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Iššūkis rajono valdantiesiems – išspręsti 
Valančiaus bendrabučio problemas

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Iš pirmo žvilgsnio Anykščių Valančiaus g. 4-uoju numeriu pažymėtas bendrabutis niekuo nesiskiria nuo kitų miesto daugiabučių. 
Tačiau tai tik pirmas įspūdis. Pravėrusieji jo duris ir pasivaikščioję namo koridoriais gali netekti žado – pačiame miesto centre stovin-
čio daugiabučio vaizdai gali šokiruoti ir visko mačiusius. Apie tai, kad UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ administruojamame name 
trūksta elementariausios tvarkos, savivaldybė užversta gyventojų skundais, tačiau įvesti jos anykštėnų išrinktieji nepajėgūs.

Savivaldybės administracijos di-
rektorė Veneta Veršulytė informa-
vo, kad sprendžiant Valančiaus g. 
4-ojo bendrabučio problemas, di-
delį dėmesį žadama skirti įsiskoli-
nimų turintiems asmenims.

Valančiaus g. 4-ojo bendrabučio 
gyventoja Jolanta Valatkevičienė 
iš mero Kęstučio Tubio reikalauja 
įvertinti atsakingųjų už daugiabu-
čių administravimą kompetenciją 
ir veiklą.

Skandalingiausia šios istorijos 
dalis – jog pažeidėjų nuotraukos 
pirmiausia patekdavo ne į poli-
ciją, o į Anykščių savivaldybę. 
Tai pripažino Anykščių rajono 
Viešosios policijos skyriaus vir-
šininkas Valdas Palionis. 

Apie savivaldybės iniciatyvą 
stebėti vairuotojus Seimo narys 
R. Sargūnas ironiškai klausė: 
„Įsteigsime savivaldybėje Se-
klių, o gal ir Policijos skyrius?“. 
Pasak politiko, tramdyti vairuo-
tojus, kovoti su eismo taisyklių 
pažeidėjais yra logiška ir teisin-
ga kryptis, tačiau Anykščių ra-
jono valdžia pasirinko labai jau 
keistą strategiją. „Buvo galima 
atlikti eksperimentą, tačiau sa-
vivaldybė neturėtų imtis polici-
jos funkcijų. Aš esu už tai, kad 
kiekvienas darytų savo darbą“, – 

Seimo nario nuomone, savivaldybėje 
negali būti policijos padalinių Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Seimo narys, Darbo partijos atstovas Ričardas Sargūnas griež-
tai įvertino Anykščių rajono valdžios iniciatyvą užsiimti vairuotojų 
stebėjimu. Priminsime, kad  sankryžoje prie „Anykštos“ parduo-
tuvės tik per du mėnesius buvo užfiksuota net 850 pažeidėjų, kurie 
greičiausiai bus nubausti. 

piktokai kalbėjo Seimo narys.
R. Sargūnui prieš artėjančius 

Seimo rinkimus buvo „pakišta 
kiaulė“, nes apie masinį anykš-
tėnų baudimą savo „Facebook“-e 
džiaugsmingai pasigyrė mero 
Kęstučio Tubio patarėjas Do-
naldas Vaičiūnas, kurį į šias 
pareigas delegavo Darbo parti-
ja.  „Kartais pirma daroma ir tik 
paskui galvojama... Merą jo dar-
bas tenkina. Matysim. Veiksmai 
parodys“, – paklaustas, ar nerei-
kalaus, kad jo partietis D. Vai-
čiūnas mero patarėjo pareigose 
būtų pakeistas kitu Darbo parti-
jos atstovu, sakė R. Sargūnas. 

Politikas dėstė, jog jam labiau-
siai neramu dėl to, kad tampame 
kažkokiu policiniu dariniu, kur 
anykštėnai vis labiau norės „vie-
nas kitą skųsti ir bausti.“

Seimo narys Ričardas Sargūnas apie savivaldybės iniciatyvą 
stebėti anykštėnus sakė, kad politikai kartais pirma daro, o tik 
paskui galvoja.          jono jUneViČiAUs nuotr.

Demokratija. „Anykštai“ ėmus 
domėtis informacija apie praėjusių 
metų Anykščių savivaldybės mažos 
vertės viešuosius pirkimus, jos savi-
valdybės tinklalapyje nebeliko.

Ignoruoja. Anykščių savivaldybės 
internetiniame puslapyje yra rubrika 
„Apie mus rašo“. Joje sudėtos teks-
tų nuorodos į laikraščius ir žurnalus, 
kuriuose publikuojamas nors koks 
straipsnis apie Anykščius. Iš viso 
yra 61 nuoroda. Pasirodo, didžiau-
sias apskrityje leidžiamas laikraštis 
„Anykšta“ apie rajono valdžios nu-
veiktus darbus nerašo. Nė vienoje iš 
61 nuorodos „Anykšta“ neminima.

Teismas. Pirmadienį turėjęs vykti 
troškūniečių Vaidoto ir Manto Grin-
cevičių bei Giedriaus Sasnausko teis-
mas atidėtas, nes susirgo M. Grince-
vičius. Už filmuką „Šetone, prašau“ 
teisiamų troškūniečių vaikinų teismas 
sulaukė šalies žiniasklaidos dėmesio 
ir pirmadienį į teismą buvo atvykę 
respublikinių žiniasklaidos priemo-
nių žurnalistai. Troškūniečiai yra kal-
tinami nesantaikos kurstymu. Teismo 
procesas vyksta antrus metus. 

Avarija. Šeštadienį apie 16.50 
val. ugniagesiai gavo pranešimą, kad 
kelyje Kurkliai – Kavarskas į griovį 
nuskriejo lengvasis automobilis „Re-
nault“. Pranešta, kad automobilyje 
yra prispaustų žmonių. Automobilis 
buvo apvirtęs ant stogo, tačiau pri-
spaustų žmonių jame nerasta.

Gaisras. Sekmadienį 21.27 val. 
bendrajame pagalbos centre nume-
riu 112 gautas pranešimas apie tai, 
kad Anykščių mieste, Gegužės g. 37, 
degė vieno aukšto medinis namas.

Parama. Savaitgalį vykusios 
„Maisto banko” akcijos metu Anykš-
čiuose buvo surinkta 2000 vienetų 
maisto produktų, kurių vertė siekia 1 
800 Eur. 

Tiražas. Metų pabaigoje 500 eg-
zempliorių tiražu išleista „Anykš-
tos“ žurnalisto Lino Bitvinsko poe-
zijos knyga „Vaikiškas parkas“ jau 
išgraibstyta. Liko keliolika egzem-
pliorių. Nespėjusieji įsigyti knygą 
dar gali rasti Anykščių knygyne 
„Pegasas“.  

Savivaldybė 
„Anykštoje“ 
informacijos 
neviešins

Medžiojo 
nepaisydami 
taisyklių

Rubikių 
pakrančių 
aukštumėlėse - 
Aniūnai

Romaldas GIŽINSKAS, buvęs 
Anykščių rajono savivaldybės Antiko-
rupcijos komisijos pirmininkas: „Tai 
kompromituoja merą, kompromituoja 
Tarybą, patarėjas turbūt nelabai suvo-
kia, ką jis daro.“

Eismo dalyviai drausminami, 
bet su valdžia priešinami

Kai kuriems bendrabučio gyventojams išrašytos sąs-
kaitos už šildymą atrodo įspūdingai. Pasiimti jų tokie 
žmonės net nesiteikia.
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2016-03-17, apie 

15 val. 23 min., Skiemonių se-
niūnijoje neblaivus (2,17 prom.) 
24-erių vyriškis nurodė, kad 
neblaivios (2,32 prom.) 41-erių 
motinos neblaivus (1,20 prom.) 
58-erių sugyventinis motinai iš 
puodelio ir žarsteklio kelis kartus 
trenkė į galvą. Įvykio metu buvo 
mažametė (g. 2014 m.) mergaitė, 
kuri perduota vaikų teisių dar-
buotojoms. Įtariamasis sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę. 

Smogė. 2016-03-19, apie 15 
val. 30 min., sugyventinės sūnus, 
namuose Anykščių seniūnijoje 
smogė vieną smūgį vyriškiui į 
krūtinę, nuo kurio jis nukrito ant 

grindų ir susižalojo kairįjį šoną. 
Smurtas I. 2016-03-19, apie 20 

val. 15 min., Anykščių Vairuotojų 
g., neblaivus (2,29 prom.) 31-e-
rių sugyventinis trenkė neblaiviai 
(1,01 prom.) 29-erių moteriai į 
galvą. Po šio įvykio moters ma-
žamečiam vaikui tempė už kairės 
rankos riešo. Vyriškis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę. 

Sumušė. 2016-03-20 apie 11 
val. 10 min., Kavarsko seniūni-
joje konflikto metu 48-erių vyras 
sumušė 42-ejų moterį. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Vagystė. 2016-03-17 pastebėta, 
kad nuo 6 val. 30 min. iki 16 val., 
Anykščiuose, A. Vienuolio gatvė-
je, iš rūsio pavogtas geltonos spal-
vos dviratis, kurio vertė 200 eurų.

AB ”Anykščių melioracija”, įmonės kodas 154110362, Mindaugo 
g. 23, Anykščiai, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas 
eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2016 m. 
balandžio 22 d. Susirinkimo pradžia 10 val.  (registracijos 
pradžia 9:30 val.).

Darbotvarkė:

1. Bendrovės metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę 
atskaitomybę ir veiklos ataskaita.
3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės 
rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
5. Bendrovės ilgalaikio turto pirkimas, 
pardavimas ir nuoma.
6. Audito įmonės rinkimas ir atlyginimo nustatymas. 

Susirinkimo apskaitos diena - 2016 m. balandžio 15 d. 
Dalyvauti ir balsuoti susirinkime gali tie asmenys, kurie bus 
akcininkais 2016-04-15 dienos pabaigoje. Su dokumentais, 
susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais 
ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, 
akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje nuo 
balandžio 15 d.

Dviprasmybė. Žmonės, vos išdrįs-
tantys prasižioti apie blogybes Lie-
tuvoje, kaipmat išvadinami Rusijos 
agentais. Tuo metu aukščiausiuose 
valdžios ešelonuose esama nemažai 
asmenų, baigusių mokslus toje pačio-
je Rusijoje, turinčių savo biografijose 
įtartinų baltų dėmių, tačiau tai tik į 
naudą jų karjerai. Seime skubos tvar-
ka Lietuvos atstovu į Europos Audito 
Rūmus deleguotas finansų ministras 
Rimantas Šadžius parlamentarams 
pateiktoje biografijoje nenurodo, kad 
1989 m., jau įsikūrus Sąjūdžiui, įstojo į 
Lietuvos komunistų partiją. Chemijos 
mokslus Maskvos Lomonosovo uni-
versitete jis nurodo baigęs 1983 m., o 
kitas įrašas - tik 1989 m., kai pradeda 
dirbti Vilniaus universitete. Regis, nie-
kam neįdomu, ką būsimasis Europos 
Audito Rūmų pareigūnas Maskvoje 
veikė net šešerius metus. 

Vertinimai. Valdančiųjų laive sė-
dintiems Rolando Pakso vadovauja-
miems “tvarkiečiams” prieš artėjan-
čius Seimo rinkimus vertėtų sunerimti 
- neigiamų šios partijos vertinimų krei-
vė kyla aukštyn, teigiamų - leidžiasi 
žemyn. Ir taip jau kelerius metus. O 
pats R. Paksas apklausose nepalankiau 
vertintas tik juodžiausiu jam - pre-
zidento apkaltos - laikotarpiu. Esant 
tokiai situacijai, vis garsiau skamba 
klausimas, ar “Tvarka ir teisingumas” 
peržengs rinkimų barjerą. Žadančiųjų 
balsuoti už šią partiją skaičius per pu-
santrų metų susitraukė iki 7,4 proc., o 
R. Paksą neigiamai vertinančiųjų pa-
daugėjo iki 45,2 proc. Blogiau buvo 
tik 2004-ųjų balandį, kai šis skaičius 
siekė beveik 53 proc. 

Prisiminimai. Vienam žymiausių 
Lietuvos režisierių Gyčiui Padegimui 
Kaunas - mieliausias kampelis pasau-
lyje, kurio, jo paties žodžiais, nekeistų 
į nieką kitą, rašo “Kauno diena”. “Man 
Kaunas pirmiausia reiškia nuostabius 
prisiminimus... Tik čia yra išlikusi 
senoji “Spurginė”. Kažkada moteris, 
kuri nuo seno ten dirba, man yra pasa-
kiusi: “Aš atsimenu, kaip jūs ateidavo-
te čia su savo mamyte, kai jums buvo 
penkeri metukai. Jūsų mamytės buvo 
ilgiausia kasa Kaune”. O mamytės tarp 
gyvųjų nėra daugiau nei 30 metų. Kur 
dar galima tai rasti? Už jokį milijoną, 
jokiam mieste nenusipirksi tokio šilto 
prisiminimo”, - sakė G. Padegimas. 

Pagunda. Baigtas kauniečio Au-
rimo Rapalio nužudymo aplinkybių 
tyrimas. Galutinis 18-mečiam Edgarui 
Januškevičiui iš Ruklos pareikštas kal-
tinimas - nužudymas iš savanaudiškų 
paskatų. Pernai gegužės 29-osios rytą 
kraupus nusikaltimas įvykdytas Kauno 
centre esančiame “Bokšte”. Edgaras 
Januškevičius buvo sulaikytas aukos 
bute. Jis tvirtino nužudęs 14 metų vy-
resnį A. Rapalį gviešdamasis jo sporti-
nio “Ferrari 458 Italia” ir pinigų. 

Rezultatai. Šalies mokyklose at-
liktų narkotinių medžiagų aptikimo 
tyrimų rezultatai šokiruoja. Ir ne tik 
dėl daugybėje mokymo įstaigų rastų 
kvaišalų pėdsakų, bet ir dėl didelio 
šiai pražūtingai blogybei rodomo to-
lerancijos laipsnio. Dauguma Lietu-
vos moksleivių tvirtina, kad narkoti-
kus vartojantys draugai jiems nė kiek 
netrukdo. Iš narkotinių medžiagų 
pėdsakų aptikimo tyrime dalyvavusių 
29 Kauno mokyklų marihuanos arba 
sintetinių medžiagų pėdsakų aptikta 
devyniose. Pajūryje padėtis dar blo-
gesnė. Patikrinus 22 Klaipėdos ug-
dymo įstaigas, narkotinių medžiagų 
pėdsakų rasta dešimtyje mokyklų. Iš 
15 Jonavos miesto ir rajono mokyklų 
kvaišalų pėdsakų rasta net devynio-
se. 

Konkurse vertintas vieninte-
lis kriterijus – mažiausia kaina. 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracija, sudarydama kon-
kurso sąlygas, išvengė klasikinių 
kriterijų, taikomų renkantis infor-
macijos viešintoją - laikraščio ti-
ražas, periodiškumas, prenumera-
torių skaičius, apimtis, žurnalistų 
skaičius. Taip valdžia pademons-
travo, kad jiems svarbu tik for-
maliai vykdyti įstatymą, viešinant 
priimtus sprendimus, tačiau visiš-
kai nėra svarbu, kiek žmonių šią 
informaciją perskaitys. 

Tiesa, „Anykšta“ laimėjo antrąja 
viešinimo konkurso dalį, kurioje 
buvo renkamas laikraštis, kuriame 
bus spausdinami nekrologai ir rajo-
no valdžios sveikinimai rinkėjams. 
Kitaip tariant, gyventojams aktu-
alią informaciją Anykščių rajono 
savivaldybė skelbs pigiai, nors ir 
nedideliu mastu, o sveikinimams, 
kuriuose skaitytojai galės išvysti 
ir pačių sveikintojų nuotraukas, 
publikuoti pasirinktas didžiausias 
rajone „Anykštos“ laikraštis.

Paskelbus šio konkurso rezulta-
tus, „Anykštos“ laikraščio vyriau-
sioji redaktorė Gražina Šmigels-
kienė sakė: 

Savivaldybė „Anykštoje“ 
informacijos neviešins

Įvyko savivaldybės „Spaudos paslaugos Anykščių rajone 
leidžiamame laikraštyje“ pirkimo konkursas. Šį konkursą 
laimėjo Kaune registruota bendrovė UAB „Jovex“, leidžianti 
laikraštį „Šilelis“. 

„Savivaldybei, kaip potencialiai 
dideliam užsakovui, pasiūlėme so-
lidžią 30 procentų nuolaidą. Dem-
pinguoti skelbimų kainų nematome 
prasmės, o ir neturime galimybių. 
„Anykštos“ redakcija išsilaiko tik 
iš laikraščio prenumeratos ir jo 
pardavimo bei iš reklamos, spaus-
dinamos mūsų leidiniuose. 

Suprantame, kad oficialioji sa-
vivaldybės informacija reikalinga 
skaitytojams, tačiau elementari 
verslo logika neleidžia parduoti 
produkto pigiau, nei kainuoja jo 
pagaminimas ir išplatinimas. Šitaip 
turime elgtis, nes UAB „Anykštos 
redakcija“ yra  savarankiškas vers-
lo subjektas, kuris turi savo veiklai 
pinigus užsidirbti pats.

Stengiamės laikytis aukštų pro-
fesinių standartų – mūsų leidinių 
turinį kuria aukštąjį universitetinį 
išsilavinimą turintys septyni etati-
niai žurnalistai ir apie dešimt nuo-
latinių, laisvai samdomų autorių. 
Siekiame rinkti ir kurti originalią, 
niekur iki tol neskelbtą informaci-
ją iš viso rajono, stengiamės publi-
kuoti kuo daugiau nuomonių, ne-
apsiribojame spaudos pranešimų 
nurašinėjimu, siekdami objektyvu-
mo, surinktas žinias tikriname ke-

liais šaltiniais, nuolat investuojame 
į žurnalistų kvalifikacijos kėlimą, o 
tai nemažai kainuoja.

Žinoma, galėtume laikraštį leisti 
ir kaip „pigūs kolegos“ – įdarbinę 
redakcijoje pusę pensininko ir pusę 
grioviakasio, tačiau ar toks leidinys 
būtų kam įdomus? Ar ilgai skaity-
tojai tokia vieno žmogaus kuriama 
žiniasklaida pasitikėtų? Aš tuo gi-
liai abejoju. Todėl „Anykštos“ re-
dakcijos neremia ir neišlaiko vers-
lo magnatai ar politinės partijos. 
Einame kitu - nepriklausomu ke-
liu, nei kai kurie kiti mūsų rinkoje 
esantys žiniasklaidos produktai.

Viešinimo konkurso pralaimėji-
mas mūsų nestebina, ekonominės 
blokados sąlygomis išmokome 
dirbti dar Kapitono laikais. Jun-
tame ir dabartinės valdžios ne-
pasitenkinimą, kad rašome ne tik 
iškilmingus tekstus, bet matome 
ir rajone esančias problemas, val-
džios daromas klaidas. Jei kas už 
aštresnį žodį ar viešai išsakytą kri-
tišką mintį bando bausti redakciją, 
tai iš tiesų baudžia ir „Anykštos“ 
skaitytoją, ir savo rinkėją.

Todėl nepriklausomai nuo val-
džios požiūrio į savo veiklos ir 
priimtų nutarimų viešinimą, UAB 
„Anykštos redakcija“ kolektyvas ir 
toliau stengsis objektyviai ir opera-
tyviai informuoti skaitytojus apie 
tai, kas vyksta mūsų rajone.

Kita vertus, mums nelabai ir rūpi, 

UAB „Anykštos redakcija“ 
direktorė – vyriausioji re-
daktorė Gražina Šmigelskie-
nė nesistebi, kad „Anykšta“ 
pralaimėjo savivaldybės 
skelbtą informacijos viešini-
mo konkursą. „Na, nesilen-
kia mano stuburas pamačius 
poną. Ir „Anykštos“ redak-
cijos žurnalistai, matyt, bus 
kilę iš kokių bajorų”, - juo-
kiasi redaktorė.      

ką apie redakciją mano rajono val-
džia. Per 26 nepriklausomybės me-
tus esame pakankamai prisižiūrėję 
klinikinių atvejų, kaip aptemsta są-
monė užsidėjus valdžios regalijas. 
Ne veltui sakoma, kad didžiausias 
išbandymas žmogui yra pinigai, 
valdžia ir variniai patriūbočiai... 
Vienintelis mūsų ponas, kuriam 
esame atskaitingi, tai Jūs, gerbiami 
skaitytojai.“ 

-AnYkŠTA

Medžioklės plotų vienete ,,Pun-
tukas“ pareigūnai nutarė patikrinti 
medžioklę tykojant pradėjusius du 
medžiotojus. Paprašę piliečių pa-
teikti visus su medžiokle susijusius 
dokumentus, pareigūnai liko nuste-
bę. Medžiotojų klubo ,,Puntukas“ 
nariai M. P. ir L. Ž. pateikė jiems 
išduotus medžioklės lapus, tačiau 
nė viename iš jų nebuvo įrašų apie 
tą dieną vykdomą medžioklę. 

Dėl šio pažeidimo abu medžio-

Medžiojo nepaisydami 
taisyklių
Praėjusią savaitę per aplinkosaugininkų organizuotą medžio-

klės kontrolei skirtą reidą įkliuvo du klubo „Puntukas“ medžio-
tojai.

„Puntuko“ klubo medžiotojai ne tik nepaisė medžioklės taisy-
klių, tačiau su savimi turėjo ir draudžiamą medžioklėje kom-
plektą.

tojai kurį laiką neteks teisės me-
džioti, turės susimokėti pinigines 
baudas, o medžiotojui M. P. gali 
tekti atsisveikinti ir su draudžiamu 
medžioklėje komplektu – graižtvi-
niu šautuvu, optiniu taikikliu bei 
naktinio matymo priedėliu. 

Visą medžiagą, susijusią su pada-
rytais pažeidimais, aplinkosauginin-
kai nagrinėjimui perdavė Anykščių 
rajono apylinkės teismui.

-AnYkŠTA



Patarėjas turi 
atsistatydinti 

Romaldas GIŽINSKAS, bu-
vęs Anykščių rajono savivaldybės 
Antikorupcijos komisijos pirmi-
ninkas, LSDP Anykščių skyriaus 
atstovas spaudai:

- Kameros ir privati firma – ne-
suderinami dalykai, tai gali būti tik 
policijos prerogatyva ir niekieno kito. 
Tad, manyčiau, kad mero patarėjas 
peržengė savo įgaliojimų ribas ir turi 
atsistatydinti, nes kitaip kompromi-
tuoja ir merą, ir visą rajono Tarybą. 
Mes, žinoma, pasidomėsime situacija 
giliau, šį klausimą iškelsiu partijos 
Tarybai, dar priminsiu rajono Tarybos 
nariams, kad jie pagal savo galimybes 
pasidomėtų situacija. Kaip ir sakiau, 
tai kompromituoja merą, kompromi-
tuoja Tarybą, patarėjas turbūt nelabai 
suvokia, ką jis daro. Net nekalbu apie 
tai, kad išanalizavus juridiškai galima 
rasti daug vietų, kur pažeidžiamos 
žmogaus teisės, savivaldos įstatymas, 
o gal net Konstitucija. 

Ar galima kameras panaudoti ki-
tais tikslais? Žinoma, kad gali būti 
panaudotos visai kitais tikslais. Man 
neaišku, ar žmogus, pažeidėjas, gali 
pažiūrėti, susipažinti, kaip jis pažeidė 
taisykles? Man atrodo, kad čia mero 
patarėjo saviveikla, įgaliojimų virši-
jimas. 

Ar jaučiuosi saugesnis? Kameros 
tam ir skirtos, kad didintų saugumą, 

asmeniškai aš jaučiuosi saugesnis. 
Idėja gera, bet negalima šios idėjos 
kompromituoti. Miestas ir iki tol 
buvo stebimas, bet skandalų nebuvo. 
Savo pavaldinio veiksmus pirmiau-
sia turi įvertinti meras.

Praktiškai 
įmanoma...

Valentinas PATUMSIS, buvęs 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotojas 
ir Anykščių rajono saugaus eismo 
komisijos pirmininkas: 

- Bent jau teoriškai, o ir praktiškai, 
galima panaudoti ne visai korektiš-
kam stebėjimui. Kai mes dirbome, 
norėjome, kad policija stebėtų vaiz-
dą, nes ir operatyviau, ir pareigūnai 
geriau išmano teisę. Bet jie labai 
užimti, norėjo, kad prisidėtume ir 
mes, bet mes paprasčiausiai netu-
rėjome pinigų. Buvo mintis, kad 
kamerų stebėtojas dirbtų policijos 
pastate. Kas dabar stebi, aš nežinau. 
Stebi iš Vilniaus? Sunku tai suvokti. 
Suprantu, kad įvyko viešasis pirki-
mas, gal buvo pasiūlytos geresnės 
sąlygos, gal todėl. 

Ar nėra rizikos, kad privati sam-
doma bendrovė gali „nepastebėti“ 
kai kurių pažeidėjų? Teorinė, o gal 
net praktinė galimybė, kad stebėji-
mas gali būti panaudotas ir truputį 
kitiems tikslams, yra. Gal taip ir 
nėra, bet gali atsitikti. Bet man sunku 

vertinti, reikia daugiau informacijos.
Nesu tikras, bet prisimenant senus 

ne Anykščių atvejus, įsivaizduoju, 
kad bausti kamerų pagalba nėra taip 
paprasta, nesu tikras, ar nubaustieji 
nelaimėtų teismuose, juk yra reika-
lavimai, sertifikavimas, supratau, kad 
ir baudžia kartais dėl smulkmenėlių, 
bet bijau komentuoti, ne taip papras-
ta tai atsakyti. Įsivaizduoju, kad yra 
svarbesnių dalykų, sunkesnių nusi-
žengimų, suprantu, kad kartais išeina 
savotiška rinkliava. 

Ar jaučiuosi saugesnis? Asmeniš-
kai aš visą laiką Anykščiuose jaučiau-
si saugus ir iki kamerų pastatymo“. 

Kameros 
drausmina

Vygantas ŠLIŽYS, verslininkas: 
- Maniau, kad stebi policija. Neži-

nau, kokį kompromatą šiuo atveju ga-
lėtų rinkti. Žinoma, galima panaudoti 
visokiems dalykams, bet nežinau... 
Man asmeniškai kameros nekliudo, 
o kai žinai, kad stebi, tai verčia pa-
sitempti ir vairuoji atsakingiau, ste-
bėti, kad nepervažiuotum tos linijos. 
Esu už tai, kad kemerų nestatytų kur 
pakliuvo ir kas pakliuvo, kad rajo-
no valdžia parinktų problematiškas, 
avaringas vietas, kur ne visą laiką be 
kamerų gali nustatyti kaltininką. Ten 
reikėtų. O ir pėsčiųjų take, kol kame-
rų nebuvo, jį siaubė, daužė stiklus. O 
ir tą tualetą, kurį kažkoks beprotis pa-
degė, kiek žinau, išsiaiškino kamerų 
pagalba. Tokius atvejus reikia viešin-
ti, kad kitiems būtų pamoka. Tokiose 
vietose kamerų reikia. Vieta turi būti 
gerai numatyta, išviešinta, o informa-
cijos, kuri kaupiama, bet kas valdyti 
negalėtų. 

Sužinojo iš
spaudos

Arūnas LIOGĖ, Anykščių rajo-
no tarybos narys: 

- Dėl mero patarėjo, kuris prisiėmė 

visą atsakomybę. Jis man pasirodė 
kaip Aleksandras Matrosovas, už-
dengdamas valdžios sprendimus savo 
krūtine, bet uždengė nevykusiai. Aš, 
kaip Tarybos narys, “neprisibeldžiu” 
į valdžios duris, kad pakeistų atliekų 
surinkimo tvarką individualių namų 
gyventojams, kad gyventojai mokėtų 
už išvežtus, o ne už neišvežtus kon-
teinerius, bet jaunas, energingas mero 
patarėjas gauna valdžios pritarimą 
iniciatyvai fiksuoti kelių eismo taisy-
klių (KET) pažeidimus. Man keistai 
atrodo, kad yra svarbesnių dalykų, 
nei gyventojų problemų sprendimas. 
Aš nežinau, iš kur tokia iniciatyva 
kilo, kaip Tarybos nariai, mes nebu-
vom supažindinti, kad šitos kameros 
fiksuos KET pažeidėjus. Apie tai su-
žinojau tik iš spaudos, iš jūsų.

Kamerų funkcija tikrai yra 
užtikrinti anykštėnų saugumą. 
Nemanau, kad kameromis drau-
džiama fiksuoti eismo taisyklių 
pažeidimus, bet tik tiek, kad KET 
pažeidimų fiksavimu užsiimti nėra 
pagrindinė savivaldybės funkci-
ja. Sunku komentuoti, kai nežinai 
visų sutarties niuansų. Labai no-
riu pamatyti tą sutartį, kokie buvo 
įsipareigojimai iš bendrovės ir iš 
savivaldybės, o gal sutartyje kaip 
trečioji šalis dalyvauja ir polici-
ja... Taip, eismo dalyviai draus-
minami, bet ir priešinami. Todėl 
aš pats rašiau apie prevenciją. Jos 
jau seniai neliko bet kurioje kon-
troliuojančioje institucijoje. Labai 
gaila, kad formuojant užduotis 
eiliniams darbuotojams išnyksta 
prevencijos aspektas, labai gaila, 
kad į mus visus pirmiausia žiūri-
ma kaip į potencialius pažeidėjus, 
o ne kaip į bendruomenės narius. 
Bendruomenės saugumas yra labai 
svarbus dalykas, bet į kokią padėtį 
pastatomi tie patys kelių polici-
ninkai, kurie privalo vykdyti savo 
pareigą, vykdyti įstatymą ir bausti, 
kad kažkas sustojo 20 centimetrų 
už „stop“ linijos? Nereikia kaltinti 
policininkų, jie pastatyti prieš fak-
tą – jei yra pažeidimas, jie negali 
nebausti. Taip, taisyklėse parašyta, 
kad privaloma sustoti prie „stop“ 
linijos, bet reikia žiūrėti prevenciš-
kai, o ne sukelti visuomenės narių 
pasipiktinimą. Šiuo atveju, manau, 
įvyko visuomenės ir valdžios su-
priešinimas. 

-AnYkŠTA
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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

@ Prognozė: „Viešojo maitinimo 
ir automobilių parkavimo problema 
šiemet lieka neišpręsta. Vėl kamščiai 
gatvėse ir užsakymo laukimas kavi-
nėje valandą.“

@ Nepasiruošta: „Nes net lajų 
tako info centras nežino, kas gaudys 
apsvaigusius narkomanus ir kas atsa-
kingas.”

@ istorija kartosis?: „Po pernai 
vykusio velnio akmens padariau išva-
dą, kad trūko pareigūnų, nes įtartinų 
asmenų buvo apstu, o kad bent dides-

Trūksta ne aikštelių, o elementariausios kultūros
Rajono valdžia išplatino pareiškimą, kuriame prasitarė apie 

tai, kad šį pavasarį Anykščiuose laukiama turistų antplūdžio. Iki 
šiol nenuspręsta, koks būsimas kurortas turėtų būti Anykščiai – 
tylus, skirtas ramiam poilsiui ar triukšmingas, kur linksmybės 
lietųsi per kraštus. Kaip manote, ar naujam turizmo sezonui 
Anykščiai jau pasiruošę? Gal šį turizmo sezoną iš turistų antplū-
džio būtų galima uždirbti didžiajai daliai miestelėnų?

nė dalį patikrint to nepakanka.”
@ Haha: „Katras tai politikas siū-

lė turistams savo butus nuomot.Sako 
iš to galima nemažai uždirbt. Tai ką 
bobutės Anykščių marš prie įvažiavi-
mų į miestą su reklaminiais plakatais 
šaudyt turistų.”

@ Zenka: „Prie buvusios valdžios 
futbolo stadione buvo sudėtos visos 
pavogtos futbolo stadiono kėdės. Da-
bar baisu ir gėda turėtų būti merui ir 
kitiems liberalams. Kaip atrodysime 
prieš turistus? Strošnas vaizdas kai 

valdžia net už didžiausius atlygini-
mus nedirba.”

@ Rajono viršininkas: „Taip 
- pasiruošėme. Šikinikų pristatem, 
aikštelių priasfaltavom - o geriausiai 
pasistengėm - pristatėme visur vaiz-
do kamerų. Dabar baudas sankryžų 
stebėtojas galės rinkti net nieko ne-
veikdamas . Bijokit mūsų - mes jus 
stebime. Ateityje planuojame įrengti 
vaizdo stebėjimo kameras jūsų tuale-
tuose. Nenusivalėte užpakalio - bau-
da. Žmona padarėte vonioje - bauda. 
O tai aš jums parodysiu kaip ir iš ko 
galima bus medinę pilį pastatyti ? At-
ėjo mano karaliavimo metas.”

@ Trūksta kontrolės: „Gėda dėl 
kai kurių verslininkų, kurie pristatinė-
ja lentučių  padėvėti rūbai ir t.t. Reik-
tų perspėt tokius, kad būtų normali 
reklamos iškaba, o ne keverzonės.”

@ Naturalistai: „Vararą dėdės ir 

tetos plikom sėdynėm viešai maudėsi 
ir gasdino vaikus. Ar bus ir šiemet lei-
džiama elgtis kaip kas nori?”

@ Aurelija: „Nepasiruošę ir dar 
ilgai bus nepasiruošę. Ne aikštelių 
ir kioskelių trūksta, o paprasčiausiai 
kultūros. Užeini į parduotuvę, pasis-
veikini - tyla, dar kartą pasisveikini - 
kažkas panosėj suburbama. Kavinėse 
situacija iš viso tragiška, užsisakinėti 
reikia prie baro... O tie kas kalbat apie 
visokias muzikas miesto centre, tik 
baikit, negąsdinkit turistų savo estra-
dinėmis dainomis.”

@ Ona: „Žmonės stengiasi, bet 
reikia iš aikštės išimti A raides,tarsi 

Eismo dalyviai drausminami, 
bet su valdžia priešinami
„Darbiečiui“ Anykščių mero patarėjui Donaldui Vaičiūnui „Fa-

cebook“ parašius atsišaukimą ir sau prisiskyrus iniciatyvą vaizdo 
kameromis intensyviai stebėti Anykščių miestą, o ypač Liūdiškių ir 
J.Biliūno gatvės sankryžą, ne vienas pasipiktinęs naujienų portalo 
anyksta.lt skaitytojas išsakė itin neigiamą nuomonę dėl miesto stebė-
jimo vaizdo kameromis. Daug komentatorių piktinosi, kad kameros 
naudojamos ne viešajai tvarkai mieste stebėti, bet gaudyti kelių eis-
mo taisyklių pažeidėjus. „Anykšta“ klausė, ar nuo to, kad Anykščiuo-
se sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros, Jūs jaučiatės saugesni? Ar 
nebaisu, kad kameras, kurių transliuojamą vaizdą stebi net ne polici-
jos pareigūnai, bet privati bendrovė, galima panaudoti ne saugumui 
stiprinti, o kompromatui prieš oponentus rinkti?

kapinės. Jau ir nusibodę.”
@ Reikia linksmybių: „Trūksta 

veiksmo mieste vasarą. “Bėk bėk žir-
geli”, Velnio akmuo, Miesto sventė ir 
Purpurinis vakaras. Reikia kultūrinių 
renginių daugiau po atviru dangum, 
Dainų slėny kuris visus metus stovi 
tuščias.”

@ Nesąmonė: „Reiikia, kad vie-
šasis transportas kursuotų į lankytinas 
vietas. Dabar net į Niūronis nuvažiuot 
ar Rubikius problema.”

@ Aš pasiruošiau: „ir laukiu turis-
tų antplūdžio. Tik niekaip nesuprantu 
kaip man tas uždarbis pradės kristi?”

-AnYkŠTA
(komentarų kalba netaisyta,- red.

past.)

Nelegalai. Klaipėdos miesto 
apylinkės teismas UAB “Arctic 
Fishing” vadovui Giedriui Gruz-
džiui skyrė 23 tūkst. eurų baudą už 
nelegalų žmonių įdarbinimą Lie-
tuvos laive. Nei išklausyti teismo 
nutarimo, nei į teismo posėdį G. 
Gruzdys neatvyko, pranešama, kad 
jis sirgo. Protokolą dėl nelegalaus 
darbo krabų žvejyba užsiimančios 
UAB “Arctic Fishing” vadovui G. 
Gruzdžiui surašė Valstybinės dar-
bo inspekcijos (VDI) Klaipėdos 
teritorinio skyriaus atstovas. Kons-
tatuota, kad minėtos bendrovės lai-
ve “Karalius” buvo nelegaliai, t. y. 
nepranešus “Sodrai”, įdarbinti 23 
Rusijos piliečiai. Teisėja Violeta 
Balčiūnienė priėmė nutarimą įmo-
nės vadovui skirti 23 tūkst. eurų 
baudą.

Išvada. Praėjusių metų rugsė-
jį Joniškio areštinėje gyvybę sau 
atėmęs dvidešimtmetis Žilvinas 
Litvinas jokio policijos pareigūnų 
smurto nepatyrė. Tokia išvada buvo 
pateikta ketvirtadienį surengtoje 
Šiaulių apygardos prokuratūros 
spaudos konferencijoje. Dėl 14-
metės draugės nužudymo įtarto Ž. 
Litvino savižudybė iškėlė nemažai 
klausimų. Jo artimieji tada tvirtino, 
kad sulaukė Ž. Litvino skambučių 
iš areštinės ir šis skundęsis, jog po-
licijos pareigūnai jį muša, dusina, 
liepia prisipažinti dėl širdies drau-
gės nužudymo, ko jis nėra padaręs. 
Šiaulių apygardos prokuratūros 
Organizuotų nusikaltimų ir korup-
cijos tyrimo skyriaus vyriausiojo 
prokuroro Artūro Karpalovo teigi-
mu, ikiteisminis tyrimas nutrauktas 
nenustačius, kad prieš įtariamąjį Ž. 
Litviną buvo naudotas smurtas.

Nuosprendis. Pakistane mirties 
bausme nuteista trylika žmonių, 
kurie padarė sunkių nusikaltimų, 
susijusių su terorizmu, praneša 
naujienų agentūra “Xinhua”. Jos 
duomenimis, nuteistieji priklausė 
uždraustai teroristinei grupuotei 
“Tehrik-e-Taliban Pakistan”. Pra-
nešama, kad jie visi pripažino savo 
kaltę. Praėjusį mėnesį Pakistano 
ginkluotųjų pajėgų generolas pa-
tvirtino mirties nuosprendį dvyli-
kai teroristų. Po mokyklos Pešava-
re užpuolimo 2014 metų gruodžio 
16 d., per kurį žuvo daugiau kaip 
150 žmonių, Pakistane buvo panai-
kintas mirties bausmės vykdymo 
moratoriumas, galiojęs šalyje nuo 
2008 metų. 

Parengta pagal 
elTA informaciją
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horoskopas kenkti sau arba kitiems. 
LIŪTAS. Aktualūs bus pini-

giniai ir nuosavybės reikalai. Ti-
kriausiai labai norėsis atokvėpio 
nuo darbų, nors nedidelių pramo-
gų. Galite nusipirkti naują stilingą 
rūbą ar papuošalą. Vertėtų per-
žvelgti turimą informaciją, rekla-
mą. Labiau prižiūrėkite vaikus.

MERGELĖ. Tai, dėl ko ilgai 
negalėjote susitarti ir dėl ko kil-
davo aršių ginčų, šiandien turėtų 
pereiti į abiem pusėms naudingo 
susitarimo ieškojimo kelią. Vis 
dėlto turto reikaluose reikalingas 
ypatingas budrumas. 

SVARSTYKLĖS. Labiau tiktų 
užimti stebėtojo poziciją negu ak-
tyviai reikštis. Nesiimkite sunkių 
darbų. Blaiviai įvertinkite savo 
santykius su kitais žmonėmis - gal-
būt jie paremti iliuzijomis ir gali 
lemti nuoskaudas ateityje. 

SKORPIONAS. Labai intensy-
vi diena - nė minutėlės atokvėpio. 
Nusimato renginiai, pristatymai, 
kur gausiai pasisemsite įspūdžių ir 
informacijos. Palanku spręsti orga-
nizacinius klausimus. Galite atnau-

jinti seną draugystę, simpatiją.
ŠAULYS. Pravartu imtis to, kas 

būtina ir neatidėliotina. Energijos 
antplūdis leis daug nuveikti. Pasi-
tikėkite savimi ir nelaukite nei pri-
tarimų, nei paskatinimų. Greičiau-
siai rezultatą pasieksite patys. 

OŽIARAGIS. Aktualūs bus 
mokslo, kultūros, finansų arba su 
užsieniu susiję reikalai. Įvertinkite 
galimas perspektyvas. Neignoruo-
kite ir antrosios pusės poreikių bei 
prašymų. 

VANDENIS. Tikriausiai pavyks 
susitarti dėl aktualaus klausimo, 
tačiau tai gali kainuoti. Gali būti 
apmaudu, kad jums tenka rimtai 
darbuotis, o kiti tik reikalauja dė-
mesio ir nenori padėti. Kontroliuo-
kite savo žodžius, kad nereiktų dėl 
jų gailėtis.

ŽUVYS. Būsite nusiteikę ginti 
savo pozicijas bei įsitikinimus, ne-
nusileisti jokiems priešininkams. 
Kategoriškų pareiškimų, skubotų 
išvadų verčiau venkite, nes bus ne-
smagu, kai vėliau teks keisti nuo-
monę, aiškintis ar mokėti baudą.

-elTA

AVINAS. Gana darbingas lai-
kas, tik nerimausite dėl augančios 
konkurencijos. Galbūt keisis pla-
nai, susiję su komandiruote, ben-
dradarbiavimu ar kt. Arba pradėsi-
te remontą ir tai kels rūpesčių. 

JAUTIS. Degte degsite noru pa-
rodyti, ką sugebate tiek profesinėje 
veikloje, tiek sporto, kūrybos ar 
meilės srityje. Galite suintriguoti 
priešingos lyties atstovą. Tačiau dėl 
romantiškų jausmų gali kilti proble-
mų šeimoje arba jūsų piniginėje. 

DVYNIAI. Galite patirti gundy-
mus arba atsidurti dviprasmiškoje 
situacijoje. Kad skubiau sutvar-
kytumėte svarbų reikalą, gali tekti 
pakrapštyti piniginę. Neverta nai-
viai tikėti gandais ir bauginimais. 
Tačiau konstruktyvią kritiką ver-
tinkite rimtai.

VĖŽYS. Tikriausiai turėsite 
kontaktų su žiniasklaida arba šiaip 
būsite smalsesni nei įprastai. Kils 
stiprus noras ir paplepėti, ir kitų 
paklausyti. Bėda ta, kad galite lep-
telėti ką nors nederamo ir taip pa-

 
gimė

Arėjus GALVONAS, gimęs 03 17
Dominykas GAIŽAUSKAS, gimęs 03 05
Aurėja ŽILINSKAITĖ, gimusi 03 04

 pro memoria
Anykščių mieste
Julė MICKEVIČIENĖ, gimusi 1924 m., mirė 03 15
Mindaugas BARTKEVIČIUS, gimęs 1976 m., mirė 03 12
Anykščių seniūnijoje
Bronė BAGDZEVIČIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 03 14
Žydrūnas BURBA, gimęs 1978 m., mirė 03 13
Monika GIRSKIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 03 21
Anelė GVOZDIENĖ, gimusi 1938 m., mirė 03 11
Kavarsko seniūnijoje
Antanas KVIESKA, gimęs 1924 m., mirė 03 12
Kazys PAKELTIS, gimęs 1961 m., mirė 03 14
Kurklių seiūnijoje
Juozapas STATAUSKAS, gimęs 1942 m., mirė 03 20
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Vaizdai bendrabutyje - 
šokiruojantys

Bendrabutis Valančiaus gatvėje 
septintajame dešimtmetyje pastatytas 
strateginėje vietoje – šiandien šalia jo 
miesto parkas, kultūros bei prekybos 
centrai. Pirmajame pastato aukšte 
įsikūrusi draudimo bendrovė, grožio 
salonas, užuolaidų parduotuvė, tačiau 
pagrindiniai jo šeimininkai čia – aso-
cialūs asmenys, kuriems visiškai ne-
rūpi jų gyvenamoji aplinka.

Gide po bendrabutį „Anykštai“ su-
tinka pabūti šiame name jau beveik 
dvidešimt metų gyvenanti Jolanta 
Valatkevičienė. Ši moteris jau keletą 
metų atkakliai atakuoja savivaldybės 
valdininkus įvairiais skundais dėl ne-
sprendžiamų bendrabučio problemų, 
į kurias aplaidžiai žiūri daugiabučio 
administratorius – UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“.

Vos įžengus į bendrabutį, pirmaja-
me jo aukšte akį iš karto patraukia ne-
įprastai atrodančios pašto dėžutės, iš 
kurių kyšantys pranešimai šio namo 
gyventojams išduoda, kad jiems vi-
siškai nusispjauti į mokesčius. Di-
džiausia pamatyta sąskaita už šildy-
mą – daugiau nei 7000 eurų. 

Linguojančiomis, sulopytomis 
grindimis, kurios, kaip atrodo, bet 
kada gali įlūžti, patraukiame į antrąjį 
bendrabučio aukštą. Pasitinka aptru-
pėjusios ir išpaišytos laiptinės sienos, 

Iššūkis rajono valdantiesiems – išspręsti 
Valančiaus bendrabučio problemas

kuriose iš išdraskytų elektros lizdų 
kyšo apnuoginti laidai. Antrajame 
aukšte pasitinka nejaukiai tamsus, 
įvairiais nenaudojamais rakandais 
užvertas koridorius, kuriame tvyro 
rūkalų tvaikas. Iš nevalytų ir siaubin-
gai atrodančių tualetų trenkia šlykšti 
smarvė. Šalia jų įrengtose sovietmetį 
menančiose praustuvėse čia gyve-
nantieji prausiasi. Koridoriaus gale 
esančiame nerakintame balkone, 
sprendžiant iš čia paliktų nuorūkų, 
renkasi rūkantys. Balkono metalinės 
konstrukcijos pavojingai sutrūkusios 
– per neatsargumą iš jo gan paprasta 
iškristi ant žemės.

Bendrabutyje bene tvarkingiau-
sia tik paskutiniajame, ketvirtajame, 
aukšte.

Nors pirmajame bendrabučio aukš-
te įsikūrę paslaugų teikėjai, užsukti 
čia nejauku pirmiausia dėl aplinkui 
šmirinėjančių namo gyventojų.

„Štai šis žmogus – narkomanas. 
Kol blaivus – normalus žmogus“, - 
akimis palydi iš bendrabučio išeinan-
tį jauną vyrą J. Valatkevičienė.

13 valandą bendrabutyje sutiktas 
namo gyventojas – jau gerokai įkau-
šęs. Matyti, kad trumpam į miestą 
buvo išbėgęs papildyti alkoholio at-
sargų.

„Ramiausia šiame name – per 
Naujuosius metus“, - išduoda J. Va-
latkevičienė.\

Kaip gi taip gali būti? Juk pats 
linksmybių įkarštis? Pasirodo, nuo 

ryto pradėję švęsti, daugelis bendra-
bučio gyventojų prieš vidurnaktį jau 
būna kietai sumigę...

Savivaldybė atsako 
„ne į temą“

Apie tai, kokia netvarka yra Va-
lančiaus 4-ajame bendrabutyje, 
maždaug prieš aštuonerius metus 
pamatė ir Lietuva. Tuomet respu-
blikinės žiniasklaida šiam objektui 
dėl jame esančių išskirtinių, šoki-
ruojančių vaizdų skyrė gan nemažą 
dėmesį. Po to buvo savivaldybės 
administracijos komisijų vizitai į 
bendrabutį, bandymas kalbėtis su 
gyventojais. Ir tai, ko gero, tęsėsi 
ne vienerius metus. Tačiau rezultatų 
tai praktiškai nedavė. Bendrabučio 
gyventoja J.Valatkevičienė rankų 
nenuleido – pernai  skundą išsiuntė 
naujajam, pirmajam anykštėnų tie-
siogiai išrinktam rajono merui Kęs-
tučiui Tubiui.

Susirašinėjimas užtruko ne vieną 
mėnesį, po kurio J.Valatkevičienė 
konstatavo, kad „į daugelį skunde iš-
keltų problemų yra neatsakyta, atsa-
kyta į nereikšmingus, antraeilius arba 
atsakyta visai ne į temą“.

Daugiausia skundų – dėl dau-
giabučio administratoriaus

Skunde J.Valatkevičienė ra-
jono merui nurodė net 11 pro-

blemų, kurių savivaldybė ir jai 
pavaldžios įstaigos nesugeba (o 
gal neturi noro?) pašalinti.

Tai – inventorizacija, elektros 
ūkis, judesio davikliai, santech-
nika ir kita įranga bendro nau-
dojimo patalpose, rūsys, admi-
nistratoriaus metinės ataskaitos 
namo atstovas, būsto rėmimo 
fondas, socialinis būstas, šiluma 
ir priešgaisrinė apsauga.

Štai tik keletas teiginių iš 
skundo merui K.Tubiui:

„Dauguma gyventojų, veng-
dami mokėti mokesčius už elek-
trą, į savo butus ir kitas patalpas 
elektrą nelegaliai įsivedė iš ben-
dro naudojimo patalpų. Kiti gy-
ventojai ir įstaigos kiekvienais 
metais už bendro naudojimo pa-
talpų elektrą turi mokėti daugiau 
ir daugiau.“

„Kai administratorius statė 
grotuotas duris, nepasitarė su gy-
ventojais, todėl pro jas landžioja 
katės, pelės – baisus kvapas.“

„Skunde buvo prašymai dėl 
darbų atlikimo, įkainių ir t.t., bet 
nei vietinio ūkio specialistai nie-
ko nepateikė nors sutrumpintai, 
bet ir administratoriaus neįga-
liojo tai pateikti ataskaitose, o 
ne siuntinėti ateiti į kabinetus ir 
tyčiotis iš gyventojų.“

„Administratorius nuolat prie-
kaištauja, kad neturime išsirinkę 
namo atstovo. Pagal reikalavi-

mus, visi sprendimai priimami 
susirinkimuose, bet mūsų name 
niekada nesusirenka kvorumas. 
Toks gyventojų kontingentas, 
bet tai nereiškia, kad administra-
torius gali dirbti aplaidžiai arba 
visiškai nedirbti.“

Panašu, kad netekusi kantry-
bės dėl biurokratinio susirašinė-
jimo, J. Valatkevičienė apskritai 
iš mero K.Tubio pareikalavo 
„kokybiškai atsakyti į skundą, 
įvertinti vietinio ūkio specialis-
tų ir administratoriaus vadovų ir 
buhalterės kompetenciją ir vei-
klą.“

Be to, pareiškėja mero asme-
niškai paprašė kuruoti elektros 
apskaitos trūkumų šalinimą Va-
lančiaus 4-ajame name.

Žada imtis priemonių...

Valančiaus 4-ojo namo gyven-
tojų pateiktiems skundams tirti 
bei spręsti savivaldybės admi-
nistracija sudarė net devynių as-
menų komisiją, kurios sudėtyje – 
ne tik savivaldybės specialistai, 
bet ir policijos atstovai. Darbo 
grupės vadovas – savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Saulius Rasalas.

„Sudaryta darbo grupė sieks, 
kad M.Valančiaus 4 bendrabu-
čio gyventojai išsirinktų atstovą 
arba atstovus tarp patalpų savi-
ninkų ir administratoriaus. Sykiu 
bus imamasi teisinių priemonių 
prieš daugiabutyje gyvenančius 
ir įsiskolinimų turinčius asme-
nis“, - apie tai, kaip žada reaguo-
ti į skundus, „Anykštą“ informa-
vo savivaldybės administracijos 
direktorė Veneta Veršulytė.

Juokaujama, kad Valančiaus g. 4-asis bendrabutis galėtų tapti dar vienu lankytinu krašto objektu. Turistai iš arti galėtų susipažinti, kokiomis sąlygomis Europos kultūros 
sostine siekiančiuose tapti Anykščiuose 21-ajame amžiuje gyvena žmonės.

jono jUneViČiAUs nuotr. 



  

2016 m. kovo 22 d.PASTOGė

tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

Raimondas GUOBIS

Senieji Aniūnai 

Senoji kaimo gatvė linksmais 
kalneliais gumbuota, seni klevai, 
uosiai, elektros stulpo višunėje liz-
dą susinešę gandrai, jų jaunikliai jau 
po apylinkes skraidžioja.  Keliukas 
dulkėtas, gerokai išgumbuotas, bet 
vieškeliu tarnauja, kartais juo ir 
maršrutiniai autobusai prarieda. Iš 
čia galima į Anykščius ar į didesnį 
Utenos miestą nukeliauti. Seniau 
langas į pasaulį buvęs netoliese 
nuo pat 1899 metų dundėjęs trau-
kinukas. Juo galėjai ir Panevėžio 
didmiestin ar net iki Švenčionėlių 
nukeliauti. 

Tas keliones apylinkių gyvento-
jai jau beveik pamiršo, nes kelios 
dešimtys metų geležinkeliuko py-
limas vis siaurėjančiu, vis labiau 
krūmynais ir žolynais užaugančiu 
keliuku tarnauja. Tų senųjų pa-
saulių atspindžių jau veik nelikę, 
net trobesių senesnių nematyti, jei 
koks ir užsilikęs, tai jau perstaty-
tas, naujais langais, naujais stogais 
ar plastiko lentutėmis apkaltomis 
sienomis švyti. Arčiau ežero paėjė-
jęs tai dar didesnių stebuklų surasi, 
turistų aptarnavimo servisas poil-
sio išsiilgusiems šalies piliečiams 
ir užsieniečiams čia teikiamas. 

Įkūrė Burbiškio parapiją

Kuomet kalbame apie Burbiš-

Perskaičiau „Anykštos“ lai-
kraštyje straipsnį „Policijos 
funkcijų ėmėsi rajono valdžia.“ 
Aš rajono valdžiai pritariu, nes 
policija miega. O pažeidėjų pa-

Pažeidėjų ir nusikaltėlių pavardės turi būti viešinamos
vardes spaudoje turėtų būti vie-
šinamos, neužtenka tik skelbti jų 
inicialus.

Dabar spaudoje tokie pažei-
dėjai vadinami „kelių ereliais“. 

Respublikinė spauda nusikaltėlį 
įvardija „Nusikalstamo pasaulio 
autoritetas“...

Kodėl bijoma viešinti pažeidė-
jų ir nusikaltėlių pavardes? Jei to 

neleidžia įstatymai, į tai reikėtų 
atkreipti dėmesį Seimo nariams.

skaitytojai Vytautas,
 stasys, jonas

Rubikių pakrančių aukštumėlėse - Aniūnai
Šiauriniame didžiojo Rubikių ežero krante driekiasi Aniūnų 

kaimo laukai, kurie kalnais ir kalvomis aukščiausiomis kyla nuo 
salomis marguojančių vandenų, kur po senmedžiais prie nuo Ma-
čionių atvingiuojančio vieškelio stūkso kelios sodybos - nemenko 
kaimo likučiai. Į vienkiemius 494 hektarai kaimo žemių išskirs-
tyta dar caro laikais – 1913 m. Surašant 1923 m. buvo 26 sodybos 
su 137 gyventojais, po XX amžiaus audrų ir naujojo amžiaus ka-
taklizmų  - vos dvi dešimtys sodiečių teliko.

kį, apie parapiją, pirmąją bažny-
čią, Žolinės ir Švč. Jėzaus Širdies 
atlaidus, visuomet prisimename 
Aniūnų kaimo vaiką Praną Za-
bielą. Iš atokaus kaimo, paprastos 
ūkininkų šeimos į pasaulį išėjo, 
siekė mokslo atkakliai, gimnazi-
joje lavinosi, tarnavo caro kariuo-
menėje, į Ameriką išvyko savosios 
laimės troškulio genamas. Darbai 
visokie, seminarija, kunigystės 
šventimai, uoli tarnystė bažnyčio-
se, karingas ir kartu nuolaidus jė-
zuitų vienuolio apdaras baltas. 

Gal būtų taip ir baigęs šio pa-
saulio dienas JAV, bet turtingai 
našlei prisiekęs pastatyti bažny-
čią, todėl nemenką palikimą ga-
vęs pažado pildyti išvyko į Lietu-
vą. Pastatyti bažnyčią labai daug 
būtų kaštavę, daug rūpesčių būtų 
ant savo jau kiek pavargusių pe-
čių užsikrovęs, tad pasielgė labai 
sumaniai - pirko dvarą Burbiš-
kyje ir kiek pakeitęs interjerą, 
primūrijęs priestatėlį didžiojo 
altoriaus erdvei, įrengė bažnyčią. 
Džiugiai nusiteikusių parapijie-
čių gausiai susirinkus šventnamį 
pašventino Leliūnų klebonas kan. 
Masaitis. Gaila tik naujojo jėzu-
itiško cirkulo rektoriui nepavyko 
prie savosios bendruomenės pri-
jungti visai šalia esančio tėviškės 
kaimo. Na, gal ir debeikiečiai už-
sispyrė - reikia gi jiems priėjimo 
prie didžiojo ežero. Gaila, kad 

nuoširdusis ir cigaretę surūkyti, 
ir nedidelį stiklelį – „ameriko-
niškai“ su geriausiais bičiuliais 
išlenkti mėgęs kunigas pasiligojo 
ir jau 1936-ųjų rudenį pasimiręs 
buvo nulydėtas į parapijos kapi-
nes. Nebematė jis karo, nepatyrė 
sovietinės valdžios persekiojimų, 
kuomet bažnyčią atėmė, kuomet 
teisingumu persmelkti narsūs vy-
rai net į Maskvą pas patį Staliną 
teisybės ieškoti važiavo...

Nuo 12-os metų dirbo kolūkyje

Pavakarę užsukęs į vieną iš se-
nosios “ūlyčios” sodybų kieme 
sutikau kalbėti nenorinčią ir ap-
gavikų bijančią moterėlę. Tačiau 
stabtelėjo prieduryje ir, matyt, 
manimi patikėjusi tokia vaizdinga 
ir žinojimo kupina kalba prabilo, 
kad beveik pakerėjo. 

Aniūnietė Elena Kavoliūnienė 
tuoj apie vieškelį prabilo, o tada 
jau apie karą, apie čia užskridu-
sius tą vasarą pilkasparnius su 
kryžiais vokiečių lėktuvus, su-
maitotus arklių ir rusų kareivių 
kūnus, baimę... 

Aniūnai - Debeikių parapijos 

kaimas, tad ir šiandien į aukšta-
bokštę Debeikių raudonų plytų 
mūro bažnyčią nukanka. Pamena, 
kaip kun. Kazimieras Mikelinskas 
pamokydavo, ir dabar dar eilėraštį 
tėvynei prisimenanti: „Aniole sar-
ge, globoki mus,/ Į gerą kelią veski 
mus/ Tebūna darbai Dievo garbei,/ 

Brangios Lietuvos garbei...“. Va-
žiavo Pirmosios Komunijos, bet 
ant Bebarzdžių kalno susitiko par-
grįžtančius žmones su žinia, kad 
išvežė, areštavo mokiusį kunigą...

Nuo dvylikos metų darbuose 
kolchoze. Įsivaizduokite tik, 
kad sulaukusi dvidešimties jau 
turėjo aštuonių metų darbo sta-
žą. „Dabar gi vaikai tai nieko 
negali. O mes dirbom, beveik 
valgyti stigo, bet nesiskundėm - 
galvojom, kad taip tik, taip rei-
kia. Taip ir susidėjo stažas net 
42 metai, iš jų - 29 metai fermo-
je, daugiausiai karves melžiant, 
visi laukai, pievos man žino-
mos, pažįstu kiekvieną pėdytę ir 
prisimenu, pasakoti ir pasakoti 
galiu. Ne kartą man ir vaikai, ir 
klebonas sakė: “Rašyk, būtinai 
rašyk knygą”,- pasakojo E. Ka-
voliūnienė.

Paslaptingi saulėlydžio šešėliai

Čia pat prie paežerės kalnų ir 
pakriūčių yra kelios kaimo sody-
bos, viena jų - „Janinos klėtis“, 
kuriai vadovauja skardžiabalsė, 
energijos nestokojanti solidoko 
amžiaus moterėlė, tikriausia de-
beikietė iš Puodžių. 

Žemiau, plačioje, moliakalniu 
turtingoje užtekio pievoje, visokių 
namų namelių pristatyta, tai pla-
čiai žinoma Rimtauto Kukarevi-
čiaus poilsiavietė  „Esina“. Saulė 
beveik jau skendo ežero bangose, 
o sąmonę persmelkė atminties 
šviesūs paveikslai. 

Norėjau, kad matytųsi jachtos, 
valtys, saulėlydžio takas bangose, 
kad čia, Aniūnų pakrantėje, gal 
net senąją atmintį pranokdamas 
pulsuoja XXI amžiaus pasaulis. 

Elena Kavoliūnienė pastebėjo, kad gyvenime buvusi tokia pasta-
bi, kad tebežinanti kiekvieną gimtojo krašto pėdelį...

Garsiausias Aniūnų kaimo žmogus - Burbiškio parapijos steigė-
jas, kunigas, jėzuitų ordino vienuolis Pranas Zabiela buvo ame-
rikietiškai linksmas ir lietuviškai nuoširdus.

Saulėlydžio pasaulis Aniūnų pakrantėse - besibeldžiantis pava-
saris pranašauja šiltą ir smagią vasarą...

Autoriaus nuotr.

Šeštadienį, Šv. Juozapo die-
ną, Svėdasų bibliotekoje minė-
ta Knygnešio diena, prisiminti 
krašto knygnešiai, o ypatingai 
- slaptųjų mokyklų mokytojai, 
vardadienio proga - ir Juozas 
Tumas -Vaižgantas. Uoliausiems 
šių laikų skaitytojams ir sunkiau 
bejudantiems knygų parūpinan-

Prisiminė krašto knygnešius
tiems knygnešiams dovanų įteikė 
bibliotekininkės. 

Šių metų knygnešių minėjimo 
svarbiausia tema buvo slaptosios 
spaudos draudimo laikotarpio mo-
kyklos ir jų mokiniai bei mokyto-
jai. Plačiau papasakojau caro val-
dininkų susektas mokyklas: Čiukų 
kaime pas Kazlauskus, Butėnuose 

pas Žemaičius ir Svėdasų mieste-
lyje pas Balaišius. Apie „darakto-
riais“ vadintus mokytojus - Juo-
delį, Praną Kaminską bei Agotą 
Davainytę. Ši valdžiai prisipažino 
vaikus skaityti ir rašyti mokanti 
jau 20 metų, kadangi sakėsi netu-
rinti iš ko sumokėti baudos, visą 
mėnesį praleido policijos areš-

tinėje. Po savaitę „sėdėjo“ visų 
1893 m. vasario 23 d. susektoje 
mokykloje besimokiusių vaikų 
tėvai: Adomas Meškauskas, Jonas 
Deguckas, Zigmantas Gobė bei 
Jonas Papučka. Prisimintas ir mi-
nisteriu vadintas žymiausias kny-
gnešys Jurgis Bielinis, ir Garšvių 
draugija, ir draudžiamų leidinių 
mūsų krašte platintojai. 

Atverta XIX-XX amžiaus lei-
dinių ir lietuviškos mokyklos re-

likvijų paroda, bibliotekininkės 
Dalia Paulavičienė ir Asta Me-
dinienė gražiu žodžiu ir dovanė-
lėmis pagerbė uoliausius skaity-
tojus, pagalbininkus, o ypatingai 
pagerbė šiomis dienomis 80 metų 
jubiliejų išgyvenančią mokytoją 
Ireną Guobienę. Jauki popietė 
baigėsi arbatėle su eilių ir prozos 
kūrinėlių skaitymais bei bičiuliš-
kais pokalbiais. 

Raimondas GUOBIS
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PASTABOS PARAŠTėSE

UAB „Anykštos  
redakcija“ gali

 paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 
dydžio

 plakatus. 

Apie druską

siūlo darbą

Tarptautinių pervežimų vairuo-
tojui Europoje: DE-FR, DE-IT, 
kadencijomis: 6 sav. Darbas su 
tentinėmis – užuolaidinėmis pus-
priekabėmis. Reikalavimas: CE 
kategorija, 95 kodas, patirtis.  

Visada laiku mokamas atlygini-
mas.

 Tel. (8-699) 23747.

Ieškoma/as siuvėja/as
 
Darbo pobūdis
- Apvalkalų minkštiems 
baldams ir pagalvėms 
siuvimas.
- Darbas dviem pamainomis.
- Darbo vieta – Anykščiai.

 Reikalavimai
- Darbštumas;
- Be žalingų įpročių;
- Noras mokytis ir tobulėti.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku mokamą, nuo darbo re-

zultatų priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.

Dėl darbo kreiptis 
tel. (8-620) 91496.

linas BiTVinskAs

Žmogaus jau tokia prigimtis 
– iš pradžių kuria mitus, po to 
uoliai puola juos griauti. Štai 
paimkim druską. Iki šiol dau-
gelis medikų ir mitybos spe-
cialistų laikė druską „Baltąja 
mirtimi“ ir visaip siūlė riboti 
jos vartojimą.

Tačiau JAV Kolumbijos uni-
versiteto mokslininkai pareiš-
kė, kad reikia laikytis visai ki-
tokio požiūrio – esą niekas taip 
ir neįrodė, kad druska kenks-
minga žmogui ir jokios žalios 
neįžvelgia. 

Mokslininkai pranešė, kad 
nėra jokių nepaneigiamų įro-
dymų, kad druska kenktų. Jie 
ištyrė bedruskę dietą propa-
guojančius žmones, kad išsi-
aiškintų, kiek dėl ligų kalta 
druska. Jie išanalizavo 269 
medicininius dokumentus, ku-
riuose buvo fiksuojama pagerė-
jusi būklė po to, kai buvo su-
mažintas druskos kiekis maiste.  
Pasirodė, kad tik 54 procentai 
dokumentų teigė, jog yra ti-
kimybė, kad ligoniai mažiau 
sirgs, o 33 procentai jokių pasi-
keitimų nefiksavo. Todėl tyrimo 
autoriai padarė išvadą, kad jo-
kių įrodymų, kad būtent druska 
gali didinti infarkto ar kitų ligų 
atsiradimą – nėra, nes žmonės 
laikėsi dietos, o druska tik vie-
nas iš tos dietos komponentų 
(tiksliau – jos nebuvimas).

Be to, reiktų priminti, kad ir 
vandeniu galima apsinuodyti, 
jeigu jį nesaikingai vartosi.  

leonas AlesiOnkA

Pažįstu Gintarą Vaičiūną. Pačioje 
Anykščių Sąjūdžio pradžioje, tuo-
metiniuose sąjūdietiškos tarybos 
posėdžiuose, sutikdavau šį jauną, 
kuklų, darbštų, alkūnėmis į prie-
kį prakalbų sakyti nesibraunantį,  
Vilniaus pedagoginio instituto Is-
torijos-pedagogikos fakultete, įgi-
jusį istorijos, visuomenės ir teisės 
pagrindų mokytojo išsilavinimą, 
mokytoją iš Svėdasų. Gintaras Vai-
čiūnas 1992–1997 m. – pirmasis 
Lietuvos genocido aukų muziejaus 
direktorius, Lietuvos gyventojų ge-
nocido ir rezistencijos tyrimo cen-
tro Atminimo programų skyriaus 
vedėjas.Todėl džiaugiuosi, kad jis 
savo straipsnyje „Dėl žydšaudžių 
sąrašo ir didžiosios tiesos sakymo“ 
(„Anykšta“, 2016-03-19) reaguoja į 
neseniai žiniasklaidoje atsiradusius 
naujus aprašymus, apie žydų ge-
nocido vykdymą Lietuvoje. Tame 
tarpe ir apie mano straipsnį „Di-
džiosios tiesos sakymo metas“. Ne 
kartą esu rašęs ir sakęs, kad „Nesu 
nei profesionalus, nei partinius 
akinius užsidėjęs, nei politizuotus 
užsakymus vykdąs istorikas. Nesu 
profesionalas  
prokuroras ir 
negaliu imtis at-
sakingų veiks-
mų, kad įvertin-
čiau buvo kas 
nors niekingu 
žydšaudžiu ar 
vis gi jis buvo 
partizanas“. Ir 
netvirtinu, kad 
iš tiesų mano 
buvusi kaimy-
nė Liuda Kuktaitė su broliu Povilu 
anuomet nužudė, apiplėšė ir kal-
nelyje užkasė žydą. Kaip galėčiau, 
juk tada dar net gimęs nebuvau! 
Juk aiškiai parašiau, kad žmonės 
dar ir dabar pasakoja tokias krau-
pias istorijas apie žydų naikinimą, 
apie TSRS laikais banditais vadin-
tų, o dabar Laisvės kovotojais va-
dinamų kai kurių partizanų veiklos 
žiaurumus, beginklių žmonių nai-
kinimą, kad nebesupranti žmogus, 
kas su ta mūsų šiandienine istorija 
darosi. Dar Sąjūdžio pradžioje Au-
drius Butkevičius yra minėjęs, kad 
toli gražu ne visi „miško broliai“ 
buvo kilnūs didvyriai, kovoję už 
Lietuvos laisvę. Kad buvę ir gau-
jos vietinių niekšų, kurie ėjo, plėšė 
ir žudė  kaimynus. Pasakota, kad 
buvo ir „Stalino žmonių“, kurie, 
apsimetę partizanais, banditavo, 
plėšė, taip visuomenėje diskredi-
tuodami tikruosius Laisvės kovoto-
jus. Buvę ir tokių fašistų pakalikų, 
žydšaudžių, kurie frontui artėjant 
kartu su vokiečiais traukėsi nuo 
Raudonosios armijos. Rytprūsiuose 
jie buvo atatinkamai apmokyti, ap-
ginkluoti ir vėl permesti atgal į Lie-
tuvą diversinei veiklai. Ir žiauriai 
veikė prieš beginklius žmones! Ar 
jie taip pat didvyriai? Ar jiems taip 
pat reikia statyti paminklus? Tada, 
Sąjūdžio pradžioje, buvo kalbama, 
kad laukia didelis darbas, kad rei-
kės vis dėlto atskirti pelus nuo grū-
dų, nežiūrint milžiniškų to darbo 

Kam reikalinga veidmaines 
akis badanti tiesa? 

apimčių. Pašnekėta ir pamiršta. O 
kodėl? Žmonės daug ką prisime-
na ir šneka. Kaip sakoma, gerklės 
skarele neužriši. Kai ką ir aš papa-
sakosiu.

Mano senelė Paulina Steponavi-
čiūtė buvo jauniausias vaikas ūki-
ninko-batsiuvio šeimoje. Dabar ten 
Latvija, Kraslavos rajonas, visiškas 
Baltarusijos pasienis. Viską užka-
riavo miškas. Liko tik sodybos pas-
tatų apsamanoję akmenys. Trylika 
brolių ir seserų negalėjo likti ūkyje, 
nebūtų išgyvenę. Pro Kraslavą į Pe-
terburgą eina platusis geležinkelis. 
Todėl vaikai vienas per kitą važiavo 
amato mokytis į sostinę. Tame mies-
te senelė sutiko ir savo meilę Justiną 
Gaidelį, irgi ten amato besimokiusį 
ir dirbusį. Čia juos rado ir Pirmas 
pasaulinis karas. Dalis brolių žuvo 
fronte, dalį pakirto šiltinė. Stepo-
navičių ūkis karo sudegintas iki 
pamatų, gyvų nebelikę. Justinas su 
besilaukiančia žmona palieka Peter-
burgą ir atvažiuoja namo, į Kiniūnų 
kaimą dabartiniame Ignalinos rajo-
ne, į vargą ir skurdą. O revoliucija 
ir karas atėjo jų pėdomis. Laimei, iš 
Peterburgo atsivežama brolių pado-
vanota siuvamoji mašina „Original 
Viktorija“, galėjusi ir siūti, ir net 
aukso siūlais siuvinėti ir meriškuoti, 
ir kažkokius „Rišelje“ apsiuvimus 
daryti. „Leonai, šita mašina tavo 
mamą išmokino!” - kartodavusi 
man senelė. Šiandieną iš buvusio 

nemažo Kiniū-
nų kaimo nieko 
nebelikę. Viską 
nusiaubė karas. 
O šalia Kiniūnų 
buvęs senelių 
vienkiemis išli-
ko. Gimė mano 
mama Lionė, 
vėliau Alvyra. 
Po kokių poros 
metų Justinas 
Gaidelis mirš-

ta. Trūkęs apendicitas tada būdavo 
mirtis – nei chirurgo, nei antibi-
otikų. Kas žemę bedirbs? Lieka 
našlė su dviem mažom mergaitėm 
ant rankų… Dukrelės augo. Lankė 
mokyklą. O mano senelė Paulina, 
„peterburgska siuvėja“, siuvo žmo-
nėms, kunigams net bažnytinius 
(liturginius) rūbus galėjusi puošti 
ir tvarkyti. Taip užsidirbdama iš-
gyveno ji su mergaitėmis. Lionei 
baigiant keturklasę mokyklą, atva-
žiavo pas senelę mokytoja ir pasa-
kė: ponia Paulina, labai gabi, labai 
protinga tavo dukrelė, leisk ją mo-
kytis toliau, dideliu žmogumi ji gali 
tapti. Taip mano mama, tėvo brolių 
palaikoma,  išvyko į Švenčionių 
gimnaziją, vėliau - į Vilnių (mergai-
čių gimnaziją), o dar vėliau su pus-
sesere Genovaite ir bendramoksle 
švenčioniete Prane vyko studijuoti 
į Lenkiją. Genovaitė su Prane - į 
Varšuvą, į pedagogikos studijas, o 
Lionė - į Poznanės universitetą, į 
ekonomiką ir teisę. Visas tris gabias 
mergaites lietuvaites, kilusias iš len-
kų okupuoto Vilniaus krašto, rėmė 
„Lietuvos ryto“ draugija, iš surinktų 
aukų skyrusi stipendijas gabiau-
siems. Liko tiek nedaug – pora pas-
kutiniųjų egzaminų, mama jiems 
vasarą kaime labai ruošėsi, jau susi-
dėjo lagaminą važiuoti į Poznanę, o 
čia karas. Hitleris užpuola Lenkiją. 
Antrasis pasaulinis karas atėjo ir į 
Kiniūnus. Aš sąmoningai nerašau į 
Lietuvą, nes ta dalis, po J. Pilsuds-

kio ir L. Želigovskio okupacijos tuo 
metu net 20 metų de fakto buvo Len-
kija. Viskas sugriuvo. Frontas perėjo 
per Kiniūnus ne vieną kartą, apiplė-
šė, sudegino, sugriovė, išžudė. Ba-
das žiūrėjo žmonėms į akis. Jau Sta-
linui vejant Hitlerį ir frontui artėjant 
prie Kiniūnų, į miškus bėgo kaimo 
bernai. Kas nenorėjo eiti į sovietų ar-
miją ir tikėjosi miške sulauksiąs karo 
pabaigos, kas šaudęs ir plėšęs žydus, 
kas nuo komunistų bėgo. Bet buvo ir 
kitokių - ginkluotų niekšų. Tie patys 
kaimynai ėjo, žudė ir plėšė kaimy-
nus. Tokie žiemos pavakary ir atėjo į 
senelės Paulinos Gaidelienės varga-
ną trobelę. Mama vos spėjo pasislėp-
ti pastogėje už visokių senų rakandų. 
Troboje buvusios dar dvi senelio ne-
tekėjusios seserys, kuklios bažnyčios 
bitelės. Atėjo samagonu pasmirdę 
bernai, pareikalavo lašinių ir sama-
gono, bet negavo nieko. Viskas iki jų 
jau kitų atimta, net duonos nebebuvo 
iš ko kepti. Tai išvadinę senelę uba-
ge, išsityčioję. Girdi, kur tai matyta, 
kad našlė ubagė išleidusi dukrą net į 
Poznanę studijuoti. Kam kaimo mer-
gai mokslai? Juk jie, bagoti ūkinin-
kų sūnūs, ir tai be tų mokslų ūkyje 
apsieina. Galėsianti ta „mokytoji“ 
ubagė jų vaikams šūdinas pelionkes 
(vystyklus) skalbti. Cha cha cha! 
Tai duok savo mergą čionai – mums 
pasišnekėti su ja reikia. Vėliau man 
senelė ir mama šitų chamų vardus ir 
pavardes vardino, sakė, kad ne vie-
ną merginą taip išsivedę, prievarta 
laikę ir prievartavę, net nužudę. Kai 
kurios vis dėlto pabėgdavusios ir 
išniekintos, sumuštos, sugniuždytos 
pareidavusios į tėvų namus. Tą va-
karą šitie „kovotojai“ išsinešdindami 
pamatė mėšlinus į tvartą eiti kaliošus 
ir tuos iš senelės atėmė. Paskutinį 
apavą! Kaip be-
prašė našlė juos 
palikti, kaip be-
maldavo - nie-
kas negelbėjo. 
Cha, na kam 
gi ubagei tokio 
p r a š m a t n a u s 
apavo reikia? 
Gerai bus ir ba-
sai. Ir liko mano 
senelė žiemą 
per šalčius basa. 
Nuo paskutinių mėšlinų kaliošų „iš-
laisvinta“... 

Po savaitės kitos, už siuvimą su-
rinkusi šį bei tą tinkamą parduoti, 
senelė su tamsa apsivyniojo kojas 
skudurais ir patraukė į Adutiškį, į 
artimiausią turgų.  Adutiškis–Gilu-
tos–Rasčiūnai 12 km, dar 5,2 km, 
dar 12,4 km... Kačergiškė–Šiūlė-
nai–Kiniūnai. Visai aš  pasimečiau 
su tais kilometrais..., o senelė ėjo. 
Laimei, ją pavėžėjo žmogus su 
arkliu, dar rusų kareivių sunkveži-
mis, vis lengviau. Adutiškyje savo 
prekes parduoti pardavė, o apavo 
jokio negavo. Sėdi ir verkia. Priėjo 

žmogus, paklausė, kas atsitikę, vis-
ką išklausė, suprato, iš savo namų 
atnešė veltinius ir be jokio atlygio 
atidavė. Dar ir kaliošus pridėjo. 
Daug kartų senelė man pasakojusi 
šitą istoriją ir visada apsiašaroda-
vusi:  „Kad tu žinotum, Leonai, 
kaip aš ėjau namo! O kojoms taip 
šilta, taip gera, kaip per pūkus 
žvyrkeliu skridau“. Niekada tiems 
subanditėjusiems kaimynams ne-
atleidusi! Sakiusi ir man, ir mano 
tėvui, partizanų ryšininkui, jų var-
dus, pavardes. „Aš juos visus seniai 
prakeikiau! Kiek jie žmonių api-
plėšė, kiek nužudė...“- vis kartoda-
vusi ir kartodavusi Paulina Gaide-
lienė. Ir ji, ir mama man sakiusios, 
kad šitie banditai vėliau buvę kas 
miške nušautas, kas sugautas, kas į 
Sibirą ištremtas. Kad gi aš būčiau 
tada turėjęs proto ir tuos vardus, 
tas pavardes užsirašęs. Bet buvau 
tik jaunas ir kvailas berniokas. Ne 
tas man rūpėjo. Šiandieną žinočiau 
ir viešai pasakyčiau, kokių pavar-
džių nenoriu matyti iškaltų pamin-
klų  partizanams akmenyje, kokių 
„didvyrių“ negali būti Laisvės 
kovotojų sąrašuose. Nes jie buvo 
vagys ir žudikai! Ir niekaip kitaip 
šiandieną aš tokių vadinti nega-
liu. Ar šitaip juos „privertė“ elg-
tis Hitleris ir jo fašistai? Ne. Gal 
Stalinas su bolševikais? Irgi ne! 
Tėvas jau atgimimo laikotarpiu, 
po Kovo 11-sios, man yra pasako-
jęs, kad partizanai žinojo, jog už jų 
nugaros, jais prisidengę,  kai kurie 
kaimų bernai iš tiesų ėjo, žudė ir 
plėšė taikius žmones ir ne tik savo 
kaimynus. Partizanai esą tokius 
išsiaiškindavę, sučiupdavę, nuteis-
davę ir sunaikindavę. Noriu tikėti, 
kad taip ir buvo, kad tai tiesa. Ta-

čiau yra vienas 
klausimas, kurį 
mano tėvui yra 
vis užduodavusi 
mama, esu klau-
sęs ir aš: kodėl? 
Klausimas, į 
kurį ir mano tė-
vas negalėjo at-
sakyti, nes pabi-
jojo rizikuoti ir 
laiku to „kodėl“ 
paklausti savų, 

o vėliau jau nebelikę nei kam, 
nei kada šito klausimo beužduo-
ti. Papasakosiu apie tai kitą kartą. 
Ne apie svetimus nutikimus. Apie 
savo šeimos išgyvenimus anuo 
pokario metų laikotarpiu, kada sū-
nus šaudė tėvą, brolis žudė brolį, 
motina prakeikdavusi savo vaikus. 
Dabar dalis iš jų vaizduoja didvy-
rius? Papasakosiu apie tai, ką iš 
savo artimųjų lūpų girdėjau ir kam 
net šiandieną atsakymo nerandu. 
Apie veidmaines akis, kurias šian-
dien (ir ačiū Dievui!) bado pradėta 
sakyti subrendusi ir nieko nebebi-
janti tiesa. 

...Kad buvę ir gaujos vieti-
nių niekšų, kurie ėjo, plėšė 
ir žudė  kaimynus. Pasa-
kota, kad buvo ir „Stalino 
žmonių“, kurie, apsimetę 
partizanais banditavo, plė-
šė, taip visuomenėje diskre-
dituodami tikruosius Lais-
vės kovotojus...

...Atėjo samagonu pas-
mirdę bernai, pareikalavo 
lašinių ir samagono, bet 
negavo nieko. Viskas iki jų 
jau kitų atimta, net duonos 
nebebuvo iš ko kepti. Tai 
išvadinę senelę ubage, išsi-
tyčioję...
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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.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.20 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.70 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

Nuoširdžiai dėkojame kaimynams, giminėms, artimie-
siems - visiems, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į pa-
skutinę kelionę mylimą sūnų ir brolį Žydrūną BURBĄ. 

Ačiū Jums, gerieji žmonės.

Mama ir brolis

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mi-

kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šešta-
dieniais 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. 

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės - 
miško sklypą gražesnėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyveni-
mui.

Tel. (8-698) 49854.

Perka, padeda parduoti namus, bu-
tus, sodybas, komercinius objektus. 

Tel. (8-683) 32523.

Automobiliai, ž. ū. technika, dalys

Važiuojančius ir nevažiuojančius au-
tomobilius, visureigius, mikroautobu-
sus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.   

Tel. (8-646)17715.

Automobilius, traktorius, sunkve-
žimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Galvijus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.  

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

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 išsive-
ža.

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-622) 09326

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, 
sveria elektroninėmis svarstyklė-
mis.

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Kita

UAB TOLMANA brangiai - juodojo 
metalo laužą. Klientui pageidaujant 
pasiima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės kovo 24 d. dieną 17 val. Liudiškių g. 29 
UAB „ Jonroka“

Remontuojame baldus, sofas, 
lovas, čiužinius, kėdes, kampus. 
Keičiame spyruokles, poroloną, 
gobeleną, eko ar natūralią odą. 
Gaminame čiužinius ir sėdmaišius. 
Pasiimame ir parvežame.

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

UAB „Anykštos redakcija“ 
priima skelbimus į šiuos 

laikraščius: 

„Gimtoji žemė“ 

„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“ 

„Kupiškėnų mintys“

„Molėtų Vilnis“

„Molėtų žinios“

„Mūsų  Ignalina“ 

„Utenis“

 „Utenos apskrities 

žinios“

 
gimė

Dominykas ŠAUČIŪNAS, gimęs 01 05
Kristianas SAVICKAS, gimęs 01 04
Edgaras VILUTIS, gimęs 12 29

 
pro memoria

Anykščių mieste
Kęstutis BURNEIKIS, gimęs 1952 m., mirė 01 07
Zinaida Veronika JUODELIENĖ, gimusi 1953 m., mirė 01 05
Bronė DIDIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 01 02
Domininkas Algirdas BURNEIKA, gimęs 1936 m., mirė 01 04

Anykščių seniūnijoje
Jonas ROZELIS, gimęs 1925 m., mirė 01 05

Debeikių seniūnijoje
Rima KISLAUSKIENĖ, gimusi 1945 m., mirė 01 01

Kavarsko seniūnijoje
Povilas DIGIMAS, gimęs 1957 m., mirė 12 31
Zenonas STANKEVIČIUS, gimęs 1948 m., mirė 01 07

Kurklių seniūnijoje
Aldona MAČIONIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 01 06

Svėdasų seniūnijoje
Morta Liucija RIMEIKIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 01 05

Traupio seniūnijoje
Sigita ŠEMELIŪNIENĖ, gimusi 1972 m., mirė 01 05

Viešintų seniūnijoje
Bronislava SAMAVIČIENĖ, gimusi 1922 m., mirė 01 07

“Teleloto” Lošimas Nr. 1031 
Data: 2016-01-10

Skaičiai: 18 44 21 03 26 29 
23 46 40 47 27 58 28 64 12 69 
53 57 49 07 63 34 71 59 13 52 
60 72 32 56 35 67 51 14 62 10 
33 04 (keturi kampai, eilutė, įs-
trižainės) 16 48 74 31 02 43 22 
73 11 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0436450 4000 Eur 0461390 

500 Eur 0087061 Automobilis 
“Nissan Note” 0404235 
Automobilis “Renault Captur” 
036*687 Pakvietimas į TV stu-
diją 035*480 Pakvietimas į TV 
studiją 037*777 Pakvietimas į 
TV studiją  009*358 Pakvietimas 
į TV studiją

perka

įvairūs

Portretas
Iš nuotraukos 

„Anykštos“
 redakcijoje

darome portretus 
laidotuvėms

 (iki A4 formato). 

Nuotraukos su 
rėmeliais 

kaina – 10,10 Eur.

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.40 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.60 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.
ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkačius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

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

Automobiliai, dalys

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

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-685) 66572.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Kita

Bendrovė - grūdus, pupas, žirnius.
Tel. (8-680) 85841.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Nekilnojamasis turtas

4,49 ha (4,19 ha ariama, balas 36.0, 
unikalus 3464-0002-0042) žemės 
sklypą ir medinį gyv. namą 60 kv.m 
bendr. ploto Anykščių r. Skiemonių 
sen. Žiogų k., 11 000 Eur. 

Tel. (8-698) 25253.

Kuras

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

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

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

Atraižas pakais ir supjautas. Malkas 
kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-629) 76267.

Kita

Ūkininkas nuolat - kokybišką mėsi-
nių kiaulių skerdieną puselėmis 40-
50 kg. Tik kaimiškai svilintos dujomis, 
atvėsintos. Subproduktus. Triušius 
ir jų skerdieną. Atveža nemokamai, 
greitai.

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

Įvairias naudotas plytas, plokštes, 
medieną. Pristato. 

Tel. (8-682) 92949.

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

Tel. (8-605) 49513.

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės sausio 14 d. dieną 17 val. 
Liudiškių g. 29 UAB ,,Jonroka’’

Organizuojame visų kategorijų vairavimo mokymo kursus.
Vykdome papildomus vairavimo kursus pažeidusiems KET. 

Būtina išankstinė registracija tel. 8 657 68156,
Liudiškių g. 29, Anykščiai UAB “Jonroka”

Brangiai pirksiu arba išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę Puntuko – Gražiavietės – Kurklių 

kadastrinėje vietovėje.
Mob. tel. (8-687) 76191

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

siūlo darbą
Žemės ūkio veikla besiverčianti 

įmonė - agronomui (-ei). 
Tel. (8-687) 76191, cv siųsti el. 

paštu: vygantas@anratas.lt.

ŽŪB “Elma” reikalingi gyvulinin-
kystės darbuotojai.

Tel. (8-682) 97420.
 
Ūkyje reikalingas fermos šėrikas 

– mechanizatorius, apgyvendina. 
Tel. (8-650) 86625.

Paslaugos

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Reikalingas autovežio vairuoto-
jas dirbti Europoje. 

Tel.: (8-655) 25778, 
(8-652) 52288.

Reikalinga šeima, neturinti žalin-
gų įpročių, dirbti ir prižiūrėti sody-
bą Zarasų rajone. 

Tel. (8-687) 80254.

Reikalingas žmogus, galintis 2 
savaites pavedžioti šunį.

Tel. (8-639) 86412.

Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.,
penktadieniais 8.00 - 16.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.,
šeštadieniais nuo 8.30 - 12.00 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  0,50 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300 egz.       Užs. Nr. 1442

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58. mob. (8-690) 
10727.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai: Sigita Pivorienė, tel. 5-82-46, mob. (8-623) 71239,
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835. 
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-82-46, mob. (8-675) 47714.
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius, tel/faks. 5-94-58.

Vyr. redaktorė

įvairus
Išnuomoja 1700 kv. m patalpas 

Anykščių mieste (yra galimybė nuo-
motis dalimis).

Tel. +37068649380.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Vandens kubilo nuoma. Su oro ma-
sažo burbulais ir LED povandeniniu 
apšvietimu.

Tel. (8-678) 36643.

Trinkelių klojimas, plytelių, laiptų kli-
javimas bei aplinkos tvarkymas. 

Tel. (8-672) 15702.

Nebrangiai mūrija krosnis ir židi-
nius. Valo kaminus. Pjauna ir skaldo 
malkas. 

Tel. (8-676) 01382.

Mūro darbai, fasadų šiltinimas, šlai-
tinių stogų remonto, keitimo darbai. 
Suteikia garantijas, išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-672) 15702.

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

Pusę namo Kavarske, šalia baž-
nyčios, su pagalbiniais pastatais: 
sandėliukas, malkinė, rūsys. Plotas 
45 kv. m, sklypo plotas 7,5 a. 3600 
Eur

Tel. (8-679) 76411.

Kuras

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Siauras MTZ traktoriaus pa-
dangas su ratlankiais, sunkve-
žimių naudotas padangas 240-
508, 260-508, 280-508, grūdų 
ventiliatorių 7,5 kW. Kainos su-
tartinės.

Tel. (8-685) 50986.

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

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

Kita

Ūkininkas - mėsinių kiaulių 
skerdieną 40-50 kg. Tik kaimiš-
kai svilintos dujomis, atvėsintos. 
Subproduktus. Triušius ir jų sker-
dieną. Atveža nemokamai, greitai.

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

Bulvių sodinamąsias, kasa-
mąsias, rotacines šienapjoves, 
purkštuvus, barstomąsias, lėkšti-
nius skutikus, frezus, kultivatorius, 
vagotuvus, plūgus “Kverneland”, 
kt.

Tel. (8-612) 57075.

Šių metų balandžio 04 d. 10.00 val. Juodžgalio k. Anykščių r. sav. 
bus atliekami žemės sklyo Nr.3401/0002:0032 kadastriniai matavi-
mai. Kviečiame gretimo sklypo Nr. 3401/0002:0080 bendrasavininką 
Algirdą Kazlauską dalyvauti matavime. Darbus vykdys V.Voversio 
individuali įmonė, tel. pasiteirauti 8 656 49846.

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

Tel. (8-650) 63678.
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MOZAIKAšiandien

kovo 23 d.

kovo 24 d.

kovo 25 d.

 kovo 22 - 25 d. pilnatis.

Benvenutas, Kotryna, Ged-
gaudas, Gedgaudė.

vardadieniai

mėnulis

Galgintas, Vismantė, Alfonsas, 
Akvilė, Ūla.

Liucija, Daumantas, Ganvilė, 
Gabrielius, Donardas.

Normantas, Normantė.

oras

-3

+2

sprintas

redaktorei nežinant

NNN
Žmonėms, kurie randa negyvą 

šerną, iš valstybės biudžeto mokama 
30 eurų išmoka. Ši išmoka – skati-
nimas ieškoti gaišenų, prevencinė 
priemonė stabdant afrikinį kiaulių 
marą.

Vienam nugaišusių šernų specia-

liai ieškojusiam anykštėnui pasisekė 
– rado net keturis jų lavonus, taigi 
uždirbo 120 eurų. Kalbama, kad 
„šernautojų“ rajone yra ir daugiau. 
Nėra ko iš jų šaipytis, garbinga ir 
naudinga veikla... Tačiau grybavi-
mas ar žvejyba, nors šių užsiėmimų 

rezultatas taip pat yra materialus, 
laikomi garbingais ir plačiai papli-
tusiais pomėgiais. O, pavyzdžiui, 
negyvų šernų ieškotojas į savo CV 
skiltį pomėgiai - negali įsirašyti „esu 
prisiekęs šernautojas“. Tiksliau įsira-
šyti gali, bet kas skaitys, tas juoksis.    

Naujas pomėgis – šernavimas

Nuo Anykščių iki Laplandijos su „Omnitel“ – kaip namie
„Negaliu kalbėti, aš – užsienyje“ greitakalbe ištarti žodžiai ir skubiai baig-

tas pokalbis dar visai neseniai keliaujantiems ar atostogaujantiems ne Lie-
tuvoje padėdavo išvengti papildomų išlaidų grįžus. Tačiau dabar „Omnitel“ 
klientai iš šešių Baltijos ir Šiaurės šalių skambina, rašo ir siunčia kelionių 
vaizdus kaip Lietuvoje. Vien per vasarį mobiliųjų duomenų šiuose šalyse 
sunaudota 9 kartus daugiau nei prieš metus.

Anykščių „Omnitel“ salono konsultantė 
Laura Vaitiekūnienė: „Vaizdžiai tariant, nu-
griovėme šias šalis skyrusias mobiliojo ryšio 
sienas ir matome, kaip pagerėjo „Omnitel“ 
klientų keliavimo kokybė. Dabar mūsų kli-
entai, keliaudami į Šiaurės ir Baltijos šalis, 
tikrai jaučiasi lyg namie“. 

Naujos kartos telekomunikacijų 
paslaugas su „Teo“ kurianti bendrovė 
„Omnitel“ nustebino net visko mačiu-
sius. Vasarį „Omnitel“ paskelbė, kad į 
Latviją, Estiją, Suomiją, Švediją, Da-
niją ir Norvegiją keliaujantys klientai 
tose šalyse ir į Lietuvą skambins, ra-
šys ir naudosis mobiliuoju internetu 
negalvojant apie mobiliojo ryšio sąs-
kaitą. Tuo netruko pasinaudoti užsie-
nyje viešintys tautiečiai. Vasarį vien 
Švedijoje „Omnitel“ klientai persiun-
tė beveik 17 kartų daugiau mobiliųjų 
duomenų. Apie šią patogią naujo-
vę klientams kalbamės su Anykščių 
„Omnitel“ salono konsultante Laura 
Vaitiekūniene. 

Ar visiems „Omnitel“ 
klientams Baltijos ir Šiaurės 
šalys tapo „antrais namais“?

Laisvai į Šiaurę iki pat Laplandijos 
gali keliauti visi „Omnitel“ privatūs 
ir verslo klientai, kurie turi šiuo metu 
parduodamus „Omnitel“ mokėjimo 
planus. „Nulinio“ tarptinklinio ryšio 
tarifai papildomai nieko nekainuoja ir 
atskirai jų užsakinėti nereikia. Senes-
nius planus turintiems klientams juos 
nemokamai atnaujinsime ir pakeisime 
į dabartinius poreikius labiausiai atitin-
kantį planą. Pasitikrinti, ar turimas pla-

nas galioja užsienyje, kviečiame „Om-
nitel“ interneto svetainėje, nemokamu 
telefonu 1533 arba tiesiog užsukus į 
mūsų saloną.

Ar turėti tokius planus 
apsimoka?

Paprastas pavyzdys – pagal įprastus 
tarifus Norvegijoje 1 gigabaito duo-
menų siuntimas kainuotų iki 200 eurų, 
tuo tarpu „Omnitel“ klientai, pasirinkę 
mažiausią 1 GB mėnesinį planą, už tą 
patį Norvegijoje išnaudotų duomenų 
kiekį sumokėtų 5 eurus. Tai yra 40 kar-
tų mažiau. Lietuvoje turime ypatingai 
konkurencingą telekomunikacijų rin-
ką, kuri tuo pat metu yra ir viena mo-
derniausių visoje Europoje.

Tai skambutis Norvegijoje 
į norvegišką numerį 
nieko nekainuos?

Visose Baltijos ar Šiaurės šalyse 
„Omnitel“ klientams taikomi tokie pa-
tys tarifai, kaip Lietuvoje. Tai galioja 
skambučiams, žinutėms ir mobilie-
siems duomenims. Pavyzdys: atvykote 
į Norvegiją ir giminaičiams Bergene 
į jų norvegiškus numerius skambina-
te taip pat, kaip būdami Anykščiuose 
skambintumėte į Vilnių! Tas pats galio-

ja, jei būdami Norvegijoje skambinsite 
į Lietuvą. Skambučiai pagal tarptauti-
nius tarifus Baltijos ir Šiaurės šalyse 
apmokestinami tik, jei, pavyzdžiui, bū-
dami Lietuvoje skambinate į Norvegi-
ją, o būdami Norvegijoje – į Švediją.

Ar užsienyje galėsiu žiūrėti
„Youtube“ per telefoną?
 
„Youtube“ filmukams, nuotraukoms 

ar kitam vaizdo turiniui reikalingas 
spartus 4G interneto ryšys ir pasirink-
tas mobiliųjų duomenų limitas. Visose 
Baltijos ir Šiaurės šalyse veikia „Telia-
Sonera“ grupės bendrovių 4G tarptin-
klinis ryšys, todėl „Omnitel“ klientai 
Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedi-
joje, Danijoje ar Norvegijoje internete 
naršo naudodami Lietuvoje turimą mo-
kėjimo planą ir tą patį duomenų limitą. 
Todėl Šiaurės šalyse viešintys „Omni-
tel“ klientai vien vasario mėnesį per-
siuntė beveik 13 kartų daugiau inter-
netinių duomenų ir prakalbėjo beveik 
1,5 karto daugiau minučių nei per tą 
patį laikotarpį pernai. Tai – įspūdingas 
augimas.

Kas bus išnaudojus 
duomenis?

Išnaudojus suteiktus spartaus mo-
biliojo ryšio duomenis Lietuvoje, 
„Omnitel“ klientai toliau gali naršyti 
internete nemokamai, tačiau mažesniu 
greičiu. Išnaudojus mobiliųjų duomenų 
limitą užsienyje, duomenų vartojimas 
automatiškai sustos, tačiau papildomai 
jų bet kada bus galima įsigyti SMS ži-
nute.

Ar šis pasiūlymas galioja
tiems, kurie nuolat gyvena užsienyje?

Pasiūlymas yra skirtas „Omnitel“ klien-
tams, gyvenantiems Lietuvoje, dėl to taikoma 
sąžiningo naudojimosi taisyklė. Jeigu klientas 
daugiau nei pusę laiko per paskutinius 3 mėn. 
praleidžia užsienyje, jam bus taikomi standar-
tinės sąlygos ir tarifai. Klientas apie tai bus 
informuojamas SMS žinute.

Biatlonas I. Slovėnijoje vyku-
siame Europos jaunimo biatlono 
čempionate Lietuvos komandoje 
startavo ir du anykštėnai: Kotryna 
Vitkūnaitė ir Linas Banys.  K. Vit-
kūnaitė tarp 80 dalyvių individua-
lioje rungtyje finišavo 33, o sprinto 
rungtyje – 35. L. Balsys 98 tarp da-
lyvių individualioje rungtyje buvo 
69, o sprinte - 68. 

Biatlonas II. Otepėje (Estija) vy-
kusiose Baltijos šalių biatlono tau-
rės varžybose dalyvavo trys anykš-
tėnai. Rūta Banytė bendro starto 
lenktynėse užėmė trečią vietą, o 
sprinto rungtyje finišavo ketvirta. 
Darija Jankauskaitė ir Gytis Miko-
liūnas užėmė septintas vietas. 

Šaškės. Savaitgalį Daugpilyje 
(Latvija) vykusį tarptautinį  šaškių 
turnyrą laimėjo anykštėnas sporto 
meistras Valdas Veršulis. Koman-
dines  varžybas laimėjo jungtinė 
Aukštaitijos komanda (3 vyrai ir 
moteris, kapitonas V. Veršulis),  
aplenkusi Daugpilio ir Jekabpilio 
šaškininkus.  

Atletika. Kovo 18 d. Simne 
(Alytaus r.) vyko Lietuvos sun-
kiosios atletikos čempionatas, 
kuriame rungėsi patys stipriau-
si sunkiaatlečiai iki 15 m. Jame 
dalyvavo ir anykštėnai. Gytis 
Klimanskas svorio kategorijoje 
iki 46 kg liko ketvirtas, Ramūnas 
Skapas tapo vicečempionu svorio 
kategorijoje  iki 54 kg, Tomas 
Miškeliūnas (svorio kategorija 
iki 58 kg) tapo Lietuvos čempi-
onu, liko penktas pagal sinkle-
rį. Svorio kategorijoje iki 62 kg 
Lukas Statauskas buvo ketvirtas, 
Mindaugas Lapinskas svorio 
kategorijoje iki 70 kg tapo vice-
čempionu, o Benas Gorbunovas 
svorio kategorijoje iki 76 kg liko 
ketvirtas.

Indija: šunų vestuvėse 
dalyvavo daugiau kaip 
5 tūkstančiai žmonių

Indijoje, Utar Pradešo valstijoje, 
dviejų šunų vestuvėse dalyvavo 
daugiau kaip 5 tūkstančiai žmonių, 
praneša “Mashable”. Ceremonija 
pagal tradicinius hinduistų ritualus 
vyko Pavaros kaime.

Jaunikis atvažiavo specialiu 
gėlėmis papuoštu automobiliu. 
Per vestuves nuotakos šeimininkė 
Džung Bahadur (Jung Bahadur) 
apsiašarojo. “Nors ji mano šuo, 
myliu ją kaip dukterį”, - pareiškė 
moteris.

Vestuvių svečiai šoko pagal te-
nykščio didžėjaus parinktą muzi-
ką. Kaip pažymi leidinys, tai galė-
jo būti bet kurių vestuvių Indijoje 
scena. Po ceremonijos jaunave-
džiai išvyko automobiliu. 

Amazonės džiunglėse rasta 
ilgiausia pasaulyje gyvatė

Naujame dokumentiniame filme 
BBC televizija žiūrovams parodys 
“ilgiausią gyvatę pasaulyje”, - ji 

yra daugiau nei penkių metrų il-
gio ir gyvena Amazonės džiunglė-
se, praneša laikraštis “The Daily 
Mail”.

Dokumentinių filmų kūrėjas 
Gordonas Bjukenenas (Gordon 
Buchanan) sukūrė mini serialą 
“Gentys, plėšrūnai ir aš”, kuriame 
jis pats kartu su Ekvadoro aborige-
nais dalyvauja anakondų medžio-
klėje. Vietiniai aborigenai tiki, kad 
ši žmogui pavojinga gyvatė do-
vanoja ją pagavusiems žmonėms 
ypatingą dvasinę galią. Milžiniška 
anakonda, kurią G. Bjukenenas ir 
aborigenai medžioja, o vėliau pa-
leidžia, yra ilgiausia iš visų moks-
lininkų ištirtų gyvačių.

Dokumentinių filmų kūrėjas 
dvi savaites gyveno su Ekvadoro 
aborigenais, mėgindamas pažinti 
jų bendravimo su laukine gamta 
paslaptis. 

Anakonda - smauglinių šeimos 
pati sunkiausia pasaulyje gyvatė, 
galinti sverti iki 250 kg. Gyvena 
upių pakraščiuose, Venesueloje, 
Kolumbijoje, Brazilijoje, šiaurės 
Bolivijoje, Peru ir kitose Pietų 
Amerikos valstybėse. Šis smau-

glys gali suspausti ir praryti elnią, 
kiaulę, tapyrą ar dviejų metrų ali-
gatorių. 

Rekordas: penki austrai prie
televizoriaus praleido 
92 valandas

Penki austrai pagerino televizi-
jos žiūrėjimo be pertraukos rekor-
dą. 19-24 metų amžiaus ekstrema-
lai prie televizoriaus praleido 92 
valandas.

Keturių jaunų vyrų ir moters pa-
siekimas įtrauktas į Gineso rekor-
dų knygą. Ligšiolinis rekordas - 91 
valanda - priklausė kanadiečiams.

Penketukas žiūrėjo tik „Sky” ka-
nalą, be kita, čempionų lygos rung-
tynes ir serialą „Kortų namelis” 
(„House of Cards”). Pabaigoje jie 
jau turėjo didelių problemų, sakė 
vienas akcijos rengėjų Moricas 
Arndoldas (Moritz Arnold).

Siekti rekordo pareiškė norą 
daugiau kaip 400 žmonių. Taisy-
klės leido kiekvienam dalyviui 
kas valandą daryti penkių minučių 
pertrauką, jos galėjo būti ir kau-
piamos. Dalyviai tuo pasinaudojo 
trumpam numigti. Jie, be to, buvo 
vaišinami kava ir energetiniais gė-
rimais. Be to, patalpoje stovėjo tre-
niruoklis, buvo galima atsigaivinti 
po šaltu dušu. 

-elTA


