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

Pristatymas. Vasario 24 d. (tre-
čiadienį) 17:30 val. Sakralinio 
meno centre (Vilniaus g. 11) tarp 
Paryžiaus ir Anykščių gyvenančio 
prozininko Valdo Papievio naujojo 
romano „Odilė, arba Oro uostų vie-
natvė“ pristatymas. Renginio vedė-
jas - rašytojas Liudvikas Jakimavi-
čius. Renginyje dalyvauja autorius 
Valdas Papievis, literatūrologė ha-
bil. dr. Jūratė Sprindytė, vertėja Ka-
rolina Masiulytė – Paliulienė. 

Partija. Sausio pradžioje susikū-
rusi partija „Neapmokestinamų pa-
jamų didinimas“ laukia Teisingu-
mo ministerijos sprendimo dėl jos 
įregistravimo, jis turėtų paaiškėti 
kovą. Jei ši partija bus įregistruo-
ta, ji kandidatu į Seimą Anykščių-
Panevėžio apygardoje greičiausiai 
kels UAB „Anykščių vandenys“ 
juristu dirbantį Arūną Liogę.

Konkursas. Paskelbtas konkur-
sas Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos Vidaus audito skyriaus 
vedėjo pareigoms užimti. Laikinai 
šias pareigas eina skyriaus vyriau-
sioji specialistė Vanda Pilkauskie-
nė. Vedėjo vieta atsilaisvino prieš 
kelis mėnesius iš darbo išėjus 
Edmundui Cimbalistui. 

Svečias. Trečiadienį rajono vado-
vai Anykščiuose sutiks Baltarusijos 
Respublikos ambasadorių Lietuvos 
Respublikoje Aleksandr Korol. 

Šokiai. Anykščių kultūros centro 
direktorė Dijana Petrokaitė kreipė-
si į rajono Tarybą prašydama leisti 
atsisakyti anksčiau teiktos paslau-
gos rajono jaunimui. „Kultūros 
centre ir jo skyriuose nebevyksta 
diskotekos ir diskotekos su kino 
filmų demonstravimu – siūloma 
atsisakyti teikiamos paslaugos“, - 
rašoma rajono Tarybai pateiktame 
sprendimo projekte.

Gaisras. Vasario 18 dieną  15.38 
val. Kavarske, Šventosios gatvėje, 
palei upę, degė žolė ir krūmai. Iš-
degė 150 arų.

Skelbimas. Asmeninis skelbi-
mas, jeigu jame tik vienas žodis 
ir telefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 3,10 Eur, 
šeštadienio – 3,70 Eur.

Vis dėlto, pasak Anykščių 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
viršininko Sauliaus Slavinsko, kol 
kas nėra jokių duomenų, kurie pa-
neigtų pirminę versiją – gaisras 
kilo pastato viduje, tad tai nebuvo 
padegimas, o jo realiausia prie-
žastis susijusi su elektra - elektri-

Svėdasų girininkijos gaisro 
tyrimas tebevyksta Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Svėdasų girininkijos pastato gaisro priežastis nagrinėja ir policininkai, ir gaisrininkai, ir eks-
pertai, tačiau taškai kol kas nėra sudėlioti. Kodėl sausio 23-osios naktį užsiliepsnojo rekonstruotas 
Čiukų kaime (Svėdasų seniūnija) stovėjęs pastatas, dar tvirtai nėra žinoma.

niu prietaisu, elektros instaliacija 
ir pan.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato pareigūnai atlieka iki-
teisminį tyrimą ir dėl žuvusių 
vyrų mirties priežasties nustaty-
mo, ir dėl gaisro priežasties. Tie-
sa, tyrimas dėl mirties priežasties 

nustatymo greičiau yra formalus, 
nes pareigūnai neabejoja, kad 
girininkijos pastate buvę med-
kirčiai žuvo per gaisrą, nekelia-
mos žmogžudystės ar dar kokios 
kitos mirčių priežasties versijos. 
Tačiau, kol nėra ekspertų išvadų, 
ikiteisminis tyrimas ir dėl mirčių 

priežasties tebevyksta.
Apie gaisrą girininkijos pastate 

ugniagesiams pranešta 0 val. 45 
min. Sudegusių vyrų kūnai buvo 
rasti tik užgesinus gaisrą, 8 valan-
dą ryto. 24-erių, 31-erių ir 46-erių 
metų vyrai sudegė lovose. Vyrai 
kirto mišką, juos samdė Ukmergės 
įmonė UAB „Visi miškai“. Su šia 
bendrove Anykščių miškų urėdija 
buvo sudariusi sutartį dėl miško 
darbų atlikimo. UAB „Visi miškai“ 
buvo išsinuomojusi Svėdasų giri-
ninkijos patalpas, kuriose gyveno 
darbininkai. Nelaimės naktį Čiukų 
kaime liko nakvoti trys vyrai, kiti 
darbininkai savaitgaliui išsivažinė-
jo po namus.

Žuvę vyrai nebuvo iš karto palai-
doti – teko laukti DNR tyrimų išva-
dų. Kūnai sudegė neatpažįstamai, o 
laidotuvės buvo užlaikytos siekiant, 
kad artimieji tikrai atgautų savo 
žmogaus, o ne svetimą kūną...

Kol kas neaišku, ar aukų artimie-
ji privataus kaltinimo tvarka kreip-
sis į teismą. O jei ir vyks teismi-
niai procesai, greičiausiai atsakovo 
vaidmuo teks darbdaviams – UAB 
„Visi miškai“.    

Svėdasų girininkijos pastato gaisras pastebėtas tik jam jau kaip reikiant įsiliepsnojus.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Prie streikuojančių mokytojų 
prisijungė Seimo narys

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Pirmadienį dalis Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazi-
jos bei Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos pedagogų pradėjo 
neterminuotą streiką. 

Visoje šalyje streikuojantys 
mokytojai reikalauja, kad nuo 
rugsėjo būtų pradėta įgyven-
dinti algų kėlimo programa, be 
to, siekia, kad būtų atsisakyta 
per krizę įvestų vadinamųjų 
atlyginimų žirklių, kurios esą 
leidžia švietimo darbuotojams 
už tą patį darbą nustatyti ne-
vienodą atlygį.

J. Biliūno gimnazijos mokytojai apie pedagogų situaciją diskutavo su Seimo nariu Ser-
gejumi Jovaiša.

Kviečia Jaunųjų 
žurnalistų 
mokyklėlė

Mokesčiai kas dešimto netikrins
Ričardas SARGŪNAS, Sei-

mo narys, Darbo partija, apie 
gyventojų sąskaitų tikrinimą: 
„Balsuojant lyg ir buvo kalba, 
kad nuo 10 tūkstančių eurų 
praneštų ... “

Atnaujintas „youtuberių“ teismo 
procesas

Brolių Manto ir Vaidoto 
Grincevičiaus ir jų pusbrolio 
Giedriaus Sasnausko byloje 
liudijo buvusi jų teatro moky-
toja Jolanta Pupkienė.
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spektras„Anresto“ atstovai teisme - kaip namie
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono apylinkės teismas nagrinėja tris bylas, kurio-
se atsakovas - didžiausia Anykščių statybinė organizacija UAB 
„Anrestas“. Visose trijose bylose ieškovai bando prisiteisti delspi-
nigius už, jų teigimu, laiku neatliktus darbus.

namų pastato rekonstrukcijų.
Ketvirtadienį Anykščių rajono 

apylinkės teismas nagrinėjo J. Bi-
liūno gimnazijos pastato rekons-
trukcijos peripetijas. Tiksliau, 
bandė nagrinėti, bet per teismo 
posėdį nepavyko apklausti net 
liudininku pakviesto „Anresto“ 
darbuotojo. „Anresto“ interesams 
teisme atstovaujanti advokatė Jo-
lita Rima Puškorienė piktinosi, 
kad savivaldybei atstovaujantis 
advokatas Justas Vilys tik teismo 
išvakarėse persiuntė pagrindinių 
darbų žurnalus, todėl ji nespėjusi 
susipažinti su medžiaga. Advoka-
tė reikalavo, kad būtų teismui pa-
teikti ir papildomų darbų žurnalai. 
J. Vilys tikino, kad savivaldybė 
„Anrestui“ reiškia pretenzijas tik 
dėl pagrindinių darbų atlikimo 
termino, tačiau J. R. Puškorienė 
aiškino, kad „papildomas sutartis 
ieškovas stengiasi nuslėpti“, o jos 
turėtų atskleisti, „kad be vienų 
darbų nebuvo galima atlikti kitų 

Teisme grūmėsi tik šalių advokatai – Anykščių savivaldybės atstovas 
Justas Vilys bei UAB „Anrestas“ atstovė Jolita Rima Puškorienė.      

 Vidmanto ŠMIGElSkO nuotr.

darbų“. „Anresto“ atstovė J. R. 
Puškorienė teisme aiškino, kad 
„ieškovas nuolat trukdė atsakovui 
atlikti darbus“. 

Savivaldybės atstovas J. Vilys 
stebėjosi, kad „Anrestas“ neturi 
pasilikęs šios firmos atliktų darbų 
žurnalų, o reikalavimą papildomų 
darbų žurnalus pateikti teismui jis 
įvertino kaip „norą vilkinti bylą“. 
Jis sakė, jog byloje „pastebi nesą-
žiningą atsakovų poziciją“.

Vis dėlto posėdžiui vadovavusi 
teisėja Vitalija Ragauskienė suti-
ko su „Anresto“ atstovės prašymu 
pateikti teismui papildomų darbų 
žurnalus. O liudininkas nebuvo 
apklaustas todėl, kad „Anresto“ 
advokatė tvirtino, jog peržiūrėjus 
šiuos žurnalus paaiškės daugiau 
bylai svarbių detalių.

Iš UAB „Anrestas“ už J. Biliūno 
gimnazijos pastato rekonstrukcijos 
darbų vėlavimą bando prisiteisti 19 
tūkst. 780 eurų. Kitas posėdis šioje 
byloje vyks tik balandžio 20-ąją.

Griežtins. Seimo pavasario sesi-
joje politikams bus pateikti dviejų 
įstatymų papildymo projektai, ku-
riais ketinama uždėti apynasrį pa-
šalpas prageriantiems piliečiams. 
Seimo narys, Ekonomikos komiteto 
pirmininkas Remigijus Žemaitaitis 
siūlo geriantiems asmenims neskirti 
pašalpų bei nedarbo išmokų, o jau 
gaunantiems - nebemokėti. “Priėmus 
pataisas, gyventojai bus skatinami 
atsisakyti ydingo asocialaus gyveni-
mo būdo, žalingų gyvenimo įpročių, 
kurie neretai ir tampa nedarbo, nu-
skurdimo, prastos gyvenimo kokybės 
priežastimis, trukdo tokiems asme-
nims integruotis į darbo rinką”, - tei-
gia parlamentaras. Tačiau Seimo Tei-
sės departamento teisininkai mano, 
kad ir dabar galiojantis Piniginės 
socialinės paramos nepasiturintiems 
gyventojams įstatymas leidžia pa-
siekti projekte numatomus tikslus.

Leido. Paklaustas, kaip efekty-
viausiai kovoti su Zikos viruso pro-
trūkiu Lotynų Amerikoje, popiežius 
Pranciškus atsakė, kad moterims gali 
būti leidžiama naudoti kontracepti-
nes priemones, rašo BBC.  Šventasis 
Tėvas atkakliai tvirtino, kad abortas - 
nusikaltimas, bet nėštumo vengimas 
“nėra blogybė”. Šiuo metu Romos 
katalikų bažnyčios mokymas drau-
džia naudoti kontraceptines priemo-
nes, tačiau, anot popiežiaus, į pavojų 
užsikrėsti Zikos virusu patekusioms 
moterims galėtų būti leidžiama nau-
doti kontracepciją.  

Streikas. Lietuvos pedagogų atsto-
vai 1,5 metų derėjosi su LR Vyriau-
sybe, reikalaudami atkreipti dėmesį 
į Lietuvos vaikų ugdymo problemas 
ir padidinti švietimo finansavimą. Bet 
panašu, kad ši Vyriausybė nei supran-
ta, ko siekia švietimiečiai, nei kalbasi 
su jais, nei girdi, kas jai sakoma. Kol 
premjeras žiniasklaidai “buria”, kad 
finansavimas švietimui yra ženkliai 
padidėjęs, Lietuvos pedagogų atsto-
vai mano, kad A. Butkevičius vargu 
ar susigaudo švietimo ir jo finansavi-
mo sistemoje. Teiginys, kad didžiau-
sia problema yra mokinių skaičiaus 
mažėjimas, parodo visišką valdžios 
neįgalumą. 

Byla. Drąsiaus Kedžio bendrininkų 
bylos nuosprendis gali tapti pretekstu 
apkaltinti nuo teisėsaugos pabėgusią 
Neringą Venckienę dar vienu nusi-
kaltimu - skatinimu žudyti. Apie tai, 
kad reikėtų apkaltinti ir N. Venckie-
nę, penktadienį Vilniaus apygardos 
teisme, kuriame nagrinėjama kau-
niečių Raimundo Ivanausko ir Eglės 
Barauskaitės baudžiamoji byla, kal-
bėjo 2009 m. spalio 5 dieną nužudyto 
Kauno teisėjo Jono Furmanavičiaus 
seserys ir jų advokatas Valdemaras 
Bužinskas. 

Laivas. Švedija susiduria su dide-
liais sunkumais ieškodama pastogės 
163 000 pabėgėlių, pernai atvykusių į 
šalį. Naujausia idėja: dalį jų apgyven-
dinti kruiziniame laive. Pasak Šve-
dijos imigracijos tarnybos atstovės 
Aleksandros Elijas, laineryje „Ocean 
Gala” galėtų įsikurti 1 800 migrantų. 
Iki šiol tūkstančiai pabėgėlių Švedi-
joje buvo apgyvendinti bažnyčiose, 
mečetėse, mokyklose ir sporto salėse, 
tačiau padėtis, anot A. Elijas, lieka 
įtempta. „Ocean Gala” bus nuomo-
jamas iš užsakomųjų reisų bendrovės 
„US-Shipmanagers”, sakė A. Elijas. 
Dar turės būti rastas uostas ir patikrin-
ta, ar laivas atitinka saugumo standar-
tus. Bendrovei už kiekvieną pabėgėlį 
per dieną bus mokama po 450 kronų 
(48 eurai). 

Ant slidžių - ir keturmečiai
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Daugiausia ant kalno susirin-
ko anykštėnų, tačiau dalyvavo ir 
atvykėlių iš Ukmergės, Vilniaus 
ir kitų miestų. Vaikai leidosi nuo 
kalno slalomo giganto trasa, tad 
ne vienam tai buvo nemenkas iš-
bandymas, pasitaikė ir griūti.

Pačių mažiausių vaikų amžiaus 
grupėje pirmą vietą laimėjo 4,5 
metų vilnietis Gytautas Jasine-
vičius ir anykštėnė Deimantė 
Vilūnaitė. G. Jasinevičiaus sesė 
Viltautė užėmė pirmą vietą 2007–
2008 metais gimusių mergaičių 
grupėje. Kalnų slidėmis čiuožia 
abu šių vaikų tėvai Rimantas ir 
Simona, tačiau varžybose neda-
lyvauja. Mažius jau yra laimėjęs 

Sekmadienį ant Kalitos kalno „Fis Snow kidz“ kalnų slidinėji-
mo klubo „Kalitos kalnas“ ir pramogų ir sporto centro „Kalita“ 
šventėje lenktyniavo 43 vaikai. Mažiausi iš jų, drąsiai skrieję sla-
lomo giganto trasa, neturėjo nė penkerių metukų. 

trimečių slidininkų varžybas La-
tvijoje, antrą vietą užėmęs Drus-
kininkuose.  

2007-2008 metų amžiaus gru-
pėje tarp berniukų laimėjo ukmer-
giškis Matas Pipiras. Tarp gimusių 
2005–2006 nugalėjo Vytė Vilūnai-
tė ir Pijus Navikas, o tarp gimusių 
2003–2004 m. - Gabija Šinkūnaitė 
ir Tautvydas Vertelka. Juos treni-
ruoja treneris Marius Šinkūnas.

Varžyboms sniego užteko, o 
„Kalitos“ centro vadovas Ramū-
nas Blazarėnas dar nepraranda 
vilties ant kalno suorganizuoti 
Anykščių mero taurės varžybas, 
kurios kai kuriais metais sėkmin-
gai vykdavo kovo pradžioje.    

Mažieji kalnų slidininkai, pelnę medalius, Gytautas ir Viltautė 
Jasinevičiai.               Autoriaus nuotr. 

džia su statybininkais bylinėjasi 
dėl J. Biliūno gimnazijos pastato 
bei Burbiškio grupinio gyvenimo 

Dvi bylas „Anrestui“ iškėlė 
Anykščių savivaldybė, vieną – Jo-
navos savivaldybė. Anykščių val-

Jaunųjų žurnalistų mokyklėlės 
lankymas mokiniams yra nemo-
kamas, žinios nevertinamos nei 
įskaitomis, nei balais. Taip pat su 
mokiniais nesudarinėjamos jokios 
sutartys. Už lankomumą niekas 
„n“ raidžių taip pat nerašys, nes 
mokyklėlės principas – savanoriš-
kumas. Svarbu atsinešti tik norą ir 
gerą nuotaiką!

Užsiėmimus mokyklėlėje veda 
„Anykštos“ žurnalistai: „Anykštos 
redakcija“ leidinių grupės vado-
vė – vyriausioji redaktorė Gražina 
Šmigelskienė, žurnalistas, fotogra-
fas, fotomenininkas Jonas June-
vičius, internetinio portalo www.

Kviečia Jaunųjų žurnalistų mokyklėlė
„Anykštos“ redakcija vėl kviečia visus norinčius 6–12 klasių 

moksleivius į Jaunųjų žurnalistų mokyklėlę.

anyksta.lt redaktorius Robertas 
Aleksiejūnas, žurnalistai Vidman-
tas Šmigelskas, Linas Bitvinskas, 
Rytis Kulbokas. 

Jaunųjų žurnalistų mokyklėlę iš 
dalies remia Lietuvos kultūros ta-
ryba. Jaunųjų žurnalistų mokyklė-
lėje, kuri veikia prie „Anykštos“, 
mokiniai mokosi žurnalistikos 
abėcėlės ir šiuolaikinės komunika-
cijos pagrindų. 

Pirmasis užsiėmimas vyks kovo 
3 dieną, trečiadienį, 15 valandą 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus 
g. 29, Anykščiai). Daugiau infor-
macijos telefonu (8-687) 25892.

- ANYKŠTA

Jaunųjų žurnalistų mokyklėlė prie „Anykštos“ redakcijos vei-
kia jau trečius metus. Baigę ją, moksleiviai gauna pažymėjimus. 
Nuotraukoje – 2015 m. laida.  

Chabarovsko miesto  kilusio vyro 
artimųjų surasti nepavyko. „Kur-
klių bažnyčioje už nelaimėlį buvo 
paaukotos šv. Mišios, o laidojome 
tik mes, du seniūnai“, - sakė A. 
Jurkus.

S. Kovaliov palaidotas už valsty-
bės laidotuvėms skiriamą pašalpą, 
kuri šiuo metu siekia 304 Eur. Prie 

Nelaimėlį palaidojo du seniūnai
Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Pirmadienio, vasario 22 dienos, rytą Rubikių kapinėse Kurklių 
seniūnijos seniūnas Algimantas Jurkus ir Anykščių seniūnijos 
seniūnas Eugenijus Pajarskas palaidojo Kurklių seniūnijos Ka-
lyškų kaime, žinomų keramikų Dangiros Pyragaitės ir Andriaus 
Rozanovo sodyboje, nužudytą Sergej Kovaliov.

laidotuvių taip pat prisidėjo ir A. 
Rozanovo artimieji, skyrę 200 Eur.

Kartu su žmogžudyste įtaria-
muoju A. Rozanovu gyvenusi ke-
ramikė Dangira Pyragaitė sociali-
niame tinkle „Facebook“ kreipėsi 
dėl finansinės paramos, kuri, anot 
jos, reikalinga „ne tik advokatams, 
bet ir laidotuvių išlaidoms“. 

Kaip sakė Kurklių seniūnas Al-
gimantas Jurkus, šio iš Rusijos 

S. Kovaliov palaidotas jo moti-
nos kape. 
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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

Mažina. Gamtinių dujų preky-
bos įmonė LITGAS, priklausanti 
„Lietuvos energijos” įmonių gru-
pei, pasirašė atnaujintą paskirto-
jo tiekimo sutartį su Norvegijos 
„Statoil”. Sutarties pakeitimai 
padės daugiau nei trečdaliu su-
mažinti Klaipėdos suskystintųjų 
gamtinių dujų (SGD) terminalo 
išlaikymo sąnaudas, o tuo pačiu 
- energijos kainas galutiniams 
vartotojams.  Sutarties, kuria 
užtikrinamas valstybės reguliuo-
jamas minimaliai terminalo vei-
klai būtino dujų kiekio tiekimas, 
pakeitimai apima metinį į SGD 
terminalą pristatomų dujų kiekį, 
sutarties trukmę bei kainodarą.  
LITGAS prognozėmis, vidutinė 
SGD importo kaina 2016 metais 
gali būti apie 16-21 eurų už me-
gavatvalandę, o pernai ji siekė 
29,04 euro už megavatvalandę.

Nuteisė. Teismas Vienoje nu-
teisė 12 mėnesių kalėti lygtinai 
17 metų Švedijos pilietę, kuri 
buvo sulaikyta Austrijos sosti-
nėje 2015 metų gruodį įtarus, 
kad ji ketina prisijungti prie te-
roristinės “Islamo valstybės” 
(IS) grupuotės. Švedė buvo su-
laikyta praėjusių metų gruodžio 
6 d. Vienos geležinkelio stotyje 
įtarus, kad ji ketina vykti į Si-
riją. Austrijos pareigūnai mer-
ginos telefone rado IS smogikų 
įvykdytų egzekucijų įrašų ir ži-
nučių, kuriose ji džiaugiasi dėl 
teroro akto Paryžiuje.Apie savo 
įtarimus, kad mergina išvažiavo 
prisijungti prie teroristinės orga-
nizacijos Sirijoje, Švedijos poli-
cijai pranešė jos tėvai. 

Sūnus. Šiaurės Italijos Boloni-
jos miesto prokuratūra pradėjimo 
tyrimą prieš Turkijos prezidento 
Redžepo Taipo Erdogano sūnų 
Bilalą Erdoganą.  B. Erdoganas, 
kuris Džono Hopkinso univer-
sitete Bolonijoje rašė daktaro 
disertaciją, tačiau 2007-aisiais 
mokslus nutraukė, įtariamas iš 
tėvynės į Italiją nelegaliai įvežęs 
didelę sumą pinigų. Jis kaltina-
mas pinigų plovimu, rašo Romos 
dienraštis „La Repubblica”. Ty-
rimas pradėtas gavus stambaus 
turkų verslininko Murato Haka-
no Uzano skundą. Pasak M. H. 
Uzano, jaunasis B. Erdoganas 
Bolonijoje ne studijuoja, bet 
tvarko nelegalius šeimos reika-
lus. Į Italiją esą atgabentos dide-
lės kyšių sumos.

Pabėgo. Šveicarijoje atvykėlis 
iš Sirijos Hasanas Kikas, kalti-
namas nepilnametės išžagini-
mu, pabėgo iš kalėjimo su viena 
iš apsaugos darbuotojų Angela 
Magdiči, praneša “The Sun”. 
Policijos darbuotojų nuomone, 
32 metų A. Magdiči įsimylėjo 
27 metų H. Kiką ir padėjo jam 
pasprukti šios savaitės pradžio-
je. Jie dingo iš pataisos įstaigos 
teritorijos naktį. Spėjama, kad 
bėgliai galėjo palikti šalį. “Ap-
saugos darbuotojai turi palaiky-
ti tik profesinius santykius su 
kaliniais, bet kartais atsiranda 
būtinybė pasitikimai pasikalbėti 
su jais. Tai mūsų kasdienio gy-
venimo dalis. Tačiau mes turi-
me išlaikyti nuotolį, kad tokių 
incidentų nepasitaikytų”, - sakė 
kalėjimo direktorius Rolandas 
Curkirchenas.

Parengta pagal 
ElTA informaciją

Detalė, bet lemia 
daug

Ričardas SARGŪNAS, Seimo 
narys, Darbo partija: 

- Buvo plati diskusija, ar nepažei-
džiamas žmonių privatumas, nes riba 
neturi būti peržengta. Kitas dalykas, 
kad kai kurių žmonių apyvartos gana 
nemažos, dalis net nedeklaruoja paja-
mų, todėl kyla klausimų dėl tų pinigų. 
Priimti sprendimą reikėjo, nes kai eina 
rezonansinės bylos, kai sulaikomi ne-
žinia kuo užsiiminėję piliečiai, kurie 
negali paaiškinti savo turtų kilmės – 
reikia atsakymų. Akcentas turi būti į 
neaiškius pajamų šaltinius, į neaiškų, 
nepateisinantį gaunamų pajamų, pra-
gyvenimo lygį. 

Mes kalbėjom su Lietuvos banko 
vadovu dėl duomenų apsaugos. Jis 
garantavo, kad kas dešimto žmogaus 
netikrins, bus aiškus fokusas, į ką nu-
kreipti dėmesį, kad duomenų apsau-
ga bus garantuota, kad prie duomenų 
prieiti galės labai nedaugelis. Taip jie 
tikina, o kaip viskas suveiks pagal lie-
tuvišką fenomeną, negaliu atsakyti. 
Tačiau jei valstybės pareigūnas sako, 
kad užtikrinsim saugumą, reikia tikė-

Mokesčiai kas dešimto netikrins
Nuo šiol, jei metų pabaigoje banko sąskaitoje turėsite 5 tūkstančius 

eurų arba jei per metus sąskaitos apyvarta sieks 15 tūkstančių eurų, 
apie jus bankai automatiškai turės pranešti valstybinei mokesčių 
inspekcijai. Ji spręs, ar įtarti jus mokesčių vengimu, ir spręs, ar pra-
dėti jūsų sąskaitų detalų tikrinimą. Bankai taip pat turės perduoti 
žinias apie jūsų gautas palūkanas, turimus skolinius įsipareigojimus, 
draudimo įmokas. Vyriausybės skelbtais duomenimis, šis sprendi-
mas turėtų paliesti kas dešimtą pinigus banke laikantį asmenį. 

„Anykšta“ klausė, kaip vertinate sprendimą mokesčių inspekci-
jai automatiškai perduoti šiuos finansinius gyventojų duomenis? Ar 
nustatytos sumos, apie kurias reikia informuoti mokesčių rinkėjus, 
nėra per mažos? Ar nemanote, kad duomenys apie turimas santau-
pas gali „nutekėti“?

ti. Nereikia nusiteikti iš anksto, kad 
viskas bus blogai, reikia tikėti, kad 
viskas bus gerai, bus daugiau skai-
drumo ir aiškumo. 

Mes (frakcija) taip pat aiškinomės, 
ar nebus pernelyg lendama į privatų 
gyvenimą, bet mums aiškino, kad 
pagal europinius reglamentus, tei-
sę – prevencinės priemonės užsienio 
šalyse taikomos, mes negalim nuo jų 
atsilikti. Mes tik bijojom, kad neatsi-
tiktų taip, kad žmonės pradės slėpti 
pinigus, laikys ne bankuose, kad ne-
atkreiptų dėmesio į save. 

5 tūkstančiai - maža suma, aš ne-
įsivaizduoju, kas tokią sumą nustatė. 
Balsuojant lyg ir buvo kalba, kad 
nuo 10 tūkstančių eurų praneštų, apie 
tokią mažą sumos neturėjo būti kal-
bos, reikėtų pasitikslinti. Tai techninis 
klausimas, bet daug lemiantis. 

Taškus ant „i“ 
sudės tik 
visuotinis turto 
deklaravimas

Romaldas GIŽINSKAS, buvęs 

rajono Tarybos narys: 
- Manau, kad tai yra dar viena ne 

iš gero gyvenimo organizuota akcija. 
Būtų paprasčiau, jei būtų įvykdyta 
visų gyventojų, pabrėžiu VISŲ, vi-
suotinė turto deklaracija. To nėra pa-
daryta. Kol to nebus, mano nuomone, 
nebus efekto. Manau, kad tai daroma 
tam, kad galbūt atsiras galimybė už-
kaišioti biudžeto skyles.

Esu tvirtai įsitikinęs, kad tik visuo-
tinė turto deklaracija gali atsakyti į ne-
aiškių turtų klausimus. Juk ir vienos, ir 
kitos Vyriausybių pažadus girdėjome, 
kad susitvarkysime su, pavyzdžiui, 
kontrabandininkais, korumpuotais 
muitininkais, kurie turi pasistatę na-
mus už milijonus, bet deja, deja, deja. 
Kol neįvesta visuotinė turto deklara-
cija, manau, tėra eilinė akcija.

Apie informacijos saugumą net 
nebešneku. Iš visokių firmų firmelių 
gaunam visokių pasiūlymų į mobilų 
telefoną? Iš kur pas juos mūsų kon-
taktai? Asmens duomenų apsaugos 
sistema pas mus visiškai neveikia. 

Grįžtam į 
socializmą

Vygantas ŠLIŽYS, verslininkas: 
- Manau, kad nustatytos sumos per 

mažos. Į 5 tūkstančių eurų ribą, ma-
tyt, paklius daugiau nei kas dešimtas 
žmogus. Gal net kas antras dirbantis, 
o jau mokesčiai atsirinks, ką tikrinti. 
Grįžtam prie socializmo, nors ko no-
rėti, žiūrint į tai, kas dabar atstovau-
ja mokesčių inspekcijai. Iš principo 
dabar daug absurdų – padidintas iš-
laikyto turto laikotarpis – jau iki 10 
metų. Žmonės, kurie laikė ir tikėjosi 
parduoti, dabar vėl pririšti. Kažkaip 
tyliai ramiai, niekam neskelbiant mo-
kesčių bazė didėja. 

Ar nėra rizikos, kad „nutekės“ in-
formacija? Rizika visada yra, bet šiuo 
atveju turbūt prisiims atsakomybę?

Kad stengiamasi surinkti kuo dau-
giau mokesčių, juntama ir įmonėse. 
Pavyzdžiui, turime „Vaja Farm“ įmo-
nę, kadangi žiemą labai nedaug darbo 
yra, dirba žmonės po kelias valandas. 
Viskas, papuolėm į tikrintinų sąrašą. 
Tiesiog atrodo, kad daromas spau-
dimas įdarbinti visu etatu, o kaip tai 
padaryti - jau tavo problema.

Ne sveiko proto 
sprendimas

Lukas PAKELTIS, verslininkas, 
politikas:

- Tikslas gal ir būtų geras, bet prie-
monės pasirinktos neteisingos. Begalė 
žmonių praras didelę dalį savo privatu-
mo, o piniginės turinys – kiekvienam 
jautrus klausimas. Manau, kad didelė 
dalis žmonių, kurie sąžiningai dirba, 
sąžiningai moka mokesčius, dabar 
turės kažkieno sprendimu tapti vos ne 
įtariamaisiais. Šiuo atveju taikoma ne į 
tą kategoriją žmonių. Manau, kad bus 
daug papildomo darbo valdininkams. 
Klausimas, ar administravimas nekai-
nuos brangiau, nei pasiekti tikslai?

Klausimas, ar tai dalies žmonių ne-
paskatins vėl grįžti prie atsiskaitymų 
grynaisiais pinigais? Šioje vietoje aš 
pasigendu sveiko proto ir tikrai tokio 
sprendimo nepalaikau ir nematau 
prasmės. Jei tikslas yra mažinti šešėlį, 
tai taikiklis nukreiptas ne į tą sociali-
nę grupę. Neabejoju, kad dirbti su tais 
žmonėmis, kurie sukelia įtarimų mo-
kesčių vengimu, mokesčių inspekcija 
ir šiandien turi reikiamas priemones. 
Galų gale, kodėl žmogus turi būti kal-
tas, kad uždirba truputį daugiau? 

Ar tinkama suma nustatyta? Viena-
reikšmiškai, jei norima patikrinti pini-
gų kilmę ir skaidrumą, sumos turėtų 
būti įrašytos didesnės. Mano galva, 
tikrinti reikia tik tuos atvejus, kurie 
sukelia įtarimus, juolab kad, atrodo, 
jog mokesčių inspekcija turi teisę iš 
visur duomenis susirinkti. 

- ANYKŠTA

@ Palaikau mokytojus: „Dar Va-
gnoriaus laikais žadėjo mokytojams 
gyvenimą kaip prie Smetonos. Deja, 
tai buvo tik pažadai prieš rinkimus. 
Vėliau, kada mokytojai norėjo strei-
kuoti ponia I.Degutienė apkaltino 
mokytojus tolerancijos stoka. Mo-
kytojai dirbę 40-50 metų, tegauna 
314-320 eurų, Daug? Juk mes turime 
vaikus, mokame už šilumą, elektrą, 
šiukšles. Atmetus mokesčius nebelie-
ka skanesniam kąsniui, teatrui... Nėra 
tolerancijos viršuje nereikia ir apa-

Kuo ilgiau visi tylės, tuo ilgiau 
valdžia maustys pažadais

Dalis rajono pedagogų nusprendė dalyvauti visoje šalyje rengia-
mame neterminuotame streike. Anot švietimo profsąjungų, streikai 
rengiami dėl to, kad šalies valdžia nesvarsto svarbiausių prioritetinių 
klausimų – mokinio krepšelio dydžio atstatymo iki ikikrizinio lygio 
ir mokinių klasėse bei vaikų darželių grupėse skaičiaus mažinimo.

Kaip manote, ar mokytojai teisingai elgiasi, skelbdami streiką? Ar 
iš tiesų mokytojų situacija šiandien yra tokia sudėtinga, kaip ją ban-
doma parodyti? O gal tokiu keliu savo reikalavimus reikėtų kelti ir 
kitų profesijų atstovams?

čioje . Pribrendo laikas reikalaukite, 
lai pažadai tampa tikrove nors jums 
jaunimui,-mes buvome tolerantiški.”

@ Mama: „Aišku, palaikau. Su-
tinku, kad daug kas gauna nedidelius 
atlyginimus, bet juk prašoma, kad 
vaikams tiek darželyje, tiek mokyklo-
je būtų kuo geresnės sąlygos, o ne tik 
mokytojų atlyginimų didinimo. Nes 
kiek girdėjau, kai per visus kanalus 
gyrėsi valdžia prieš naujus metus, kad 
mokytojams pakėlė algas, tai gavo 3 
ar 5 eurais daugiau. Švietimas priori-

tetinė sritis visam pasaulyje, o Lietu-
voje tik mintyse.... Gaila.”

@ Pritariu: „Komunistų ir KGB 
valdomoje Lietuvoje visiškai kito-
kia situacija nei pvz: Estijoje, kur šie 
kolaborantai jau seniai įstatymiškai 
negali patapti valdininkais. Ten pen-
sijos, pašalpos, atlyginimai gerokai 
didesni nei runkelių-balsuotojų Lie-
tuvoje. Pas mus ypač daug tokių su-
lindo į naujas partijas pvz: liberalus. 
Jei ir toliau tikėsime jų pažadais, per-
mainomis ir veržlumu pvz: veržliai 
prisikimšti savo kišenes, taip ir toliau 
gyvensime. Jokie piketai ar streikai 
nepadės. Juk visas partijas valdo vers-
lininkai liberalai su savo pinigais.”

@ Tikrai ne: ,„Streikas tokiu lai-
kotarpiu, kai vaikai ruošiasi baigia-
miesiems egzaminams, yra gėdinga 

ir labiau panašu lipimu per vaikų 
galvas, siekiant sau naudos. Kodėl 
negalvojama, kaip tai paveiks dvy-
liktokų psichologinę būseną ir baigia-
mųjų egzaminų ir stojimo i aukštąsias 
rezultatus.”

@ Laisvutė: „Nebūkit egoistai, 
visiems sunku. Poliklinikoje sėdėjau 
prie gydytojo durų, kadangi turėjau 
laiko stebėjau žmones. Dieve, pagy-
venę suvargę žmonės, kaip kukliai 
apsirengę, kas apgins jų orumą?”

@ Siūlau: „Streikuoti turėtų ir po-
licininkai, ir pardavėjai, ir gaisrinin-
kai. Būtų gerai, kad visi streikuojan-
tys įtrauktų reikalavimą, kad Seimo 
narių atlyginimai negali viršyti pvz. 
5 ar 8 minimalių. Jeigu visų protestų 
ir streikų metu tai būtų akcentuojama 
pirmiausiai, gal sužmogėtų valdžiaž-
mogiai.”

-ANYKŠTA
(komentarų kalba netaisyta,- 

red.past.)
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(Atkelta iš 1 p.)
Pirmadienio rytą A. Vienuolio 

progimnazijos pastato languose 
kitaip, nei įprastinėmis darbo die-
nomis, degė mažiau šviesų, o šalia 
įėjimo į progimnaziją pasitiko už-
rašas „Vasario 22 – 23 d. Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijoje 
vyksta švietimo šakos streikas. Lie-
tuvos švietimo profesinė sąjunga“. 
Net ir streiko metu šios mokyklos 
vadovybė nusprendė moksleivius 
užimti pažintine, kultūrine bei kita 
veikla, tačiau iš 469 progimnazijos 
moksleivių mokyklos slenkstį per-
žengė vos devyni – septyni pradinu-
kai ir du VI-VIII klasių mokiniai.

„Mokytojai, kaip ir pasirašėme 
susitarimą su profesinės sąjungos 
organizacijos pirmininke, yra ne 
darbo vietoje, o mokytojų kamba-
ryje nuo 8 iki 12 valandos“, - apie 
tai, kuo streiko metu užsiima mo-

Prie streikuojančių mokytojų prisijungė Seimo narys

kytojai, pasakojo A. Vienuolio 
progimnazijos direktorė Jurgita 
Banienė.

Užsukome į mokytojų kamba-
rį, iš kurio sklido stiprus kavos 
kvapas. Čia susirinkusių pedago-
gų „Anykštai“ pasiteiravus, ar šie 
galėtų daugiau papasakoti apie 
savo keliamus reikalavimus, stojo 
mirtina tyla. Netrukus pasirodžiusi 
progimnazijos profesinės sąjungos 
pirmininkė Violeta Raugalienė 
kalbėtis nesutiko ir pareiškė, kad 
klausimus, kodėl šios mokyklos 
pedagogai streikuoja, užduotume 
raštu. Vis dėlto pamačiusi žurna-
listo rankose įjungtą diktofoną, 
liberalų, o vėliau socialdemokratų 
partijų veikėja V. Raugalienė trum-
pai apžvelgė profesinių sąjungų 
keliamus reikalavimus.

„Anykščių mokytojai yra lygiai 
tokioje pačioje situacijoje, kaip ir 

visos respublikos mokytojai. Aiš-
ku, galbūt mes vieninteliai rajone, 
dar Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinė mokykla, esame pajutę 
mokyklų tinklo optimizavimo pa-
sekmes. Nesakau, kad tai prisidėjo 
prie šito streiko, bet mūsų moky-
tojų padėtis šioje vietoje yra liū-
dniausia“, - apie tai, kokiomis nuo-
taikomis gyvena progimnazijos ir 
kitų mokyklų pedagogai, kalbėjo 
V. Raugalienė.

Streikuojantys mokytojai į pro-
gimnaziją atėjusiems vaikams pa-
aiškino, kas yra streikas. Užsukę į 
vieną klasę, kur mokytojai bendra-
vo su pradinukais, to paties vaikų 
pasiteiravome ir mes.

„Streikas yra tada, kai netenkina 
darbo sąlygos“, - prieš tai pakėlęs 
ranką į viršų, kaip tai įprasta at-
sakinėjant per pamokas, nedrąsiai 
paaiškino vienas berniukas.

Tai, kas yra streikas, anot A. Vie-
nuolio progimnazijos direktorės J. 
Banienės, teko aiškinti ir kai ku-
riems moksleivių tėvams.

„Tokio nedidelio nepasitenkini-
mo iš tėvų nesulaukėme. Telefo-
ninių skambučių nebuvo. Tiesiog 
šiandien buvo tokių situacijų, kuo-
met mažus vaikus atvedę tėvai do-
mėjosi, ką jie čia šiandien veiks“, 
- apie moksleivių tėvų reakcijas į 
streiką pasakojo J. Banienė.

Ar direktorė streikuotų, jei pati 
būtų eiline A. Vienuolio progimna-
zijos mokytoja?

„Sunku pasakyti, ką daryčiau, jei 
būčiau. Norėčiau susilaikyti nuo 
tokio komentaro. Situacija yra to-
kia, kad aš šiuo metu esu ne eilinė 
mokytoja. O kolektyvas savo valią 
išreiškia“, - nuo tiesaus atsakymo 
diplomatiškai išsisuko J. Banienė.

J. Biliūno gimnazijos lange taip 
pat pasitiko stambiomis raidėmis 
atspaustas užrašas „Streikas“. Skir-

tingai nei A. Vienuolio progimna-
zijoje, neterminuoto streiko metu 
J. Biliūno gimnazijoje jokie užsi-
ėmimai nevyksta – moksleiviams 
mokytojai pateikė užduotis atlikti 
namuose, tačiau gimnazijos durys 
atviros. Pirmadienį maždaug apie 
9 valandą mokytojai buvo susirin-
kę į vieną iš kabinetų. Pravėrus jo 
duris, pirma reakcija gan netikėta 
– mokytojai sėdi suoluose, o prieš 
juos – Seimo narys, konservatorius 
Sergejus Jovaiša. Ant S. Jovaišos, 
kaip ir visų streike dalyvaujančių 
mokytojų krūtinės, buvo prisegta 
kortelė „Aš streikuoju“.

Gimnazijos profesinės sąjungos 
pirmininkas Gintaras Ražanskas 
paaiškino, kad S. Jovaiša mokyto-
jus aplankė savo iniciatyva.

„Tai yra labai gerai. Įstatymų lei-
džiamoji valdžia. Jis parodė dėme-
sį. Aš jam pasakiau – ar nebus taip, 
kad ateisit po dviejų metų, kai vėl 
būsit valdžioje, o problemos bus 
tos pačios? Priminsiu aš jam apie 
tai“, - juokėsi G. Ražanskas.

J. Biliūno gimnazijos profesinės 
sąjungos pirmininkas G. Ražans-
kas sako pastebintis, kad mokyto-
jų keliamoms problemoms rajono 
valdžia visai yra abejinga.

„Meras, vicemeras, Švietimo 
skyriaus vedėja... Jiems yra visiškai 
vienodai, tačiau jie turi didžiausią 
įtaką. Jie gali paveikti Vyriausybę, 
Seimą. Pažiūrėkit į jų darbotvarkes 
– važiuoja į Vilnių kiekvieną savai-
tę. Vieningai merai visos Lietuvos, 
švietimo tarnybų vadovai turėtų 
eiti į ministerijas. Ką, jie nejaučia, 
kokia situacija mokyklose, kaip gy-
vena mokytojas?“, - klausė G. Ra-
žanskas, kurio manymu, mokytojų 
keliamos problemos visų pirma tu-
rėtų rūpėti ir mokyklų steigėjams - 
savivaldybėms.

„Reikia kovoti už savo teises. 

J. Biliūno gimnazijos profe-
sinės sąjungos pirmininkas, 
istorijos mokytojas Gintaras 
Ražanskas sakė, kad tiek tė-
vai, tiek ir moksleiviai palai-
ko mokytojų streiką.

Konstitucijoje parašyta, kad kie-
kvienas iš mūsų turime teisę ko-
voti. Mes ne iš karto pradėjome 
streiką. Prieš tai derėjomės. Mes 
pamatėme, kad valdžia nespren-
džia tų problemų. Jai visiškai yra 
vienodai“, - ryžtingai nusiteikęs 
kalbėjo G. Ražanskas, kurio many-
mu, mokytojų streikas parodė, kad 
šios profesijos atstovai yra vieni 
pilietiškiausių Lietuvoje.

Iš viso Anykščiuose streikuoja 
82 mokytojai. Anykščių Antano 
Baranausko pagrindinės mokyklos 
bei likusių rajono mokyklų peda-
gogai neterminuotame streike ne-
dalyvauja.

Švietimo ir mokslo ministerijos 
duomenimis,  nors mokinių skai-
čius per pastarąjį dešimtmetį su-
mažėjo 40 proc., lyginant su 2012 
m. mokinio krepšelis išaugo 5,7 
proc., vidutinis mokytojų atlygini-
mas išaugo  9,3 proc.

Statistikos departamento duome-
nimis, vidutinis Lietuvos pedagogo 
atlyginimas, neatskaičius mokesčių, 
siekia 823,4 euro per mėnesį. Mo-
kytojo atlyginimas priklauso nuo 
turimų pamokų skaičiaus, stažo, 
kvalifikacijos. Daugiau kaip pusė 
mokytojų turi 18-27 pamokas per 
savaitę. 18 pamokų per savaitę tu-
rintis bendrojo ugdymo mokytojas, 
priklausomai nuo stažo ir kvalifika-
cijos, uždirba nuo 518 eurų iki 952 
eurų. Turintis 27 pamokas  – atitin-
kamai nuo 777 eurų iki 1350 eurų 
per mėnesį. Mokytojai gali turėti 36 
pamokas per savaitę. 

Trečdalis mokytojų dirba nepil-
nu krūviu, apie dešimtadalį visų 
pedagogų turi mažiau kaip 9 pa-
mokas. Mažus mokytojus krūvius 
lemia kasmet mažėjantis mokinių 
skaičius.

Vidutiniškai vienam Lietuvos 
mokykloje dirbančiam mokytojui  
tenka 10 mokinių. Vidutiniškai 
mažos kaimo pagrindinės moky-
klos mokytojas moko 5 mokinius.

A. Vienuolio progimnazijos 
profesinės sąjungos pirmi-
ninkė Violeta Raugalienė 
apie streiką kalbėtis kažko-
dėl buvo linkusi raštu.
Nuotr. iš Violetos Raugalienės 

“Facebook” profilio

Vakar vykusiame Anykščių ra-
jono apylinkės teismo posėdyje 
liudijo buvusi trijulės teatro mo-
kytoja, režisierė Jolanta Pupkienė. 
Režisierės liudijimas ir buvo esmi-
niu vakarykščio teismo akcentu, 
nes prieš baigiamąsias kaltinamų-
jų kalbas jų advokatas Rolandas 
Jakonis paprašė teismo padaryti 
pertrauką tam, kad kaltinamieji su-
derintų paaiškinimus.  

Skandalas kilo 2014 metų ru-
denį, kai troškūniečiai sukūrė ir į 
„YouTube” įdėjo dainos vaizdo 
klipą, kurioje skamba šie žodžiai: 

„Šėtone, prašau, nupirki mano 

Atnaujintas „youtuberių“ teismo procesas Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Po pertraukos Anykščių rajono apylinkės teismas tęsė baudžia-
mosios bylos nagrinėjimą, kurioje troškūniečiai broliai Vaidotas ir 
Mantas Grincevičiai bei jų pusbrolis Giedrius Sasnauskas kaltina-
mi nesantaikos kurstymu „YouTube“ filmuke „Šėtone, prašau“.

sielą,
Už leidimą taškyti vaikų galvas 

į sieną,
Pyktis manyje verda kiekvieną 

dieną,
Tai daug dažniau nei mano 

mama verda man pieną,
Jeigu pagaučiau aš vaiką, galė-

čiau jo mėsą sušaldyt, suvalgyt
Kaulus vietoj malkų suskal-

dyt...”
Į teisėsaugininkus dėl galimo ne-

santaikos kurstymo kreipėsi savo 
homoseksualumo neslepiantis vai-
kinas, kuris vėliau buvo pakviestas 
liudyti teisme. Teismo procesas 

tęsiasi jau antrus metus. Anykščių 
teisme kaip liudininkai apklausti 
jumoristas Paulius Ambrazevi-
čius bei muzikantas ir publicistas 
Marijonas Mikutavičius. „Šėtone, 
prašau” teksto ekspertizę du kar-
tus atliko Žurnalistų etikos ins-
pektoriaus tarnybos ekspertas dr. 
Laimutis Laužikas bei kartą Vaikų 
raidos centro ekspertai.  Kol dr. L. 
Laužikas atliko antrąją ekspertizę, 
teismas buvo padaręs kelių mėne-
sių pertrauką. Tuo laiku filmukas 
„Šėtone, prašau“  „YouTube“ pa-
siekė Lietuvai milžinišką 2 mln. 
peržiūrų skaičių.

V. Grincevičius – Whydotas 
yra ir „Facebook“ žvaigždė. Jis 
dėl didžiausio „Facebook“ sekėjų 
skaičiaus konkuruoja tik su Moni-
ka Šalčiūte.  Per skandalo įkarštį 
troškūnietis vis dažniau tapo mato-
mas viešuose jaunimo renginiuose, 
portalų puslapiuose, jo veidas šmė-
žuoja ir televizijose.

O pirmadienį teisme liudijusi 
J. Pupkienė aiškino, kad visi trys 
kaltinamieji - buvę jos mokiniai. 
„Puikiai visus šiuos vaikus pažįs-
tu. Nepulsiu jų girti, bet tai geri 
vaikai, kurie nekėlė jokių pro-
blemų”, – teisme kalbėjo buvusi 
vaikinų teatro mokytoja. J. Pup-
kienė teismui pasakojo, jog Lie-
tuvos patriarchu laikomas Jonas 
Basanavičius yra parašęs pasaką, 
kaip vienas iš trijų brolių išėjo į 
mišką, pamatė bobą, ją užmušė, o 
paskui turguje šios mėsą pardavi-

nėjo. „Bet J. Basanavičiaus XIX 
amžiuje už tai neteisė?”, – retoriš-
kai klausė režisierė. Mokytoja J. 
Pupkienė siūlė teismui peržiūrėti 
jos surinktus įrašus, kurie yra sa-
votiška Grincevičių ir G. Sasnaus-
ko kūrybos kelio chronologija. 
„Turiu surinkusi daug vaizdo me-
džiagos, ką jie nuo 10 ar 11 metų 
darė. Man skaudu, kai teigiama, 
kad čia kažkokie nesveiki dalykai. 
/…/ Kūryba turi savo formą, tokia 
forma jie išreiškia savo skausmus 
ir lūkesčius”, – kalbėjo J. Pup-
kienė. Režisierės įsitikinimu, ne 
broliai Grincevičiai ir jų pusbrolis 
G. Sasnauskas kursto smurtą prieš 
vaikus, o daugelis vaikų tėvų. 
„26-erius metus atidaviau darbui 
su vaikais. Galiu pasakyti, kad yra 
daug tėvų, kuriuos reikia izoliuoti 
nuo vaikų, kurie kelia pavojų”, – 
emocingai kalbėjo režisierė.

Prokurorė Jelena Sabaliauskienė 
J. Pupkienės klausė, ar po to, kai 
“YouTube” buvo patalpintas “Šė-
tone, prašau” vaizdo įrašas, teatro 
studiją lankantys vaikai nepradėjo 
režisierės klausinėti: „Ar dabar 
mus Vaidotas muš”? O pastaroji 
tikino, kad „menas kalba simbo-
liais ir perkeltine prasme“.  „Vaikai 
nuolat sėdi prie kompiuterių ir tai 
yra tėvų problema“, – kontrataka-
vo J. Pupkienė. 

Kaltinamųjų advokatas R. Ja-
konis prašė, kad dar kartą į teismą 
būtų pakviestas ekspertas dr. L. 
Laužikas, kuris prieš gerą pusmetį 

jau liudijo. Pasak advokato, savo 
išvadose ekspertas taip ir neatsa-
kė į esminį klausimą – „Šėtone, 
prašau“ yra meno kūrinys ar nėra 
meno kūrinys. Advokatas dar pra-
šė prie bylos medžiagos pridėti J. 
Pupkienės videofilmą bei liudi-
ninkais pakviesti dar du buvusius 
troškūniečių mokytojus. Prokurorė 
J. Sabaliauskienė prašė visus tris 
kaltinamųjų atstovo prašymus at-
mesti. Teisėja Zita Gavėnienė nu-
sprendė, kad visi trys prašymai yra 
pertekliniai – ekspertas kartą jau 
liudijo, mokytojai gali patvirtinti, 
kad teisiamieji buvo geri vaikai, 
tačiau dėl to niekas ir nesiginčija, 
o vaizdo medžiagos apie vaikinų 
kūrybos kelią peržiūros taip pat 
neturi prasmės. „Netenkintinas nė 
vienas prašymas – jie nekonkretūs 
ir tik apsunkins bylą”, – pranešė 
teisėja Z.bGavėnienė.    

Kitas teismo posėdis, kuriame 
kaltinamieji turėtų sakyti bai-
giamąsias kalbas, įvyks kovo 21 
dieną.

Priminiu, jog Anykščių rajono 
apylinkės teismas pernai pavasarį 
teismo įsakymu V. Grincevičiui 
buvo skyręs 450 eurų, o M. Grin-
cevičiui – 339 eurų baudas. Tada 
dar Troškūnų gimnazijos dvylik-
tokui  G. Sasnauskui teismas buvo 
skyręs laisvės apribojimo bausmę 
– nuo 22 iki 6 val. pusę metų būti 
namuose. Šis sprendimas neįsitei-
sėjo, nes kaltinamieji paprašė bylą 
nagrinėti iš esmės. 

Brolių Manto ir Vaidoto Grincevičių ir jų pusbrolio Giedriaus Sas-
nausko byloje liudijo buvusi jų teatro mokytoja Jolanta Pupkienė.

Autoriaus nuotr.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

Tenka dažnai lydėti sergančią 
mamą pas medikus. Deja, turiu pa-
stebėti, kad medikai Anykščiuose 
dažnai atsainiai mesteli girdint se-
nam žmogui kalambūrą: „Senatvė 
nepagydoma“. Ir tikrai tą girdėjau 
ne vieną kartą.

Giria giružė...

Darbai miškuose ne tik pagirių 
gyventojams, bet ir laukininkams 
didį uždarbį, didžią paspirtį nelen-
gvame ūkio gyvenime žadėjo. Vis 
dėlto valdžiai savajai iš pradžių su-
manumo stigo, nes miško kirtimui 
nuolatos vadovaudavo žydai, kurie 
nors ir žmonėms šiek tiek užsidirbti 
leisdami, patys neproporcingai daug 
pelnėsi. Toks žydas Robinovičius 
pačiais pirmaisiais Lietuvos laisvės 
metais didžiulius plotus puikiausių 
Šimonių girios pušynų iškirto, sieliais 
išplukdė, į Vakarų Europą pardavė. 
Lietuviai gi kai kurie jo patikėtiniais 
– „šėporiais“ buvo - darbus organi-
zavo, viską girininkijos tarnautojai 
kontroliavo, o paprasti lietuviai dar-
bininkai su didžiu stropumu medžius 
kirto, rogių keliu prie upės gabeno, 
o pavasarį, tik ledams išėjus ir kiek 
vandeniui slūgtelėjus, gražiausius 
rąstus, stiebus tiesiausius, į sielius 
supintus, Šventosios vandenimis pas-
roviui į Ukmergę, Jonavą plukdė, dar 
toliau Nerimi, Nemunu į didžiuosius 
eksportinės medienos sandėlius. Pi-
gus buvo transportavimas - genialūs 
žmonės plukdymą upe sumanė.

Taip sakraliai rimtai, beveik tyliai 
girios vardą žmonės kadaise tardavo. 
Žaliąja giria, o ne kaip kitaip ją vadin-
davo... Giria - ir maitintoja, ir globėja, 
gynėja nuo vargų, nelaimių ir priešų 
būdavo.

Gyvenimas Naujojoje

Girininkijos namai Naujojoje buvo 
suręsti iš puikiausių rąstų, erdvūs, 
patogūs gyventi. Buvo ir sandėliai, 
ir ūkiški trobesiai – viskas, ko reikia 
tarnybos ir buities reikalams. Buvęs 
girininku tarpukariu vietinis be dides-
nio mokslo, bet puikus administrato-
rius Repšys iš Dienionių, vėliau šiose 
pareigose tarnavo Bartkevičius, o 
prieš pat karą kelerius metus - Zigmas 
Šerkšnas. Šis nedidelio ūgio, švel-
naus charakterio vyrukas buvo kilęs 
iš Dzūkijos, baigęs aukštesniuosius 
miškininkystės mokslus, bičiuliavosi 
su Svėdasų miestelio inteligentais, 
nuolatos miestelyje būdavo šventa-
dieniais, vedė girios dukrą - Skvarbų 
kaimo Aldoną Ridikaitę. Ji ir prisimi-

Žodis gali užmušti
Ne veltui sakoma,  kad žodis 

gydo, bet žodis gali ir užmušti, 
todėl linkėčiau medikams valdyti 
savo liežuvį ir būti šiek tiek jau-
tresniems.

Asta, pacientė 

Girioje šalia Priepado - Naujoji Raimondas GUOBIS

Šimonių girios didybė, jos viliojantis, paslaptingas pasaulis 
žavus ir vasarą, ir žiemą, ir pavasarį, ir rudenį. Gamtos didybė 
- spalvos, garsai, kvapai, pojūčiai ir tarpumiškio gyvenviečių ro-
mantika neišsemiamoji. Miškininkai dažnai pačioje girioje išsta-
tytose sodybose įsikurdavo. Taip tad ir atsirado Šimonių girioje, 
kryžkelėje netoli Priepado ežero, nauja girininkijos sodyba – „pa-
soda“, kuriai daug nesvarstę prigimtinį vardą skyrė - Naujoji.

nė kadaise apie nuostabų jaunystės 
gyvenimą girios vienkiemyje ties 
kryžkele. Turėjo ir karvę, ir smul-
kesnių gyvulėlių. Beveik kiekvieną 
rytmetį žydas mėsininkas iš Svėdasų 
atveždavo ir tyliai, net šeimininkų 
nežadinęs, sutartoje vietoje verando-
je palikdavo gabalą šviežios mėsos. 
Miško gėrybės - uogos, grybai ir Prie-
pado ežero rausvavandenė idilė.

Turėję valtį, kuria dažnai plaukio-
davo, gėrėdavosi vakarėjančio pasau-
lio spalvomis, už tamsių girios kuorų 
ištirpstančiu saulėlydžiu. Karas atsiri-
to iš toli ir tų mažų žmonių gyvenimą 
sugriovė. Ir Zigmą, ir jo žmoną išga-
beno į Sibirą 1941 m. birželio 14-ąją. 
Kartu su daugybe geriausių Lietuvos 
žmonių - vežė tą elitą ne gyvenimui, 
o mirčiai. Didžioji dalis nelaimingųjų 
nežmoniškose sąlygose neišgyveno - 
jų kaulai nežinomuose kapuose guli 
Rusijos tyruose. 

O štai Šerkšnai išliko, po daugelio 
metų sugrįžo į tėvynę, apsigyveno 
Anykščiuose, bet gyvenimas ir pasau-
lis, kadaise viltimi spindėjęs, buvo jau 
ne toks. Naujosios girininkija tuoj po 
karo bijantis partizanų išpuolių buvo 
iškelta tolėliau nuo miško, į sauges-
nę vietą, jos raštinė vienu metu veikė 
Čerškų, dar ir Kazlauskų sodybose, 
o puikieji pastatai girios kryžkelėje 
buvo išardyti.

Naujosios gyventojai - Lietuvos 
partizanai

Naujieji Naujosios gyventojai 
buvo slėptuvę - erdvų bunkerį su ke-
lių dešimčių metrų tuneliais - įsiren-
gę Algimanto apygardos partizanai. 
Vienas tunelis - į girios gilumą, kitas 
- į nendrėmis apaugusį paežerį. Buvo 
įrengti sandėliukai, virtuvė ir net pa-
togi „išeinamoji“ vietelė.

Paežeryje tą lemtingą 1949 metų 
rudenį visai naujajame bunkeryje 
glaudėsi pats apygardos vadas An-
tanas Starkus - Montė. Žmogus - le-
genda, kurio vardą paminėjus net 
ir dabar tautos priešai niršta, ir tuos 
kovotojus prisiminti skatinančius vi-
sokiais nedorėliais, beširdžiais va-
dinti bando. Montė kilęs nuo Ado-
mynės. Pašauktas būti kariu - prieš 
bolševizmą kovojo vokiečių armijos 
gretose, o karui besibaigiant, Rytprū-

siuose baigęs desantininkų mokyklą, 
su grupe bendražygių tamsią 1945 
m. vasario naktį nusileido parašiutu 
netoli Kupiškio. Nelemtame susidū-
rime su siaučiančiais sovietų kariais 
dalis vyrų žuvo, pražuvo ir veik visa 
amunicija. Atklydo Montė į Šimonių 
girią, pas partizanus nuostabiu gin-
klu - čekišku rankiniu kulkosvaidžiu 
BZ ginkluotas.... Skriejo daug kartų 
iš to greitašaudžio kulkos, siaubą 
priešams tėvynės keldamos. Šaudėsi 
Montė ir tą lemtingą lapkričio 1-ąją, 
visi šventieji negelbėjo - žuvo ir jis, ir 
visi bendražygiai. 

Žuvusio Albino Pajarsko - Bebo tė-
vas su pagalbininkais po poros dienų 

visų kūnus iškasė, sudėjo į karstus ir 
tylią naktį palaidojo Adomynės ka-
pinėse. Dabar kapavietę žymi kelių 
akmeninių kryžių memorialas.

Surask, pažink, pamilk...

Praeitų metų rudenį svėdasietiška-
me - Svėdasų girininkijos teritorijoje 
besidriekiančiame Šimonių girios pa-
kraštyje - Lietuvos gyventojų geno-
cido tyrimo centras, bendradarbiau-
damas su Anykščių savivaldybe bei 
Svėdasų girininkija, įrengė unikalų 
pokario kovų atminties taką. Keliais 
žiedais galima keliukais ir takeliais 
apvaikščioti partizaninę kovą menan-

čias vietas - buvusius bunkerius, tu-
nelius ir kitas įdomybes. Gelbsti keli 
informaciniai stendai, tarsi pilkšvos 
eglutė palenktomis viršūnėmis kryptį 
rodo tautinės rodyklės. 

Ir keliauja žmonės, domisi, klai-
džioje girioje bando gilintis į tautos 
istoriją - surasti, pažinti ir pamilti... 
Keliavome ir mes - dvi dešimtys Svė-
dasų gimnazijos moksleivių, mokyto-
ja Asta, aš pats lapkričio 20-ąją prieš 
70 metų žuvusius Svėdasų mokytojus 
Joną Matulį, Romą Bagdoną bei jų 
bendražygius pagerbdami. Tarsi liū-
desio ašaros iš dangaus pliaupė lietus, 
bet buvo jauku ir gera bendrystėje ir 
viltyje. 

Lauryna ir Simonas žvelgia į šimtametę pušį, kurioje kadaise 
tuščiomis gilzėmis buvo įkalti lemtingi skaičiai „1949“.

Svėdasų girininkijos verandoje 1938-ųjų va-
sarą.

Autoriaus nuotr. 

Girios proskynoje 1948-ųjų žiemą stabtelėjo Lie-
tuvos partizanai. Iš kairės: Aleksas Matelis-Au-
denis, Antanas Starkus-Montė ir Albinas Pajars-
kas-Bebas.

Pilkšvi paminklų siluetai Priepado ežero pakrantėje primena čia 1949 m. lapkričio 1-ąją žuvusį 
Algimanto apygardos vadą Antaną Starkų-Montę ir jo bendražygius.
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PASTABOS PARAŠTėSE

Leonas ALESIONKA

Kartais reikia nedaug – tik ki-
birkšties, kad suliepsnotų žinojimo 
laužas ir savo ugnimi prašalintų 
tamsumas, nušviestų žmonių pro-
tus, sąžines ir gyvenimus. O tada ir 
paklausi savęs, kaip aš iki šiol gyve-
nau iškraipytos istorijos tamsoje ir 
nemačiau arba, kaip ir dauguma, tik 
apsimetinėjau, kad nieko nematau, 
nežinau, o mano „chata s kraju“. 
Kažkas, kaip senovėje Prometėjas, 
turi ryžtis ir padovanoti žmonėms 
istorinės atmin-
ties ugnį. Tai 
padarė drąsi ir 
ryžtinga moteris  
Rūta Vanagaitė.

Senai, jau 
labai senai, pa-
čioje Sąjūdžio 
A n y k š č i u o s e 
pradžioje, mums kilo idėja daryti 
gerus darbus: sutvarkyti apleistus 
žydų kapus Anykščiuose, Viešin-
tose, kitur. Iškirsti krūmynus. Nu-
šienauti žolę. Pataisyti išvartytus 
paminklus, tvoras. Po vienos tokios 
talkos Viešintose į mano darbo ka-
binetą poliklinikoje atėjo kaip ligo-
nis užsiregistravęs aukštas, plačia-
petis, dar gana sportiškas ir tvirtas 
žilagalvis žmogus ir pasakė, kad 
jis ne dėl ligos pas mane atėjo, o 
kaip pas vieną iš Sąjūdžio tarybos 
narių ir paprašė jį išklausyti. Paci-
entų buvo pilnas laukiamasis, todėl 
sutarėme, kad kalbėsimės pietų per-
traukos sąskaita. Jis kalbą pradėjo 
apie talką Viešintų žydų kapinėse. 
Prisiminė būtent tuos laikus, kai 
visi Viešintų  žydai buvo suvaryti iš 
namų, kaip prasidėjo žudynės, turto 
plėšimas ir kiti žiaurūs dalykai. Aš, 
žinodamas tik dalį tuo metu viešai 
apie žydų tautos genocidą Lietuvo-
je skelbiamos tiesos, kažkaip pasa-
kiau, kad štai ką padarė tie vokie-
čių fašistai, kiek žmonių jie išžudė. 
Kaip svarbu mums prisiminti tuos 
laikus, pagerbti gyvenusių Viešin-
tose ir visoje Lietuvoje, tačiau žiau-
riai išžudytų žydų atminimą... O jis 
klausosi tų mano „valdiškų“ žodžių 
ir tokiu labai rimtu, sakyčiau, ve-
riančiu žvilgsniu žvelgia man į akis, 
lyg norėdamas į mano sielos gilu-
mą pažvelgti, įsitikinti, ar nuoširdus 
esu. Iki šiol prisimenu tą žvilgsnį. 

- Kokie vokiečiai, daktare, kokie 
vokiečiai?! - susijaudinęs sakė jis 
man. 

- Daktare mielas, nebuvo jokių 
vokiečių. Savi, lietuviai, varė į mirtį 
žydus, kas baltus raiščius užsirišę, 
kas be jų. Lietuviai kasė duobes, 
išrenginėjo, apiplėšinėjo, net dan-
tis auksinius lavonams išlupinėjo 
ir, samagonu akis užsipylę, šaudė! 
Vaikelius peiliais skerdė. Gyvus 
spardė ir vertė į duobes. Lietuviai, 
lietuviškomis policininkų, karių, 
šaulių uniformomis vilkintys! O ir 
tie patys miestelio bei aplinkinių 
kaimų bernai, tų žydų kaimynai, 
šitą juodą darbą darė! Ir žydų turtą 
po to dalijosi irgi jie. Ne vokiečiai, 

Didžiosios tiesos sakymo metas
daktare! - sakė man tas žilagalvis 
inteligentiškas žmogus. 

Prisipažinsiu, buvau sukrėstas 
tokios netikėtos jo tiesos. Tada bu-
vome dar tik laisvės kelio pradžio-
je. Sąjūdis dar nebuvo išsigimęs, 
juo tikėjome. Paklausiau, o kodėl 
jis atėjo būtent pas mane? Todėl, 
kad mane gerbia ir pasitiki. Todėl, 
kad tarp  talkininkų bei šiaip iš šono 
žiopsančių pamatė ir atpažino net 
kelis anuometinius žydšaudžius. Jis 
buvęs sukrėstas. Šiandieną, daugiau 
kaip po dvidešimt šešerių metų, ne-
beišsaugojau nei to žmogaus var-
do, nei pavardės. Tačiau jam duotą 
pažadą įvykdžiau: susisiekiau su 
Anykščių Politkalinių ir Tremti-
nių veikėjais, tokiais kaip Eligijus 
Smetona ir perdaviau jiems ne tik 
minėto viešintiškio vardą, pavardę, 
bet ir duomenis tų, kuriuos jis atpa-
žino kaip žydšaudžius. Jie vaizdavę 
patriotus, tremtinius, „sibiriokus“. 
Tada pokalbyje dalyvavo ir dar 
pora vyrų: vienas iš Kurklių, akty-
vus politkalinių – tremtinių veiklos 

dalyvis. Nebė-
ra jų šiandieną 
gyvųjų tarpe... 
Pažadėjo išsiaiš-
kinti, susisiekti 
su aprašytuoju 
viešintiškiu, ir 
mane informuo-
ti. Tačiau nie-

kada daugiau tokia tema pokalbio 
nebevyko. Dar daugiau: atsirado 
kažkoks bendravimo šaltukas tarp 
manęs, Anykščių Sąjūdžio tarybos 
nario, ir politinių kalinių bei tremti-
nių. Atsirado ir daugiau keistų daly-
kų, bet šiandien ne apie tai.

Pamenu, kaip važiavau žiguliuku 
pietauti į poilsio 
namų „Šilelis“ 
kavinę. Tarp 
Miškų ūkio ir 
senesniųjų ka-
pinių sutinku 
einantį tą patį E. 
Smetoną su dar trimis vyrais. Jie ėjo 
miesto link ir nešėsi ant kotų susuk-
tas vėliavas (trispalvę, politkalinių, 
tremtinių ir ar tik ne šaulių). Stabte-
liu, sveikinuosi per dureles, klausiu 
iš kokio renginio skuba. O pasirodo 
iš laidotuvių. Su juodais kaspinais 
perrištomis vėliavomis lydėję į ka-
pus vieną iš savų, „sibirioką“,  o nu-
stebę žmonės reagavo klausdami: 
ką jūs čia veikiate? Pasirodo, buvo 
laidojamas žydšaudys. Ne laisvės 
kovotojas! Už žydų naikinimą su-
čiuptas, nuteistas, į lagerį ištrem-
tas... Tai ne ten pataikę vėliavnešiai 
susisuko savo vėliavas ir movė ša-
lin iš tų laidotuvių.

Anykščiuose žmonės man pra-
dėjo sakyti, kad prieš mano namus 
Taikos gatvėje mediniame geltona-
me name gyvenusios seserys Liuda 
ir Teofilė Kutkaitės nėra partizanės 
- laisvės kovotojos. Man pasakota, 
kad Liuda su broliu Povilu (jei gerai 
vardą prisimenu) nuteisti ir išvežti 
kaip žydų krauju susitepę žudikai. 
Kai budeliai lietuviai pradėjo Kur-
kliuose gaudyti ir naikinti žydus, 
vienam pavyko pabėgti. Jis, dar 
spėjęs į kišenes susimesti turėtus 
pinigus ir „carskas“ aukso mone-
tas, atbėgęs pas pažįstamus Liudą 
ir Povilą Kutkas prašyti pagalbos, 
tikėdamasis pasislėpti, o jiedu neva 
jį apiplėšę, užmušę ir netoliese kal-
nelyje užkasę. Viskas išaiškėję. Į 
Sibirą ištremta visa šeima, nors nei 
sesuo Teofilė, nei dar vienas brolis, 
atrodo Jonas, rankų žydų krauju ne-
buvo susitepęs. Jei kartais suklys-

čiau rašydamas brolių vardus, labai 
atsiprašau. O kaimynystėje gyvenu-
sių seserų akivaizdoje aš užaugau, 
gydytoju tapau, esu joms padėjęs, 
pas Vilniaus gydytojus vežęs, gerų 
vaistų gaudavęs. Teofilės širdis 
buvusi silpna. Abi seserys aktyviai 
dalyvavo tremtinių ir politkalinių 
veikloje, pritapo prie konservatorių. 
Jau keletas metų jų nebėra tarp gy-
vųjų... Žemė vienodai priima viso-
kius savo vaikus.   

 Per 25 Nepriklausomos Lietu-
vos metus pristatyta daug paminklų 
partizanams. Visus juos pavadinę 
Laisvės kovotojais ir puolę be at-
rankos garbinti, priskaldėme mal-
kų, pridarėme klaidų. Nežinau, už 
kieno pinigus ir su kieno atsakomy-
be pastatytuose paminkluose iškal-
tos ir žydšaudžių pavardės. Anykš-
čių rajone E. Smetonos iniciatyva 
1988–2002 m. buvo nustatyta ir 
paženklinta daug atmintinų pokario 
partizanų veiklos, žūties ir palaido-
jimo vietų, jose pastatyti paminklai. 
Prisimenu Eligijų. Teko su juo ben-
drauti. Jis man darė tikrai doro ir są-
žiningo žmogaus įspūdį. Nežinau, 
kas užsakė paminklą partizanams 
Troškūnuose, bet skaičiau, kad ten 
atsidūrė viena žydaitę be kaltės nu-
šovusio „partizano“ pavardė. Ir ką? 
Ogi nieko! Niekas to užrašo nepa-
naikino, netgi akmens neišėmė bent 
jau tam laikotarpiui, kol Gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro ar kiti istorikai išsiaiškins ir 
nustatys, ar laisvės kovotojas, ar tik 
žydšaudys ten šitaip pagerbtas. O 
Ukmergėje 1996 metais vieno žiau-
riausių žydšaudžio J. Krikštaponio 
vardu pavadinta aikštė, pastaty-
tas paminklas, kurį dažnai lankęs 

m o n s i n j o r a s 
Alfonsas Sva-
rinskas. Istorikų 
tyrimas rodo, 
kad Lietuvos 
karininkas, par-
tizanas Juozas 

Krikštaponis, kuris buvo ir prezi-
dento Antano Smetonos sūnėnas, 
dalyvavo žudant žydus. O 2013 
metų spalio mėnesį oficialiai patvir-
tinta, kad Juozas Krikštaponis buvo 
nuožmus nacistinis nusikaltėlis, ho-
lokausto bei kitų nacistinių nusikal-
timų aktyvus vykdytojas, nuo 1941 
metų liepos pradžios dalyvavęs 
žydų naikinime Kaune - VII forte 
ir kitose vietose. 1941 metų rudenį 
J.Krikštaponis išvyko į Baltarusiją, 
kur irgi dalyvavo masinėse žudynė-
se, naikinant vietos žydus, komu-
nistus ir karo belaisvius. Štai kad ir 
„Lietuvos partizanas Antanas Krau-
jelis-Siaubūnas, nusižudęs 1965 
metų kovo 17-ąją, kai enkavedistai 
apsupo jo namus ir jį sužeidė. Jau 
kuris laikas žiniasklaidoje rašoma, 

kad pokario partizanas A. Krauje-
lis pats buvo ir civilių žmonių kal-
tintojas ir teisėjas, ir nuosprendžių 
vykdytojas, todėl jis turėtų būti 
pripažintas asmeniu, dalyvavusiu 
beginklių civilių žmonių žudynėse, 
ir iš jo turi būti atimtas kario sava-
norio statusas.“ Kodėl nutylima? 
Kodėl iki šiol nepadaryta? „Gy-
ventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras yra padaręs daugiau 
nemalonių dalykų. Yra suteikti ka-
rio savanorio vardai žydšaudžiams 
ir paskui, centrui pasiūlius, jiems 
prezidentas (Valdas Adamkus) su-
teikė aukštus laipsnius. Aš galvoju: 
ar sprogs kada nors ta bombelė, ar 
nesprogs?“, – taip dar 2014 metų 
gruodį „Savaitei“ sakė signataras, 
Valstybės saugumo departamento 
generalinis direktorius, Valstybės 
saugumo generolas Jurgis Jurgelis. 
Jau sprogsta! Nustatyta, kad karo 
metais Lietuvoje buvo nužudyta 
195 tūkst., arba per 90 proc., šaly-
je gyvenusių žydų. Tai darbščiai 
lietuviški išgamos žudė: antra tiek 
lietuviškiems budeliams buvo at-
vežta į Kauno 9-tąjį fortą iš Vaka-
rų. Genocide mūsų šalyje dalyvavo 
600 vokiečių ir 20 000 lietuvių. O 
juk Kavarske  iki 1941 m. vasaros 
žydai sudarė net 60 proc. gyvento-
jų! Anykščiuose tais metais daugiau 
kaip 50 proc. gyventojų buvo žydai. 
O Troškūnai, Kurkliai, Svėdasai, 
Skiemonys, Viešintos... Kaip ir 
Linkmenys, Mielagėnai, Tauragnai, 
Tverečius... O Dieve, kur gi tu tū-
nojai?

Iki šios dienos nei iš Lietuvos po-
litkalinių, nei iš tremtinių organiza-
cijų vadovų negirdėjau viešo ir ofi-
cialaus pareiškimo, atsiribojančio 
nuo žydšaudžių. Juk iki šiol niekas 
neprisiėmė kaltės ir neatsiprašė už 
klaidas, padarytas statant individu-
alius paminklus žydšaudžiams arba 
iškalant jų pavardes tarp kitų, tikrų 
partizanų. Paminklai tebestovi, me-
morialinės lentos tebekabo, klaidin-
gi įrašai nepanaikinti! Nustatyta, 
kad tarp žydšaudžių buvo ir Lietu-
vos kariuomenės karių, ir Lietuvos 
šaulių sąjungos uniformas dėvėjusių 
žudikų. Iki šiol nei iš kariuomenės, 
nei iš Lietuvos šaulių sąjungos vadų 
nesigirdi pareiškimų, smerkiančių 
bei atsiribojančių nuo žydų žudikų. 
Gal krašto apsaugos ministras ap-
snūdo ir nėra kam paraginti?

Štai toks atsivėrė tas Didžiosios 
Tiesos sakymas. Didžiosios, per 25 
Lietuvos valstybės atkūrimo metus 
nutylėtos, bet seniai lauktos tiesos 
pradžia. Tiesos, kuri bado Lietuvai 
akis. Tiesos, kuri verčia apsivalyti. 
Ir kitaip jau nebebus – nesustabdysi 
šitos tiesos upės bėgimo. Jei prabu-
dome, tai ir kelkimės! Drąsiai eiki-
me visi tos tiesos pasitikti.

Miela mama, močiute, sese, drauge!

Su pagarba žvelgdami į Tavo nueitą gyvenimo kelią, esame 
dėkingi už dalintą mums gerumą ir rūpestį, už jautrią, kantrią, 
supratingą ir meilės kupiną širdį. Tegul Tavo pečių nesunkina 
metai, tegul nežyla rūpesčiais galva, o Tavo širdies šiluma, 
kurią mums dalinai, kaip atspindys tegrįžta ir šviečia dar ilgus 
metus! Tegul Dievas laimina visas Tavo gyvenimo dienas ir linkime, kad kiekvienas 
išaušęs naujas rytas būtų lyg saulės patekėjimas, kad kaskart vis suprastum save, 
kad kaskart vis tikėtum savimi, kad kaskart vis norėtum gyventi ir mylėti!

Stiprios sveikatos ir Dievo palaimos, 
Genovaite KARALIENE, Jums 80-ojo jubiliejaus proga linki 

anūkas Tomas, dukra Asta, sesuo Danguolė, mylima draugė Verutė.

Linas BITVINSKAS

Kokių tik premijų nėra, grei-
tai gali pritrūkti ir žmonių, kurie 
pretenduoja į tas premijas. Net 
ir Nacionalinę premija dabar 
skiria žmonėms, kurie beveik 
nežinomi, tai ką jau kalbėti apie 
smulkesnes. Dažnai premijų 
skyrimas Lietuvoje vyksta per-
frazuojant posakį „savi šaudė 
į savus“,  „savi premijuoja sa-
vus“. 

Tačiau viena premija staiga 
išgarsėjo - Krašto apsaugos mi-
nistras Juozas Olekas nusprendė 
neskirti Patriotų premijos filoso-
fei Nerijai Putinaitei, nes ji savo 
knygoje kritikavo poetą Justiną 
Marcinkevičių. Politikas sukė-
lė skandalą, nes jo sprendimas 
komisijai, nusprendusiai, kad 
knyga, kurioje žeminamas jau 
miręs vienas iš didžiausių Lie-
tuvos poetų Justinas Marcinke-
vičius, verta premijos, priminė 
cenzūrą. 

Galiu tik pasidžiaugti, kad tai 
retas atvejis, kai premija neski-
riama, o J. Olekas parodė stu-
burą. 

Kiek pamenu, tai ne pirmas 
bandymas susikrauti sau šlo-
vę puolant J. Marcinkevičių, 
beje, labai tolerantišką ir labai 
talentingą žmogų. Manau, kad 
J. Marcinkevičiaus kūryba dau-
giau prisidėjo prie būsimos Lie-
tuvos nepriklausomybės ir pa-
čios Lietuvos idėjos, negu visa 
pogrindinė spauda ir filosofai 
kartu sudėjus. Lietuva tik vieno-
je sferoje sėkmingai priešinosi 
okupantams, ir ta sfera buvo 
kultūra: literatūra, dailė, muzi-
ka, teatras.  O J. Marcinkevičius 
buvo neabejotinas tautinės sa-
vimonės formuotojas ir vedlys. 
Man smagu, kad atsirado žmo-
gus, kuris stojo į to, kuris pats 
jau apsiginti negali, pusę. Štai 
kam reiktų skirti premiją – tam, 
kuris išdrįso premijos neskirti. 

Apie 
premijas

...O ir tie patys miestelio 
bei aplinkinių kaimų bernai, 
tų žydų kaimynai, šitą juodą 
darbą darė! Ir žydų turtą po 
to dalijosi irgi jie. Ne vokie-
čiai, daktare!..

...Nežinau, už kieno pinigus 
ir su kieno atsakomybe pasta-
tytuose paminkluose iškaltos 
ir žydšaudžių pavardės...
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Papildomi prizai
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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.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.30 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.70 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

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

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

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, motoci-
klus. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

Be tarpininkų - arklius, karves 
(1,20 Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/
kg), bulius (1,50 Eur/kg). Moka 
PVM. 

Tel. (8-622) 09326

Galvijus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.  

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

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

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

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

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

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius au-
ginti. 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

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

Tel. (8-680) 85841.

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

Tel. (8-638) 71971.

Nekilnojamasis turtas

15,7 ha žemės sklypą Skiemonių 
sen. Smulkio k.

Tel.: (8-631) 13727, (8-698) 40231.

Kuras

Malkas. Turi sausų.
Tel. (8-688) 16462.

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

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

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.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

įvairūs
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 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

Atlieka vidaus apdailos ir remonto 
darbus. Montuoja gipso kartoną, kala 
dailylentes, kloja laminatą, montuoja 
židinius ir t. t. Pasirūpina medžiago-
mis.

Tel. (8-600) 78285.

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Siūlo darbą
Geras uždarbis, patogus darbo 

grafikas, mėgstančiam bendrauti 
žmogui nuo 30 metų. Darbas su 
Izraelio kosmetika ir parfumerija.

Tel. (8-687) 44002.

Skubiai reikalinga moteris pri-
žiūrėti senelius kaime ir gyventi 
kartu. 

Tel.: (8-619) 31640, 
(8-611) 66743.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Ilgastrėliais ekskavato-
riais kasame tvenkinius, 
valome ežerų pakrantes, 
griovius. Atliekame kitus 
kasimo darbus. 
Tel. (8-698) 46745.

Vasario 27 d.
(šeštadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14
gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.
AKcIJA
RĖMELIAMS 

100 PROc. NUOLAIDA
(Mokėsite tik už stiklus ir įdėjimą).
BŪTINA REGISTRAcIJA

optikoje arba 
tel. (8-655) 07882.
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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

Valo, tvarko krūmais, medžiais 
apaugusius laukus, grovius, pake-
les. Visas atliekas išsiveža savo 
transportu. Už kokybišką žaliavą 
moka pinigus.

Tel. (8-686) 92172.

Kokybiškas, nebrangus tvenki-
nių kasimas. Įvairios statybinės 
technikos nuoma. 

Tel. (8-646) 19349. 

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Montuoja „August“ biologinius 
nuotekų valymo įrenginius. Atlieka 
visus santechnikos darbus. Šulinių 
valymas. 

Tel. (8-639) 69837.  

Reikalinga pagalba

Moteris su dviem vaikais pra-
šo pagalbos įsikurti namuose 
Debeikiuose. Gal kas galite 

padovanoti spintą, lovą ir kitokių 
buities daiktų. (8-647) 36579.
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 vasario 23 -26 d. pilnatis.

Gantautas, Butvilė, Severinas, 
Romana, Roma.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Demetrija, Gedmantas, Goda, 
Motiejus, Matas.

Viktoras, Margiris, Rasa, Re-
gimantas.

Aleksandras, Jogintas, Auri-
mė, Izabelė, Sandra, Alius.

oras

0

+3

sprintas

redaktorei nežinant

NNN
Kavarsko seniūnijos  Girelės 

kaime sodybą įsigiję vilniečiai kul-
tūrininkai, buvę vienos komercinės 
televizijos darbuotojai, meninio-
muzikinio projekto „Smėlio džia-
zas“ sumanytojai Jurgita Minde-
rytė - Motiekaitė ir jos sutuoktinis 

  „Komplimentas“ Anykščių kavinėms
Arūnas Motiekaitis rimtai galvoja 
įsteigti savo namuose gurmaniškų 
patiekalų restoraną. 

Tokiomis mintimis žurnale 
„Žmonės“ neseniai žurnalistei Jū-
ratei Ražkovskytei pasidalijusi 37  
metų J.Minderytė-Motiekaitė ne-

pagailėjo „komplimentų“ Anykš-
čių viešojo maitinimo organiza-
toriams. „...netoliese esančiuose 
Anykščiuose atidarė Lajų taką, o 
aplinkui - vos trys kavinės, kurios 
kepa tik karbonadus ir verda ce-
pelinus. Aš nuo mažens tokia bu-

vau: jeigu man negražu, vadinasi, 
ir neskanu. Atvažiavusi į Anykš-
čius nelabai turiu kur pavalgyti, 
nes organiškai nepernešu vietų, 
kur pasėdėjęs drabužiuose išsineši 
visus maisto kvapus...“,- rašoma 
žurnale. 

Medinę pilį ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio pasiryžę statyti anykš-
tėnai netrukus galės lenktyniauti su 
vilniečiais. 

Pasirodo, iš Anykščių krašto 

Kas pirmiau pastatys pilį- 
vilniečiai ar anykštėnai?
kilęs architektas, žinomas roko 
atlikėjas, muzikinės grupės lyde-
ris Algirdas Kaušpėdas puoselėja 
troškimą Vilniuje atkurti Aukštu-
tinę pilį, kuri XVII-XVIII a. per 

karus su Rusija buvo apgriauta ir 
nebeatstatyta. Atkurti numatytos 
pilies vizualizaciją įkėlęs į interne-
tą ir socialinius tinklus idėjos auto-
rius susilaukė didelio visuomenės 

dėmesio ir pritarimo. Architekto 
skaičiavimais, atstatyti mūrinę pilį 
prireiktų   apie 30-40 mln. eurų. 
Viliamasi, kad Aukštutinė pilis ga-
lėtų būti pastatyta iki 2023 metų, 
kuomet Vilnius švęs 700 metų ju-
biliejų.

Taigi, kas pirmiau įgyvendins 
plačius savo užmojus: anykštėnai 
ar vilniečiai?

Maža sena ledi eina gatve, temp-
dama du didelius plastmasinius 
atliekų krepšius. Vienas iš krepšių 
įplyšęs ir iš jo vis iškrenta po 20 
dolerių ant šaligatvio. Pastebėjęs tai 
policininkas sustabdo ją ir sako:

– Ponia, po 20 dolerių krenta iš 
jūsų krepšio.

– Oh, iš tikrųjų! – sako sena ledi. 
Ačiū, kad įspėjote. Grįšiu surinkti.

– Gerai, tik ne taip greitai, – sako 
policininkas. Kaip jūs gavote visus 
tuos pinigus? Jūs nevogėte to, ar ne?

– Oh, ne, – sako maža sena ledi. 
Jūs matote, mano daržas yra šalia 
futbolo stadiono automobilių sto-
vėjimo aikstės. Žaidimo dienomis, 
daug aistruolių atvyksta ir šlapinasi 
per tvorą į mano gėlyną. Tai, aš sto-
viu už tvoros su sodininko žirklėmis. 
Kiekvieną kartą kai kažkoks vaiki-
nas prakiša savo daiktą per tvorą, aš 
sakau: “20 dolerių arba aš nurėšiu.”

– Tai tikrai teisinga, – juokiasi po-
licininkas. Oh, beje, kas yra kitame 
krepšyje?

– Jūs žinote, – sako maža sena 
ledi, ne visi moka…

Kinas inscenizavo savo 
laidotuves, kad sužinotų, kas 
į jas ateis

Kinijos Šandongo provincijos gy-
ventojas inscenizavo savo laidotuves, 
kad sužinotų, kiek žmonių ateis su 
juo atsisveikti, kai jis mirs, praneša 
laikraštis “The South China Morning 
Post”. 

66 metų Džang Dejangas (Zhang 
Deyang) išleido 16 tūkstančių juanių 
(apie 2,5 tūkstančio dolerių) gedulo 
ceremonijai surengti. Vietos kapinėse 
buvo pastatytas antkapis su jo vardu.

Tuo metu pats “velionis” iš šalies 
stebėjo, kaip žmonės meldžiasi prie jo 
kapo. Jis pakvietė į apeigas 50 gimi-
naičių, bet iš jų atvyko tik 20. Tačiau į 
laidotuves atėjo keli šimtai aplinkinių 
kaimų gyventojų. 

Izraelio archeologai pailgino
Jeruzalės amžių: pirmajai 
gyvenvietei jos 
teritorijoje - 7000 metų

Archeologai Jeruzalės teritorijoje 
aptiko gyvenvietę, kurios amžius - 
7000 metų. Tai rodo, kad trijų Abra-
omo religijų išpažinėjams šventas 
miestas yra tūkstantmečiu senesnis 
nei manyta.

Izraelio senybių valdybos duome-
nimis, kuriuos trečiadienį paskelbė 
šalies televizija, per kasinėjimus 
šiaurinėje Jeruzalės dalyje buvo rasta 
žmonių gyvenvietės liekanų, priklau-
sančių vario amžiui, t. y. V tūkstan-
tmečiui prieš mūsų erą. Archeologai 
ten buvo pakviesti ištirti teritorijos 
prieš tiesiant naują kelią. Laikotarpis, 
kuriuo datuojami radiniai, dar vadi-
namas vario ir akmens amžiumi: tuo 
metu žmonės pradėjo naudoti iš vario 
pagamintus darbo įrankius, bet dar 
neatsisakė ir akmeninių.

“Vario ir akmens laikotarpio pa-
minklų buvo randama Negevo dyku-
moje, Galilėjoje, bet jų beveik nėra 
Judėjos kalvose ir Jeruzalėje, - sako 
daktaras Omris Barzilajus (Omri Bar-
zilai) iš Senybių valdybos. - Dabar 
mes pirmą kartą aptikome įspūdingų 
septynių tūkstančių metų senumo ar-
tefaktų”. Archeologai Jeruzalėje rado 
keraminį indą, taurę iš bazalto, darbo 
įrankių iš titnago - jie visi būdingi va-
rio ir akmens amžiui.

Iki šiol manyta, kad pirmoji gyven-
vietė dabartinės Jeruzalės teritorijoje 
atsirado prieš maždaug 6 tūkstančius 
metų. 

“MasterCard” Britanijoje 
leis savo tapatybę patvirtinti
asmenuke

Didžiojoje Britanijoje mokėjimo 
sistemos operatorė “MasterCard” 
pradėjo teikti naują paslaugą - var-
totojai nuo šiol galės atliekamus mo-
kėjimus patvirtinti asmenuke. Tokias 
galimybes suteiks veidų atpažinimo 
sistema. Tokią informaciją pirmadie-
nį paviešino laikraštis “The Financial 
Times”. Naujoji sistema leidžia bri-
tams mokėjimų ir lėšų pervedimų pa-
tvirtinimui naudoti asmenukes ir nu-
skaitytus savo pirštų atspaudus, o ne 
jau įprastais tapusius slaptažodžius ir 
PIN kodus. Bendrovė naująją schema 
jau išbandė JAV bei Nyderlanduose. 
Vasarą ji bus įdiegta dar 14-oje šalių.

Anot “MasterCard” prezidento 
saugumo klausimais Adžėjus Bhalos 
(Ajay Bhalla), bankų kortelių nau-
dotojai Nyderlanduose ir JAV “tikrai 
pamėgo” galimybę mokant naudotis 
asmenukėmis.

Šiuo metu “MasterCard” taip pat 
išbando ir kitas galimybes identifi-
kuoti mokėtoją. Pavyzdžiui, anot A. 
Bhalos, atliekami bandymai ir nau-

dojant tokias technologijas kaip akies 
rainelės ar balso tembro atpažinimas.

Vokietijos teismas atsisakė
svarstyti prašymus legalizuoti
lytinius santykius su gyvūnais

Vokietijos konstitucinis teismas 
atsisakė svarstyti du skundus, kuriais 
buvo siekiama pakeisti įstatymus, 
draudžiančius lytinius santykius 
su gyvūnais, skelbia BBC. Du ne-
įvardinti asmenys teigė jaučiantys 
seksualinį potraukį gyvūnams. Jie 
siekė, kad Karlsrūjės miesto teismas 
apsvarstytų, ar dabar galiojantys įsta-
tymai neprieštarauja Konstitucijai. 
Tačiau teismas atmetė jų skundus, 
pareiškęs, kad gyvūnų gerovės sau-
gojimas, neleidžiant jiems tapti sek-
sualinio išnaudojimo aukomis, yra 
teisėtai apibrėžiamas įstatymo, kuris 
liks nepakitęs.

Vokietijos gyvūnų apsaugos įstaty-
mai numato baudas iki 25 tūkst. eurų, 
jei įtariama, kad gyvūnai buvo pri-
versti dalyvauti veikloje, kuri jiems 
yra nenatūrali. 

Suomijoje per klaidą 
alus buvo išpilstytas į 
“Pepsi” skardines

Vieno didžiausių Suomijoje gėrimų 
gamintojų “Hartwall” įmonėje per 
klaidą alus buvo išpilstytas į “Pepsi 
Max” skardines. Apie tai ketvirta-
dienį informavo šalies televizijos 
kanalas YLE. “Klaida iškilo aikštėn, 
kai Lahčio miesto gyventojas par-
duotuvėje nusipirko skardinę gazuoto 
gėrimo “Pepsi Max”. Vyro 13-metis 
sūnus pareiškė, kad limonado skonis 
gana keistas. Paaiškėjo, kad skardinė-
je buvo alus”, - praneša YLE.

Pasak “Hartwall” spaudos tarny-
bos vadovės Tainos Lampelos-Helin 
(Taina Lampela-Helin), įmonėje alus 
į “Pepsi Max” skardines buvo pils-
tomas valandą. Kompanija atšaukia 
savo produkcijos partiją iš parduotu-
vių.   -ELTA

horoskopas idealus, aukštus siekius, nes reikės 
uoliai padirbėti namuose arba savo 
versle. Regis, kažkokie nesutari-
mai, nemalonumai gali prasidėti 
nuo menkų smulkmenų.

VĖŽYS. Nusimato įvykių ir 
emocijų. Jeigu į viską žvelgsite 
pozityviai, diena bus įdomesnė. 
Rasite laiko paplepėti su draugais, 
artimaisiais apie šį bei tą. Tačiau 
venkite kitus teisti, kritikuoti. Kaž-
kam galite skaudžiai įgelti, o jums 
neatleis. 

LIŪTAS. Įtemptos, rimtos pa-
stangos nenueis perniek. Tačiau 
gali būti, kad jums norėsis gauti 
naudos kitų sąskaita, naudojantis 

tarnybine padėtimi ar pan. Tokiu 
atveju galite vienu ypu labai pa-
kenkti savo autoritetui. 

MERGELĖ. Jūsų nuotaikos bus 
permainingos. Labai jautrus žarny-
nas. Galimas nelengvas pokalbis. 
Regis, kažkuo nusivilsite, apniks 
abejonės. Svarbu pasirūpinti, kad 
jus suptų patikimi bendraminčiai, 
ypač jei vykdote atsakingą veiklą.

SVARSTYKLĖS. Venkite pa-
siduoti neprotingai euforijai, iliu-
zijoms, o joms sugriuvus - kaltinti 
visą pasaulį. Galite jaustis pavargę 
nuo triukšmo, šurmulio ir įtemptų 
darbų. Norėsis vienatvės, ramybės. 

SKORPIONAS. Laikas bus pa-

AVINAS. Regis, darbe būsite 
skubinami kažką atlikti, atsiskai-
tyti. Nenusisukite, jei pagalbos pa-
prašys kolega ar giminaitis. Meilė, 
šiluma, kurios trokštate, šiandien 
turbūt atrodys nepasiekiama.

JAUTIS. Gali užgriūti aibė 
smulkių rūpesčių. Nesinervinkite, 
nepulkite nuo vieno dalyko prie 
kito. Bendrauti su dominančiu 
žmogumi ir netgi su vaikais seksis 
kur kas geriau, jei neprisikūrėte ne-
realių lūkesčių. 

DVYNIAI. Veikiausiai kuriam 
laikui jums teks pamiršti visokius 

lankesnis, jeigu neieškote nenusi-
pelnytos naudos bei abejotinų nuo-
tykių bei nesielgiate savanaudiškai. 
Nesikivirčykite su aplinkiniais, ne-
kritikuokite draugų. 

ŠAULYS. Pasireikš ambicingi 
siekiai, noras būti pripažintiems. 
Jei tvirtai stovite ant žemės ir mo-
kate racionaliai mąstyti, teisingai 
įvertinsite tiek savo galimybes, tiek 
labiausiai tikėtinus veiksmų pada-
rinius. Raminkite nervus, stiprinki-
te sveikatą. 

OŽIARAGIS. Rimtai dirbsite, 
mokysitės ir kursite didelius planus. 
Tačiau kažin ar pavyks išvengti ne-
sklandumų, trukdymų. Kiek geriau 

seksis tiems, kurie nusiteikę daryti 
tik tai, kas įprasta ir būtina. 

VANDENIS. Gali pajudėti kaž-
kokie reikalai, susiję su finansinė-
mis aktualijomis, paskolomis, fon-
dais. Tiesa, tai įvyks ne savaime, o 
po susitikimų su kai kuriais pažįs-
tamais. Labiau pasikliaukite tais, 
kuriuos mylite.

ŽUVYS. Žmonės, su kuriais 
jums teks turėti bendrų reikalų, 
gali susidaryti tiesos neatitinkančią 
nuomonę apie jus. Pasistenkite elg-
tis kuo ramiau, kas minutę nekai-
taliokite savo nuomonės ir planų, 
venkite konfrontacijos.

-ELTA

Krepšinis. Anykščių KKSC 
„Volupis“ penktadienį RKL  varžy-
bose  namuose 80-71 nugalėjo Ma-
rijampolės „Sūduva-mantinga-2“ 
ekipą, o šeštadienį svečiuose 93-
102 nusileido Gargždų SC koman-
dai. Abejose rungtynėse rezultaty-
viausiai žaidė L. Kirlys (22 ir 24 
tšk.) bei S. Januškis (17 ir 18 tšk.). 
Anykščių KKSC „Volupis“ RKL 
A diviziono 16 komandų varžybo-
se užima 8-ąją vietą (15 pergalių 
ir 14 pralaimėjimų).   Anykščių 
komandai liko sužaisti paskutines 
rungtynes. 

Slidinėjimas. Anykščių KKSC 
slidininkai šeštadienį Ignalinoje 
dalyvavo SSD „Žalgiris“ žiemos 
sporto žaidynėse. Ą. Bajoravičius 
iškovojo pirmą vietą, F. Repečkai-
tė finišavo ketvirta, K. Vaišvilaitė- 
penkta.

Biatlonas. Cesyje (Latvija) va-
sario 18-21 dienomis vykusiame 
Latvijos biatlono čempionate jėgas 
išbandė ir anykštėnai. Sportininkai 
rungtyniavo bendro starto lenkty-
nėse. 10 km nuotolyje jaunimo var-
žybose K. Vitkūnaitė tapo nugalė-
toja. Jaunių grupėje G. Mikoliūnas 
finišavo septintas, D. Jankauskaitė 
aštunta.

Sunkioji atletika.  Vasario 19 
dieną vyko Lietuvos sunkiosios 
atletikos jaunių iki 15 m. zoninės 
varžybos ir atviros Anykščių rajo-
no sunkiosios atletikos  jaunių (iki 
15 metų)  pirmenybės.  Varžybo-
se  dalyvavo  sunkiosios atletikos 
komandos iš Rokiškio, Panevėžio 
ir Anykščių. Net šeši anykštėnai 
iškovojo čempionų vardus, penki 
užėmė antrąsias vietas, du – tre-
čiąsias. Čempionais tapo G. Kli-
manskas, R. Skapas,T. Miškeliū-
nas, L. Statauskas, M. Lapinskas 
ir B. Orlovas.


