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

Veneta Veršulytė parašė knygą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienio Anykščių rajono tarybos posėdžiui buvo pateikta 
savivaldybės administracijos direktorės Venetos Veršulytės 2015 
metų veiklos ataskaita. Dydžiu ir temų spektru ataskaita panaši į 
knygą apie Anykščių rajoną. 

Šiame 186 puslapių kūrinyje apžvelgiama praktiškai viskas, ką 
įmanoma apžvelgti, trūksta gal tik hidrometeorologinių duomenų.

Anykščių savivaldybės administracijos direktorės Venetos Veršu-
lytės metinėje veiklos ataskaitoje sudėta galybė skaičių ir lentelių. 
Ataskaitos apimtis – net 186 puslapiai. Įdomu tai, kad 2015 m. pa-
baigoje savivaldybės negrąžintų paskolų likutis buvo 3 mln. 155 
tūkst. 161 eurų ir net 88 ct.                 Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščių regioninio parko di-
rekcijos vyriausioji specialistė Rasa 
Gražienė „Anykštai“ pasakojo, kad 
migruojančiomis varlėmis susirūpino 
gimnazistai. Iš Anykščių važiuojant į 
Rubikius, vos įsukus į kelią, yra bala, 
tad šioje vietoje pastebima gan didelė 
pavasarinė varlių migracija.

R. Gražienė sakė, kad kol kas ne-
aišku, ar kelyje varlėms bus įrengi-
nėjami specialūs užtvarai. Pirmiausia 
varlės bus stebimos, skaičiuojama, 
kiek jų šioje vietoje migruoja, o vė-
liau priimami sprendimai. Jei užtvarai 
varlėms būtų įrengti, tai Anykščių ra-
jone būtų pirmas atvejis, kai skiriamas 
ypatingas dėmėsys šiems ropliams.

Pats varlių migracijos įkarštis pra-
sideda, kai oro temperatūra pasiekia 
12-13 ºC. Šokuojančios šaltakraujės 
jau pabiro ant kelių, todėl vairuotojai 
raginami būti atidesniais ir saugoti 
kurkiančias pievų ir kūdrų gyvento-
jas, nes kasmet jų keliuose žūva de-
šimtys tūkstančių. 

Gelbės migruojančias varles Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių regioninio parko direkcijos specialistai kartu su Anykščių Jono Biliūno gimnazijos moks-
leiviais susirūpino rajono varlėmis. Kelyje link Rubikių planuojama įrengti specialius užtvarus - tvo-
reles, kad migruojantys varliagyviai būtų nukreipiami nuo kelio ir nepatektų po automobilių ratais.

Varlės Anykščių rajone bus gelbėjamos pirmą kartą.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Devyni strateginiai tikslai 

Ataskaitos pradžioje išvardin-
ti devyni Anykščių savivaldybės 
administracijos strateginiai tikslai, 
kurie, regis, aprėpia beveik visas 
įmanomas sritis: „Rūpintis kultū-
ros ir turizmo paslaugų kokybe bei 
įvairove; Pažintinio turizmo, akty-
vaus poilsio ir sveikatos gerinimo 
infrastruktūros kūrimas ir plėtra; 
Sukurti palankią aplinką investici-
joms ir rajono verslo vystymuisi; 
Didinti žemės ūkio šakos patrau-
klumą; Gerinti sveikatinimo veiklą 
ir sąlygas rajone; Plėtoti saugią 
socialinę aplinką rajono gyvento-
jams; Gerinti ugdymo paslaugų 
kokybę ir modernizuoti ugdymo 
(-si) aplinką; Vykdyti architektūros 
ir teritorijų planavimo veiklą; Vys-
tyti rajono infrastruktūrą; Gerinti 
Savivaldybės darbo kokybę, tiks-
lingai vykdant planavimą ir finan-

sinę veiklą.”

Skirtos 6 tarnybinės
nuobaudos

Direktorės V. Veršulytės ataskai-
toje nurodoma, kad per 2015 me-
tus savivaldybės administracijoje 
sumažėjo 14 darbuotojų, o valdi-
ninkų amžiaus vidurkis sumažėjo 
vieneriais metais. 

„2015 m. gruodžio 31 d. duo-
menimis, Anykščių rajono savival-
dybės administracijoje dirbo 168 
darbuotojai – 51 vyras ir 117 mote-
rų, iš jų - 80 valstybės tarnautojai, 
88 - dirbantys pagal darbo sutartis. 
Vidutinis Savivaldybės adminis-
tracijos darbuotojų amžius 49 me-
tai. Per 2015 metus iš darbo atleisti 
9 valstybės tarnautojai, 2 perkelti 
į kitas įstaigas. Į darbą priimti 4 
nauji valstybės tar-
nautojai.
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UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktorius Kazys Šapoka 
konstatuoja, kad dalis paslaugų 
vartotojų yra nemokūs.

Anykštėnus 
smaugia 
skolos

Kainų reguliavimas – vienintelis 
būdas suteikti ūkininkams viltį

Nijolė BARKAUSKIENĖ,  koo-
peratinės bendrovės „Žalioji lanka“ 
vadovė, Anykščių rajono Tarybos 
narė: „Gerai, kad įstatymo nespėjo 
pasirašyti Prezidentė, jis buvo at-
šauktas”... 

Komunalininkų ataskaitoje  - liūdnos 
Anykščių miesto perspektyvos

Protmūšiai. Pagal neoficialią 
lentelę į geriausių Lietuvos „Pro-
tų mūšių“ komandų trisdešimtuką 
patenka trys anykštėnų koman-
dos – „Vienaskaita“ užima 14-ąją 
vietą, „Nikė“ - 17-ąją, o „Šį kartą 
neatvyko“ - 25-ąją. Skaičiuoti 232 
komandų rezultatai.

Diskusija. Praėjusią savaitę 
savivaldybės vadovai susitiko su 
rajono parapijas aptarnaujančiais 
dvasininkais. Dvasininkai kalbėjo 
ne tik apie parapijų pastatų būklę, 
religinių bendruomenių projektų 
finansavimą, bet ir diskutavo apie 
galimybę apšviesti Anykščių rajo-
ne esančias bažnyčias.

Paminklas. Anykščių meninin-
kų asociacija skelbia, kad jau šie-
met gali būti pastatytas paminklas 
šviesaus atminimo režisieriams 
Galinai ir Vytautui Germanavi-
čiams. Šių metų vasarį ant pamin-
klinio akmens iškalti užrašai. Kovo 
pabaigoje su archeologų priežiūra 
iškasta duobė paminklo pamatams.
Paminklas G.ir V. Germanavičiams 
iškils šalia Anykščių kultūros cen-
tro. Skulptūros pastatymo darbams 
jau paaukota 9890 litų ir 2796 eurų. 
Dar trūksta 2150 eurų.

Vagystė. Anykščiuose, J. Biliū-
no gatvėje, pavogtas dviratis, du 
suktukai su įkrovikliais. Nuostolis 
– 360 eurų.

Konkursas. Portalas anyksta.
lt paskelbė velykinio konkurso, 
kuriame skaitytojai dalijosi mar-
gučių nuotraukomis bei velykinių 
patiekalų receptais, laimėtojus. 
Pirmoji vieta atiteko skaitytojai 
Laimai Beniušienei, antroji – Ri-
mai Tubienei, trečioji – Birutei 
Daugelienei. Konkurso laimėto-
jams dovanojame bilietus į spekta-
klį „Holivudas“. Kviečiame prizus 
atsiimti balandžio 6 dieną „Anykš-
tos“ redakcijoje iki 17 val.

Vilkai. Šio medžioklės sezono 
metu Utenos regiono aplinkos ap-
saugos departamento kontroliuoja-
moje teritorijoje iš viso sumedžioti 
9 vilkai. Visi vilkai sumedžioti 
Ignalinos rajone. Anykščių rajone 
medžiotojams nepavyko sume-
džioti nė vieno vilko.
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spektras
Nepritaria. “Apgailėtina”, - žinią 

apie galimą P. Gylio skyrimą VRM 
vadovu pakomentavo Lietuvos teisė-
saugos pareigūnų federacijos pirmi-
ninkė Loreta Soščekienė. Pasak jos, 
šis žmogus neturi kompetencijos va-
dovauti vidaus reikalų sistemai. “O jo 
kandidatavimas į Seimą su Neringos 
Venckienės partija irgi parodo tam ti-
kras jo pažiūras ir vertybes”, - teigė 
L. Soščekienė. Politologės Lidijos 
Šabajevaitės nuomone, TTP sprendi-
mas dėl P. Gylio - ne pats prasčiausias 
pasirinkimas - jis turi nemažai politi-
nės, profesinės patirties, jam pakanka 
ir kompetencijos, tačiau, “kita vertus, 
tai aiškiai rodo, kad TTP savo greto-
se neturi žmonių, galinčių eiti tokias 
pareigas, todėl vėl siūlo nepartinį as-
menį ir vėl rizikuoja”. 

Rekordas. Dituvos (Klaipėdos r.) 
pagrindinės mokyklos bendruome-
nė balandžio 1-ąją Lietuvos rekordų 
knygoje įamžino plačiausio sijono 
rekordą. Sijono juosmens plotis - 60 
metrų 38 centimetrai, svoris - 17 ki-
logramų ir 700 gramų. Išskirtinį dra-
bužį rekordo fiksavimo metu segėjo 
114 mokinių. Plačiausio sijono re-
kordu Dituvos pagrindines mokykla 
paminėjo tarptautinę Teatro ir Vaikų 
knygos dienas. Pasak rekordo suma-
nytojos, iniciatorės ir organizatorės 
lietuvių kalbos mokytojos Aurelijos 
Daugėlienės, siūti sijoną įkvėpė gro-
žinių kūrinių ir teatrinių pastatymų 
herojė - Skudurinė Onutė. Jai dedi-
kuotas dituviškių sijonas pasiūtas iš 
dėvėtų rūbų ir tekstilės gaminių, jis 
sudurtas iš 262 skirtingų audinių da-
lių ir puoštas lietuviškos ornamenti-
kos elementais - 86 gėlėmis. 

Nubaudė. Ketvirtadienį teismas 
skyrė bausmę neblaiviai prie auto-
mobilio vairo sučiuptai televizijos 
laidų vedėjai Reginai Jokubauskaitei. 
Žinoma moteris pripažino klaidą, gai-
lėjosi, teismas jai paskyrė švelniausią 
įstatymu numatytą bausmę. Tačiau 
televizijos, interneto portalai ir jų ko-
mentatoriai net apsiputoję ją žemina 
ir tyčiojasi jau tris savaites. “Žinias-
klaida dar iki teismo ją linčiavo, ke-
tvirčiavo, kalė prie kryžiaus. Niekada 
nebuvau akivaizdžiai susidūrusi su 
tokia situacija, kokia buvo teisme, kai 
suvažiavo būriai žurnalistų. Bandžiau 
sakyti jiems, kad gana jau, gana tą 
žmogų persekioti. Bet jie sako, toks 
darbas... Aš manau, kad žiniasklaidos 
darbas informuoti - pagavo, užfiksa-
vo, pranešė, tuo ir baigiame”, - sakė 
B. Lukošiūtė. 

Pasidegė. Šiaulių tardymo izolia-
toriuje (ŠTI) 30-40 proc. savo kūno 
apdegė 45 metų nuteistasis. Pirminiais 
duomenimis, vyras pasidegė pats. Jis 
gydomas Respublikinės Šiaulių ligo-
ninės Chirurginės reanimacijos skyriu-
je. Turimais duomenimis, nuteistasis 
ranką prieš save pakėlė laikinojo su-
laikymo patalpoje - jis uždegė drabu-
žius, kuriuos tuo metu vilkėjo. Degantį 
žmogų išvydę izoliatoriaus pareigūnai 
drabužius užgesino. Tačiau be rim-
tesnės medikų pagalbos nelaimėliui, 
kuris kovo 29-ąją kaltu pripažintas už 
vagystę ir plėšimą bei nuteistas kalėti 
dvejus metus, apsieiti nepavyko. 

Žais. Lietuvos jaunių (iki 18 metų) 
ledo ritulio rinktinė pirmadienį pra-
deda kovas Brašove (Rumunija) 
vykstančiame pasaulio čempionato II 
diviziono A grupės turnyre. Lietuvos 
jaunių rinktinė pirmadienį susitinka 
su britais, antradienį žais su rumunais, 
ketvirtadienį - su kroatais, penktadie-
nį - su olandais, o sekmadienį - su 
lenkais. Turnyro nugalėtojai iškops į 
I diviziono B grupę.

2015 metų pabaigoje UAB 
„Anykščių šiluma“ vartotojai buvo 
skolingi 467 000 eurų. Vartotojų 
skolos, anot bendrovės direktoriaus 
Virgilijaus Vaičiulio, jau keletą metų 
išlieka stabilios. Tokią bendrovės 

Pasak I. Andrukaitienės, šis turny-
ras jau jubiliejinis, dvidešimtasis. Be 
pagrindinės taurės dalyviai kovojo ir 
dėl Lietuvos kaimo sporto ir kultūros 
asociacijos taurių bei medalių, Kovo 
11–osios akto signatarų klubo, įmo-
nių „Arbatos magija“, „Sinchroni-
zacija“ ir plaukimo baseino „Bange-
nis“ prizų. Beje, šį intelektualų proto 
ir įžvalgumo reikalaujantį žaidimą 
mėgstanti I. Andrukaitienė turnyre 
nežaidė, tačiau kiti du jos pagalbinin-
kai Artūras Šajevičius ir Skaivė Meš-
kauskienė sėdo prie šachmatų lentų. 
Ypač gerai sekėsi moterų grupėje nu-
galėjusiai bibliotekos darbuotojai S. 
Meškauskienei, kuri bendroje įskai-
toje tarp anykštėnų buvo antra. 

Suaugusiųjų grupėje pirmąją vietą 
iškovojo vilnietis Darius Juodzevi-

Turnyro dalyvių amžiaus 
skirtumas – 79 metai

Sekmadienį Antano Vienuolio progimnazijoje vyko tradicinis 
šachmatų turnyras Kovo 11–osios akto signatarės Irenos An-
drukaitienės taurei laimėti. Jame rungėsi 52 šachmatininkai iš 
Anykščių, Utenos, Molėtų, Visagino, Kupiškio, Joniškio, Ukmer-
gės, Vilniaus ir Kauno.  

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Bibliotekininkė Skaivė Meškauskienė ne tik padėjo organizuoti 
turnyrą, tačiau ir tapo nugalėtoja moterų grupėje, o tarp anykš-
tėnų buvo antra.  

Autoriaus nuotr. 

čius, antras buvo anykštėnas Vytautas 
Kvieska, o trečią vietą užėmė visa-
ginietis Kęstutis Patalauskas. Tarp 
moksleivių įvairiose amžiaus grupė-
se pirmąsias vietas iškovojo vilnietis 
Martynas Balčius, ukmergiškė Ugnė 
Šniukaitė ir Martynas Dolmantas. 
Įdomu tai, kad 9 – 12 klasių mokslei-
vių grupėje visas tris prizines vietas 
pasidalino anykštėnai Marius Ma-
cijauskas, Tomas Mažvila ir Mikas 
Parachonko.

Jauniausiam turnyro dalyviui vil-
niečiui  M. Balčiui buvo šešeri metai, 
tačiau jis įveikė gerokai vyresnius 
žaidėjus ir iškovojo pirmą vietą 1–4 
klasių mokinių grupėje. Sėkmingai 
turnyre žaidė 79 metais už jį vyresnis, 
jau atšventęs 85–metį, visaginietis 
Šamil Gainanov.     

Anykštėnus smaugia skolos
Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Praėjusių metų UAB „Anykščių šiluma“ ir „Anykščių vande-
nys“  ataskaitos rodo, kad gan nemažai daliai anykštėnų mokes-
čiai už suteiktas paslaugas yra nepakeliami ir juos slegia skolos.

veiklą ypač kritiškai įvertino rajono 
meras Kęstutis Tubis.

„Įmonė savo laiku netinkamai at-
liko pareigas. Darbas su skolininkais 
yra apleistas“, - konstatavo K. Tubis.

Tuo tarpu UAB „Anykščių van-

denys“ skolininkų gretas pavyko 
kiek sumažinti. Vandens vartotojų 
įsiskolinimas 2015 metų  sausio 1 
dieną sudarė 164 175 eurų,  o 2016 
metų  sausio 1 d. – 110 099 eurų, 
per metus vartotojų įsiskolinimas 
sumažėjo 54 076 eurų. Į teismą per-
duoti 65 vandens vartotojai, kurių 
įsiskolinimo suma - 14 915 eurų. 
Antstoliams perduotas 41 vartoto-

jas, jie išieškojo 5 085 eurus, patys 
vartotojai sumokėjo 2 226 eurus. 
Teisminės skolos siekia 37 550 
eurų.

Skirtingai nei UAB „Anykščių 
vandenys“ direktorius Arvydas Ka-
tuoka, UAB „Anykščių šiluma“ di-
rektorius V.  Vaičiulis apie skolinin-
kus ataskaitoje apskritai nepateikė 
jokios informacijos.

Skirtingų profesijų mokinių tė-
vai vaikams pasakojo apie savo 
karjerą. Kiekvienas jų vedė po dvi 
pamokas. J. Biliūno gimnazijoje 
penktadienį „dirbo“ chirurgas Ro-
landas Jurkėnas, Anykščių valsty-
binės maisto ir veterinarijos tarny-
bos viršininkas Dainius Žiogelis, 
biatlono treneris Bronius Vitkūnas, 
savivaldybės administracijos dar-
buotojos Audronė Pajarskienė ir 
Loreta Pesliakienė, Anykščių ko-
munalinio ūkio vadovas Kazimie-
ras Šapoka, verslininkas Darius 
Čypas ir kiti anykštėnai. Su mo-
kiniais bendravo 23 anykštėnai – 
tiek žmonių, kiek gimnazijoje yra 
klasių. 

Po pamokų vyko koncertas ir 
protų mūšiai. Komandos, kurio-
se buvo po vieną skirtingų klasių 
mokinį, po vieną tėvą ir po vieną 
mokytoją, atsakinėjo į tris klausi-
mų „blokus“ - apie Lietuvą, apie 
Anykščius ir apie gimnaziją. Nu-
galėjo istorijos mokytojos Jūratės 

Gimnazistams pamokas 
vedė jų tėvai

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje pamokas mo-
kiniams vedė jų tėvai. Vyko renginys „Meilei. Šeimai. Lietuvai.“

Musteikienės komanda.
Gimnazijos renginys – „Meilei. 

Šeimai. Lietuvai.“  yra tradicinis. 
Jis vyksta gal jau septintus metus. 
J. Biliūno gimnazijos direktorės 
pavaduotoja Rimutė Stanislavo-
vienė „Anykštai“ sakė, kad pir-
mieji renginiai buvo kiek kitokio 
formato – po tėvų vedamų pamokų 
vykdavo bendros sporto varžybos. 
Vėliau, populiarėjant protų mū-
šiams ir mokykloje įsikūrus Almy-
ros Sabaliauskaitės vadovaujamam 
eruditų klubui, sportas pakeistas 
intelektualia pramoga. O šventės 
tikslas išliko tas pats – gimnazijos 
bendruomenės būrimas.      

Beje, pasak R. Stanislavovienės, 
sukviesti mokinių tėvus į gimnazi-
ją yra pakankamai sudėtinga, net į 
susirinkimus tėvai sunkiai renkasi, 
o įkalbėti juos vesti pamokas vai-
kams yra dar sunkiau. 

Šiais metais gimnazijoje yra po 
šešias 12, 11 ir 10 klases bei 5-ios 
devintokų klasės.

Gimnazistams apie savo profesijas pasakojo mokinių tėvai. Mo-
kytojais  „dirbo“ net 23 anykštėnai.

Kiekvienoje „protų mūšių“ komandoje buvo po vieną mokytoją, 
vieną tėvą ir po vieną mokinį iš kiekvienos klasės.

Alfredo MOTIEJūNO nuotr.

Tėvams, mokytojams ir mokiniams koncertavo gimnazijos ko-
lektyvai.
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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

@ X – man: „Manau, kad 
Anykščiuose yra svarbesnių pro-
blemų ir bėdų nei šios durys. Gal 
bus šios toks diskursas į šoną, bet 
jei jau kalbėti apie aukojimą, tai 
kaip kartais būna liūdna matyti 
kiek žmonės daug išleidžia pinigų 
balsuodami žinutėmis ir skambu-
čiai įvairiausiuose dainų ir šokių 
projektuose, ir kiek palyginus ma-
žai aukoja per labdaros renginius.

Evangelijoje pagal Tomą rašoma, 
kad Jėzus pasakė: Dievo karalystė 
jumyse ir šalia jūsų, ne rūmuose 
iš medžio ir akmens. Perskelkite 
pliauską ir aš būsiu ten, pakelkite 
akmenį ir ten rasit mane.”

@ Nu ir problemos: „Tuo metu, 
kai popiežius Pranciškus ragina 

Namas. Panevėžyje duris atvė-
rė moterų pataisos namų filialas 
- Motinos ir vaiko namai. Juose 
bus apgyvendinamos nuteisto-
sios, nelaisvėje auginančios jau-
nesnius nei ketverių metų vaikus. 
Šiuo metu Panevėžio moterų pa-
taisos namuose bausmę atlieka 
7 moterys, auginančios vaikus. 
Dviem mamoms šyptelėjo laimė 
- jos iš specialaus skyriaus per-
keltos į atskirą namą, kuris nu-
pirktas už Norvegijos Karalystės 
šiam projektui skirtus pinigus. 
123 tūkst. eurų kainavęs pasta-
tas Panevėžio pakraštyje, Pelkių 
gatvėje, išrinktas gyventi pen-
kioms nuteistosioms su vaikais. 

Žuvo. Per Sirijos pajėgų oro 
antskrydžius į rytus nuo Damas-
ko žuvo mažiausiai 33 žmonės, 
dešimtys buvo sužeista. Tai skel-
bia aktyvistai, kuriais remiasi 
agentūra AFP. Deir al Asafiro 
puolimas yra rimčiausias paliau-
bų pažeidimas sukilėlių kontro-
liuojamame Rytų Gutos regione 
nuo jų įsigaliojimo vasario 27 
dieną, pranešė Sirijos žmogaus 
teisių stebėsenos biuras. Jo duo-
menimis, tarp žuvusiųjų yra 12 
vaikų.  JAV neslėpė „pasibaisė-
jimo” spėjamomis B. al Asado 
režimo atakomis prieš mokyklą 
ir ligoninę. „Mes labai griežtai 
smerkiame tokias atakas prieš 
civilius”, - Vašingtone pareiškė 
JAV valstybės departamento at-
stovas Džonas. Jis priminė, kad 
prezidento B. al Asado vyriausy-
bė įsipareigojo nutraukti civilių 
puolimą.

Konfliktas. Šeštadienį Armė-
nija ir Azerbaidžanas pareiškė, 
kad padėtis Kalnų Karabacho 
konflikto zonoje susikompli-
kavo. Azerbaidžanas teigė, kad 
ugnį paleido Armėnijos gin-
kluotosios pajėgos, o Armė-
nija skelbė apie Azerbaidža-
no “puolamuosius veiksmus”.  
Armėnijos ir Azerbaidžano konf-
liktas dėl Kalnų Karabacho pra-
sidėjo 1988 metų vasarį, kai Kal-
nų Karabacho autonominė sritis, 
kur gyventojų daugumą sudaro 
armėnai, pareiškė pasitraukianti 
iš Azerbaidžano SSR sudėties. 
1991 metų rugsėjį autonomijos 
administraciniame centre Stepa-
nakerte buvo paskelbta, kad įku-
riama Kalnų Karabacho respu-
blika. Kilus kariniam konfliktui, 
Azerbaidžanas prarado Kalnų 
Karabacho kontrolę. Nuo 1992 
metų vedamos derybos dėl Kal-
nų Karabacho konflikto taikaus 
sureguliavimo, bet jos iki šiol 
nedavė rezultatų. 

Gyvatė. Naujame dokumenti-
niame filme BBC televizija žiū-
rovams parodys “ilgiausią gy-
vatę pasaulyje”, - ji yra daugiau 
nei penkių metrų ilgio ir gyvena 
Amazonės džiunglėse, praneša 
laikraštis “The Daily Mail”. Mil-
žiniška anakonda, kurią G. Bju-
kenenas ir aborigenai medžioja, 
o vėliau paleidžia, yra ilgiausia 
iš visų mokslininkų ištirtų gy-
vačių. Anakonda - smauglinių 
šeimos pati sunkiausia pasauly-
je gyvatė, galinti sverti iki 250 
kg. Gyvena upių pakraščiuose, 
Venesueloje, Kolumbijoje, Bra-
zilijoje, šiaurės Bolivijoje, Peru 
ir kitose Pietų Amerikos valsty-
bėse. 

Parengta pagal 
ElTA informaciją

Labiau norėtųsi bažnyčioje šildymo...
Pasaulio anykštėnų bendrijos paskelbta patriotinė akcija 

„Anykščių istorijos vartai“ sulaukė nemažo atgarsio tarp anykš-
tėnų. Labiausiai aptarinėjama planuojamų įrengti naujų, me-
niškų Anykščių šv.Mato bažnyčios durų kaina – 192 000 eurų. 
Teigiama, kad bažnyčios durims reikalingus pinigus suaukos 
žmonės, bent jau kol kas apie kitokias lėšas šiam reikalui nekal-
bama. Ar aukosite naujosioms bažnyčios durims? Kaip manote, 
kiek laiko prireiks surinkti tokiai sumai? O gal šio sumanymo 
reikėtų atsisakyti ir savo patriotiškumą išreikšti kitokiomis akci-
jomis bei formomis?

visų bažnyčių atsisakyti prabangos 
elementų, atsisukti į vargingiausius 
bažnyčios narius, Anykščiuose su-
sigalvojo pasidaryti auksines duris 
kaip Florencijos baptisterijoje. Jūs 
ten bent žinote, kas yra šiandieni-
nis popiežius ir ką jis jums sako? 
Negėda puotauti maro metu?”

@ Aš manau: „Jeigu tikintieji 
susidės pinigėlius ir įsistatys tas 
duris aš nieko prieš. Savivaldybė 
šiam projektui galėtų skirti kokius 
25 proc. sumos, nes bažnyčia yra 
Anykščių mieste, bet ne daugiau. 
Valstybė yra atskirta pas mus nuo 
bažnyčios. O tai užsinorės dar ir 
cerkvė ikonostasą daryti už 10 000 
jevrų. Cerkvė prie menų peryklos 
ir reikės duoti.”

@ Ženka: „Jeigu viešai matant 
meras ir kiti valdininkai paaukos 
solidžias sumas, kalba eina ne po 
100 eurų, prisidėsime vienu kitu 
euru ir mes, pašalpiniai.”

@ Magija: „Pakeltis ir Tubis, 
matyt, paaukos po kokį 10 tūks-
tantėlių, dar kokių 20 Trinkūnas, 
po tūkstantuką damkė , abu pim-
pačkiukai, o tada pamatę valdžios 
ir verslo elito pavyzdį jau pajudė-
sim ir mes, varguoliai. Po 50 eurų 
šventovei gali susimesti net moky-
tojai ir pensininkai.”

@ Tikinčioji: „Labiau norėtų-
si bažnyčioje šildymo. Nors kol 
vyksta pamaldos. Vokietijos baž-
nyčiose, kol vyksta pamaldos, pu-
čiamas šiltas oras iš po suolų. Su-
augę per šalčius dar gali pakentėti 
(nors klūpant nuo šaltų suolų labai 
gelia kelių sąnarius), bet kaip gaila 
vaikučių...

O tokios durys bažnyčios tikrai 
nepapuoš. Nesiderins prie jų šoni-

nės durys. Ir kam ta pompastika? 
Aš manau, kad ir bažnyčios tar-
nautojai nesidžiaugia tokiu pasau-
lio anykštėnų užmoju.”

@ Milda: „Jeigu tik anykštėnai 
tokie turtingi, kad suaukos reikia-
mą sumą, tada be abejo reikia. Bet 
matėm, kaip aukojo a.a. German-
vičių paminklui...”

@ Malda: „Durys gal ir išpirk-
tų liberalų kaltes skaudžiai nuvilus 
rinkėjus. Netikėjau kad jų tikslas tik 
didesnės algos, stadionai naudingi 
žmonų verslui, žmonių šnypinėji-
mas ir visokie žaislai - pilys, balsa-
vimo agregatai, aukso durys.”

@ Apżvalgos bokštas: „Siūlau 
įrengt liftą į bażnyčios apżvalgos 
bokštą! Būtu daugiau naudos, vy-
resni galėtų pasigrożėti, nes dabar 
apżvalgos bokštas tik sveikam.”

-ANYkŠTA
(komentarų kalba 

netaisyta,- red.past.)

Šviesos tunelio 
gale nematyti

Antanas BAURA, Anykščių 
rajono žemės ūkio skyriaus ve-
dėjas:

- Girdėjau, kad minėtą, dar nepri-
imtą įstatymą Seimas žada tobulin-
ti. Siūloma laiką pratęsti iki dvejų 
metų ir įteisinti nuostatą, kad pie-
no gamintojams būtų mokama 90 
procentų Europos Sąjungos šalių  
pieno supirkimo kainos vidurkis. 

Kainų reguliavimas – vienintelis 
būdas suteikti ūkininkams viltį
Praeitą savaitę Vilniuje dėl mažų pieno supirkimo kainų pro-

testavo pieno gamintojai, tarp jų – beveik keturios dešimtys 
anykštėnų. Protestuotojų nuomone, padėtis tragiška. Jeigu val-
džia netenkins pieno gamintojų reikalavimų, pienininkystė Lie-
tuvoje bus pasmerkta žlugti. Anykščių rajone kasmet mažėja 
karvių, keli perspektyvias fermas turėję, apie 100 karvių laikę 
ūkininkai, nematydami pienininkystėje perspektyvos, fermas li-
kvidavo.  Pernai kovo 1–ąją 1217 ūkininkų ar pavienių žemdirbių 
laikė 5955 karves, šiemet laikytojų skaičius sumažėjo iki 1088, o 
karvių jie laiko 5519. Kaip vieną iš pieno ūkio gelbėjimo priemo-
nių LR Seimas priėmė įstatymą, kuriuo iki 2017 metų nustatyta 
mokėti ne mažiau 16,5 eurocento už pieno kilogramą supirkėjams 
ir ne mažiau kaip 13 eurocentų už kilogramą tarpininkams. Beje, 
šalies Prezidentei nespėjus pasirašyti įstatymo, paaiškėjo, kad jis 
priimtas pažeidžiant Seimo statutą, tad neaišku, ar parlamenta-
rai balsuos už jį taip, kaip balsavo anksčiau. 

Kaip manote, ar išgelbės pieno ūkius valdžios norimas įvesti 
pieno supirkimo kainų reguliavimas?

Valio! Manau, pieno gamintojus 
tai tenkintų, tačiau man neaišku, 
kaip tai įgyvendinti, nes tai turės 
įtakos kitiems pieno grandinės (ga-
mintojas, supirkėjas, perdirbėjas, 
prekybininkas) dalyviams, ypač 
- perdirbėjams ir prekybininkams. 
Būtų gerai, tačiau, tiesą sakant, aš 
neįsivaizduoju, kaip tai padaryt re-
aliame gyvenime. Juk reguliuojant 
kainą vienoje grandinės dalyje, neiš-
vengiamai tai atsilieps kitose. Tokios 
sudėtingos situacijos pieno sektoriu-
je, kiek atsimenu, dar nėra buvę. 

Buvo sudėtingų ir sunkių laiko-
tarpių, tačiau matėsi perspektyva, 
jautėme, kad bloga situacija lai-
kina. Dabar nematyt šviesos tu-
nelio gale. Kainų reguliavimą aš 
palaikau, nes tai vienintelis kelias 
nors kažką garantuoti ūkininkui, 
suteikti viltį tiems, kurie yra pasi-
naudoję Europos Sąjungos parama 
ir turi įsipareigojimų. Tokie pieno 
gamintojai priversti dirbti „į dide-
lį minusą“. Tad manęs nestebina 

kraštutinės priemonės, kurių ėmėsi 
ūkininkai.  

Kaimiečiai karves 
jau išpardavė

Alvydas DIEČKUS, Buvęs 
Burbiškio agroserviso koopera-
tyvo vadovas: 

- Baisus dalykas, žmonės priversti 
pieną atiduoti už dyką. Tokios blogos 
situacijos pieno ūkyje dar nebuvo. 
Rubikių kaimo laukuose dar prieš 
metus kitus ganydavosi gal penkios 
dešimtys kaimiečių karvių, dabar 
gi vos kelias išves į tuščius laukus. 
Mano kaimynai karves išpardavė. 
Tačiau nemanau, kad stambiems 
ūkininkams geriau. Dalis jų pasiėmė 
paskolų ūkio modernizavimui, gal 
turi ir kitokių įsipareigojimų, o tesėti 
juos neturi iš ko. 

Manau, kad tokios kainos, kurias 
skubėjo „prastumti“ LR Seimas, 
pieno gamintojams, ypač  smul-
kiems, yra pražūtingos. Girdėjau, 
kad Europos Sąjungoje pieno su-
pirkimo kainų vidurkis sukasi apie 
36 eurocentus už kilogramą. Taigi, 
kalbėti turėtume pradėti kalbėti apie 
ne mažesnę kaip 20–25 eurocentai 
kainą už kilogramą. Kita vertus, 
kol bus kalbama tik apie pieno ga-
mintojų mokamą kainą, pamirštant 
perdirbėjų ir ypač prekybininkų 
pelnus, nieko gero nebus.  

Reguliavimas 
pražūtingas 
smulkiesiems 

Nijolė BARKAUSKIENĖ,  ko-
operatinės bendrovės „Žalioji 
lanka“ vadovė, Anykščių rajono 
Tarybos narė:

- Tikrai ne. Pieno supirkimo kai-
nų reguliavimas neišgelbės. Gerai, 
kad įstatymo nespėjo pasirašyti 
Prezidentė, jis buvo atšauktas. Jei-
gu būtų patvirtintos mažiausios su-
pirkimo kainos už kilogramą 16,5 
eurocento perdirbėjams ir 13 euro-
centų už kilogramą tarpininkams, 
bendrovė „Žalioji lanka“ nebega-
lėtų dirbti, tektų atleisti žmones, 
o labiausiai nukentėtų smulkieji 
ūkininkai, iš kurių perdirbėjai pie-
no išvis nesupirktų. Keliasdešimt 
kilometrų važiuoti dėl 50 kilogra-
mų pieno, išlaidos atlyginimams, 
elektrai, vandeniui niekaip netel-
pa į 3,5 eurocento. Supirkti pieno 
kooperatyvai neišgalėtų dėl kaštų, 
kurių 3 eurocentų skirtumas nepa-
dengtų. Manau, kad kalbant apie 
pieno supirkimo kainas pieno ga-
mintojams, būtina kalbėti ne tik 
apie gamintojus ir perdirbėjus, 
bet ir apie supirkėjus bei prekybi-
ninkus. Nuostoliai ir pelnas turėtų 
skirstytis tolygiai visoje šioje gran-
dinėje.  

-ANYkŠTA
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tautos balsas

Neseniai pakėlė pensiją 10-čia 
eurų, tačiau nesuprantu, kam to 
reikėjo. Nuėjau į kirpyklą – ten 

Keistoji buhalterija Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

apsikirpti jau kainuoja dviem 
eurais brangiau. Važiavau auto-
busu – už bilietą mokėjau bran-

giau. Sąskaitos už šildymą – vėl 
didesnės. Nesuprantu aš tokios 
buhalterijos. Manau, kad taip 

valdžia pensininkus tik mulkina.

Anykštėnas Antanas

Komunalininkų ataskaitoje  - liūdnos 
Anykščių miesto perspektyvos Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių miesto turgus traukiasi, mažėja pirties lankytojų 
skaičius, o paslaugų vartotojų skolos auga. Apie tai praėjusių 
metų ataskaitoje skelbia UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ di-
rektorius Kazys Šapoka.

pį į teismą paduota 130 asmenų ir 
priteista 9,8 tūkst. eurų suma. Jau 
išieškota 3,9 tūkst. eurų suma. Da-
lis gyventojų yra nemokūs“, - atas-
kaitoje rašo K. Šapoka.

Dar daugiau bendrovei skolingi 
daugiabučių, kuriuos administruo-
ja UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“, gyventojai.

„Įsiskolinimas 2015 metų gruo-
džio 31 d.yra 60,4 tūkst. eurų. Lygi-
nant su 2014 metais, skola padidėjo 
16 procentų. Kas mėnesį gyvento-
jams siunčiami priminimai, o nemo-
kantys daugiau kaip du mėnesius 
paduodami į teismą. 2015 metais į 
teismą paduoti 45 asmenys, pikty-
biškai vengiantys mokėti mokes-
čius“, - informuojama ataskaitoje.

Turgus susidūrė su 
konkurenciniais iššūkiais

Anykščių turguje pernai, lyginant 
su 2014 metais, prekeivių skaičius 
mažėjo 11,6 proc.

„Pagrindinė turgavietės prekybos 
mažėjimo priežastis yra konkurenci-
ja, kadangi tomis pačiomis prekėmis 
prekiauja parduotuvės ir prekybos 
centrai, esantys Anykščiuose“, - tei-
gia UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktorius K. Šapoka.

Bendrovės duomenimis, pernai tur-
guje prekiavo maždaug 19 000 pre-
keivių. 2014 metais – daugiau kaip 
21 000 prekeivių. Daugiausia preky-
ba vyko pramoninėmis prekėmis, že-

mės ūkio produkcija ir gėlėmis.
Teigiama, kad nežymiai išaugo 

ūkininkų, prekiaujančių sava žemės 
ūkio produkcija, skaičius.

Mažėja pirties lankytojų 
skaičius

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ skelbia, kad pernai pirties 
paslaugomis pasinaudojo 2 332 gy-
ventojai arba 21,2 procento mažiau 
negu 2014 metais. Prieš dvejus me-
tus ši paslauga suteikta  2 960 gy-
ventojų.

Už suteiktas paslaugas gauta 
13,4 tūkst. eurų pajamų. Šiai pa-
slaugai suteikti patirta 17,7 tūkst. 
eurų sąnaudų. 

Pirties paslauga bendrovei davė 
4,3 tūkst. eurų nuostolio. Šį nuos-
tolį padengė pastate išnuomotų pa-
talpų nuoma.

Pajamos mažėja net 
už laidojimo paslaugas

Pagal vyresniojo amžiaus gyven-
tojų skaičių šalyje pirmaujančiame 

Anykščių rajone, UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ sudėtingai seka-
si ir teikiant laidojimo paslaugas.
Teigiama, kad gaunamos pajamos 
už šias paslaugas mažėja.

„Įmonei teko dirbti konkurenci-
nėmis sąlygomis, nes mieste veikia 
dar dvi šias paslaugas teikiančios 
firmos, todėl 2015 metais 3,3 proc. 
sumažėjo šios veiklos pajamos“, - 
teigia K. Šapoka. Tiesa, 2014 me-
tais situacija buvo gerokai sudėtin-
gesnė – tuomet skelbta, kad veiklos 
pajamos dėl konkurencijos mažėjo 
net 13 proc.

Dirbo pelningai

Praėjusių metų pabaigoje UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ dirbo 
94 darbuotojai. Lyginant su 2014 
metais, darbuotojų skaičius išliko 
nepakitęs. Dar 111 jų priimta dirbti 
pagal viešųjų darbų programą. Vi-
dutinis vadovaujančių darbuotojų 
darbo užmokestis prieš apmokesti-
nimą yra 726 eurai, bendrovės dar-
buotojų – 405 eurai.

K. Šapokos duomenimis, bendro-
vės pajamos auga. Per 2015 metus 
bendrovė uždirbo 1 340 tūkst. eurų 
pajamų arba 2,5 procento daugiau, 
lyginant su praėjusiu  ataskaitiniu 
laikotarpiu. Šioms pajamoms už-
dirbti patyrė 1 332,8 tūkst. eurų iš-
laidų. Metinis rezultatas – 7,2 tūkst. 
eurų pelno prieš apmokestinimą 
(2014 metais – 4,7 tūkst. litų).

Palyginimui: 2014 m. gruodžio 
31 d. duomenimis, Anykščių rajono 
savivaldybės administracijoje dirbo 
182 darbuotojai – 54 vyrai ir 117 mo-
terų, iš jų - 84 valstybės tarnautojai, 
98 - dirbantys pagal darbo sutartis. 
Vidutinis Savivaldybės administra-
cijos darbuotojų amžius 50 metų”, – 
rašoma direktorės ataskaitoje. Tiesa, 
2014 metų darbuotojų skaičiuoklė 
nėra aiški – prie 54 vyrų pridėjus 117 
moterų išeina 171 darbuotojas. Išeitų, 
kad 11 administracijos darbuotojų, 
kol direktoriumi buvo Vilius Juodelis, 
slėpė savo lytį.  

„Per 2015 metus labai gerai įvertin-
ta 11 valstybės tarnautojų, 2 tarnauto-
jams suteiktos pirmosios, 5 suteiktos 
antrosios kvalifikacinės klasės, 4 
perkelti į aukštesnes pareigas. Praė-
jusiais 2015 metais tirti 7 tarnybiniai 
nusižengimai, skirtos 6 nuobaudos”, 
– apie pagyrimus ir nuobaudas rašo-
ma ataskaitoje. 

Biudžetas auga

Direktorė V. Veršulytė ataskaitoje 
nurodė, kad rajono 2015 metų biu-
džetas kiek didesnis nei 2014 metų.  
“2015 metams patvirtintas rajono 
Savivaldybės biudžeto pajamų ir 
asignavimų planas 22 037 068 eurai. 
Rajono biudžeto pajamos palyginus 
su 2014 metų patvirtintu planu (21 
868 164 eurų) didėjo 0,8 procento“, 
– rašoma ataskaitoje.  

Tačiau mokinio krepšelio lėšos 
mažėjo -  2015 metais Savivaldybei 
mokinio krepšelio lėšų buvo skirta 
4 316 645 eurai, o 2014 metams – 4 
471 153 eurai arba 3,5 proc. Šiais me-
tais vieno vaiko krepšeliui skiriama 
net truputį daugiau pinigų nei pernai 

Veneta Veršulytė parašė knygą
(980 eurų, o buvo 970 eurų). Tačiau 
per metus rajono švietimo įstaigos 
prarado 158 vaikus. 

2015 m. pabaigoje Savivaldybės 
negrąžintų paskolų likutis buvo 3 155 
161,88 eurų. 

Ieško investuotojų ir plėtoja 
tarptautinius ryšius

Ataskaitos skirsnyje „Gidų in-
vestuotojams Anykščių rajone kūri-
mas“ direktorė rašo apie investicijų 
pritraukimą į Anykščius. „Kadangi 
Anykščiai, kaip ir daugelis Lietuvos 
savivaldybių, susiduria su savo rajonų 
(vietovių) pozicionavimo ir neefekty-
vaus vietos marketingo problemomis, 
o investicijų pritraukimas yra vienas 
iš esminių vietos valdžios uždavi-
nių, vietos ekonominio potencialo 
pozicionavimui, žmogiškiesiems iš-
tekliams tobulinti, rinkodarai, viešini-
mui, dalyvavimui verslo parodose bei 
forumuose ir kitos panašios veiklos 
išlieka aktualios ir joms įgyvendinti 
bus ieškoma finansavimo šaltinių ir 
ateityje”, – nurodoma ataskaitoje. 

„Šiais metais toliau buvo stiprinami 
bendradarbiavimo ryšiai tarp Anykš-
čių rajono savivaldybės ir Seinų 
miesto (Lenkija) savivaldybės. Abiejų 
miestų delegacijos keitėsi vizitais, ku-
rių metu buvo aptartos platesnio ben-
dradarbiavimo tarp savivaldybių gali-
mybės, dalintasi patirtimi investicijų 
pritraukimo, miestų apšvietimo atnau-
jinimo bei kitais miestams aktualiais 
klausimais. Vizitų metu nutarta pasi-
rašyti miestų verslo, kultūros, turizmo 
bei švietimo sričių bendradarbiavimo 
sutartį. Parengta bendradarbiavimo 
sutartis ir patvirtinta Anykščių rajono 
savivaldybės taryboje. 

Vyko intensyvus bendradarbia-

vimas su įvairiomis Latvijos miestų 
savivaldybėmis: lankėsi delegacijos 
(savivaldybių darbuotojai, deputatai, 
turizmo centrų atstovai, projektų vyk-
dytojai) iš Preili, Marupės, Kraslavos, 
Ludzos, Rezeknės miesto savivaldy-
bių. Pagrindinis vizitų tikslas – 2007–
2013 metų Europos Sąjungos lėšomis 
įrengtų ir rekonstruotų objektų apžiū-
ra Anykščių rajone, pasidalijimas pa-
tirtimi, verslo galimybių, dalyvavimo 
bendruose projektuose pagal Latvijos 
– Lietuvos bendradarbiavimo per sie-
ną programą aptarimas”, - apie tarp-
tautinius ryšius ataskaitoje rašo admi-
nistracijos direktorė V. Veršulytė.

Įdomioji statistika

„Vykdant ž. ū. technikos registrą 
per 2015 metus rajone registruoti 
425 vnt. traktorių, buldozerių, eks-
kavatorių, javų nuėmimo kombainų, 
traktorinių priekabų, tarp jų nauji: 24 
traktoriai, 17 priekabų, 7 javų kom-
bainai, 3 krautuvai, 1 ekskavatorius, 1 
medvežis. Atlikta valstybinė techninė 
apžiūra traktoriams, savaeigėms ž. ū. 
mašinoms ir traktorinėms priekaboms 
– 2 089 vienetams; išduoti 425 trak-
torių ir savaeigių ž. ū. mašinų regis-
tracijų liudijimų. Už šias paslaugas į 
savivaldybės biudžetą surinkta 14,7 
tūkst. Eur.”  -  ataskaitoje pateikiami ir 
duomenys apie žemės ūkio techniką. 

Ataskaitoje nurodoma, kad savi-
valdybės administracijos Žemės ūkio 
skyrius bei seniūnijų specialistai pra-
ėjusiais metais priėmė, patikrino ir 
perdavė Žemės ūkio informacijos ir 
kaimo verslo centrui 3 413 paraiškų 
dokumentų gauti tiesiogines išmo-
kas už žemės ūkio naudmenų ir kitus 
plotus, tiesiogines išmokas už baltąjį 
cukrų, mėsinius galvijus, mėsines 

avis, ėriavedes ir paramą pagal Lie-
tuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos priemones, mokamas 
už plotus 2015 metais. Deklaruotas 
plotas sudarė 77 795,4 ha.  2015 m. 
gruodžio 31 d. yra įregistruoti 2 840 
ūkininkų ūkiai. Per metus įregistruota 
naujų – 115, išregistruota – 21 ūkinin-
ko ūkis

 2015 m. visuomenei naudingai 
veiklai atlikti buvo pasitelkti 1 527 
socialinės paramos gavėjai. Per 2015 
m. piniginės socialinės paramos ga-
vėjams buvo išduoti 3 911 siuntimų 
atlikti visuomenei naudingą veiklą, 
iš jų – 115 asmenų, kuriems buvo iš-
duoti siuntimai, neatliko visuomenei 
naudingos veiklos. 

Neįgaliems asmenims per 2015 
metus buvo išmokėta  3 047,2 tūkst. 
Eur (1 532 gavėjai).

2016 m. sausio 1 d. duomenimis, 
į Anykščių rajono socialinės rizikos 
šeimų apskaitą buvo įrašyta 131 so-
cialinės rizikos šeima, jose auga 262 
vaikai. Iš jų 56 šeimos įrašytos dėl 
girtavimo, 68 dėl socialinių įgūdžių 
stokos, 7 šeimos dėl kitų priežasčių 
(smurtas prieš vaikus, vaikai laikinai 
paimti iš šeimos ir pan.). Dar 40 šei-
mų teikiamos socialinės paslaugos, 
jose auga 70 vaikų.

Civilinės metrikacijos skyriuje per 
2015 metus užregistruota 190 kūdi-
kių  - 103 berniukai ir 87 mergaitės. 
2015 metais susituokė 185, išsituo-
kė  52 poros.  Anykščių rajone 2015 
metais sudaryta 521 mirties įrašų.
Vyriausia moteris ir vyriausias vyras 
mirė turėdami po 96 metus. 

Tarybos nariai turėjo 
kažkokių išlaidų

Viena iš originaliausių ataskaitos 
dalių „Tarybos narių veiklos išlai-
dos“. Joje rašoma: „Per 2015 metus 
Savivaldybės administracija suren-

gė ir aptarnavo 14 Tarybos bei 45 
Tarybos komitetų (Švietimo, kul-
tūros, sporto ir turizmo – 11, Biu-
džeto, ekonomikos ir kaimo reikalų 
– 11, Socialinių reikalų, sveikatos 
ir aplinkos apsaugos – 11 ir Teisė-
tvarkos, jaunimo ir visuomeninių 
organizacijų – 12) posėdžius. Savi-
valdybės administracijos darbuoto-
jai per 2015 metus parengė ir teikė 
Tarybai svarstyti 394 sprendimų 
projektus. Tarybos narių išlaidas 
sudarė 23-jų narių išlaidos veiklai 
vykdyti (kanceliarinės, ryšio, trans-
porto) bei išmokos 6-iems Tarybos 
nariams už dalyvavimą Tarybos, 
komitetų ir komisijų posėdžiuose.” 
Pagal šią logiką prie viešai skelbia-
mų valdininkų algų derėtų rašyti ne 
skaičius, o žodžių junginį „atlygini-
mą gavo“.

Bus dar geriau

„2015 metai Anykščių rajono sa-
vivaldybei buvo kupini ne tik verž-
lių pokyčių, bet ir dar neužbaigtų 
darbų įgyvendinimo. Už bendradar-
biavimą priimant svarbius sprendi-
mus ir nuoširdų, puikų komandinį 
darbą siekiant bendrų tikslų dėkoju 
Anykščių rajono savivaldybės me-
rui, vicemerui, mero patarėjams, 
Tarybos nariams, savo pavaduoto-
jui, Savivaldybės administracijos 
skyrių vedėjams, tarnybų vado-
vams, seniūnams ir visiems Anykš-
čių rajono savivaldybės administra-
cijos darbuotojams. 

2016 m. Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos laukia 
nauji tikslai ir dar didesni uždavi-
niai sprendžiant svarbiausius vietos 
savivaldos klausimus ir bene svar-
biausią iš jų – Anykščiams siekiant 
gauti kurorto statusą”, – baigiamo-
joje kalboje parašė direktorė V. Ver-
šulytė. 

Skolos milžiniškos

Bendrovės skelbiama informacija 
apie paslaugų vartotojų skolas – iš-
kalbinga. Konstatuojama, kad dau-
gelis jų yra visiškai nemokūs.

„Atliekų turėtojų įsiskolinimas 
2015 m. gruodžio 31 d. yra 47,2 
tūkst. eurų. Per ataskaitinį laikotar-

Iš pirmo žvilgsnio Anykščių turguje klesti tik prekyba dėvėtais 
rūbais.
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Vilniaus stulpelis

Kur gi ta kryžkelė, kur gi tas 
patriotiškai užsidegusių jaunuo-
lių statytas tarpukariu stulpelis 
stūksojo? Ne šiaip sau stulpelis, 
bet tautinėmis spalvomis išpieš-
tas, išvaduoti lenkų pavergtą 
Vilnių kviečiantis. Niekas jau to 
nei prisimena, nei girdėję, o gal 
po šito parašymo kai kas ir at-
silieps su žinia brangiausia. Pa-
triotiškas buvo mostas, o dabar 
didžiuma piliečių - prie tų, kurie 
didesnę algą, didesnę tvarką tuoj 
pat ar po dešimties ar taip greit 
prabėgančio šimto dienų žada. 
Senlietuviai tokiems iš dausų 
šaukte šaukia: „Lengvatikiai, 
susiprotėkit...“ Bet gal vienas 
kitas girdi, bet ir girdintys retai 

Apie Daujočius - visai kitoniškai... Raimondas GUOBIS

Visai netoli apylinkės sostamiesčio - Svėdasų, už smiltėto lau-
ko ir žaliu, kvapniu kalneliu stūksančio Kartakalnio miško, tarsi 
snaudžia didžiulis Daujočių kaimas. Jis visada su Butėnais dėl di-
džiausiojo vardo parapijoje varžydavosi – būdavo, kad tai vienas, 
tai kitas keliais ar dešimčia gyventojų pranokstantis varžovą di-
džiuodavosi. Paskutiniais dešimtmečiais Butėnai stipriai sunyko 
iki vieno vienintelio šimtelio gyventojų, o štai Daujočiai jau ilgai 
veik pastovia keturių šimtų bendruomene didžiuojasi. Tokio kai-
mo istorijai surašyti, kaip seniau sakydavo, daugybės jaučio odų 
reikėtų, nes kur tik pažvelgi, kur tik pajudini, įdomiausi pasauliai 
veriasi.

tepaklauso.

Vanagų kryžius

Ta sodyba senojoje gatvėje, kur 
iš gausybės šimtamečių vinkšnų 
tik viena milžinė gražuolė užsili-
kusi. Visada ja grožėjausi - tokia 
pirmapradė senovė - taurus metų, 
vėtrų, saulės nugairintų sienų 
pilkumas, egzotiškas gonkelis, 
viduje vėl - ir suolai, ir šėpikės, 
ir lovos, raštuotomis marškomis 
aptiestos.

Pabaiga pasaulio senojo... 
Siaubu bedvasiu atėjo ir prarijo 
istoriją.

Pyrago gardumas

Aldona, Aldona, tavo rūpestis 

jausmingas, darbštumas senlie-
tuviškas, atvirumas giliausias ne-
gali nežavėti. Kai tu prabyli apie 
gyvenimą ten, netoli Duokiškio, 
apie kaimą nuošalų, keliones 
kantrias pėsčiomis į mokyklą. 
Apie bažnytkaimio įdomybes, 
klebono Liongino Neniškio ge-
rumą. „Jis buvo toks kaip Straz-
delis”, - toks tad aukščiausias 
dvasininko įvertinimas, dažnai 
išsprūstantis iš pažinojusių lūpų.

Pyrago - seno tikro ragaišio, ar 
vyniotinio, minkšto, gera porci-
ja riebalo kiauliško gardžiausio 
suminkštintas. Rausvas veidas, 
skarutė, šviesi lietuviška, žilste-
lėjusi sruoga. Tai nieko čia tokio, 
tik padarau gi kaip su - pataikau. 
Mat ir pienas savas, ir sviestas, 
ir kiaušinis, tai jei miltai ir pirk-
tiniai, kai susideda, pasidaro gi 
labai gardu. Ir visiems norisi ra-
gauti... 

Kanklių pasaka

Ar čia tos kanklės, kurias at-
sivežė iš Krekenavos į Svėdasus 
klebonauti atvykdamas kun. Jo-
nas Kraniauskas? Matyt, ne, nes 
šios priklausė jo vikarui Ignotui 
Ragauskui, kuris ir padovanojo 
krikšto dukrai Budreikaitei... Ir 
forma gi jų visai ne tokia, kokias 
jau nuo pat 1932 m. meistravo. 
Bet buvo Petro Vinkšnelio orkes-
tre gal dvi ar net trys merginos, 
tokiomis meistro Stasio Rudžio 
gamybos kanklėmis grojančios. 

Geležinės bobutės pasaka

Jai jau gerokai per aštuonias-
dešimt, ji kilusi nuo Zarasų. Tuoj 
po karo, dar paauglė tebuvo, o jau 
padėjo lietuviams partizanams - 
miško broliams. Buvo ryšininkė, 
kai ką pranešdavo, laiškus nuneš-
davo, atsišaukimus platino, apie 
nepriklausomą Lietuvą svajojo. 
Tačiau susekė, areštavo sovieti-
niai aktyvistai. Tardė, kamavo, 
drėgnuose Vilniaus saugumo rū-
siuose laikė, o po to nuteisę į In-
tos lagerius išgabeno. Vergiškam 
darbui, o gal net mirčiai. 

Bet ten bebūnant greitai drau-
gas Stalinas mirė, lengviau pa-
sidarė. Po to jau visai paleido, 
bet dar kelis metus pabuvo - mat 
norėjo šį tą į okupantų nusteken-
tą tėvynę parsivežti. Gyvenimo 
pradžiai, mat jau tenai ištekė-
jo už panašaus likimo Grižo iš 
Daujočių. Į vyro tėviškę sugrįžo 
apie 1960-ius ir jau berniuką, 
visai mažutėlį sūnų Alvydą, par-
sivežė. Po to atsirado dukra Mil-
da, su kuria kartu ir tebegyvena. 
Greitai prabėgo gyvenimėlis, 
kiek čia tėra žmogui skirta. Ką 
dabar - televizorių pažiūri, visai 
mažutėle proanūke pasidžiaugia 
ir dar kokius penkiasdešimt gra-
mų degtinės nuo „Parušenijos“ 
išgeria. Va, ir visi džiaugsmai. 
„Atgivynta“, - sako moteriškė ir 
mįslingai galva palinguoja.

Aukštaitiško dangaus gie-
drumą paryškina aukštai-
tiškas kryžius Vanagų sody-
boje.

Emilija Gražienė su anūkėliu Alvydu ir marčia Brone 1960 - ųjų 
rugsėjo 29 - ąją, Šv. arkangelo Mykolo dieną.

Autoriaus nuotr.

Darbšti ir sumani moteriškė Aldona Žilytė.

Nuo Salų kilusi Kazimiera Dumbravienė jau kelis dešimtmečius 
gyvena Daujočiuose ir tuo džiaugiasi.

horoskopas
AVINAS. Norėsis ieškoti teisy-

bės, ją ginti, bet bus lengva pasiklys-
ti prieštaringų vertinimų labirinte. 
Jūsų dvasinė būsena tikriausiai bus 
tokia, kad pakaitomis užplūs tai be-
jėgiškumo, tai optimizmo bangos. 
Nepasikliaukite gandais. 

JAUTIS. Kils ūpas tvarkyti ko-
lektyvinius, visuomeninius reikalus. 
Gaudysite keistas idėjas ir galite sta-
čia galva pulti jų įgyvendinti. Atsar-
giau vertinkite priemones, į kurias 
reikia nemažai investuoti.

DVYNIAI. Galimos permainos, 
problemos profesinėje veikloje, 
versle. Nevertėtų skubėti impulsy-
viai su naujovėmis, imtis dar dides-
nės atsakomybės, ypač jei neturite 
rimtų sąjungininkų. Jūsų kompeten-
cija gali pasirodyti nepakankama.

VĖŽYS. Šiuo metu per didelis 
optimizmas, tikėjimas kitų gera 
valia ar galia jums gali pakenkti. 

Turbūt teks bendrauti su autoritetin-
gais asmenimis, naujais pažįstamais. 
Pernelyg nepasikliaukite aplinki-
niais - neprašykite jų padaryti to, ką 
galite patys.

LIŪTAS. Nesileiskite į finansines 
avantiūras su nepatikimais, nepati-
krintais asmenimis, kad ir kiek daug 
naudos jie žadėtų. Panašu, kad dau-
giau prarasite, nei gausite. 

MERGELĖ. Gali būti, kad teks 
aiškintis santykius su antrąja puse 
arba dalykiniu partneriu dėl tų po-
elgių, kurių padariniai tapo akivaiz-
dūs. Norėsis pasijusti nugalėtojais. 
Regis, šį kartą puolimai ir gynybos 
vyks civilizuotai ir gana taktiškai.

SVARSTYKLĖS. Nelengva bus 
susitarti dėl aktualių jums dalykų, 
ar tai būtų darbas, ar buitiniai, pi-
niginiai reikalai. Ruoškite svarius 
argumentus. Pats metas pasirūpinti 
sveikata. Efektyviai veiktų masažas, 
dieta.

SKORPIONAS. Nesitversite 

savo kailyje dėl meilės ir nuotykių 
troškulio. Vis dėlto venkite lengva-
būdiškų finansinių bei meilės avan-
tiūrų, nebandykite mylimo žmogaus 
kantrybės. Nekontroliuodami savęs, 
galite pasielgti neatsakingai.

ŠAULYS. Nebūsite nusiteikę 
stropiai dirbti. Geriau seksis malti 
liežuviu. Tačiau galite tiek primalti, 
kad pagaliau sunervinsite tuos, ku-
rie yra šalia jūsų. Moralų niekas ne-
pakęs. Kita vertus, pasakysite daug 
rimtos tiesos.

OŽIARAGIS. Gali išvarginti iš 
tuščio į kiaurą pilstomais postrin-
gavimais, beverčiais ginčais. O gal 
viskas bus beveik kaip kasdien, tik 
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jūsų ausys jautresnės ir nervai sil-
pnesni. Savo nuomonę sakykite tik 
labai apgalvoję.

VANDENIS. Tikriausiai finansi-
niuose ir darbo reikaluose neveng-
site rizikos, o tai gali nepasiteisinti. 
Netingėkite pasiskaičiuoti, kas nau-
dinga, o kas ne. Nederėtų lengva-
būdiškai manipuliuoti kitų žmonių 
pinigais bei jausmais.

ŽUVYS. Beprasmiška mėginti 
įrodyti savo teisybę, ypač jei neturite 
patikimų šalininkų, bendraminčių ar 
liudininkų. Be to, jei jums teks byli-
nėtis, ruoškitės rimtam atkirčiui, nes 
oponentai subtilumu nepasižymės.

-ElTA

Mirus mylimai seseriai, 
užjaučiame 
Vladą PETROŠIŲ.

Kaklauskai, Repečkienė, 
Vanagienė, Šinkūnai

Mirus Bronei Petrošiūtei, 
nuoširdžiai užjaučiame 
brolį Vladą ir artimuosius.

Riaubai, Grikevičiai, 
Ražanskai, Papievienė

užjaučia
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kampas

PASTABOS PARAŠTėSE

Apie 
vienaragį

 

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

Mokslininkai atranda įdomių 
dalykų. Sakykim, neseniai atra-
do vienaragį. Pirmą kartą šis gy-
vūnas minimas Biblijoje, vėliau 
šis gyvūnas sėkmingai persikėlė 
į pasakas, tapdamas kažkuo mis-
tišku,  jį pasigavo ir žaislų pra-
monė. 

O štai neseniai Kazachstano 
Pavlodaro srityje rasti gana gerai 
išsilaikę vienaragio kaulai sudė-
jo taškus. Šis gyvūnas greičiau 
buvo panašus į raganosį negu į 
arklį. Pakoreguotas ir jo gyvavi-
mo laikas. Iš pradžių mokslinin-
kai sakė, jog vienaragis (Elas-
motherium sibiricum) gyveno 
maždaug prieš 350 000 metų.

Bet dabar rasti palaikai liudija, 
kad jie ganėsi dar palyginti  nese-
niai – vos prieš 29 000 metų. Tai 
patvirtino Belfasto karališkojo 
universiteto analizė.  Beje, viena-
ragiai nebuvo labai mieli gyvū-
nai – jie svėrė apie 4 tonas, buvo 
2 metrų ūgio ir 5 metrų ilgio.  
Dabar mokslininkai suka galvas, 
kaip šis gyvūnas galėjo išlikti, 
kai jau turėjo būti seniai išnykęs. 
Todėl nebarkite vaikų, kai jie 
kalba apie vienaragius, yra tokie 
gyvūnai, tiksliau – buvo. 

leonas AlESIONkA

Jei aš mąstau logiškai, tai reiškia 
tik tai, kad aš ne beprotis, bet visiš-
kai neįrodo, kad aš teisus. Taip pasa-
kė žymus mokslininkas – fiziologas, 
Nobelio premijos laureatas, rusas 
Ivanas Petrovičius Pavlovas. Jo dar-
bai į medicinos, psichologijos ir fizi-
ologijos vystymą įnešė neįkainojamą 
indėlį. Jis gimė tais pačiais, 49-siais 
metais kaip ir aš, tik šimtmečiu anks-
čiau. Kada nors minėsime ir Sąjūdžio 
šimtmetį. Cituosime mintis, žodžius, 
dainuosime dainas ir jau bent kelintai 
kartai nuo tų įvykių melo propagan-
dų apdorotoms jaunoms smegenims 
daug kas atrodys kitaip.

Kai registravome Sąjūdžio Anykš-
čių skyrių, nuostatuose nebuvo nei 
žodžio apie Lietuvos TSR atsiskyri-
mą nuo TSRS, LKP atsiskyrimą nuo 
TSKP ir panašius „čiūdus“. Labai 
mylėjome M. Gorbačiovą, labai pa-
laikėme jo perestroiką, jo „glasnost“, 
labai pritarėme jo „socializmui su 
žmogiškuoju veidu“... Galbūt tada 
kitaip ir negalėjo būti, kitaip ir ne-
galėjome kalbėti. Kas gi tais laikais 
drįstų registruoti judėjimą, kuris savo 
įstatuose būtų deklaravęs, kad nori 
išeiti iš TSRS, ją sugriauti, o visus ši-
tuos procesus paleidusį M. Gorbačio-
vą palikti prie „suskilusios tarybinės 
geldos“. Vienintelė „Lietuvos Lais-
vės Lyga“, įkurta 1978 m. birželio 
14 d. kaip pogrindinė organizacija, 
nuosekliai kovojo už Lietuvos Ne-
priklausomybę nuo TSRS. Jai vado-
vavo Antanas Terleckas, o jis tai jau 
žodžių į vatą niekada nevyniojo. Tokį 
linksmą vaizdelį anuomet mačiau: 
trinkteli Lyga į nugarą Sąjūdžiui, tada 
tas trinkt į atsiskyrusios nuo Maskvos 
LKP kuprą, o jau pastarajai nebėra 
nei kam, nei į ką trinktelėti, tai paju-
da į priekį Lietuvos laisvėjimo keliu. 
Taip ir stūmėmės. „Stepas po stepo“, 
kaip sako britai. Pamenu, kaip į Uteną 
buvome sukviesti kelių rajonų Sąjū-
džio tarybų atstovai, kaip atvykę vil-
niečiai (A. Žebriūnas, K. Uoka, kiti) 
labai atsargiai kalbėjo, zondavo  kaip 
gi mes vertiname Lietuvos atsiskyri-
mo ir valstybės atkūrimo galimybes. 
Ar pakanka ryžto, ar pavyktų, ar iš-
gyventume kaip valstybė, kas padėtų, 
kas mus pripažintų, kuria kryptimi 
eitume, kokį ekonomikos modelį 
kurtume? Kuo aktyviau, kuo drąsiau 
vyko tos diskusijos, kuo labiau tvirtė-
jo apsisprendimas atsiskirti ir atgim-
ti, tuo aiškiau buvo formuluojama 
ir būsima mūsų valstybės užsienio 
politika. Kalbėta, kad esame tokioje 

Esu Žmogus. Ar tai dar 
skamba išdidžiai?

dėkingoje geografinėje padėtyje, kad 
galime tapti tiltu tarp Rytų ir Vakarų. 
Kad taikiai ir draugiškai bandradar-
biaudami ir su Europos Sąjunga, ir 
su likusia TSRS, ir su Lenkija, ir su 
JAV mes ne tik būsime valstybė – 
tarpininkė, ne tik būsime reikšmingi 
ir svarbūs Europos geopolitikoje, 
bet naudingai ir palankiai vystysi-
me savo ekonomiką, ūkį, mokslą 
ir gyvensime kaip rojuje. Stojame 
į ES tam, kad klestėtume, stojame į 
NATO tam, kad būtų saugu. 

Deja, deja... naivios nykštukų 
svajonės prilygti milžinams. Mums 
buvo labai aiškiai pasakyta: arba su 
mumis, arba su rusais. Jokių tiltų, jo-
kių „tarp“ Vakarams nereikia. „Lie-
tuva praleido progą patylėti“, - kartą 
pastatė mus į vietą vienas iš Prancū-
zijos prezidentų.  Patys tiesiogiai jie, 
didžkiai, šnekėsis ir susišnekės. Arba 
ne, bet patys. Lygiai taip pat 2013 
metų lapkričio pabaigoje buvo pasa-
kyta Ukrainos prezidentui V. Januko-
vičiui, gal ir nuoširdžiai, bet naiviai 
norėjusiam ir su ES (taigi ir su JAV), 
ir su Rusija su-
gyventi gražiai, 
bendrauti abi-
pusiai naudin-
gai.  „Arba su 
mumis, arba su 
rusais!“ - atrė-
žė jam Vilniuje 
ES. V. Janukovičius be nieko išvyko 
namo. Vertindami lapkričio pabaigo-
je Vilniuje vykusį Rytų partnerystės 
viršūnių susitikimą europarlamenta-
rai apie jį kalbėjo nevienareikšmiš-
kai. Netgi taip: „Vilniuje vykęs Rytų 
partnerystės viršūnių susitikimas 
buvo nuviliantis pažeminimas“. Tuo 
„Vilniaus balius“ ir baigėsi. Lengvos 
pergalės tikėjęsi, bet Ukrainos nepe-
šę Europos lyderiai kaip musę kandę 
išsivažinėjo namo. Bet ES vadų pa-
sibuvimas Vilniuje tuo nepasibaigė. 
Kuo, kokiu kruvinu, kokiu paruoštu 
ir iš svetimų kišenių apmokėtu Mai-
dano pragaru jis virto Ukrainoje, ži-
nome visi.

Prieš stodami į ES svajojome, kaip 
bus mums ten gerai. Laisvė keliauti, 
bendrauti, mokytis, dirbti, Šengeno 
zonoje turistauti ir emigruoti – viskas 
šiandieną yra. Pigi baltaodžių darbo 
jėga plūstelėjo į ES. Kokią kainą už 
tai sumokėjome? Pirmiausia atidavė-
me savo atominę energetiką ir iš ša-
lies, eksportavusios elektrą, tapome 
šalimi, elektrą perkančia. Įpusėjome 
ardyti savo elektrinės blokus. Taip 
norėjosi į ES, kad nei derėjomės, 
nei susiderėjome, kad savo atominę 
išjungsime tada, kai šalia senų elek-
trinės blokų už ES pinigus bus pasta-
tyta nauja, moderni ir dar saugesnė 
elektrinė. Kam gi? Patys pasistaty-

sime! O patiems nė per kur... Ne to-
kios, Pasaulio ir kitų bankų skolose 
skendinčios valstybėlės galimybėms 
pasistatyti atominę elektrinę ir atkurti 
griaunamą atominę energetiką. Kiek 
milijardų eurų tam tikslui reikėtų? 
Na, spėkite! Tiek Lietuva neturi. O ar 
ES turi ir duos? Ogi ne! JAV sukel-
ta pasaulinė krizė, skaudžiai kirtusi 
ir per ES, dar nepasibaigė. Europos 
Sąjungoje ekonomikos iki šiol neat-
sigavę. Taigi va taip, ponai lietuviai. 
Ir tai ne viskas: kvotos cukriniams 
runkeliams, pienui, mėsai, vaisiams 
... Mes naiviai kalbėjome ir tikėjome, 
kad, ach kaip gerai mums bus, kai 
išsakydami savo vidaus problemas 
kitoms ES valstybėms partnerėms, 
automatiškai prabilsime visos ES bal-
su. Na, pavyzdžiui, jeigu rusai mums 
parduoda dujas 30%  brangiau negu 
Vokietijai, tai va kaip riktelėsime vi-
sos ES balsu mes jiems į ausį, kaip 
bumptelsime visos ES kumščiu į de-
rybų stalą: kaip jums ne gėda lietuvius 
skriausti! Rusams tik sudrebės kinkos 
ir jie mums tas dujas net 30% pigiau 

nei vokiečiams 
parduos. Kurgi 
ne! Deja, taip tik 
mums naivuo-
liams atrodė, ne 
„eurosojūzui“. 
Nei riktelėjo, 
nei trinktelėjo. O 

pamenate, kiek šaukėme, kiek aršiai 
rėkėme  (ypač konservatoriai) prieš 
dujotiekį Baltijos jūros dugnu iš Ru-
sijos į Vokietiją? Net iki Ispanijos per 
ją šiandien rusiškos dujos teka. Vo-
kietijos kancleris Gerhardas Šriode-
ris su Rusijos prezidentu Vladimiru 
Putinu sutarė, sutartį pasirašė, darbus 
pradėjo, o čia, matai, kažkokia „vals-
tybėlė mažulėlė“ veto užsinorėjo už-
dėti europinės reikšmės projektui. 
Draskėmės draskėmės, rėkavom rė-
kavom, vokiečių interesams sumanė-
me pakenkti ir ką? Gi vokiečiai buvo 
kantrūs. Veikia tas dujotiekis ir veiks. 
Kas nukentėjo? Ogi Lietuva. Mat ne 
per jos teritoriją nutiesė, mokesčių už 
tranzitą negaus. O milijonai eurų oi 
kaip būtų nepamaišę. Dabar pavydi-
me Baltarusijai atominės!

Tas Europos Sąjungos „vieno 
kumščio, vieno balso“ solidarumas, 
kuriuo taip žavėjomės, taip daug iš 
jo tikėjomės, iš tiesų trenkė. Tik ne 
rusams, o mums. ES sankcijos (sako, 
kad jos neva JAV sugalvotos ir ES 
primestos) taikomos Rusijai, mums 
taip pat solidariai privalomos. Ne-
prekiaujame ir mes. O Rusija tiesiai 
šviesiai pasakė: ach, jūs mums šitaip? 
Ir trinktelėjo tokiomis pačiomis sank-
cijomis atgal. Kam labiau skauda? 
Kur kišti lietuvišką žemės ūkio pro-
dukciją? Jau užvertėme dešromis ir 

kumpiais JAV? Jau musulmonai stovi 
eilėse prie mūsų ritualiai paskerstos 
jautienos ir avienos, o mes nespėja-
me jiems vežti? Šeichai eilėse... geras 
bajeris, ar ne?  „Na kam jums, ponai 
lietuviai, vargintis?“ – sako jie. Mes 
patys pas jus jau atvažiuojame. Ir dar 
sirus, irakiečius, afganus, libius, „dai-
šus“ į kompaniją atsivežame. Kelių 
tūkstančių emigrantų per savaitę lau-
kiate? Mat, Merkel mūsų jau nebepri-
ima... O jūsų lietuvaitės kad gražios, o 
jų sijonėliai kad trumpi, o pilvai, kad 
nuogi ir dar visokių ten geležiukų apie 
bambas gundančiai priverta... Visai 
kaip mūsų prostitučių. Tai mes jums 
gimstamumą taip pakelsime, juod-
bruvių vaikelių tiek prigaminsime... 
Alach akbar! Metai kiti ir Marijonas 
galės giedoti, kad jūsų jau nebe trys, 
o net penki milijonai. Tik atverkite 
duris, tik atkelkite vartus. Jei patys 
vaikų pasigaminti ir išsiauginti ne-
sugebate – mes jums padėsime.Visą 
pienuką vaikeliai vietoje išgers, sūre-
lius suvalgys. Vis tiek gi, kol jūs tuos 
savo pieno produktus vietoje Mas-
kvos į Japoniją ar Kiniją nuvešite iš 
jų šviežumo liks tik atsiminimai. Na, 
žinoma, galima lėktuvais skraidinti, 
bet tada jūsų produktai taip pabrangs, 
kad jų nei kamikadzės, nei nindzės 
neįpirks. Monkės biznis gaunasi.

Nuo tų sankcijų rusai kažkiek ken-
čia, yra jiems diskomforto. Bet, nors 
prognozuota, neverkia ir nebadauja. 
Dar daugiau: šitie ekonominiai trik-
džiai taip suaktyvino Rusijos mokslą, 
technologijas, pramonę, žemės ūkį, 
kad rusai vakariečiams už sankcijas 
jau net ačiū sako. Tik nei ES, nei JAV 
politikams ačiū nesako Vokietijos pra-
monininkai, Prancūzijos ir Ispanijos 
žemdirbiai, britai ir italai nebenori sau 
kenkti. Jau nekalbu apie Rytų Euro-
pos šalis, tokias kaip Vengrija, Čekija, 
Bulgarija, Lenkija, Kroatija, Slovėni-
ja, Bosnija ir Hercogovina, Juodkal-
nija. O kur dar Austrija su Graikija? 
Jos ne tik nebenori klausyti Briuselio 
nurodymų, bet ir tveria sienas, taip 
apsigindamos nuo plūstančių tūks-
tančių imigrantų. Britai rimtai mąsto 
apie išėjimą iš ES. Štai kokias proble-
mas ir geopolitinius iššūkius atnešė 
mums XXI amžius. Kas to tikėjosi 
anuomet, kai buvome Baltijos kelyje, 
kai tiek gražių vilčių, tiek romantiškų 
svajonių turėjome? Didžiųjų valsty-
bių (ypač vienos) pasipūtimas, noras 
dominuoti ir komanduoti pasauliui, 
sukelia karinius konfliktus, ardomos 
valstybės, liejasi kraujas, šimtai tūks-
tančių gyvybių vien šiemet prarasta... 
Kartais pagalvoju ir paklausiu savęs, 
kaip čia taip stebėtinai vienodai ka-
daise mes, trys „Baltijos sesės“ pra-
dėjome laisvėti? Žingsnis į žingsnį, 
žodis į žodį. Vienu metu atsiradę ir 
beveik identiškos „dainuojančios re-
voliucijos“. Braliukai latviai su estais 
net nepasivargino tų revoliucijų „li-
bretams“ bent jau skirtingų tautinių 
pavadinimų sugalvoti. Tiko „Liaudies 
frontai“. Mes vis gi savaip pavadino-

Su metais pajuntam gyvenimo kainą,
Su metais - širdis užsigrūdina.
Juk būna - pavasarį šalnos ateina,
Ir būna pavasaris rudenį!
 
Sveikiname brangią mamą, močiutę, promočiutę 
Emiliją RIbašauSkIEnę, gyvenančią 

Mackeliškių kaime, šiandien sulaukus gražaus 90-ojo 
jubiliejaus. 
Tesaugo Tave Dievas, o likimas lai apdovanoja gera 

sveikata, stiprybe, puikia nuotaika, artimųjų meile ir veda sutikt pava-
sarius dar daugybę metų!

 Vaikai, anūkai, proanūkės

me: „Sąjūdis“. Būna, kad ir tas pats  
kino filmas vienoje šalyje vadinamas 
vienaip, o kitoje jau kitaip. Knieti su-
žinoti, kas ir kur parašė, kas išvertė 
tuos mums skirtų „dainuojančių re-
voliucijų“ libretus (scenarijus) ir tuo 
pačiu laiku, tuo pačiu metu visoms 
„sesėms“ padalino? Ei, visažini dėde 
Snoudenai, gal tu žinai?  

Mane mokykloje mokytojai mo-
kino: „Žmogus! Tai - didinga! Tai 
skamba išdidžiai“. Kai matau,  kiek 
neteisybės pasaulyje, o ir mano Tė-
vynėje, kai regiu vėl ir vėl ne tik 
ES žūstančius žmones, besiliejantį 
vaikų kraują, kai matau kiek kančių 
tautoms, valstybėms ir žmonėms net 
XXI amžiuje sukelia nepadori poli-
tika, kaip kriminalas persikelia į tar-
pvalstybinius santykius, kaip žmonės 
nė velnio nepasimoko iš savo pačių 
tragiškų klaidų, konstatuoju, kad 
nėra pavojingesnio žvėries žemėje 
už žmogų! Todėl dar kartą paklausiu: 
Žmogus. Ar tai dar skamba išdidžiai?

 
 

  

...kai registravome Sąjū-
džio Anykščių skyrių, nuos-
tatuose nebuvo nei žodžio 
apie Lietuvos TSR atsisky-
rimą nuo TSRS,.. 
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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 - 
  4.30 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.20 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.70 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

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

Namą ar sodybą poilsiui ir gyve-
nimui. 

Tel. (8-698) 49854 

Sodybą, namą, sodybvietę, že-
mės - miško sklypą gražesnėje 
vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

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

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

Perka, padeda parduoti namus, 
butus, sodybas, komercinius 
objektus. 

Tel. (8-683) 32523.

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Moka brangiai. 

Tel. (8-604) 84051.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Domina tiek 
maži, tiek dideli plotai. 

Tel. (8-605) 27002.

automobiliai, ž. ū. technika, dalys

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

Tel. (8-646)17715.

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

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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.   

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

kita

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

Tel. (8-617) 05596.

uab „Specagra“ 
parduotuvėje 

Pramonės g. 3, Panevėžys. 
Tel. (8-45) 570501.

Kovo 29 – balandžio 9 d.
1 l dyzelinės alyvos M10 

G2k kaina - TIk 0,85 Eur

parduoda
nekilnojamasis turtas

8 ha žemės.
Tel. (8-675) 10682.

Kuras

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

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

kita

Dvi veršingas telyčias (IV-V) ir dviejų 
veršių karvę.

Tel. (8-612) 30579.

Pašarines bulves. Atveža. 
Tel. (8-630) 59656.

Vasarinius kviečius, miežius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, grikius, pašarinius 
miltus, sėlenas, bulves, morkas.  
Pristato nemokamai ir greitai.

Tel. (8-611) 47343.

  

SKELBIMAI 2016 m. sausio 12 d.

parduoda

UAB „Anykštos redakcija“ 
priima skelbimus į šiuos 

laikraščius: 

„Gimtoji žemė“ 

„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“ 

„Kupiškėnų mintys“

„Molėtų Vilnis“

„Molėtų žinios“

„Mūsų  Ignalina“ 

„Utenis“

 „Utenos apskrities 

žinios“

 
gimė

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

 
pro memoria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Papildomi prizai
0436450 4000 Eur 0461390 

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

perka

įvairūs

Portretas
Iš nuotraukos 

„Anykštos“
 redakcijoje

darome portretus 
laidotuvėms

 (iki A4 formato). 

Nuotraukos su 
rėmeliais 

kaina – 10,10 Eur.

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.40 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.60 Eur / kg.

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

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

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

Automobiliai, dalys

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

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-685) 66572.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Kita

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

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-698) 25253.

Kuras

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

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

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

Atraižas pakais ir supjautas. Malkas 
kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-629) 76267.

Kita

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

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

Įvairias naudotas plytas, plokštes, 
medieną. Pristato. 

Tel. (8-682) 92949.

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

Tel. (8-605) 49513.

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

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

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

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

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

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

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

siūlo darbą
Žemės ūkio veikla besiverčianti 

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

paštu: vygantas@anratas.lt.

ŽŪB “Elma” reikalingi gyvulinin-
kystės darbuotojai.

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

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

Paslaugos

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Reikalingas autovežio vairuoto-
jas dirbti Europoje. 

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

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

Tel. (8-687) 80254.

Reikalingas žmogus, galintis 2 
savaites pavedžioti šunį.

Tel. (8-639) 86412.

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

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

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

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

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

Vyr. redaktorė

įvairūs
buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Dengia stogus - šlaitinius ir su pri-
lydoma danga, šiltina fasadus, stato 
karkasines pirtis. Darbus gali atlikti 
savo medžiagomis.

Tel. (8-617) 80504.

Šiltina fasadus, tinkuoja, deda 
dekoratyvinį tinką, klijuoja klinkerį. 
Dengia šlaitinius stogus, skardina. 
Mūro darbai. 

Tel. (8-676) 52289.

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

Tel. (8-650) 63678.

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

Tel. (8-672) 15702.

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

Tel. (8-672) 15702.

nemokamai matuoja stogus.
Daro sąmatas.

konsultuoja stogų 
dengimo klausimais.

Tel. (8-652) 49994.

Reikalingas sta-
tybininkas arba 

statybininkų 
brigada betona-
vimo, mūrijimo 

darbams. 
Tel. (8-698) 46745 .

uab GILOTa
siūlo darbą tarptautinių 

reisų vairuotojams.
Darbas tarp ES šalių: 

Vokietija–Prancūzija–
Italija;

darbo užmokestis 60 
Eur už kiekvieną dieną.

Darbas ES–Lietuva–
Rusija.

Tel. (8-698) 80012.

siūlo darbą
Darbas sraigių supirkėjams 
namuose.
Tel. (8-647) 89931.

 
gimė

Agota ŽAMBAITĖ, gimusi 03 04
Majus VARBLIAUSKAS, gimęs 03 24
Aironas PRICHODKO, gimęs 03 21

 pro memoria
anykščių mieste
Bronislava PETROŠIŪTĖ, gimusi 1932 m., mirė 04 03
Stasys ČEREŠKA, gimęs 1953 m., mirė 03 27
anykščių seniūnijoje
Eugenija LEKAVIČIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 03 30 
Jonas KISIELIUS, gimęs 1929 m., mirė 03 26
Vanda LAURINONIENĖ, gimusi 1934 m., mirė 03 27
Skiemonių seniūnijoje
Valentinas MACKEVIČIUS, gimęs 1953 m., mirė 03 30
Svėdasų seniūnijoje
Ona SKAIRIENĖ, gimusi 1933 m., mirė 04 03
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MOZAIKAšiandien

balandžio 6 d.

balandžio 7 d.

balandžio 8 d.

balandžio 8 - jaunatis.

Krescencija, Vincentas, Rim-
vydas, Žygintė, Zenonas, Irena, 
Zenius.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

receptai

Celestinas, Daugirutis, Žin-
tautė, Gerardas, Dagnė.

Minvydas, Kantautė, Herma-
nas, Donata.

Valteris, Girtautas, Skirgailė, 
Dionizas, Julija, Alma.

oras

+5

+10

sprintas
redaktorei nežinant

NNN Žirginis sportas. Balandžio 2 
dieną, Žagarės žirgyne, vyko pa-
skutinis IV-asis Lietuvos žiemos 
konkūrų čempionato etapas. Jame 
dalyvavo Anykščių  kūno kultūros 
ir sporto centro bei sporto klubo 
„Vilartas“ raiteliai. Jaunučių įskai-
tos konkūre pirmąją vietą iškovojo 
Dominykas Puzinas su žirgu Sau-
lė, ketvirtąją prizinę vietą - Linas 
Uogela su žirgu Sugarfree bei 
septintąją su žirgu Jalta. Austėja 
Žilinskaitė su žirgu Chada užėmė 
dešimtąją vietą.

Sunkioji atletika. Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro 
sunkiaatlečiai šeštadienį dalyvavo 
atvirame Daugpilio jaunių sunkio-
sios atletikos čempionate. Šiame 
turnyre jėgas išbandė stipriausi 
Latvijos ir Lietuvos jaunieji spor-
tininkai. Tarp pačių lengviausių 
sportininkų iki 33 kg Žilvinas 
Tarulis liko penktas iš dešimties 
dalyvių. Mindaugas Dilys svorio 
kategorijoje iki  50 kg užėmė an-
trą vietą. Svorio kategorijoje iki 
56 kg Tomas Miškeliūnas iškovojo 
antrąją vietą. Toje pačioje svorio 
kategorijoje jėgas išbandė ir Ra-
mūnas Skapas, bet jam pritrūko 
iki prizinės vietos, liko ketvirtas.  
Antrąsias vietas iškovojo Benas 
Orlovas (svorio  kategorijoje iki 
85 kg) ir Matas Puodžiūnas (svorio  
kategorijoje  + 85 kg). 

Krepšinis. Po pertraukos atgimė 
Anykščių mergaičių krepšinis. Ba-
landžio 3 dieną Anykščių KKSC 
jaunosios krepšininkės dalyvavo 
mergaičių krepšinio turnyre Kupiš-
kio KKSC taurei laimėti.  Anykš-
čių mergaičių komanda nusileido 
Panevėžio SC komandai ir po at-
kaklios kovos pasidabino bronzos 
medaliais.

Marti. Lietuvos krepšininkių 
Vitos Kuktienės ir Linos Pikčiū-
tės atstovaujamas Žironos “Spar 
Citylift” klubas pateko į Ispanijos 
čempionato finalą. Antrosiose pus-
finalio rungtynėse “Spar Citylift” 
ekipa sekmadienį namuose 81:71 
(26:12, 21:23, 19:16, 15:20) nu-
galėjo Huelvos “C. B. Conquero 
Wagen” komandą ir laimėjo seriją 
iki dviejų pergalių 2-0. Nugalėto-
joms V. Kuktienė, kuri yra Anykš-
čių krepšinio trenerio Kęstučio 
Kuktos marti,  per 20 min. pelnė 
6 taškus (dvitaškiai 0/1, tritaškiai 
2/3), atkovojo 4 kamuolius, atliko 
1 rezultatyvų perdavimą, po 1 kar-
tą suklydo ir prasižengė. 

Amerikietiškas 
sūrio troškinys

Ingredientai:
Sūris, čederio, tarkuotas, 450 

gramų
Grietinė, riebi, 500 mililitrų
Makaronai, vamzdeliai (Penne), 

500 gramų
Sviestas, 1 valgomasis šaukštas
Knorr FIX mišinys spagečiams 

„Carbonara“, 1 pakelis
Alyvuogių aliejus, 80 mililitrų
Petražolės, 0,5 pundelio

Gaminimo eiga:
Išvirkite makaronus “al dente” 

(išsaugant kietumą). Ant paruoš-
tų makaronų supilkite alyvuogių 
aliejų.

Sumaišykite „Knorr FIX spage-
čiai Carbonara“ su suminkštintu 
sviestu ir grietine dubenyje.

Sudėkite makaronus į karščiui 
atsparų indą. Užpilkite paruoštą 
padažą ir pabarstykite tarkuotu 
sūriu.

Troškinį kepkite 20 minučių iki 
190°C temp. įkaitintoje orkaitėje. 
Patiekite apibarstytą smulkintomis 
petražolėmis.

Iš tardymo protokolo:
– Ponas Petraiti, jūsų žmona nu-

skendo visai šalia kranto, pliaže?
– Taip. Ji visada ten maudydavosi.
– Ir aplinkui buvo daug žmonių, 

kurie matė, kad jūs tuo metu skaitėte 
laikraštį?

– Taip. Ten visada daug žmonių.
– Ir ji tuo metu rėkė, bet jūs net gal-

vos nepasukote, kad į ją pažvelgti?
– Taip. Ji visada daug rėkdavo.

***

Prilekia padavėjas restorane prie 
kliento:

– Suvalgykite, prašau, tą žuvį, kur 
atnešiau greičiau.

– O kas atsitiko?
– Sanitarinė inspekcija atvažia-

vo…

Indijoje karvės ir buliaus 
vestuvės atsiėjo 
23 tūkstančius eurų

Gudžarato valstijoje Indijos va-
karuose įvyko karvės ir buliaus 
vestuvės, kurioms gyvulių šeimi-
ninkai išleido sumą, ekvivalentiš-
ką 23 tūkstančiams eurų, praneša 
“The Daily Mail”.

Į iškilmes, surengtas viename 
iš kaimų, buvo pakviesta daugiau 
kaip 300 žmonių.

Gyvūnų savininkai prašmatnia 
ceremonija norėjo parodyti svarbų 
karvių vaidmenį Indijos kultūrai 
ir jos piliečiams, taip pat pareikšti 
protestą prieš šių galvijų pjovimą 

šalies teritorijoje.
Orkestro lydimi vestuvių svečiai 

pradėjo eitynes nuo jaunikio var-
du Ardžunas (Arjun) ir nuotakos 
Punam (Poonam) kaimo. Patys 
iškilmių kaltininkai buvo vežami 
sunkvežimiu. Vestuvės vyko pagal 
tradicinius hinduistų ritualus. 

Kazachstane policininkams 
uždrausta darbe naudotis 
išmaniaisiais telefonais

Nuo šių metų balandžio 1 die-
nos Kazachstane policininkams 
bus draudžiama ateiti į darbą su 
išmaniaisiais telefonais ir planše-
tėmis. Apie tai antradienį praneša 

naujienų agentūra “Novosti-Ka-
zachstan” remdamasi šalies Vidaus 
reikalų ministerijos atstovu Igoriu 
Lepiocha. Nuo šiol Kazachstano 
policininkai darbo metu galės nau-
dotis tik paprastais telefonais. Už 
draudimo pažeidimus numatytos 
drausmės nuobaudos. 

Pasak I. Lepiocho, naujovės bus 
taikomos ir operatyviniams dar-
buotojams ir policijos nuovadų 
inspektoriams. 

Indonezija svarsto uždrausti 
L. Dikaprijui dar kartą
 atvykti į šalį

Indonezija svarsto uždrausti Ho-
livudo aktoriui Leonardui Dikapri-
jui dar kartą atvykti į šalį po to, kai 
šis pareiškė nuomonę, esą atogrąžų 
miškai yra kertami dėl alyvpalmių 
plantacijų, informuoja BBC.

Sekmadienį kaip turistas į Indo-

neziją atvykęs L. Dikaprijas lankė-
si Leuserio kalno nacionaliniame 
parke Ačehe.

Aktorius socialiniame tinkle 
rašė, kad nacionalinis parkas pasi-
žymi biologine įvairove, tačiau jį 
niokoja plečiami alyvpalmių plan-
tacijų plotai.

Jei aktoriaus išreikšta nuomonė 
bus palaikyta “neapykantos kurs-
tymu”, jam daugiau nebus leidžia-
ma atvykti į šalį, BBC sakė vienas 
iš Indonezijos pareigūnų.

Tai yra ne pirmas kartas, kai įžy-
mus žmogus pakliūva į Indonezi-
jos pareigūnų nemalonę. 

2013 m. panašioje situacijoje 
atsidūrė “Žvaigždžių karų” (Star 
Wars) aktorius Harisonas Fordas, 
klausinėjęs miškininkystės reikalų 
ministrą apie nelegalų miškų kirti-
mą. 

-ElTA

Skelbiama, kad  Anykščių savi-
valdybės administracijos direkto-
rės pavaduotojas Saulius Rasalas 
ketvirtadienį važiuos į Kruonį, kur 
dalyvaus seminare gatvių apšvieti-
mo klausimais. Neramu...

Mat po to, kai jis nuvyko į 
Ukmergę semtis tarybos narių 
balsų skaičiavimo patirties, imta 
svarstyti, ar Anykščiams nereikia 
pirkti dešimtis tūkstančių eurų kai-

Neramu. Saulius Rasalas važiuoja į Kruonį
nuosiančios 25 žmonių balsų skai-
čiavimo įrangos.

O kalbant apie gatvių apšvie-
timą, Kruonis yra išskirtinai pa-
vojinga vieta. Šiame Kaišiadorių 
rajono miestelyje yra hidroakumu-
liacinė elektrinė. Žodžiu, elektros 
Kruonyje ir aplink Kruonį – nors 
tvenkiniu tvenk. Gerai pasisėmus 
patirties galima parsivežti ir Baltų-
jų naktų idėją...

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorės pavaduo-
tojas Saulius Rasalas tobulinsis 
gatvių apšvietimo klausimais.


