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Filmas. Kovo 3 d. (ketvirta-
dienį) 17 val. 30 min. Anykščių 
koplyčioje (Vilniaus g. 36) vyks 
Audriaus Lelkaičio dokumentinio 
filmo „Beveik Švedija“ peržiūra. 
Filmas pristato pabėgėlių istorijas, 
pasakoja apie prieglobsčio, migra-
cijos politiką Lietuvoje, apie tai, 
kas vyksta realybėje.

Paroda. Šiandien 17 val. 30 min. 
Anykščių koplyčioje (Vilniaus g. 36) 
bus atidaroma drožėjo Liudo Tara-
bildos paroda, skirta jo 100-mečiui. 

Savanoriai. Šį antradienį  Trau-
pio seniūnijoje vyks  ugniagesio 
pažymėjimų ir skiriamųjų ženklų 
įteikimas Traupio savanorių ugnia-
gesių komandos nariams. Anykš-
čių rajono ugniagesių tarnybos vir-
šininkas Rimantas Bilinskas sakė, 
kad iš viso savanoriais panoro būti 
7 vyrai. 6 iš jų dirba ugniagesiais, 
tačiau gesinti gaisrus pasiryžę ir 
laisvu nuo darbo metu.

Aktoriai. Pirmadienį  Anykš-
čių kultūros centro teatras pristatė  
premjerinį spektaklį „Čičinskas“.
Spektaklyje vaidina ir mero pata-
rėjas, darbietis Donaldas Vaičiū-
nas.Tarp aktorių taip pat yra šio 
spektaklio režisierius Jonas Buzi-
liauskas, Seimo nario Sergejaus 
Jovaišos dukra Justė Jovaišaitė, 
Žilvinas Pranas Smalskas, Kęstutis 
Gabrilavičius, Jolita Novikienė ir 
Rasa Poškuvienė.

Muzika. Anykštėnas Ramūnas 
Šiaučiulis pristatė naują dainą „Pa-
saulis yra čia“. Šis kūrinys – iš nau-
jausio atlikėjo dainų albumo „Ry-
tojus nemiršta“, kuris netrukus bus 
pristatytas klausytojams. Naujojo 
albumo dainas R.Šiaučiulis žada 
atlikti ir gimtojo miesto publikai. 
R.Šiaučiulis 2014 metais yra išlei-
dęs dainų albumą „Negrįžtam“.

Vagystė. 2016-02-27 d. apie 23 
val. pastebėta, kad įsibrauta į sody-
bą Anykščių seniūnijoje  ir pagrobta 
žoliapjovė. Nuostolis – 300 eurų.

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

Šilumos sistemos sugriovimą 
prilygino kolektyvizacijai

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Šiandien, kovo 1-ąją, 80 metų jubiliejų švenčia pirmasis lais-
vos Lietuvos Anykščių rajono vadovas Algimantas DAČIULIS. 
Anykštėnas prie Anykščių rajono „vairo“ stovėjo ypač sudėtingu 
metu - nuo 1990 iki 1995 metų, kai reikėjo įgyvendinti rajono per-
ėjimą nuo planinės prie rinkos ekonomikos, grąžinti nuosavybę ir 
kurti valstybinių institucijų padalinius rajone. 

Pirmasis faktinis Anykščių rajono meras Algimantas Dačiulis 
rajonui vadovavo 1990 – 1995 metais. Jam teko dirbti ypač su-
dėtingu laikotarpiu, kai problema ginė problemą.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

- Kaip švęsite jubiliejų?
- Atvažiuos dukros, anūkės, 

artimi giminės, tačiau, kadangi 
savo šeimoje buvau jauniausias, 
mano giminių nebedaug likę.

- Ar vis dar domitės politika?
- Politika labai niekada nesi-

domėjau, tik kad mano pareigos, 
darbas įpareigojo. Tačiau darbas 
buvo ūkinis, o ne politinis. Visą 
laiką dirbau ūkinėje srityje, nors 
visiškai nuošalyje likti negalėjau, 
politiniame gyvenime teko kaž-
kiek dalyvauti.

- Gal galėtumėte papasakoti 
apie ryškiausius Jūsų prisimi-

nimus per tuos 80 metų, gal iš-
skirtumėte kokį pasiekimą?

- Iki nepriklausomybės atkū-
rimo buvo vienas etapas, kuria-
me kažkuo, iš šių dienų žiūrint, 
negalima džiaugtis ir didžiuotis, 
nors ir tada visas gyvenimas buvo 
skirtas žmonių labui. Iki kokių 
1975 metų buvo baisus sunkme-
tis, o jau po to buvo tarsi šviesiau 
– juk ir laukai buvo numelioruoti, 
tiesiami keliai, viskas buvo daro-
ma žmonių labui.

genijus Pajarskas „Anykštai“ pasa-
kojo, kad konfliktavę šeimos nariai 
neturi darbo, linkę girtuokliauti.

„Jie abu gyvena Ažuožerių kai-
me, pamiškėje. Tėvas seniūnijoje 
atidirbinėja už gaunamas pašalpas, 
o sūnus niekur nedirba, darbo bir-
žoje nėra užsiregistravęs. Jie nėra 
konfliktiški žmonės, bet toks jau jų 
gyvenimo būdas – išgėrinėja, gauna 
pašalpas, gal dar kur kokį papildomą 
darbą dirba“, - apie konfliktavusį 
tėvą ir sūnų pasakojo E. Pajarskas.

Anot ažuožeriečių, daugiavaikė-
je Mikštų šeimoje, kuri išaugino ir 
kaime gerbiamų žmonių, problemos 
prasidėjo mirus motinai ir tėvui likus 
gyventi su dviem sūnumis.

„Šiandien su Ažuožerių pirminin-
ke turėsime pasitarimą ir kalbėsime 
apie panašius atvejus, kad neįvyktų 
panašių nelaimių, kokia nutiko Kur-
klių seniūnijoje“, - į situaciją Ažuo-
žeriuose reagavo E. Pajarskas. 

Anykščių rajono policijos ko-
misariato Kriminalinės policijos 
skyriaus viršininkė Aušra Staš-
kevičienė „Anykštai“ sakė, kad 
nuo šių metų pradžios pradėta 17 
ikiteisminių tyrimų dėl smurto 
artimoje aplinkoje. Anot A. Staš-
kevičienės, dažniausiai fiksuojami 
smurto artimoje aplinkoje atvejai 
neapsiriboja tik grasinimais, di-
džioji jų dalis susiję ir su sveika-
tos sutrikdymu.

Ažuožeriuose neblaivus tėvas 
kirviu sužalojo sūnų Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Praėjusį penktadienį, vasario 26 diena, Anykščių seniūnijos Ažuožerių kaime, šalia Ilgio ežero 
esančioje Mikštų sodyboje, neblaivus tėvas kirviu savo sūnui sužalojo galvą.

šis išleistas ambulatoriškai gydytis 
namuose. Tuo tarpu kirviu mojavęs 
ažuožerietis policijos pareigūnų buvo 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę, ta-
čiau jis jau iš jos paleistas.

Anykščių seniūnijos seniūnas Eu-

Kilus konfliktui su sūnumi, vyras 
griebė kirvį ir 41-erių sūnui bukąja 
kirvio dalimi trenkė per galvą.

Rimtų sužalojimų išvengti pavyko, 
pranešama, kad nukentėjusįjį Anykš-
čių ligoninėje apžiūrėjus medikams, 

Policija praneša, kad incidentas 
namuose įvyko maždaug apie 16 
valandą. 58-erių Ažuožerių kaimo 
gyventojas tokiu metu buvo jau kaip 
reikiant girtas – jam nustatytas 2,48 
prom. girtumas.

Anykščių seniūnijos seniūnas 
Eugenijus Pajarskas baimina-
si, kad nepasikartotų Kurklių 
seniūnijoje vasario 17 dieną 
įvykusi tragedija, kai Kalyškų 
kaime buvo nužudytas žmogus, 
todėl kalbėsis su Ažuožerių ben-
druomenės atstovais.

Didesnės nelaimės pavyko išvengti tik dėl to, kad tėvas sūnui į 
galvą smogė bukuoju kirvio galu.

Kalvynų soste - Vikonių Gojus
Tai dalis Vikonių kaimo, 

kuris dėl didumo kadaise 
„Vikonių Rosija“ buvo va-
dinamas.

Ar diedukai mirti važiuos 
į Anykščius?

Ričardas JUOZAINIS, Pa-
nevėžio apygardos prokuroras: 
„Kažkaip daug kas pamiršta tuos 
laikus, kai prieš kokius 30 metų 
Anykščiai buvo taip pat savotiškas 
kurortas.“

Už streiko 
dienas mokytojai 
negaus 
atlyginimų
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spektras
Skiriasi. “Vyras niekada nepaleis 

tos, kuri jam brangi, neleis išeiti ne-
pabandęs sulaikyti”,- savo knygoje 
dėstė europarlamentaras Viktoras 
Uspaskichas. Ar šį kartą politikas 
įstengs sulaikyti nuo jo triukų ir 
problemų pavargusią žmoną Jolantą 
Blažytę? “Laikas parodys, ar jie iš 
tiesų išsiskirs, ar vėl susitaikys ir liks 
gyventi po vienu stogu. Bet kuriuo 
atveju tai bus ilgas procesas, jus rei-
kės pasidalyti ir nemažą turtą. Nors 
daug turto užrašyta vaikams, bet ne-
maža dalis likusi abiejų. Patikėkite, 
šios skyrybos ne fiktyvios, o labai 
rimtos”,- kalbėjo artimas J.Blažytės 
ir V.Uspaskicho šeimos bičiulis. 

Teršalai. Baltijos pakrantė nuo 
Juodosios tvirtovės Giruliuose iki 
Karklės užteršta baltais kažkokio 
cheminio darinio gabaliukais. Pajū-
rio regioninio parko ekologas Erlan-
das Paplauskis mano, jog tai gali būti 
parafino liekanos, kurios, spėjama, į 
vandenį pakliuvo iš Rusijai priklau-
sančio naftos gręžinio, esančio jūroje 
netoli Juodkrantės. Teršalai pasklidę 
maždaug 4 km pajūrio ruože. (...) 
Mėginius tyrimui jau išsivežė aplin-
kosaugininkai, atsakymai veikiau-
siai bus tik pirmadienį. Spėjama, kad 
teršalai čia pakliuvo iš jūroje esančio 
naftos gręžinio D6. 

Protestai. Masinės riaušės Har-
janos valstijoje Indijos šiaurėje pa-
reikalavo 28 žmonių gyvybių. Tai 
žurnalistams pranešė šio šalies re-
giono policijos viršininkas Jašpalas 
Singhalas. “Per masines riaušes, 
kilusias praėjusį penktadienį ir tru-
kusias penkias dienas, 28 žmonės 
žuvo, o daugiau kaip 250 buvo su-
žeisti, - sakė jis. - Policija sulaikė 
127 aktyviausius riaušininkus, dar 
535 asmenų atžvilgiu atliekamas 
tyrimas”. Prieš savaitę džatai (žem-
dirbių kastos atstovai) pradėjo rengti 
manifestacijas, reikalaudami, kad 
vyriausybė padidintų jiems skiriamų 
vietų kvotas valstybinėse įstaigose ir 
mokyklose.

Referendumas. Prognozuojama, 
kad šveicarai referendume atmes 
pasiūlymą deportuoti užsieniečius 
už smulkius nusikaltimus, praneša 
BBC. Iš šalies išsiųsti pilietybės ne-
turinčius nusikaltėlius pasiūlė kraš-
tutinių dešiniųjų pažiūrų Šveicari-
jos žmonių partija (SVP). Tačiau 
prieštaraujantys tokiai idėjai teigia, 
kad tai įteisintų dvigubą teisingu-
mo sistemą, neteisėtai nutaikytą į 
užsieniečius, sudarančius apie 25 
proc. Šveicarijos gyventojų. Beveik 
2 mln. žmonių, turinčių užsienio 
valstybių pasus, nuolat ir teisėtai 
gyvena Šveicarijoje. Šveicarijos 
pilietybės suteikimo procedūra yra 
sudėtinga ir brangi, o žmonės, gimę 
Šveicarijoje, automatiškai neįgyja 
pilietybės. Todėl tarp šių užsieniečių 
yra daug tokių, kurie nuolat gyvena 
šalyje. Valdžios teigimu, pilietybė 
suteikiama tik dviem iš 100 užsie-
niečių, gyvenančių Šveicarijoje. 

Kalti. Kinijos centrinio banko 
valdytojas Džou Siaočvanis dėl na-
cionalinės valiutos nuvertėjimo ap-
kaltino “tarptautinius spekuliantus”, 
praneša BBC. Pasak jo, kitų priežas-
čių, dėl kurių juanio kursas pastaruo-
ju metu nuolat krenta, nėra. Kinijos 
centrinio banko vadovas taip pat 
pareiškė, kad Kinija neturėtų leisti 
spekuliantams dominuoti šalies va-
liutų rinkoje. Toks Centrinio banko 
valdytojo pareiškimas nuskambėjo 
prieš darbą pradedant Kinijos akcijų 
biržai. 

Po metų pertraukos literatų klu-
bas „Marčiupys“ sukvietė į renginį 
rašančius ir mėgstančius literatūrą 
anykštėnus, kurie nepretenduoja į 
aukštąją literatūrą, o rašo norėdami 
save išreikšti. 

Renginio metu buvo prisiminta 
klubo istorija, paminėti jau į amži-
nybę išėję klubo nariai. „Klubo pra-
džiai impulsą davė Domicelė Juo-
džiūnaitė. Kėlė nuostabą, kad kaimo 
žmogus gali taip eiliuot, pamažu 
rašančių daugėjo, Rimantas Vanagas 
savo pirmąsias eiles atnešdavo, vyk-
davo susirinkimai, kuriuose būtinai 
žmogus iš partkomo dalyvaudavo“, 
- klubo atsiradimo istoriją prisiminė 
rašytojas Vygandas Račkaitis. 

„Marčiupio“ nakties skaitymuose 
buvo ir erotinių motyvų 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Penktadienį Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibli-
otekoje Anykščių literatų klubas „Marčiupys“ surengė poezijos 
nakties skaitymus, kuriuose savo kūrybą pristatė 40 dalyvių. 
Deja, klausytojų į skaitymus susirinko mažiau negu kūrėjų.

Renginį vedusi  Diana Šermukš-
nienė sakė, jog klubas savo metus 
skaičiuoja nuo 1981 metų, kai litera-
tai ėmė burtis prie bibliotekos, klubu 
tapo 1986 metais, jam tada vadova-
vo Vytautas Balčiūnas. Per gyvavi-
mą laiką klubas išleido apie 30 kny-
gų, kelias rinktines, ypač aktyviai 
klubas veikė, kai jam vadovavo Rita 
Tulušienė (Dabar dirba Sakralinio 
meno centre,- aut.past.). Beje, buvo 
prisimintas ir kavarskietis rašytojas 
Kęstutis Arlauskas, kurio iniciatyva 
Kavarske atsirado tradicija per Jo-
nines prie šv.Jono šaltinio skaityti 
poeziją.

Literatus sveikino rajono meras 
Kęstutis Tubis, kuris pats poezijos 

nedeklamavo, bet sakė: “Džiau-
giuosi, kad „Marčiupys“ prisikėlė“. 
Buvo pasveikinta klubo senbuvė, 
Kaimo rašytojų sąjungos narė Euge-
nija Pilinkienė, 

Beje, vienas iš daugiausiai darbo 
į klubo leidybinius reikalus įdėjęs 
“Marčiupio” narys Algirdas Ražins-
kas sakė, jog anykštėnai buvo subūrę 
tokią komandą, kuri galėjo pagamin-
ti knygą Anykščiuose. „Ir žinokit, 
tokia knyga niekuo nuo leidykloje 
išleistos nesiskirdavo“,- sakė A. Ra-
žinskas. 

Patys naktiniai skaitymai vyko 
be protokolo – žmonės tiesiog kilo 
iš vietų ir skaitė savo kūrybą. O te-
mos buvo pačios įvairiausios – nuo 
padangėse šuoliuojančių žirgų, pate-
tiškos meilės tėvynei, iki nugaišusio 
veršiuko ir erotikos motyvų. 18 va-
landą prasidėjęs renginys užtruko iki 
pusiaunakčio. Skaitymus pagyvino 
ir vietinių  bardų atliekamos dainos.  

Anykščių literatų klubo „Mar-
čiupys“ vienas iš simbolių Al-
girdas Ražinskas prisiminė 
amžinybėn išėjusius literatus, 
paskaitė jiems skirtas eiles. 

Irmos 
RANDAkEVIČIENĖS nuotr. 

„Portalas „Nykščiai“ pirmadie-
nį paskelbė, kad jie savo konku-
rentus regione lenkia net tris kar-
tus, o tarp Lietuvos portalų užima 
15-ąją vietą. Kuklūs tie “Nykš-
čiai” – galėjo įsirašyti ir į dešim-
tuką, bet į priekį vis dėlto pralei-
do didžiausius Lietuvos naujienų 
portalus bei vienintelį regioninį 
Klaipėdos „Vakarų ekspreso“ lei-
džiamą - www.ve.lt. „Nykščių“ 
duomenimis, jie lenkia daugelį 
respublikinių naujienų portalų ir 
visus regioninius (išskyrus ve.lt) 
naujienų portalus. Kauno, Klai-
pėdos ir Panevėžio portalams iki 

Tinklalapį anyksta.lt užplūdo „spamas“, 
kai paminėjome konkurentus

Portalą anyksta.lt pirmadienį užplūdo kenkėjiški komentarai, vadi-
namasis „spamas“. Dėl galimo sąmoningo kenkimo  „Anykštos“ redak-
cijai kreipėmės į Utenos apskrities Vyriausiąjį policijos komisariatą.  

Absoliuti dauguma „spamo“ buvo po tekstu apie portalą „Nykščiai“ 
– „Savigyra peržengia padorumo ribas“.  

„Nykščių“ dar augti ir augti. O ką 
jau kalbėti apie anyksta.lt. Mažiu-
kai mes, lyginant su „Nykščiais“, 
visiškai beveik nematomi.

Tiesa, besigirdami „Nykščiai“ 
ne tik nenurodo šaltinio, kuriuo 
remiasi, bet net neatskleidžia rei-
tingavimo metodikos ypatumų. 
„Nykščių“ teigimu, juos taip pui-
kiai įvertino Jungtinėse Amerikos 
Valstijose įsikūrusi du dešimtme-
čius veikianti agentūra. Kažkokia 
agentūra be pavadinimo. Solidu. 
Kažkokia agentūra kažką vertino 
ir labai gerai įvertino „Nykščius“. 
Beje, kitos JAV veikiančios agen-

tūros duomenimis, „Anykštos“ 
žurnalistas Linas Bitvinskas yra 
penktas pagal gerumą Lietuvos 
poetas. Šita agentūra veikia šimtą 
dvidešimt metų. Agentūra nusta-
tė, kad ir pasaulyje L.Bitvinskas 
dalinasi 12-ąją vietą su kažkokių 
Shakespearu iš Stradfordo…” – 
parašė anyksta.lt. 

Šis tekstas, įdėtas į portalą, po 
kelių minučių buvo taip žiauriai 
užpultas „spamo“, jog mechaniš-
kai nespėjome šalinti komentarų - 
teko uždaryti teksto komentavimo 
galimybes. 

Pirmadienį prie anyksta.lt tekstų 
komentarų įvedėme papildomus 
apsaugos filtrus ir dabar, skaitytojai 
rašydami komentarus, turi į atskirą 
laukelį suvesti apsaugos kodo žen-
klus. Atsiprašome skaitytojų dėl to, 
kad buvome priversti apsunkinti jų 
komentavimo galimybes.

Kenkėjiška veikla prieš portalą 
anyksta.lt pastebėta ir anksčiau. 
Du kartus anyksta.lt administrato-
riui yra pavykę nustatyti, kas lau-
žia mūsų portalą. 

Komentarų – šiukšlių anyksta.
lt pastebėta ir anksčiau, bet jie iki 
šiol buvo “kabinami” prie kelių 
mėnesių ar net metų senumo tekstų. 
Straipsnis apie „Nykščius“ -  „Sa-
vigyra peržengia padorumo ribas“ 
yra vienintelis iš naujų publikacijų, 
užpultas kenkėjiškų komentarų.

Taip pat pastebėtos ir anyksta.lt 
kartais atsirandančios kenkėjiškos 
reklamos, kurios po jų paspaudi-
mo nuveda į pornografinius pus-
lapius.

Atsiprašome skaitytojų už su-
keltus nepatogumus, tikimės, kad 
artimiausiu metu, padedant polici-
jai, problemas pavyks išspręsti. 

-ANYKŠTA

Anykščių savivaldybės Švietimo 
skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė 
„Anykštai“ sakė, kad sprendimą 
dėl atlygio už streiko dienas priima 
streikavusių mokyklų vadovai. 

A. Vienuolio progimnazijos di-
rektorė Jurgita Banienė sakė, kad 
sprendimas dėl streikavusių moky-
tojų atlyginimų buvo priimtas dar 
prieš prasidedant streikui.

„Tiesiog šį kartą buvo toks susi-
tarimas su mokyklos profsąjunga. 
Mes net nediskutavome, kad mokė-
sim. Mes išskaičiuojame iš atlygini-
mo tas dvi dienas“, - komentavo J. 
Banienė.

Streikavusiems J. Biliūno gim-
nazijos pedagogams už vasarį taip 
pat teks tenkintis sumažėjusiu atly-
ginimu.

„Toks susitarimas su mokyklos 
profsąjunga“, - lygiai tokį pat at-
sakymą, ar mokytojams bus moka-
mos algos už streiko dienas, kaip ir 

Už streiko dienas mokytojai 
negaus atlyginimų

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Vasario 22 ir 23 dienomis prie neterminuoto streiko prisijungę 
Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos ir Jono Biliūno gimna-
zijos mokytojai kitą mėnesį gaus mažesnius atlyginimus.

progimnazijos direktorė J. Banienė,  
buvo paruošusi gimnazijos direkto-
rė Regina Drūsienė.

Streikavusieji mokytojai gaus 
10 proc. mažesnius atlyginimus. 
Pavyzdžiui, A. Vienuolio progim-
nazijoje mažiausiai uždirbantis pe-
dagogas negaus maždaug 25 eurų, 
o daugiausiai uždirbantis – apie 65 
eurų.

Pagal galiojančius įstatymus, už 
streiko dienas atlyginimai darbuo-
tojams nemokami, tačiau kai kurių 
savivaldybių vadovai išreiškė po-
litinį streiko palaikymą ir švietimo 
darbuotojai turi tam tikrų garantijų, 
kad gaus visą atlyginimą. Panašu, 
kad Anykščių pedagogai to iš rajo-
no valdžios nesulauks, nes apie tai 
streikavusių mokyklų direktoriai su 
rajono valdžia nesikalbėjo.

Nors Anykščių mokytojai strei-
kavo tik dvi dienas, neterminuotas 
streikas šalyje tęsiasi ir toliau.

Praėjusią savaitę nei valdančio-
sios koalicijos politinėje taryboje, 
nei vyriausybėje profsąjungoms ne-
pavyko susitarti su valdžia dėl kelia-
mų reikalavimų. Mokytojai reika-
lauja, kad nuo rugsėjo būtų pradėta 

įgyvendinti algų kėlimo programa, 
be to, siekia, kad būtų atsisakyta per 
krizę įvestų vadinamųjų atlyginimų 
žirklių, kurios esą leidžia švietimo 
darbuotojams už tą patį darbą nu-
statyti nevienodą atlygį.

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos mokytojai dėl dvie-
jų streiko dienų vidutiniškai neteks 40 eurų atlygio. Švietimo ir 
mokslo ministerijos duomenimis, vidutinis mokytojo atlyginimas 
Lietuvoje yra 800 eurų. 
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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
Draudimai. Kovojantys su savo 

demonais, praradę pasitikėjimą, pa-
siekę ribą, kai gerti nebenori, tačiau 
ir sustoti negali. Dažniausiai tokie 
žmonės atveria anoniminių alko-
holikų grupių duris. Politikų kalbas 
apie priverstinį gydymą jie vertina 
skeptiškai. “Aš negaliu pasakyti, 
kad Lietuva prasigeria. Kai pats 
negeri, pasikeičia ir aplinka. Mano 
aplinkoje nėra prasigėrusiųjų, o 
draudimais dar niekas nieko nepa-
siekė”,- apie priverstinio gydymo 
nuo alkoholizmo siūlymus pokalbį 
pradėjo trylika metų negeriantis 
Liutauras. “Visi gydymo nuo alko-
holizmo būdai yra geri. Kodavimas, 
dvylikos žingsnių programa, Ano-
niminių alkoholikų grupės, tačiau 
draudimais abejoju. Priverstinai gy-
dant, gali būti atvirkštinis efektas”,- 
kolegai pritarė Augis, kuris alkoho-
lio nevartoja jau dvylika metų

Išvengs. Didžioji dalis vyrų, kurie 
Naujųjų metų naktį Kelne užpuolė 
moteris, gali taip niekada ir nesu-
laukti teisingumo, pranešė miesto 
policijos viršininkas, skelbia BBC. 
Pranešama, kad stebėjimo kamerų 
užfiksuotuose vaizdo įrašuose sun-
ku įžiūrėti seksualinius nusikalti-
mus ir nustatyti juos įvykdžiusius 
asmenis. Tyrėjai identifikavo 75 
įtariamuosius, daugelis jų - Šiaurės 
Afrikos piliečiai, į Vokietiją patekę 
nelegaliai ar ieškodami prieglobs-
čio. Policijai buvo pateikti 500 
skundų, iš kurių 40 proc. yra seksu-
alinio pobūdžio. Netrukus du maro-
kiečiai ir tunisietis stos prieš teismą 
dėl kaltinimų apiplėšimu. Tai bus 
pirmieji žmonės, teisiami dėl nauja-
metinę naktį įvykdytų nusikaltimų. 
Trylika vyrų buvo suimti dėl apiplė-
šimų ir tik vienas 26-erių alžyrietis 
dėl seksualinio priekabiavimo.

Lyderiai. Kas dabar bus su so-
cialdemokratų ir jų lyderio Algir-
do Butkevičiaus reitingais? Toks 
klausimas kilo ne vienam politika 
besidominčiam žmogui, kai val-
dančiuosius užgriuvo opozicijos 
ir net pačios prezidentės įtarimai 
dėl galimos korupcijos. Tad kokie 
reitingų poslinkiai? Partijų rikiuo-
tės lyderiai toliau liko socialdemo-
kratai, palyginti su sausio mėnesiu, 
netgi sutvirtinę pozicijas. Įkandin 
jų gerokai atsilikę žengė opozi-
ciniai konservatoriai ir liberalai 
(pastarųjų populiarumas kiek su-
mažėjo). Populiariausiu šalies vi-
suomenės veikėju tapo vidaus rei-
kalų ministras Saulius Skvernelis, 
antroje vietoje liko A.Butkevičius, 
surinkęs beveik tiek pat palankių 
vertinimų, kaip ir prieš mėnesį, 
trečioje vietoje - D.Grybauskaitė, 
kurios populiarumas smuktelėjo. 

Nuostoliai. Rusijos prekybos 
apyvarta su Europos Sąjungos (ES) 
šalimis dėl sankcijų ir sumažėjusių 
naftos kainų susitraukė nuo 450 
mlrd. iki 235 mlrd. eurų, pareiškė 
Rusijos vyriausybės vadovas Dmi-
trijus Medvedevas, praneša BBC. 
“Per pastaruosius kelerius metus 
padėtis išties liūdna. Anksčiau 
prekybos apyvarta buvo pasiekusi 
net 450 mlrd. eurų, o dabar ji su-
mažėjo iki 235 mlrd. eurų”, - sakė 
D. Medvedevas per susitikimą 
su Rusijos ir Vokietijos verslo ly-
deriais per Miuncheno saugumo 
konferenciją. Rusijos ekonomikos 
nuostoliai dėl finansinių sankcijų ir 
smukusių naftos kainų 2014-2017 
m. laikotarpiu gali siekti apie 570 
mlrd. dolerių.

Parengta pagal 
ElTA informaciją

@ ???: „O gal minėti vadovai 
buvo tiek „prisidirbę“, kad tik ir 
skubėjo savo noru išeiti, kad ne-
būtų atleisti pagal kokį nepalan-
kesnį straipsnį, po ko liktų dėmė 
biografijoje.“

@ Perlenkta lazda: „Prie 
anos valdžios nebuvo tokios 
kadrų valymo politikos, kaip 
dabar. Liberalai tikrai perlenkė 
lazdą. Kodėl masiškai atleidinė-
jami pensininkai iš darbų, kuo 
jie nusikalto? Ar tuo, kad žmo-
nės sulaukė garbingo amžiaus? 
Informacijoje minimos tik ke-
lios pavardės, o kiek žmonių 
atleista seniūnijose, kultūros 
įstaigose?“

@ to perlenkta lazda: „Kur 

Rajone tikras genocidas prieš pensininkus
Liberalams atėjus į rajono valdžią, prasidėjo savivaldybės bei 

jai pavaldžių įstaigų specialistų atleidimo banga. Iš darbo jie daž-
niausiai išeina savo iniciatyva, nurodydami, kad netenkina darbo 
sąlygos, sutinka darbus palikti ir be išeitinių kompensacijų. Por-
talas anyksta.lt praėjusį savaitgalį skaitytojų teiravosi, ką manote 
apie tokią kadrų kaitą savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose?

jūs matėt, kad bet kokia reforma 
būtų priimtina eiliniam pilie-
čiui...Visos jos skausmingos : ir 
piniginės, ir ,liečiančios amžiaus 
cenzą.... Juk, su saule niekas ne-
gyvena, nors kaip norėt, oi, kaip 
norėt.... Bet ar gali būt atleidžia-
mas žmogus, kuriam iki pensijos 
8-5 metai... o gaunantis pensiją - 
ir toliau sėkmingai darbuosis.... 
Pagarba šiai valdžiai... Kaip ir 
kiekvienas, nors ir geriausias so-
das, turi būti atjauninamas....”

@ Košmaras: „Tai, kas dabar 
dedasi Anykščių rajone, tikras 
genocidas prieš pensininkus. 
Niekur Lietuvoje daugiau taip 
nėra. Masiškai žmonės atlei-
dinėjami iš darbo, vejami lauk 

pensininkai, o visi tyli - ir Sei-
mo nariai, ir rajono deputatai. 
Keli viršininkai sugalvojo atsi-
kratyti pensininkais ar valdžiai 
neįtikusiais žmonėmis ir visi 
tyli, balsuoja, pritaria, nes bijo 
savo kėdžių paleisti. Galima 
pagalvoti, kad rajonui dabar 
vadovauja jaunikaičiai, kurie 
niekuomet nebus pensininkai. 
Įdomu kodėl pensininkai rajono 
vadovai taip nekenčia kitų pen-
sininkų?“

@ Teisė: „Pasikviesdamas 
vadovus ir paliepdamas jiems 
atleisti pensinio amžiaus asme-
nis, meras piktnaudžiauja tarny-
bine padėtimi. Už tai jam reikia 
skelbti apkaltą. Darbo kodeksas 
galioja ir Tubiui.”

@ Hmmm: „Įdomiausias 
klausimas, kokios priemonės 

naudojamos, kad taip savo noru 
ir vos ne bet kokiomis sąlygomis 
sutinka išeiti? Spėju, kad gali 
būti naudojamos “specialiosios 
poveikio priemonės“. Nesidžiau-
kit - šiandien jie, o rytoj jūs.”

@ paklausimas: Gal Pakeltis 
su Rasalu pamiršo, kad ir Tubis 
jau seniai vrm pencininkas?

@ .: „Suskis guodžiasi Mize-
riui:

„- Retėja nepakeičiamųjų gre-
tos - gal ir mane tas kirvis pa-
kirs.

Mizeris guodžia:
Nusiramink, užsiimk verslu 

- organizuok totalizatorių “Kas 
sekantis ?”

-ANYKŠTA
(komentarų kalba netaisyta,- 

red.past.)

Kitų galimybių 
nėra

Sergejus JOVAIŠA, Seimo 
narys: 

- Neįsivaizduoju, kodėl mo-
kesčiai turėtų kilti. Yra keletas 
kurortų Lietuvoje. Kai jie gavo 
tą statusą, nieko negirdėjau apie 
mokesčių pakilimą juose. Kad 
nekilnojamojo turto kainos gali 
kilti – be abejo, jos kyla ne tik 
kurortuose. Jei reikėtų mokėti už 
padidėjusią turto vertę didesnius 
mokesčius, tai gal čia būtų tik 
toks atvejis, kur mokesčiai ga-
lėtų padidėti. Daugiau, manau, 
nėra ko nuogąstauti, viskas bus 
taip pat. 

Kurorto statusas miestui su-
teiktų papildomų privalumų. 

Ar diedukai mirti važiuos 
į Anykščius?
Anykščių rajono taryba žengė dar vieną žingsnį, kad Anykš-

čiams vietoj kurortinės teritorijos būtų suteiktas kurorto statu-
sas. Tarybos narys Arūnas Liogė įžvelgė pavojų, kad gyventojams 
gali kilti mokesčiai, o kitas Tarybos narys Lukas Pakeltis kalbėjo, 
kad gyventojai galės savo turtą parduoti brangiau.

Kaip manote, ar kurorto statusas nesmogs eiliniams anykštė-
nams išaugusiomis kainomis ir didesniais mokesčiais, o gal tokie 
būgštavimai nepagrįsti? 

Savivaldybė visų pirma gautų 
daugiau lėšų, kurios priklauso 
kurorto statusą turinčiam regio-
nui, ir tuos pinigus būtų galima 
panaudoti kurorto vystymui. 
Pamenu, kad jau tapę kurortine 
teritorija gavom papildomų pini-
gų, juos galėjome panaudoti Ka-
litos kalno infrastruktūrai plėsti.

Ar nepakils kainos, nebrangs 
paslaugos? Neįsivaizduoju, ko-
dėl turėtų. Bet jei verslininkai 
savo nuožiūra pakels kainas ir 
jos bus įkandamos atvažiuojan-
tiems, manau, verslininkai taip 
ir darys. Vietiniams gyvento-
jams tai, žinoma, gali atsiliepti, 
bet nemanau, kad kainos būtų 
keliamos „iš nieko“, nes yra 
konkurencija. 

Daug pasaulyje yra kurortų. 
Vieni jų prestižiniai, kainos juo-
se pasakiškos, bet nemanau, kad 
mes pretenduojame į prestižinių 
kurortų statusą. Jei jau nuo Ka-
varsko stovėtų automobilių eilė 
į Anykščius, žinoma, kad kainos 
kiltų, bet taip, manau, nebus.  

Pavadinimas 
nieko nepakeis

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių meras: 

- Jei kokį papuvusį kelmą pa-
vadinsi ąžuolu, tai tas kelmas 
sužaliuos? Anykščių bažnyčią 
pavadink katedra, ji ką – tokia 
ir taps?

Tad Anykščius šiai dienai pa-
vadinti kurortu nėra absoliučiai 
jokio turinio, prasmės ir pagrin-
do. Tai, kad Lajų takas patraukė 

nemažai smalsuolių ir, ko gero, 
ten tikrai labai lankomas objek-
tas – dar ne kurortas. Kad pasta-
tytas SPA centriukas prie Anykš-
čių šilelio vietoj poilsio namų? 
Tai dar ne kurortas. Gal pirma 
sukurkim tą kurortą, užpildykim 
turiniu, o po to pavadinti visada 
suspėsi.

Ar kainos ir mokesčiai kils? 
Nuo pavadinimo pakeitimo jo-
kios kainos nepakyla. Norint, 
kad kainos restoranuose išaugtų 
smarkiai, reikia, kad būtų tiek 
norinčių patekti į tuos resto-
ranus, kad būtų neįmanoma jų 
greitai aptarnauti. Tada reikia 
reguliuoti kainomis – pabrangi-
ni, ir jau srautas susireguliuoja. 
Reikia didžiulės paklausos. Jei 
jos nėra,  kainos nekils. Ta pati 
Palanga – pasiūla milžiniška, o 
žmonės nebevažiuoja. Nebėra 
rusų, kiti nevažiuoja ir stovi tos 
bobutės pakelėj, ir siūlo kam-
barius. Norint, kad Anykščiuo-
se išaugtų nekilnojamojo turto 
kainos, reikia, jog visi veržtųsi 
į Anykščius pirkti butų ir namų. 
Ar veršis vien dėl pavadinimo? 
Anykščių pavadinimas ir da-
bar žinomas, bet ar dėl to, kad 
Anykščiai -  poetų kraštas visi 
čia puola važiuoti? Ar Anykš-

čiuose taip gera numirti, kad visi 
Lietuvos diedukai čia važiuotų?

  

Ar geriau, kad 
liktų kaimas?

Ričardas JUOZAINIS, Pane-
vėžio apygardos prokuroras:

- Visų pirma, pakalbėkim apie 
kainas, kodėl niekas negalvo-
ja, kad tapus kurortu atsirastų 
daugiau darbo vietų, žmonės 
gautų didesnes pajamas ir kai-
nos pakiltų dėl to? Negali sėdėti 
ir laukti, kol kas nors tas darbo 
vietas atneš. 

Prognozuoti nesiimu, tai eko-
nomistų reikalas, bet manau, 
kad jei bus didelė konkurencija, 
pabrangimo neturėtų būti. Daug 
kas priklauso nuo pačių anykš-
tėnų iniciatyvos, noro dirbti 
ir išnaudoti kurorto situaciją. 
Kažkaip daug kas pamiršta tuos 
laikus, kai prieš kokius 30 metų 
Anykščiai buvo taip pat savotiš-
kas kurortas. Dabar daug kas tik 
prisimena, kaip tada buvo gerai. 
Taip pat klausimas, ar būtų ge-
riau, kad iš Anykščių liktų kai-
mas? Ar nuo to bus kam geriau? 

-ANYKŠTA



  

2016 m. kovo 1 d.IŠ PIRMŲ LŪPŲ

užjaučia

(Atkelta iš 1 p.)

Linai ČEKAUSKIENEI
Žodžiai nepaguos, nenura-

mins, gal tik tyliai primins, 
kad esame kartu liūdesio va-
landą, mirus sesei.

A. ir L. Mickevičiai, N. ir D. 
Sabockiai

 Bet tai gyvenimiška ir tai nei 
džiaugsmas, nei pasididžiavimas – 
tai buvo darbas. Nepriklausomybės 
metus sutikau būdamas Vykdomo-
jo komiteto pirmininku. Reikėjo 
užtikrinti, kad ūkis funkcionuotų. 
Reikėjo pereiti iš griežtos planinės 
ekonomikos į rinkos ekonomiką. Tai 
visiškos priešingybės.

- Jūs buvote atsakingas už perė-
jimą Anykščių rajone?

- Taip, buvau visiškai už tai atsa-
kingas, nes viskas tuo metu buvo 
Valdybos ir Valdytojo rankose. Tai 
galiu tvirtinti drąsiai. Visus spren-
dimus priėmė Valdyba iš 9-ių narių. 
Dauguma sprendimų vienaip ar ki-
taip buvo ūkiniai, buvo priimtų ne-
priklausomos Lietuvos Vyriausybės 
nutarimų vykdymas. Pavyzdžiui, 
susitikimai su iš tremties grįžusiais 
žmonėmis ir išlikusio nekilnojamojo 
turto grąžinimas jiems, kompensaci-
jų išmokėjimas. Atrodo smulkmena? 
Nebuvo smulkmena, nes reikėjo su-
sitikti praktiškai su kiekvienu žmo-
gumi, kalbėti, ar teisinga kompensa-
cija. Noriu pabrėžti, kad šie žmonės 
buvo labai geranoriški, nebuvo jokių 
konfliktų. Susiderinom su kiekvienu 
ir visiškai atsiskaitėm.

Tada prasidėjo išlikusio nekilno-
jamo turto grąžinimas. Anykščių 
mieste iki mano kadencijos pabaigos 
1995 metais negrąžintų savininkams 
buvo likę gal tik pora namų. Visiems 
kitiems buvo grąžinti. Sutapo, kad 
kaip tik Pušyno mikrorajone baigėm 
statyti daugiabutį namą ir galėjom į 
jį iškelti grąžintinuose namuose gy-
venusius žmones. Atrodo, jog smul-
kmena? Bet tai buvo būdas, kaip 
spręsti turto grąžinimo problemą. 

- Statybos niekada nebuvo pi-
gios, o Jums reikėjo spręsti, iš kur 
paimti pinigus...

- O dar prisidėjo tuometiniai su-
krėtimai. Palaikiau labai gerus ry-
šius su respublikos vadovybe, su 
ministrais, kurie buvo taip pat atėję 
iš anos kartos. Jie labai objektyviai 
vertino laikotarpio sudėtingumą. Juk 
nenuleisi rankų ir nepasakysi – nėra 
pinigų, negalima. Reikia rasti spren-
dimą. Ir jų buvo ieškoma. Prisime-
nant ekonominę blokadą buvo toks 
momentas – sovietmečio pabaigo-
je didžiausia Anykščių problema 
buvo naujos ligoninės statyba. Tai 
buvo problemų problema, nes pro-
jektas buvo susidėvėjęs moraliai. 
Mes supratom, kad ji per didelė, bet 
projektas buvo paruoštas, tačiau jei 
būtumėm pradėję jį perprojektuoti, 
derinimai būtų užėmę kokius trejus 
metus. Statyba būtų „nuplaukusi“, 
ligoninės nebūtų buvę visai. 

Beje, prisimenu, kad gyvento-

Šilumos sistemos sugriovimą prilygino 
kolektyvizacijai

jams, kurie ligoninės vietoje turėjo 
daržus, paskelbėme rugsėjo mėnesį, 
kad nusiimtų derlių, pradėjome pla-
nuoti statybų aikštelę. Tada atvažia-
vo Algirdas Brazauskas. Jis važiavo 
pas partiečius, bet jis buvo toks ko-
legialus, kad užėjo pas rajono val-
dytoją. Paklausė, kokios problemos, 
kaip jas sprendžiam. Sakau, ligoninę 
pradedam statyti. Sako – važiuojam 
pasižiūrėti. Grįžtam iš aikštelės, prie 
namų gal kokios trys moterėlės pa-
sidėjusios plytas, ant jų užsidėjusios 
puodus verda valgyti. Juk dujų nebu-
vo. A. Brazauskas man ir sako – ką 
jūs pradedat tokį dalyką (ligoninės 
statybas), kai gyventoji neturi ant ko 
valgyti virti, o jūs tokią statybą pra-
dedat? Aš nutylėjau, negi panikon 
krisi. Taip ir blokadą išgyvenom, ir 
ligoninę labai sėkmingai statėm, kol 
valdžioje buvom.

- Kalbant apie dabartines ak-
tualijas – kaip manote, ar ne klai-
dinga rajono strateginė kryptis 
Anykščius plėtoti kaip turistinį 
kraštą?

- Ar buvo galimybė pasirinkti kaž-
ką kitą, jei neranda investuotojų? 
Taip, tai pasirinkimas per prievartą. 
Antras dalykas – nebėra žmonių. 
Gyvenam Ramybės mikrorajone – 
nėra į darbą einančių žmonių. Kiek 
automobilių iš kiemų išvažiuoja? 

Gal tai atrodys kaip nukrypimas 
nuo klausimo, bet, manau, žmonių 
Anykščiuose neatsiras, kol nebus iš-
spręsta šilumos kainos problema. Ne 
tik kad mes, gyventojai, nežmoniš-
kai brangiai mokam už šilumą, bet ir 
rajono biudžeto didelė dalis turi būti 
skirta šildymui įstaigose apmokėti. 
O kiek dar sumoka kompensaci-
joms? Tai tikra nelaimė. 

Pamenu, pirmaisiais nepriklauso-
mybės metais buvo kelios šeimos, 
kurios Anykščiuose susikeitė butais 
su kauniečiais Kaune. Kauniečiai 
Anykščiais domėjosi kaip miestu, 
kuriame galės gražiai gyventi, pati-
ko švari gamta. Bet dar nebuvo šil-
dymo kainų problemos. O kas dabar 
gali atvažiuoti į Anykščius gyventi? 
Gerai, jei žmogus gyvena individu-
aliame name, bet jei jam reikia nau-
dotis daugiabučio „malonumais“? 
Šilumos sistemos sugriovimą aš be-
veik prilyginu kolektyvizacijai. Kaip 
buvo galima atsisakyti centrinės 
katilinės paslaugų, pristatyti kažko 
už tokią baisią pinigų sumą? Nesu-
vokiama. Net ir dabar – biokuro ka-
tiliukas pastatytas, bet jis apšildo tik 
dalį miesto. 

Aš pritariu viskam, ką įgyvendina 
valdžia, tai labai gražu, bet kodėl per 
20 metų, kai baigiau kadenciją, ne-
buvo žiūrima, kaip kaimyniniai rajo-
nai sprendžia šilumos problemas? 

- Kaip manote, ko trūksta da-
bartiniams Anykščiams?

- Esu senų pažiūrų žmogus, man 
sunku pasakyti. Bet gal valdžiai 
trūksta miesto gyvenimo pulso pa-
jautimo, man nesuvokiama, kad 
žmonės į darbą tik atvažiuoja ir iš jo 
išvažiuoja. Tuo darbas ir baigiasi.

- Jums vadovaujant rajonui, 
Anykščiuose iškilo paminklas 
poetui ir vyskupui Antanui Bara-
nauskui. Kalbama, kad už jį buvo 
galima pastatyti du penkiaaukš-
čius namus. Kodėl buvo statomas 
paminklas, o ne namai?

- Tuo laiku tokių paskaičiavimų 
tikrai nebuvo. Gal kas nors dabar iš-
galvojo, gal po to. Tikrai net mintyse 
tokių paskaičiavimų neturėjau. 

Tačiau šį lai-
kotarpį prisime-
nu kaip patriotiš-
kumo pakilimą. 
Visuomet da-
lyvauju valsty-
binių švenčių 
minėjime prie 
Nepriklausomy-
bės paminklo. 
Aš prisimenu devyniasdešimtųjų 
minėjimus, tą masiškumą, politinį 
pakilimą. Įsivaizduokit – valstybinių 
švenčių metu šv.Mišiose bažnyčia 
būdavo pilnutėlė, o einant prie Ne-
priklausomybės ąžuoliuko kolonos 
pradžia būdavo prie dabartinės „Ma-
ximos“, tai kolonos galas tuo metu 
dar būdavo prie šventoriaus. Koks 
tai buvo pakilimas! 

Tada, kadangi nebuvo tinkamai 
įamžintas vyskupas A. Baranauskas, 
buvo iškelta mintis statyti paminklą. 
Negirdėjau, kad būtų svarstomos 
kokios alternatyvos, kaip kitaip pa-
naudoti tuos pinigus. Alternatyvų 
nebuvo. Būčiau likęs nesuprastas vi-
suomenės, jei būčiau sakęs, kad gal 
verčiau pastatykim namus. 

- Jūs vadovavote rajonui, kai 
buvo atstatoma teisė į nuosavybę 
(žemę). Kaip šis procesas vyko 
Anykščiuose?

- Nuosavybės teisių atstatymas ir 
agrarinė reforma buvo vienas svar-
biausių darbų. Agrarinės reformos 
eigoje kaime formavosi nauji struk-
tūriniai dariniai (kūrėsi žemės ūkio 
bendrovės, kooperatyvai, savo žemę 
atgavę ūkininkai pradėjo savarankiš-
ką ūkininkavimą). 

Kokia buvo pradžia? Respubli-
kos Vyriausybė sustabdė kolūkių 
valdybų ir valstybinių ūkių admi-
nistracijų įgaliojimus, buvo suda-
rytos laikinosios administracijos 
kiekviename ūkyje, kurioms buvo 
pavesta užtikrinti jų gyvybingumą 
ir egzistavimą. Apie gamybos plėti-
mą nekalbėta, svarbu buvo išlaikyti 

funkcionavimą. Tačiau toms laikino-
sioms administracijoms svarbiausias 
pavestas darbas buvo apskaičiuoti 
kiekvieno buvusio ūkio dirbančiojo 
atlyginimą, pagal kurį buvo spren-
džiamas indėlis į to ūkio turto kūri-
mą. Tas žmogus įgavo teisę į to ūkio 
turto dalį. 

Mes atstatėme teisę į turėtą žemę 
ir sudarėme sąlygas kurtis pirmie-
siems ūkininkams. Vėliau žemės 
grąžinimo funkcija buvo perduota 
apskritims.

- Kiek Jums vadovaujant rajo-
nui pavyko grąžinti žemės?

- Dabar bijau suklysti, bet mes 
buvom geriausiai respublikoje at-
statantys nuosavybę į žemę. Tai 
buvo neginčijama tiesa, nes dirbome 

sklandžiai, nebu-
vo kažkokių ne-
sutarimų. Nuosa-
vybės atstatymas 
buvo labai sklan-
dus. 

Prisimenu, kad 
dirbant perėjimo 
iš planinės į rin-
kos ekonomiką 

metu reikėjo kurti daug naujų orga-
nizacijų rajone. Pavyzdžiui, tokias 
kaip valstybinę mokesčių inspek-
ciją, darbo biržą, žemės ūkio kon-
sultavimo tarnybą – visiškai naujus 
darinius, kuriuos reikėjo suformuoti 
ir viskuo aprūpinti, kad galėtų funk-
cionuoti. 

- Kiek suprantu, Jūsų valdymo 
metu formavosi ne tik ekonomi-
nės, bet ir tolimesnės kultūrinės 
strateginės rajono kryptys, Jūsų 
parašas turėjo būti ant svarbių 
dokumentų...

- Daug parašų pridėta. Tačiau 
man įdomiausia, kad tuo metu pi-
nigų užteko viskam. Įsivaizduokit 
kokia buvo situacija – iš miesto mo-
kytojai važinėjo į kaimo mokyklas. 
Mokėdavome kelionpinigius, kad 
jie važiuotų ten. Turbūt ir bilietukų 
nerinkdavom, buvo svarbu, kad yra 
pamokų skaičius, kad jie vestų pa-
mokas. Buvo visai kita situacija, o 
mūsų požiūris buvo toks, kad svar-
biausia tarnauti žmonėms. 

Žinoma, buvo ir sėkmingų, ir ne-
sėkmingų sprendimų. Kaip Svėda-
suose buvo atidaryti senelių namai? 
Parapijai buvo grąžintas buvusios 
ligoninės pastatas, tada su klebonu 
kalbamės, ką daryti su tuo pastatu? 
Ekspromtu kilo mintis, kad reikia 
atidaryti senelių namus. Ir sutarėm. 
Tie senelių namai ir dabar funkcio-
nuoja ir, man atrodo, kad yra labai 
populiarūs ir reikalingi. Arba Troš-
kūnų ligoninė. Pamenu, kad sena 
ligoninė buvo mediniuose senuose 
namukuose. Prasidėjo grąžinimas, o 

dabartinės ligoninės pastatas priklau-
sė Aukštakalnio kolūkiui. Valdybai 
buvo pateiktas projektas, kad pastatą 
atiduotume buvusiam Aukštakalnio 
kolūkiui, į jų balansą, ir tegu priva-
tizuojasi. Tada mano iniciatyva buvo 
pasakyta, kad jų balanse pastatas ne-
išbuvo penkerius ar kiek ten metų, 
kiek turėjo priklausyti. Sakiau, kad 
reikia perkelti ligoninę. Gal nesuge-
bėjom atlikti tinkamo remonto, kaip 
dabar padaryta, bet tai žymiai geriau, 
nei buvo tuose medinukuose.

Taip pat ir muzikos mokykla. 
Buvo kova kam turi atitekti pastatas 
– ar bibliotekai, ar muzikos moky-
klai. Mačiau, kad muzikos moky-
klos pastatas tikrai labai apgailėtinas 
ir mano siūlymas buvo, kad pastatą 
atiduotume mokyklai. O biblioteka, 
nors susispaudusi, bet patalpėles tu-
rėjo dar pusė bėdos. Man atrodo, kad 
sprendimas buvo teisingas. 

Tačiau buvo ir nesėkmingų 
sprendimų. Rubikiuose pastatėme 
pradžios mokyklą, kadangi seną 
mokyklos pastatą turėjom grąžinti 
savininkams. Savininkas pareika-
lavo, kad iki rugsėjo 1-os pastatas 
būtų atlaisvintas. Labai skubėjom, 
pastatėm mokyklą su dviem butais 
mokytojams. Nepavyko, nors ji tuš-
čia nėra, ja dabar naudojasi Aknystų 
pensionatas. 

- Bet ar kas tada galėjo progno-
zuoti tokį drastišką žmonių mažė-
jimą?

- Taip, bet iš dabartinės pozicijos 
žiūrint yra, kaip yra, bet kitos išeities 
nebuvo. 

Blokados metu, kai kuro trūko 
visoje šalyje, Anykščių miestas vie-
nintelis iš kaimiškųjų rajonų visą 
žiemą turėjo ne tik šildymą, bet ir 
karštą vandenį. Ir profesinės moky-
klos baseinas buvo eksploatuojamas. 
Tai prabanga, nes nebuvo lankytojų. 
Sutarėme su Kupiškio savivaldybe, 
kad jie atveš mokinių, buvo susita-
rimai su mokyklomis, kad fizinio la-
vinimo pamokas vestų baseine, kad 
baseinas nebūtų tuščias. 

Prabanga, bet kur esmė? Mes 
išsaugojom baseiną. Jei jis būtų 
prastovėjęs visą žiemą nešildomas, 
jis būtų sugriuvęs. Dabar, kai žinai, 
kaip jis veikia, kad yra labai naudin-
ga vieta anykštėnams, džiugu, jog 
tada jis buvo išsaugotas. 

Tačiau nenoriu, kad atrodytų, jog 
giriuosi – stebuklų nebuvo padaryta, 
toks buvo mano darbas, toks buvo 
laikmetis, toks buvo gyvenimas. 

...blokados metu, kai kuro 
trūko visoje šalyje, Anykš-
čių miestas vienintelis iš 
kaimiškųjų rajonų visą žie-
mą turėjo ne tik šildymą, bet 
ir karštą vandenį...

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 nera-
šys, nes mokyklėlės principas – 
savanoriškumas. Svarbu atsineš-

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

moksleivius į Jaunųjų žurnalistų mokyklėlę.
ti tik norą ir gerą nuotaiką!

Užsiėmimus mokyklėlėje veda 
„Anykštos“ žurnalistai: „Anykštos 
redakcija“ leidinių grupės vadovė – 
vyriausioji redaktorė Gražina Šmi-
gelskienė, žurnalistas, fotografas, 
fotomenininkas Jonas Junevičius, 
internetinio portalo www.anyksta.
lt redaktorius Robertas Aleksiejū-

nas, žurnalistai Daiva Goštautaitė, 
Vidmantas Šmigelskas, Linas Bi-
tvinskas, 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 komuni-
kacijos pagrindų. 

- ANYKŠTA

Pirmasis užsiėmimas vyks kovo 2 dieną, trečiadienį, 15 
valandą „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai). 
Daugiau informacijos telefonu (8-687) 25892.



  

2016 m. kovo 1 d.PASTOGė

tautos balsas
Savo nuomonę išsakykite 

paskambinę į 
„Anykštą“ 

(8-381)  5-82-46,  

Istorinis kadrilis

Didysis kaimas kadaise pri-
klausė legendinei Pienionių 
seniūnijai, Paliuminio slėniu 
tekėjusios, iš šonų dar ir kitų ma-
žesnių upelių versmės sutelktos į 
didelį padvarės tvenkinį, sukdavo 
malūno girnas. Pienionių dvaras, 
nors ir didžiulės valdos admi-
nistracijos centras, nebuvo labai 
ištaigingas, jo įdomybės užsiliko 
surašytos senuose inventoriuose, 
tačiau taip ir neišsprendė iki šiol 
tvyrančių abejonių - valdytojo re-
zidencija turėjusi būti ir didesnė, 
ir prašmatnesnė.

Šituos ir daugybę kitų lietuviš-
kosios istoriografijos paslapčių 
sprendė šio kaimo sūnus, isto-
rijos profesorius, akademikas 
Juozas Jurginis. Nuo pat anksty-
vosios jaunystės socialdemokra-
tinėmis idėjomis užsikrėtęs dar 
tarpukariu turėjo progos nuke-
liauti į Skandinavijos šalis, pabu-
voti Amerikoje. Išmokęs rašyti ir 
įgimtą talentą su kryptingu darbu 
sujungęs, daug pasiekė. Istoriją 
jis lygino su poezija, mylėjo savo 
gimtąjį kaimą, suvokė, kad tėvy-
nė žmogui yra brangiausia. 

Netolimas kaimynas Juozas 
Gindrėnas kunigu tapo, klebona-
vo ir netolimame Surdegyje, ten 
puikiausiai su visais sugyveno, 
vaisingai Dievo mokslą skleidė 
ir tame krašte visų taip mėgiamą 
miežinį alutį pamėgo. Parašė ir 
maldaknygę, turėjo savyje žo-
džių, kuriais kiekvienas katalikas 
į savąjį Dievą ir šventuosius nuo-
latos kreiptis gali.

Gojaus pasaulis

Visai netoliese, ties kelių kryž-

Kalvynų soste - Vikonių Gojus Raimondas GUOBIS

Tuoj už Anykščių, smagiu plentu nuvažiavus kiek daugiau nei 
tris kilometrus, kairėje atsiveria platus Paliuminio slėnys, už kurio 
aukščiausioje apylinkės kalvoje stūkso penki Vikonių gojaus vien-
kiemiai. Tai dalis Vikonių kaimo, kuris dėl didumo kadaise „Viko-
nių Rosija“ buvo vadinamas. Žemės buvę beveik 600 ha, 1923 m. 
surašinėtojai surado 45 sodybas ir 251 gyventoją. 

Įdomu, kad amžių vėtrose kiek sumenkę, bet per paskutinį de-
šimtmetį, kai visur gyventojų mažėjo, Vikonys paaugo - nuo 140 
iki 165 gyventojų.

kele, ten, kur geležinkelio linija 
vieškelį perkerta, yra dabar jau 
lyg ir negyvenamas Pagojės kai-
mas. Pakalnėje bangavęs nedi-
dutis ežerėlis pražuvęs - mat jį 
„Švyturio“ tvenkinio vandenys 
užliejo - kaip jūra visu slėniu 
banguoja. Nuolat pagalvodavau, 
kad jei yra Pagojė, tai kažkur ne-
toliese turėtų būti ir Gojus. 

Ir kaip nudžiugau, kai Svėda-
suose sutikta šneki moteriškė Va-
lerija Šatkuvienė prasitarė, kad iš 
Vikonių kaimo kalno, vadinamo 
Gojumi, kilusi. Tai ir papildžiau 
savo žinojimą daug naujo suži-
nodamas. Dar ir apie Sindiką, le-
gendinį senolį, kuris pypkę rūky-
davo, pasakodavo nesustodamas 
ir be galo savo širmąją kumelaitę 
mylėjo. Sakydavo, kad jai, tai jo 
numylėtinei, jau penkiasdešimt 
metų. Laiko vėjai negailestingi 
-  ir jį, ir jo gyvulėlį, pavieške-

lės simboliu tapusį, į tolimus už-
maršties tyrus nuskraidino. Bet 
man veriasi  Gojaus pasaulis.

Šulinio paslaptis

Smagus senolis Didžiulis už-
siminė, kad kai pusberniu buvo 
ir nuo Andrioniškio vieškeliu į 
Anykščius keliaudavo, smalsiai į 
vienkiemius ant paslaptingos kal-
vos žvelgdavo, didžiausia mįslė 
jiems būdavusi, kaip gali tokio 
aukšto kalno viršūnėje iškastame 
šulinyje būti vandens. Galiausiai 
kartą nepatingėjo iki šulinio nuei-
ti ir įsitikino, kad nors šulinys ir 
gilus, bet vandens jame netrūksta 
ir jis ten laikosi niekur neištekė-
damas, neišsisunkdamas. 

Čia pat ir buvusi Paliuminio 
patiltė, kurioje prieš Kalėdas so-
diečiai sugaudavę labai didelių 
vėgėlių. Ten pakalnėje ir versmy-
nų būdavę. Ritinį įleidę žmonės 
gerdavo net melsvą salstelėju-
sį, toks buvęs gardus, vandenį. 
Šaltinis tik apie Grabnyčias, per 
didžiuosius žiemos šalčius, ap-
stingdavo - pasidengdavo plonu 
ledeliu.

Vieškelis buvo tikra pasaulio 
žinia. Matydavo, kas kada prava-
žiuodavo - ar tai per karus, suiru-
tes, ar taikoje. Štai visi matyda-
vo, kaip kaimynas Kučys įgėręs 
varydavo arklį, kiek tas begali, 
kaip į atlaidus arkliai lėkdavo 
linksmu smagiu žingsniu, o kars-
tą priekyje laidotuvių eisenos 
veždami sunkiai, galvas nuleidę, 
kanopomis knapsėdavo...

Tokių tad pastebėjimų man 
gausiai Valerija Pipiraitė-Šat-
kuvienė, kuri dabar Svėdasuose 
ramioj gatvelėj paežerėje tebe-
gyvena. Ir apie darbus moteriš-
kus pasakojo, apie tuos, kuriuos 
nuo pat mažens pamėgo, ta lino 
pasaka stebuklingoji visą gyve-
nimą lydėjo - kiek priausta, kiek 
priverpta. Tik aštuntą dešimtį be-
baigdama užkėlė ratelį – „kala-
vartą“ ant aukšto, nusprendė, kad 
nebereiks. Bet bibliotekininkės 
sumanė edukacinę popietę ir teko 
vėl jaunimui verpimo stebuklus 
parodyti. Ir tie mokinukai bandė, 
bet įgudimo reikia, kad lygus, 
vienodas siūlas verptųsi.

Šventvietės gyventojai

Gojais lietuviai vadindavo 
šventas giraites, ąžuolynus, matyt, 
ir čia kadaise toks medynas buvo, 
gal net ugnis šventa kūrenama 
buvo. Niekas apie tai nebepasa-
kys, bet kai 1929 m. sodžius išsi-
skirstė į vienkiemius, legendinėje 
kalvoje įsikūrė penkios sodybos: 
Juliaus Naviko, Povilo Kazlausko, 
Jono Baniūno, Karolio Pipiro ir 
Motiejaus Pipiro.  Gražiai kasdie-
nius darbus dirbo, nuo rūpesčių ir 
bėdų vaduodamiesi ir džiaugsmų 
nuolatinių lydimi

Šių vikoniečių žydas buvo 
Monka, turėjęs nedidelę smulkių 
prekių krautuvėlę patiltėje prie 
malūnininko Karvelio, į savo 
kiemą arklius pasistatyti, kam-
baryje sušilti, apsitvarkyti leidęs. 
Sovietams užėjus kai kurie žydai 
tarsi pakvaišo, iki tol tyliai laikę-
si, lietuviams ėmė grasinti, kad 
tai jų galvomis kaip akmenimis 
gatves ir aikštes „brukavos“. Kai 
prasidėjo karas, nelinksma buvo 
šitiems paraudonavusiems, na, ir 
visai išrinktajai tautai.

Kuomet 1944-ųjų liepą vokie-
čiai traukėsi, rusai nuo Šventosios 
slėnio į aukštumas veržėsi, Pipirų 
kieme pasistatęs kulkosvaidį ilgo-
kai vokiečių karys į priešus šaudė. 
Galiausiai į koją kliudytas, šlub-
čiodamas spruko, net ginklą pali-
ko, dar ir netolimą sodybą padegė 

idant galėtų dūmais prisidengti. 

Nuostabi čia vieta

Per Paliuminio slėnį pranėrus, 
vėl į kalną kylant į kairę atitrūksta 
senojo istorinio vieškelio atkar-
pa, o nuo jos jau menkas kelelis į 
Gojų. Pirmoji sodyba gyvybe ne-
pasitinka, antrojoje ambrija didelis 
šuo. Didelis apkūnus vyras iš vie-
tinių genties Jonas Pipiras ir jo pati 
linksmuolė Vincė šypsenomis ir 
šnekta geruoliška mane sutinka. 

Nuostabi čia vieta - kelias kaip 
ant delno, tai viską mato ir gal 
viską žino. Iš tėvų senelių tas is-
torijas senovės girdėjo. Ne taip 
senai čia vištos dar iš kareiviškų 
šalmų gerdavo, bet dabar tos karo 
relikvijos kažkur nusimetė ar kas 
pasiėmė, išprašė. Gerai čia gyven-
ti - tikriausias aukštumų sostas: 
gerokai žemiau slėnyje boluoja 
bažnyčios bokštais besipuikuo-
jantis Anykščių miestas, plentas 
kaip ant delno matyti. Linksmy-
bės tai kaip ir visiems nebelabai 
jauniems žmonėms - su savaisiais 
pabuvimas, susitikimas su bičiu-
liais, pažįstamais, dar ir televizo-
rius, radijas, ypač rudenį, žiemą, 
kai tokie praamžiškai ilgi vakarai. 
Aplink sodybose tai gyvena, tai 
negyvena, o štai vienoj dažnai 
linksma kompanija smagių mer-
ginų suklijuota, savaip džiaugsmu 
amželį žmogiškąjį gaivina. 

Perskaičius Leono Alesionkos pu-
blikaciją „Didžiosios tiesos sakymo 
metas“ („Anykšta“,- 2016-02-23) pri-
siminiau pokarį, ir, manau, kad ne visi 
lietuviai buvo žydšaudžiai, o kai kurie 

Ne visi lietuviai buvo žydšaudžiai
netgi stengėsi žydus gelbėti.   Dar vai-
kas buvau, tačiau prisimenu pirmąją 
karo vasarą vienkiemyje prie Kurklių.

Žydai traukėsi būreliais iš mies-
telio. Tokioj atokioj kaimo daržinėj 

vienoje pusėje slėpėsi nuo karo lie-
tuviai, o kitoj – žydai. Susidraugavau 
su žydų vaikais, mama jiems išvirda-
vo valgyt. Vėliau jie pasitraukė tolyn, 
nežinau jų likimo.

Būtų įdomu, jeigu seni žmonės 
prisimintų tuos baisius laikus, gal at-
sirastų ir tokių prisiminimų, kaip lie-
tuviai gelbėjo žydus.

Antanas ČIUkŠYS, Anykščiai

Legendinio Gojaus ir apylinkės  kalvynų merginos tuoj po 1950-
ųjų: pirmoje eilėje iš kairės Janė Žeimytė ir Janė Pajerskaitė iš 
Kuniškių; antroje eilėje - Valerija Pipiraitė, Vanda Pakalnytė  iš 
Vikonių ir būsima Kučienė iš Zablockų.

Gojaus vienkiemių schemą nusibraižiau klausydamasis Valeri-
jos Šatkuvienės pasakojimo.

Valerijos Pipiraitės-Šatkuvienės (dešinėje) gyvenimas teka ir 
bažnytinių švenčių gaivinamas.

Istoriniame senelių vienkiemyje gyvena Jonas Pipiras.
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Linas BITVINSKAS

Pasirodo, nenaudingų augalų 
nebūna. Kiek mes vargstame su 
kiečiais –  jų net ožkos neėda.
Dalgius šitie sustabarėję auga-
lai irgi gadina. 

 Tačiau greitu laiku šis au-
galas iš papastos šiukšlės gali 
virsti tiesiog aukso vertės vais-
tažole.  Kalifornijos universite-
to (JAV)  mokslininkai ištyrė, 
kad kovoje su vėžiu gali stipriai 
padėti paprastas augalas - vien-
metis kietis, kurio preparatas 
sunaikina 98 procentų vėžinių 
ląstelių. Augale yra medžiagos 
artemizino, kuris ir buvo taiky-
tas vėžiui gydyti. Vartojant vien 
tik artemiziną sergant plaučių 
vėžiu, vėžinių ląstelių sumažėja 
28 procentais, o preparatą var-
tojant kombinuotai su geležies 
preparatais, rodikliai šokteli iki 
trijų kartų. 

Dar reikia pabrėžti, kad iš 
kiečių pagamintas preparatas, 
skirtingai nuo kitų preparatų, 
dabar naudojamų vėžio gy-
dyme, visiškai nekenksmin-
gas sveikosioms ląstelėms.  
Beje, mokslininkai tikina, kad 
vėžinių ląstelių naikinimas 
vyksta žaibiškai – užtenka  16 
valandų, kad preparatas, paga-
mintas iš kiečių, sunaikintų iki 
98 proc. vėžio. Viena iš vaistų 
gamintojų JAV planuoja paga-
minti kasmet po 60 tonų šios 
medžiagos ir tikisi tikro pro-
veržio vėžio gydyme. 

Lietuvoje geriausiai  yra ži-
nomos dvi kiečių rūšys: vien-
metis kietis ir kartusis kietis. 
Kiečio tėvyne laikoma Viduri-
nė Azija. 

Kietis nuo seniausių laikų 
naudojamas kinų liaudies me-
dicinoje ir Indijoje kaip orga-
nizmą stiprinanti ir kirminus 
varanti priemonė. 

O kai dar ištirs mokslininkai 
žliūges ir balandas, tai nė daržų 
ravėti nebereiks - nekils ranka 
rauti naudingųjų augalų. 

horoskopas jūsų jausmingumas, dėmesingu-
mas gali būti suprasti ne visiškai 
taip, kaip tikitės.Galbūt antroji 
pusė, pašnekovas nori kažko kito.

VĖŽYS. Ddarbe gali tekti pa-
dirbėti už du. Nemėginkite simu-
liuoti - paskubomis, neatsakingai 
atliktas darbas atneštų nemalonu-
mų. Gana daug dėmesio skirsite 
savo sveikatai, įvaizdžiui arba na-
miniams augintiniams.

LIŪTAS. Puikiai seksis tiems, 
kurie užsiima šou verslu, organi-
zuoja pramogas, varžybas, moky-
mus ir pan. Jeigu visas jūsų dė-
mesys bus nukreiptas į vaikus, tai 
šiandien ypač seksis su jais ben-

drauti, ugdyti jų gabumus, mokyti
MERGELĖ. Jei ne fiziniai ne-

galavimai, tai jausminės dilemos 
drums jums nuotaiką. Visgi gali-
te puikiai pasidarbuoti namuose, 
buityje. Venkite šeimyninių konf-
liktų. Saugokitės sukčių, vagių, 
venkite svaigalų.

SVARSTYKLĖS. Neblogai 
seksis gilintis į aktualius klausi-
mus, kaupti informaciją, ją ap-
doroti, rašyti laiškus, tvarkyti 
įvairius raštus, sutartis. Pasiju-
site atgavę sugebėjimą džiaugtis 
smulkmenomis, paprasčiausiu 
bendravimu.

SKORPIONAS. Prarasite sai-

AVINAS. Regis, produktyviai 
padirbėsite internetu - rasite do-
minančią informaciją, užmegsite 
ryšį. Įmanoma parama iš įtakingų 
pažįstamų. Galima žinia iš toli.

JAUTIS. Palankus metas pavel-
dėjimo, mokesčių, investicijų rei-
kalams tvarkyti. Įmanomas ryškus 
atsinaujinimas arba slegiančios 
naštos atsikratymas. Tikriausiai 
finansiniuose ir darbo reikaluose 
nevengsite rizikos. Pasisaugokite 
sukčių.

DVYNIAI. Pasižymėsite gebė-
jimu lanksčiai bendrauti. Tačiau 

ko pojūtį, jei užsuksite į prekybos 
centrą. Tikriausiai iššvaistysite 
pinigų gražiems daiktams, gardu-
mynams, o vėliau dėl to graušitės 
bei kursite įvairius pasiaiškini-
mus.

ŠAULYS. Galima tikėtis pasi-
tenkinimo iš socialinės, visuome-
ninės bei kūrybinės veiklos, savo 
vaidmens kolektyviniame projek-
te ir pan. reikalų. Jausitės nuvei-
kę kažką reikšminga arba suteikę 
gerų įspūdžių aplinkiniams.

OŽIARAGIS. Jeigu įmanoma, 
palepinkite save poilsiu ir ramybe. 
Nesistenkite įsiteikti draugams ir 
nedalyvaukite kolektyviniuose 

susibūrimuose, jei jaučiate, kad 
norisi atsiriboti. Labiau įsiklausy-
kite į giluminius sielos poreikius. 

VANDENIS. Visą dieną su 
įvairiais pasiūlymais jus aktyviai 
atakuos seni ir nauji pažįstami, 
draugai. Gali būti, kad dalyvauda-
mi masiniame renginyje užmegsi-
te reikšmingų ryšių.

ŽUVYS. Reikės įtempt valią, 
kad pajėgtumėte atlikti būtinus 
reikalus, kurių pasirodys visa gau-
sybė. Vienaip ar kitaip gali būti pa-
veiktas jūsų profesinis ar politinis 
statusas, autoritetas. Vakare kils 
noras svaigintis alkoholiu ar kt.

 -ELTA

Tradicine šimtadienio daina ren-
ginį pradėjo šešios abiturientų klasės 
ir jų auklėtojos. Po jos – oficialioji 
dalis: gimnazijos direktorė Regi-
na Drūsienė dvyliktokams linkėjo, 
kad „tikimybė, jog išsipildytų visos 
jų svajonės, visada artėtų prie vie-
neto...“, tėvelių atstovai džiaugėsi 
garbe abiturientus pasveikinti nuo 
scenos.

Po sveikinimų renginį trumpam 
į savo rankas perėmė į paveikslo 
rėmus sulipusios abiturientų auklė-
tojos. „Auklifų koliažas pagal po-
puliariąją XX a. liaudies kūrybą“, – 
inscenizacijos pavadinimą paskelbė 
viena iš „auklifų“, lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoja Ona Jakimavi-
čienė. 

Prieš keliolika metų buvusių po-
puliarių „atminimų“ žodžiais, svei-
kinimų koncertų eilėmis bei savo 
sugalvotais eilėraštukais mokytojos 
dvyliktokams linkėjo visko labai 
daug, taip pat žadėjo prisidėti ir prie 
būsimų abiturientų vaikų išlaikymo: 
„Kai turėsit gausią šeimą, gal 15 vai-
kų, parašykit telegramą, jums atsių-
sim pampersų...“

Abiturientai savo spektakliui pasi-
rinko meilės temą. Gimnazijos reži-
sieriaus Alvydo Navalinsko režisuo-
tame spektaklyje moksleiviai rodė 

Laikas iki egzaminų pradėtas 
skaičiuoti griausmingu renginiu
Praėjusį penktadienį XX-oji Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 

abiturientų laida pradėjo skaičiuoti šimtą dienų, likusias iki bran-
dos egzaminų pradžios. Net tris valandas trukusiame renginyje 
mokslai buvo kiek primiršti – į sceną sugužėjo Hogvartso burtų 
mokyklos burtininkai, meilės peripetijas narpliojo abiturientai, 
„savo“ vaikų nepamiršo ir dvyliktokų auklėtojos.

ištraukas iš gerai žinomų klasikinių 
ir modernių pjesių. Pradėję nuo V. 
Šekspyro „Romeo ir Džiuljetos“ di-
alogo abiturientai meilės keliu atke-
liavo iki pat šių dienų moderniosios 
literatūros. 

Po dvyliktokų pasirodymo į sce-
ną žengė garsiosios poteriados vei-
kėjai – Hogvartso burtų mokyklos 

auklėtiniais persirengę vienuolikto-
kų atstovai. Keturių koledžų: Grifų 
Gūžtos, Klastūnyno, Varno Nago 
bei Švilpynės – burtininkai ir burti-
ninkės dvyliktokams įteikė po kelias 
nominacijas. Metų aktoriumi tapo 
Einius Pajarskas, Metų alfa nomi-
nacijoje laimėjo Algirdas Kalinovas, 
Metų relikviją gavo Linas Bečelis, 
Metų šokėja tapo Goda Mikalajū-
naitė, Metų dainininke – Laura Mi-
kučionytė...

Kaip ir pradėjo, taip renginį ir pa-
baigė abiturientai. Saldžias dovanas, 
gėlių puokštes, padėkos žodžius jie 
skyrė gimnazijos vadovams, dabar-
tiniams ir pirmiesiems savo mokyto-
jams, vienuoliktokams.

Tačiau nors ir graži, apie 200 žmo-

nių talpinanti gimnazijos salė, vis 
dėlto buvo per ankšta šimtadieniui 
– vien abiturientų čia mokosi 158, o 
savo vaikų švente pasidžiaugti atė-
jo ir tėveliai, dalis vietų buvo skirta 
mokytojams. Vienuoliktokams prisi-
sėsti pavyko tik tada, kai savo vietas 
paliko ir vaidinti nuėjo dvyliktokai. 

Išsidalinę vienuoliktų įteiktus ates-
tatus, dvyliktokai išvažiavo švęsti į 
kaimo turizmo sodybą „Gojus“. 

Tiesa, vakarėlis nepraėjo be in-
cidentų – į sodybą atvažiavo ne-
kviestas jaunimas iš miesto, tad 
gimnazistams du kartus teko kviesti 
policiją...

Šiemet Anykščių rajono mokyklas 
baigia 208 abiturientai. 

- ANYKŠTA

Staigmena abiturientams – šmaikštus auklėtojų spektakliukas 
paveikslo rėmuose...

Dvyliktokų meilės evoliucijai „dirigavo“ pernai metais gimnazi-
jos prezidente buvusi Brigita Ramanauskaitė.

Hogvarsto burtų mokyklos auditorija salę pavertė raganomis ir burtininkais persirengę vienuoliktokai.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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Vyr. redaktorė

 gimė
Austėja ARAMINAITĖ, gimusi 02 20
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 pro memoria
Anykščių mieste
Virginija GENIENĖ, gimusi 1959 m., mirė 02 24

Anykščių seniūnijoje
Ona UNDZĖNIENĖ, gimusi 1942 m., mirė 02 22

Debeikių seniūnijoje
Vytautas GALVONAS, gimęs 1957 m., mirė 02 23
Jonas RUDĖNAS, gimęs 1955 m., mirė 02 24

Kurklių seniūnijoje
Simas MARKEVIČIUS, gimęs 1940 m., mirė 02 27

Troškūnų seniūnijoje
Ona INČIŪRIENĖ, gimusi 1935 m., mirė 02 27

“Teleloto”Lošimas Nr. 1038 
Data: 2016-02-28

Skaičiai: 65 62 54 49 23 50 01 
02 60 26 63 40 33 04 46 29 72 
15 67 08 38 59 16 71 06 52 48 
53 21 32 20 43 03 64 74 22 56 
58 (keturi kampai, eilutė, įstri-
žainės) 12 47 44 70 25 41 55 
05 24 11 (visa lentelė)

 
Papildomi prizai
 0427622 3000 Eur 0232500 

500 Eur 0100681 Automobilis 
“Hyundai i20” 0350183 
Automobilis “Suzuki Vitara” 
047*852 Pakvietimas į TV stu-
diją 019*679 Pakvietimas į TV 
studiją 015*416 Pakvietimas į 
TV studiją 032*753 Pakvietimas 
į TV studiją

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.30 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.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

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

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

Tel. (8-622) 09326.

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

Tel. (8-614) 07502.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Nekilnojamasis turtas

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

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

Pusę namo Kavarske, šalia 
bažnyčios, su pagalbiniais pas-
tatais: sandėliukas, malkinė, 
rūsys. Plotas 45 kv. m, sklypo 
plotas 7,5 arai. 3600 Eur

Tel. (8-679) 76411.

Skubiai - dviejų kambarių butą 
plytiniame name, patogiame 
aukšte (atlaisvintas).

Tel. (8-698) 51269.

Kuras

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

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

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

Tik pas mus palankiausiomis 
kainomis galite įsigyti:

Autonominius dūmų detektorius,
Autonominius smalkių detektorius,
Gaisro vietinės garsinės signalizacijos kom-
plektus,
Gaisro signalizacijos komplektus, siunčian-
čius pranešimus į mobilų telefoną.

Teirautis darbo metu telefonais: 
(8-381) 5-42-89, (8-616) 47476.

Įmonių, organizacijų vadovams ir ūkininkams privalomi darbų 
saugos ir priešgaisrinės saugos kursai! 

Renkamės kovo 8 d., 9 val. UAB “Jonroka” patalpose, Taikos g. 9 
Rokiškis.Tel. (8-698) 70127.

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

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

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

Kita

UAB TOLMANA brangiai - juo-
dojo metalo laužą. Klientui pagei-
daujant pasiima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas. Brangiai perka įvairų 
mišką. 

Tel. (8-630) 57490.

Medienos atraižas pakais, su-
pjautas. Kaladukus.

Tel.: (8-622) 44850, 
(8-609) 91007.

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

Tel. (8-629) 76267.

Kita

Darbinį 8 metų arklį.
Tel. (8-674) 62697.

Kiaulę.
Tel. (8-604) 16375.

Rotacines šienapjoves, purkš-
tuvus, barstomąsias, bulvių ka-
samas, sodinamas, lėkštinius 
skutikus, frezus, kultivatorius, 
vagotuvus, plūgus „Kverneland“, 
kt.

Tel. (8-612) 57075.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

įvairūs
Jauna, tvarkinga, dirbanti šeima 

išsinuomotų namą ar namo dalį.
Tel. (8-677) 12506.

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. 

Parduoda raudonųjų dobilų sė-
klą 1 kg/1,5 Eur. Perka grūdų, žo-
lių valomąją. Ventiliatorių, grūdų 
elevatorius, sraiges ar jų dalis. 

Tel. (8-698) 87312.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Suteikia paskolą už užstatą (įvai-
rus nekilnojamas turtas). 

Tel. (8-694) 13180.

Trinkelių klojimas, plytelių, laiptų 
klijavimas bei aplinkos tvarkymas. 

Tel. (8-672) 15702.

Mūro darbai, fasadų šiltinimas, 
šlaitinių stogų remonto, keitimo 
darbai. Suteikia garantijas, išrašo 
sąskaitas. 

Tel. (8-672) 15702.

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

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

Tel. (8-686) 92172.

Ilgastrėliu ekskavatoriumi 
kasa tvenkinius, valo senus. 
Remontuoja kelius.  Atlieka ki-
tus žemės lyginimo - kasimo 
darbus. 

Tel. (8-698) 86641.

Kasimo darbai mini ekskava-
toriumi. Vandentiekio, kanaliza-
cijos, nuotekų, kabelių klojimas, 
pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

siūlo darbą

REIKALINGAs

 sUVIRINTOjAs. 

Darbas prie transpor-

to priemonių remonto. 

Tel. (8-698) 46745.
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Albinas, Tulgaudas, Rusnė, 
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Simplicijus, Eitautas, Dauta-
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Kunigunda, Uosis, Tulė, Noni-
ta.

Kazimieras, Daugvydas, Dai-
na, Vaclava, Kazys, Vacė.
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Kadaise, dar prieškario laikais, 

patriotiškai nusiteikę lietuviai vis 
kartojo žodžius: „Mes be Vilniaus 
nenurimsim!” ir žūtbūt stengė-
si šį miestą išvaduoti iš okupan-
tų lenkų... Seniai tai buvo. Bet, 
prisimenant mūsų tautos istoriją, 
kažką panašaus galima įžvelgti ir 
Anykščių krašte. Nes čia, nori ar 
nenori, labai jau išryškėja daugelio 
žmonių troškimas kažkuo išsiskirti 
iš kitų, nenurimti,  pasireiškia kone 
liguistas noras būtinai tapti kieno 
nors sostine. 

Andrioniškis jau kuris laikas 
tituluojamas „Lietuvos partizanų 
sostine“. Negana to, tai kur nors 
interneto svetainėje, tai kokioje re-

Neramu be sostinės vardo
klamoje vis šmėsteli pavadinimas 
„Andrioniškis - Andrių sostinė“. 
Neseniai svėdasiškiai, organizavę 
įspūdingą Lietuvos valstybės at-
kūrimo dienos minėjimą, renginio 
šūkiu pasirinko žodžius: „Svėdasai 
- Vasario 16-osios sostinė Aukš-
taitijoje“. Mat, šio renginio metu 
buvo  prisiminta tautos patriarcho, 
Nepriklausomybės akto signataro 
dr. Jono Basanavičiaus viešnagė 
Svėdasuose. Tačiau toks svėda-
siškių iššūkis tikriausiai nelabai 
patinka kurkliečiams, kurie, pa-
gerbdami savo kraštietį inžinierių, 
Nepriklausomybės akto signatarą 
Steponą Kairį, jau senokai skel-
biasi, kad „Kurklių kraštas - Vasa-

rio 16-osios sostinė“. Prisimenant 
knygnešių  veiklą carizmo  laiko-
tarpiu, Viešintas ir Andrioniškį 
ima kai kas ir pavadina „Knygne-
šių sostine“, esą šiose apylinkė-
se aktyviai reiškėsi draudžiamos 
spaudos platintojai.  Suskaičiuoti 
panašias „sostines“, esančias rajo-
no vietovėse, nepakaktų ir dviejų 
rankų pirštų... Ir neatsitiktinai. Juk 
puikiausi pavyzdžiai yra pačiuose 
Anykščiuose.  

Dar nuo sovietmečio laikų 
Anykščiai vadinami „Lietuvos ra-
šytojų sostine“. O su kokiu pasidi-
džiavimu prieš keletą metų buvo 
tariamas „Anykščių – Lietuvos 
kultūros sostinės“ vardas! Kaip šio 

„svarbaus“ titulo prisiminimas dar 
ir dabar tebestovi  ir patiems anykš-
tėnams, ir atvykstantiems svečiams 
sukeliantys šypseną meniniai – ne 
meniniai akcentai. 

To dar negana. Kai kurių anykštė-
nų svajonėse - Anykščių - Europos 
kultūros sostinės titulas. O kai ant 
Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio 
bus pastatyta medinė pilis, be abe-
jo, anykštėnai  sieks tikros sostinės 
vardo. 

Juk ne vieną dešimtmetį svaičio-
jama apie karaliaus Mindaugo pėd-
sakus, paliktus Anykščių žemėje, 
apie jo pilį, stovėjusią ant Vorutos 
piliakalnio. Tad, ar nenusipelno 
Anykščiai istorinės Lietuvos sos-
tinės vardo? Kuo mes blogesni už 
Trakus ar Kernavę?

Mes be sostinės tikrai nenurim-
sim !      

Jonaitis, baigęs rūkyti, numetė 
nuorūką ant žemės.

Iš karto atsirado darbo kiemsar-
giui Antanaičiui, kurio šluota jau 
buvo bebaigianti subyrėti.

Jis užsisakė naują šluotą iš kaž-
kokios artelės, o tie davė užsaky-
mą medžio apdirbimo kombinatui 
šluotvirbiams.

Kombinatas užsakė nemažai me-
dienos iš Varėnos girininkijos, kuri 
iškart ėmė kirsti medžius.

Taip ir prasidėjo…
Girininkams reikėjo benzino, 

benzopjūklų, kirvių, batų… Užsa-
kymai vis didėjo ir Lietuvos eko-
nomika ėmė atsigauti.

Bet tada kiemsargis Antanaitis 
pastatė šiukšlinę…

Ir visa ekonomika sužlugo.

“Penkiasdešimt pilkų 
atspalvių” gavo “Auksinę 
avietę” - pripažintas
blogiausiu 2015 m. filmu

Erotinė drama “Penkiasdešimt 
pilkų atspalvių” (Fifty Shades of 
Grey) šeštadienį susižėrė krūvą 
“Auksinių aviečių” - Holivudo gė-
dos apdovanojimų, skiriamų pras-
čiausiems filmams ir aktoriams. 
Apie tai rašo AFP.

“Penkiasdešimt pilkų atspalvių” 
apdovanojimą už blogiausią 2015 
m. filmą pasidalino kartu su “Fan-
tastišku ketvertu” (The Fantastic 
Four). E. L. Džeims (E. L. James - 
Erika Mitchell) knygos “Penkiasde-
šimt pilkų atspalvių” adaptacijai taip 
pat teko atsiimti prizą už blogiausią 
scenarijų. O jame vaidinę Džeimis 
Dornanas (Jamie Dornan) ir Dako-
ta Džonson (Dakota Johnson) pa-
skelbti blogiausiais aktoriais. Filmo 
žvaigždės taip pat apdovanotos kaip 
blogiausia pora ekrane. “Fantastiš-
kas ketvertas” ne tik vienas iš dvie-
jų blogiausių filmų - jo direktoriui 
Džošui Trenkui (Josh Trank) įteik-
ta “Auksinė avietė” už blogiausią 
tęsinį, perdirbinį ar kopiją. Pasi-
žymėjo ir “Oskarų” laureatas Edis 
Redmeinas (Eddie Redmayne). Jis 
paskelbtas prasčiausiu antraplaniu 
aktoriumi už imperatoriaus Balemo 
Abrasakso vaidmenį filme “Jupite-
rė: Pabudimas”.

Gražiausia Vokietijos 
karve vėl išrinkta Leidi Gaga

Gražiausia Vokietijos karve 

vėl išrinkta Leidi Gaga (Lady 
Gaga). Verdene vykusiame gro-
žio konkurse ji rungėsi su 170 
kitų gražuolių. Leidi Gaga ne-
demonstravo jokių žvaigždės 
manierų, nesispyriojo ir atrodė 
atsipalaidavusi. Devynerių metų 
karvė gražiausia buvo tituluota 
jau 2015-aisiais.

„Ūkininkams yra didžiulė gar-
bė čia laimėti”, - sakė konkursą 
organizavusios veisėjų organi-
zacijos „Masterrind” vadovas 
Hartmutas Cingelis (Hartmut 
Zingel). Leidi Gagos šeimininkas 
Henrikas Vilė (Henrik Wille) pa-
aiškino savo augintinės sėkmės 
paslaptį: „Karvės negalima trak-
tuoti kaip gamybinės mašinos. Ją 
reikia ir suprasti ir kartais palikti 
ramybėje”.

Svarbus karvių vertinimo kri-
terijus konkurse buvo jų tešmuo.

Namuose Leidi Gaga turi savo 
aptvarą, kad nesusižalotų. Į par-
odas ji vyksta su savo “kirpėja”. 
Ir kitos konkurso dalyvės prieš 
pasirodymą gražinamos, be kita 
ko, naudojamas aliejus, pudra ir 
plaukų lakas. 

Gyventojai ant pašto ženklų 
norėtų matyti ir cepelinus, 
ir pabėgėlius

Lietuvos gyventojai kitų metų 
pašto ženkluose norėtų matyti 
ateities vizijas, pasakų ir kom-
piuterinių žaidimų herojus, ku-
linarinį Lietuvos pasididžiavimą 
- cepelinus, be “balvonų” likusį 
Vilniaus Žaliąjį tiltą ir net pabė-

gėlius. Tokių pasiūlymų sulaukė 
Lietuvos paštas.

“Gyventojai, siūlydami pašto 
ženklų temas, dažnai atsižvelgia į 
to meto aktualijas, todėl sulaukė-
me pasiūlymų kitąmet leisimais 
pašto ženklais atkreipti dėmesį 
į Lietuvos saugumo problemas, 
pažymėti šauktinių kariuomenės 
atkūrimą ar net atspindėti šiuo 
metu Europą krečiančią pabė-
gėlių krizę, ir šitaip esą skatinti 
toleranciją migrantams”, - prane-
šime spaudai cituojamas Lietu-
vos pašto Pašto ženklų leidybos 
departamento vadovas Ervinas 
Vaišnoras.

Tarp gyventojų pasiūlytų temų 
2017 metų pašto ženklams leisti 
- Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
ir Abiejų Tautų Respublikos ka-
ralių, poetų, iškilių visuomenės 
veikėjų gimimo metinės, būsimų 
Lietuvos kultūros sostinių - Klai-
pėdos, Marijampolės, Rokiškio 
- įamžinimas, šalies krepšininkų 
laimėjimai ir sambo imtynės, Re-
formacijos Lietuvoje 500 metų 
jubiliejus bei kitos istorinės su-
kaktys. Pasiūlyta ir originalių 
temų, kuriomis būtų galima ilius-
truoti pašto ženklus: populiaraus 
kompiuterinio žaidimo “Super 
Mario” herojus, lietuviškos pir-
ties kultūra, pienių vyno gamy-
bos tradicijos, akmens amžiaus 
žmogaus kasdienybė, Lietuvos 
dangoraižiai, ateities robotai.

Gyventojų pasiūlytas temas 
vertins Pašto ženklų leidybos ko-
misija, ją sudaro Susisiekimo mi-
nisterijos ir Lietuvos pašto atsto-
vai, dailininkai, istorikai ir kitų 
sričių specialistai. Išrinkus pa-
čias aktualiausias ir įdomiausias 
temas bus paskelbtas konkursas 
pašto ženklams kurti. Pasiūlytų 

Želė ir zefyrų suktinukai

Ingredientai:
Želė, 100 gramų
Vanduo, 100 mililitrų
Zefyrai, 100 gramų
Aliejus, 1 lašas

Gaminimo eiga:
Ištirpinkite želė miltelius karšta-

me vandenyje.
Sudėkite zefyrus, pakaitinkite 

mikrobangėje apie 30 sekundžių.
Išmaišykite iki vientisos masės 

ir supilkite į riebalais išteptą indą.
Suvyniokite ir supjaustykite su 

siūlu.

Krepšinis I. Anykščių KKSC 
„Volupis“ pralaimėjo paskutines 
RKL A diviziono reguliariojo se-
zono rungtynes Kuršėnų „Grafų 
baldai-Kristalas“ ekipai – 86-98. 
Anykštėnai užėmė 8-ąją vietą ir 
atkrentamųjų varžybų pirmajame 
etape kovos su 9-ąją vietą užėmu-
siais „Biržais“. Rungtynėse su Kur-
šėnų komanda D. Pavlovskis pelnė 
34 taškus, atkovojo 12 kamuolių ir 
surinko 46 naudingumo balus. R. 
Prybylskis įmetė 23 taškus.

Biatlonas. Vasario 24-25 dieno-
mis Latvijoje, Madonos biatlono 
komplekse, vyko Lietuvos jaunių, 
jaunučių ir vaikų biatlono pirme-
nybės. Anykščiams atstovavo vie-
nuolika šios sporto šakos atstovų. 
Dvi dienas buvo varžomasi sprinto 

ir individualioje rungtyse. Absoliu-
čiais šių varžybų nugalėtojais tapo: 
jaunių grupėje - Rūta Banytė, vaikų 
grupėje - Lukas Žukauskas. Jaunių 
grupėje Linas Banys tapo individu-
alios rungties nugalėtoju, o sprinte 
finišavo trečias. Jaunučių varžybo-
se Gytis Mikoliūnas užėmė trečią 
ir ketvirtą vietas. Vaikų grupėje 
Viktorija Kapancova užėmė trečią 
ir ketvirtą vietas, o Aurelijus Miko-
liūnas finišavo antras ir trečias.

Slidinėjimas. Vasario 26-27 die-
nomis Otepėje (Estija) Lietuvos 
jaunių slidinėjimo rinktinė, kurioje 
buvo ir Anykščių KKSC sporti-
ninkas  Ąžuolas Bajaravičius, da-
lyvavo Šiaurės šalių žiemos sporto 
žaidynėse. Ą. Bajaravičius sprinto 
rungtyje iškovojo 37 vietą, o 10 km 
distanciją įveikė 24-as. Varžybose 
dalyvavo 45 sportininkai iš 8 šalių.

Imtynės. Vasario 27-28 dieno-
mis, Klaipėdoje vyko Lietuvos im-
tynių jaunimo čempionatas.  Graikų 
- romėnų imtynių čempionate svorio 
kategorijoje iki 55 kilogramų aukso 
medalį iškovojo Domas Krikščiū-
nas. Trečią vietą iškovojo  anykštė-
nas Evaldas Žibutis, dabar besitre-
niruojantis Panevėžyje. Neblogai 
čempionate kovojo Gytis Galinis,  
nors pirmoje kovoje nesunkiai susi-
žeidė ir vėliau įveikė du varžovus, 
bet kovoje dėl trečios vietos trauma 
neleido Gyčiui visa jėga kovoti, tad 
jis čempionate liko penktas. Mo-
terų imtynių čempionate bronzos 
medalius savo svorio kategorijose  
laimėjo Anelė Kavaliauskaitė (55 
kg) ir Auksė Rutkauskaitė (69 kg). 
Sidabro medalį iškovojo Rimgailė 
Čeponytė (63 kg). Čempionių var-
dus iškovojo Kristina Domikaitytė 

(59 kg) ir Greta Čeponytė (69 kg). 
Futbolas. Anykščių KKSC futbo-

lininkai (gimę  2005 m.), baigė Ute-
nos apskrities salės futbolo čempio-
natą ir jame iškovojo antrąją vietą. Iš 
viso dalyvavo 5 komandos. Geriau-
siu Anykščių  komandos žaidėju pri-
pažintas Gražvydas Mackevičius.  

Krepšinis II. Savaitgalį Anykš-
čių rajono vyrų krepšinio  pirme-
nybėse buvo sužaistos ketvirtfinalio 
rungtynės. „Troškūnietis“ tik po 
pratęsimo 90-87 įveikė „Svėdasus“, 
„Taifūnas“ 79-54 nugalėjo „Po-
liciją“, „Anykščių KKSC“ 81-57 
pranoko „Švietimą“, o „Liberalai“ 
115-40 sutriuškino „Pumą“. Pusfi-
nalių susitikimai įvyks šį šeštadienį 
Jono Biliūno gimnazijos sporto sa-
lėje. Susitiks „Liberalai“ – „Anykš-
čių KKSC“ ir „Taifūnas“ – „Troš-
kūnietis“.

temų, kuriomis 2017-aisiais bus 
leidžiami pašto ženklai, autoriai 
burtų keliu bus apdovanoti Lietu-
vos pašto atminimo prizais. 

Turkas įskundė žmoną, 
kuri koneveikė šalies 
prezidentą

Turkijoje sunkvežimio vairuo-
tojas įskundė prokuratūrai savo 
žmoną už tai, kad ši koneveikė 
šalies prezidentą Redžepą Tajipą 
Erdoganą (Recep Tayyip Erdo-
gan), praneša agentūra “The New 
Arab”, remdamasi laikraščiu 
“Yeni Safak”.

Prieš trejus metus vedęs 40 
metų Ali D. ne kartą prašė moterį 
nesiplūsti, kai televizoriaus ekra-
ne pasirodo valstybės vadovas. 
Bet žmona į priekaištus atrėž-
davo: “Padaryk įrašą ir paduok 
skundą”. Vyras paklausė šio pata-
rimo - jis užfiksavo jos keiksmus 
ir padavė ieškinį.

“Aš jai sakydavau: kodėl tu 
taip elgiesi? Mūsų prezidentas 
geras žmogus ir padarė Turki-
jai daug gero”, - pasakojo Ali. 
Tačiau, skundėsi vyras, 38 metų 
sutuoktinė nepaisė jo žodžių ir, 
jeigu nekoneveikdavo R. T. Er-
dogano, šiam pasirodžius ekrane, 
tai paprasčiausiai perjungdavo 
kanalą. Vyras pabrėžė, kad tokio-
mis aplinkybėmis būtų paskundęs 
netgi savo tėvą.

Savo ruožtu Ali žmona parei-
kalavo skyrybų.

Turkijos Baudžiamojo kodekso 
299-asis straipsnis numato baus-
mę už šalies prezidento įžeidimą. 
Įstatymo pažeidėjams gresia iki 
ketverių metų kalėjimo. 

-ELTA


