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Ieško būdų, kaip kultūrininkams 
negrąžinti pinigų Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės vicemeras Sigutis Obelevičius 
dėl Anykščių kultūros darbuotojų atlyginimų praėjusią savaitę 
susitiko su Lietuvos respublikos Kultūros ministerijos ministru 
Šarūnu Biručiu ir Finansų viceministru Edmundu Žilevičiumi. 

Vicemeras, kalbėdamas su „Anykšta“, neslėpė, kad abu aukšti 
pareigūnai teigia, kad Anykščių valdžia, nuo sausio 1 dienos su-
mažinusi kultūrininkams atlyginimus, yra neteisi.

Tačiau problemą spręsti vicemeras paliko Lietuvos respublikos 
Vyriausybės atstovui Utenos apskrityje Imantui Umbražiūnui.

Varganos Anykščių kultūros darbuotojų buvo sumažintos, tačiau 
iki šiol ieškoma būdų ne kaip spręsti, o kaip nespręsti proble-
mos.

Čekonių kaimo kasdienybė Daiva GOŠTAUTAITĖ 

Šiandien Čekonių kaimą, 
esantį Debeikių seniūnijoje, 
savo namais laiko 137 gyven-
tojai. Keli ilgaamžiai dar pri-
simena senąjį kaimą, čia vy-
kusias gegužines, laikus, kai 
kaimo keliukais į mokyklą 
traukė vaikai. Dabar nebelikę 
mokyklos, o ir senąjį kaimą 
mena tik nešienautose pievose 
stūksantis apleistas klojimas 
bei troba. 

Jeigu ne per kaimą vedantis 
kelias į Uteną, kurį vairuotojai 
pamėgę kur kas labiau nei vin-
giuotąjį Biržinės kelią, judesio 
kaime būtų kur kas mažiau. 

Į Čekonis prieš 18 metų atsikėlę ūkininkai Lina ir Nerijus Bieliūnai juokauja, kad dar nenusipelnė 
būti vadinami čekoniškiais. 

S. Obelevičius kalbėjo, kad jis 
neįsivaizduoja, kaip rajono val-
džia dabar gali kultūrininkams 
grąžinti pinigus, kurių neišmokė-
jo – rajono biudžetas patvirtintas 
ir mokėti kultūrininkams tokias 
algas, kokios jiems priklauso, 
nėra iš ko. „Jie tvirtina, kad pi-
nigai buvo. Jei jie teisūs, tegul 
Vyriausybės atstovas Utenos 
apskrityje užprotestuoja mūsų 
biudžetą“, – aiškino vicemeras. 

S. Obelevičius kalbėjo, kad 
nuo liepos iki metų pabaigos 
Anykščių kultūros darbuotojams 
bus skirta 66 000 eurų kaip tiks-
linė dotacija – šie pinigai bus ti-
krai išmokėti.

Priminsiu, kad Kultūros mi-

nisterija turi strategiją, pagal 
kurią palaipsniui kultūros dar-
buotojams keliami atlyginimai. 
Pinigai, skirti algų pakėlimui, į 
savivaldybių biudžetus perveda-
mi kaip tikslinės dotacijos. Po 
2015 metų algų didinimo kultū-
rininkams, Finansų ministerijos 
atstovų teigimu, 2016-aisiais 
buvo padidinti savivaldybių biu-
džetai, iš kurių jos privalėjo iš-
laikyti tą patį kultūrininkų algų 
lygį. Tuo tarpu Anykščių rajono 
vadovai teigia, kad papildomi 
pinigai kultūrininkų algoms ne-
buvo skirti.

Bus dar vienas vienadienių turistų 
traukos objektas

Alvydas DIEČKUS, buvęs 
Anykščių rajono tarybos na-
rys: „ ...už biudžeto investicijas 
pilies statyboms nebalsuočiau. 
Manau, kad yra svarbesnių 
darbų...“

„Anresto“ 
bylos medžiagą 
sunku panešti

Aulelių vaikų 
globos namams 
gresia 
perpildymas

Miesto viešąjį 
tualetą remontavo 
buvusios 
savivaldybės 
specialistės įmonė

Paskyrimas I. Naujuoju Kavarsko 
Šv. Jono Krikštytojo, Kurklių Šv. Jur-
gio, Užunvėžių Švč. Mergelės Mari-
jos parapijų klebonu paskirtas 36-erių 
metų Nerijus Vyšniauskas, kuris taip 
pat yra Danijos lietuvių katalikų ka-
pelionas. Kunigas N. Vyšniauskas ba-
landžio mėnesį Popiežiškajame Sale-
ziečių universitete, Romoje, apgynė 
mokslų daktaro disertaciją dogminės 
teologijos srityje. 

Paskyrimas II. „Sodros“ Anykš-
čių padalinio vadove nuo rytdienos 
pradės dirbti Natalija Daukšienė. 
Šiandien – paskutinė ilgamečio vado-
vo Juozo Ratauto darbo diena. 

Kandidatai. VRK internetinėje 
svetainėje skelbiamos jau keturių 
kandidatų į Seimą Anykščių-Pane-
vėžio apygardoje pavardės. Pirmieji 
registravosi konservatorius Sergejus 
Jovaiša, „darbietis“ Ričardas Sargū-
nas ir liberalas Lukas Pakeltis. Dabar 
tarp kandidatų jau atsirado ir social-
demokratės Auksės Kontrimienės 
pavardė.

Televizija. Pirmadienį  Anykš-
čiuose lankėsi LRT laidos „Istorijos 
detektyvai” kūrybine komanda ir jos 
vedėjas Virginijus Savukynas bei Vil-
niaus universiteto Istorijos fakulteto 
dekanas Rimvydas Petrauskas. Buvo 
ieškoma istorinio karaliaus Mindaugo 
kelio. Filmavimai vyko Šeimyniškė-
lių ir Palatavio piliavietėse, Niūronių 
kaime įsikūrusiame Arklio muziejuje 
bei kitose Anykščių rajono vietovėse.

Gaisras. Šeštadienį Debeikių sen. 
Aknystų kaime degė apleistas pasta-
tas. Apdegė medinės stogo konstruk-
cijos.

Deklaravimas. Liko mažiau nei 
savaitė iki žemės ūkio naudmenų ir 
pasėlių deklaravimo pabaigos. Šiemet 
deklaravimas prasidėjo balandžio 11 
ir baigsis birželio 6 d. Pavėluotai pa-
ramos paraiškas bus galima teikti iki 
liepos 1 d. paramos sumą už kiekvie-
ną pavėluotą dieną mažinant 1 proc.

Sveikinimai. Primename, kad per 
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar ki-
tomis progomis. Sveikinimo kaina – 
16 eurų.
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spektras

Temidės svarstyklės
Vagia. 2016-05-27, apie 19 val. 

Troškūnų seniūnijoje iš ūkinio 
pastato pavogti įvairūs daiktai. 

Nuostolis – 240 eurų. 2016-05-29 12 
val. Troškūnų sen. iš ūkinio pastato 
pavogtas traktoriukas-žoliapjovė ir 
kastuvas. Nuostolis – 1 030 eurų.

Knygos įžangoje nurodoma, kad  tai 
netradicinė knyga apie netradicinius 
Anykščius. „Kodėl – netradicinius?“, - 
„Anykšta“ pasiteiravo rašytoją Rimantą 
Vanagą

„Nors pats esu literatas ir lenkiu žilą 
galvą didiesiems mūsų žodžio meistrams, 
manau, vadovėlinis - Anykščių įvaizdis 
jau senokai išaugo senuosius „marški-
nėlius“. Vis klasikai, Anykščių šilelis, 
Puntukas, Laimės žiburys, dabar – dar ir 
Lajų takas... Todėl kai kurioms kultūros 
įstaigoms jau prieš kelerius metus siūliau 
idėją, kad Anykščių svečiams, gidams, 
mokytojams ir visiems kitiems Anykščių 
„fanams“ būtų pravarti daugiau enciklo-
pedinio pobūdžio, bet populiariai parašy-
ta knyga apie tai, kas iki šiol dėl vienų ar 
kitų priežasčių būdavo nepelnytai nuty-
lima, apeinama, - sakė vienas iš knygos 
autorių R. Vanagas, pastebėdamas, kad 
tokiai knygai parengti reikia ir žmonių, ir 
laiko, ir lėšų, pagaliau – noro.“ 

„Kartą savo mintimis pasidalinau su 
profesorium Algirdu Avižieniu, – jam ši 
idėja iškart patiko, pažadėjo remti suma-
nymą, bet kas jį įgyvendins? Atsakiau, 
kad tik ne aš, nes esu iki ausų įklimpęs 
į savo paties sumanytą „Sielių“ knygų 
seriją. Tuo metu – o tai nutiko lygiai prieš 
metus – pas mane svečiavosi sūnus Neri-
jus, baigęs Anglijos Bornmuto universi-
tete turizmo vadybą, jis kaip sykis dairėsi 
darbo. Sutarėm taip: jeigu Nerijus atliks 
visą „juodąjį‘ darbą, t.y. surinks reikalin-
gus tekstus, pateiks juodraštinį variantą, 

Intriguojantis Anykščių 
fenomenas
Petro Kalibato spaustuvė „Petro ofsetas“, dažna anykštėnų 

partnerė, ką tik 3000 egzempliorių tiražu išleido Rimanto Va-
nago ir Nerijaus Vanago knygą „Anykščių fenomenas“. Knyga 
išleista A. ir A.A. Avižienių paramos ir labdaros fondo lėšomis, 
ją originaliai apipavidalino knygų dizainerė, taip pat Anykščių 
krašto dukra Loreta Uzdraitė, žemėlapius parūpino vėlgi anykš-
tėnas, kartografijos žinovas Artūras Paltarackas. Leidinį papildo 
ir puošia keliasdešimt autentiškų nuotraukų. 

aš – o kurgi dingsiu? – paredaguosiu, pa-
pildysiu. Taip suglaudėme pečius ir abu 
tapome autoriais. Profesorius taip pat 
nestokojo naudingų pastabų, pasiūlymų. 
Mus visus skatino ir drąsino mintis, kad 
tokio pobūdžio knygos apie Anykščius 
dar nebuvo.

Kokius gi objektus ras naujosios kny-
gos skaitytojas? Kol kas mūsų karštą 
lankantys turistai beveik nieko nesužino 
apie Anykščių baltąjį auksą – kvarcinį 
smėlį, niekas – ar beveik niekas – jiems 
nepasakoja apie Europoje garsią daini-
ninkę O. Zabielaitę-Karvelienę, nenu-
veža į Dabužius nei dėl didžiojo žody-
nininko K. Sirvydo, nei dėl dailininko 
M. Dobužinskio. Pateikiame glaustą 
„titnaginio“ socialdemokrato Stepono 
Kairio, lietuviško vyno karaliaus Balio 
Karazijos, spalvingojo Pupų Dėdės bei 
dar keliolikos žymių anykštėnų istori-
jas. Žinoma, atsirado vietos ir Anykščių 
žydams, ir Kolumbijos politikui, profe-
soriui Antanui Mockui (jo seneliai ilsisi 
Anykščių kapinėse), legendiniam Peslių 
kaimui bei kitoms krašto įžymybėms. 
Kartu puoselėjame pusiau slaptą viltį, 
kad aptariamose vietovėse pamažu pa-
vyks deramai įamžinti to vertus žmones 
ir įvykius. 

Galimas daiktas, kai kas pasiges dar 
to, dar ano. Tokiems atskysiu: prašom, ti-
krai ne viskas mūsų fenomenalaus kraš-
to lobių skrynioje jau išsemta, – durys 
visiems atviros, rinkit, rašykit, leiskit!“ 

- ANYKŠTA 

Rašytojas Rimantas Vanagas su sūnum Nerijum išleido enciklope-
dinio pobūdžio populiariai parašytą knygą „Anykščių fenomenas“. 

Remonto darbus atliko individu-
ali įmonė „Bėruva“, kurios vadovė 
yra buvusi savivaldybės Apskaitos 
skyriaus vedėja Virginija Bėčienė. 
Apie šią įmonę žinios internete gan 
skurdžios. Registrų  centras skelbia, 
kad „Bėruva“ įregistruota 2007 me-
tais Anykščiuose, o šiuo metu jos 
buveinė yra Vilniuje. Įmonėje dirba 
keturi darbuotojai. Pagrindinė jos 
veikla – logistikos paslaugos.

Individuali įmonė „Bėruva“ per-
nai ir šiais metais, pasiūliusi ma-
žiausią paslaugos kainą, laimėjo ne-

Miesto viešąjį tualetą remontavo buvusios savivaldybės 
specialistės įmonė

Robertas AleksIejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

200 000 litų kainavusio miesto viešojo tualeto remontui po to, kai jis 
kovą buvo piktavališkai padegtas, savivaldybė išleido 4 843 eurus.

Miesto viešasis tualetas galutinai dar nesuremontuotas – šiuo metu 
vyrai ir moterys yra priversti naudotis bendromis patalpomis.

jono jUneVIČIAUs nuotr. 

mažai savivaldybės administracijos 
skelbtų mažos vertės pirkimų.

Pernai už 6 173 eurus remontavo 
Kurklių senųjų kapinių koplyčią, už 
3 400 eurų  - dalį Anykščių švietimo 
pagalbos tarnybos patalpų, už 908 
eurus – dalį baseino „Bangenis“ 
patalpų, 790 eurų sumokėta už Ka-
varsko seniūnijos administracijos 
pastato remontą. 

Šiais metais už 3 896 eurus sa-
vivaldybė iš individualios įmonės 
„Bėruva“ pirko skardinių stogų da-
žymo paslaugą.

Baudos. Briuselio biurokratai 
visai suįžūlėjo. Neseniai Europos 
Komisija (EK) pagrasino, kad visos 
šalys, neįsileidžiančios nelegalų, už 
kiekvieną neįsileistą turės susimo-
kėti po 250 tūkst. eurų baudą. Toliau 
- dar gražiau. Šią savaitę paaiškėjo, 
kad Europos Komisija Lietuvai gra-
sina milžiniškomis baudomis už tai, 
kad išardėme mums nereikalingą 
geležinkelio atšaką, rašo “Vakaro 
žinios”. Europos Komisijai pasi-
skundė “Orlen Lietuva”, mat ji no-
rėjo savo krovinius į Latviją vežti 
tiesiausiu keliu, o išardžius Rengės 
geležinkelio ruožą kelias pailgėjo. 
Esą taip “Lietuvos geležinkeliai” 
piktnaudžiavo dominuojančia pa-
dėtimi, todėl jiems gresia 10 proc. 
metinių pajamų bauda - beveik 50 
mln. eurų. 

Investicija. Prezidentei Daliai 
Grybauskaitei pavyko išgelbėti ne-
sėkmingą investiciją į sklypą Pa-
šilių kaime Vilniaus rajone - prieš 
kelias dienas ji atsikratė 50 tūkst. 
eurų kainavusio pirkinio ant žvy-
ro telkinių. Norėdama visuomenei 
parodyti, kad netrokšta privilegi-
jų, Prezidentė D. Grybauskaitė šių 
metų vasario pabaigoje įsigijo 16 
arų sklypą Vilniaus rajone, kuriame 
teigė ketinanti statytis naujus na-
mus ir apsigyventi išsikrausčiusi iš 
Turniškių, bet dabar paaiškėjo, kad 
šalies vadovė čia niekada negyvens, 
- ji sklypą pardavė už tą pačią kainą. 
Sklypą iš Prezidentės nupirko Alvy-
das Paulauskas - vienas bendrovės, 
užsiimančios geodeziniais ir topo-
grafiniais matavimais, savininkų. 

Jubiliejus. Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas mini brandų 
jubiliejų - veiklos šešiasdešimtmetį. 
60 metų universitetui - tai daug ar 
mažai? Pasak šio universiteto rek-
toriaus Alfonso Daniūno, “pakan-
kamai daug”. 

Sveikata. Sinoptikai praneša, 
kad savaitės pradžioje oro tempe-
ratūra dieną kai kur Lietuvoje gali 
siekti 30-31 laipsnį karščio, nakti-
mis - apie 17 laipsnių. Karštos die-
nos dažnam gali tapti prastos savi-
jautos priežastimi - jau įprasta, kad 
per karščius ligoninėse pagausėja 
pacientų, kuriems paūmėja lėtinės, 
dažniausiai - širdies ir kraujagyslių 
sistemos, ligos. Kad išvengtume 
sveikatos problemų, Sveikatos mo-
kymo ir ligų prevencijos centro spe-
cialistai pataria stengtis, kad namų 
aplinka būtų vėsi. 

Brolis. Sesuo - valstybės prezi-
dentės poste, o brolis - teisiamųjų 
suole. Tokia dalia teko dabar jau 
velionio Polikarpo Grybausko vai-
kams. Penktadienį prieš Panevėžio 
apylinkės teismą stojo šalies va-
dovės Dalios Grybauskaitės brolis 
69 metų Albertas Grybauskas. Jis 
teisiamas už tai, kad sumušė buvu-
sią žmoną, su kuria ir dabar gyve-
na tame pačiame name Panevėžio 
rajone, Daukniūnų kaime. Jis kal-
tinamas fizinio skausmo sukėlimu 
ar nežymiu sveikatos sutrikdymu. 
Bylos nagrinėjimas vyks už uždarų 
durų.

Gaisrai. Vien šįmet gaisruose 
žuvo 57 gyventojai. Neringos prieš-
gaisrinės gelbėjimo tarnybos ugnia-
gesys gelbėtojas Vikintas Petraitis 
vakar Neringoje (iš kurios ir pradė-
jo žygį) baigė devynių dienų 1 400 
kilometrų kelionę dviračiu aplink 
Lietuvą. Tokia akcija pareigūnas 
siekė atkreipti dėmesį į žmonių žū-
tis gaisruose. 

Pirmadienį savivaldybės advo-
katas Justinas Vilys į teismo posėdį 
atėjo nešdamas sunkiai pavelkamą 
dėžę, kurioje 17 J. Biliūno gim-
nazijos pastato renovacijos darbų 
žurnalų. Juos teismui pateikti anks-
tesniame posėdyje paprašė UAB 
„Anrestas“ atstovai.  Savivaldybės 
atstovas advokatas J. Vilys prieš 
teismo posėdį neskanavo dokumen-
tų ir nesukėlė į teismų duomenų 
bazę, todėl „Anresto“ atstovas advo-
katas Dainius Kenstavičius paprašė 
teismo padaryti pertrauką. Kitas po-
sėdis įvyks tik birželio 29-ąją.

J. Vilys aiškino, kad darbų žur-

nalus, kurių „Anrestas“ prašė iš sa-
vivaldybės, turi ir pats „Anrestas“. 
„Man labai pikta, nes jie tuos žurna-
lus turi. Nežinau,  ar kolegoms duo-
da, bet turi“, -  pažadėjęs nuskenuo-
ti kelis tūkstančius lapų džiaugsmu 
netryško J. Vilys. „Nesąžiningas 
piktnaudžiavimas teisėmis“, – „An-
resto“ atstovų reikalavimą pateikti 
darbų žurnalus apibūdino savival-
dybės atstovas.  

Savivaldybė teismo prašo priteis-
ti iš UAB „Anrestas“ delspinigius 
nuo 2015 metų balandžio 20-osios 
iki 2015 metų rugpjūčio 7-osios.  
Ieškinio suma - 19 tūkst. 780 eurų.

„Anresto“ bylos medžiagą 
sunku panešti

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono apylinkės teismas  pirmadienį toliau nagrinėjo 
bylą, kurioje Anykščių rajono savivaldybės administracija bando 
prisiteisti delspinigius iš UAB „Anrestas“ už Anykščių Jono Biliū-
no gimnazijos pastato renovacijos terminų nesilaikymą. 
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savaitgalio diskusija

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

spektras

@ Magija: „Reklamos niekur 
nemačiau, programos taip pat. Bet 
ir nesiruošiu eiti. Kasmet tas pats ir 
tas pats. Kolūkietiškos dvasios ren-
ginys.“

@ Liudas: „Šventei trūksta mo-
derniškumo. Negali tokia pat šventė 
būt metai iš metų. Todėl ir atvyksta 
labai nedaug žmonių palyginus su 
Sartų žirgų lenktynėm.“

@ Vladas: „Šventė unikali jau 
tuo, kad niekada dar nėra buvę nor-
malios reklamos net mieste, jau ne-
kalbant apie Respubliką.“

@ Kelininkams: „Palaistykit 
šventės dieną kelią į Niūronis. Per-
nai vos neuždusom kol su vaikais 
nuėjom nuo dulkių.“

„Bėk bėk, žirgeli!” šventei 
trūksta reklamos ir naujovių

Birželio 4-ąją Niūronyse vyks respublikinė žirgų sporto ir 
tradicinės kultūros šventė „Bėk bėk, žirgeli!”. Kasmet ši šventė 
susilaukia įvairiausių vertinimų – vieni sako, kad ji pasidariusi 
pernelyg vienoda, kiti sako, kad naujovės ir nereikalingos, nes 
šventė – tradicinės kultūros. Kaip manote, ar šiemet šventei pa-
kankamai skirta reklamos? Ar dalyvausite šioje šventėje? Kas 
joje jums labiausiai patinka ir nepatinka? Ar reikalinga politikų 
rungtis? Ką patartumėte šventės organizatoriams, kad į ją kas-
met atvyktų vis daugiau žiūrovų?

@ Aš: „Man patiko ta šventė kur 
Brazauskas virto į vagą. Gudelis 
buvo linksmų plaućių meras. Po jo 
valdo vieni nūdos. O JoTube tai iš 
viso nei vienos šviežios minties tik 
valymai kaip prie Stalino ir pilių už 
rajono pinigus statybos. Tiesa, net ir 
pilis yra ne JoTubes, o Nefo idėja. 
Liberalai kūrybiškai ima tik kyšius 
grynais.“

@ Oo: „Kokia čia šventė kainos 
kosminės viskas per tą patį  jau 15 
metų  nebent pletkininkam nueit pa-
sižiūrėt kaip kas apsirengęs ar kiek 
kas alaus išgėrė paskaičiuot...“

@ Pastebėjimas: „Šventės pro-
gramai paskelbti savivaldybė lėšų 
neturi, o muliažui istorinėje vietoje 

turi..”

@ ili 0v8: „O tai šventės, kai 
yra savų ir savesnių. O paprastam 
anykštėnui dar skolas reikia grąžin-
ti. Tad ką  čia apie šventes be kal-
bėti.”

@ Lietuviss: „Šita šventė pati 
prasčiausia visoje Lietuvoje... vis-
kas neįdomu viskas antiek atsibodę 
!!!!!!!! TIKRAI NEISIU !!!!!”

@ Anykštėnė: „Pati puikiausia 
šventė Anykščiuose!Ypač politikų 
rungtis patinka, mugė, koncertai! 
Puikumėlis! O bambekliai - namie 
sėdėkit ir teliką žiūrėkit.”

@ Pasiūlymas: „Įdomu, koděl 
dauguma mano pažįstamų nežino, 
kada bus Žirgelis, jeigu skelbia taip, 
kaip rašo komentatorius 2. Niekas 
nebeprenumeruoja respublikinių 
dienraščių, nes viską, kas darosi ša-
lyje ir pasaulyje, parašo internetas. 
Bet apie Anykščių rajoną gali suži-

noti tik iš „Anykštos” patinka kam 
tai ar nepatinka. Man irgi ne viskas 
patinka, ką rašo „Anykšta“, tačiau 
tai nepalyginamai profesionalesnė 
ir objektyvesnė žiniasklaida už ki-
tas dvi rajono partines źiniasklaidas. 
Tokia tai teisybė ir mero komandai 
reikia su ja skaitytis, nes galutinai 
užsiutins žmones kurie K. Tubį jau 
atvirai vadina „Pasakų seneliu”. 
Dėl jo šunų dresuotojo tonu seka-
mų pasakų per „Nykščius“. Visi su-
pranta, kad tai jo kerštas „Anykštai“ 
už dažną mero komandos kritiką ir 
dėl to „Anykštą” pirmiausiai visi 
atsiverčia, nes laukia, ką blogo apie 
valdžios darbą paskelbs.”

@laukiu: Gyvuokite su gražiąja 
švente, kurios labai laukiame, nes 
čia ir žirgų lenktynės, ir tradiciniai 
amatai, kurių niekur kitur nepama-
tysi, ir medžio skulptųrų kūrimas. 
Kas nori kitokių švenčių- jos vyksta 
kitur. O čia tčsiamos traDICIJOS 
, KURIAS SUMANĖ ŠVENTĖS 
PIRMEIVIAI. sĖKMĖS VISIEMS 
ORGANIZATORIAMS IR IŠPIL-
DYTOJAMS, VISIEMS SAVIVEI-
KLININKAMS.

-ANYKŠTA
(komentarų kalba netaisyta,- 

red.past.)

Už pilies statybas 
nebalsuotų

Alvydas DIEČKUS, buvęs 
Anykščių rajono tarybos narys:

- Jeigu dabar būčiau Anykščių 
rajono tarybos narys, už biudžeto 
investicijas pilies statyboms nebal-
suočiau. Manau, kad yra svarbes-
nių darbų siekiant pagerinti kaimo 
ar miesto gyventojų būtį. Ar ne 
geriau būtų baigti išasfaltuoti kelią 
nuo Kriokšlio poilsiavietės iki Ma-

Kova. Italijos vyrų krepšinio čempi-
onato šeštosiose pusfinalio rungtynėse 
sekmadienį Milano “EA7 Emporio 
Armani” ekipa, kuriai atstovauja Man-
tas Kalnietis, išvykoje 68:60 (16:13, 
14:13, 18:12, 20:22) nugalėjo Vene-
cijos “Umana Reyer” ekipą ir laimėjo 
seriją iki keturių pergalių 4-2. Nugalė-
tojams M. Kalnietis per 19 min. pelnė 
4 taškus (dvitaškiai 2/3, tritaškiai 0/1), 
atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezul-
tatyvius perdavimus ir 3 kartus prasi-
žengė.

Niekas nekaltas. Nusikaltimas ištir-
tas, bet kaltais nepripažinti nei du žmo-
nes nušovęs žudikas, nei jį sustabdyti 
turėję pareigūnai - taip baigėsi 2009-
ųjų spalio 5-osios žudynės Kaune, 
kai buvo nušautas Kauno apygardos 
teismo teisėjas Jonas Furmanavičius 
ir Violeta Naruševičienė. Su tariamais 
pedofilais kovojęs Drąsius Kedys liko 
amžinas įtariamasis, ne po mirties ne-
buvo teisiamas. O dėl nesustabdytų 
žudynių Lietuvos teismuose penkerius 
metus aiškinosi policijos generalinio 
komisaro pavaduotojas Visvaldas Rač-
kauskas, Kriminalinės policijos biuro 
(KPB) viršininko pavaduotojas Tomas 
Ulpis bei biuro darbuotojai Emilijus 
Damukaitis, Vitalijus Vitkovskis ir 
Dariušas Sinkevičius. Šią savaitę jie 
buvo išteisinti jau antrąkart.

Sukčiai. Šeši kaliniai ir tiek pat 
laisvėje esančių jų bendrininkų, kurie 
telefonu viliojo pinigus iš lengvatikių, 
netrukus stos prieš teismą. Klaipėdos 
kriminalistams prireikė beveik pusan-
trų metų, kad būtų demaskuota visa te-
lefoninių sukčių ir jų talkininkų gran-
dinė, kuri 2014 m gruodį iš 70-mečio 
plungiškio sąskaitos iššlavė visus ten 
buvusius pinigus - 30 tūkst. litų (apie 
8,7 tūkst. eurų). 

Bukumas. Sezonui dar nespėjus 
įsibėgėti, Palanga jau sulaukė kvailiau-
sio nusikaltimo vardo vertos atakos - 
miestą stebinčioms kameroms pavyko 
užfiksuoti, kaip vaikinas ir mergina į 
per 200 tūkst. eurų kainavusį fontaną, 
esantį Vytauto ir Jūratės gatvių sankry-
žoje, pila putojantį skystį. Tokia pra-
moga šiems veikėjams atsirūgs bau-
džiamąja byla. Palangos komunalinio 
ūkio vadovas Konstantinas Skierus 
suskaičiavo, kad jei darbuotojai nebū-
tų spėję laiku į fontano sistemą įpilti 
specialių chemikalų, būtų sugedę iki 
60 tūkst. eurų kainuojantys šio moder-
naus fontano siurbliai. Tačiau, pasak 
jo, “laimei, chemikalai neutralizavo 
įpiltą skystį”.

Augimas. Grąžinti Rusijos ekono-
mikos augimo tempą iki 5-7 proc. per 
metus yra praktiškai neįmanoma, net 
jei naftos kainos pakiltų aukščiau 50 
JAV dolerių už barelį. Tokia informa-
cija pateikiama Rusijos ekonomikos 
plėtros ministerijos pranešime, pa-
rengtame Rusijos prezidento Ekono-
mikos tarybos posėdžiui.

Nafta. Naftos kainos Azijos rinkose 
sumenko dėl stipraus dolerio. Šis nuos-
mukis taip pat rodo, kad žaliavinės 
naftos pasiūla visame pasaulyje tebesi-
laiko, nors gavybos apimtis ir sutrikdė 
neplanuoti trikdžiai. Gavybos apimtys 
šiuo metu pakilusios aukščiausiai per 
pastaruosius penkerius metus. Apie tai 
praneša “Reuters”. Londono ICE bir-
žoje “Brent” markės žaliavinės naftos 
ateities sandorių kaina sumenko 0,18 
JAV dolerio - iki 48,54 JAV dolerio 
už barelį. JAV išgaunamos žaliavinės 
naftos kaina smuko 0,26 JAV dolerio 
- 48,15 JAV dolerio už barelį.

Parengta pagal 
elTA informaciją

Bus dar vienas vienadienių turistų 
traukos objektas
Medinės XIII-XIV amžiaus pilies statybai ant Šeimyniškė-

lių piliakalnio iš Anykščių rajono biudžeto skirta 160 000 eurų. 
Preliminari pilies statybų pirmojo etapo sąmata – 430 000 eurų. 
Praeitą savaitę Anykščių rajono taryba pritarė, kad Anykščių tu-
rizmo informacijos centras pirktų iki 100 000 eurų kainuojantį 
turistinį traukinuką, kuris turistus iš Dainuvos slėnio vežiotų į 
Medžių lajų taką.

Kaip vertinate Anykščių rajono savivaldybės pastangas už biu-
džeto lėšas vystyti turizmą? Gal tai turėtų daryti verslininkai?

čionių kaimo? Link Rubikių ežero 
per Rubikių kaimą nemažindami 
greičio skrieja automobiliai ir mo-
tociklai. Juos sudrausmintų nebent 
greičio matuoklis ar saugumo kal-
neliai ties kapinėmis ir bažnyčia. 
Vasarą eismas per gyvenvietę ypač 
intensyvus, o policija juk nestovės 
visą laiką.  

Kita vertus, juk turime siaurąjį 
geležinkeliuką, jo muziejų, geriau 
investicijas nukreipti jo išsaugoji-
mui ir vystymui. Taigi, traukinuką 
link Lajų tako lai perka verslinin-
kai ir uždarbiauja.  

Investicijas 
pateisina

Michailas BALIUCKAS, vers-
lininkas, individualios įmonės 
savininkas:

- Kodėl ne? Investicijas į pilies 
statybas pateisinu, juolab, jeigu 
yra turizmo plėtrai skirtų lėšų. 
Anykščius užplūdo vienadieniai 

turistai, pilis vėlgi būtų dar vienas 
tokių turistų ir poilsiautojų traukos 
objektas. Stebiu, kaip Anykščiai 
siekia kurorto statuso, kaip siekia 
pasivyti Druskininkus. Tačiau ma-
nau, kad tėvas ir sūnus Malinaus-
kai gudresni, sugebėjo Druskinin-
kuose pritraukti investuoti dideles 
ir galingas kompanijas. 

Tuo tarpu neseniai buvau sutikęs 
verslininką, Anykščių SPA savi-
ninką Valdą Trinkūną, tai išgirdau, 
kad jis investicijas kreipia į Palan-
gą, ten didesnė trauka. Mano nuo-
mone, stambūs verslininkai inves-
tuoti Anykščiuose neskuba. 

Dvasinio 
pasipriešinimo 
nejaučia

Rimantas VANAGAS, rašyto-
jas:

- Nors nesu susipažinęs su rajono 

biudžetu, aš visada galvoju, kaip 
atsipirks investicijos. Tai tinka tiek 
savivaldybei, tiek verslui. Kaip 
nevykusios investicijos pavyzdys 
man prieš akis - stiklinis namelis 
kairiajame Šventosios upės pės-
čiųjų take, stebimas vaizdo kamerų 
nuo kito upės kranto.  Nei ką tam 
stikliniam namelyje veikti, nei ką 
iš jo pamatyti. Taigi, kyla klausi-
mas, kam to reikėjo? Arba kai dėl 
projektuotojų kaltės nuyra Švento-
sios upės krantas. Privežus grunto, 
upė kaipmat jį nuplauna. Abejoju,  
ar buvo tikslinga tokias dideles lė-
šas investuoti ir į žiedinę sankryžą 
ties Anykščių kapinėmis. 

Kiekvienai investicijai būtina 
motyvacija, o pilis jų turi bent ke-
lias – istorinę ir literatūrinę. Tad 
dėl pilies statybų dvasinio pasi-
priešinimo nejaučiu, jos svarba 
turizmui, edukacijai, jaunimo au-
klėjimui neabejoju. 

- ANYKŠTA
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tautos balsas
Savo nuomonę išsakykite 

paskambinę į 
„Anykštą“ 

(8-381)  5-82-46,  

(Atkelta iš 1 p.)
„Anykštos” pakalbintas Vyriau-

sybės atstovas Utenos apskrityje I. 
Umbražiūnas stebėjosi vicemero S. 
Obelevičiaus išvedžiojimais. „Ne-
noriu aš dabar sakyti savo nuomo-
nės apie jūsų vicemerą... Jeigu ne-
žino savo pareigų... Blogiausia, kad 
jis šitaip kalba ne tik jums, bet ir su-
sitikimuose su ministrais”,  - pyko I. 
Umbražiūnas. 

Pasak Vyriausybės atstovo, pro-
blemos sprendimas yra labai pa-
prastas, reikia pripažinti klydus ir 
pakeisti rajono biudžetą bei „įver-
tinti tą, kuris skaičiavo“. „Aš tą 
poziciją sakiau abiem jūsų Seimo 
nariams. Juk nereikia karštų bulvių 
permetinėti į svetimų žmonių užan-
tį”, – aiškino I. Umbražiūnas. Jis 
tikino, kad artimiausiame Anykščių 
rajono tarybos posėdyje pasisakys 
ir išdėstys savo poziciją. 

Nuo sausio 1 dienos Anykščių 

Ieško būdų, kaip kultūrininkams negrąžinti pinigų

kultūros darbuotojams algos vidu-
tiniškai mažėjo 46 eurais, kai tuo 
tarpu jos privalėjo išlikti tokios, 
kokios buvo 2015-aisiais.

 Originalu, jog visų pusių inte-
resus šioje skandalingoje situa-
cijose atstovauja konservatoriai. 
Problemą iškėlė konservatorė, 
Anykščių rajono tarybos narė Ga-
brielė Griauzdaitė, o ją parėmė ir 
į valstybinį lygmenį klausimą per-
kėlė Seimo narys, konservatorius 
Sergejus Jovaiša. Tiesiogiai rink-
tas rajono meras, liberalas Kęstu-
tis Tubis, sprendžiant kultūrininkų 
algų klausimą, pasitraukė į antrąjį 
planą ir savivaldybės pozicijos 
gynėju tapo vicemeras, konserva-
torius S. Obelevičius, kuris dele-
guojamas susitikti ir su Kultūros 
ministru. Vyriausybės atstovas 
Utenos apskrityje I. Umbražiūnas 
yra Visagino konservatorių lyde-
ris.

Va ir: „lenda teisybė, kad buvo neteisi. kaltieji turi būt nubausti.“
Ką: jie tvirtina, kad pinigai buvo - tai kur ištirpsta tokios sumos biudžete? Ar juos galima leisti 

kur panorėjus, ar teisinėje Valstybėje taip gali būti? Matyt, įstatymai galioja ne visiems...“
Viskas paprasta (atsakymas į ką): pilies statybai pinigai reikalingi.
Na, taip: „Visoms lietuvos savivaldybėms aišku, o mūsiškei reikia specialaus išaiškinimo. Mo-

kėti tokias algas, kokios priklauso, anykštėnams kultūrininkams nėra iš ko, o pilis statyti ir trau-
kinius pirkti atsiranda ir be tikslinių dotacijų. Tiesiog stebuklų miestas!“

Klausimas: „Tai kas iš tikrųjų meluoja? Tai buvo tie pinigai ar nebuvo?jeigu buvo - kur jie 
dingo?kas atsakys į šituos klausimus. Vyrai, ką pakeis Vyriausybes atstovas? jūs gi savo kieme 
tvarkotės, o ne jis. Čia ir kvailiui aišku, kad nuo liepos 1-os bus pinigai kultūros darbuotojams 
visoje lietuvoje, bet kur tie, kurie turėjo būti nuo sausio 1-osios? Visoje lietuvoje visi gavo, o 
Anykščiuose - ne. Todėl paskutinis klausimas-kODĖl????

?: (atsakymas į Klausimas): „nuo liepos vėl priedais sumokės, o sakys, kad pakėlė atlyginimus? 
nes numatoma dotacija tik iki šių metų pabaigos, o 2017m. vėl sumažins?“

? to  (atsakymas į: ?): „Ir taip kas metai ministerija meluos, kad pakėlė algas. nes jei ministe-
rija norėtų pakelti algas, tai pinigus skirtų pakeldama koeficientus, o ne antrus metus iš eilės nuo 
liepos 1 skirdama papildomas lėšas.“

Juristė: „jeigu, kaip ministras tvirtina, pinigai buvo paskirti, ir savivaldybė neteisi, teisinėje 
valstybėje centrinė valdžia turėtų atsiųsti Valstybės kontrolę ir išieškoti pinigus darbuotojų nau-
da.“

Juristei (atsakymas į Juristė): „Valstybės kontrolieriai, kol dabartiniai ministrai neapleis par-
eigų, bijos tikrinti, nes ... . kai pasikeis Vyriausybė, Valstybės kontrolė gali ir patikrinti. O kas 
iš to? konstatuos faktą, kad Vyriausybė apgaudinėjo, bet Vyriausybė pasikeitė ir visa revizijos 
ataskaita bus tik rekomendacinio pobūdžio.“

Net nebejuokinga: „Pagal mūsiškių aiškinimą, kultūros ministerijos nustatyta kultūros darbuo-
tojų darbo užmokesčio kėlimo 3 etapais logika būtų tokia: pirmame etape nuo 2014 m. liepos mėn. 
metams pakeliamas koeficientas, antrame nuo 2015 m. liepos mėn. pusmetį mokamas priedas, o 
nuo 2016 m. sausio mėn. - špyga taukuota, na, trečiame etape nuo 2016 m. liepos mėn. kaip mana 
iš dangaus turėtų nusileisti tikslinė dotacija, kurios realumu net pats vicemeras neabejoja.“

Dzin: „Už tai mes turėsim takeši pilį!“
Zoja: „Pirmiausia grąžinkit tuos pinigus, kuriuos prichvatizavot, o prie jų pridėkit skirtus nuo 

liepos padidinimui, tuomet bus sąžininga, o taip tai girsis, kad pakėlė, o nusukti pinigėliai nu-
plauks į pilies labirintus..........tiu, tiu, na varkutiu.“

R. Gižinskas: „Ponai komentatoriai, kodėl jūs bijote pasirašyti tikrąja pavarde? jeigu esate 
kultūrininkai -juolab. Mane liberalai su tautoj vadinamu meru ar mentu išmetė ‘’savo noru’’ iš 
visur. Žmonės, nereikia bijoti masiulinių chalujų.“

Nu jo (atsakymas į: R.Gižinskas): „Taigi pats ir parašei kodėl žmones bijo.“
(komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Aulelių vaikų globos namams 
gresia perpildymas Robertas AleksIejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Pagrindinė ir didžiausia Aulelių vaikų globos namų problema 
yra nemažėjantis vaikų skaičius ir netgi galimas globos namų 
perpildymas. Apie tai praėjusių metų ataskaitoje teigia šių globos 
namų direktorius Vaidas Niaura.

Aulelių vaikų globos namų 
direktoriui Vaidui Niaurai už 
vaikų globos namų auklėti-
nių „nuotykius“ su nuvarytu 
įstaigos autobusiuku teko at-
sakyti. Jam savivaldybė vasa-
rio mėnesį skyrė papeikimą.

Globotinių skaičius 
nuolat kinta

Praėjusių metų pabaigoje Au-
lelių vaikų globos namuose gy-
veno ir gavo socialinę globą 50 
vaikų, buvo suformuotos 5 šei-
mynos, iš kurių kiekvienoje gy-
veno iki 12 vaikų. Iš jų – 4 vaikai 
trijose šeimynose yra neįgalūs ir 
16 vaikų keturiose šeimynose, 
turintys elgesio ir emocinių su-
trikimų. Vaikų skaičius Aulelių 
vaikų globos namuose nuolat 
kinta. 2015 metų pradžioje čia 
gyveno 54 vaikai. Per  metus į 
vaikų globos namus atvyko 15 
vaikų (14 vaikų atvyko iš tėvų, 
1 vaikas - iš globėjų), išvyko 
19 vaikų. Vaikas, išleidžiamas 
iš vaikų globos namų, kai jis 
grąžinamas biologinei šeimai ar 
nustatoma globa globėjo šeimo-
je ar šeimynoje, sulaukus pilna-
metystės, įvaikinus, susituokus. 

Pernai 4 Aulelių vaikų globos 
namų auklėtiniai buvo įvaikinti, 
3 paimti laikinajai globai.

Žada aktyviau ieškoti 
globėjų ir įtėvių

Nuo šių metų pasikeitus soci-
alinės globos normoms, vienu 
metu Aulelių vaikų globos na-
muose galima teikti socialines 
paslaugas 50 vaikų. V. Niaura 
žada bendradarbiaujant su glo-
bos namų steigėju aktyviau or-
ganizuoti globėjų ir įtėvių paieš-
ką ir jų apmokymą.  

„Taip būtų galima išspręsti 
vaikų skaičiaus globos namuose 
problemą. Kitas sprendimo bū-
das – globa bendruomeniniuo-
se vaikų globos namuose (iki 8 
vaikų apgyvendinant butuose, 
atskiruose namuose)“, - ataskai-
toje rašo V. Niaura.

Pagrindinis globos namų
finansavimo šaltinis – 
rajono biudžetas

Didžioji dalis globos namų au-

klėtinių lanko Svėdasų Juozo Tu-
mo–Vaižganto gimnaziją. Tokių 
vaikų yra 38. Pagal nustatytą tvar-
ką per mėnesį vaikai nuo 7 metų 
gauna 15 eurų dydžio kišenpini-
gius. Vidutinė globotinio dienos 
maitinimo norma – 3,04 euro.

Praėjusių metų gruodį Aule-
lių globos namuose buvo patvir-
tinta 48,75 etatų, visi jie užimti 
(didžiausias leistinas pareigybių 
skaičius yra 50). Įstaigos vado-
vaujančių darbuotojų mėnesinis 
darbo užmokesčio vidurkis yra 
763,44 eurų, darbuotojų mėnesi-
nis atlyginimų vidurkis - 423,44 
eurų (neatskaičius mokesčių).

Pernai globos namams iš rajo-
no biudžeto skirti 358 966 eurai 
(2014 metais – 1 064 500 litai). 
Skirtingai nei 2014 metais, kuo-
met globos namai gaudavo tiks-
linę valstybės dotaciją, dabar pa-
grindinis finansavimo šaltinis yra 
rajono biudžetas.

Globos namų auklėtiniai
kelia ir problemų

Aulelių vaikų globos namų 
vardas šių metų sausį per respu-
bliką nuskambėjo ne iš pačios 
gražiausios pusės. Sausio 7-osios 
rytą  policija gavo dviejų Svėdasų 
miestelio gyventojų pranešimus, 
kad kažkas kėsinosi apvogti jų 
automobilius, stovėjusius gatvė-
je, nes buvo apgadintos durelės, 

matėsi kiti pėdsakai. Tą patį rytą 
Aulelių vaikų globos namų admi-
nistracijos atstovai policiją infor-
mavo, kad ryte jie įstaigos garaže 
neberado ten stovėjusio jų mikro-
autobuso VW. Įtarimą sukėlė tai, 
kad šiuose globos namuose pasi-
gedo ir dviejų nepilnamečių glo-
botinių.

Apie mikroautobuso vagystę 
buvo informuoti aplinkinių rajonų 
policijos komisariatai. Policijos 
pareigūnai, įvertinę pabėgusių 
globotinių ryšius ir kitas aplin-
kybes, keliais ekipažais išvyko į 
skirtingas Anykščių rajono vietas, 
buvo informuoti policijos rėmė-
jai. Maždaug po valandos vieno 
policijos ekipažo pareigūnai pa-
stebėjo kelyje netoli Troškūnų 
einančius du jaunuolius. Juos su-
laikius paaiškėjo, kad tai tie patys 
globotiniai, pabėgę iš Aulelių vai-
kų globos namų. Gautas ir piliečių 
pranešimas, kad prie Troškūnų yra 
nuvažiavęs nuo kelio ir apvirtęs 
mikroautobusas. Paaiškėjo, kad 
sulaikyti globotiniai, pasišalinę iš 
globos namų, kėsinosi pavogti au-
tomobilius Svėdasuose, tačiau ne-
pasisekus sugrįžo atgal ir išvažia-
vo su savos įstaigos autobusiuku, 
tačiau jo nesuvaldę apsivertė. 

Aulelių vaikų globos namų di-
rektorius V. Niaura apie kylančias 
problemas dėl vaikų elgesio praė-
jusių metų ataskaitoje neužsimena 
nė puse žodžio.

Vesdamasis svečius prie Jono  
Biliūno kapo turėjau raudonuoti 
dėl prie tako riogsančių kelių kel-
mų ir šakų. Mano svečiai negalė-

Anykščių rajono vicemeras, konservatorius Sigutis Obelevičius, 
kalbėdamas apie Anykščių kultūros darbuotojų algas, baksnoja 
į Vyriausybės atstovą Utenos apskrityje, konservatorių Imantą 
Umbražiūną, o pastarasis abejoja vicemero kompetencija.

jono jUneVIČIAUs nuotr.

Kelmas - kaip šašas kurorto veide...
jo suprasti, kaip tokiame gražia-
me krašte nekreipiama dėmesio į 
tokias akis badančias smulkme-
nas. Po to jų jau nestebino kelios 

klibančios akmeninės laiptų ply-
tos ir plyšiai tarp jų, ant pamin-
klo, vadinamo „Laimės žiburiu“, 
šono kadaruojančio žaibolaidžio 

laikiklio pakabintos vestuvininkų 
spynelės. 

A.k., anykštėnas
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(Atkelta iš 1 p.)
Čekonių pavadinimo 
kilmė – lenkiška 

Kaimo senoliai mielai dalijasi pri-
siminimais apie prabėgusias jaunys-
tės dienas, rūpesčius ir džiaugsmus, 
tikina, kad amželį užbaigti norėtų tik 
čia, kur kiekvienas kampas savas, kur 
trobos slenkstyje įmintos jau išėjusių-
jų pėdos, o dabar jį mindo grįžtantys 
vaikai ir anūkai.

Tik niekas nebeprisimena legen-
dos, o gal tikro nutikimo, kaip kaimas 
gavo tokį pavadinimą. Rašytiniuose 
šaltiniuose pasakojama, kad senesnis 
šio kaimo pavadinimas buvo Vidugi-
riai, mat anuomet kaimą iš visų pusių 
supo tankūs miškai. Vėliau šio kaimo 
gyventojai ėjo baudžiavą Aknystų, 
Ramuldavos dvaruose. Atjojęs prie-
vaizdas baudžiauninkus kalbindavęs 
lenkiškai – „Co chlopy čehali?“ („Ko, 

Čekonių kaimo kasdienybė

vyrai, laukiate?“). Baudžiauninkai 
nemokėję lenkiškai, tai tas prievaizdo 
„čehali“ jiems skambėdavo kaip „če-
kani“. Nuo to ir likęs kaimo pavadini-
mas – Čekonys. 

Senojoje mokykloje liko 
gyventi mokytoja

Ar darbo diena, ar savaitgalis gyve-
nimas kaime teka įprasta vaga – tu-
rintys sveikatos triūsia aplink namus 
ar daržuose, mažiau pajėgūs dienas 
leidžia ant suolelių prie namų. Va-
žiuodama matau į kalniuką sunkiai 
kopiančią močiutę. Sustoju, įsikal-
bam, sako, kad pas karvytę buvusi, 
retai benueinanti, kartu gyvenanti 
dukra gyvulėliu rūpinasi. Nors namą 
ir pievą skiria tik kelias, močiutei šis 
atstumas jau sunkiai beįveikiamas. 
Susipažįstam – buvusi pradinių kla-
sių mokytoja, jau daugiau nei pusę 

amžiaus Čekonyse gyvenanti Vitalija 
Cecilija Tamulevičienė skaičiuoja 86 
metus.

„Esu kilusi iš Butėnų kaimo (Svė-
dasų seniūnija – aut.past.). Užaugau 
didelėje šešių vaikų šeimoje, tėtis taip 
pat buvo mokytojas, mama rūpinosi 
namais. Išsilavinimas mūsų šeimo-
je buvo itin vertinamas, visi baigėm 
mokslus. Viena sesuo dirbo lietuvių 
kalbos mokytoja, kita – odontologe, 
dar viena tapo chemike, broliai baigė 
inžineriją. Sunku buvo mokytis, iš 
Butėnų būdavo septynis kilometrus 
iki Svėdasų eidavom, o dar tiek pat 
atgal. Žiemą sunkiai išbrisdavom, 
niekas kelių juk nevalydavo. Teko 
butą Svėdasuose samdytis. Baigu-
si mokyklą Svėdasuose, išvažiavau 
mokytis į Panevėžį. Nelabai norėjau 
būti mokytoja, labiau medicina trau-
kė. Tačiau nebuvo kitokių galimybių. 
Nors kol kaime nebuvo seselės, vais-
tus leisdavau aš. Gulėdama ligoninė-
je paprašiau ten dirbusios seselės, kad 
parodytų, kaip suleisti vaistus, taip ir 
išmokau. Bet ir su vaikais dirbti man 
visai patiko. Kartais ir dabar būna – 
užsimerkiu ir mintyse tokią puikią 
pamoką pravedu, matau vaikus, jų 
akis... Daug išleidau vaikų, juk dirbau 
keturiasdešimt metų... kai kurie ir da-
bar susitikę Svėdasuose kermošiuje 
bučiuoja ranką, daugelio net neatpa-
žįstu...“ – pasakoja buvusi mokytoja.

V. C. Tamulevičienė ir dabar gyve-
na buvusios mokyklos pastate. Kar-
tu su ja įsikūrusi ir Kurklių Stepono 
Kairio pagrindinėje mokykloje mu-
zikos mokytoja dirbanti dukra Aistė 
Bernotienė. Širdį senolei džiugina 
trys anūkai, proanūkis. Apie vaikus 
pašnekovė galinti pasakoti labai ilgai. 
Sako buvusi labai iniciatyvi moky-
toja, nebuvo tais laikais slidžių, tai 
pasidarė patys: „Jaunutė buvau, tai 
su vaikais ir sportuodavau, karstyda-
vausi, per pertraukas visi kartu lauke 
žaisdavom. Tačiau griežta buvau, per 
pamokas ir balsą pakeldavau“.  

Namus rado beglobiai vaikai

Prieš dvidešimt metų Anapilin iš-
keliavo V. C. Tamulevičienės vyras 
Povilas, iš sielvarto moteriai labai 
sveikata sušlubavo. „Labai gražiai 

sugyvenom. Tokį vyrą nežinau ar kas 
turi... Būdavo sugalvojam važiuoti 
pas seserį, man suknutė išlyginta; 
namuose irgi labai daug padėdavo: 
ir langus išvalydavo, ir prie gyvulių 
padėdavo. Labai darbštus buvo“, – 
prisimena moteris.

Tamulevičių šeimoje ir širdyje vie-
tą rado ir svetimi vaikai. Jie globojo 
mergaitę ir berniuką iš Aulelių vaikų 
namų. „Pradžioj globojom tik mer-
gaitę, kuri atvažiuodavo pabendrauti 
su mūsų dukra. Kartą per Velykas 
skambina direktorius, kad vienas ber-
niukas liko, kurio niekas šventėm ne-
paėmė. Vyras sutiko, sako, kad užteks 
maisto visiems. Taip ir paėmėm. Abu 
užaugo, aišku, buvo visokių proble-
mų, bet buvo ir gražių dalykų“, – apie 
užaugintus vaikus pasakoja V. C. Ta-
mulevičienė.

Kaime trūksta parduotuvės

Močiutė siūlo užsukti į sodybą, 
esančią prie Čekonių kapelių. Pa-
sak jos, ten gyvena tvarkinga, graži 
šeima: „Nedaug kaime tokių šeimų 
belikę...“ Prieš tai dar sustojam pakal-
binti pakelėje daržus ravinčią moterį. 
Pasirodo, ne tik daržu rūpinasi, bet ir 
nemažą plotą juodųjų serbentų augi-
na. Sako, jog šiemet serbentų bus la-
bai mažai – permainingi orai sutrukdė 
megztis uogų kekėms...

Atvažiuojam į kaimo senbuvės 
rekomenduotą sodybą. Kieme pasi-
tinka prieš penketą metų iš Anykščių 
į tėvų namus persikėlusi moteris bei 
šešiametė jos dukra Deira. Kieme 
amsi du šunys, bėgioja gal penketas 
katinų. Čekoniškė sako, kad kaime 
gyventi gera, tik va mergaitę į moky-
klą reikia kasdien vežioti. Geltonasis 
autobusiukas neveža, nes šio kaimo 
vaikai turėtų eiti į Debeikių pagrin-
dinę mokyklą. „Debeikių mokykloje 
paruošiamoje klasėje gal tik penki 
vaikai tesimoko, o mieste jų kur kas 
daugiau, be to, įvairių būrelių yra“, 
– kodėl pasirinko mokyklą mieste, 
pasakoja moteris. 

Pasak moters, vienintelis dalykas, 
ko trūksta kaime, parduotuvė. Atva-
žiuoja mobili parduotuvė, tačiau pre-
kių pasirinkimas menkas, o ir kaina 
kur kas didesnė.

Šnekučiuojantis į kiemą išbėga 
Deira parodyti savo piešinio – nupiešė 
save ir draugę Rugilę. Mergaitė pasa-
koja, kad jau dabar esanti dailininkė, 
o ir užaugusi ja bus. Išlydėdama ne 
tik mojuoja rankute, bet ir apsikabi-
na – užtenka dešimties minučių ir jau 
tampame draugėmis...

Ūkininkauja moderniai

Užsukam ir į visai netoli kelio 
Anykščiai – Rokiškis esančią Linos ir 
Nerijaus Bieliūnų sodybą. Nors kai-
me jie gyvena jau aštuoniolika metų, 
vietiniai juos vis tiek atėjūnais vadi-
nantys. Kieme sutikta L. Bieliūnienė 
pasakoja, kad pradžioj turimas ūkis 
buvo lyg sportas, o dabar jau tapo ir 
pragyvenimo šaltiniu. Augalininkyste 
užsiimanti šeima kurį laiką augino ir 
daugiau nei šimtą paršelių, tačiau Lie-
tuvoje prasidėjus kiaulių marui ir dėl 
to sugriežtėjus jų auginimo sąlygoms, 
kol kas šios veiklos šeima atsisakė. 

Du sūnus auginanti šeima sako, 
kad gyvenimas kaime yra toks, kokį 
susikuri pats. Jie randa laiko nuva-
žiuoti ir į spektaklius, koncertus, ke-
liauja po užsienį. Vyresnėlis sūnus 
Arnoldas šiemet baigia Anykščių J. 
Biliūno gimnaziją, tačiau kol kas ne-
planuoja sekti tėvų pėdomis ir likti 
kaime. Pasak mamos, norėtų jis eiti į 

savanorius.
Paklausta, ar įmanoma pragyven-

ti iš ūkio, L. Bieliūnienė sako, jog 
viskas įmanoma, nors visada noris 
ir daugiau, ir geriau. „Turim panašia 
veikla užsiimančius draugus Suomi-
joje, tai matome jų pavyzdį, matom, 
ko galėtumėm siekti. Plėstumėm 
veiklą, tačiau čia, Čekonyse, trūksta 
žemės, o nuomotis ją kažkur kitoje 
seniūnijoje nelabai verta. 

Ūkyje dirba patys Bieliūnai, papil-
domos darbo jėgos nesamdo. Tačiau 
jų kieme stovi moderni žemės ūkio 
technika, kuri, pasak moters, garan-
tuoja ne tik našesnį darbą, bet ir užti-
krina komfortą dirbant.

Bieliūnai juokauja, kad juos galima 
laikyti ir čekoniškiais, ir Ramuldavos 
kaimo gyventojais – mat gyvena šių 
dviejų kaimų sandūroje. Tad kitą kar-
tą, kai lankysimės Ramuldavoje, siū-
lo vėl pas juos užsukti, patikina, kad 
atstovaus ir Ramuldavos kaimui.

Čekonys – 
Onos Sedelskytės gimtinė 

Čekoniškiai turi ir savo įžymy-
bę – tai muziejininkė ir literatė Ona 
Sedelskytė (1923-1970). Jos sodybos 
vietą dabar žymi tik akmuo, o pati 
muziejininkė ilsisi senosiose Čekonių 
kapinėse. Debeikių vidurinės moky-
klos mokytojas Vytautas Balčiūnas 
1987 m. sudarė O. Sedelskytės bibli-
ografiją, rankraštis saugomas A. Ba-
ranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialiniame muziejuje.

Apie 1910 m. Čekonių kapinės 
buvo aptvertos akmenine tvora, apie 
1936 m. dvigubai padidintas jų plotas 
bei sumūryti nauji vartai. Meniškas 
metalines varčias nukalė kaimo kal-
vis Povilas Skadas. Kapinių centre 
yra medinė, stačiakampio formos ko-
plyčia su kryžiumi viršuje. 

Prieš keletą metų Čekonių kapinės 
buvo dar kartą praplėstos. 

Muziejininkės Onos Sedels-
kytės gimtinę žymi paminkli-
nis akmuo. 

Čekonyse veikiančioje baldų gamybos įmonėje „Algrida“ darbą 
randa ir vietiniai gyventojai.

Buvusi pradinių klasių mokytoja Vitalija Ceci-
lija Tamulevičienė su nostalgija prisimena savo 
buvusius mokinius. Ir dabar ją sutikę mokiniai 
pabučiuoja ranką...

Iš senojo kaimo belikę tik apleistas kluonas ir troba.
jono jUneVIČIAUs nuotr.

Šešiametė Deira Stančikaitė kaime turi ką 
veikti – jos kieme gyvena du šunys, vaikšto 
penki katinai, vištų pulkelis... O juk norisi dar 
piešti...

Birutei STONIENEI

Nuoširdžiai užjaučiame 
mirus mylimai mamytei ir 
liūdime kartu.

„Anykštos“ redakcijos 
žmonės

užjaučia
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kampas

PASTABOS PARAŠTĖSE

 gimė
Dovydas RAMANAUSKAS, gimęs 05 15
Gintarė ŽUKAUSKAITĖ, gimusi 05 10
Benediktas SKADAS, gimęs 05 19
Viltė MEDECKYTĖ, gimusi 05 22

 
pro memoria

Anykščių mieste
Joana NEMICKIENĖ, gimusi 1923 m., mirė 05 29
Emilija VYŠNIAUSKIENĖ, gimusi 1939 m., mirė 05 30
Anykščių seniūnijoje
Jonas ZABULIS, gimęs 1948 m., mirė 05 29
Debeikių seniūnijoje 
Jura RUPŠIENĖ, gimusi 1936 m., mirė 05 25
Kavarsko seniūnijoje
Emilija PIMPICKIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 05 25
Bronislava IKANAVIČIENĖ, gimusi 1936 m., mirė 05 26
Svėdasų seniūnijoje
Marija BARAUSKIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 05 21
Liucija MATULIAUSKIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 05 30
Troškūnų seniūnijoje
Pranas BINKYS, gimęs 1927 m., mirė 05 26
Genė BINKIENĖ, gimusi 1944 m., mirė 05 29

horoskopas
AVINAS. Nemažai nuveikti galite 

namų ūkyje, ypač jei pasitelksite į pa-
galbą šeimos narius. Gali pasitvirtinti 
kažkokia jūsų nuojauta. Būsite linkę 
pataikauti savo ir mylimų žmonių už-
gaidoms.

JAUTIS. Galimi įvykiai, kontaktai, 
kurie sukels iliuzijų antplūdį, rožines 
viltis. Kai kurie ankstesni jūsų siekiai 
nebeteks prasmės, nes atsiras šis tas 
įdomesnio. Gera diena užsiimti meni-
ne kūryba.

DVYNIAI. Kontaktų laikas. Gal-
būt užmegsite reikšmingą pažintį arba 
iš draugų išgirsite kažką intriguojamo. 
Gali sudominti kažkoks užsiėmimas, 
renginys. Apdairiai elkitės su pinigais. 

VĖŽYS. Regis, teks nemažai pa-
plušėti, norint įvykdyti įsipareigoji-
mus ir duotus pažadus. Nusimato rimti 
pokalbiai su viršininkais, politikais ar 
pareigūnais. Labai svarbu tęsti tai, ką 
pradėjote.

LIŪTAS. Galite gauti gerų žinių 

iš toli arba iš aukštesnės institucijos. 
Galite susidomėti nauja veikla, mo-
kymo kursais ar filosofine teorija, 
joga, dvasinėmis praktikomis. Būsite 
neatsparūs infekcijoms, tad saugokite 
sveikatą.

MERGELĖ. Būsite seksualūs, 
psichologiškai įžvalgūs. Galbūt mė-
ginsite pagerinti savo finansinę padėtį, 
tvarkysite paskolų, draudimo reikalus. 
Per daug nerizikuokite, perdaug nesta-
tykite “ant kortos”.

SVARSTYKLĖS. Palankus laikas 
ir darbui, ir meilei. Tvarkykite daly-
kinius reikalus, o jei reikia, kreipkitės 
dėl įsidarbinimo, tarpininkavimo ar 
juridinės konsultacijos. Pravartu aptar-
ti bendrus planus, suderinti interesus.

SKORPIONAS. Gali būti, kad 
jumyse prabus keistas jausmas kartu 
dirbančiam asmeniui ar bendramin-
čiui. Gali subręsti būtinybė pasitikrinti 
sveikatą, pasidaryti tyrimus. Neatidė-
liokite, ypač jei prastai jaučiatės. 

ŠAULYS. Tikėtinas romantiškas 
polėkis, malonios pagundos. Galite 

gauti pakvietimą į pobūvį, pasimaty-
mą. Rizikuoti finansiniuose reikaluose 
nepatartina, nebent tai būtų seniai ap-
tartas reikalas

OŽIARAGIS. Tai šeiminių rei-
kalų diena. Galimi vertingi pirkiniai, 
šeimos biudžeto aptarimas. Tikėtini 
nevaldomi emocijų proveržiai. Mokė-
kite gudriai nusileisti, atsisakyti savo 
ambicijų, tuomet pasieksite kur kas 
daugiau.

VANDENIS. Nebloga laikas 
įvairioms išvykoms, pasitarimams, 
deryboms. Tikėtinas komercinis su-
sitarimas, naudinga informacija per 
reklamą, artimus žmones. Galbūt kils 
noras aplankyti seną pažįstamą, daryti 
permainas savo gyvenime.

ŽUVYS. Neblogas laikas nekil-
nojamojo turto reikalams tvarkyti, 
prekybai, stambiems pirkiniams, dery-
boms dėl atlygio, komercinių sutarčių. 
Galbūt su verslo partnerio ar mylimo 
žmogaus pagalba priimsite svarbų 
sprendimą.

-ELTA

Apie 
mokesčius

Leonas ALESIONKA

Niekas kitas taip nesirūpina Lietu-
vos pensininkais kaip mūsų kaimynai 
lenkai. Niekas! Net mūsų mylima 
prezidentė Dalia Grybauskaitė ir ta 
pakalba, pakalba apie tokią pensiją, 
su kuria senatvė būtų ori bei soti, bet 
kaip niekas apčiuopiamai nesikeičia, 
taip nesikeičia. Na, prideda Vyriau-
sybė kelis, šiaip taip „klestinčios 
ekonomikos“ sąlygomis sukrapštytus 
euriukus ir kas atsitinka? Ogi kainos 
tik op, krim-kram ir ne tik tuos, pridė-
tuosius suryja, bet ir dar paprašo. O to 
„lietuviškų pensininkų eurosojūzinio 
rojaus“ kaip nėra, taip vis dar nėra.

 „Kas yra lenkas?“- klausia apie 
save patys lenkai ir, šelmiškai besi-
šypsodami, tuoj pat atsako: „Lenkas 
- ne tautybė, o biznio darymo būdas!“ 
Ir, cholera jasna, negaliu su jais nesu-
tikti! Seniai, oi kaip seniai aš buvau 
Lenkijoje. Tikrai nepirkau jų „Be-
dronkose“ nei kalafiorų, bei Briuselio 
kopūstų. Kol iš Dembavos nuvažiuo-
čiau iki Suvalkų arba Seinų, sudegin-
čiau tiek dyzelino, kad joks biznis jų 
tuose „sklepuose“ man neapsimokė-
tų. „Žyviec“ alaus ir „Chysta vodka 
vyborova“ degtinėlės aš ir Lietuvoje 
randu. Nemenčinės kavinukėje vi-
sada yra tikrai skanių firminių flia-
kų, karpis lenkiškame padaže taip ir 
tirpsta burnoje, o ko pensininkui dau-
giau bereikia? Jei mane, pensininką, 
per kelis metus, kad dar egzistuoju, 
atsiminė pernai prieš Kalėdas Maltos 
ordinas ir atsiuntė ne sriubos, o atvi-
ruką, tai šiemet per Velykas atviruką 
gavau iš Seimo nario Domo Petrulio. 
Mat aš jo rinkėjas. Į kadencijos pabai-
gą, prieš naujus rinkimus, prisiminė... 
O va lenkai jau kokie antri metai ma-
nimi nepailsdami rūpinasi kas die-
ną! Tikrai  į mano elektroninį paštą 
ateina labai vertingi ir man aktualūs 
biznio pasiūlymai. Štai kad ir šian-
dieną: simpatiška panienka Audrė 
[radek@fr24.eee.biz.pl] man rašo: 
„Leonai, susigrąžink savo odos jau-
nystę, pašalink senėjimo požymius su 
„anti-aging“ preparatu“ ir siūlo man  
stebuklingą kremą, kuris sumažins 
raukšles, drėkins, atnaujins ląsteles 
ir kitokius dalykus taip stebuklingai 

Kaip pasiilginti kutasą?
darys, kad nereikės nei injekcijų, nei 
operacijos! Ačiū Audre! Tu net mano 
vardą žinai? Tik matai, aš pats esu 
odos - veneros ligų gydytojas ir kai 
ką apie senstančio žmogaus odą bei 
jaunystės laikų grąžinimo odoje gali-
mybes išmanau...

„Labas Leonai,- sveikinasi Gabi-
ja [bart@c8.oferuje.co.pl]. Per daug 
svorio turi! Siūlau pasitaisyti figūrą su 
Akai Berry uogomis iš Šiaurės Ama-
zonijos miškų. Po vieną kilogramą la-
šinių kas dieną numesi“,- rašo ji man. 
Pasirodo, ten vietinės džiunglių abori-
genų gentys tas uogas kas dieną švei-
čia (mat džiunglėse rūkytų lašinių su 
juoda duona ir svogūnu nebūna), alkį 
jomis numalšina ir laksto sau liekni 
lieknutėliai. Apie tai niekas nežino – 
tai Holivudo žvaigždžių paslaptis. Tik 
jos ir aš dabar tą paslaptį žinosiu. Tik 
nedelsk ir užsisakyk dabar! - ragina 
Gabija.

„ O ho ho, sveikas Leonai“, - šaukia 
mane Algirdas [irek@it38.zzz.edu.pl] 
ir siūlo man, lašinius nusimetusiam, 
užsiauginti kultūristo raumenis. Na, 
numeti kilogramą lašinių ir prisiau-
gini kilogramą raumenų. Fifty fifty! 
Labai paprasta, 
jokio vargo, net 
pas Ananką į tre-
niruotes nereikės 
vaikščioti. Tik 
užsisakyk piliu-
lių ir gerk. Len-
gviau nebūna.

Vakarė [bogus@it44.zzz.edu.pl], 
nuotraukoje ji suklupusi prie mano 
(tikėtina!) džinsų ir juos praseginėja, 
o pamačiusi kaip aš keičiuosi jaunys-
tės kryptimi, sureaguoja žaibiškai ir 
tikriausiai senovine sanskrito kalba, 
pamažu pereinančia į lietuvių, man 
rašo: „Jūsų kolegos vadovauti akis 
nuostaba. Kodėl jūs turite tokią lai-
mę? Galite pasakyti jiems, kad jūs 
turite tik tokią dovaną. Jūs žinote, kad 
tikroji priežastis yra tai, androstenono 
- feromonų komandas pagarba. Mote-
rys mieliau tvirtas ir patikimas vyrai, 
nes tai daro vyras atrodo patraukles-
nė.“ Jei ko nors, Leonai, nesupratai, 
tai niekis. Svarbiausia nedelsk ir už-
sisakyk siūlomas tabletes! Va tada tai 
visi hormonų – feromonų stebuklai 
bus tavo. 

„Ne ne ne, šaukia man Giedrė“ 
[boni@it41.zzz.edu.pl], - kam, Leo-
nai, tau pirkti dvi atskiras priemones, 
jei yra viena geriausia: „Be papildo-
mo mokymo ir mitybos pokyčiai per 
kelias savaites jums bus padidinti 
savo raumenis ir atsikratyti riebalų 

perteklių. Su juo jūs galite suformuo-
ti savo kūną per kelias savaites“. O 
Matka Boska, pagalvojau, tik per ke-
lias savaites aš tampu jaunu gražuo-
liu! Ir visos panos ne tik Lietuvoje, 
bet ir Lenkijoje jau stovi eilėje prie 
mano guolio... Vau!

„Deja, mūsų vaikinai, labai dažnai 
neatitinka šių reikalavimų“, - rašo 
man apie lenkų vyriokus Gintarė. - 
„Mes esame išsekę ir neturime jokio 
noro mylėtis. Mes negalime visiškai 
pasiekti sekso”

Vargšės lenkaitės... Ir kas ten su 
jų vyrais darosi? Tai štai kodėl ir 
pas juos demografinė situacija pras-
ta kaip ir pas mus. Reikia dar vienų 
tablečių. Tik pšeprašom, droga pani, 
kodėl jų nedelsiant turėčiau užsisa-
kyti aš? „Žinoma kad ne, Leonai, 
palaiko mane Milda“ [kuba@de30.
vvv.net.pl], bet... Net susigėstu! Tokį 
gyvenimą pragyvenau, tačiau nieka-
da nemaniau, kad tai, ką man Die-
vas davė, o tėvas primontavo, yra 
per trumpas. Kas? Na tas, kas lietu-
viškai vadinasi iš raidės B...., bet to 
pavadinimo niekas gi nespausdins, 
net šiaip jau nebaikšti „Anykšta“, o 

lenkai tą Dievo 
dovaną vadina 
„Kutas“. Tik ne-
reikia painioti - 
ne kalakuto. Tai 
štai Milda man 
siūlo nedelsti ir 

tą Kutas‘ą pasiilginti 7,5 cm. Taip 
taip! Ir argumentuoja: “Tik masy-
vaus perimetro, 18-23 cm dydžio 
penis leidžia vyrui visiškai patenkin-
ti moterį ir suteikti jai orgazmą, apie 
kurį ji pasakos savo draugėms,- rašo 
Milda. - Mažas penis negali pasiek-
ti tiek daug erogeninių zonų vienu 
metu – gali būti puiku meilužiu, bet 
be tinkamo dydžio negalėsi pasiek-
ti savo galimybių pilnatvės. Varpos 
dydis taip pat turi betarpišką įtaką 
Tavo pasitikėjimui savimi bei Tavo 
seksualumui. Nepriklausomai nuo 
to, ar esi ilgalaikiuose santykiuose 
su viena partnere, ar turi seksualinių 
nuotykių daugiau negu su viena – 
tikslas yra tas pats - nori pasiekti kuo 
didesnį malonumą, patenkinti savo 
partnerę labiau negu kažkas kitas. 
Nepakankamas penio ilgis sukelia, 
kad abu nejaučiate visiško malonu-
mo iš suartėjimo.“ 

Jei tokia protinga ir patyrusi pa-
nienka man net iš Lenkijos rašo, ne-
galiu nesureaguoti. Tai aš tik capt už 
liniuotės ir prie veidrodžio. Ir taip pri-
sidedu tą liniuotę, ir kitaip... Jei prie tų 

tėtuko sumontuotų cm pridedu garan-
tuotus 7,5, tai jau vos ne visa liniuotė: 
24,5! O jei tas tabletes, kurias Milda 
liepia nedelsiant užsisakyti ir vartoti, 
nusipirkti dar kartą? Priaugins ir vėl 
7,5? Taigi visi 32 cm, net liniuotė per 
trumpa... Nei Niujorke, nei visoje 
Pensilvanijoje, nei Virdžinijoje, net 
tarp minėtais centimetrais garsėjan-
čių juodaodžių, kuriems taip galingų 
gabaritų  pavydi baltieji, tokie „kuta-
sai“ kas dieną nesimėto. O čia lietuvis 
Lietuvoje! Ir dar pensininkas. Vaikšto 
sau arčiau moterų pliažo toks kremo 
atjaunintas, pasitabletinęs, lieknas ir 
raumeningas, šiurpinantis Palangos 
pajūrį tais arkliniais  centimetrais iki 
kelių. Sakau... tai gal man pirkti tik 
pusę dozės? Kas patars? 

Audrė [sandra@de13.vvv.net.pl] 
man dar siūlo, kai vaikščiosiu pliažu 
pajūryje, įsikąsti į dantis „Naujausios 
kartos elektroninę cigaretę“. Tai, nors 
ir nerūkau, be abejo priduotų man 
ypatingo šarmo ir žavaus šaunumo! 

Cha, kokia Lietuva, kokia Pa-
langa!? Sudie, ponia prezidente 
D.Grybauskaite, adjos premjere 
A.Butkevičiau! Emigruoju į Len-
kiją!!! Iš (jūsų dėka!) savo orios 
pensijos tiek susitaupiau, kad perku 
per James Edition Lenkijoje kokį 
nors dvarą, tipo Sowiniec polo klu-
bą už kokius ten  50 000 000 eurų. 
Tai 279 ha žemės, 25 kilometrai nuo 
Poznanės, prie Warta upės. Savas 
lėktuvų nusileidimo takas, sava aikš-
telė malūnsparniui, žirgai, praban-
ga, cha cha! Su tokia oda, su tokia 
figūra, eržilo potencija ir su tokiais 
centimetrais, kurių man pavydės 
net Sowinieco arklidžių kumeliai, 
Marijos ir lietuviškų ubagų žemėje 
Leonui nebėra ką veikti. Ačiū, labai 
ačiū kaimynams lenkams, kurie taip 
rūpinasi mano, Lietuvos pensininko, 
nekasdieninėmis, sakyčiau, dvasinė-
mis ir kūniškomis reikmėmis. Ne tik 
kalafiorais ar Briuselio kopūstais, ne 
bedieviškai pigiomis “Biedronkos” 
prekėmis: tualetiniu popieriumi, 
skalbimo ar valymo priemonėmis… 
Ne, ne, ne! 

Na štai ir viskas, ponai Anykščių 
pensininkai. Pavydite, a ? O kartais 
jumis lenkai nesirūpina? Piliulių kas 
dieną nesiūlo? Ne tik Kutas‘o pasiil-
ginti, bet ir krūtų vyrams pasididinti 
nerekomenduoja? Siūlo? Pabandėte? 
Veikia? Che che, na, iš tiesų gal mieli 
kaimynai lenkai ir teisūs, kai šelmiš-
kai šypsosi ir sako, kad lenkas - ne 
tautybė, kad tai tik biznio darymo 
būdas!

Linas BITVINSKAS

Lietuvoje jau visai blogai. 
Nežinau, kaip ten su ekono-
mika, bet kad su protu, tai 
faktas. Valdžia užsimojo rinkti 
mokesčius iš tų, kuriuos pati ir 
aprūpina. Ką tik apmokestinu-
si ligos, tėvystės ir motinystės 
išmokas, dabar čiupo už bedar-
bių.  Bedarbių pašalpos yra pa-
jamos, todėl jos bus apmokes-
tintos – toks yra šalies valdžios 
sprendimas. Nedarbo išmokas 
gaunantys gyventojai netrukus 
bus priversti susimokėti gy-
ventojų pajamų mokestį. Tai 
pasiūliusi Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija remiasi so-
cialinio modelio kūrėjų reko-
mendacijomis. Mokslininkai 
bedarbių išmokas prilygina 
algai. 

Seimo Socialinių reikalų ir 
darbo komitetas be didesnių 
ginčų pritarė tai numatančioms 
Gyventojų pajamų mokesčio 
įstatymo pataisoms. Tačiau 
šio mokesčio mokėti vis dar 
nereikia netekto darbingumo, 
senatvės, našlystės, nedarbo 
ir nelaimingų atsitikimų darbe 
bei profesinių susirgimų pašal-
pų gavėjams.

Tačiau viskas tik kol kas, 
laikykitės, pensininkai, tuoj 
valdžiai užklius ir tai, kad pen-
sijos iki šiol dar neapmokestin-
tos. Bet jie neturi fantazijos, aš 
tai dar pasiūlyčiau ir kapinėse 
mokesčius rinkti. Tik pagalvo-
kit, kiek ten mokesčių mokėto-
jų guli ir jokios naudos neneša. 
Kai kurie guli šimtmečiais, ir 
pavardės jų žinomos, va šitie 
tai tikrai niekur neemigruos, 
galėtų bent žemės mokestį su-
simokėti.

...aš pats esu odos - vene-
ros ligų gydytojas ir kai ką 
apie senstančio žmogaus 
odą išmanau...
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J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,35 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,15 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

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, 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.

Mišką su žeme arba išsikirsti. Moka 
brangiai. 

Tel. (8-604) 84051.

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

Tel. (8-683) 32523.

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

Tel. (8-670) 37592.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyveni-
mui. 

Tel. (8-698) 49854

Automobiliai

Brangiai ir skubiai - automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sunkveži-
mius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, grei-
tai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

Vokietijos ir Lietuvos įmonės bran-
giai - galvijus nuo 200 kg.  

Tel.: (8-699) 30345, (8-698) 71167.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

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

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

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

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

Tel. (8-622) 09326.

Kita

Brangiai - juodojo ir spalvotojo me-
talo laužą. Klientui pageidaujant išsi-
veža. 

Tel. (8-682) 69308. Kupiškis, UAB 
“Tormeta”.

Brangiai - juodojo metalo laužą. 
Klientui pageidaujant pasiima savo 
transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

Parduoda broilerius 
(CCOB-500) 2-3 savaičių. 
1 vnt. kaina 2 Eur. Perkant 

50 vnt. atvežame. Vakcinuoti. 
Tel.: (8-686) 80994, 

(8-611) 34567.

parduoda
Kuras

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, grei-
tai.

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

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, grikius, pašari-
nius miltus, sėlenas. Pristato ne-
mokamai ir greitai.

Tel. (8-611) 47343.

Traktorių MTZ - 80. 
Tel. (8-618) 24672 .

Purkštuvus, trąšų barstomąsias, 
rotacines šienapjoves, vartytuvus, 
lėkščiuotuvus, kultivatorius, fre-
zus, bulvių sodinamąsias, kasa-
mąsias, frontalinius krautuvus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Naudotus metalinius surenkamus 
garažus 3x3 , 3x6, 3x9,  3,5x6,  4x6 
m, yra ir 3 m aukščio tinkantys trak-
toriams (nuo 350 Eur). 

Tel. (8-687) 73343.

ieško darbo
42 m. vyras - vairuotojo darbo. Turi 

B, C, E kategorijas, hidromanipuliato-
rių operatoriaus pažymėjimą. 

Tel. (8-683) 70494.

Santechnikas, dirbantis visus san-
technikos darbus.

Tel. (8-606) 04167.

siulo darbą
ŽŪB “Elma” reikalingi mechanizatoriai.
Tel. (8-682) 97420.

įvairūs
Išsinuomotų žemės ūkio paskirties 

žemės. Už nuomą moka iki 180 Eur/
ha, priklausomai nuo ploto. 

Tel. (8-605) 49513.

Dovanoja

Pievą nusipjauti Burbiškyje.
Tel. (8-613) 16570.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Dengia, remontuoja stogus, stato 
malkines, pavėsines, priestatus ir t. t. 
Pasirūpina medžiagomis..

Tel. (8-600) 78285.

Įrengia ventiliacijos ir ekonomiškas 
rekuperacines sistemas. Savo, kli-
ento medžiagomis. Deimantinėmis 
karūnomis gręžia skyles. 

Tel. (8-673) 06342.

Atlieka: dažymo, gipskartonio, la-
minato, parketlenčių, tapetavimo, fa-
sado šiltinimo bei dekoratyvinio tinko 
darbus. 

Tel. (8-690) 19052.

Atlieka fasadų šiltinimo apdailos 
darbus. Tinkuoja, deda dekoratyvinį 
tinką, klijuoja klinkerį. Dengia šlaiti-
nius stogus. 

Tel. (8-676) 52289.

Sodybose, soduose pjauna žolę, 
karpo, formuoja gyvatvores.

Tel. (8-648) 32701.

Teritorijų priežiūra: krūmų, medžių 
pjovimas, genėjimas, žolės pjovimas, 
išvežimas su savo įranga. 

Tel. (8-641) 84909, www.kertveza.lt

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas atlieka kadastrinius matavi-
mus sklypui, Nr.3424/0006:20, esančiam Debeikių mstl., Debeikių sen., 
Anykščių r. sav. Kviečiame per 10 dienų nuo paskelbimo atvykti gretimo 
žemės sklypo kad. Nr.3424/0006:463 savininkę Rasą Čestavičiūtę ar 
įgaliotąjį asmenį adresu: J.Biliūno 28-2, Anykščiai. Kontaktinė informa-
cija: J.Biliūno 28-2, Anykščiai, LT-29117, tel. 8-687-56047, dale.vitkuvie-
ne@vzf.lt

Elektros variklių remontas
(vienfaziai, trifaziai).

Eglėkalnio 14, Anykščiai.
Tel. (8-681) 29549.

Smulkiname, 
šienaujame pievas. 
Tel. (8-698) 46745.

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

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

Nemokamas 
kompiuterinis 
pėdų tyrimas

2016 06 06
 I. Judickienės vaistinėje nuo 

10 iki 14 val.
Dariaus ir Girėno g. 3-2.

Išankstinė registracija tel. 
(8-698) 30851.
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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

Kokybiškas, nebrangus tvenkinių 
kasimas. Įvairios statybinės techni-
kos nuoma. 

Tel. (8-646) 19349. 

Mini ekskavatoriaus paslaugos, 
tranšėjų kasimas, kelmų rovimas. 

Tel. (8-672) 22443.

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

Tel. (8-650) 63678.

Kloja kanalizaciją, trinkeles, van-
dentiekį, drenažą, valymo įrenginius. 
Ekskavatoriaus, bobcat nuoma.

Tel. (8-670) 33211.
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birželio 1 d.

birželio 2 d.

birželio 3 d.

gegužės 31 - delčia.

Petronėlė, Gintautas, Rimvilė, 
Angelė, Petrė, Nojus.

vardadieniai

mėnulis

Justinas, Jogaila, Galindė, 
Konradas, Juvencijus.

Erazmas, Marcelinas, Ąžuo-
las, Auksė, Eugenijus.

Karolis, Klotilda, Tautkantas, 
Dovilė.

oras

+16

+27

sprintas

redaktorei nežinant

NNN

AB “Ažuožerių sodai”, įm. kodas 154157789, Ažuožerių k., 
Anykščių r. šaukiamas ataskaitinis visuotinis akcininkų susirinkimas, 
kuris įvyks 2016 m. birželio mėn. 22 d. 9 val. adresu: Ažuožerių vai-
sių sandėlis, Anykščių r.

Darbotvarkė:
1. Bendrovės metinio pranešimo tvirtinimas.
2. Bendrovės metinės atskaitomybės tvirtinimas.
3. Einamieji klausimai.

Teirautis tel. (8-381) 44733.

Neįtiksime. Štai degalinėje turistai 
labai skundėsi operatorei, kad Anykš-
čiuose neįmanoma pavalgyti, “visur 
prašo palaukti bent pusantros valan-
dos“. Tačiau, kai ėmė rinktis maistą ir 

sužinojo, kad teks palaukti 10 minu-
čių, kol sušils, pasišiaušė: „Ką, šitiek 
laukti?“. Brangūs prekybininkai, 
siūlykite turistams tik šaltus užkan-
džius, kitaip neįtiksite.   

Anykščiuose, Vilniaus gatvėje, 
ypač judrioje ir pavojingoje san-
kryžoje, ant pėsčiųjų perėjos vai-
ruotojas paliko vilkiką. 

Kelios pensininkės pamatę prieš 
save vilkiką sutriko ir ilgokai sto-
vėjo, kol ryžosi vilkiką apeiti. Na, 

galėjo tas vilkikas sugesti, tačiau 
pažeidžiant bent kelis Kelių eismo 
taisyklių punktus vilkikas kelioli-
ka minučių stovėjo net be avarinio 
sustojimo ženklų. Tik atvažiavus 
policijos automobiliui, vilkikas 
kaipmat nuvažiavo. 

Turistai nekantrūs

„Furą“ pametė ant pėsčiųjų 
perėjos

Plaukimas. Savaitgalį Kaune, 
Girstučio baseine, vyko Lietuvos 
plaukimo čempionatas. Anykštė-
nas Giedrius Titenis startavo tik 
50 metrų plaukime krūtine ir tapo 
varžybų nugalėtoju. Pagrindinėse 
savo rungtyse, kuriose kovos  Rio 
de Žaneiro olimpiadoje 100 ir 200 
m plaukimuose krūtine G. Titenis 
leido pasireikšti kitiems Lietuvos 
plaukikams.

Šventė. Šiauliuose prie Talkšos 
ežero vyko Olimpinės dienos pa-
minėjimas. Pagrindinis akcentas - 
Olimpinės mylios bėgimas miesto 
gatvėmis. Šioje šventėje dalyvavo 
ir Anykščių KKSC imtynininkai, 
Viešintų pagrindinės mokyklos 
bei Troškūnų gimnazijos mokiniai, 
kurie buvo apdovanoti Olimpinės 
dienos marškinėliais. 

Pakistano islamo ideologijos
taryba leido vyrams 
nesmarkiai mušti žmonas

Pakistano islamo ideologijos ta-
ryba paskelbė dokumentą, kuriame 
vyrams leidžiama nesmarkiai muš-
ti žmonas.

“Jeigu nori atvesti ją į protą, iš 
pradžių duok jai patarimą. Jeigu ji 
jo nepaiso, nebekalbėk ir nebemie-
gok su ja. Jeigu padėtis nesikeičia, 
elkis griežčiau”, - pareiškė tarybos 
pirmininkas Muhamadas Chanas 
Šeranis (Muhammad Kahn She-
rani), kurį cituoja laikraštis “The 
Telegraph”.

Aiškindamas pastarąją rekomen-
daciją, islamo ekspertas pareiškė 
turįs omenyje tai, kad galima kepš-
telėti žmonai kokiu nors lengvu 
daiktu, pavyzdžiui, nosine, kepure 
ar turbanu. “Bet negalima jos muš-
ti per veidą ar intymias vietas”, - 
pridūrė tarybos vadovas.

Žmogaus teisių gynėjai griežtai 
kritikuoja šią organizaciją, kurios 
uždavinys - rengti rekomendacijas 
Pakistano vyriausybei ir įstatymų 
leidėjams. 

Saudo Arabijoje uždraustos
asmenukės su katėmis 
ir šunimis

Saudo Arabijos aukščiausiųjų 
teologų tarybos narys Salahas bin 
Fauzanas al Fauzanas (Salah Bin 
Fauzan al-Fauzan) uždraudė kara-

lystės gyventojams fotografuotis 
su gyvūnais, praneša “Interfax”.

“Jeigu nėra būtinybės, negalima 
fotografuotis nei su katėmis, nei su 
šunimis, nei su vilkais, nei dar su 
kuo nors”, - pareiškė dvasininkas.

Teologo nuomone, asmenukės su 
katėmis yra Vakarų kultūros įsigalė-
jimo ženklas, rašo Didžiosios Brita-
nijos laikraštis “The Daily Mail”.

Prieš kelis mėnesius kitas įtakin-
gas Saudo Arabijos dvasininkas, 
vyriausiasis muftijus Abdulazizas 
aš Šeichas (Abdulaziz al-Sheikh) 
uždraudė musulmonams žais-
ti šachmatais. Aiškindamas savo 
požiūrį į šachmatus, jis pareiškė, 
kad jie “yra azartinis žaidimas” 
ir “tuščias laiko gaišimas”. Be to, 
šachmatai “provokuoja neapykan-
tą tarp žaidėjų”, taigi, prieštarauja 
islamo tradicijoms. 

Ispanija: nudistai pralaimėjo
septynerių metų bylinėjimąsi
dėl paplūdimio

Ispanijos nudistai pralaimėjo 
septynerių metų bylinėjimąsi dėl 
galimybės naudotis paplūdimiu 
Kadiso mieste, praneša “The Lo-
cal”.

Vietos valdžia draudžia nuo-
galiams lankytis paplūdimiuose 
miesto ribose. Už draudimo pažei-
dimą gresia 750 eurų bauda.

Ispanijos natūrizmo federacija 
kreipėsi į Aukščiausiąjį teismą, 
tvirtindama, kad nudizmą galima 

laikyti fundamentalia teise į ide-
ologijos laisvę, kurią gina šalies 
konstitucija. Bet teismas atmetė 
apeliaciją.

Už Kadiso ribų nudistams lei-
džiama lankytis paplūdimiuose.

Ispanijos turizmo žinybų duo-
menimis, kasmet į šalį atvažiuoja 
iki 1,5 milijono nudistų, o apie 500 
tūkstančių ispanų reguliariai poil-
siauja apsinuoginę

Indas pakliuvo į Gineso 
rekordų knygą už rekordinį
apkabinimų skaičių

Indijos gyventojas Krišna Ku-
maras (Krishna Kumar) pakliuvo 
į Gineso rekordų knygą už rekor-
dinį apkabinimų skaičių, praneša 
tinklalapis “Guinness World Re-
cords”.

Indo rekordas apibūdinamas 
taip: “Didžiausias vieno žmogaus 
per vieną minutę atliktų apkabini-
mų skaičius”.

K. Kumaras per 60 sekundžių 
apkabino 79 žmones. Rezultatas 
galėjo būti dar geresnis, bet Gi-
neso rekordų knygos atstovai ne-
įskaitė kelių apkabinimų, kadangi 
jie labiau priminė imtynininkų 
veiksmus.

Ankstesnis šios kategorijos re-
kordas buvo pasiektas 2014 metais 
Australijoje - 77 apkabinimai.

Indijoje gimė 6,8 
kilogramo sverianti mergaitė

Indijos pietuose gimė “sunkiau-
sia pasaulyje mergaitė”, praneša 
“The Daily Mail”. Naujagimės 
svoris - 6,8 kilogramo. Kaip pažy-

mi leidinys, paprastai tiek sveria 
šešių mėnesių kūdikiai.

Kad mergaitė išvystų dienos 
šviesą, prireikė cezario pjūvio. Jos 
19 metų motina Nandini (Nandini) 
buvo sukrėsta savo pirmagimės 
dydžio.

Manoma, kad naujagimė page-
rins rekordą, pasiektą 2014 metais 
Jungtinėse Valstijose, kur gimė 6,5 
kilogramo svorio mergaitė.

Šiuo metu galimą naująją rekor-
dininkę prižiūri gydytojai. Mano-
ma, kad po kelių dienų mergaitė 
bus išrašyta iš ligoninės. “Ji tikrai 
didelė ir nuostabi”, - pareiškė žur-
nalistams ginekologė Purnima 
Manu (Poornima Manu). 

-ELTA


