartų laikė vairavimo 
egzaminą “Regitroje”, - pasakojo 
B. Kazlauskas. 

Luko Pakelčio verslui oras patinka

2014 metai įmonei buvo sudėtin-
gi, o 2015-ieji, pasak L.Pakelčio, 
„pagal planą, įvertinant konku-
rencinę aplinką“. UAB „ESSPO“ 
savo produkciją parduoda Pabal-
tijo, Lenkijos ir Ukrainos oro uos-
tams, Pabaltijyje ir Lenkijoje yra 
rinkos lyderiai. Su Baltarusija kol 
kas anykštėnai nedirba, o iš Rytų 
Ukrainos „ESSPO“ pasitraukė dėl 
visiems žinomu priežasčių – Do-
necke dėl karo veiksmų jau seno-
kai karšta...

Antrinė „ESSPO“ įmonė pasi-
rašė paramos sutartį, pagal kurią 

Anykščių firma UAB „ESSPO“, kurios bendrasavininkiu ir vienu 
iš vadovų yra Anykščių liberalų lyderis Lukas Pakeltis, džiaugiasi 
pagaliau atėjusia gilia žiema. Šios bendrovės viena iš pagrindinių 
veiklos krypčių – cheminių medžiagų, kurios naudojamos tirpdant 
ledą nuo oro uostų pakilimo-nusileidimo takų, gamyba ir prekyba.

iš ES fondų gaus 900 tūkst. eurų 
gamyklos Anykščiuose statyboms. 
Šioje gamykloje bus atliekamas 
vienas iš automobilių padangų per-
dirbimo etapų – iš gumos granulių 
bus gaminami gumos miltai. Ga-
mykla iškils vadinamajame „pra-
monės“ rajone.

Šiuo metu atliekamas poveikio 
aplinkai vertinimas, tikimasi ne-
trukus gauti statybos leidimą. „Jei 
viskas bus gerai, turėtume pradėti 
tiek statybos, tiek įrangos projek-
tavimo darbus“, – „Anykštai“ sakė 
L.Pakeltis.

UAB „ESSPO“, kurios bendrasavininkiu yra Anykščių rajono 
Tarybos narys Lukas Pakeltis, netrukus turėtų pradėti antrinės 
įmonės gamyklos projektavimą. 

jono jUneViČiAUs nuotr.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Viešoji įstaiga ,,Burbiškis“ ra-
jono Tarybos sprendimu įsteigta 
prieš dešimtmetį. Pagrindiniai įs-
taigos tikslai – turizmo ir verslo 
sąlygų gerinimas, gyventojų užim-
tumo didinimas.

Per dešimt metų ne kartą keitėsi 
šios įstaigos dalininkai. Iš pradžių 
tai buvo UAB „IPSO FACTO“, 
kurios vardu Burbiškio dvarą iš 
Panevėžio vyskupijos  įsigijo lietu-
viškuoju oligarchu vadintas, prieš-

Savivaldybė traukiasi iš Burbiškio dvaro
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Viešajame aukcione ruošiamasi parduoti  savivaldybei nuosavybės teise priklausančias viešosios 
įstaigos ,,Burbiškis“ dalininko teises. Šiai įstaigai praėjusiais metais renovuoto Burbiškio dvaro te-
ritorijoje priklauso ūkinis pastatas ir dalis dvaro parko.

taringai pagarsėjęs, už nelegalią 
prekybą prabangiais mobiliaisiais 
telefonais ir tauriaisiais metalais 
kalėjime atsidūręs Vadimas Kas-
tujevas. 

Jau įsigijęs pastatą, verslininkas 
kreipėsi į rajono savivaldybę ir siū-
lėsi drauge su vietos valdžia kurti 
dvarą valdysiančią viešąją įstaigą 
„Burbiškis”. Prisidėti savivaldy-
bės prašyta dėl to, kad būtų gali-
ma gauti europinę paramą dvarui 

sutvarkyti.
Po trejų metų viešosios įstaigos 

„Burbiškis“ dalininke tapo  UAB 
„Greiti sprendimai“, o paskutiniu 
metu - privatus asmuo Irmantas 
Petrauskas. Praėjusią vasarą Bur-
biškio dvaras restauruotas. Euro-
pos Sąjunga jam skyrė 4 mln. 808 
tūkst. litų paramą (bendra projekto 
vertė - 7 mln. 397 tūkst. 830 litų). 
1853-1857 pastatytame dvare vei-
kia viešbutis bei restoranas.

Savivaldybės Viešųjų pirkimų 
ir turto skyriaus laikinoji vedėja 
Audronė Savickienė „Anykštai“ 
sakė, kad viešajai įstaigai „Bur-
biškis“ priklauso Burbiškio dvaro 
teritorijoje esantis ūkinis pastatas 
ir pagal panaudą dalis parko že-
mės, tačiau pastaraisiais metais ji 
apskritai jokios veiklos nevykdė. 
Finansinių ataskaitų rinkinį savi-
valdybei viešoji įtaiga „Burbiš-
kis“ tvirtinimui yra pateikusi tik 
už 2009 metus.

Rajono Tarybai priimti spren-
dimą  parduoti viešosios įstaigos 
,,Burbiškis“ Anykščių rajono savi-
valdybei nuosavybės teise priklau-
sančias dalininko teises siūlo savi-
valdybės administracijos direktorė 
Veneta Veršulytė. Atsisakius minė-
tos įstaigos dalininko teisių, anot 
V.Veršulytės, savivaldybė nebepa-
žeistų  turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo principų.

„Mes nematome prasmės daly-
vauti veikloje įstaigos, kuri prak-
tiškai nevykdo veiklos. Sprendimų 
priėmimuose mes nedalyvaujame, 
todėl tiesiog nusprendėme parduo-
ti tą dalį“, - sakė A. Savickienė. 
Savivaldybės specialistė neatmeta 
galimybės, kad parduodamas dali-
ninko teises gali įsigyti dabartinis 
jos dalininkas.

Savivaldybės dalininko įnašas 
minėtoje viešojoje įstaigoje – 1 
448,10 Eur. Aukcione dalininko 
teises siūloma parduoti už pradinę 
1450 eurų kainą.

Europos Sąjunga skyrė 4 mln. 808 tūkst. litų paramą (bendra projekto vertė - 7 mln. 397 tūkst. 830 
litų) Burbiškio dvaro restauracijai. Dabar dvare veikia viešbutis bei restoranas.
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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
Renta. Vyriausybė posėdyje pri-

tarė siūlymui atsisakyti Prezidento 
našlės rentos. Pagal naująją tvarką 
šalies vadovų sutuoktiniams bus 
skiriamos valstybinės reikšmės 
pensijos.  “Dabar yra pateiktas 
įstatymas ir iš viso jokių rentų nėra 
numatyta. Yra numatytos valstybi-
nės reikšmės pensijos prezidento 
sutuoktinėms arba sutuoktiniams”, 
- po Vyriausybės posėdžio ir pasi-
tarimo žurnalistams sakė Premjeras 
Algirdas Butkevičius. Pagal naują-
jį įstatymą pensija nepriklausys ir 
Prezidento Algirdo Mykolo Bra-
zausko našlei Kristinai Brazaus-
kienei, kuri su juo susituokė 2002 
m. A. Brazauskas Lietuvos Prezi-
dentu buvo 1993-1998 metais.

Karys. Socialiniame tinklalapy-
je pažintį su Amerikos kariu prisi-
stačiusiu asmeniu užmezgusi šiau-
lietė jam atidavė beveik 12 tūkst. 
eurų. Naujasis draugas gyrėsi, kad 
savo rankose turįs lagaminėlį su 
labai vertingais dokumentais, ir 
paprašė, kad jo naujoji pažįstama 
lagaminėlį pasaugotų. Šiaulietei 
sutikus, jos buvo paprašyta apmo-
kėti lagaminėlio siuntimo išlaidas 
iš Ganos. Moteris į nepažįstamojo 
nurodytą sąskaitą pervedė 1 253 
eurus. Tačiau tolesnėje lagaminėlio 
kelionėje iškilo įvairiausių kliūčių, 
kurioms įveikti vėl reikėjo pinigų... 
Šalindama kliūtis iš lagaminėlio 
kelio moteris iš viso paklojo 11 
853 eurus. Tuomet tariamas kariš-
kis nustojo su ja bendrauti.. Šis nu-
sikaltimas - analogiškas įvykusiam 
2012-aisiais, kuomet tariamas JAV 
karys iš kitos šiaulietės išviliojo 
beveik 200 tūkst. litų. 

Premija. Graikijos salų gyven-
tojus, teikusius pagalbą pabėgė-
liams, siūloma apdovanoti Nobe-
lio taikos premija, praneša “The 
Guardian”. Omenyje turimi Lesbo, 
Koso, Chijo, Samo, Rodo ir Lero 
salose gyvenantys graikai. Pažy-
mima, kad šių salų gyventojai su-
tiko didžiąją dalį iš 900 tūkstančių 
pabėgėlių, pernai jūra atvykusių į 
Europą. Dalis gyventojų, pavyz-
džiui, žvejai, metė savo darbą, kad 
galėtų gelbėti migrantus.

Pirkinys. Iranas svarsto planus 
pirkti lėktuvus iš JAV gamintojos 
“Boeing”, taip šalis tikisi atnaujinti 
savo lėktuvų parką nustojus galioti 
Jungtinių Tautų (JT) sankcijoms, 
praneša BBC. Pasak Irano transporto 
ministro pavaduotojo Asgharo Ka-
šano (Asghar Kashan) Iranas domi-
si galimybėmis įsigyti 100 orlaivių. 
JT sankcijos buvo panaikintos prieš 
savaitę, ir tai leido “Airbus” tartis su 
Iranu dėl 114 orlaivių pardavimo.

Rublis. Aatsigaunant naftos kai-
noms Rusijos rublis brangsta, pra-
neša naujienų agentūra “Reuters”. 
Pirmadienį rytinės sesijos pradžio-
je JAV doleris Maskvos biržoje pa-
siekė 76,39 rublio ribą pirmą kartą 
nuo sausio 14 dienos. Euro kursas 
Rusijos rublio atžvilgiu smuktelėjo 
1 proc. ir siekė 83,37 Rusijos ru-
blio. “Brent” nafta per pirmadie-
nio rytinę prekybą pabrango 0,39 
JAV dolerio, iki 32,57 dolerio už 
barelį, šviesiosios JAV naftos WTI 
ateities sandorių kaina pakilo 0,26 
JAV dolerio, iki 32,45 dolerio. 
Naftos kainos penktadienį pakilo 
10 proc. Naftos kainas palaiko kri-
tusios oro temperatūros ir sniegas 
rytinėje JAV pakrantėje, pakurstęs 
kuro paklausos augimą.

Parengta pagal 
elTA informaciją

@ X – man: „Jeigu išpuolė 
savaiminė situacija, kai žvėris 
staiga iššoko priešais automobilį, 
tai labai nieko smarkiai ir nepa-
darysi, kiek dar suspėsi instink-
tyviai sustabdyti ar bandyti ma-
nevruoti, tiek ir pavyks išsaugoti 
automobilį, bei žmonių sveikatą 
ir gyvybes. Tvoros pakelėse da-
linai išsprendžia karo su žvėrimis 
kelyje problemą, bet visur neap-
tversi, trikdys ir žvėrių migraciją, 
o stambesnis elnias ar tai briedis 
būna, kad ir peršoka atitvarus. Itin 
atsargiai važiuoti reikia ties Ra-
diškiu, kokį porą kilometrų ties ta 
pakalne kur mobilus ryšys išnyks-
ta, ten į kelią iššokantys žvėrys 
labai dažnas reiškinys.“

@ Pikts: „Mano nuomone, me-
džiotojai turėtų labiau praretint 
miško fauną. Jau ir į kiemus lenda 
lokiai, to anksčiau nebūdavo.”

@ a: „Reiktų žvėris apmokes-
tint, kaip ir viską Lietuvoje.”

@ aš: „Kelyje Anykščiai - Ro-
kiškis nuolat bastosi žvėrys. Bet 
ženklo, perspėjančio apie lauki-
nius gyvūnus, nėra. Vietiniai pri-
stabdo, bet svetimi nuolat papuola 
į avarijas. Ruože nuo Čekonių iki 
Leliūnų palaukių gal reikėtų pa-
statyti net ir tvorą.”

@ Problema: „Dar daug kur 
pakelės apžėlę krūmais ir tai au-
tomatiškai padidina tikimybę su-

Gyvūnai ženklų nepažįsta...
Rajono keliuose kasmet įvyksta nemažai eismo nelaimių, kurias 

sukelia į kelius išbėgantys laukiniai gyvūnai. Kaip išvengti tokių 
nelaimių, rajone plačiau nediskutuojama.

Kaip manote, ar būtina imtis kažkokių saugumo priemonių? 
Galbūt reikėtų įrenginėti tvoras, organizuoti daugiau medžio-
klių? Kokie būtų jūsų pasiūlymai?

sidurti su gyvūnais, nes tada juos 
per vėlai pastebi.”

@ Žymeklis: „Gerai kad su-
galvojo mūsų protingieji įstatymą 
kad reikia visus žvėris sužymėti 
? Tik tuos mikročipsus reikia dar 
patobulinti. Sakykim važiuoji 
mišku, pyst už kokių 50 metrų 
stirna, pyp, pyp, pyyyp - pypsikas 
mašinoj ir pypsi. Va čia tai daiktas 
būtų ?”

@ Briedis: „Kur norim, ten 
einam, o tvoros jūsų pamiškė-
se mums tik pilvui pasikasyti nu 
kiškiai tai trepsi patvariu, kol 
pratumpo katras. Pastatykit pa-
kelių apšvietimo sistemas , kad 
mus matytumėte, o tai laukuose, 
kur mes ganydavomės prisodinot 
“stiklainių”, aptvėrėt ir dar viso-
kių mikrobangų, elektomagneti-
nių spindulių sistemas pajungiat, 
kad net šalimais pasiganyti nebe-
galime. Tai va ir lakiam kur prie 
miesto į sodus pagraužti šakelių, 
myslinam, kad mus daugiau matys 
gal į valdžios tarybą išrinks tadu 
ir neraiks blaškytis pėstiems tarp 
mašinų. Miestan gi atveža visas 
šakas ir da gatavai susmulkintas 
ir su kaušu gerklėn prikrauna. Tik 
sėdėt ir žadėt kuo daugiau dujų 
pribezdėt, kad žmageliai pigiau 
šildytis savą gūžtas galėtų. Žinat 
dabar iš mišką gi viskų su gela-
žiniais duntim nugriaužį ištysia 

ir saką kaip bebrai velka į centrų 
kur pats keras sėdi, kad jam nieką 
netrūktų ir galėtų visų Gyrių tei-
singai valdyt. 

Stirnom, nabagėm miški nebėr 
nė kur atsigult nė kų pagriaužt 
žiemų. 

Nu a tų mūsų briedį, katrų už-
daužėt anundei tai vėl tie amžinai 
alkani dvikojai “vilkolakiai” nu-
sitysė. Galėjat palikt miški saviš-
kiam vikam sutvarkyt. But nerai-
ky už avelas makėt kompensacijų 
žmageliams . Vilkų tokia pareiga 
suryt kritusius ar nunokusius nuo 
bado, katre jau nebepasivelka. Ale 
kad tokiu mažai beliko tarp mūsų. 
Mat vieni emigravo Latvijon, kiti 
pasitaruke in girias pas “batikų”, 
a daugiausi tai ju krito nelygioj 
pasipriešinimo kovoj nuo ‘’vilko-
lakių”, katre sulakia su visokiais 
užmaskuotais motorais miškan ar 
tiesiai per laukus be kelią dreskia 
ir pliekia mūsiškius su parakiniais 
vamzdžiais. Akurat kaip senelis 
pasakaja kai Lietuvų kitakalbiai , 
vis arielku smirdintys buvo užėmį 
tai vietinius ir miški ir namie iš 
parakinių užmušinėjo.... ajazau!

Taigi myslikit kaip patys elgetes 
ar miški ar laukuos ar unt kelia - 
tai teip ir su jumis ... Unksčiau tai 
Žmogų mes žvėrys iš tolo pagal 
kvapų pažindavom, gerbdavom ir 
nelisdavam pa kojam dirbančiam 
Žmogui.”

@ Juozas: „Girdėjom yra savi-
valdybėj saugaus eismo komisija 

o net ženklais kur reikia nepasi-
rūpina ar pavojingų ruožų užtvė-
rimu.”

@ Na: „ženklų statymas proble-
mos nesprendžia. Gyvūnas ženklų 
nepažįsta, o Jūs ar pažįstat nors 
vieną vairuotoją, kuris paisytų 
įspėjamojo 131 ženklo “Laukiniai 
žvėrys”? Mažintų greitį bent 5-10 
km/h? Taigi... Net magistralėse 
, kur aptverta, ženklo 131 galio-
jimas sudaro apie pusė kelio ats-
tumo. (Bent jau nuo Vilniaus iki 
Ukmergės tai tikrai). Prismaigs-
tydama tokių ženklų valstybė 
tiesiog nusiima atsakomybę nuo 
savęs ir perkelia ant Jūsų, jei die-
ve neduok, susiduriate su gyvūnu. 
Gyvūnai yra valstybės ir Jūs atsa-
kingas, jei juos autoįvykio metu 
pražudėte, geriausiu atveju apga-
dinant tik automobilį, bet liekant 
pačiam sveiku gyvu.”

@ Juozui: „Jei ką nors norė-
tumėte papildomai sužinoti apie 
saugaus eismo komisiją, maloniai 
prašome susisiekti. Jei turite pa-
siūlymų, tai artimiausias posėdis 
artimiausią antradienį. Iš anksto 
informavus galėsite savo pasiū-
lymus pateikti komisijai nebiuro-
kratiniu būdu. Saulius Rasalas”

@ Magija: „Posėdis ? Ir ne už-
daras? Negali būti! Gal tamstai 
Rasale temperatūra užkilo?”

(komentarų kalba 
netaisyta,- red.past.)

-AnYkŠTA

Kaimo keliai 
pavojingi

Raimondas BALSYS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, ūki-
ninkas:

- Gyvenu Mitašiūnų kaime, tolo-
kai nuo seniūnijos centro, gerų as-
faltuotų kelių. Važinėti tenka daug. 
Pastebiu, kad sniegas nuvalytas, 
tačiau žvyrkeliai ir asfalto atkarpos 
seniūnijoje slidžios, pavojingos, 
nors ir eismas tokiuose keliuose 
neintensyvus. Kelius prižiūrinčios 

Žvyrkelius anykštėnai prižiūri prasčiau
Žiemą Anykščių kelių tarnyba darbą pradeda apie penktą 

valandą ryto. Barstyti ir valyti kelių išvažiuoja 6 barstytuvai, 4 
traktoriai su priekiniais peiliais, o labiau pasnigus pasitelkiama ir 
daugiau technikos. Pasak kelininkų tarnybos viršininko Daliaus 
Stasiukonio, iki 8 valandos ryto spėjama nuvalyti ir pabarstyti 
150 kilometrų krašto kelių, iki 9 valandos - 65 kilometrus asfal-
tuotų rajoninės reikšmės kelių. Žvyrkeliai žiemą nebarstomi, tad 
jais važiuojant vairuotojams tenka pasikliauti savo sugebėjimais. 
Vietinės reikšmės kelių valymą organizuoja seniūnijos, juos valo 
Anykščių rajono savivaldybės skelbtą konkursą laimėjusi UAB 
„Versmė“. 

Anykštėnų, kurie už vairo praleidžia daug laiko, klausėme, ar 
juos tenkina Anykščių krašto kelių priežiūra šią žiemą?

tarnybos pabarsto tik kelių atkar-
pas aštriuose posūkiuose. Manau, 
kad vairuotojams reikia būti atsar-
giems ir pasikliauti savo vairavimo 
įgūdžiais. Kita vertus, kelininkai, 
jiems paskambinus dėl kelių bū-
klės, reaguoja geranoriškai, sten-
giasi nuvalyti, pabarstyti. 

Be reikalo kelių 
nebrūžuoja 

Algimantas JURKUS, Kurklių 
seniūnijos seniūnas:

- Kiekvieną dieną į darbą va-

žiuoju 8 kilometrus. 2,5 kilometro 
iš Antrųjų Kurklių iki krašto kelio 
Utena – Ukmergė prižiūrimas gerai, 
nuvalytas, o apie krašto kelią nėra 
ką ir kalbėti – jis prižiūrimas labai 
gerai. Dėl Kurklių ir Skiemonių 
seniūnijų kelių valymo „Versmė“ 
yra nusamdžiusi bendrovę „Kurklių  
karjeras“. Su jais sutariame, tvarko-
mės gaspadoriškai. Svarbiausia, kad 
iki 8 valandos ryto būtų nuvalyti 
keliai, kuriais važinėja mokyklinis 
autobusiukas, kad jis galėtų suvežti 
vaikus į mokyklą. Kita vertus, kol 
kas sniego nedaug ir be reikalo ke-
lių nebrūžuojame, taupome lėšas, 
kurių labai prireiks pavasarį. 

Daugiau tenkina 
žiema nei 
kelininkai

Arvydas MAČIULIS, buvęs 
Anykščių rajono tarybos narys, 
Ažupiečių kaimo gyventojas:

- Sniego nedaug, praktiškai ke-
lių ir valyti nereikėjo. Nevalyti  
žvyrkeliai privažinėti ir tebėra sli-
dūs. Taigi, daugiau tenkina žiema 
nei kelininkai. Didesnio skirtumo, 
kaip prižiūrimi Anykščių krašto ir 

aplinkinių rajonų keliai, nepaste-
bėjau. Ko verti kelininkai, parodys 
ateitis. Juk didžiausias sniegkritis 
ir pūgos būna vasario mėnesį. 

Per polaidžius 
sunku 
pravažiuoti

Anveras ARZIMANOVAS, 
Rakutėnų kaimo (Troškūnų sen.) 
ūkininkas:

- Pavojingos kelio vietos, staigūs 
posūkiai keliuose ties Surdegiu, 
Vašuokėnais pabarstyti. Šiandien 
(kalbėjomės vakar) mačiau valant 
kelią per Surdegio miestelį. Snie-
go mažai, keliai užpustyti nebuvo. 
Pastebėjau, kad anykštėnai gerokai 
prasčiau prižiūri žvyrkelius negu 
kaimyniniai rajonai. Antai kelias į 
Viešintas nuo Skudų kaimo per pa-
vasario polaidžius tampa sunkiai 
pravažiuojamas lengvuoju auto-
mobiliu. Kelias į Subačių Anykš-
čių rajono teritorijoje labai duobė-
tas, o įvažiavus į Kupiškio rajono 
teritoriją tas pats kelias tampa žy-
miai geresnis. 

-AnYkŠTA 
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(Atkelta iš 1 p.)
Apie tai, kad dega girininkijos pas-

tatas, pirmieji pranešė gaisrą pastebėję 
medžiotojai. Išvydę ugnies pašvaistę, 
jie atskubėjo į įvykio vietą pasižiūrėti, 
kas vyksta. Pagalbos prašymą užge-
sinti degantį pastatą ugniagesiai gavo 
00.45 val. Atvykus keturiems ugnia-
gesių ekipažams ne tik iš Anykščių 
miesto ir rajono, bet ir Kupiškio, atvi-
ra liepsna degė mūrinio, medinėmis 
dailylentėmis apkalto, dviejų aukštų 
pastato stogas. Liepsnos pastate, ku-
rio sienos buvo iškaltos mediena, o 
tarpai tarp jų užpildyti spaliais, buvo 
tiek įsismarkavusios, kad patekti į 
vidų gelbėtojai jau negalėjo.

Ugniagesiai iš pirmojo aukšto spė-
jo išnešti dujų balioną. Į nelaimės 

vietą atskubėję Svėdasų girininkijos 
darbuotojai spėjo išnešti administra-
cinėse patalpose buvusius dokumen-
tus bei kompiuterius.

Per gaisrą sudegė girininkijos pas-
tato stogas, išdegė antrasis aukštas, 
vietomis pradegė medinis perdengi-
mas. Pirmasis  aukštas užlietas van-
deniu.

Tik 8 valandą ryto užgesinus gaisrą 
antrajame aukšte, kambaryje, gulin-
tys lovose rasti trys stipriai apdegusių 
vyrų kūnai. Ugnies liepsnose žuvo  
24-erių, 31-erių ir 46-erių miško dar-
buotojai.

Žuvusieji – miško darbuotojai iš 
Panevėžio, Radviliškio bei Marijam-
polės rajonų.

Pirmadienio rytą Santariškių ligo-

ninėje besigydantis Anykščių miškų 
urėdijos urėdas Sigitas Kinderis sakė, 
kad žuvo bendrovės, su kuria miškų 
urėdija iki pavasario buvo pasirašiusi 
rangovo sutartį, darbininkai.

„Jie dirbo ukmergiškiams priklau-
sančioje UAB „Visi miškai“, su kuria 
rangovo sutartį yra pasirašiusi Anykš-
čių miškų urėdija“, - sakė S.Kinderis.

Svėdasų girininkas Donatas Tuska 
teigia, kad per gaisrą girininkijos pas-
tate žuvusių vyrų nebuvo matęs.

„Mes bendravome tik su brigadi-
ninku, o su kitais jokių reikalų netu-
rime“, - sakė D. Tuska.

Svėdasų girininkas teigia, kad su-
tartis tiek dėl darbo, tiek dėl apgyven-
dinimo Svėdasų girininkijos pastate 
su brigadininku pasirašęs ne jis, o 
Anykščių miškų urėdija. Jis brigadi-
ninkui tik davęs raktus nuo Svėdasų 
girininkijos pastato.

„Mes kirtimus parodom meistrui, 
kuris atvažiuoja, ir viskas. Mes su 
jais daugiau jokio ryšio neturim. Jie 
kirto mišką ir Svėdasų, ir Mickūnų, ir 
Mikierių girininkijose, ir visoje urėdi-
joje“, - sakė D.Tuska.

Darbininkai antrajame Svėdasų gi-
rininkijos pastato aukšte gyveno jau 
trečią mėnesį, jie buvo perspėti, kad 
čia negali vykti jokių išgertuvių.

Čia  iš viso gyveno šeši miško dar-
buotojai, lemtingą naktį pastate buvo 
trys, kiti trys buvo išvykę pas arti-
muosius. Nebuvo ir brigadininko.

Nelaimės vietoje sutiktas Anykščių 
rajono ugniagesių tarnybos viršinin-

kas Rimantas Bilinskas neatmetė ga-
limybės, kad miško darbuotojai lem-
tingąją naktį galėjo vartoti alkoholį.

„Brigadininkas buvo išvažiavęs, 
tad tikėtina, kad likę vyrai „pašventė“. 
Tačiau nieko tikslaus dar nežinome – 
gaisro aplinkybės tiriamos“, - kalbėjo 
R. Bilinskas.

Svėdasų girininkijos girininkas 
Donatas Tuska „Anykštai“ sakė, kad 
jį stebina tai, kad girininkijos pastatas 
šeštadienio naktį pradėjo degti nuo 
balkono.

„Įdomu, kodėl nuo balkono pradė-
jo degti, man pasakykit? Čia gali gal-
voti visaip. Nuo antro aukšto degė, 
ne nuo pirmo. Ir kai nuvažiavome po 
to, kai mums pranešė, pradžia gaisro 
buvo ten. Baisu“, - kalbėjo D.Tuska. 
Atvykęs į nelaimės vietą jis manė, 
kad savaitgalį išvyko visi darbininkai 
ir pastate žmonių nelikę.

Tradiciškai yra iškeltos kelios 
gaisro kilimo versijos. „Nagrinėjama 
tiek techninė gaisro kilimo galimy-
bė – elektros instaliacijos, šildymo 
prietaisai. Taip pat nagrinėjamas ir 
neatsargus elgesys su ugnimi“, – apie 
galimas gaisro priežastis kalbėjo 
Utenos apskrities priešgaisrinės gel-
bėjimo valdybos viršininkas Olegas 
Kovalevskis.

Tyrimą sunkina ir tai, kad Svėda-
sų girininkija yra įsikūrusi atokioje 
vietovėje, anot įvykio vietoje sutiktų 
svėdasiškių,  kaimynystėje esančioje 
sodyboje žmonės apsistoja tik vasa-
rą.

Užsidegusiame Svėdasų girininkijos pastate žuvo trys vyrai Šeštadienio rytą gaisro vietoje su-
tiktas Svėdasų girininkas D. Tuska, 
žvelgdamas į pastatą, negalėjo atsa-
kyti, kokia bus tolimesnė jo ateitis. 
Ar jį nugriauti, ar atstatinėti, esą spręs 
vadovybė.

UAB „Visi miškai“, kurioje dirbo 
žuvusieji miško darbuotojai, direk-
torius Gintutis Balsys „Anykštai‘ 
sakė, kad apie nelaimę jam pranešęs 
meistras, kuris gyvenęs kartu su dar-
bininkais. Anot pašnekovo, savaitgalį 
miško darbuotojai privalėjo laikinąją 
gyvenimo vietą palikti.

„Viskas normaliai, gražiai ir 
tvarkingai buvo. Iki tos nelaimės. 
Atmestina versija, kad vyrai prieš 
įvykstant nelaimei girtuokliavo. Ma-
nau, kad čia – nelaimingas atsitiki-
mas. Jie ir šiokią dieną žinojo, kad 
jei kažką padarys, negalės ten toliau 
gyventi. O savaitgalį jų ten nepri-
valėjo būti. Pagal įmonės sutartis ir 
įsakymus turėjo būti švarios ir tvar-
kingos patalpos. Jie kaip ir minėjo, 
kad važiuos, bet kodėl sugalvojo 
pasilikti – neįsivaizduoju. Kitą kar-
tą būna, kad kažkas nesigavo, o gal 
vėliau galvojo važiuoti. Nežinau“, - 
kalbėjo G. Balsys.

Kol kas žuvusiųjų kūnai artimie-
siems dar neatiduoti – juos tiria teis-
mo medicinos ekspertai.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėji-
mo departamento duomenimis, per 
sausio mėnesį šalyje gaisruose žuvo 
29 gyventojai, tarp jų šį savaitgalį 
žuvę trys  žmonės. Tai – daugiausia 
tokių nelaimių per pastaruosius pen-
kerius metus vien per pirmąjį ir dar 
nesibaigusį mėnesį.

horoskopas
AVINAS. Jums gali pavykti 

pademonstruoti kompetenciją, 
profesinius gebėjimus apie juos 
dar nežinantiems. Oficialus susi-
tikimas turėtų pateisinti lūkesčius. 
Galbūt teks dalyvauti svarbiame 
renginyje, ką nors sveikinti.

JAUTIS. Bus palanki sudaryti 
sutartis, kontraktus, publikuoti, 
pirkti, parduoti, reklamuoti, tvar-
kyti juridinius formalumus. Taip 
pat puiku, jei jūsų laukia roman-
tiškas pasimatymas, pobūvis, sce-
ninis pasirodymas.

DVYNIAI. Turėsite pasirūpinti 
ne vien savimi, tačiau tai neatro-

dys našta. Malonu bus suvokti, 
kad galite būti kažkam naudingi. 
Turbūt teks paskubėti tvarkant 
mokesčių, nuomos reikalus. Vaka-
rą praleiskite su šeima ar tiesiog 
namuose. 

VĖŽYS. Tvarkykite aktualius 
reikalus, ypač tuos, kurie susiję 
su ryšiais, sutartimis, informacija, 
reklama, derybomis. Pavyks pri-
artėti prie tų asmenų, kurie jums 
svarbūs, įdomūs. Tik galbūt ne-
maloniai nuskambės konkurenci-
jos motyvai.

LIŪTAS. Gana palanku per-
tvarkymams buityje, nekilnoja-
mojo turto, kreditavimo reikalams 
spręsti. Būsite nusiteikę nepigiems 

pirkiniams, sandoriams. Galbūt 
parūps nuosavos įmonės kūrimas. 

MERGELĖ. Džiugins įdomiais 
susitikimais. Gerų vilčių teiks be-
siplečiantys visuomeniniai ryšiai, 
organizacinė veikla. Įsitempę, bet 
kantriai lauksite žinių iš rūpinčio 
žmogaus. Pasisaugokite aferistų, 
vagių bei patys nesukčiaukite. 

SVARSTYKLĖS. Daryti įtaką 
besiklostančioms aplinkybėms 
šiandien bus beveik neįmanoma. 
Galbūt prireiks artimo žmogaus 
pagalbos. Galima nauda iš nele-
galios veiklos, meno.

SKORPIONAS. Gana rimtai 
ruošitės įgyvendinti savo planus. 
Palanku sudaryti sutartis, orga-

nizuoti kolektyvinius renginius, 
derinti nuomones, kalbėti, disku-
tuoti, pasisakyti. Nusimato susiti-
kimas su senu draugu, simpatija, 
buvusiu partneriu ar pan. 

ŠAULYS. Regis, jums nepa-
vyks išsivaduoti nuo darbų, tačiau 
lydės nebloga nuotaika, profesi-
nis solidarumas. Gali nudžiuginti 
apčiuopiami darbo rezultatai. Vis 
dėlto tykos ir neišvengiamos, ne-
pageidaujamos išlaidos, nerimas 
namuose.

OŽIARAGIS. Jums gali pasi-
sekti, jei puoselėjate viltis, susi-
jusias su išsilavinimu ar moksline 
karjera. Pravartu pasidomėti įsta-
tymais, paieškoti teisybės. Galima 

įdomi pažintis internetu. Tačiau 
bus lengva apsigauti, vertinant 
kitų savybes, motyvus.

VANDENIS. Ne viskas seksis 
sklandžiai, tačiau jūsų pastangos 
bus nuoširdžios. Pavyks suderin-
ti darbo ir asmeninius reikalus. 
Jeigu įmanoma, venkite nervinės 
įtampos bei naujų įsiskolinimų, 
nuostolių. 

ŽUVYS. Palanku sudaryti su-
tartis, megzti bendradarbiavimą. 
Gali užsimegzti šauni pažintis 
arba atnaujinsite seną draugys-
tę, partnerystę. Vakare pasijusite 
emociškai išsisėmę ar apsigavę, 
nebesinorės bendrauti. 

-elTA

Anot ugniagesių, ugnį suvaldyti buvo gan sudėtinga, nes giri-
ninkijos pastato apdaila buvo medinė, o sienų tarpai užpildyti 
spaliais.

Duok Sauliui Rasalui valią – įstatymą sukurs 
S. Rasalo pateiktas „trijų sody-

bų“ reglamentas pasirodė išskir-
tinai originalus, todėl, kaip jis ir 
patarė, komentaro kreipėmės į Su-
sisiekimo ministeriją. 

Kraštiečio R. Sinkevičiaus va-
dovaujama ministerija „Anykštai“ 
pateikė net dviejų specialistų atsa-
kymus. „Susisiekimo ministerija 
nereglamentuoja vietinės reikšmės 
kelių valymo tvarkos. Informa-
cijos apie teisės aktus, kurie re-
glamentuotų, kad jei kelias veda 
į mažiau nei tris sodybas, nėra”, 
– „Anykštai“ apie „trijų sodybų“ 
sistemą parašė Susisiekimo minis-
terijos Kelių priežiūros skyriaus 
patarėjas Raimundas Indrulėnas. 
„Tokių teisės aktų nėra. Keliai, 
atsižvelgiant į transporto priemo-
nių eismo pralaidumą, socialinę ir 
ekonominę jų reikšmę, skirstomi 
į valstybinės reikšmės ir vietinės 
reikšmės kelius. Vietinės reikšmės 
keliai skirstomi į viešuosius kelius 
ir vidaus kelius”, – „Anykštai“ 
apie „trijų sodybų“ sistemą regla-
mentuojančius teisės aktus parašė 

Audronė Filimanavičienė iš Susi-
siekimo ministerijos Komunikaci-
jos ir protokolo skyriaus. 

Taigi, du Susisiekimo ministeri-
jos pareigūnai patvirtino, kad „trijų 
sodybų“ sistema yra tik S. Rasalo 
fantazija.  

Patys sau kūrė reglamentą, 
o kaltas ministras

Susisiekimo ministerijos parei-
gūnų argumentų priremtas Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotojas S. Rasalas 
pasirinko naują gynybinę taktiką.

 „Aš pats, dirbdamas seniūnu, 
aktyviai dalyvavau rajono kelių 
schemos sudaryme. Tada teikėme 
prioritetą tiems keliams, kurie veda 
bent į tris sodybas”, -  „Anykštai“ 
aiškino S. Rasalas.

 Kitaip tariant, patys Anykščių 
rajono seniūnijų seniūnai susikūrė 
kelių valymo reglamentą, o dabar 
kaltina blogą susisiekimo minis-
trą? Atsakydamas į šį klausimą 
administracijos direktorės pava-
duotojas kalbėjo aptakiai. Kalbė-

jo, kad yra kelių priežiūrai skirtos 
lėšos, kurios turi savybę kada nors 
pasibaigti, jog yra svarbūs ir ma-
žiau svarbūs keliai…

Buvęs administracijos 
direktorius patarė remtis protu

Buvę Anykščių savivaldybės 
administracijos direktoriai social-
demokratas Vilius Juodelis ir „vals-
tietis“ Antanas Baura  „Anykštai“ 
sakė neprisimenantys, jog jų val-
dymo laiku būtų tvirtinama rajo-
no kelių schema. Nei vienam, nei 
kitam atmintyje neišliko ir „trijų 
sodybų“ sistema. 

„Pirmiausia reikia vadovautis 
protu. Gali būti trys sodybos ir nė 
vieno žmogaus, o viename name 
gali gyventi ir dešimt. Neįgalių 
žmonių ar daugiavaikių šeimų 
keliukų valymui privaloma rasti 
lėšų”, – „Anykštai“ kalbėjo V. Juo-
delis.        

Susisiekimo ministerijos atstovų 
teigimu, teisės aktai nereglamen-
tuoja, nenumato išimčių, kelių, ve-
dančių prie neįgalių žmonių, namų 

priežiūrai. Visi vietinės reikšmės 
keliai yra savivaldybių nuosavy-
bė ir juos vietinė valdžia prižiūri 
kaip išmano… Žodžiu, kraštiečio 
ministro R. Sinkevičiaus keikti už 
mūsų vietines pusnis nederėtų.     

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija reagavo žaibiškai

Praėjusį ketvirtadienį, ruošdami 
tekstą „Anykštai“, komentaro apie 
R. Masilionio situaciją paklausėme 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos atstovų. Po kelių valandų 
gavome atsakymą. 

„Susiklosčiusi situacija kelią su-
sirūpinimą, todėl buvo susisiekta 
su Anykščių savivaldybės  Troškū-
nų seniūnijos seniūno pavaduotoja 
Gina Petraškiene, kuri paaiškino, 
kad neįgalusis Raimondas Masi-
lionis turi judėjimo negalią, tačiau 
savarankiškai judėti gali, tvarkytis 
buityje sugeba be kitų pagalbos 
(pvz., savarankiškai atsineša mal-
kų), todėl socialinių darbuotojų 
ir lankomosios priežiūros paslau-
gų bei apgyvendinimo socialinės 

globos namuose yra atsisakęs. 
Seniūno pavaduotoja teigė, kad 
gyvenvietės keliai ir privažiavimai 
prie gyventojų namų yra valomi, 
bet patys kiemai nevalomi, nes to-
kia teritorija yra laikoma privačia 
asmenų valda. Ji atkreipė dėmesį, 
kad atsižvelgiant į įvairias aplinky-
bes (pvz.: ligų, kitų nelaimių atve-
jus) arba gavus paties gyventojo 
(jo artimųjų, globėjų, soc. darbuo-
tojų)  prašymą apie tokią būtinybę, 
seniūnija gali organizuoti gyvento-
jų kiemų valymą. Tokiais atvejais 
dažnai sulaukiama pagalbos ir iš 
vietinių ūkininkų. Neįgaliųjų rei-
kalų departamento duomenimis, 
Raimondas Masilionis prašymo 
pritaikyti būstą Anykščių savi-
valdybėje nėra parašęs, jei para-
šytų, pritaikymo klausimas būtų 
sprendžiamas”, – gavome tokį 
Neįgaliųjų reikalų departamento 
prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Teisinio reguliavimo 
skyriaus vedėjos Rasa Balaišienės 
parengtą atsakymą. 

Beje, apie „trijų sodybų“ sistemą ir 
R. Balaišienė nieko nėra girdėjusi…

(Atkelta iš 1 p.)
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

Sekmadienio, sausio 17 d., va-
karą užsukau į degalinę „Baltic 
Petroleum“, esančią Mindaugo 
g. Anykščiuose. Įpylusi degalų 
į automobilio baką, pabandžiau 
automobilį užvesti. Man labai 
netikėtai starteris tik „kvėpte-
lėjo“ ir nutilo... vakaras jau ge-
rokai įpusėjęs, manęs dar laukė 
apie 100 km kelionė iki Vilniaus. 
Anykščiuose neturiu jokio pažįs-

Geri darbai nebūna nei dideli, nei maži
tamo žmogaus, į kurį galiu kreip-
tis pagalbos. Panikuoti, žinoma, 
neverta - yra automobilio drau-
dimas, yra įmonės, kurios teikia 
techninę pagalbą, vis dėlto pasi-
darė šiek tiek neramu dėl būsimų 
techninių rūpesčių, nes buvau ke-
lionės pusiaukelėje.  

Gretimoje kuro pylimo vie-
toje į savo automobilį kurą pylė 
vyriškis. Paprašiau jo pagalbos. 

Nedvejodamas sutiko, apžiūrė-
jo manojo automobilio variklį ir 
rado greitą ir paprastą būdą iš-
spręsti problemą - tereikėjo lai-
dais sujungti abiejų automobilių 
akumuliatorius ir maniškis vėl 
užsivedė. Tiek tos ir problemos. 
Palinkėjo gero ir saugaus važia-
vimo.

Nesusipratau paklausti jo var-
do, įsidėmėjau tik jo automobilio 

valstybinį numerį - BCM 822. 
Ačiū jam už pagelbėjimą, už 
žmogiškumą ir už neabejingumą.

Mūsų gyvenimai kaip mozai-
ka susideda iš mažiausių detalių. 
Manau, kad geri darbai nebūna 
nei dideli, nei maži, nei reikšmin-
gi ar mažiau reikšmingi. Geras 
darbas yra tiesiog geras. 

Pagarbiai
Rūta sTAneViČienĖ

Senolių paradas 

Istorinis pakraštėlis istorinėmis 
asmenybėmis turtingas. Čia te-
begyvena jau devynias dešimtis 
perkopusi, gražiųjų žolynų ir viso, 
kas gyva, mylėtoja, biologijos mo-
kytoja Elena Vilytė, kuri, deja, iš 
senųjų namelių veik nebeišeina. 
Senatvė atslinko ir kojas supan-
čiojo, kartais ir atmintin šešėlius 
meta. Gerai, kad taip nuoširdžiai 
socialinės darbuotojos padeda, kad 
ir linksmuolė Sandra, kuri yra pats 
tikriausias gailestingumo įsikūniji-

Svėdasietiškos Jeruzalės pakraštyje Raimondas GUOBIS

Svėdasuose nuo didžiosios gatvės į šiaurę atsišakojusi, Beragio ežero link vedanti Ežero gatvelė 
nuo seno buvo „žydų ūlytėle“ vadinama. Mat čia gyveno dauguma bendruomenės žydų, buvo dveji 
maldos namai, „škalomis“ vadinami, buvo mokykla ir net pirtis - tikrų tikriausia svėdasietiška 
Jeruzalė. Tad ir žvilgtelėjau atidžiau į patį šios gatvės pakraštėlį, arčiausiai ežero esantį, jau vėliau 
namais apstatytą, medžiais apsodintą.

mas, padeda. Tik per gatvę gyveno 
ir visai neseniai pasimirusi patrio-
tiškoji, stropioji pačių mažiausiųjų 
mokytoja Aldona Paršiukaitė. Tau-
raus tikėjimo, inteligentiškumo, 
lietuviškumo kupina moteris, kuri 
ir amžinybėn išeidama parodė, kad 
pašarvotai, apgiedotai būti geriau-
sia vieta yra savieji namai ir kad 
geriausias amžinybėn išeinant rū-
bas kartu su gerų darbų kraičiu yra 
tautinis drabužis. 

Bet pati žymiausia - moteris iš 
lemtingųjų 1918-ųjų, savo gimimu 
su tuomet vykusiu Didžiuoju karu 

susipynusi, Fausta Palskienė. Ka-
daise Faustutė Merkytė - simpatiš-
ka, guvi ir visiems tikusi ir patikusi 
mergaitė. Legendinis vargoninin-
kas Petras Vinkšnelis ją, nors ir ne 
kanklininkę, į savo pavasarininkių 
kanklininkių orkestrėlį pakvietė 
pritarti tautiškoms melodijoms eg-
zotiška bandolija. Vėliau bažnytinis 
choras, atrodo amžinas etnografinis 
ansamblis ir spalvingiausiais nutiki-
mais ir išgyvenimais perpintas ilgas 
gyvenimas. Jau keleri metai uoliai 
dukros globojama veik iš trobos 
nebeišeina, bet mielai bendrauja, 
tarsi iš mandagumo teiraujasi, kas 
toks būsiąs - atsimena, neatsimena, 
bet vis kokį praeities pasaulio įdo-
mybių paveikslėlį iš savo atminties 
lobyno ištraukia.

Simono misija

Šioje gatvelėje gyvena Simonas 
Baronas -  plačialūpis, apskritavei-
dis, dažnai besišypsantis, išraiškin-
gai kalbantis. Jis tikriausias garsios 
Butėnų Baronų giminės pavyzdys. 
Berniukas spėja apibėgti apylin-
kes, mokytojai Aldonai pagelbėti 
prie namų, šio to nupirkus iš par-
duotuvės atnešti. Taip ir mokyklo-
je S. Baronas aktyvus – dalyvauja 
skautuose, moka išraiškingai ko-
kio literatūrinio kūrinio ištrauką 
paskaityti, o štai Donelaičio heg-
zametru bylojant jam pavyko net 

respublikoje laureato šlovę pelny-
ti. Jis deklamavo partizano Tigro 
poeziją Butėnuose Šv. arkangelo 
Mykolo stogastulpį partizanams 
pagerbti pašventinant. 

Jis suspėja net ir varovu šešta-
dieninėse vietos būrelių medžio-
klių medžioklėse pabūti. O štai 
vasarą S. Baronas  dalyvavo varžy-
tuvėse „Pažink Svėdasus“, kuomet 
teko bėgti, ieškoti, sužinoti, čia pat 
slypinčias paslaptis atverti ir dar 
labiau senovės pasaulio ženklais 
domėtis.

Šimtadarbė Pranutė 

Aktyviausios pagyvenusios 
moterėlės titulą, matyt, visur su-
spėjanti ir dar daug ko naudingo 
nuveikianti Pranutė Puzelienė pel-
nytų.

Vilnos, iš po ratelio dūzgesio 
siūlais vilnoniais nuostabiausiais, 
driekiasi, ir jau yra kur padėti avių 
augintojams iki tol dažnai tiesiog į 
sąvartynus išvežamas vilnas. Kva-
pas vaikystės, tas aitrumas prie 
lupų priglaustos pirštinės. Pati ir 
mezga, ir dar kur kam dalija - imk, 
imk, aš visada galvojau, kad tau tik 
tau padovanoti šituos siūlus reikia. 
Prie Huberto medžiotojų, prie Be-
atliejaus stainelės. 

Ne taip seniai kantriau už visus 
jaunuosius katalikus nuo vakaro 
iki prisikėlimo ryto Velykų naktį 
bažnyčioje buvo, meldėsi už visus 
svėdasiškius ir visą pasaulį, kad jis 
nuo proto ašies nenusmuktų, kad 
dar didesniais žiaurumais, karais 
neišsilietų.

Barono kalno ūksmėje

Gatvelė į smiltėtą laukelį išsprūs-
ta, išsitiesia ir tuoj į vingį puola, 
aukštą Barono kalno šlaitą juosia. 
Įkopti į šitą gamtos padarą dažnas 
mėgsta, taip smagu pasidairyti tarsi 
nuo sosto į miestelį į čia pat papė-
dėje banguojantį Beragį, į Juodba-
los akį, Sunsiaurį legendinį ir jau 
toli toli numėluojantį didįjį ežerą, 
kurio ragą tolimąjį dar ir sala paryš-
kina. Tolyn gi kalnais, kalneliais, 
kalvomis legendinėmis pasaulis 
nubanguoja - kairėje tarp senme-
džių slepiasi garfų Marikonių dvaro 
griuvėsiai, riteriškai besilaikantis 
bokštas, sidabrinio slėnio milžinės 
tuopos. Dešiniau gi - Moliakalnis 
ir Kunigo kalnas ir toli su horizon-
tu susiliejančios mistinės Vaduvos. 
Nepakartojamas išgyvenimas nuo 
šio viršūnės matyti gimstančią die-
ną, besisklaidančių ūkų dvasioje 
patekančią saulę...

Smagiai nusiteikusios Svėdasų etnografinio ansamblio daini-
ninkės, bičiulės Aldona Paršiukaitė (kairėje), Genovaitė Lapie-
nienė ir Irena Guobienė. 

Broliai iš Ežero gatvės Benas ir Simonas Baronai kartu su bičiuliu iš Utenos varžytis estafetėje 
„Pažink Svėdasus“ susibūrė į komandą „BMW bachurai“.

Puikios - šviesios ir gaivinančios žiemos vidurdienio ramybėje 
snaudžianti Ežero gatvė.

Autoriaus nuotr.

Visur suspėjanti ir niekad gero ūpo neprarandanti Pranutė Pu-
zelienė stabtelėjo prie Svėdasų miestelio aikštėje išstatyto šv. Ka-
lėdų Betliejaus.
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kampas

Iš Jūsų išmokome kantrybės,
Iš Jūsų išmokome tiesos.
Ąžuolo ir geležies stiprybės
Meilės darbui, duonai pagarbos.
Šiandien norim ačiū jums ištarti,
Laime ir džiaugsmu pasidalinti

Kazimierą MANEIKĄ, gyvenantį 
Traupio miestelyje, 90-ojo jubiliejaus proga sveikina 

žmona, dukros ir sūnūs su šeimomis.

Sausio 29 d. į  Anykščius atvyksta  angiochirurgas  E. Vitkus 
iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacientams ser-
gantiems:

● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų,
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti  nuo 16 iki 18 val.   Tel. (8-698) 33653.
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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

Apie šeimas

linas BiTVinskAs

Vakariečiai ir lietuviai išgyvena, 
kad gal jie vaikus ne taip moko, 
kad šeimos netvirtos, skyrybų 
daug, moralė žema ir t.t. O va 
musulmonų, kurie tuntais plūsta į 
Europą, šeimos gausios ir kitomis 
dorybėmis apdovanotos. Deja, tai 
tik mitas - pažiūrėkit į jų vaikus, 
kokius jos išaugina - jie nesugeba 
nei mokytis, nei dirbti, nei padoriau 
elgtis... jų šalys iš esmės apleistos 
taip, kad iš jų reikia bėgti, o viso 
arabų pasaulio bendrasis vidaus 
produktas nesiekia vienos Ispa-
nijos. Baigiasi naftos era, išsekus 
naftos doleriams pasimatys, kad 
tos šalys nieko negali.

 Žinoma, tai yra grynai asmeninė 
mano nuomonė. Islamiška šeima 
laikosi tik ant baimės ir smurto, ne-
klausai šeimos - užmušim, skyrybų 
ten irgi ne taip jau mažai, kaip gali 
pasirodyti. Ach, pasakysite, alko-
holis vartojamas pas mus nesai-
kingai. Taip, tačiau alkoholizmas 
kamuoja ir arabus, o kaip rodo „pa-
bėgėlių“ elgesys, atsiradę ten, kur 
gali laisvai nusipirkti alkoholio, jie 
taip ir daro.

 Kokia gali būti šeima, kai vie-
nas vyras turi kelias žmonas, kokia 
ten atmosfera? Taigi, mūsų šeimos, 
kurios statomos ant laisvo pasirin-
kimo, dviem galvom aukščiau, o 
mūsų vaikai – labai gerai išauklėti 
ir gali gyventi laisvėje. Jie svajoja 
kurti, dirbti ir gyventi, o ne eiti kau-
lyti pinigų ir trintis gatvėse. Taigi, 
nematau jokio reikalo lietuviams 
kompleksuoti prieš būsimus „pa-
bėgėlius“. Jiems reikia mokytis iš 
mūsų, kas yra tikra šeima ir gyve-
nimas laisvėje. Tarnaudamas so-
vietų armijoje mačiau pakankamai 
islamiškų šeimų produktų, nema-
žai kalbėjausi ir todėl pakankamai 
gerai žinau, kaip ten vaikai auga ir 
ko mokomi.

 Vienas dalykas, kurį europie-
čiai turi suprast – jie vertina tik 
jėgą. Bet kokį geranoriškumą arba 
neagresyvumą jie traktuoja kaip 
silpnumą. Ką mes ir matome Eu-
ropoje. Vadinamoji pabėgėlių krizė 
lengvai bus suvaldoma, kai ją im-
sis valdyti – užteks policininkams 
leisti pasinaudoti bananais. Pažiū-
rėkite, kaip R.Kadyrovas suvaldė 
čečėnus – stovi su plakatais pusė 
gyventojų, palaikydami V. Putiną, 
ir net atrodo labai patenkinti.   

Juos sveikino Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centro vadovas 
Kęstutis Čepulis, pasidžiaugęs, 
kad į Lietuvos olimpinę rinktinę 
kelialapį jau iškovojo plaukikas 
Giedrius Titenis, dėl vietos ša-
lies olimpinėje rinktinėje kovoja 
dar keli anykštėnai. Gaila, tačiau 
G. Titenis ir jo treneris Žilvinas 
Ovsiukas šiuo metu Ispanijoje 
ruošiasi olimpiadai ir renginyje 
nedalyvavo. G. Titenis būtų gavęs 
dar vieną olimpinį bronzos meda-
lį, kurį kišenėje turėjo Lietuvos 
Seimo narys Sergejus Jovaiša. 
„Norėjau jam įteikti 1992 metų 
Barselonos olimpiadoje mano iš-
kovotą bronzos medalį, kad Rio 
de Žaneiro olimpinėse žaidynėse 
iškeistų į aukštesnės prabos, - juo-
kėsi olimpinis čempionas. – Įteik-
siu kitą kartą.“ Geriausius Anykš-
čių rajono sportininkus sveikino ir 
antrasis anykštėnas Seimo narys 
Ričardas Sargūnas, o rajono val-
džiai apdovanojimo ceremonijoje 
atstovavo rajono Tarybos narys, 
liberalas Lukas Pakeltis.

Geriausių sportininkų prizai 
be jau minėto G.Titenio atite-
ko biatloninkui Linui Baniui, 
imtynininkėms sesėms Gretai 
ir Rimgailei Čeponytėms, sun-
kiaatlečiams Gintarei Bražaitei 
bei Arnui Šidiškiui, slidininkui 
Ąžuolui Bajoravičiui, imtyninin-
kei Danutei Domikaitytei, karatė 
meistrei Martynai Simanony-
tei, motokroso lenktynininkui 
Ugniui Liuliui. Dar 23 jaunieji 

Pagerbti geriausi sportininkai
Penktadienį laisvalaikio ir pramogų centre „Nykščio namai“ 

buvo apdovanoti geriausi 2015 metų Anykščių rajono sportinin-
kai ir jų treneriai.

Anykščių sportininkai apdova-
noti skirtingose nominacijose. 

Sportininkus, jų trenerius ir 
gerbėjus „Nykščio namų“ are-
noje linksmino šiuolaikinio šo-
kio kolektyvas „Vija“ , sportinių 
šokių kolektyvas „Verpetas“  bei  
žonglierius Mantas Markevičius, 
parodęs teatralizuotą žongliravi-
mo šou su šviečiančiais žongli-
ravimo instrumentais. 

-AnYkŠTA

Sunkiaatletis Arnas Šidiškis ir jo treneris Algirdas Ananka. Vie-
nas iš Lietuvos sunkiosios atletikos lyderių A. Šidiškis pats dirba 
Anykščių kūno kultūros ir sporto centro treneriu.

Imtynininkas Arvydas Krikščiūnas iš politiko Luko Pakelčio ran-
kų atsiėmė jam, kaip treneriui, skirtus apdovanojimus,  tačiau į 
šeštą dešimtį įkopęs sporto entuziastas ir pats iki šiol dalyvauja 
imtynių turnyruose. Tiesa, A. Krikščiūnas kovoja su veteranais.

Karatė kyokushyn atstovai treneris Eugenijus Šilaika ir jo moki-
nė Martyna Simanonytė.

Už darbštumą ir atkaklumą apdovanota plau-
kikė Gytė Pupelytė bei pasaulio ir Europos 
čempionas, dviejų olimpiadų prizininkas Ser-
gejus Jovaiša.   

 „Verpeto“ šokėjai Dovilė Pakalkaitė ir Lau-
rynas Zumbrickas atsiėmė prizą „Už atkaklų 
tikslo siekimą” bei patys pasirodė ant parketo.

jono jUneViČiAUs nuotr.
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Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
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„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
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Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
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Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, (8-690) 
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Žurnalistai: Sigita Pivorienė, tel. 5-82-46, mob. (8-623) 71239;
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Vyr. redaktorė

 gimė
Dominykas GRAŽYS, gimęs 01 11
Nojus PETRAUSKAS, gimęs 01 05

 pro memoria
Anykščių mieste
Germa AVILTIENĖ, gimusi 1942 m., mirė 01 23
Gražina MILAŠEVIČIENĖ, gimusi 1935 m., mirė 01 21
Ona STROLIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 01 18

Anykščių seniūnijoje
Vaidutė MOGYLIENĖ, gimusi 1967 m., mirė 01 22
Vladislovas KEPALAS, gimęs 1939 m., mirė 01 16

Debeikių seniūnijoje
Ona MISIŪNIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 01 17

Kavarsko seniūnijoje
Elena JAKELIŪNIENĖ, gimusi 1933 m., mirė 01 21

Troškūnų seniūnijoje
Vaclovas DEVEIKIS, gimęs 1948 m., mirė 01 18
Vladislava VALEIKIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 01 21

“Teleloto”  Lošimas Nr. 1033 Data: 2016-01-24
Skaičiai: 22 25 54 29 43 75 24 69 71 36 46 31 17 34 74 49 41 50 51 52 57 16 08 72 55 15 

28 68 53 62 12 18 02 67 64 70 09 30 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 20 10 03 59 48 23 
60 01 58 44 56 42 (visa lentelė)

Papildomi prizai: 0274938 2000 Eur 0054736 3000 Eur 0097827 4500 Eur 042*899 600 
Eur 0040057 Automobilis “Nissan Qashqai” 0013808 Automobilis “Nissan Qashqai” 0065066 
Automobilis “Nissan Qashqai” 051*739 Pakvietimas į TV studiją 015*779 Pakvietimas į TV 
studiją 044*826 Pakvietimas į TV studiją 010*487 Pakvietimas į TV studiją

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.

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

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

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-685) 66572.

Kuras

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

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

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

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Perkame įvairų mišką. 

Tel. (8-630) 57490.

Atraižas pakais, supjautas. 
Malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-629) 76267.

Kaitrius, mažo peleningumo rap-
sų briketus. Atveža ir suneša. 

Tel. (8-642) 21122.

Kaitrūs, ilgai degantys beržo, uo-
sio briketai.

Tel. (8-698) 55663.

Kita

Ūkininkas nuolat - kokybišką 
mėsinių kiaulių skerdieną pu-
selėmis 40-50 kg. Tik kaimiškai 
svilintos dujomis, atvėsintos. 
Subproduktus. Triušius ir jų sker-
dieną. Atveža nemokamai, greitai.

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

įvairūs
Išsinuomotų komercines patal-

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

Jaunasis ūkininkas išsinuomotų 
ž. ū. p. žemę Anykščių r. nuo 10 
ha. Moka nuo 120 Eur/ha, avansu 
už 5 metus. 

Tel. (8-612) 47316. 

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAME

Kirtavietes
Jaunuolynus  

Brandų mišką.

Tel 8 687 57925

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

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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.

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

Tel. (8-638) 71971.

PARDUODAME STATYBINĘ 

MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 

Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

Grindų 
betonavimas, 

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

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

Paslaugos

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

siūlo darbą
Reikalinga šeima, neturinti žalin-

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

Tel. (8-687) 80254.

Minkštų baldų gamybos įmonė AB “Balticsofa” ieško 
įvairių darbuotojų savo padaliniui Kurkleliuose:

   *stalių
 *baldų apmušėjų

 *surinkėjų-pakuotojų
   Kontaktinis telefonas: (8-616) 99547.

Siūlome darbą tolimųjų reisų 
vairuotojams.

Maršrutai pastovūs : Lietuva-
Italija-Rusija-Lietuva.

Pastovus, laiku mokamas 
atlyginimas.
Kreiptis tel. (8-698) 43683.

NAUJAI KURIAMAM KULINARIJOS GAMINIŲ CECHUI

REIKALINGA 

Maisto pramonės technologė (-as)-cecho vedėja (-as).

Darbo sritis:
Kulinarijos gaminių gamybos ir realizacijos organizavimas.  

   
Darbo aprašymas:
Kulinarijos gaminių asortimento ir kokybės užtikrinimas;
Užsakymų vykdymo kontrolė;   
Cecho darbuotojų darbo koordinavimas.

Reikalavimai:
Ne mažesnis nei aukštesnysis išsilavinimas;
Panašaus darbo patirtis;
Gebėjimas organizuoti cecho darbuotojų darbą;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai.

CV (gyvenimo aprašymą) pristatyti į personalo skyrių (II aukštas, 
Maironio g. 2, Utena) arba el. p. kadrai@utenosprekyba.lt

Informacija tel. (8-389) 61798

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

ieško darbo
Santechnikas, dirbantis visus 

santechninius darbus.

Tel. (8-606) 04167.
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Portalas 15min.lt skelbia duomenis, 

kokios buvo populiariausios lietuvių 
„Google“ paieškos 2015 metais. 
Anykščių medžių lajų takas pateko net 
į du „Google“ dešimtukus.

Top 10 populiariausių lietuvių 
paieškų rikiuotėje medžių lajų takas 
užėmė 6 vietą. (1.“Eurobasket 2015“, 
2.“Eurovizija 2015). O paieškose, ku-
riose naudojamas žodis „kaip“, klausi-
mas „kaip rasti lajų taką?“ užėmė 4-ąją 
vietą. (1.Kaip stebėti saulės užtekimą? 
2. Kaip atpažinti eurus? 3. Kaip elgtis 
karo atveju?)

Mūsų miesto objekto patekimas į 
paieškų „topus“, žinoma, džiugina, 
nors, kita vertus, klausimo  „kaip rasti 
lajų taką?“ aktualumas ir populiaru-
mas gali turėti ir neigiamą atspalvį. Gal 
paprasčiausiai trūksta ženklų, nuorodų 
ir informacijos, kaip nuvažiuoti į 
Anykščių šilelį. Spėjame, kad Vilniuje 
apsilanko daugiau žmonių nei prie 
Lajų tako, tačiau „google“ klausimas 
„kaip rasti Vilnių” nėra aktualus.  

Lajų tako ieško „Google“

Daugiabučių renovacija – gan 
subtilus procesas. Ypač Anykš-
čiuose.

Apie tai, kad pagal renovuotų 
daugiabučių skaičių Anykščiai ša-
lyje patenka į 10-tuką, girdėjome 

Lajų takas patenka į dviejų „Google“ paieškų topų dešimtukus
jono jUneViČiAUs nuotr.

Daugiabučių renovacijos keistenybės
jau ne kartą, tačiau jeigu, pavyz-
džiui, būtų skelbiamas „Renova-
cijos keistenybių“ top‘as, mūsų 
miestas jame tikrai užimtų garbin-
gą vietą.

Štai Jono Biliūno gatvės 26-ojo 

namo gyventojos stebisi –  daugiabu-
čių renovacijos metu „šilumą supro-
jektavo rūsyje, kurio name nėra“.

Vis daugiau renovuotuose dau-
giabučiuose gyvenančių anykštėnų 
piktinasi, kad po renovacijos už šil-

Ištikimybės diržo įkalinta 
italė kreipėsi į ugniagesius

Ištikimybės diržo raktą pametu-
si moteris kreipėsi į Padujos miesto 
Italijos šiaurėje priešgaisrinę tarny-
bą, prašydama išlaisvinti apatinę jos 
kūno dalį. Gelbėtojai skubėjo į nelai-
mėlės namus, nežinodami, koks kon-
krečiai darbas jų laukia, praneša “The 
Independent”.

Leidinio duomenimis, ugniage-
siams atvykus nurodytu adresu, vi-
dutinio amžiaus italė, kurios vardas 
neskelbiamas, pakėlė megztinį ir pa-
rodė jiems diržą su geležine spyna. 
Moteris niekaip negalėjo rasti jos rak-
to ir nusprendė prašyti profesionalų 
pagalbos.

Moteris ugniagesiams paaiškino, 
jog šis aksesuaras jai reikalingas, kad 
išvengtų intymių santykių (su kuo 
konkrečiai, ji nepatikslino).

Ugniagesiai išvadavo moterį. Jos 
sveikatai pavojus negresia. Praneša-
ma, kad ji nebuvo smurto artimoje 
aplinkoje auka ar seksualinio žaidimo 
dalyvė.

Seniausias ištikimybės diržo at-
vaizdas datuojamas 1405 metais.

Viename Velso kaime 
lyja 84 dienas iš eilės

Kai 2015 metų spalio 26-ąją iškrito 
pirmieji lašai, dar niekas nenutuokė, 
kad prasideda rekordinis laikotarpis. 
Nuo tada Iglusuru (Eglwyswrw) kai-
me Velse lyja kiekvieną dieną - ir taip 
jau 84 dienas.

Ligšiolinis rekordas priklauso Ško-
tijos Ailos salai, kur 1923-iaisiais lijo 
89 dienas iš eilės. Apie tai skelbia bri-
tų žiniasklaida, įskaitant “The Giar-
dian” ir BBC,

Pasak Iglusuru gyventojų, per die-
ną iškrentantis lietaus kiekis yra ne-
vienodas. Buvo dienų, kai pylė lyg iš 
kibio. Tačiau neretai tik padulksnoda-
vo. Šiuo metu žemė kaime visiškai 

permirkusi.
  
Tadžikistanas: policininkai
nuskuto barzdas 
13 tūkstančių musulmonų

Pernai Tadžikistano pietuose poli-
cininkai nuskuto barzdas 13 tūkstan-
čių musulmonų. Šalies valdžia laiko 
barzdas, ypač - “pernelyg ilgas ir 
neprižiūrėtas”, radikalių islamistinių 
pažiūrų požymiu.

Barzdočiai buvo gaudomi turga-
vietėse bei kitose viešose vietose ir 
prievarta skutami. Be to, 2 tūkstančiai 
moterų turėjo nusirišti musulmoniš-
kas skaras. Taip pat buvo uždarytos 
parduotuvės, kuriose buvo pardavi-
nėjami “netadžikiški drabužiai”.

Tadžikistano valdžia jau ne vienus 
metus stengiasi apriboti užsienio įtaką 
ir sustabdyti islamizmo plėtrą. Pernai 
prezidentas Emomali Rachmonas už-
draudė duoti vaikams užsienietiškus 
vardus.

Tadžikistano vidaus reikalų minis-
terija, gavusi prievarta nuskustų vyrų 
skundų, pareiškė, kad niekas neliepė 
policijai to daryti. 

Saudo Arabijoje žaidimas 
šachmatais paskelbtas
nuodėme

Saudo Arabijos vyriausiasis mufti-
jus nusprendė, kad šachmatai priešta-
rauja islamo principams. Tai ketvirta-
dienį pranešė “The Guardian”.

Šeichas Abdulazizas aš Šeichas per 
televiziją atsakinėjo į žiūrovų klau-
simus. Aiškindamas savo požiūrį į 
šachmatus, dvasininkas pareiškė, kad 
jie “taip pat yra azartinis žaidimas” ir 
“tuščias laiko gaišimas”. Be to, šach-
matai “provokuoja neapykantą tarp 
žaidėjų”, taigi, prieštarauja islamo 
tradicijoms.

Didžiosios Britanijos leidinys pa-
žymi, jog šachmatai kažin ar bus vi-
siškai uždrausti, bet veikiausiai gaus 

“nereikšmingų ydų”, tokių kaip mu-
zika, statusą.

Po 1979 metų islamo revoliucijos 
viešai žaisti šachmatais buvo uždraus-
ta Irane. Bet 1988 metais draudimas 
buvo atšauktas ir buvo leista žaisti ne 
iš pinigų. 

Kinas už automobilį sumokėjo
smulkiais pinigais, jie buvo
skaičiuojami visą parą

Kinijos Šanduno provincijos gy-
ventojas, pirkdamas 52 tūkstančių 
juanių (6,3 tūkstančio dolerių) vertės 
automobilį, sumokėjo už jį smulkiais 
pinigais, kurie buvo skaičiuojami visą 
parą, praneša “Xinhua”.

Kinas atėjo į automobilių saloną 
sausio 22-ąją, o 15 darbuotojų baigė 
skaičiuoti pinigus tik sausio 23-iąją. 

Vyras paaiškino pardavinėjantis 
polietileninius maišelius, o dauguma 
pirkėjų jam sumoka 1 juanio nomi-
nalo kupiūromis arba monetomis. Jis 
mėginęs iškeisti šiuos pinigus į dides-
nio nominalo banknotus, bet visi ar-
timiausi bankai atsisakė suteikti jam 
tokią paslaugą.  

Naujoje Zelandijoje 
policininkams pažeidėją 
sugauti padėjo avių banda

Naujoje Zelandijoje nuo policijos 
mašina bėgusius pažeidėjus padėjo 
sulaikyti avių banda, skelbia BBC.

Automobiliu, be valstybinių nu-
merių, greitį viršijusius asmenis kartą 
policija jau buvo sustabdžiusi, tačiau 
pažeidėjai nusprendė nuo policijos 
pareigūnų pabėgti. Taip prasidėjo 90 
min. trukusios gaudynės.

Bėglių nepavyko sustabdyti net ant 
kelio patiestam “ežiui”, pradūrusiam 
vieną iš transporto priemonės padan-
gų.

Galiausiai bėgliams kelią užblo-
kavo avių banda, genama iš vienos 
ganyklos į kitą.

Taip jau sutapo, kad avių banda 
priklausė vienam iš Kvinstauno mies-
to pareigūnų.

Policija sulaikė visus keturis auto-
mobilyje buvusius bėglius.

-elTA

***

Teroristai susprogdino kioskelį, 
pardavinėjusį hot dogus. Visos deš-
relės išlėkė į orą ir pakliuvo ange-
lams.

Angelai susirinkę ėmė mąstyti, 
kas čia per daiktas galėtų būti. Gin-
čijosi, ginčijosi, bet, nieko nenu-
sprendę, nutarė kreiptis į švenčiau-
siąją mergelę Mariją. Ta apžiūrėjo 
dešrelę, apčiupinėjo ir sako:

– Žinot, niekad tokio daikto ne-
mačiau, bet jaučiu, kad tai Šventoji 
Dvasia.

***

Mama barasi:
– Petriuk, šaldytuve buvo trys 

apelsinai! O dabar likęs tik vie-
nas… Kaip tai atsitiko?

Petriukas gūžteli pečiais:
– Visai paprastai, mamyte! Tre-

čiojo apelsino aš nepastebėjau…

***

Du medžiotojai eina mišku. Stai-
ga vienas nualpo - ėmė ir nugriu-
vo. Nekvėpuoja, akys užsimerkė! 
Kitas medžiotojas telefonu kviečia 
pagalbos:

– Mano draugas negyvas! Ką tu-
riu daryti?

– Prašome nusiraminti. Visų 
pirma prašom įsitikinti, kad jūsų 
draugas tikrai negyvas.

Po kiek laiko – šūvis.
– Tvarkoj, ką dabar daryti?

***

Armėnų radijo klausia:
– Ką valgo žmogėdros – vege-

tarai?
Armėnų radijas atsako:
– Mes tiksliai nežinome, bet ma-

nome, kad žaliuosius.

Krepšinis I.  RKL A diviziono var-
žybose Anykščių „KKSC-Volupis“ 
laimėjo abejas savaitgalio rungtynes. 
Penktadienį anykštėnai namuose 
91-75 įveikė Kauno „Sabonio krep-
šinio centrą“, o šeštadienį išvykoje  
84-77 nugalėjo Vilniaus „Citus“. 
Penktadienį rezultatyviausiai žaidė 
D.Povlovskis (25 tšk.), šeštadienį – 
P.Leščinskas (21). Anykščių „KKSC-
Volupis“ 16 komandų varžybose 
užima 9-ąją vietą – 12 pergalių, 11 
pralaimėjimų. 

Krepšinis II.  Anykščių rajono 
krepšinio pirmenybėse šeštadienį 
„Anykščių KKSC“  komanda ne-
paliko jokių vilčių ir rezultatu 72-31 
sutriuškino „Biomaistą“. Antrose 
rungtynėse  pirmąją nesėkmę paty-
rė „Svėdasų“  komanda, nusileidusi 
„Taifūnui“ 71-97. „Policija“ 85-83 
nugalėjo „Pumą“ . Sekmadienį „Švie-
timas“ 69-61 nugalėjo „Troškūnietį“, 
„Liberalai“ nepaliko jokių vilčių ir 
99:51 sutriuškino „Energetinę staty-
bą“. 10 komandų varžybose pirmauja 
keturios komandos iškovojusios po 4 
pergales ir po kartą pralaimėjusios: 
„Liberalai“, „Švietimas“, „Taifūnas“ 
ir „Svėdasai“. „Anykščių KKSC“ turi 
3, „Troškūnietis“ ir „Policija“ – po 2, 
„Biomaistas“, „Puma“ ir „Energetinė 
statyba“ laimėjo po 1 rungtynes.    

„Žalgiriada“. „Žalgirio“ sporto 
draugijos šaškių ir šachmatų varžy-
bose dalyvavo Anykščių komandos. 
Šaškininkai: V.Veršulis, D.Dailidė 
ir V.Veršulytė - užėmė antrąją vietą 
bendroje įskaitoje ir tapo nugalėto-
jais rajonų įskaitoje. Už mūsiškius 
daugiau taškų surinko tik Vilniaus 
komanda. Šachmatininkų koman-
da: S. Meškauskienė, R.Kemeklis 
ir K.Lukoševičius -  buvo aštunta. 
Asmeninėse šachmatų varžybose S. 
Meškauskienė užėmė trečiąją vietą. 
Ir šaškių, ir šachmatų varžybose da-
lyvavo po 20 komandų.

Kvadratas. Anykščių A. Vienuo-
lio progimnazijos berniukų (g. 2003 
m. ir jaunesni) komanda Širvintose 
vykusiose kvadrato tarpzoninėse var-
žybose užėmė 2-ąją vietą ir į finalines 
varžybas nepateko. 

 

dymą tenka mokėti netgi daugiau.
„Pasitaiko, kad šilumos darbuo-

tojai nežino, kad namas renovuo-
tas“, -  apie tai, kodėl renovuo-
tuose namuose šildymo sąskaitos 
tokios išsipūtusios, savivaldybėje 
rimtu veidu aiškino viena už būsto 
energijos taupymą atsakinga speci-
alistė.


