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Vakaras. Anykščių Koplyčioje – 
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre  
vasario 12 d. 16.30 val. poezijos - 
muzikos vakaras   “Kelionė namo”. 
Atlikėjos: aktorė Dalia Michelevi-
čiūtė, pianistė Vaida Balčiūnienė, 
solistė Milda Baronaitė.

Nedarbas. Lietuvos darbo birža 
skelbia, kad registruotas nedarbas 
sausį Anykščių rajone išaugo. Per 
mėnesį Utenos teritorinės darbo 
biržos Anykščių skyriuje regis-
truoti 232 bedarbiai, iš viso jų mė-
nesio pabaigoje rajone buvo 1915.
Registruotas nedarbas Anykščių 
rajone šiuo metu siekia 12,5 proc. 
ir išaugo 0,3 proc.

Gaisras. Vasario 4-os naktį, apie 
00.29 val., Anykščių seniūnijos 
Ažuožerių kaime namo rūsyje už-
sidegė malkos. Gaisro metu aprū-
ko rūsio patalpa, į lauką išnešta 2 
kub. m apdegusių malkų. 

Kavinė. Ant Šventosios upės 
kranto Anykščiuose įsikūrusi ir 
pastaruoju metu neveikianti kavi-
nė „Bangelė“ keičia savininkus. 
Iki šiol ši viešojo maitinimo įs-
taiga priklausė S. Uselio įmonei 
„Austėja“.

Išleistuvės. Praėjusį penktadie-
nį, paskutinę dr. Audronės Gal-
vonaitės darbo dieną Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnyboje, 
aplinkos ministras Kęstutis Trečio-
kas ir savo, ir aplinkosaugininkų 
bendruomenės vardu padėkojo šiai 
visai Lietuvai pažįstamai klimato-
logei už jos ilgametį triūsą ir nuo-
pelnus populiarinant meteorologi-
jos mokslą.

Patyčios. Tarp rajono mokslei-
vių populiarėja kvaila pramoga, 
trikdanti tam tikrų tarnybų darbą. 
Paaugliai skambina į psichologinę 
pagalbą teikiančias tarnybas bei 
pokštauja, kad yra mušami, nori 
pasitraukti iš gyvenimo ir pan. 
Taip pat moksleiviai renka atsi-
tiktinius telefonų numerius, o at-
siliepus nepažįstamajam tyčiojasi. 
Dažniausiai tokią pramogą paau-
gliai renkasi būdami kompanijose 
ir „žaidžia“ pertraukų metu ar va-
žiuodami autobusu.

Didins policininkų algą ir išsilavinimą
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį visuomenei buvo pateikta Anykščių rajono poli-
cijos komisariato 2015 metų veiklos ataskaita. Rajono policijos 
viršininkas Rimantas Čepulis demonstravo skaidres, kuriomis 
iliustravo nusikalstamumo statistiką, buvo parodytas filmukas, iš 
kurio į auditoriją kreipėsi generalinis policijos komisaras Linas 
Pernavas. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato vir-
šininkas Vytautas Vaiškūnas pasirodė gyvas.

Seimo nariai Sergejus Jovaiša ir Ričardas Sargūnas tikino, kad 
jie rūpinasi, jog policija gautų kuo geresnį finan-
savimą.

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato viršinin-
kas Vytautas Vaiškūnas apie 
policijos finansavimą sakė: 
„Bus pinigų – skraidysime ma-
lūnsparniais, nebus – vaikščio-
sime pėsti.”

Anykščių rajono policijos 
viršininkas Rimantas Če-
pulis iš Sergejaus Jovaišos 
gavo kamuolį.

Ištraukti traktorių iš tvenkinio 
prireikė narų Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Sekmadienio vakarą Karūnių kaime (Viešintų sen.) į tvenkinį savo sodybos kieme įvažiavo šio kaimo ūkininkas Arvydas Pasmokis. 
Vyrą iš apsemto traktoriaus kabinos ištraukė Anykščių rajono ugniagesių tarnybos Viešintų komandos vyrai, o vakar Viešintų gaisri-
nė,  padedant Utenos ugniagesių gelbėtojų komandos narui, iš tvenkinio išvilko ir traktorių. 

Karūnių kaime – traktoriaus gelbėjimo ope-
racija. Utenos ugniagesių gelbėtojų koman-
dos narui teko nerti į tvenkinio 
dugną. 

Aktuali informacija anykštėnus vis 
dar pasiekia „iš lūpų į lūpas“....

Giedrutis KLIMKEVIČIUS, 
rajono Tarybos narys: „Gal žmo-
nės nesupranta, kas yra tas socia-
linis darbuotojas? Gal jiems apie 
tai plačiau reikia paaiškinti?“

Milda – prestižinio konkurso 
laureatė

Milda Daunoraitė ir abu jos 
mokytojai – Justas Dvarionas 
bei Liudmila Kašėtienė.

Kaip užtildyti 
Leoną 
Alesionką?
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2016-02-05 apie 23 

val. Anykščių seniūnijoje konflikto 
tarp neblaivių brolių metu neblaivus 
(2,39 prom.) 25-erių brolis kumščiu 
smogė 29-erių broliui į veidą. Įtaria-
masis sulaikytas.

Smogė. 2016-02-06, apie 0 val. 2 
min., Anykščiuose, Vilties gatvėje, 
konflikto tarp neblaivių sugyven-
tinių metu 44-erių vyras 34-erių 
moteriai smogė kumščiu į veidą ir 
spyrė koja. Neblaivus (2,00 prom.) 
įtariamasis sulaikytas.

Kas dvejus metus vykstantis 
kompozitoriaus B. Dvariono vardo 
pianistų ir stygininkų konkursas – 
vienas prestižiškiausių šalyje. M. 
Daunoraitės kategorijoje iš viso 
varžėsi 120 pianistų.

Tai jau trečias kartas, kai Milda 
šiame konkurse tampa ir laurea-
te, ir specialaus prizo laimėtoja. 
Šį kartą Mildos geriausiai atliktas 
šiuolaikinis kūrinys - N. Kapustin 
Preliudas Op.40 N.1, kuriuo užva-

Apklausa. Vos grįžusiam iš 
atostogų užsienyje Premjerui Al-
girdui Butkevičiui teks skubėti į 
apklausą STT. Šio skelbimo pati-
kimumas 100-procentinis. Patvirti-
no STT. Darbo kabinete apklaustas 
aplinkos ministras Kęstutis Trečio-
kas, o kitą savaitę - ir Druskinin-
kų meras Ričardas Malinauskas. 
Šis skandalas išskirtinis naujomis 
tradicijomis. STT iš anksto per 
žiniasklaidą skelbia, ką ir kada 
apklaus. O apklausų dalyviai, pa-
bendravę su STT tyrėjais, rengia 
spaudos konferencijas. STT tyrimą 
atlieka statybos Druskininkuose, 
Vijūnėlio ežero pakrantėje, byloje. 
Pareigūnai aiškinasi aplinkybes, 
kaip kurorte, druskininkiečių poil-
sio zonoje, iškilo įspūdingas pasta-
tas, kuriam prilipo Vijūnėlio dvaro 
vardas. Įtariama, kad siekiant įtei-
sinti nelegalias statybas skubiai 
priimtas net specialus Vyriausybės 
nutarimas dėl kurortinių zonų pa-
naikinimo. 

Rekordas. Šešioliktoji Algirdo 
Butkevičiaus vadovaujama Vy-
riausybė - viena iš keturių per visą 
nepriklausomybės laikotarpį, ku-
rios ministrų kabinetas pasikeitė 
labiausiai. Jei Premjeras tenkins 
sveikatos apsaugos ministrės Ri-
mantės Šalaševičiūtės atsistatydi-
nimo prašymą, o Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasirašys dekretą, 
šios kadencijos Vyriausybė bus 
netekusi jau aštunto ministro iš 
keturiolikos. Pagal įstatymą, pasi-
keitus daugiau kaip pusei ministrų, 
Vyriausybė turėtų iš naujo gauti 
Seimo pasitikėjimo mandatą, o tai 
grėstų visos Vyriausybės griūtimi.  

Gynyba. Pernai savivaldybės iš 
valstybės biudžeto gavo 229 mln. 
eurų savo gyventojams nuo skur-
do ginti. Socialinėms pašalpoms 
ir kompensacijoms valdininkai 
išleido mažiau nei pusę, o 124 
mln. giriasi sutaupę. Gal mūsų 
kaimuose ir miesteliuose nebeli-
ko nė vieno varguolio, nė vieno 
alkano vaiko ir nebėra kam tų pi-
nigų duoti? Socialinės apsaugos 
ir darbo ministrės Algimantos Pa-
bedinskienės teigimu, instrumen-
tų pagelbėti skurstantiems yra 
daug, bet trūksta žmoniškumo.  
“Aš nesutinku su žodžiu “sutau-
pyta”. Pašalpų lėšos nėra sutau-
pytos lėšos, tai yra socialinė para-
ma. Savivaldybės gali sutaupytas 
lėšas panaudoti, kaip nuspręs 
taryba. Bet teisėtai ir teisingai 
premijoms skirti jie gali tuos pi-
nigus, kuriuos sutaupė tvarkyda-
mi kelius, pirkdami kėdes ar dar 
kažką. O nuo pašalpų likę pinigai 
turi būti atiduoti socialinėms rei-
kmėms - neįgaliųjų, socialinėms 
paslaugoms, dienos centrams ir 
t.t.”, - sakė A. Pabedinskienė.  

Karjera. 29 metų Mirga Gra-
žinytė-Tyla tapo viena jauniausių 
pasaulyje simfoninio orkestro 
meno vadovių. Ji perims batutą iš 
latvių garsenybės Andrio Nelsono 
Birmingame (Jungtinė Karalystė. 
Birmingamo simfoninis orkestras 
(BSO) priėmė drąsų sprendimą. 
Jis meno vadove išsirinko jauno-
sios kartos dirigentę moterį - lie-
tuvaitę M. Gražinytę-Tylą. Šiuo 
metu pasaulyje už ją jaunesnis tik 
Ciuricho orkestro “Tonhalle” va-
dovas. Neįprasta ir tai, kad jaunoji 
lietuvių dirigentė žaibiškai pelnė 
patyrusio britų orkestro pasitikė-
jimą - tam užteko tik dviejų jos 
koncertų su šiuo kolektyvu. 

Milda – prestižinio konkurso laureatė
Anykštėnė A.Vienuolio progimnazijos aštuntokė Milda 

Daunoraitė sekmadienį tapo XIX nacionalinio Balio Dva-
riono pianistų ir stygininkų konkurso laureate ir specialaus 
prizo už geriausią šiuolaikinio kūrinio atlikimą laimėtoja. 

kar Milda ir užbaigė šventinį laure-
atų koncertą.

Po šio konkurso Milda pakviesta 
į šiais metais vyksiantį tarptautinį 
Balio Dvariono konkursą.

M. Daunoraitės mokytoja – šilu-
tiškė Liudmila Kašėtienė. Su Mil-
da dirba ir kompozitoriaus B. Dva-
riono anūkas, muzikos pedagogas 
Justas Dvarionas.

-ANYKŠTA
Milda Daunoraitė ir abu jos mokytojai – Justas Dvarionas bei 
Liudmila Kašėtienė.

Nuotrauka iš Mildos DAUNORAITĖS albumo.

Didelio anykštėnų susidomėjimo 
būsima kandidatė į Seimą nesukėlė. 
Į ketvirtadienio popietę Anykščių 
seniūnijos patalpose vykusį jos susi-
tikimą su Anykščių seniūnijos gyven-
tojais atėjo vos du žmonės, o penkta-
dienį bibliotekoje politikės klausėsi 
per dvidešimt anykštėnų, keli iš atėju-
sių buvo „kontros“ iš Konservatorių 
partijos. Šiame renginyje nedalyvavo 
Anykščių socdemų elitas, A. Kontri-
mienės nelydėjo nei LSDP Anykščių 
skyriaus pirmininkas Dainius Žioge-
lis, nei buvęs skyriaus pirmininkas 
Donatas Krikštaponis.  

Susitikime su Anykščių seniūnijos 
gyventojais A. Kontrimienė dėstė, 
jog ji, dirbdama Vyriausybės vadovo 
komandoje, kuruoja socialinę sferą, 
todėl ir Anykščiuose labiausiai do-
misi socialinėmis problemomis. Abu 
susitikime su ja dalyvavę anykštėnai 

Socialdemokratė demonstravo 
diplomatiškumą

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį ir penktadienį situaciją Anykščiuose zondavo bū-
sima socialdemokratų kandidatė į Seimą Anykščių-Panevėžio apy-
gardoje,  premjero patarėja, LSDP pirmininko pavaduotoja Auksė 
Kontrimienė. Ji Anykščiuose surengė kelis susitikimus su įstaigų 
ir įmonių kolektyvais, į atskirus viešus renginius kvietė Anykščių 
seniūnijos ir miesto gyventojus. Socdemė apsilankė ir pas liberalą 
merą Kęstutį Tubį bei konservatorių vicemerą Sigutį Obelevičių.

kaip tik ir kėlė socialines proble-
mas. Alvydas Pilkauskas tikino, kad 
nereikia keisti Darbo kodekso, nes 
įtvirtinus naują vadinamąjį socialinį 
modelį darbdaviai dar lengviau ga-
lės atsikratyti nereikalingais darbuo-
tojais. Tačiau A. Kontrimienė jam 
oponavo, jog „koks bebūtų Darbo 
kodeksas, darbdaviai sugalvoja, kaip 
atleisti žmogų, jeigu jam jo nereikia.” 
Pasak politikės, Latvijoje ir Estijoje 
daug lankstesni darbo santykiai, todėl 
užsienio investuotojai dažniau renka-
si šias šalis, o ne Lietuvą.   

Anykštėnė Aldona Dilienė viešniai 
aiškino, kad Anykščiuose susirasti dar-
bą yra sunku ne tik todėl, kad trūksta 
darbo vietų, bet ir dėl to, kad žmonės 
ignoruojami dėl amžiaus ir lyties. 
„Man nereikia 70 eurų pašalpos. Ge-
riau jau už 100 eurų dirbčiau nors ke-
tvirčiu etato“, - kalbėjo anykštėnė.

Penktadienį Anykščių bibliotekoje 
A. Kontrimienės susitikime su miesto 
gyventojais ypač daug klausimų jai 
turėjo aktyvus Tėvynės Sąjungos par-
tijos narys Gerimantas Kaklauskas ir 
renginys kartais virsdavo judviejų 
pokalbiu. Gražiausia, jog socdemė ir 
konservatorius dažnai vienas kitam 
antrino. G. Kaklauskas kėlė per švel-
niai nubausto buvusio Darbo partijos 
lyderio Viktoro Uspaskicho klausimą, 
o A. Kontrimienė pritarė, kad minimas 
politikas turėjo susilaukti griežtesnio 
atpildo. „Pabėgo tas su antrankiais, 
tai jam ketveri metai kalėjimo, o kas 
milijoną pavogė - nieko“, - pyko kon-
servatorius. „Darbo partijos bylą su-
gretinus su „Kalašnikovo“ pagrobėjo 
byla labai keistai atrodo“, - oponentui 
pritarė socialdemokratė.

„Mokiniai elementarių dalykų ne-
žino. Samdomi korepetitoriai, kad 
vaikai daugybos lentelę išmoktų. 
Mokyklose dabar zombiai ruošiami. 
Rodo paveiksliuką ir klausia, atsa-
kyk - taip arba ne”, - švietimo sistema 
piktinosi G. Kaklauskas. A. Kontri-
mienė šiuo klausimu ginčijosi, saky-
dama, kad skirtingų kartų - skirtingas 
požiūris. „Mano du bernai sėdi prie 
kompiuterių. Dabar kitaip mokosi”, - 
dėstė politikė.

“Nežino, kas tas Kairys - signataras 
ar turgaus prekeivis”, - toliau pyko G. 

Kaklauskas, o Anykščių tremtinių ir 
politinių kalinių skyriaus pirmininkė 
Prima Petrylienė pritarė, kad „tai yra 
labai blogai“.

Socialdemokratė Rima Lesnikaus-
kienė domėjosi, koks būsimos parti-
jos kandidatės požiūris į Seimo narių 
skaičiaus mažinimą bei kalbėjo, kad 
Seime turi būti daugiau moterų, tuo 
subtiliai agituodama už A. Kontri-
mienę. Pastaroji šypsojosi, kad nors 
Lietuvoje moterų daugiau nei vyrų, 
tačiau per rinkimus ir moterys daž-
niau balsuoja už vyrus nei už savo 
lyties atstoves. Apie Seimo narių 
skaičiaus mažinimą ji sakė: “Kadangi 
dar nesu išrinkta, būtų labai lengva 
žadėti, bet net jei Seime bus tik 100 
narių – vis tiek bus tokių, kurie gali 
nedirbti.”

G. Kaklauskas pretendentės į kan-
didates klausė, kodėl premjeras Al-
girdas Butkevičius taip dažnai keičia 
savo nuomonę, o tuo metu iš salės 
pikta socialdemokratė šaukė: „Pa-
žiūrėkit, ką jūsų kubilas padarė“.  A. 
Kontrimienė kitais atvejais slopino 
įtampa juokaudama, kai ką nuleis-
dama negirdom, o dažnai pritardama 
oponentui, tačiau dėl A. Butkevičiaus 
neva pozicijos neturėjimo ginčijosi. 
Pasak politikės, premjero nepasto-
vumas yra tik žiniasklaidos sukurtas 
mitas.

Dauguma į susitikimą su politike atėjusių žmonių – vyresnės 
kartos socialdemokratai ir... konservatoriai.

Autoriaus nuotr.

Būsima LSDP kandidatė į Seimą Anykščių–Panevėžio apygar-
doje Auksė Kontrimienė dvi dienas skyrė anykštėnams pažinti.

Visą pirmadienį Anykščių rajo-
ne vyko reidas, kurio metu buvo 
tikrinamas vairuotojų blaivumas. 
Jau ankstų rytą vienas neblaivus 
vairuotojas buvo pagautas.   

Iš viso per reidą dirbo trys poli-
cijos ekipažai, savo budėjimo vietą 

Gaudė neblaivius vairuotojus
Pirmadienio rytą vairuotojus, į Anykščius įvažiuojančius nuo 

Svėdasų ir Skiemonių pusės, visus iš eilės stabdė policijos parei-
gūnai. Vairuotojų dokumentų pareigūnai netikrino – prašė tik 
papūsti į alkoholio matuoklį.

jie keitė pagal nustatytą grafiką, 
įdienojus policijos ekipažai išsi-
skirstė po Anykščių rajono gyven-
vietes. 

Anykščių rajono policijos ko-
misariato vyresnysis specialistas 
Petras Pumputis „Anykštai“ sakė, 

jog pirmadienio reidas buvo pla-
ninis. Vasario mėnesį rajone vyks 
dar keli policijos reidai, kurių metu 
bus tikrinama, ar vairuotojai ir ke-
leiviai prisisegę saugos diržais, ar 
laikomasi vaikų vežimo taisyklių, 
stebima, ar vairuotojai nekalba mo-
biliaisiais telefonais, atkreipiamas 
dėmesys į automobilių šviesas.   

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
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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

@ Magija: „Kaip, pasak Jūsų 
„žmogus padeda žmogui” ypač ge-
rai matyti iš V. Šmigelsko straipsnio 
„Invalidui kelias valomas nebus“ 
kuriame aprašomas rajono valdžios 
ir soc. rūpybos darbuotojų požiūris 
į Troškūnų seniūnijoje gyvenančio 
abiejų kojų netekusio vyro proble-
mas. Šis invalidas viskuo rūpinasi 
pats, jo namas su stačiais laiptais, o 
privažiavimas iki pagrindinio kelio, 
pasak savivaldybės Rasalo, yra jo pa-
ties reikalas. Šis žmogus neinformuo-
tas, kad yra programa iš kurios lėšų 
neįgaliesiems įrengiami pandusai. 
Kas įdomu kaltas, kad žmogus neturi 
tokios informacijos?“

@ Ona: „Socrūpybos įstaigoms 

Socialinė pagalba ir gerovė – 
tik biurokratinėse ataskaitose?

Anykščių miesto vietos veiklos grupės atlikta gyventojų apklau-
sa atskleidė, kad anykštėnai yra palikti be svarbiausios informa-
cijos apie socialines paslaugas. Anykščiai nuolat pristatomi kaip 
socialinėje sferoje itin pažengusi šalies savivaldybė, tačiau patys 
gyventojai sakosi neturintys informacijos apie pagalbos seniems, 
vienišiems ar neįgaliems asmenims galimybes, vaikų teises ar pro-
fesinio tobulėjimo perspektyvas. Kaip manote, kas lėmė tokius 
apklausos rezultatus? Kaip vertinate socialines paslaugas tei-
kiančių biudžetinių bei nevyriausybinių organizacijų pastangas 
viešinti informaciją gyventojams? O gal kažkam naudinga, kad 
apie tai žinotų mažiau anykštėnų? Kaip patartumėte šias infor-
mavimo spragas taisyti?

geriau kai klientų yra mažiau. Dau-
giau laiko lieka stalo futbolui ir lėkš-
toms psichologų paskaitėlėms apie 
atskirties mažinimą, kurių klauso 
patys projektų rašytojai ir dar įstaigos 
buhalterės.“

@ Daug žinosi, greit....: „Žmogus 
Žmogui padeda ir be viešinimo ir 
specialaus informavimo.

Problema čia, kad deklaruojama 
socialinė pagalba ir gerovės sukūri-
mas tik biurokratinėse ataskaitose. 
Dauguma šia veikla užsiimančių įs-
taigų yra savivaldybės biudžetinės 
įstaigos rašančios atskaitas pagal pa-
rengtas instrukcijas. Nevyriausybinės 
organizacijos (NVO), taip pat susiję 
su valdžios įstaigomis, nes daugumos 

iš jų steigėjas yra savivaldybė. 
“daug žinosi, greit pasensi”... o, 

senas socialinių paslaugų tikėsiesi. 
Kam tai naudinga?”

@ Darmajedas: „Viskas supran-
tama ir logiška. Jei žmogui nekyla 
problemų jis ir nežino, nes nesido-
mi. Būtų keista jei domėtųsi. PVZ 
aš nieko nežinau apie reikalavimus 
automobiliui su dujomis, nes tokio 
neturiu, aš nieko nežinau apie paramą 
auginant lietuviškas juodgalves avis, 
nes jų neauginu ir neketinu auginti.”

@ Faktai: „Liberalizmas ir so-
cialine apsauga sunkiai suderinami 
dalykai.”

@ Mindaugas: „Neįgaliojo gyve-
nimas Troškūnų seniūnijoje, anksčiau 
„Anykštoje“ aprašytas atvejis, kai 
seniūnijai nesutvarkius globos doku-
mentų toje pačioje Troškūnų seniū-
nijoje kaimynas ant šaltų grindų rado 
leisgyvį senuką, kuris mirė ligoninėje 
dėl kūno atšalimo sako, kad informa-
cijos labai ir labai trūksta apie tai, ko-
kios paslaugos teikiamos vienišiems, 
sergantiems žmonėms . Kas turėtų 
tokią informaciją pateikti? 

Manau, visų pirma reikia nuolat 
apie tai rašyti laikraščiuose, nes kai-
mo žmonės skaito tik „Anykštą“. In-
ternetu vyresnio amžiaus žmonės ne-
sinaudoja, iki susirinkimų seniūnijose 
neateina. Vienintelis ryšis su pasauliu 
jiems rajono laikraštis ir „lavkė“. 

Daugiau aiškinti turėtų ir seniūni-
jų darbuotojai, bent kartą ar du per 
metus jie turėtų užeiti pasikalbėti į 
kiekvieną trobą. žinoma, jeigu kelias 
atvalytas.”

@ Jėga: „Gera mintis. Ant medi-
nės pilies galės sumontuoti garsia-
kalbį. Bo Tubervidenija toliau miesto 
netraukia.”

@ Justina: „Apklausa -  geras pa-
tarimas rajono valdžiai, kad nereikia 
pinigų švaistyti Tubervidenijai. Tur-
gininkams ir manikiūristėms infor-
macijos apie socpaslaugas nereikia. 
O bobutės radijų neturi jau geri dvi-
dešimt metų.”

@ Taigi: „Savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Veneta Veršulutė dar 
prieš pusmetį vadovavo socialiniam 
skyriui. Padarykit su ja interviu, tegul 
papasakoja, kas trukdė reklamuoti so-
cialines paslaugas. Būtų įdomu suži-
noti apie trukdžius „iš pirmų lūpų“.

-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta,- red.

past.)

Korupcija. Sveikatos apsau-
gos ministerijoje (SAM) įvyko 
ministerijos klerkų, “Transpa-
rency International” Lietuvos 
skyriaus ir Lietuvos gydytojų 
sąjungos vadovų pasitarimas dėl 
korupcijos prevencijos gydymo 
įstaigose. Mat korupcijos tyrėjų 
teigimu, šalies sveikatos apsau-
ga yra pati korumpuočiausia sri-
tis. Pinigai už medikų paslaugas 
ir toliau cirkuliuos. Nes nėra ki-
tos profesijos, kurią taip kasdien 
bombarduotų kyšiais. Tad sąži-
ningas medikas turėtų kasdien 
jaustis kaip bombarduojamoje 
Sirijoje.

Teisingumas. Buvęs Valsty-
binės vaistų kontrolės tarnybos 
padalinio vadovas prof. Dona-
tas Stakišaitis po kone 4 metų 
bylinėjimosi sulaukė teismo 
verdikto: atleidimas neteisė-
tas. Tarnyba skubiai išmokėjo 
kompensaciją, suprantama, iš 
mokesčių mokėtojų kišenės. Ar 
atlygins valstybei padarytą žalą 
neteisėtai pareigūną atleidęs 
tarnybos viršininkas Gintautas 
Barcys? “Manau, kad visa žala 
turi būti išieškota iš paties G. 
Barcio”, - sakė D. Stakišaitis. 
Sveikatos apsaugos ministeri-
ja tarnybinį tyrimą dėl galimo 
ministerijai pavaldžios Valsty-
binės vaistų kontrolės tarnybos 
viršininko G. Barcio tarnybinio 
nusižengimo pradėjo tik tuomet, 
kai tai padaryti ją viešai paragi-
no Seimo narys Povilas Urbšys 
- sausio 21 d. Ar dėl neteisėtu D. 
Stakišaičio atleidimu ir teismo 
priteista kompensacija valstybei 
padarytą žalą iš G. Barcio bus 
reikalaujama atlyginti, paaiškės 
įvertinus tyrimo rezultatus.

Pinigai. Vokietijos finansų 
ministro Volfgango Šoiblės pa-
siūlymas apriboti operacijų gry-
naisiais mastą, siekiant užkirsti 
kelią pinigų plovimui ir teroriz-
mo finansavimui, ketvirtadie-
nį Vokietijoje sulaukė kritikos, 
praneša “EUbusiness”. Šalyje, 
kur žmonės vis dar mieliau at-
siskaito grynaisiais, netgi šalies 
Centrinis bankas kritikuoja vy-
riausybės pasiūlymą. “Vokietijos 
piliečiams bet koks apribojimas 
naudoti grynuosius yra kėsini-
masis į jų asmeninę ekonominę 
laisvę”, - sakė šalies Centrinio 
banko valdybos narys Karlas 
Liudvigas Tylė.

Tikrins. Europos Sąjungos 
(ES) pareigūnai nori patikrinti 
sutartis, kurias Rusijos koncernas 
“Gazprom” pasirašė su Europos 
įmonėmis. Pareigūnams kilo įtari-
mų, kad Rusijos valstybinė ener-
getikos sferos milžinė nustatė ne-
sąžiningas kainas, pažeidžiančias 
Sąjungoje galiojančias prekybos 
taisykles. Tokią informaciją tre-
čiadienį pateikia Vokietijos lai-
kraštis “Frankfurter Allgemeine 
Zeitung”. Leidinys cituoja ES vi-
daus dokumentus. Briuselis savo 
komentarų šiuo klausimu nepatei-
kė, nurodo “EUbusiness”. Pernai 
balandį Europos Komisija apkal-
tino “Gazprom” pažeidus Sąjun-
gos prekybos bendrojoje rinkoje 
nuostatas. Beje, šis nesutarimas 
apsunkina ir taip įtemptus ES bei 
Rusijos tarpusavio santykius, pa-
šlijusius po Maskvos intervencijų 
Ukrainoje bei Sirijoje.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Didelės problemos 
viešinimo srityje 
nėra

Veneta VERŠULYTĖ, savival-
dybės administracijos direktorė:

- Paprastai, jei žmonės nesusiduria 
su socialinėmis problemomis, jie tuo 
klausimu ir nesidomi. Informacija 
apie tai yra teikiama ir tinklapiuose, 
seniūnijose, socialiniai darbuotojai 
lankosi šeimose. Tai ta informacija 
yra daugiau pateikiama žmonėms 
tiesiogiai. Tokios didelės problemos 
viešinimo srityje kaip ir nėra. Aišku, 
visuomet visuomenę informuoti gali-
ma geriau. Viešinimas apie socialines 
paslaugas tiek institucijų, kurios dirba 
tą darbą, tiek nevyriausybinių organi-
zacijų paprastai apima ir atrakcijas, 
tačiau klausimas, kiek ta informacija 
pasiekia žmogų. Galima visuomet 
išnaudoti kuo daugiau tų viešinimo 
kanalų ir tobulintis. Jeigu kalbame 
apie senyvus žmones, tai, aišku, kai-
miškose teritorijose yra aktualu tą 
informaciją žmogui pateikti tiesio-

Aktuali informacija anykštėnus vis dar 
pasiekia „iš lūpų į lūpas“....
Skelbiama, kad Anykščiai galėtų tapti pavyzdžiu kitoms šalies 

savivaldybėms, nes senjorams mūsų rajone teikiamos visų rūšių 
socialinės paslaugos. Tiesa, gyventojų apklausos atskleidė, kad 
daugiau nei pusė apklaustųjų nežino, kur tokios paslaugos tei-
kiamos, kokia jų teikimo tvarka ir pan. Ir tai susiję ne tik su so-
cialinėmis paslaugomis tik senjorams, bet ir jaunimui, šeimoms, 
neįgaliesiems.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kodėl stringa gyventojų infor-
mavimas apie ypač svarbias socialines paslaugas.

giai. Ir tą patį lankstinuką žmogui į 
namus galima užnešti, kad jis turėtų 
ir žinotų tam tikrą telefono numerį, 
kur paskambintų tam tikrais atvejais. 
Jeigu kalbėtume apie elektroninius 
informacijos kanalus, jie modernesni, 
bet orientuoti į kitą tikslinę auditoriją, 
į jaunesnius žmones. Manau, kad tiek 
viena, tiek ir kita viešinimo forma yra 
tinkama ir priimtina.

Geriausi 
informacijos 
šaltiniai -  seniūnai 
ir bendruomenių 
pirmininkai

Donaldas VAIČIŪNAS, mero 
patarėjas:

- Prie socialinių paslaugų infor-
mavimo gyventojams išvystymo turi 
prisidėti atitinkamų institucijų/centrų 
vadovai. Dažnai informacija sklinda 
„iš lūpų į lūpas“ būdu, tačiau, be abe-
jo, išorinis informavimas taip pat rei-

kalingas. Pvz., Anykščių rajono soci-
alinių paslaugų centras yra išleidęs 
lankstinuką  apie integralios pagalbos 
paslaugas Anykščių rajone ir t.t., bet 
ar tai aktualu bet kuriam iš mūsų, 
kai tų paslaugų nereikia? Neaktualu, 
kadangi tokios paslaugos nereikia. 
Pasiliksiu prie savo nuomonės apie 
bendruomenių pirmininkus, seniūnas, 
seniūnaičius. Tai tie žmonės, į kurios 
dažniausiai ir kreipiamasi, kai reikia 
socialinių paslaugų. Jie dažniausiai ir 
nukreipia, pataria, kur kreiptis.

Asmenims, kurie naudojasi inter-
netu, artimiausiu metu sukonkretintą 
informaciją apie socialinių paslau-
gų teikimą pateiksime ir svetainėje 
www.anyksciai.lt. Ieškoti galima tų 
institucijų svetainėse, kurios teikia 
socialines paslaugas.

Keisti apklausos 
duomenys

Giedrutis KLIMKEVIČIUS, ra-
jono Tarybos narys:

- Įdomus dalykas. Atrodo, kad ži-
niasklaidoje apie tai gan plačiai aiški-
nama. Galima galvoti, kad žmonėms 
dar didesnės informacijos reikia? Aš 
pats dirbu ligoninėje, kiekvieną dieną 
su žmonėmis kalbamės, išrašau ligo-
nius į namus ir kiti gydytojai tą daro.
Paaiškiname jiems, kad tokie dalykai 
yra. Ir jie pasinaudoja. Ir socialinius 
darbuotojus iškviečiame. Gal čia kaž-
koks kitoks nesupratimas? Gal žmo-
nės nesupranta, kas yra tas socialinis 
darbuotojas? Gal jiems apie tai pla-

čiau reikia paaiškinti? Kai susiduriu 
su žmonėmis ir apie tai kalbu, atrodo, 
kad supranta, ką tai reiškia. Keisto-
ki apklausos duomenys. Pirmiausia 
reikėtų, kad žmonės apie socialines 
paslaugas informacijos ieškoti norė-
tų. Keistai atrodo, kad tokių dalykų 
žmonės gali nežinoti.

Anykščiuose nums 
apie daug ką 
trūksta 
informacijos

Evgenija BALTRONIENĖ, 
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtu-
mo centro vadovė:

-Yra dar trūkumų informuojant, 
kad ir apie vaikų ir jaunimo užim-
tumo centrą. Galėtų daugiau tokios 
informacijos tėvai gauti mokyklose. 
Mes labai draugaujame su daug įvai-
rių organizacijų – biblioteka, muzie-
jumi, turizmo informacijos centru, 
tremtiniais, pagyvenusių žmonių 
draugija. Vieni kitiems perduodame 
ką darysime.

Vieną šeštadienį buvau Anykščių 
vaikų ir jaunimo užimtumo centre. 
Žiūriu, jog atėjo pora prie cerkvės 
durų, aš išeinu į lauką ir klausiu, 
ko ieško. O jie man ir atsako: „Ži-
note, mes tiek daug metų gyve-
name Anykščiuose ir niekada čia 
nebuvome.“Taigi, daug yra dalykų 
Anykščiuose, apie kuriuos mums 
trūksta informacijos.

-ANYKŠTA
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užjaučia

Valentui NAVIKUI
Leiskite nors keliais užuo-

jautos žodžiais palengvinti 
Jūsų skausmą, mirus myli-
mam tėveliui.

J. Biliūno 25 namo gyvento-
jai: A. Bikelienė, V. Kavaliaus-
kas, V. Ramanauskienė, V. Ty-
lienė, V. Valavičienė

Dėl žmonos Violetos mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Arūną 
ŠIMĖNĄ.

Anykščių kelių tarnybos 
darbuotojai

Daugiausia nusikaltimų - 
mieste

Pernai Anykščių mieste pradėta 
210 ikiteisminių tyrimų. Kavarsko 
seniūnijoje - 69 (Kavarsko mieste 
– 10), Svėdasų seniūnijoje – 58, 
Anykščių seniūnijoje – 55,  Troš-
kūnų seniūnijoje – 50 (Troškūnų 
mieste - 12), Debeikių seniūnijo-
je – 42, Kurklių seniūnijoje – 24, 
Viešintų seniūnijoje – 22, Traupio 
seniūnijoje – 20, Skiemonių seniū-
nijoje - 17, Andrioniškio seniūni-
joje - 6. 

Pasak Anykščių policijos virši-
ninko R. Čepulio, policijai darbo 
ypač padaugėja socialinių pašalpų 
išmokėjimo dienomis. Dažnai ne-
blaivūs piliečiai policiją kviečia ir 
kai nereikia, pavyzdžiui, kai negali 
iš savo namų išprašyti sugėrovo 
arba dėl šeimyninio konflikto, ku-
ris kilo todėl, kad žmona suvalgė 
silkę… „Per metus buvo gauta per 
trisdešimt bereikalingų iškvietimų, 
už kuriuos išieškomos išlaidos iš 
policiją kvietusių piliečių”, – kal-
bėjo Anykščių rajono policijos vir-
šininkas R. Čepulis.

2015 metais Anykščių rajono 
policijos komisariatas registravo 5 
423 įvykius: 658 administracinės 
teisės pažeidimus, 432 įvykius, kur 
informacija nepasitvirtino, 416 nu-
sikalstamų veikų ir 3916 priskiria-
mų kategorijai „kita“. 

Pernai nepilnamečiai Anykščių 
rajone padarė 210 administraci-
nės teisės pažeidimus (2014 m. – 
154).

Didins policininkų algą ir išsilavinimą

Pareigūnai nuolat fiksuoja ir 
baudžia nelegalius prekiautojus 
akcizinėmis prekėmis. Rekordi-
ninkas už prekybą kontrabandinė-
mis cigaretėmis yra „sukaupęs“ 19 
tūkst. 148 eurus baudų.

Už pakartotinį vairavimą išgėrus 
2015 metais konfiskuoti 27 anykš-
tėnų automobiliai, viešose vietose 
padaryti 35 nusikaltimai. Šių nu-
sikaltimų statistika nuo 2013 metų 
mažėja. Policijos viršininko nuo-
mone, savo darbą atlieka ir viešose 
vietose pakabintos filmavimo ka-
meros – bent jau prevencinį. 

Rajono policijos viršininkas pa-
teikė ir diagramas, kuriose nurodo-
ma, kokio amžiaus yra Anykščių 
policininkai. 10 proc. – iki 24 metų, 
13 proc. – nuo 25 iki 29 metų, 44 
proc. – nuo 30 iki 39 metų, 28 
proc. – nuo 40 iki 49 metų, 5 proc. 
nuo 50 iki 59 metų. Net 60 proc. 
Anykščių policijos pareigūnų turi 
didesnį nei 15 metų darbo stažą. 

Neblaivių vairuotojų 
pavardžių neskelbs, 
nes… brangu

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato viršininkas 
Vytautas Vaiškūnas pirmiausia at-
sakė į žurnalistų klausimą, kodėl 
policijos pareigūnai nebeskelbs 
neblaivių vairuotojų pavardžių. 
Pasak V. Vaiškūno, tai daryti poli-
cijai yra...  brangu ir jokios naudos. 
„Šešis darbuotojus aš išlaikau dėl 
to“, – teigė ir, matyt, kiek perlenkė 
Utenos apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato viršininkas. Jis 

tikino, kad faktas, jog dalis vairuo-
tojų neblaivūs už vairo įkliūva ir 
pakartotinai, parodo, kad viešumas 
jokios naudos neduoda. 

Kas neblaivus įkliuvo už vairo, 
nebus paslaptis – šiuos duomenis 
žurnalistai galės susirinkti per teis-
mus. „Mes neįpareigoti neblaivių 
vairuotojų viešinti. Kodėl tada ne-
viešinam smurtautojų pavardžių?“ 
– retoriškai klausė V. Vaiškūnas.  

R. Čepulis savo kalboje užsiminė 
ir apie finansinius niuansus. Pasak 
Anykščių rajono policijos virši-
ninko, siekiama, kad nuo šių metų 
liepos pirminės grandies pareigū-
nai į rankas gautų 600, o vidurinės 
grandies – 700 eurų atlyginimus. 
O V. Vaiškūnas šiai temai skyrė 
dar daugiau dėmesio. „Bus pini-
gų – skraidysime malūnsparniais, 
nebus – vaikščiosime pėsti. Pigaus 
teisingumo nėra, pigi prekė – „Hu-
manoje“. /…/ Mes - „ne paprašai-
kos“, mes - valstybinė institucija. 
Pati valstybė turi nustatyti, kiek jai 
ir kokios reikia policijos,” – kal-
bėjo Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato viršininkas 
V. Vaiškūnas

Jis atkreipė dėmesį, kad tokių sa-
vivaldybių kaip Anykščiai valdžia 
ypač turi daug dėmesio kreipti sau-
gumui. „Aukštaitija naftos neturės, 
o pinigėlius uždirbti reikia. Bet 
niekada čia užsieniečiai nevažiuos, 
jei nebus saugumo. Atvažiuos tik 
ekstremalai”, – sąsajas tarp turiz-
mo plėtros ir policijos darbo at-
skleidė pareigūnas.  

V. Vaiškūnas aiškino, kad viena 
iš policijos problemų yra ir pa-

reigūnų išsilavinimas. „Policijos 
žemiausioje grandyje gali dirbti 
žmogus, metus pasimokęs polici-
jos mokykloje. Tokią policiją turi-
me. Pasieksime tai, kad kiekvienas 
policininkas privalės turėti univer-
sitetinį išsilavinimą”,  - vylėsi Ute-
nos apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato viršininkas.

„Mes dirbame tam, kad nebūtų 
sensacijų, o spauda tam, kad sen-
sacijų būtų”, - policininko ir žur-
nalisto darbo skirtumus nurodė 
apskrities policijos vadovas.

Iš ekrano kalbėjęs generalinis 
Lietuvos policijos komisaras L. 
Pernavas apie policijos finansavi-
mą sakė, jog policijos komisariatų 
patalpos bei pareigūnų aprūpini-
mas turėtų būti toks, „kad žmogus, 
atėjęs prašyti pagalbos, negalvotų, 
jog pagalbos reikia mums.”

 
Kamuolį dovanojo ... 
sulaikytiesiems

Policijos ataskaita buvo skirta 
visuomenei, tačiau visuomenės 
būriai nesusirinko –  komisariato 
salėje sėdėjo tik patys pareigūnai, 
seniūnai, žurnalistai. Į ataskaiti-
nį renginį atvyko ir Seimo nariai 
konservatorius Sergejus Jovaiša 
bei „darbietis“ Ričardas Sargūnas, 
dalyvavo ir Anykščių rajono vice-
meras Sigutis Obelevičius.   

Prieš Seimo narių pasisakymą 
Utenos apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato viršininkas V. 
Vaiškūnas atminimo ženklais „Už 
ištarnautus metus“ apdovanojo 
Anykščių policininkes Ingą Raš-
čiuvienę ir Justiną Voverytę. I. 
Raščiuvienė gavo III-ojo laipsnio, 
J.Voverytė - IV-ojo laipsnio sida-
brinius ženklus. 

Seimo narys, garsus krepšininkas 
S. Jovaiša penktadienį Anykščių 
rajono policijos komisariato virši-
ninkui R. Čepuliui įteikė krepšinio 
kamuolį. „Kai sulaikytasis penkias 
baudas iš eilės įmes - išleiskit jį iš 
areštinės. Jei pradės smurtautojai 
sportuoti, nebeliks laiko smurtui“, 
-  komisarui įteikdamas krepšinio 
kamuolį aiškino S. Jovaiša.  „Jūsų 
reitingai aukšti - jums gerai. Kad 
mūsų politikų tokie reitingai būtų“, 
- šypsojosi Seimo narys. Ir dar pri-

dūrė, kad dabar policijai vadovau-
ja „geriausias visų laikų ministras, 
kuris net blefavo su savo išėjimu iš 
ministro posto, kad policijai būtų 
padidintas finansavimas.” Pagal 
Utenos apskrities gyventojų ap-
klausą, 2015 metais policija pasi-
tikėjo net 78 proc. apklaustųjų, pa-
sitikėjimas pareigūnais per metus 
išaugo net 15 procentų. 

Parlamentaras R. Sargūnas savo 
kalboje prisiminė Kalašnikovo 
automatą pagrobusio piliečio gau-
dynes: „Kai vieną plevėsą gaudė 3 
tūkstančiai pareigūnų, tai buvo per-
dėtas kruopštumas”. Seimo narys 
tikino, kad dabartinė Vyriausybė 
skiria ypač didelį dėmesį policijai 
ir Lietuvos žmonių saugumui, o ir 
Seime, kai būna svarstomi polici-
jos finansavimo klausimai, niekas 
nesistengia atimti pinigus iš teisė-
saugininkų.

Vicemeras S. Obelevičius aiš-
kino, kad vis mažėjusi savival-
dybės parama policijos veiklos 
programoms šiemet ūgtels, mat 
Anykščiams, kaip būsimam ku-
rortui, ypač svarbus saugumas. 
„Jau balandį turėtume kreiptis 
dėl kurorto statuso Anykščiams 
suteikimo. Matėme, kas buvo šią 
vasarą, kai 10 tūkstančių žmonių 
mažą miestelį aplanko per dieną. 
Be jūsų būtų chaosas./…/Anykš-
čiai turi būti jaukus, saugus 
miestas ir mes suprantame, kad 
saugumas yra bendras reikalas”,  
- policininkams kalbėjo rajono 
vicemeras.  

Anykščių policijos ataskaitos klausėsi rajono seniūnai.

Anykščių rajono vicemeras 
Sigutis Obelevičius policijai 
žadėjo visokeriopą rajono 
valdžios paramą.

Autoriaus nuotr.

Pranešimą apie į tvenkinį įva-
žiavusį traktorių Karūnių kaime 
ugniagesiai gelbėtojai gavo iš 
Bendrojo pagalbos centro.  Atvy-
kę Viešintų gaisrininkų komandos 
vyrai rado į tvenkinį įvažiavusį 
traktorių, apsemtą iki kabinos. 
Traktoriaus viduje sėdėjo vyras, 
kuris buvo ištrauktas iš kabinos ir 
perduotas medikų apžiūrai, tačiau 
jų pagalbos jam neprireikė. Vakar 
rytą traktorių vairavęs vyras stebė-
jo, kaip iš tvenkinio traukiamas jo 
traktorius. Pirminiais duomenimis, 
įtariama, kad traktorių ūkininkas 
vairavo neblaivus.

Ūkininkas Viešintų seniūnijoje  
- žinomas žmogus, verčiasi gyvu-
lininkyste, gyvena prižiūrimoje 
sodyboje. Jo hobis – žirgai, kurių 
kaustymą ne kartą demonstravo 
„Bėk bėk, žirgeli!” šventėse. Vakar 
rytą A. Pasmokis buvo nekalbus, 
pakalbintas apie įvykį, teištarė: 
„Ai, geriau neklausk!”. Jo trakto-

Ištraukti traktorių iš tvenkinio prireikė narų

rius „Belarus 820” apsemtas iki 
vairo buvo nedidelio tvenkinio vi-
duryje. Laime, kad riedėdamas nuo 
šlaitelio traktorius neapvirto, nes 
jei būtų apvirtęs, ūkininkas vargu 

ar būtų likęs gyvas. 
Traukti traktoriaus vakar prieš 

pietus atvyko ne tik Anykščių ra-
jono ugniagesių tarnybos Viešintų 
komandos automobilis „Zil 130“ 

Kad pasiektų kabinoje įkalintą ūkininką, gaisrininkams prireikė kopėčių.
Autoriaus nuotr.

su „gerve“, bet ir Utenos ugnia-
gesių gelbėtojų komandos narai. 
Panėręs naras užkabino trosą ir 
Viešintų gaisrinės automobilis 
traktorių išvilko į krantą. 
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tautos balsas
Savo nuomonę išsakykite 

paskambinę į 
„Anykštą“ 

(8-381)  5-82-46,  

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

Anykščių rajono savivaldybė skelbia negyvenamųjų patalpų, Ažupiečių g. 1A, 
Anykščių mieste, viešąjį nuomos konkursą. 

Pradinė nuomos kaina – 1,35 Eur (vienas euras, trisdešimt penki centai) už 1 (vieną) kvadratinį metrą.
Nuomojamas plotas – 33,16 kv. m.
Nuomos trukmė – 10 (dešimt) metų.  
Nuomojamas negyvenamąsias patalpas naudoti kitų maitinimo paslaugų teikimo veiklai.

Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos iki 2016 m. vasario 22 d. 16 val. adresu: Anykščių 
rajono savivaldybės administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 102 kabinetas.

Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2016 m. vasario 12 d. adresu Ažupiečių g. 1A, Anykščių mies-
te, nuo 9 iki 15 val.

Informaciją apie konkurso organizavimo sąlygas teikia Anykščių rajono savivaldybės administraci-
jos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, l. e. skyriaus vedėjo pareigas, A. 
Savickienė (Anykščių rajono savivaldybė, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 102 kabinetas, tel. (8 381) 58 047, 
el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt).

        
Konkurso komisijos posėdis vyks 2016 m. vasario 23 d. 10 val. Savivaldybės administracijos patalpo-

se, 108 kabinete, Anykščiai, J. Biliūno g. 23.
        
Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenka-

mąją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią  AB ,,Šiaulių bankas.“

Administracijos direktorė                                                                                       Veneta VErŠuLyTė

Daugiau vilties

Anykščių Vilties gatvėje stovi ge-
ležinkelio stoties rūmai - pusantro 
aukšto, stilingi, grakštūs ir neįprastai 
siauri, tarsi tai būtų sėkmingai Gero-
sios Vilties iškyšulio link plaukiančio 
burlaivio  korpusas. 

Dundėjimo skambesys, skubių 
žingsnių aidai, tamsių rudens ir žie-
mos vakarų atšvaitai, laukimas ir 
šioks toks rūpestis kažkur pasaulio 
užmarštin nuplasnojo. Nebeišnyra 
raudona kepure pasipuošusio  bu-
dėtojo figūra, nebepakelia šviesaus 
disko - palaimingą leidimą lemiančio 
buvęs stoties viršininkas Jonas Be-
liauskas. Jis net penkiasdešimt metų 
stoties pasauliui vadovavo ir niekas 
jo neišstūmė. Puikiausių savybių 
viršininkui taip reikalingų kupinas 
žmogus buvo: protingas, gražus, sti-
prus, lankstus, gudrus, nerūkė, negėrė 
prastų gėrimų, jaunystėje gerai žaidė 
krepšinį, o vėliau pasižymėjo žaisda-
mas šachmatais. Antrame aukšte, kur 
legendinis viršininkas su šeimyna gy-
veno, taip pat tyla tylužė.

Tik kartais stoties administrato-
rė Danutė Augustinienė, bajoriškai 
šviesaus veido ir nuotaikos svyruo-
jančios,  atsiliepia telefonu, į knygą 
keleivių, rezervuojančių bilietus, pa-
vardę ir kitus duomenis įrašo. Reisai 
tik savaitgalį, tad šiltmečiu ne visi no-
rintys į šešis nedidžiausius raudonšo-
nius vagonėlius susikemša. Deimantė 
palydoviškais žingsneliais, savąją 
elegancija krypuodama, šviesiais gar-
banotais plaukais švytuodama, laip-
tais spėriai užbėga. Ir vėl tylu - nebe-
tiksi senasis laikrodis - tiksliai tiksėjęs 
šveicariškas mechanizmas, ratukai, 
rateliai sustingę laike, tik vėjas tarp 
senmedžių užstrigęs ūžteli ir langelį 
atdarą sujudina, sugirgždina...

Laimingą kelionę 
pranašaujanti Vilties gatvė

Raimondas GUOBIS

Tarpukariu ant prezidento Antano Smetonos atvaizdu papuoštos 
sidabrinės 10 litų monetos kraštelyje buvo iškalti žodžiai: „Tautos 
jėga vienybėje“. Tuo metu, jau artėjant Antrojo pasaulinio karo au-
droms, valstybė ypač skatino ūkininkus bei verslininkus kooperuo-
tis, suneštinio kapitalo įvairios įmonės kūrėsi ne tik miestuose, bet ir 
sodžiuose. Pavadindavo pačiais prasmingiausiais gerovės ir pažan-
gos vardais – „Viltis“, „Vienybė“, „Laimė”, o štai Anykščių lietuvių 
kooperatininkų sindikatas vadinosi „Aruodu“, o didžioji jų parduo-
tuvė bei sandėliai buvo prie geležinkelio stoties - Vilties gatvėje.

Tautinis patriotinis kabinetas

Rytas, žengiu į stotį, po kojomis, 
kietais batų padais suskamba šimta-
metės plytelės. Milijonai keleivių ir 
praeivių taip jų ir nesutrynė, tik veik 
visur spalvas visiškai iki pilkumos 
nuzulino ir net duobes išmynė. Raki-
nu duris, tas smetonlaikyje T. Tilman-
so kompanijos Kaune pagamintas, 
tauriai tebeblizgančias lentele su už-
rašu „Stoties viršininkas“. 

Aplinka čia  - kaip tarpukariu, kaip 
apie 1939-ius, auksinio Lietuvos am-
žiaus metus. Optimistinis herbas - juk 
žirgas su pakelta uodega, Vytautas 
Didysis, mūsų pagoniškos imperijos 
kūrėjas, rūsčiai rūpestingu ir teisingu 
žvilgsniu veria tautinį nusidėjėlį, pa-
glosto susipratusį tautietį. Perverskite 
gyvenimus savo, sugrįžkite prie tauti-
nių vertybių. Čia ir sėkmingą inves-
ticiją su kasmetiniu 5 procentų pelnu 
1897 m. garantavusi geležinkelio 
linijos Naujieji Švenčionys - Panevė-
žys akcija - obligacija, ir didvyriškų 
mūsų tautos vyrų portretų vinjetė. Ti-
krų tikriausia tautinių žiedų puokštė 
su Basanavičiumi, Kudirka, Valan-
čiumi ir veik niekam nebežinomu 
narsuoliu karininku Juozapavičiumi, 
karžygiškai už tėvynės laisve žuvusiu 
Alytuje 1919 m. Užsidėk tarpukario 
laikų kepurę. Puošnią, su išmaniu 
Susisiekimo ministerijos ženklu, ku-
riame ir traukinio ratas rieda, ir avia-
torių sparnai skleidžiasi, ir paštas bei 
radijas žaibais šmėžuoja, ir inkaras ne 
gelmėn tempia, bet į jūras plačiąsias 
plaukti kviečia. 

Verstelėjus viršininkišką stalčių, 
istorija su kiekvienu daikteliu veriasi, 
knygą verčiame ir „Naujosios Lietu-
vos“ žodžius iš 1938 - ųjų skaitome: 
„Dabar nebeklausia, ką tu dirbi, bet 

kaip tu dirbi, nebeklausia, kiek tu 
turto paveldėjai, bet žvelgia, koks tu 
žmogus, kaip supranti visuomenės 
reikalus...”

Kooperatyvo viltis

Didysis kooperacijos sąjūdis visa 
grožybe ir nauda tarpukariu skleidėsi. 
Kiekviename miestelyje sumanesni 
lietuviai katalikai į kompanijas būrė-
si, prekyba verstis bandėsi. Valdžia 
juos palaikė ir supratimas atėjo, kad 
čia toks pat garbingas ir lietuviškas 
verslas kaip ir žemdirbystė. Ne tik žy-
dams gėrybės, bet ir lietuviams. Lo-
giška buvo kurtis prie pat stoties, kur 
judėjimas, geležinis kelias su vieške-
liu kryžiuojasi, kur tolimesnės kelio-
nės į didesnius miestus ar užsienius 
ir prasideda, ir baigiasi. Čia ir par-
duotuvės kooperatyvo „centralinės“ 
vieta. Tik sukis, pardavėjau, tik gebėk 
žmogui atsakyti, pasiūlyti ir parduo-
ti. Kaina čia teisinga be „užprašy-
mo“ - derėtis nereikia, ne taip, kaip 
pas klastingą kitatautį, kuris didžiai 
pakėlęs su klasta ir pasigėrėjimu, jei 
jau užsispiri, neperki, nuleidžia. Di-
delis „ermidelis“ čia būdavo bekonų 
supirkimo dienomis - visa gatve nu-
sidriekdavo vežimų su baltuojančiais 
riestasnukiais eilė. Menka dėmelė 
kiaulės kūne galėjo lemti jos savinin-
kui nesėkmę, ir sėkmę geležinkelio 
tarnautojui ar mėsininkui, gebančiam 
iš kantrybės netekusio ūkininko daug 
pigiau kiaulaitį įsigyti.

Ir sovietai atėję kooperatyvo nai-
kinti nedrįso, nors jo tik parodija te-
liko - valdiška jau viskas buvo, nors 
ir pasiliko narių knygutės, šioks toks 
mokestis ir galimybė kartais gauti 
reikiamą prekę. Didžiulis sandėlis - 
tikras ekonominis tigras galėtų čia ir 
šiandien užgimti.

Tvin Pykso baladės

Lyja lietus, barbena kaip kulkos-

vaidžio kulkomis lašai į paviljono 
stogą. Tremties kampelis vaizdais 
sibiriniais į atmintį beldžiasi, Eli-
gijaus Smetonos sugrįžimo iš Vor-
kutos masyvus lagaminas, pamal-
džių lagerio lietuvaičių iš duonos 
nulipdytas rožančius. 

Juoduliu tauriu spindi senas 
garvežys „Škoda”, alumi gar-
siame mieste Pilzene 1949 m. 
pagamintas,  o mano egzotiškas 
„Soni“ kasetinis grotuvas „bitlų“ 
melodiją skleidžia. Įsiklausyk į 
žodžius ir įsivaizduok: mistinė 
limonado upė, šokolado krantai, 
žali aksominiai medžiai, gyvulė-

liai, žmogeliai ir Liusi su deiman-
tais danguje - LSD. Šalia tamsu-
sis ir senasis sandėlių korpusas. 
Taip taip, ten vaidenasi prieš pat 
vidurnaktį, tai mūsų Tvin Pyk-
sas...

Žavųjį sandėlį visai nesenai 
nupirko A. Baranausko ir A. Žu-
kausko - Vienuolio memorialinis 
muziejus, vis su mintimi, viltimi 
siauruko istorijos ekspozicijas 
plėsti, kad dar įdomiau čia būtų, 
kad kuo ilgiau įstrigtų ir nakvy-
nei Anykščiuose pasiliktų. Tik 
nebebus jau vaiduoklių, nebebus 
Tvin Pykso. O gal?

Gerokai pasaulio laimėjimais besinaudojančios, seno smetoniš-
ko stiliaus kepurėmis pasipuošusios siauruko stoties moterėlės- 
traukinio palydovė Deimantė Rukšėnaitė ir stoties administrato-
rė Danutė Augustinienė. 

Raudonšoniai  lokomotyvai suriaumos, išpūs dūmą, pajudės ir 
dar kartą uždainuosime: “Jau stoty sudunda traukiniai...”

Autoriaus nuotr.

Stebiu įvykius ir mane stebina 
naujoji Anykščių valdžia. Toks 
įspūdis, kad ji atėjo tik galvų kapo-
ti – atleidimai po atleidimų, rusiš-
kai tai „čistka“ vadinosi raudonojo 

Išsprendė vieną problemą
teroro laikotarpiu. Ir atleidžiami ne 
bet kas, o vadovai. 

Prabėgo metai, o nieko naujoji 
valdžia taip ir nepadarė esminio. Ne-
sigirdi jokių savo idėjų, jokio „naujo 

vėjo“. Žadėjo, kad sutvarkys daugelį 
problemų, o nesutvarkyta nė viena, 
šildymas vėl brangiausias Lietuvoje, 
vanduo brangiausias, šiukšlės irgi 
brangs ir t.t.  Tiesa, vieną problemą 

sutvarkė – meras sau algą beveik 
pasidvigubino, palyginus su praeita 
kadencija. Galvas kapoti – meistrai, 
o štai daugiau – mano nuomone, kol 
kas tuščia vieta.  Galvojau persikelti 
į Anykščius, bet kol kas susilaikau.

Jonas PETRAUSKAS, išeivis iš 
Anykščių krašto

Linksmiausių ir smalsiausių siauruko lankytojų nominacijos 
pretendentai.
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kampas

 gimė
Motiejus Artūras ŽEMAITIS, gimęs 01 28
Saulė STuLPINAITė, gimusi 01 25

 pro memoria
Anykščių mieste
Anastazija BErEZNIOVA, gimusi 1927 m., mirė 02 03
Bronislava LuŠČIAuSKIENė, gimusi 1931 m., mirė 01 29
Anykščių seniūnijoje
Jonas BALIŪNAS, gimęs 1922 m., mirė 02 02
Troškūnų seniūnijoje
regina ŽIGALOVA, gimusi 1949 m., mirė 02 06
Viešintų seniūnijoje
Ona LAPEIKIENė, gimusi 1928 m., mirė 01 30
Kazimieras ČIVILIS, gimęs 1943 m., mirė 02 06

“Teleloto”  Lošimas Nr. 1035 Data: 2016-02-07
Skaičiai: 16 49 74 29 03 07 34 23 42 68 30 43 24 02 38 28 52 13 54 41 09 56 75 53 73 48 

06 46 19 63 65 27 59 40 70 51 47 35 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 10 32 33 71 62 58 
60 72 05 12 45 15 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0296909 2000 Eur 0040452 2500 Eur 0082139 Automobilis “Ford Mondeo” 0277135 

Automobilis “Hyundai i20” 003*956 Pakvietimas į TV studiją 047*018 Pakvietimas į TV stu-
diją 006*488 Pakvietimas į TV studiją 015*761 Pakvietimas į TV studiją

PASTABOS PARAŠTėSE

Leonas  ALESIONKA

Prieš daug metų, dar praeitame 
šimtmetyje, kai meru buvo S.Nefas 
ir su krikdemais valdė Anykščių 
rajoną, į mano kiemą su „Anykšta“ 
rankose, atėjo kaimynė Benadeta 
Purvėnaitė – Katinienė su brolio 
Kazio žmona. Su ašaromis akyse 
jos atsiprašinėjo manęs už brolį ir 
vyrą. Tiksliau už vieną straipsnį 
„Anykštoje“, kuriame tų laikų aršių 
konservatorių stiliumi buvau visaip 
dergiamas. 

„Nerašė brolis Kazys šito straips-
nio, daktare! Negalėjo brolis šitaip 
ant jūsų rašyti“. - tvirtino per ašaras 
man kaimynė. O paaiškėjo štai kas. 
Kazys Purvėnas, gyvenęs bute prie 
pat poliklinikos, laikė balandžius. 
Šis pomėgis ir suvedė jį kartu su 
vienu mokytoju. Kartais sueidavo, 
prie buteliuko apie balandžius ir po-
litiką pasišnekėdavo. Taip mokytojo 
galvoje ir gimė planas prikalbinti 
K. Purvėną pasirašyti po mokytojo 
sukurptu straipsniu ir nusiųsti jį į 
„Anykštą“. Viskas išaiškėjo, visas 
mokytojo niekšingas pabandymas 
svetimomis rankomis, svetimu var-
du prisidengus, už svetimos pavar-
dės pasislėpus taikytis šmeižtais į 
mane sužlugo. Aš sąmoningai nera-
šau to pedagogo pavardės. „Anykš-
tos“ archyve visą šitą istoriją galima 
surasti. Ar galite pagalvoti, kad toks 
mokytojas gali mokyti jūsų vaiką? 
Kokių vertybių išmokys? Bet tuo-
metiniai rajoną valdę konservatoriai 
– krikdemai, taip garsiai kalbėję apie 
moralę, krikščioniškas vertybes, 
net kregždės plunksnele neuždrožė 
savam „konservui“. Kaip ir vėliau - 
niekaip nereagavo, kai net iš dviejų 
A.Baranausko mokyklos vadovių 
(konservatorių) tarnybinių kom-
piuterių buvo pilamas purvas ant 
signatarės I.Andrukaitienės. Tapęs 
meru tam pedagogui aš nekeršijau, 
neišvijau jo kaip apšašusio šuns iš 

Kaip užtildyti Leoną Alesionką?
rajono mokyklų su „vilko bilietu“. 
O reikėjo, nes jo pasėta niekšiško 
šmeižimo sėkla sudygo ir laikas nuo 
laiko suveša Anykščių rajone ir dvo-
kia, kaip koks Leopardinis amorfo-
falas. Kitaip dar Lavonų gėle, Velnio 
liežuviu vadinamas. 

Nelindau į kompartiją sau naudos 
ieškodamas kaip kai kas anuomet. 
Savo darbu ir gabumais pasiekiau 
aukštumų medicinoje, tarptautinia-
me lygmenyje. Nesigailiu, kad ėjau 
kadaise į Sąjūdį ir džiaugiuosi, kad 
ne tik Lietuvos valstybingumą at-
kūrėme, bet ir žodžio laisvę. Todėl 
gerbiu kiekvieną išsakytą ar parašy-
tą nuomonę, atvirai ir garbingai išsa-
kytą, tegu ir skirtingą, negu manoji. 
Tačiau juk mes, lietuviai, ne vien tik 
žydšaudžių tauta! Mes dar ir anoni-
minių skundikų, anoniminių šmeiži-
kų tauta. O kaip be šito? Štai 2015 
gruodžio 8 d. „Anykšta“ atspausdina 
neva Juozo Lipskio laišką, kuriame 
jis rašo, kad L. Alesionkos straips-
niuose jaučia putinų kvapą, ir jam 
labai aišku, kad 
„L. Alesionkai 
nepatinka ukrai-
niečiai, ame-
rikiečių karei-
viai, jis pritaria 
Krymo užėmimui, žavisi ir garbina 
buvusį Libijos diktatorių“, „kaip pa-
kiliai jis rašo apie tai, kaip Putinas 
„pavarė“ iš savo aviacijos Sirijoje 
ir raketomis iš Kaspijos jūros.“ „Ir 
Lietuvos prezidentė jam nepatin-
kanti... nes jo nuomonės neklausia.“ 
Vienu žodžiu – trūksta žodžių! O 
todėl, kaip galvoja ir rašo tas neva 
Juozas Lipskis, reikia „Tokį pilietį 
įrašyti į VSD (tikriausiai Valstybės 
Saugumo Departamento) turimų 
50-ies žmonių sąrašą, kurie yra ste-
bimi, 51-uoju numeriu.“ Na, ponas 
Lipski, sąrašuose būti man savotiš-
kai patinka. Tiek kažkokiame neva 
buvusiame KGB nepatikimų žmo-
nių sąraše, tiek ir LDDP rinkimų į 
Seimą sąraše. Pirmą kartą gyvenime 
tada „Garbingų žmonių“ sąraše pa-
buvau! O ką? Visai nieko. Menamas 
Juozas Lipskis, ko gero, yra geras 
Šalčininkų ir Vilniaus rajonų, Visa-
gino miesto  žmonių ekspertas, nes 
rašo, kad  jų mąstymas toks pats 
kaip L.Alesionkos. Mane taip su-
žavėjo šitas tautiečio J.Lipskio, be-
sigiriančio, kad skaito „Anykštą“, 
laiškas, kad nutariau jam pagarbiai 
atsakyti, bet... nėra Anykščių rajone 

registruoto gyventojo, kurio pavardė 
Juozas Lipskis. Ir ant voko, kuriame 
jis siuntė laišką „Anykštai“, irgi jo 
adreso nėra! Gal tarp prenumerato-
rių jis kartais? Manau, ieškoti never-
ta. Tai ir neieškosiu, kam? Nenoriu, 
kad paaiškėtų dar vienas  svetima 
pavarde prisidengęs anonimas, kaip 
kad  K.Purvėno pavarde buvo pri-
sidengęs vienas lavongėlės kvapu 
pasmirdęs mokytojas. Visi „konser-
vai“ juk kada nors išeina iš galiojimo 
laiko...

Jau esu minėjęs, kad rašyti į 
„Anykštą“ įsibroviau ne aš pats. 
Mane prieš keletą metų rašyti pri-
kalbino Vyriausioji redaktorė Graži-
na Šmigelskienė. Ne už pinigus, ne 
parsidavėliškų politinių užsakymų 
vykdyti. Sutarėme, kad esu laisvas ir 
galiu rašyti apie ką tik noriu, laisvai 
reikšti savo nuomonę, be cenzūros, 
be iškarpymų. Taip atsakingai ir 
rašau. Didžiulė dalyvavimo politi-
koje, valstybinio darbo, tarptautinių 
ryšių ir medicininės aukščiausiojo 

lygio praktikos 
patirtis, neblogas 
dviejų užsienio 
kalbų žinojimas, 
leidžia man ge-
rai orientuotis 

visose srityse, apie įvykius, apie ku-
riuos ir rašau. Mano straipsniai – ne 
Koranas ir ne Biblija. Niekam nepri-
valu besąlygiškai juos priimti ir vien 
tik jais vadovautis. Atrodo, jog taip 
paprasta, tačiau yra ir kitokių skai-
tytojų, kurie mano straipsnius mato 
ir skaito tik per „tautinės“ ir „anti-
rusiškos“ propagandos akinius, nes, 
matyt, kitaip raidžių neįžiūrėtų. Ne 
pirmas kartas, kai į „Anykštą“ buvo 
skambinta ir darytas spaudimas Le-
ono Alesionkos straipsnių nespaus-
dinti. Nepasiduoda laikraštis, nors 
ir apskųstas buvo, ir net į komisijas 
vykti, į teismą eiti turėjo. Nei sovie-
tiniais, nei dabartiniais laikais nesi-
seka kai kuriems manęs užtildyti ir 
gana. Ir taip bando, ir kitaip. Na, nie-
kaip neišdega užčiaupti.

Tačiau kalba juk ne vien tik apie 
L.Alesionką. Apsidžiaugę žodžio ir 
spaudos laisve mes Lietuvoje, o ir 
Anykščiuose, leidome visokioms 
padugnėms anonimiškai komen-
tuoti straipsnius arba jų citatas in-
ternetinių laikmenų pagalba. Yra ir 
linksmų komentarų, ir jumoro, net 
eilėraštukai ar surimuoti posmeliai 
atsiranda. Bet didžiausias srautas 

tų komentarų yra pykčio ir pavydo 
apakintų nevykėlių, kurie gyvenime 
nieko nepasiekė, nieko nesugebėjo. 
Tai ir lieja, gavę anonimišką progą, 
savo gyvatiškus nuodus ant žmonių, 
jų kūrybos, jų padarytų darbų, pa-
teiktų projektų ar išsakytų idėjų. Ir 
visai nesvarbu, kad vieša paslaptis, 
jog vienas iš jų yra buvęs režisierius, 
prasigėręs, praradęs šeimą ir niekam 
nereikalingas. Kiti... o koks gi skirtu-
mas, kas jie? Aš kaltinčiau tuos, kurie 
jiems leidžia taip elgtis, kurie sudaro 
sąlygas jų veiklai laisvos Lietuvos 
laisvuose Anykščiuose! Ogi redak-
toriai. Manau, kad tokio šlykštaus 
reiškinio kaip anoniminiai komen-
tarai nei žodžio laisve, nei vakarie-
tiška demokratija niekaip pavadinti 
negalima. Nes tai tėra suteikta gali-
mybė anonimiškai tyčiotis, dergti ir 
šmeižti. Tokių anonimiškų skundikų 
Anykščiuose buvo apstu ir buvusiais 
TSRS laikais. Į visus Kompartijos 
rajoninius ir respublikinius komi-
tetus, į Vykdomuosius komitetus, 
ministerijas, KGB, net Maskvą pa-
siekdavo anonimai. Pamenu, kaip 
buvo priimtas sprendimas anonimi-
nių skundų nenagrinėti. Į šiukšlia-
dėžę ir taškas. Nori kritikuoti – elkis 
garbingai, prisistatyk sava pavarde ir 
vardu, pasirašyk. Kurgi ne...

Tai kodėl dabar laisvoje Lietuvoje 
žiniasklaida suteikia sąlygas anoni-
mų gyvatynui gyvuoti ir klestėti? Ne 
kiekvienas juk turime pakankamai 
teisinių žinių, kad galėtume kreip-
tis į policiją, nustatyti anoniminius 
šmeižikus ir juos patraukti baudžia-
mojon atsakomybėn už šmeižtą, už 
įžeidinėjimus, garbės ir orumo že-
minimą. Ne kiekvienas turi pinigų 
geram advokatui samdyti. Taip ir 
lieka pažemintas, purvais apdrėbtas, 
apsiginti nepajėgdamas. Lyg be kal-
tės kaltas būtų.   

Ką siūlau? Ogi siūlau „Anykštai“ 
ir „Nykščiams“ paskelbti moratori-
umą ir bent porai mėnesių išjungti 
galimybę atsirasti visiems komenta-
rams. Net ir geriems. Po to pažiūrėti, 
ar neatsiras Anykščiuose daugiau 
šypsenų, daugiau gerų žvilgsnių ir 
žodžių. Kaip kad visada būna, kai 
Anykščiai apsikuopia per pavasarinę 
talką. Aš taip suprantu žodžio laisvę 
ir atsakomybę už jį.  O kaip jūs?

...Visi „konservai“ juk 
kada nors išeina iš galioji-
mo laiko...

horoskopas sukelti kolega ar įtakingas asmuo. 
LIŪTAS. Neblogai tvarkysite 

verslo bei piniginius reikalus ar do-
kumentus. Galbūt pasitaikys progų 
papildomai užsidirbti arba teks su 
kažkuo derėtis dėl turto dalybų, atsis-
kaitymų. Labai svarbu būti sąžinin-
giems, punktualiems.

MERGELĖ. Kažkokia veikla ar 
nauja partnerystė gali prasidėti dėl 
visuomeninių ryšių. Seksis demons-
truoti organizacinius sugebėjimus. Jei 
teks tarpininkauti, aiškinti įstatymus 
ar naudotis jų spragomis, darysite tai 
gana sumaniai.

SVARSTYKLĖS. Pravartu derėtis 
su klientais, verslininkais, tiekėjais, 
pirkti apdailos medžiagas. Jeigu tai 
nėra aktualu, galite linksmiau praleis-
ti laiką - paskirti meilės pasimatymą 
arba susitikti su draugais. 

SKORPIONAS. Mintys suksis 
apie draugus, vaikus, meilę ir pramo-
gas. Daugelis pokalbių bus malonūs, 
teikiantys gerų vilčių. Tik pasistenkite 
nesivadovauti ambicijomis, nepavy-
duliauti. Susižavėjimo objekto sklei-
džiama šiluma kaitins kraują.

ŠAULYS. Neužsisklęskite tarp 
keturių sienų. Padėkite aplinkiniams, 
bendraukite, negalvokite vien apie 
save ir savo problemas. Ne tik jums 
reikia dėmesio, gerų žodžių ir meilės. 
Gali pavykti sudaryti neblogą verslo, 
nuomos ar komercinę sutartį.

OŽIARAGIS. Galima laukta ži-
nia per telefoninį pokalbį ar internetu. 
Galbūt ruošitės konferencijai, pasita-
rimui, rengsite pranešimą, publikaci-
ją ar pan. Suintriguos gautas pasiūly-
mas. Tai jums gali reikšti veiksmingą 
pagalbą aktualiame reikale.

VANDENIS. Pravartu planuoti, 
įvertinti savo galimybes, jėgas, lėšas. 
Jums gali pavykti sudaryti reikalingą 
sandorį. Jeigu ketinate ką nors kon-
kretaus padovanoti artimam žmogui 
ir tai jam svarbu, tai nebelaukite ypa-
tingos progos.

ŽUVYS. Tikėtina sėkminga ko-
mercinė ar kūrybinė veikla ir nauda iš 
jos. Galite sužinoti jaudinamą paslap-
tį. Popietė apskritai palanki daugumai 
darbų, susitikimų.

-ELTA

siūlo darbą
uAB „Anrestas“ reikalinga 

VYRIAUSIOJI BUHALTERĖ
Tel. (8-381) 5-25-00  El.p. info@anrestas.lt  

Gegužės g. 14, Anykščiai

AVINAS. Gali tekti bendrauti su 
įdomiais žmonėmis, dalintis okulti-
ne patirtimi, ezoterine informacija. 
Didelė tikimybė prišnekėti ko nerei-
kia bei persidirbti. Bet kuriuo atveju 
galite pasijusti persisotinę emocijų ir 
darbo tempo.

JAUTIS. Jus trauks kolektyvinis 
šurmulys, diskusijos. Būsite gana pa-
kiliai ir žaismingai nusiteikę. Galite 
gauti intriguojamą pasiūlymą. Vakare 
išties būtų smagu susitikti su bendra-
minčiais. Galimas meilės nuotykis, 
gal net megsis rimtas romanas.

DVYNIAI. Būsite aktyvūs, linkę 
siekti garbės, aukštesnio profesinio 
statuso. Gerai dirbs galva ir liežuvis. 
Panašu, kad išryškės, kieno kokie 
interesai jus supančiame kolektyve. 
Ryškių įspūdžių patirsite per pobūvį 
ar kitokį renginį. 

VĖŽYS. Net jei bus labai daug 
darbo, jums pavyks išlaikyti dvasinę 
pusiausvyrą. Domins įvairi informa-
cija, didės noras mokytis, atnaujinti 
žinias. Kažkokių galvosūkių jums gali 

Apie tą patį

Linas BITVINSKAS

Kad jau apie degtinėlę, tai 
iki galo. Lietuva nors ir laiko-
ma didžiausia alkoholio mė-
gėja, mat duomenys rodo, kad 
lietuviai tiesiog – gėrimo čem-
pionai, tačiau apie alkoholio 
žalą gyventojai vis dar turi pa-
kankamai miglotą supratimą. 
Beje, mokslininkų komanda 
Izraelyje išsiaiškino, kad ir ten 
absoliuti gyventojų dauguma 
mano neteisingai. 

Pagal paskutinius moksli-
nius tyrimus, alkoholis yra 
žymiai pavojingesnis ir žalin-
gesnis net ir už heroiną. 

Mokslininkai ištyrė 20 me-
džiagų, jas identifikuodami 
pagal 16 parametrų – žala, 
pripratimas, psichikos pa-
veikimas, nusikaltimų skai-
čius, žala ekonomikai, in-
divido pasikeitimai ir t.t.  
Taigi, pasirodė, kad alkoholis 
yra absoliutus čempionas. Ši 
medžiaga surinko 76 balus iš 
100, tuo tarpu kokainas surinko 
vos 27 balus, tabakas 26 balus. 

Beje, reiktų pažymėti ir tokį 
faktą, kad pastaruoju metu 
vyksta kova dėl kanapių vartoji-
mo įteisinimo. Žinoma, kanapės 
laikomos narkotine medžiaga, 
tačiau pasaulyje nėra užfiksuo-
ta nė vieno mirties atvejo nuo 
kanapių vartojimo, tuo tarpu 
kiek yra mirusių nuo nekalto 
tautinio alaus... Tačiau šiandien 
už kanapių vartojimą Lietuvoje 
– kalėjimas, o štai už alaus ne-
vartojimą – vos ne visuomenės 
pasmerkimas. Keistas pasau-
lis, kai pagalvoji.    
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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 - 
  4.30 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.30 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.60 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

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

uAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę 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

Jaunuolynus, iškirstas biržes, 
prastus menkaverčius miškus, 
mišką išsikirsti. Siūlyti įvairius 
variantus. Medienos traukimo pa-
slaugos.

Tel. (8-686) 92172

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

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

Automobiliai, dalys

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios techni-
kos supirkimas visoje Lietuvoje. 
utilizuoja, greitai pasiima, atsi-
skaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Galvijus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.  

Tel.: (8-687) 81536, 
(8-614) 01200.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. 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 augin-
ti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Kita

Šieno ir šienainio rulonus gyvu-
liams šerti. 

Tel. (8-611) 00689.

Bendrovė - grūdus, kviečius, 
miežius, pupas, žirnius. 

Tel. (8-680) 85841.

rapsus, kviečius, rugius, kvie-
trugius, miežius, kmynus, žirnius, 
pupas. 

Tel. (8-638) 71971.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Kuras

uosines, beržines, juodalksnio mal-
kas kaladėmis, skaldytas. Perka įvai-
rų mišką.

Tel. (8-630) 57490.

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

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

Malkas.
Tel. (8-647) 22605.

Atraižas pakais, supjautas. Malkas 
kaladėmis, skaldytas. Pigiai atveža. 

Tel. (8-629) 76267.

Kita

Biologinius nuotekų įrenginius, 
nuotekų talpas, lietaus rezervuarus, 
riebalų surinktuvus. Pardavimas, 
montavimas, garantinis aptarnavi-
mas. Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

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.

Rotacines šienapjoves, purkštu-
vus, barstomąsias, bulvių kasa-
mąsias, sodinamąsias, lėkštinius 
skutikus, frezus, kultivatorius, 
šnėkus, plūgus „Kverneland“, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Įvairias naudotas plytas, plokš-
tes, šiferį, kolonas, medį, 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 vasario 11 d. dieną 17 val. Liudiškių g. 29 

  

SKELBIMAI 2016 m. sausio 12 d.

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

įvairūs
Dingo šuo. Baltos spalvos, panašus 

į laiką. Mačiusius prašome paskam-
binti tel. (8-612) 60713.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Baldų gamyba virtuvės, spintos, lo-
vos, prieškambario baldai. 

Tel. (8-690) 22690.

Baldų gamyba: Spintos slankiosio-
mis durimis, prieškambario, virtuvės, 
miegamojo ir kt.

Tel. (8-601) 70304.

Paslaugos 

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Valo, tvarko krūmais, medžiais ap-
augusius laukus, grovius, pakeles. 
Visas atliekas išsiveža savo trans-
portu. už kokybišką žaliavą moka 
pinigus.

Tel. (8-686) 92172.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. 
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų, 
kabelių klojimas, pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

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

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2002m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.522 
“Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir duomenų surinkimo 
bei tikslinimo taisyklių“, pranešame, kad mirusio Kazio Šatkaus turtinių teisių 
paveldėtojus 2016 m. vasario mėn. 18 d. 10 val. prašome atvykti prie jam 
priklausančio žemės sklypo (Skl. kad. Nr.3422/0001:214), esančio Daujočių 
k., Svėdasų sen., Anykščių r., kadangi Jūsų sklypas ribojasi su Juozapo 
Vaičiaus žemės sklypu (Skl. kad. Nr.3422/0001:208), esančiu Daujočių k., 
Svėdasų sen., Anykščių r. Bus atliekami Juozapo Vaičiaus  žemės sklypo 
kadastriniai matavimai.

A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, J.Basanavičiaus g. 49A, utena. Tel. 8-698 05854  

Nemokamai matuojame stogus, 
darome sąmatas NMA, konsultuo-
jame stogų dengimo klausimais.

Tel. (8-652) 49994.

Ieško darbo
Traktorininkas.
Tel. (8-683) 17955.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: 
vandentiekis, kanalizacija, drenažas, 
pamatai. Biologiniai nuotekų įrengi-
niai. Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

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. 
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MOZAIKAšiandien

 vasario 10 d.

 vasario 11 d.

 vasario 12 d.

 vasario 9 -12 d. jaunatis.

Apolonija, Marijus, Joviltas, 
Algė, Erikas, Polė, Erika.

vardadieniai

mėnulis

Skolastika, Girvydas, Vydgai-
lė, Gabrielius, Elvyra, Skolė.

Benediktas, Reginaldas, Man-
tminas, Deimantė, Eulalija, Dei-
mantas.

Teodora, Algirdas, Algirdė, 
Adolfas, Liucijus, Evelina.

oras

4

6

sprintas
Krepšinis. Penktadienį RKL 

rungtynėse Anykščių KKSC – „Vo-
lupis“ namuose po pratęsimo 80-78 
įveikė Kauno „Atletą-LSU“. Anykš-
tėnų treneris V.Zlatkus sugebėjo išsi-
versti tik su šešiais žaidėjais, už tai to 
šešeto statistika- įspūdinga. A. Vasi-
liauskas žaidė 43 minutes (14 taškų, 
7 atkovoti kamuoliai, 9 rezultatyvūs 
perdavimai). R.Prybylskis aikštėje 
praleido beveik 42 minutes (8 taškai). 
Jis metė 14 tritaškių, iš kurių pataikė 
vos 2. L. Kirlys žaidė 40,5 minutės, 
pelnė 17 taškų, metė 8 tritaškius, o 
pataikė - 1. G. Povilauskas per be-
veik 37 minutes įmetė 12 taškų ir at-
kovojo 15 kamuolių, M. Urbutis per 
beveik 35 minutes surinko 16 taškų. 
Trumpiausiai, „vos“ 28 minutes žai-
dė S.Januškis, pelnęs 13 taškų.  Ben-
dras anykštėnų tritaškių pataikymo 
procentas - 22,8. Anykščių KKSC 
- „Volupis“ metė tik tris baudas, nė 

vienos nepataikė. Varžovai tritaškius 
metė dar įdomiau, pataikė 12,5 proc. 
Anykščių KKSC – „Volupis“ šiomis 
dienomis pasirašė sutartį su 207 cm 
ūgio 31 metų vidurio puolėju J. Ra-
manausku, kurio debiuto penktadie-
nį anykštėnai nepamatė. Anykščių 
KKSC – „Volupis“ RKL A divizione 
turi 14 pergalių, 11 pralaimėjimų ir 
užima 7-ąją vietą.

Sunkioji atletika. Penktadienį, 
Panevėžyje vyko regiono sunkiosios 
atletikos atskirų pratimų čempiona-
tas. Visi varžybose dalyvavę anykštė-
nai tapo nugalėtojais ar prizininkais. 
Čempionais tapo G. Klimanskas, M. 
Dilys, T. Miškeliūnas, T. Pocius ir M. 
Puodžiūnas. Antrąsias vietas iškovo-
jo B. Zujevas ir R. Skapas, trečiąsias 
– A. Čerkauskas ir Ž. Tarulis

Imtynės. Anykščių sporto ir lais-
valaikio centre „Nykščio namai“ 
savaitgalį vyko septintasis tradici-
nis tarptautinis  komandinis graikų 
- romėnų imtynių ir moterų imtynių 

turnyras, skirtas pirmajam Anykščių 
imtynių klubo „Ąžuolas“ pirmininkui 
Vytautui Šidlauskui atminti. Anykš-
čių komanda, laimėjusi prieš visus 
varžovus, iškovojo nugalėtojų taurę 
ir aukso medalius. Antroje vietoje 
liko Vilniaus komanda, o trečia vieta 
ir bronzos medaliai atiteko jungtinei 
Kupiškio ir Liepojos komandai, kuri 
įveikė Šiaulių komandą. Anykščių 
komandai atstovavo N. Pupkis, M. 
Vilūnas, M. Vilys, V. Kavaliauskas, 
A. Stanislavas, D. Žvikas, D. Krikš-
čiūnas, R. Dagys, T. Sobolevskis, G. 
Galinis ir G. Valeika. Moterų imtynių 
turnyras buvo suorganizuotas pirmą 
kartą. Anykštėnės subūrė dvi ko-
mandas. Be anykštėnių ant imtynių 
kilimo varžėsi sportininkės iš Daug-
pilio ir Liepojos (Latvija). Pagrindinė 
kova vyko tarp  pajėgios Daugpilio 
ir Anykščių  pirmos komandos, kuri 
užtikrintai nugalėjo varžoves. Trečią 
vietą turnyre iškovojo Anykščių an-
troji komanda, įveikusi Liepojos ko-

mandą. Anykščių I komandoje kovo-
jo sesės V. ir A. Kavaliauskaitės, R. ir 
G. Čeponytės,  G. Dilytė, M. Daukai-
tė, R. Abraškevičiūtė ir V. Buinaus-
kaitė.  Anykščių II - oje komandoje 
kovojo K. Bareikytė, V. Navikaitė, G. 
Dilytė, E. Dūdėnaitė, D. Kabočiūtė ir 
G. Karosaitė.

Kalnų slidinėjimas. Šeštadienį 
Druskininkuose vyko sporto šventė 
– Lteam olimpinis festivalis, kuriame 
dalyvavo apie 2000 dalyvių.  Šventė-
je dalyvavo Anykščių kalnų slidinė-
jimo sporto klubo „Kalitos kalnas” 
sportininkai Meida Masaitytė, Vytė 
Vilūnaitė, Laura Matiukaitė, Urtė Ši-
laikaitė, Izabelė Repečkaitė, Gabija 
Šinkūnaitė, Jonas Mačiulis, Vakaris 
Pipiras, Markas Talačka, Kasparas 
Smertjevas, Nedas Vinikas, Nojus 
Zukas ir Paulius Janušas. Kalnų sli-
dinėjimo rungtyje amžiaus grupėje 
iki 14 metų G. Šinkūnaitė (Anykščių 
A.Baranausko pagr. mokykla) - užė-
mė II vietą (treneris M.Šinkūnas).

Nepalietis susigrūdo į burną 
138 pieštukus

Nepalo gyventojas Radža Tapa 
(Raja Thapa) pagerino pasaulio 
rekordą pagal į burną susikištų 
pieštukų skaičių, praneša “The 
Mirror”. Jo burnoje tilpo 138 pieš-
tukai. Ankstesnis rekordas - 92 
apžioti pieštukai - buvo gerokai 
viršytas.

19 metų R. Tapa pareiškė neke-
tinąs tenkintis šiuo rezultatu. Kaip 

prisipažino jaunuolis, jam patinka 
keisti dalykai. “Esu matęs, kaip 
Nepale gerinami neįprasti rekor-
dai, todėl nusprendžiau padaryti tą 
patį”, - sakė vyras.Nepalietis dirba 
apsaugininku. Dabar jis planuoja 
rengti šou gatvėse.

“Ferrari 335 Spider” 
Paryžiaus aukcione 
parduotas už rekordinę sumą

Aukcione Paryžiuje už rekordinę 

sumą parduotas “Ferrari” automo-
bilis, praneša “Sky News”.

Nežinomas pirkėjas iš Jungti-
nių Valstijų už 32 mln. eurų įsigi-
jo 1957 m. gamybos “Ferrari 335 
Spider Scaglietti”. Iš viso paga-
minti tik keturi tokie automobiliai.

Pradinė legendinio automobi-
lio kaina aukcione siekė 20 mln. 
eurų. 

Protestuojanti moteris į 
Naujosios Zelandijos 
ministrą paleido sekso žaislą

Į viešame renginyje kalbą sa-
kiusį Naujosios Zelandijos eko-
nominės plėtros ministrą mote-
ris paleido sekso žaislą, skelbia 

BBC.
Seselė Džauzi Batler (Josie Bu-

tler) sušuko: “Čia už mūsų suve-
reniteto išprievartavimą” ir palei-
do didelį guminį penį į Styveno 
Džoiso (Steven Joyce) veidą.

Moteris sakė taip protestuojanti 
prieš ketvirtadienį Oklende pasi-
rašytą Ramiojo vandenyno regio-
no partnerystės (TPP) sutartį.

Per incidentą S. Džoisas nenu-
kentėjo, nors seselės mestas daik-
tas ir pataikė tiesiai jam į veidą.

Dž. Batler policija sulaikė ir iš-
vežė į nuovadą, bet prieš ją nebu-
vo pateikti jokie kaltinimai, todėl 
pareigūnai moterį paleido. 

-ELTA


