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Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį galite 
pasveikinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis.

 Sveikinimo kaina – 16 eurų.

Jau mėnuo, kai Anykščių 
turizmo informacijos centrui 
vadovauja Vilanda REIKA-
LIENĖ. 

Kaip vieną pirmųjų savo 
įgyvendintų darbų ji įvardijo 
įstaigos įsigytą ir jau didžiulio 
populiarumo sulaukusį pramo-
ginį traukinuką. 

„Anykšta“ naujosios įstaigos 
direktorės teiravosi, kodėl ji 
nusprendė siekti šių pareigų, 
kaip vertina dabartinę rajono 
turizmo situaciją ir kokių turi 
sumanymų, kad į Anykščius 
užsuktų kuo daugiau poilsiau-
tojų.

Pranašumas – gilesnis žinojimas 
apie rajono turizmą Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Kol tapo Anykščių turizmo informacijos centro direktore,  Vilanda Reikalienė šioje įstaigoje darba-
vosi ketverius metus.                                                                                Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Butėnų kaimo šlapiose palau-
kėse nuo senų laikų buvo pla-
čiažemio Lapinsko valdomas 
„užusienis“, o vėliau prisidėjus 
dar ir daugiau pakraštinių lau-
kelių susikūrė Šlapiašilio kai-
mas. Buvo net nedidelė ūlytėlė, 
o 1923 m. kaime priskaičiuota 
16 sodybų su 89 gyventojais... 
Gyvas kaimas buvo iki pat 
tos vasaros, kada nusipirkęs 
Bublio namus miestelyje ten 
išsikraustė Antanas Stasiškis 
su šeimyna, o tėviškės sodybą 
palengva nugriovė. Ir nebeliko 
kaimo.

Istorinė Šlapiašilio arija

Atrodo, amžini, nepavargstantys Svėdasų bažnyčios maršalkos Antanas Stasiškis (kairėje) ir Anta-
nas Ralickas...                                                                                             Raimondo GUOBIO nuotr. 

Konkursas. Pirmadienį Vilniuje 
vyko VšĮ „Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“ direktoriaus konkursas. 
Jame dalyvavo keturi pretendentai. 
Nugalėtojo pavardė, kol vyks STT 
patikrinimas, neskelbiama. „Anykš-
tos“ redakcijos duomenimis, nugalėjo 
Žydrūnas Kvedaras. Konkursui pir-
mininkavo Susiekimo viceministras 
Saulius Girdauskas. Komisijoje buvo 
ir Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis bei savivaldybės administra-
cijos direktorė Veneta Veršulytė. VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 
dalininkais yra Susisiekimo ministe-
rija bei Anykščių rajono savivaldybė.

Atostogos. Anykščių rajono vice-
meras Sigutis Obelevičius išėjo ilgų 
atostogų. Jis ilsėsis net iki spalio 7 d. 

Studijos. 2015-2016 m.m. laidos 
75 abiturientai įstojo į Lietuvos ir už-
sienio universitetus, 46 – į kolegijas, 
36 – į profesines mokyklas. 

Premija. Rokiškio savivaldybės 
įsteigta prestižinė Juozo Keliuočio 
premija šiemet įteikta iš Svėdasų 
krašto kilusiam teatro, kino ir tele-
vizijos aktoriui Ferdinandui Pranui 
Jakšiui.  

Gydytojai. Nors Darbo birža ne-
skelbia apie laisvus gydytojų etatus 
Anykščių rajono savivaldybės ligo-
ninėje, medikų trūksta. Ligoninės in-
terneto svetainėje skelbiama, kad 0,5 
etato šiuo metu galimybę įsidarbinti 
turėtų vaikų ligų, vidaus ligų gydy-
tojai, taip pat akušeris ginekologas, 
0,25 etato įdarbintų gydytoją pulmo-
nologą, 0,75 etato – abdominalinės 
chirurgijos gydytoją, o visu etatu 
galėtų dirbti otorinolaringologas bei 
neurologas.

Susitikimas. Ketvirtadienį meras 
Kęstutis Tubis susitiks su festrivalio 
„Purpurinis vakaras“ organizatoriais 
ir apatars šių metų renginį. Po šiemet 
vykusio festivalio ir vėl kilo visuo-
menės nepasitenkinimo banga, kad 
bilietai į festivalį yra per brangūs, o 
anykštėnams netaikomos nuolaidos.

Smurtas. Pirmadienį policijoje gau-
tas pilietės, gimusios 1958 m., gyve-
nančios Anykščių rajone, pareiškimas, 
kad kilus ginčui, neblaivus sugyventi-
nis, gimęs 1981 m., metė į ją skardinę 
alaus ir kumščiu trenkė į smilkinį.

Už tvarkos styro interesų „ausys“
Valentinas PATUMSIS, bu-

vęs Anykščių savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojas: „Kvailumui 
ribų nėra.“

Bulviakasį 
anykštėnai 
pradeda 
per anksti

Trakiniuose 
dvyliktąjį kartą 
rinkosi 
„partizanai“
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Anot dr.K. Rainio, bulvių derliui 
ypatingai daug įtakos turėjo šios 
vasaros permainingi orai, liepos 
bei rugpjūčio mėnesio krituliai.

„Ypatingai rugpjūtį bulvės duso 
nuo drėgmės pertekliaus dirvose. 
Yra padidintas infekcijos pavo-
jus, nes nuo drėgmės pertekliaus 
atsidarė bulvių žiotelės arba, liau-
diškai kalbant, balti taškeliai ant 
bulvių gumbų ir per juos didelė 
tikimybė, kad pateko grybinė arba 
bakterinė infekcija.Panašiai buvo 
su ilgesnės vegetacijos bulvėmis 
gal prieš ketvertą metų. Bulvės 
prasčiau laikysis žiemą“, - sakė 
dr.K. Rainys.

Elmininkų bandymų stoties di-
rektorius dr.K. Rainys pastebėjo, 
kad Lietuvoje bulvių augintojai 

Bulviakasį anykštėnai pradeda 
per anksti

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

„Šių metų bulvių derlius yra neblogas gausa, tačiau ne pats geriau-
sias savo kokybe“, - konstatuoja Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centro Elmininkų bandymų stoties direktorius, dr.Kęstutis Rainys.

elgiasi gan keistai.
„Po Žolinės iš karto suklaupia į 

vagas ir kasa bulves. To neturėtų 
būti. Yra toks posakis: „Niekur 
geriau bulvė nesilaiko kaip žemė-
je.“ Tai yra absoliuti teisybė, nes 
nakties metu oro temperatūra jau 
krinta, dieną dar išlieka aukšta, o 
dirva suniveliuoja tą temperatūrą, 
ko nepasieksime jokiame sandė-
liuke ar po namu esančiame  rūsy-
je“, -  neskubėti pradėti bulviaka-
sio patarė dr.K.Rainys.

Elmininkų bandymų stoties di-
rektoriaus dr. K. Rainio teigimu, 
šalyje auginamų bulvių kiekiai 
pastaraisiais metais labai suma-
žėjo.

„Jeigu 1986 metais Lietuvoje 
buvo auginama 136 000 ha bul-

vių, tada maitinome ir Rytus, tai 
šiuo metu auginama tik apie 21 
000 ha. O deklaruotų bulvių plo-
tų šiemet greičiausiai nebus ir 15 
000 ha. Tai – natūralu. Sumažėjo 
tautos kiekis, labai stipriai pasi-
keitė mūsų  mitybos racionas, bul-
vės jau nebeauginamos pašarams.

Viskas susideda ir tokia situacija 
yra Lietuvoje. Ta situacija nėra 
tragiška, viskas yra labai dėsnin-
ga ir normalu“, - pastebėjo dr.K. 
Rainys.

Prieš 26-erius metus Elmininkų 
bandymų stotyje bulvės užėmė 120 
ha, šiandien jų auginama tik 3 ha.

Šio sezono jaunųjų žurnalistų 
mokyklėlės veikla bus teminė – 
lankysime Anykščių turistinius ir 
pramoginius objektus, analizuo-
sime jų veiklą. Portale anyksta.lt 
bus sukurta nauja rubrika, kurioje 
publikuosime jaunųjų žurnalistų 
įspūdžius bei nuotraukas iš aplan-
kytų vietų. Taip pat bus išleistas ir 
popierinis jaunųjų žurnalistų mo-
kyklėlės laikraštis, kuris skaityto-
jus pasieks kartu su „Anykšta“.

UAB „Anykštos redakcija“ lei-

Vėl kviečia jaunųjų žurnalistų mokyklėlė
UAB „Anykštos redakcija“ kolektyvas ir šiais mokslo metais 

mokys jaunuosius žurnalistus. Pirmasis susitikimas vyks paskuti-
nį rugsėjo trečiadienį, 28 dieną, 15 valandą redakcijoje. Į jaunųjų 
žurnalistų mokyklėlę kviečiami Anykščių miesto ir rajono 6-12 
klasių mokiniai.  Mokyklėlė nemokama.

džia Utenos regionui skirtą žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“, rajoninį 
laikraštį „Anykšta“ ir regioninį 
naujienų portalą anyksta.lt. Taigi, 
jaunieji žurnalistai turės galimybes 
susipažinti, kaip kuriamos skirtin-
gos žiniasklaidos priemonės, pa-
matyti vidinę šių leidinių gamybos 
„virtuvę“. 

Susidomėję žurnalistų mokyklė-
lės veikla gali skambinti telefonu 
(8-687) 25892.

-AnYkŠTA 

Ministrai. Kelios partijos, net 
nelaukdamos, ar per artėjančius 
Seimo rinkimus laimės nors vie-
ną mandatą, jau paskelbė, kokius 
asmenis deleguotų į vieno ar kito 
ministro postą. Geriau jau būtų 
neskelbusios, nes kai kurios kandi-
datūros stulbina: inžinierius siūlo-
mas vadovauti aplinkos apsaugai, 
buvęs būsimų pedagogų dėstyto-
jas - Vidaus reikalų ministerijai, 
pediatrė - krašto apsaugai ir t.t. Iš 
parlamentinių partijų bei tų, ku-
rios, remiantis visuomenės apklau-
sų rezultatais, turi šansų patekti į 
Seimą, būsimų ministrų sąrašus 
ar bent jau kelis galimus ministrus 
yra paskelbusios keturios partijos: 
trys opozicinės bei viena valdan-
čioji - Darbo partija. 

Informacija. Premjeras Algir-
das Butkevičius partijos taryboje 
mįslingai užsiminė apie manipu-
liacijas: “Aš turiu duomenų, kad 
J. Olekas skambino prezidentei 
ir ją informavo apie situaciją, bet 
prezidentė po to vis tiek viešai pa-
sisakė taip, lyg to pokalbio visai 
nebuvo ir visai kita informacija 
buvo pateikta”. Premjeras pažėrė ir 
daugiau kritikos D. Grybauskaitei, 
taip pat teigė, kad į skandalų kūri-
mo virtuvę vis labiau įtraukiamos 
teisėsaugos institucijos, ir leido 
suprasti, kad viskam diriguoja pre-
zidentė: “Tos kuriamos situacijos 
bei insinuacijos šiandien tampa 
atvirais rinkimų kovos įrankiais, o 
tai teisinėje valstybėje neįmanoma. 
Arba galima drąsiai pasakyti, kai 
kada juntama tam tikra režisieriaus 
ranka”. 

Vaikai. Šią savaitę Norvegijoje 
viešėjęs užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius pranešė, kad iš 
emigrantų šioje šalyje paimami 
vaikai galėtų būti globojami Lie-
tuvoje. Deja, Norvegijos bendra-
vimas su Lietuvos vaiko teisių ap-
saugos institucijomis nesikeičia, o 
bene garsiausias Norvegijoje “na-
cionalizuotas” lietuvis Gabrielius 
mėtomas iš vienų globėjų kitiems. 
Kaip informuoja Užsienio reikalų 
ministerija, rugpjūčio 29 d. Osle L. 
Linkevičius susitiko su Norvegijos 
vaikų ir lygybės ministre Solveig 
Horne. Jis padėkojo Norvegijai 
už 1996 m. Hagos konvencijos 
dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, 
pripažinimo, vykdymo ir bendra-
darbiavimo tėvų pareigų ir vaikų 
apsaugos priemonių srityje ratifi-
kavimą.

Aklumas. Tariamo aklumo 
Šiauliuose skandale įklimpusiai 
ir Šiaulių apygardos teismo duris 
jau varstančiai buvusiai ilgametei 
Šiaulių savivaldybės tarybos narei 
Virginijai Račienei nuo šiol kom-
paniją palaikys jos dukra - Šiaulių 
Moters ir vaiko klinikoje anes-
teziologo padėjėja ir bendrosios 
praktikos slaugytoja dirbančiai 
Eglei Ruzgienei, kaip ir jos moti-
nai, buvo nustatyti regos negala-
vimai - Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos specialistai 
konstatavo, kad E. Ruzgienė yra 
netekusi 70 proc. darbingumo, ir 
serga tomis pačiomis akių ligomis 
kaip ir jos motina, buvusi Seimo 
nario Edvardo Žakario padėjėja V. 
Račienė. Šiai neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnybos eksper-
tai buvo nustatę net 90-ies proc. 
regėjimo negalią. V. Račienei dėl 
apsimestinio aklumo iš valstybės ir 
savivaldybės biudžeto buvo išmo-
kėta kone 17 tūkst. eurų. 

Ralio „Aplink Lietuvą 2016“ dalyviai 
lenktyniavo Anykščiuose

Sekmadienį 8 val.  jubiliejinio ralio „Aplink Lietuvą 2016“ pirmasis dalyvis startavo slalomo 
rungtyje Anykščių kartodrome. Ralyje važiavo 56 ekipažai, įveikę daugiau kaip 1100 kilometrų. 
Ralį organizavo Lietuvos automobilių klubas.  

Sekmadienis ralio dalyviams 
buvo ketvirtoji ir paskutinė varžy-
bų diena. Į Anykščius jie atvyko 
pernakvoję Kupiškyje. Anykščių 
kartodrome ekipažams teko įveik-
ti du nepilnus kartodromo trasos 
ratus. Greičiausiai kartodrome 

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

važiavo Vyčio Pauliukonio ir Au-
droniaus Gulbino ekipažas su au-
tomobiliu „Subaru Impreza GT“, 
trasoje sugaišę vos 1 min. 39 sek. 
Daugeliui lenktynininkų tam neuž-
teko ir 2 minučių. Tačiau nėra ko 
stebėtis, šalia šiuolaikinių automo-

bilių startavo senutėliai žiguliukai, 
moskvičiai ir net „Volga 21“.

Iš Anykščių lenktynininkai pa-
suko į Ukmergę ir lenktyniavo 
„Versmės“ kroso trasoje, o 15 va-
landą finišavo Vilniuje. Lietuvos 
Prezidento taurę antrus metus iš 

eilės iškovojo minėtas V. Pauliu-
konio ir A. Gulbino ekipažas.  

Ralį „Aplink Lietuvą“ rengia ti-
krasis FIA narys, 1926 metais įkur-
tas Lietuvos automobilių klubas. Šio 
ralio dalyviai varžosi dėl garbingiau-
sio trofėjaus – Prezidento taurės, gei-
džiamiausios kiekvieno lenktyninin-
ko sportinių laimėjimų kolekcijoje.

Šiemetinis ralis „Aplink Lietu-
vą 2016“ – net keturguba šventė 
jo dalyviams bei rengėjams, kurie 
varžybų trasose paminėjo lenkty-
nių organizatoriaus įkūrimo 90-ą-
sias metines ir ralių „Aplink Lie-
tuvą“ 85-metį. Dar viena sukaktis 
– šio ralio 20-metis, kai Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę jis buvo 
atgaivintas ir nuo 1996 metų jau 
vyksta kasmet, be pertraukų. Nors 
pirmasis ralis „Aplink Lietuvą“ 
buvo surengtas dar 1931-aisiais, 
tačiau šiemetinis bus tik 25-asis 
(irgi jubiliejus!) renginio istorijoje. 
Prieškario metais surengti keturi 
(1931, 1932, 1937 ir 1938 metais), 
o vėliau dėl visiems suprantamų 
priežasčių šie raliai buvo ilgam nu-
grimzdę į užmarštį ir atgaivinti tik 
1996 m. - lygiai po 65 metų, prabė-
gusių nuo pirmojo. 

Ralyje Anykščių kartodrome lenktyniavo ir egzotika tapę automobiliai.
Autoriaus nuotr. 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Elmininkų bandymų 
stoties direktorius, dr.Kęstutis Rainys  sako, kad natūralu, kad 
mažėja bulvių plotai. 



Nė kiek neabejoju, kad tai paskati-
no. Dabartinis memorandumu pa-
sirašytas susitarimas yra išsityčio-
jimas. Teisės aktų, kurie įpareigoja 
pardavėjus paprašyti dokumentų, 
jei jam kyla klausimų dėl pilname-
tystės, jau dabar užtenka. Džiau-
giuosi, kad ne visi prekybos tinklai 
šį memorandumą pasirašė, vadina-
si, jie pamatė, kad tai nėra rimta.

Susiduria su 
replikomis

Ričardas SARGŪNAS, 
Seimo narys:
- Šiuo klausimu susiduriu su la-

bai stipriomis pardavėjų ir gyven-
tojų replikomis. Vertinu kaip eilinį 
perlenkimą. Kalbėjau su garbaus 
amžiaus senoliais, tai sako, aš da-
bar turiu eiti namo, klibinkščiuoti 
su lazdyte, kad atsineščiau doku-
mentą? Absurdas.

Kad neparduotų nepilname-
čiams, kategoriškai taip, apie tai 
net kalbos nėra. Kitas dalykas, 
kai pats buvau 23 metų, pame-
nu, pardavėja mūsų mikrorajo-
ne Ukmergėje prašydavo manęs 
paso. Labai pykau, bet sakydavo, 
jog jaunai atrodau ir kelia įtari-
mą. Tad, ką darysi. Bet kai atei-
na garbaus amžius žmogus ir iš 
jo prašo dokumento, manau, kad 
tai jau pasityčiojimas. Aš pažadė-
jau žmonėms, kad jei dar nebus, 
pats užregistruosiu tą pataisą, kad 
negalėtų dokumento reikalauti iš 
visų be išimties.

 Nereikia būti šventesniais už 
popiežių. Tai bereikalingas visuo-
menės erzinimas, ne tokiais meto-
dais nuo gėrimo galime atpratinti, 
čia reikia edukacijos nuo mažens, 
pavyzdžio šeimoje ir aplinkoje. 

-AnYkŠTA

SITUACIJAIŠ ARTI 
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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. 

Samčiai. Vadinamasis auksinių 
samčių skandalas dar nenuslopo. 
Penktadienį į kariškių vykdomų 
pirkimų kritikos chorą įsitraukė ir 
Valstybės kontrolė - valstybės kon-
trolierius Arūnas Dulkys ir Viešųjų 
pirkimų tarnybos (VPT) vadovė 
Dina Vilytė buvo iškviesti pas Da-
lią Grybauskaitę. Po šio pokalbio 
pranešta apie krašto apsaugos sis-
temoje aptiktus ne pavienius, bet 
sisteminius viešųjų pirkimų pažei-
dimus. Paklausta, ar krašto apsau-
gos ministras Juozas Olekas gali 
toliau eiti pareigas, šalies vadovė 
atsakė aptakiai: “Tai pažiūrėsime, 
ar jis gali dirbti. Ar jis dirbs”. 

Mokiniai. Latvijos švietimo ir 
mokslo ministras Karlis Šadurskis 
ketvirtadienį pareiškė, kad 80-yje 
iš daugiau kaip 700 šalies moky-
klų mokosi mažiau kaip 50 vaikų, 
o “rekordas” priklauso mokyklai, 
kurioje užregistruoti tik du moks-
leiviai. “Antirekordas priklauso 
vienai iš pagrindinių mokyklų, 
kur mokosi viso labo du vaikai”, 
- sakė ministras žurnalistams. Jis 
nepatikslino, kuri mokykla turima 
omenyje. Ministerijos vadovas taip 
pat informavo, kad 80-yje moky-
klų auklėtinių skaičius neviršija 50 
žmonių. Šiais mokslo metais Latvi-
joje duris atvėrė 735 municipalinės 
pagrindinės ir vidurinės mokyklos 
- 20-čia mažiau negu pernai.

Netektis. Eidamas 86-uosius 
metus, mirė vokiečių ekonomis-
tas, Nobelio ekonomikos premijos 
laureatas Reinhardas Zeltenas. Tai 
sakoma ketvirtadienį paskelbta-
me Bonos universiteto pranešime, 
kuriuo remiasi interneto leidinys 
“zeit.de”. Mokslininkas užgeso 
rugpjūčio 23 d. Lenkijos mieste 
Poznanėje, pažymima pranešime. 
R. Zeltenas yra vienintelis vokie-
tis, pelnęs Nobelio ekonomikos 
premiją. Ji buvo paskirta 1994 me-
tais jam ir amerikiečiams Džonui 
Nešui ir Džonui Harsanjui už indė-
lį į vadinamosios žaidimų teorijos 
plėtrą.

Nepateko. Rygoje (Latvija) 
vykstančio 2018 metų Pjongčan-
go žiemos olimpinių žaidynių ledo 
ritulio atrankos turnyro E grupės 
trečiosiose rungtynėse sekmadienį 
Latvijos rinktinė 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) 
pralaimėjo Vokietijos komandai ir 
liko už olimpinių žaidynių borto. 
Su dviem pergalėmis latviai užėmė 
antrąją vietą, o visas trejas rungty-
nes laimėję vokiečiai tapo grupės 
nugalėtojais ir iškovojo vienintelį 
kelialapį į olimpines žaidynes. La-
tvijos rinktinė paskutinį kartą olim-
pinėse žaidynėse nedalyvavo 1998 
metais. Į olimpines žaidynes taip 
pat pateko Slovėnijos ir Norvegijos 
komandos. Slovėnai laimėjo atran-
kos turnyrą Minske (Baltarusija), o 
norvegai - Osle (Norvegija).

Virusas. Jungtinėse Valstijose 
pirmą kartą aptikta Zikos viru-
są platinančių uodų. „Šis radinys 
nuvilia, tačiau jis nėra netikėtas”, 
- pareiškė Floridos žemės ūkio mi-
nisterija. Tokių rezultatų laukta po 
to, kai Majamyje buvo užfiksuoti 
užsikrėtimų Zikos virusu atvejai. 
Moskitai, platinantys virusą, buvo 
sugauti Majami Byče. JAV ligų 
kontrolės ir prevencijos centras 
(CDC) oficialiai įspėjo nėščiąsias 
nevykti į Majami Byčą. Be to, nuo 
šiol visoje šalyje donorų kraujas 
bus tiriamas dėl Zikos viruso.

Parengta pagal 
Bns informaciją

@“Aaa“: „Geras tas turgus, 
nieko ten geresnio nei Ukmergėj, 
Utenoj ar Panevėžyje. Visur ten 
lenkiški skudurai ir kosminės kai-
nos.“

@”Perku Anykščių Humano-
je”: „Parduodu Anykščių turguje. 
Uždarbis 50 %. Fantastika. Mečiau 
net valdišką darbą.”

@“Nesigirk”  atsakymas į 
“Perku Anykščių Humanoje”: 
“Žinant, kokios algos valdiškame 

Anykščių veidrodis – miesto turgus
Šįkart portalo anyksta.lt skaitytojų klausėme, ar lankotės 

Anykščių turguje? Jei taip, kokias prekes ten perkate, kokių pre-
kių pasigendate? Ką manote apie turgaus kainas? Ar galite mū-
siškį turgų palyginti su aplinkinių rajonų turgumis?

darbe, nedaug praradai. Greitai mi-
nimumas bus didesnis už valdišką 
algą.”

@“Nenori, nepirk”: „Yra dur-
nelių, kurie perka. O kad tokie 
yra, tai faktas. Vienam pardaviau 
treningus už 10 eur., kuriuos Hu-
manoje buvau nupirkęs už 4-is. Nu 
tikra durnelių tauta.”

@“Neperku”: „Nes daržovės 
Norfoje pigiau.”

@“Nuomonė”: „Kai nėra kon-
kurencijos, tai kainos (daržovių, 
uogų) didelės.O padėvėti drabužiai 
per brangūs, kad norėtųsi pirkti, 
todėl Humanos parduotuvėje būna 
labai daug pirkėjų,ypač kai iškelia 
naują siuntą....o kad būna tuo metu 
didelė spūstis, tai kiekvieno kova 
už būvį.”

@“Svečias”: „Tai ne turgus o 
turgelis. skurdus ir labai brangus. 
Geras turgus Kupiškyje.”

@“Algis”: „Ir kieno gi ausys iš-
lįs toje teritorijoje, toks kryptingas 
dėmesys ne veltui.”

@“Julija”: „Baisus turgelis, 
niekada neinu.Turginės prekybi-
ninkės žemiausios kultūros, o kai-
nos nežmoniškos. Panaikinti išvis 
jį reikia.”

@“Ona”: „Anykščių veidrodis.”

(komentarų kalba netaisyta,- 
red.past.) 

Bandymas 
užbėgti įvykiams 
už akių

Sergejus JOVAIŠA, 
Seimo narys: 
- Reikalavimu, kad reikia ro-

dyti dokumentą visiems, „lazda 
perlenkta“. Yra žmonių, kurių ne-
pilnamečiais tikrai nepalaikysi. 
Anksčiau galiojo tvarka, kad do-
kumentus tikrinti pardavėjai turėjo 
tų, kurių amžius kelia klausimų. 
Kažkodėl dabar tą prievolę padarė 
visuotine, o tai tikrai nėra teisinga. 
Aš matau prekybos tinklų bandy-
mą su šia akcija užbėgti į priekį ga-
limoms „sankcijoms“ dėl alkoholio 
pardavimo vietų, prekybos alkoho-
liu laiko trumpinimo, leidimo pirk-
ti alkoholį nuo kokių 21-erių metų 
galimo pakeitimo. Dėl šių dalykų 
turėjau pasiūlymų, bet juos Vyriau-
sybė kažkodėl atmetė, o dabar gir-
dim pašaipas dėl vienpusio preky-
bos tinklų panaudoto metodo. Tai 
gali būti bandymas užbėgti į priekį 
ir rodyti, kad esame socialiai atsa-
kingi ir jokių atskirų alkoholio par-
duotuvių, skyrių steigti nereikia. 
Bet priemonė neadekvati.

Sutikčiau su ta tvarka, kuri buvo 
iki šiol. Jei nėra pardavėjas įsiti-

Už tvarkos styro interesų „ausys“
Nuo rugsėjo 2-osios įsigaliojo tarp Sveikatos apsaugos minis-

terijos ir daugumos prekybininkų pasirašytas memorandumas, 
pagal kurį pardavėjai iš visų perkančiųjų alkoholį privalo rei-
kalauti asmens dokumento su nurodyta gimimo data. Visuome-
nė į šį susitarimą reagavo skirtingai. Seimo narys Linas Balsys 
užregistravo Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, pagal kurias 
prekybininkai dokumento turi prašyti tik iš tų, kuriuos galima 
įtarti esant nepilnamečiais.

„Anykšta“ klausė – kaip vertinate tvarką, kai perkant alko-
holinius gėrimus visiems reikia parodyti amžių liudijantį doku-
mentą? 

kinęs, jis gali prašyti dokumento. 
Juo labiau kad už pardavimą ne-
pilnamečiams gresia baudos. 

Jei padarys, kad alkoholis būtų 
pardavinėjamas specializuotose 
parduotuvėse, kokie pasiūlymai 
jau sklando (ir manau, kad link 
to einame), tada bus dar lengviau 
sukontroliuoti, kad alkoholio neį-
sigytų nepilnamečiai. Akivaizdu, 
kad prekybininkai ir gamintojai 
nenori kardinalių ribojimų. Aki-
vaizdu, kad lobizmas veikė ir 
veiks, o kartais naudojami meto-
dai yra labai nenuspėjami. 

Tai kažkoks 
žaidimas?

Valentinas PATUMSIS, buvęs 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
tojas:

- Kvailumui ribų nėra. Man 
tai nėra suprantama, žeidžia pats 
principas, kai jau esi žilagalvis, 
o iš tavęs reikalauja dokumento. 
Manau, kad po šiuo reikalu pa-
slėpta kažkas daugiau. Gal preky-
bininkai norėjo nukreipti dėmesį 
nuo rimtesnių dalykų, gal nuo ini-
ciatyvinės grupės pastangų keisti 
prekybos alkoholiu įstatymą. Ga-

limas daiktas, kad tai žaidimas. O 
šiaip man asmeniškai gaila kasi-
ninkių. Kiek suprantu, juk jos vi-
sus pirkėjų keiksmus ir priekaištus 
turi klausyti, nors jos niekuo dėtos. 
Kita vertus, nežinau, ar tų duome-
nų nesuvedinėja kur nors. Būtų la-
bai negerai, jei tie duomenys kaž-
kur pakliūtų. 

Manau, kad toks reikalavimas 
ilgai neišsilaikys, o Seimo nariai, 
kurie kandidatuoja naujuose rinki-
muose, tuo turėtų pasinaudoti savo 
rinkiminėje kampanijoje ir pasi-
stengti, kad šią tvarką atšauktų. 

Tai - 
išsityčiojimas

Antanas BAURA, buvęs 
Seimo narys:
- Vertinu tikrai negerai. Tam ti-

kra prasme tai yra išsityčiojimas, 
ypač iš tų asmenų grupės, kurių 
amžius yra pakankamai brandus 
ir tik aklam gali nesimatyti, kad 
žmogus jau yra metuose. Sakyčiau, 
reikia svarstyti tai, kas yra pateik-
ta – piliečių iniciatyvą, patvirtintą 
60 tūkstančių parašų dėl Alkoho-
lio kontrolės įstatymo pakeitimo. 
Ten labai aiškiai yra išdėstyta, ką 
reikėtų daryti. Jų esmė – uždrausti 
alkoholio reklamą, riboti prekybos 
laiką ir kad alkoholį galėtų pirk-
ti ne nuo 18, o, sakyčiau, nuo 21 
metų amžiaus. O ateityje kelčiau 
abi rankas, kad būtų įvestas alko-
holio prekybos monopolis, kad ne 
kiekviena parduotuvė, taškas tokią 
galimybę turėtų. Tokia yra Skandi-
navijos šalių patirtis ir pavyzdžiai, 
dviračio išradinėti nereikia, bent 
artėkim prie to, ką padarė skandi-
navų šalys, tai būtų mūsų didelis 
didelis laimėjimas. 

Ar tai ne bandymas išvengti ga-
limų prekybos alkoholiu ribojimų? 
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Trakinių partizanų pagerbimo 
renginyje tradiciškai vyko koncertai 
ir diskusijos. Net ir renginio pradžio-
je vienas iš jo organizatorių istorikas 
Mindaugas Nefas, sakydamas kalbą, 
išsivertė be patoso ir pagraudenimų.  

Trakinių kaimas, tiksliau jo dalis, 
esanti už Virintos upės, išskirtinė 
geografiniu požiūriu. Į vienintelę už 
upės esančią Marijos ir Povilo Kal-
vaičių sodybą patenkama tik perbri-
dus ar pervažiavus upę per betono 
plokštėmis išklotą brastą. Vasaras 
Trakiniuose leidžiantys Kalvaičiai 
kiekvienais metais „partizanus“ 
įsileidžia į savo sodybą. „Į namo 
vidų nesiveržkite kaip kokie stribai, 
pasibelskite kaip dori partizanai“, – 
dėkodamas sodybos šeimininkams 
svečius mokė M. Nefas.  

Šiais metais istorikas dr. Norber-
tas Černiauskas diskutavo su filoso-
fe dr. Nerija Putinaite („Sovietmetis 
kaip (ne)tolima praeitis“), koncerta-
vo Aidas Giniotis, grupė „Obelija“. 
Vyko tradicinis karo rekonstrukcijos 
klubo „Grenadierius“ spektaklis – 
šį kartą atlikta 1941 metų sukilimo 
Trakiniuose rekonstrukcija. Buvo 
pristatyta prieškarinės Lietuvos ka-
riuomenės kavalerijos ginkluotė, 
uniformos ekipuotė. Pusiaudienį au-
ditorija buvo pamaitinta šaulių virta 
kareiviška koše. Taip pat vyko dis-
kusija „Karas taikos metu: Rusijos 
agresija Ukrainoje“ bei misijos „Si-
biras“ pristatymas. Beje, abu rengi-

Trakiniuose dvyliktąjį kartą 
rinkosi „partizanai“

Jau dvylikti metai iš eilės Kurklių seniūnijos Trakinių kaime pirmąjį rugsėjo šeštadienį rinkosi 
tėvynę mylintys žmonės. Visą dieną vyko partizanų pagerbimo renginys.

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

nio organizatoriai – M. Nefas ir dr.N. 
Černiauskas - skirtingais metais yra 
buvę šios misijos dalyviais. 

Renginiai Trakiniuose vyko nuo 
ryto iki vėlaus vakaro. Partizanų 
pagerbime lankėsi Lietuvos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos centro 
direktorė Birutė Burauskaitė, buvusi 
Europos parlamento narė Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė, „Lietuvos 
ryto“ apžvalgininkas Vytautas Bru-
veris. Kelių šimtų žmonių auditorija, 
regis, skyla į dvi aiškias dalis – se-
noliai, dar menantys pokarį, ir jau-

nimas, besilankantis „Trakinių par-
tizanuose“ nuo pat pirmojo renginio 
2005-aisiais. Trakiniuose augęs dr. 
N. Černiauskas bei doktorantas M. 
Nefas pirmuosius partizanų pager-
bimo renginius Trakiniuose organi-
zavo dar būdami studentais. Gausi 
Nefų šeima yra savotiškas „Trakinių 
partizanų“ simbolis, kasmet į parti-
zanų pagerbimo renginį atvyksta vis 
daugiau Nefų. Šiemet pirmuosiuose 
savo „partizanuose“ dalyvavo ir ke-
lių mėnesių amžiaus Mindaugo du-
kra Ugnė. 

Beje, bent jau pirmoje rengi-
nio dalyje nesutikome nė vieno iš 
septynių kandidatų į Seimo narius 
Anykščių – Panevėžio apygardoje, 
tiesa, Sergejų Jovaišą sėkmingai 
keitė jo dukros, viena jų – Urtė, pa-
sirodė ir renginio scenoje, dainavo 
prieš A. Giniotį.

Iš rajono valdžios atvyko du pa-

vaduotojai – mero pavaduotojas Si-
gutis Obelevičius bei administraci-
jos direktorės pavaduotojas Saulius 
Rasalas.

Priminsime, kad 1945-ųjų metų 
birželio 27 dieną prie Trakinių miš-
ko NKVD kareiviai apsupo Alfonso 
Bagdono-Aro partizanus. Kautynėse 
žuvo 33 partizanai.

Nuotraukos centre - Trakinių sodybos šeimininkė Marija Kalvaitienė.

Istorikai Mindaugas Nefas ir dr. Norbertas Černiauskas Tra-
kinių partizanų pagerbimo renginius pradėjo organizuoti dar 
būdami studentais.

Pirmoji „Trakinių partizanų“ atrakcija – bridimas per Virintą.

NKVD prie Trakinio miško sušaudė 33 partizanus. Kryžius žuvu-
siems partizanams pastatytas už kelių šimtų metrų nuo jų žūties 
vietos.    Autoriaus nuotr.

Buvęs Anykščių rajono me-
ras, prezidento Valdo Adamkaus 
patarėjas, o dabar viešųjų ryšių 
kompanijos savininkas D. Gude-
lis reitinguojamas 202 vietoje. Iš 
viso respondentų balsų sulaukė 
415 asmenų.

Tarp įtakingiausiųjų ir buvęs 
Anykščių meras

DELFI paskelbė įtakingiausiųjų Lietuvoje sąrašą, kuris gautas 
susumavus visus elito grupių, tai yra, politikų, verslininkų, eko-
nomistų, sporto ir popkultūros atstovų, žiniasklaidos atstovų, vi-
suomenininkų bei tarnautojų, teisininkų balsus. Sąraše atsidūrė 
ir buvusio Anykščių rajono mero, verslininko Dariaus Gudelio 
pavardė.

D. Gudelis sulaukė 22 respon-
dentų balsų priskyrusių jį prie 
Lietuvos įtakingiausiųjų. Iš jų 
daugiausia (9 balsų) buvęs meras 
sulaukė iš apklaustų politikų, D. 
Gudelio pavardę taip pat nurodė 
5 verslo atstovai. Nė vieno balso 

Verslininko Dariaus Gudelio viešųjų ryšių įmonė dirba ir su po-
litikais. Gal todėl nenuostabu, jog buvęs Anykščių meras dau-
giausia palaikymo sulaukė iš politikų...

delfi.lt nuotr.

anykštėnas nesulaukė iš popkul-
tūros ir sporto srities atstovų.

Sąrašo viršūnėje – prezidentė 
Dalia Grybauskaitė, žurnalistas 
Edmundas Jakilaitis ir premjeras 
Algirdas Butkevičius.

Toliau sąraše – pramoninkų 
atstovas Robertas Dargis, krep-
šininkas Arvydas Sabonis ir pro-
fesorius Vytautas Landsbergis.

Dešimtuke įtakingiausiųjų 
nėra nė vieno bažnyčios atsto-
vo.

-AnYkŠTA
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

Šlapiašilio arija

Šlapiašilis - garsaus solisto 
Aleksandro Kutkausko-Kutkaus 
gimtinė.  Gimęs čia 1889 m. pa-
vasarį devynių dešimtinių ūkį 
nuomavusių žemdirbių šeimoje, 
pakrikštytas Svėdasų bažnyčio-
je. Tiesa, tėvelis labai pykęs, 
kad krikšto tėvas kiek įgėręs pa-
miršo tėvų parinktą Pranciškaus 
vardą, o pakrikštijo Aleksandru. 
Apie savo vaikystę jau būdamas 
Amerikoje prisimindavęs, kuo-
met žiemos vakarais blankokai 
šviečiant į sienos plyšį įspraustai 
balanai motina verpdavo, tėtis 
pančius sukdavo ir gražiai dai-
nuodavo. Tai ir buvusi pirmoji 
konservatorija, matyt, lėmusi 
Aleksandrui dainininko dalią. 
Mokęsis gimnazijoje, Petrapi-
lyje baigęs teisės studijas, kartu 
prigimties dovaną - labai gerą 

Solistas Aleksandras Kutkus tarpukariu Valstybės teatre atliko 
daug sėkmingų vaidmenų...

Istorinė Šlapiašilio arija

balsą - be atvangos lavinęs. 
ėmęs dainuoti operos scenoje 

Odesoje, lavinęsis Italijoje, o 
sugrįžęs į laisvą tėvynę tarpu-
kariu buvęs vienu iš svarbiausių 
lietuviškosios operos solistų. 
Tik Kipro Petrausko domina-
vimas, jo kar-
tais ir perdėta 
šlovė sutrukdė 
kukliam svė-
dasiškiui tapti 
s v a r b i a u s i u 
tenoru. Tar-
pukario gy-
venimas vis 
m o d e r n ė j a n -
čiame Kaune, karo šmėkla, so-
vietų okupacija, karo baisybės 
ir nuojauta, kad reikia gelbėtis 
raudoniesiems dar nesugrįžus. 
Vokietija, pabėgėlių stovyklų 
proza, o po to jau Amerika.  Ką 
patyręs, kaip gyvenęs, ką matęs, 
kada laimių ir nelaimių patyręs 

Vienas jauniausių LR Seimo narių, apsukriųjų Šlapiašilio Ta-
mošiūnų palikuonis Gintaras Tamošiūnas dažnokai užsuka į 
Svėdasus. 

Gintautas Tamošiūnas, nors ir į Lietuvos politiką žvelgia skep-
tiškai, bet visgi dalyvauja Valstiečių partijos veikloje. Rinkimi-
nio plakato fragmente jis bičiuliškame centre.

sudėjo į neploną atsiminimų 
knygą  „Dainininko dalia“ - svė-
dasietiškai, su giedria nuotaika, 
įdomiai, gyva kalba surašytą.

Juozo Baltušio raštuose 
įamžintas....

Balys Lapinskas - tvirtas vyras. 
Stribas. Po to vadovauti nelabai 
linkęs buvo, tai dirbo  papras-
čiausiu gyvulių šėriku, laikydavo 
puikų kumelį, mokėdavo tiksliai 
pastebėti, pabrėžtinai pasakyti, 
vis žodį „broleli“ pridurdamas. 

Mykolas Stasiškis - ramus, pa-
maldus žmogelis, gal bijodamas 
į Sibirą patekti ar kaip kitaip 
nukentėti, nors, atrodytų, ir ne-
buvo už ką, pačioje kolektyviza-
cijos pradžioje sutiko pirminin-
ku būti. Visą, jau gal iš keturių 
kolchozėlių sulipdytą Mičiurino 
vardo kolektyvinį ūkį valdyti. 
Vaikščiodavo kailiniokus virve 
susirišęs, mandagiai į darbą pra-
šydavo, vis žodelytį „tamstyte“ 
pridėdamas, o pamatęs dirban-
čius pasveikindavo „Padėk, Die-
ve...“ Ir tik po to teiraudavosi, 

ar čia savo ar 
kolchozo bul-
ves kasa. Vis-
kas jam buvo 
gerai. Greitai 
jį iš rajono at-
siųstas rimtas 
p i r m i n i n k a s 
Vladas Kalčys 

pakeitė.
Pakrūmių pakrūmėse nedi-

delėje trobelėje gyveno Šukys, 
aplinkinių dar ir Laukiu vadi-
namas. Jis buvo rašytojo Juozo 
Baltušio giminaitis, tai tas Šla-
piašilio žmogelį ir savo raštuo-
se įamžino. Yra toks apsakymas 
„Ko nepasakė Laukys“. Paskai-
tykit... Bet juk geriau tikras šio 
sodžiaus palikuonį Antaną Sta-
siškį paklausti apie gyvenimą 
sodyboje prie to gražaus beržo, 
apie darbus, retą lietuvišką uolu-
mą, stengiantis padaryti ir daug, 
ir labai gerai. Apie tai, kaip ne-
bematydamas perspektyvos per-
sikėlė gyventi į miestelį - arčiau 
žmonių, arčiau bažnyčios, kurios 
rūpesčiais daug metų gyvena.

Apsukruoliai Tamošiūnai

Dar didžiųjų - XIX - XX am-
žių sandūroje neturtingi Šlapia-
šilio kaimo gyventojai Tamošiū-
nai gebėjo neregėtai praturtėti. 
Ne žemę pabalinę dirbdami, kul-
tūrindami, bet pirkliaudami tiek 
prakuto, kad net bajorystės do-
kumentus iš kažkokio visai nu-
sigyvenusio šlėktelės nusipirko, 
pirklių gildijon įstojo, kartu tei-
sę trimis arkliais su skambalėliu 
važinėti įgydami. Ką pelnęs, tė-
vas be gaišos investavo, juk buvo 
laikas, kai žemė pasidarydavo 
viliojamai pigi. Tai savo sūnums 
ir pripirko: dvarą Galvydžiuose, 
gydytoju išmokė, o dukrą taip 

pat už turtingo jaunikio į kažko-
kį nelabai tolimą dvarelį išleido.  
Paskui laikai keitėsi, o jau me-
lioracijai po sodžius  siaučiant 
ant išdidaus bajoro Tamošiūno 
supykęs Mičiūrino kolchozo pir-
mininkas V. Kalčys nusprendė 
„pamokyti“. Kaip pasakojama, 
pats su pieštuku laukų sausini-
mo planus pakoregavo, neryškiu 
brūkšneliu Tamošiūnų sodybą 
nuo žemės paviršiaus nušlavė.

Sūnus Gintautas Tamošiūnas 
sugrįžo į tėviškės laukus po dau-
gelio metų, jau Lietuvai tapus 
nepriklausoma. Nupirko neto-
limų kaimynų Rimų sodybą, ją 
perstatė, žemę uoliai dirbo, įvai-
rias kultūras sėdi bandė, augino. 
Nūnai patyręs, kad su mėsiniais 
gyvuliais geriausia, šiokią tokią 
bandą grūdintų šiaurės kraštų 
galvijų ir žiemą pievose prie so-
dybos gano. Visokių šio pasaulio 
nuotykių patyręs, daug jų buvo 
ir šioje sodyboje begyvenant,  
G. Tamošiūnas dar ir Valstiečių 
partijai priklauso, taip sakant, 
pilietiškai aktyvus žmogus.

Pilietinis aktyvumas ir visai 
neblogas įžvalgumas jo sūnų 

Gintarą į Lietuvos Respublikos 
Seimą nuvedė. Šiek tiek pa-
sistūmus Darbo partijos sąra-
šo išrinktųjų eilutei po to, kai 
Viktoras Uspaskichas išvyko į 
Briuselį, į Europos parlamentą, 
jaunasis Tamošiūnas tapo Seimo 
nariu. Vienas jauniausių Seimo 
narių priklauso kelioms darbo 
grupėms bei ryšių su užsienio 
valstybėmis komitetams. Nepa-
sakysi gi, kad jis tik be naudos 
patogų krėslą trina. Jau keletas 
pasiūlymų nuskambėjo ir svar-
biausioje, didžiausioje žinias-
klaidoje. Juk jis ir „BMW“, ir 
kitokių markių ypač galingais 
automobiliais važinėti nepatyru-
siems jaunuoliams drausti siūlė, 
ir dar šį tą įdomaus pasakė, gry-
na kalba parašė... 

Svėdasuose jis dažnas svečias, 
žmona iš tikinčios šeimos, tai ir 
jis dažnai į bažnyčią užsuka. Ti-
kras smagumėlis kai pernai per 
Velykas seimūnas kartu su uo-
liaisiais parapijiečiais vėliavoms 
nešti vyrus telkė, o  procesijoje 
baldakimą nešė.

-AnYkŠTA

Moliakalnio (Kurklių sen.) au-
tobusų stotelės užrašai visiškai 
nusitrynę. Tarybiniais laikais prieš 
kiekvienų metų birželio 1-ąją au-
tobusų sustojimo grafikai būdavo 
atnaujinami, o dabar viskas palikta 
likimo valiai. 

Negi toks ubagynas?
Suprantu, kad autobusų mažėja, 

jog reikia taupyti. Tačiau sustoji-
mo grafikų atnaujinimas, atrodytų, 
nėra labai didelis ir brangus dar-
bas. Negi toks ubagynas Anykščių 
autobusų stotyje?

Onutė iš kurklių

...Apie tai, kaip nebe-
matydamas perspektyvos 
persikėlė gyventi į mieste-
lį - arčiau žmonių, arčiau 
bažnyčios, kurios rūpes-
čiais daug metų gyvena...
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Anykščių seniūnijoje
Algirdas UNDZĖNAS, gimęs 1951 m., mirė 08 31
Skiemonių seniūnijoje
Antanas JUOČEPYS, gimęs 1932 m., mirė 09 01
Svėdasų seniūnijoje
Adelė GAILIŪNIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 08 31
Traupio seniūnijoje
Petras ŪSAS, gimęs 1929 m., mirė 08 28

Zitai ŠUKIENEI 
Tegul didelę širdies gėlą, 

mirus Mamytei, sušvelni-
na nuoširdi užuojauta ir 
palinkėjimas dvasinės sti-
prybės.

Anykščių rajono varto-
tojų kooperatyvo adminis-
tracija

užjaučia

(Atkelta iš 1 p.)
- Papasakokite plačiau apie 

save: koks yra Jūsų išsilavinimas, 
kiek laiko jau dirbate Anykščių 
turizmo informacijos centre, ko-
kia Jūsų ankstesnė darbo patir-
tis kitose darbovietėse (jei tokių 
buvo).

- Esu baigusi Vilniaus pedagogi-
nį universitete istorijos bakalauro 
studijas ir Vilniaus universitete in-
formacijos ir komunikacijos ma-
gistratūrą. Anykščių turizmo centre 
pradėjau dirbti iš karto po studijų. 
Birželio mėnesį buvo 4 metai, kaip 
dirbu šioje įstaigoje. 

- Kodėl nusprendėte siekti 
Anykščių turizmo informacijos 
centro direktorės pareigų? Kaip 
manote, kokie buvo Jūsų privalu-
mai prieš kitus konkurse dalyva-
vusius kandidatus?

- Kadangi turizmo centre dirbu 
ne pirmus metus, man žinoma dar-
bo specifika, turiu nemažai įvairios 
darbinės patirties. Per darbo metus 
užmegzti kontaktai su kitais turiz-
mo paslaugų tiekėjais ir palaikymas 
iš aplinkinių ir kolegų padėjo apsi-
spręsti siekti direktorės posto. Mano 
pranašumas prieš kitus kandidatus 
buvo mano darbo patirtis ir gilesnis 
žinojimas apie turizmą Anykščių 
rajone, perspektyvų matymas. 

- Kaip manote, kodėl prieš ke-
letą metų Anykščių turizmo infor-
macijos centro veikla sulaukdavo 
tiek daug kritikos?

- Turizmo sritis yra labai dinamiš-
ka. Viskas labai greitai kinta, todėl 
kartais būna sudėtinga viską suspėti 
laiku.  Tai ir gali turėti įtakos įvairios 
kritikos atsiradimui ir nepasitenkini-
mui turizmo centro veikla.

 - Kaip žadate organizuoti 
Anykščių turizmo informacijos 
centro veiklą? Kokie Jūsų svar-
biausi siekiai, uždaviniai, tikslai? 
Kokiomis priemonėmis to sieksi-
te?

- Pagrindinis tikslas - formuoti 
ir stiprinti rajono kaip turizmui pa-
trauklaus krašto įvaizdį, Lietuvoje ir 
tikslinėse užsienio rinkose, tinkamai 
atstovaujant oficialiuose priėmimuo-
se, verslo misijose, parodose, ben-
draujant su žiniasklaidos atstovais, 

Pranašumas – gilesnis žinojimas 
apie rajono turizmą

savivaldybėje ir kitose institucijose, 
prisidedant prie rajono ekonominės 
ir aplinkos gerovės stiprinimo.

 - Kaip manote, ar tikslinga 
Anykščių turizmo informacijos 
centrą ir  pramogų ir sporto cen-
trą „Kalita“ reorganizuoti į dvi 
savarankiškas įstaigas?

 - Šiai dienai manau, kad nėra bū-
tinybės atskirti šias dvi įstaigas. Jei-
gu žiūrėti į praktiką kitų Lietuvoje 
veikiančių turizmo centrų, tai dalis 
iš jų administruoja vienokį ar kitokį 
objektą, tad Anykščiai - ne išimtis. 

- Anykščių 
turizmo infor-
macijos centras 
įsigijo pramo-
ginį traukinį. 
Ar nemanote, 
kad tokias pas-
laugas vis dėlto 
turėtų teikti verslo subjektai? 

- Apie pramoginį traukinuką buvo 
kalbama jau labai senai, tačiau iki 
šiol niekas nesiryžo to padaryti. Ko-
dėl to nepadarė privatus verslas, at-
sakyti negaliu. Tiesiog buvome ini-
ciatyvūs, iškėlėme mintį į viešumą. 
Šiuo klausimu kalbėjome su savival-
dybės atstovais, rajono Taryba ir ga-
vome pritarimą. Dabar džiaugiamės 
galėdami lankytojams pasiūlyti nau-
ją pramogą.

- Iki šiol daug abejonių kildavo 
dėl to, kaip skaičiuojami į Anykš-
čių rajoną atvykstantys poilsiauto-
jai. Ar anksčiau taikyta metodika 
išliks ir ateityje? Jei ne, kaip žada-
te pateikti tikslesnius skaičius?

- Problema ne tik su mūsų miestu, 
bet ir visa Lietuva. Nėra aiškios me-
todikos, kaip suskaičiuoti lankytojus. 
Šiuo klausimu daug diskutuojame ir 
su rajono savivaldybe, ir su kaimo 
turizmo sodybų savininkais, kitais 
turizmo paslaugų tiekėjais. Bando-
me rasti tinkamiausią būdą, tačiau 
tai padaryti nėra lengva. Neįmano-
ma suskaičiuoti pavienių lankytojų, 
kurie atvyksta į miestą. 

- Kokie Jūsų vadovaujamos 
įstaigos santykiai su kaimo tu-
rizmo sodybomis ir kitais verslo 
subjektais? Ar  Anykščių turizmo 
informacijos centro interesantams 
teikiate informaciją apie kaimo 

turizmo sodybų, viešbučių  rea-
lų užimtumą? Kaip vyksta su tai 
susijusi informacinė sklaida, ar ji 
yra mokama?

- Su kaimo turizmo sodybomis, 
kaip ir su kitais turizmo paslaugas 
teikiančiais subjektais, palaikome 
glaudžius ryšius. Siekiame, kad 
mūsų bendravimas būtų ne atsitikti-
nis, bet nuolatinis. Informaciją apie 
užimtumą siunčia patys tiekėjai, turė-
dami ją, mes tikslingai nukreipiame 
lankytojus į laisvas apgyvendinimo 
įstaigas, atsižvelgiant į jų pageida-

vimus. Prašome 
apgyvendinimo 
įstaigų siųsti 
mums informa-
ciją apie laisvas 
vietas, džiugu, 
kad šioje vietoje 
bendradarbiavi-

mas vyksta. Nors vertinant rajono 
užimtumą, laisvų vietų rasti yra su-
dėtinga ir paslaugų tiekėjai neturi ko 
pasiūlyti. Mūsų teikiama informaci-
ja tiek lankytojams, tiek tiekėjams 
yra nemokama. 

- Kaip manote, ar mieste bei 
rajone, kituose miestuose, pakan-
ka informacijos apie Anykščius, 
čia organizuojamas šventes?  Ko-
kie jūsų planai, kad informacinė 
sklaida būtų efektyvesnė?

- Per paskutinius metus Anykščiai 
tapo vienas iš labiausiai lankomų 
Lietuvos miestų. Tam, kad lankytojai 
atvykę galėtų lengvai rasti objektus, 
buvo statomos krypčių nuorodos, 
atnaujintas turizmo centro tinklapis, 
aktyviai naudojamasi socialiniais 
tinklais. Daug bendradarbiaujame 
su spaudos ir televizijos atstovais. 
Aišku, informacijos trūksta, tačiau 
ta linkme dirbama. Šiais metais nu-
matomas pradėti e-rinkodaros pro-
jektas, kuris leis efektyviau pateikti 
informaciją lankytojams. Taip pat 
turime dar ir kitų projektų, susijusių 
su informacijos sklaida. Daug ben-
draujame su Turizmo departamentu, 
dalyvaujame verslo misijose ir paro-
dose, organizuojame infoturus. 

- Ko labiausiai pavydite kole-
goms, dirbantiems kituose šalies 
turizmo informacijos centruose? 
Kurio miesto turizmo informaci-

jos centras yra Jums sektinas pa-
vyzdys? Kodėl?

- Visi turizmo centrai dirba skir-
tingai ir išskirti kažkurio vieno nega-
liu. Aišku, pavydėti galime didžiųjų 
miestų turizmo centrams, kurie gau-
na didesnį finansavimą, turi daugiau 
darbuotojų ir gali įgyvendinti dau-
giau įvairių projektų. Tačiau ir mūsų 
centras kitiems atrodo sektinas pa-
vyzdys ir tai iš ties džiugina. 

- Kokias konkrečiai naujoves 
Anykščių turizmo informaci-
jos centre įgyvendinsite šiemet? 
Įvardinkite, dėl kokių konkrečių 
sprendimų, susijusių su Anykš-
čių turizmo centro veikla, šiemet 
kreipsitės į rajono Tarybą?

- Iki konkrečių darbų įgyvendini-
mo dar yra didelė nematomo darbo 
dalis. Tam, kad įstaigos veikla būtų 
koordinuota ir vystytų veiklą tinka-
ma kryptimi, būtina turėti aiškią stra-
tegiją, tai yra pirmasis mano darbas. 
O toliau - infrastruktūros gerinimas 
ir plėtra, sezoniškumo mažinimas 
Kalitos kalne, teikiamų paslaugų ko-
kybės gerinimas ir kiti darbai, kurių 
planuose yra tikrai nemažai. 

- Kaip manote, ar Anykščių tu-
rizmo informacijos centre pakan-
ka darbuotojų? Kaip vertinate 
dabartines jų darbo sąlygas, gau-
namą atlygį?

Didėjantys lankytojų srautai 
vis verčia peržiūrėti etatų skaičių. 
Šiai dienai darbuotojų turime tiek, 
kiek realiai mums reikia, tam, kad 
užtikrintume kokybišką paslaugų 
teikimą. Ne paslaptis, kad vasaros 
sezonu priimame papildomų žmo-
nių. Turizmo centre dirba puikūs 
darbuotojai, kurie išmano savo 
darbą ir yra kompetentingi jį atlik-
ti tinkamai. Darbo specifika nėra 
lengva. Darbas su žmonėmis visa-
da yra sudėtingas ir reikalaujantis 
kantrybės, o ypač kai lankytojų 
srautai ženkliai išaugo. Visada yra 
kur tobulėti, tad ir šiuo atveju sten-
giamės gerinti darbuotojams darbo 
sąlygas. Džiugu, kad jau pradėti 
darbai dėl naujo turizmo centro 
pastato. 

- Koks didžiausias ir anykštė-
nams bei poilsiautojams pastebi-
miausias Jūsų jau atliktas darbas 
dirbant Anykščių turizmo infor-
macijos centro direktore?

Oficialiai direktore pradėjau dirbti 
tik nuo liepos 28 dienos, tad darbai 
laukia ateityje. Dabar lankytojai ir 
miestelėnai gali džiaugtis pramogi-
niu traukinuku, kurį galiu įvardinti 
kaip matomą visiems atliktą darbą. 

horoskopas
AVINAS. Verslo partneris arba 

klientas reikalaus paramos, garantijų 
arba atsiskaitymų. Galite būti ragina-
mi imtis veiklos, kuriai reikia nemažų 
lėšų ir energijos. Galbūt mėginsite 
kažką rekonstruoti, taisyti, atnaujinti. 

JAUTIS. Gali apvilti žmonės, su 
kuriais dėl kažko svarbaus susitarėte. 
Galbūt staiga pasijusite labai priklau-
somi nuo nesuprantamų įtakų, jėgų. 
Būkite kantrūs, taktiški, ieškokite kitų 
variantų, jeigu nepasisekė.

DVYNIAI. Vikriai suksitės įpras-
tiniame reikalų bei kontaktų verpete, 
tačiau nuotaiką prastins suvokimas, 
kad kažką turite koreguoti, keisti. 
Dėl darbo reikalų gali susikirsti jūsų 

ir dalykinių partnerių nuomonės bei 
interesai.

VĖŽYS. Jums itin rūpės draugų, 
mylimų žmonių ir vaikų poreikiai 
bei interesai arba jie tiesiog privers 
atkreipti į juos dėmesį tam tikrais po-
elgiais, planais. 

LIŪTAS. Stokosite optimizmo, 
susivaldymo ir takto bendraujant, no-
rėsis kritikuoti, priekaištauti, raginti. 
Naudingiausia būtų pradėti nuo savi-
kritikos ir individualių pokyčių.

MERGELĖ. Darbus, kurie gerai 
suplanuoti ir jau pradėti, palanku tęs-
ti. Nepritrūks nei ryžto, nei energijos. 
Labiau seksis įgyvendinti teisingus ir 
protingus siekius, tad nenustebkite, 
jei koks slidus reikalas neišdegs. 

SVARSTYKLĖS. Tikriausiai iš-

leisite pinigų, samdydami talkininkus 
ar pirkdami daiktus, kurie palengvina 
darbą. Artimas žmogus pritars jūsų 
užsidegimui ir išlaidoms bei skatins 
šiek tiek neįprastai elgtis. Tik nerizi-
kuokite svetimais pinigais bei turtu.

SKORPIONAS. Situacija gali 
būti įdomi, tačiau įtempta. Gali ap-
vilti žmogus, iš kurio daug tikėjotės. 
Regis, paisysite tik savo nuomonės 
bei interesų. Tokiu būdu galite įsigyti 
naujų priešų, o ne sąjungininkų.

ŠAULYS. Būsite svajingai nusitei-
kę. Regis, taip paveiks simpatiško as-
mens rodoma simpatija, numatomas 
uždarbis ar kitokia nauda. Dėl savo 
patiklumo galite nepastebėti užkulisi-
nių klastų ir intrigų. 

OŽIARAGIS. Asmenines pro-

blemas išspęsti jums mėgins padėti 
artimieji, draugai. Galbūt gausite kiek 
avantiūristišką pasiūlymą. Turbūt bus 
gundymų investuoti, ryžtis finansinei 
rizikai. 

VANDENIS. Darbų kupina diena. 
Galbūt teks priimti atsakingus sprendi-
mus. Gana lengva apsigauti, pasiduoti 
netikusiai pagundai, viešai apsijuokti 
ir pan. Jeigu jums neduoda ramybės 
baimės, prietarai, gali padėti filosofinis 
požiūris į gyvenimą ir save. 

ŽUVYS. Itin aktualūs bus su 
mokslu, teisėtvarka, kultūra, užsieniu 
susiję reikalai. Tikėtina, jog gausite 
žinią, kuri privers nerimauti. Nelen-
gva bus apsispręsti, jei gausite pa-
siūlymą keisti darbą, leistis į kelionę, 
komandiruotę.

linas BiTVinskAs

Darbas Lietuvoje yra vertybė. 
Bet negalvokit, kad jeigu jūs 
dirbat, tai už tai jums priklauso 
medalis. Jums priklauso mokėti 
mokesčius. Šiuolaikinėje vals-
tybėje nedirbantis žmogus kai 
kam yra dar didesnė vertybė. 
Viskas pas mus atvirkščiai. Eu-
ropos Sąjunga bedarbių integra-
cijai į darbo rinką 2014–2020 
metais Lietuvai skyrė beveik 
150 milijonų eurų, dar apie 30 
mln. eurų į tą pačią programą 
pateks iš Lietuvos biudžeto. 
Taigi, susidaro solidi 180 mili-
jonų suma. Už tiek pinigų būtų 
galima turbūt Lietuvos bedar-
bius gerai išlaikyti tuos 6 metus. 
Žinoma, žmogui neturėti darbo 
yra nelaimė, bet tik ne valdžios 
institucijoms. Galima padaryti 
puikų biznį. 

Socialinėms įmonėms 2015–
2016 metais numatyta beveik 
21 mln. eurų ES paramos. 
Žmonės iki 29 metų gali daly-
vauti dviejuose projektuose – jų 
susipažinimui su darbo rinka ir 
mokymams bei įsitvirtinimui 
joje numatyta beveik 70 mln. 
eurų. Projektui „Atrask save“ 
iki 2018 metų rudens numatyta 
išleisti 33,798 mln. eurų, o jei-
gu nepavyksta susirasti darbo, 
tam skirtas projektas „Naujas 
startas“ su 35,375 mln. eurų 
biudžetu. Ilgalaikių bedarbių 
įdarbinimo rėmimui visoms ša-
lies biržoms numatyta 18,138 
mln. eurų. Nekvalifikuotų be-
darbių kompetencijoms didinti 
skirta 35,348 mln. eurų, pagal-
bai neįgaliesiems – 7,588 mln. 
eurų, vyresnio amžiaus bedar-
bių rėmimui – 20,27 mln. eurų, 
ir t.t. 

Matot, kokia vertybė yra be-
darbis.    

...darbas su žmonėmis vi-
sada yra sudėtingas ir reika-
laujantis kantrybės, o ypač 
kai lankytojų srautai žen-
kliai išaugo...
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įvairūs

Redaktorius

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.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

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

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,45 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,25 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Moka brangiai. 

Tel. (8-604) 84051.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui. 

Tel: (8-613) 74861.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyve-
nimui. 

Tel. (8-698) 49854

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus, motociklus, 
traktorius. 

Tel. (8-601) 53942.

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius, motociklus, mopedus, 
sunkvežimius, traktorius.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. 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.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel.: (8-603) 40316, (8-609) 00890.

Kita

UAB „Tolmana“ brangiai - juodąjį 
metalo laužą. Klientui pageidaujant 
pasiima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

Bendrovė - grūdus, kviečius, mie-
žius, rapsus, žirnius. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Jeigu Jūsų ūkį nusiaubė plėš-
rūnai ar nesisekė prisiauginti 

paukščių – nenusiminkite.

Jums pasirengęs padėti 
Vladislovo Tamošiūno paukščių 
ūkis.  

Siūlome Jums paaugintų kala-
kutų, broilerių jauniklių bei  aukšto 
produktyvumo dedančių vištų.

Tel. (8-687) 78274.

Gaminame ir 
montuojame 
paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
tvarkome kapavietes. 
30 metų patirtis. 
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

Dovanoja

Gražius jaunus dekoratyvinius 
triušiukus.

Tel. (8-615) 18380.

Virtuvės baldus.
Tel. (8-610) 91553.

Mėšlą išsivežti savo transportu.
Tel. (8-687) 81480.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm  skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Atnaujina baldus: sofas, lovas, 
čiužinius, kėdes, kampus. Keičia 
spyruokles, poroloną, gobeleną, 
eko ar natūralią odą. Gamina 
čiužinius, sėdmaišius. Pasiima ir 
parveža. 

Tel. (8-610) 10341.
atnaujinkbaldus@gmail.com.

Šiltina fasadus. Atlieka fasadų 
apdailos darbus. Tinkuoja, deda 
dekoratyvinį tinką. Dengia stogus. 
Mūro darbai. 

Tel. (8-676) 52289.

Valstybės įmonė Registrų centras
organizuoja žemės ir statinių masinio 

vertinimo dokumentų viešą svarstymą
Valstybės įmonė Registrų centras, vykdydama jai pavestas 

funkcijas, atliko žemės ir statinių masinį vertinimą bei pa-
rengė naujas žemės ir statinių masinio vertinimo ataskaitas. 
Informuojame, kad žemės ir statinių masinio vertinimo doku-
mentų viešas svarstymas vyks š. m. rugsėjo 19 d.–rugsėjo 
30 d. Masinio vertinimo dokumentai ir projektinės vidutinės 
rinkos vertės viešo svarstymo metu bus skelbiami Registrų 
centro interneto svetainėje www.registrucentras.lt.

Anykščių r., Ignalinos r., Molėtų r., Utenos r., Zarasų r. ir 
Visagino savivaldybių žemės ir statinių masinio vertinimo 
dokumentų viešas aptarimas vyks š. m. rugsėjo 20 d. ir rug-
sėjo 22 d. 8–12 val. bei rugsėjo 27 d. ir rugsėjo 29 d. 13–17 
val. Registrų centro Utenos filiale (Kauno g. 20, Utena), 220 
kabinete. 

Kviečiame dalyvauti ir pareikšti savo pastabas bei pa-
siūlymus. 

Valstybės įmonė Registrų centras

Nekilnojamasis turtas

Namą N. Elmininkuose (2 a. mū-
rinis, ūkinis, 0,5 ha žemės, sodas, 
visos komunikacijos).

Tel. (8-685) 33738.

“Šaltupio” sodų bendrijoje - sodą 
su nameliu.

Tel. (8-610) 29407.

Padės sėkmingai parduoti aukš-
čiausia rinkos kaina įvairų nekil-
nojamąjį turtą. 

Tel. (8-683) 32523.

Kuras

Skaldytas lapuočių malkas. Turi ir 
sausų. Pristatymas nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

Beržines, juodalksnio malkas 
kaladėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Medienos atraižas pakais, 
supjautas. Malkas kaladėmis. 
Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

Kita

Braškių daigus.
Tel. (8-673) 46078.

Nuolat ūkininkas - mėsinių kiau-
lių skerdieną 40-50 kg tik kaimiš-
kai svilintos dujomis. Atvėsintos, 
subproduktai. Pristato nemokamai 
ir greitai. 

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

Spalius apšiltinimui. Supakuoti. 
Pristato.

Tel. (8-663) 53216.

Socialinės įmonės statuso sie-
kianti medienos apdirbimo įmonė 
ieško staliaus staklininko su patirti-
mi darbui Anykščiuose. Pirmenybė 
teikiama dalinį darbingumą (neįga-
lumą) turintiems kandidatams. 

Tel. (8-683) 06558.
  
Burbiškio agroserviso koope-

ratyvas plečia veiklą ir ieško me-
chanizatorių  bei gyvulininkystės 
darbuotojų.

Tel. (8-682) 97420.

Mini ekskavatoriaus paslaugos.
Tel. (8-606) 02944, Rokiškis.

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

Tel. (8-650) 63678.

UAB „Palink“ ieško
 Kasininko (-ės) - pardavėjo 

(-os) ir Vyr.kasininko (-ės) – 
pardavėjo (-os) 

darbui IKI parduotuvėje  
Anykščiuose (J.Biliūno g. 13, 

Anykščiai). 

Telefonas pasiteirauti: 
8-656-37378 (Edita) 

arba kreipkitės tiesiogiai į 
parduotuvės administraciją.
Savo gyvenimo aprašymus 

galite siųsti el. paštu: 
atranka@iki.lt 

Organizuojame visų kategorijų vairavimo mokymo kursus 
(informacija tel. (8-657) 72987). 

Vykdome papildomus vairavimo kursus pažeidusiems KET. 
Būtina išankstinė registracija tel. (8-657) 68156,

Liudiškių g. 29, Anykščiai UAB “Jonroka”
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anekdotas

šiandien

rugsėjo 7 d.

rugsėjo 8 d.

rugsėjo 9 d.

rugsėjo 6 - 9 d. priešpilnis.

Beata, Faustas, Vaištautas, 
Tautenė.

vardadieniai

mėnulis

Klodoaldas, Pulcherija, Re-
gina, Bartas, Bartė, Palmira, 
Klodas.

Adrijonas, Marija, Liaugau-
das, Daumantė, Klementina.

Serapina, Sergijus, Argintas, 
Ramutė, Sonata.

oras

+12

+20

sprintas

redaktorei nežinantNNN

MOZAIKA

Ant Šeimyniškėlių piliakalnio 
prismaigstyta kuoliukų, todėl įta-
rūs anykštėnai sunerimo – ar tik 
nesidalina ponai sklypų prestiži-
nėje vietoje? Įtarimą dar labiau su-
tvirtina faktas, jog ir kelias iki pat 
piliakalnio viršaus atvestas.  

Deja, skandalo nėra, piliakalnio 
niekas neprivatizuoja. Kaip ir buvo 
žadėta, ant jo bus statomas vienin-
telis trobesys – medinė pilis. Kuo-
liukai sužymėtos vietos, kur bus 
gręžiami pamatai.

Panašu, kad medinės pilies sta-
tybų darbus ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio susmaigstydama kuo-
liukus pradėjo pati pilies statybų 
konkurso laimėtoja UAB „Povilo 
Gurklio firma“ iš Kupiškio. Paruo-
šiamajame pilies statybų darbų eta-
pe buvo nutiestas apie 400 metrų 
ilgio kelias, kuriuo ant piliakalnio 
važiuos sunkiasvorė technika. Ta-
čiau kelią tiesė ne rangos konkurso 
laimėtojas, o jo persamdytas su-
brangovas Anykščių įmonė UAB 
„Termotaupa“. 

Piliakalnis neprivatizuojamas

Kelias ir kuoliukai galėtų būti privatizacijos požymiu.
Vidmanto ŠMiGelskO nuotr.

Užeina į gyvūnų parduotuvę 
maža mergaitė ir sako:

– Noriu nusipirkti mažą triušiu-
ką.

Pardavėjas iš karto pasiūlo:
– Gal šitą.
– Jis toks pūkuotas? O gal šitą?
– Žiūrėk, kokios didelės jo 

akys!
Mergaitė, šaltai:
– Mano smaugliui tai vienodai.

***

Turgus …
Pirkėjas pardavėjui:
– Sakykit, prašau, kodėl ant ki-

logramo agurkų pas jus užrašyta 
3.50 €, o pas jūsų kaimynę 3 €?

Pardavėjas:
– Todėl, kad ji nemoka naudo-

tis kalkuliatorium, nežino, kas yra 
centai, ir iš viso ji kitatautė …

***

Naujojo ruso dukrelė sugrįžta iš 
mokyklos, kurioje liepė sukurti pa-
sakojimą apie labai neturtingą šei-
mą. Ji pradėjo taip: „Gyveno kartą 
labai neturtinga šeima. Tėvas buvo 
vargšas dujų koncerno generalinis 
direktorius, mama – neturtinga 
kelių grožio salonų, soliariumų ir 
pirčių tinklo vadovė. Jų vairuoto-
jas buvo dar neturtingesnis, sodi-
ninkas – visai neturtingas, o trys 
tarnaitės buvo tiesiog visiškos 
vargšės…“

Seniūnijos. Rugsėjo 3 d. Uteno-
je rinkosi Anykščių,  Biržų, Pasva-
lio, Rokiškio, Kupiškio, Utenos, 
Zarasų  rajonų ir Panevėžio miesto 
komandos. Vyko 11 sporto šakų 
IX-ųjų Seniūnijų žaidynių II etapo 
varžybos. Anykščių rajonui atsto-
vavo penkios komandos: Anykščių 
seniūnijos šaškininkai, krepšinin-
kai (vyrai), krepšininkai (senjo-
rai), Kavarsko – šachmatininkai, 
Skiemonių -  smiginio komanda. 
Čempionės vardą seniūnų trikovės 
varžybose iškovojo Skiemonių se-
niūnijos seniūno pavaduotoja Bi-
rutė Kirkienė. Į finalinį Seniūnijų 
žaidynių etapą, kuris vyks rugsėjo 
17 d. Kėdainiuose,  iškovoją pir-
mąją vietą pateko Anykščių seniū-
nijos šaškininkai (Zita Sriubienė, 
Valdemaras Veršulis ir Donatas 
Nargėlas)  ir trečiąją vietą užėmę 
krepšininkai senjorai (Rimgaudas 
Ridikas, Arūnas Pupelis, Nerijus 
Vildžius ir Dangiras Raščius). Ke-
tvirtas vietas pelnė Anykščių seniū-
nijos vyrų krepšinio 3×3 komanda 
(Irmantas Agafanovas, Martynas 
Taleišis, Aurimas Ramansevičius) 
ir Kavarsko seniūnijos šachmati-
ninkai (Mindaugas Paškevičius, 
Vytautas Kvieska, Loreta Mika-
lauskienė). Penktą vietą užėmė 
Skiemonių seniūnijos smiginio ko-
manda (Birutė Kirkienė, Albertas 
Miliukas, Žydrūnas Požela).

Šventė. Rugsėjo 1 d. Anykščių 
miesto parke šurmuliavo neforma-
liojo vaikų švietimo mugė. Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto centras 
vaikus ir tėvelius sukvietė į „Smal-
sumo puotą“, kurioje išradingai 
pristatė kiekvieną sporto šaką. Čia 
vyko „Vikrusis futboliukas“, jaunų-
jų krepšininkų turnyras, mergaičių 
krepšinio varžybos. Pertraukėlių 
metu vaikai dalyvavo „Baudų trau-
kinuke“, „Taikliausio ir vikriausio 
tritaškininko konkurse“ .

Pokemonai, išeikite: 
Prancūzija nenori šių 
padarų savo mokyklose

Legendiniai pokemonai, dėme-
sio: jus netrukus gali pašalinti iš 
Prancūzijos mokyklų.

Prancūzijos švietimo ministrė 
Naža Valo Belkasem (Najat Val-
laud-Belkacem) pirmadienį iš-
reiškė nuomonę, kad populiariojo 
žaidimo išmaniesiems telefonams 
“Pokemon Go” kūrėjai turėtų ne-
besiųsti labiausiai medžiojamų 
pokemonų į realias mokyklas, 
praneša naujienų agentūra AP.

Ji teigė ketinanti susitikti su 
žaidimo kūrėjos, kompanijos 
“Niantic Inc.” atstovais, kad 
jiems paaiškintų, jog šis žaidi-
mas skatina į mokyklas užsukti 
įvairius prašalaičius. Jos many-
mu, retų, kitaip - “legendinių”, 
pokemonų paieška kelia didžiau-
sią grėsmę saugumui, nes skati-
na į mokyklas užeiti įvairiausius 
žmones.

Prancūzijoje vis dar galioja 
nepaprastoji padėtis, įsigaliojusi 
po lapkričio išpuolių Paryžiuje 
ir praėjusio mėnesio žudynių Ni-
coje.

Švietimo ministrės teigimu, 
mokyklų direktoriai jau gali 
kreiptis į kompaniją “Niantic” 
internetu su prašymu, kad jų mo-
kykla būtų pašalinta iš šio žaidi-
mo žemėlapio.

Didžioji panda išbraukta 
iš nykstančių gyvūnų rūšių 
sąrašo

Gamtosaugininkams ne vieną 
dešimtmetį dėjus pastangas ją iš-
saugoti, didžioji panda pagaliau 
nebėra priskiriama prie nykstan-
čių rūšių, praneša BBC.

Oficialusis šio visų mylimo gy-
vūno statusas pasikeitė iš “nyks-
tančio” į “pažeidžiamą”. Tai 
lėmė pandų populiacijos Kinijoje 
išaugimas. 

Apie šį pokytį pranešta atnauji-
nus Tarptautinės gamtos išsaugo-

jimo sąjungos (TGIS) sudaromą 
Tarptautinę raudonąją knygą. 

Deja, knygos atnaujinimas at-
nešė ir blogų žinių. Kalnų gorila 
- didžiausias pasaulio žinduolis - 
tapo nykstančia rūšimi.

Kinijos, pandą vadinančios 
savo nacionaliniu gyvūnu, dėtos 
pastangos davė vaisių ir pandų 
populiacija išaugo. Naujausiais 
duomenimis, šiuo metu laisvėje 
gyvena 1864 suaugusios pandos. 
Tiksliai nėra žinoma, kiek jos turi 
jauniklių, tačiau manoma, kad 
priskaičiavus juos iš viso pasau-
lyje gyvena apie 2060 didžiųjų 
pandų. 

“Kelių tyrimų duomenys rodo, 
kad prieš tai vykęs pandų popu-
liacijos mažėjimas buvo sustab-
dytas ir jų populiacija ėmė aug-
ti”, - rašoma TGIS išplatintame 
pranešime.

“Pagerėjęs statusas patvirtina, 
kad Kinijos vyriausybės pastan-
gos išsaugoti šią rūšį yra vaisin-
gos”, - teigiama pranešime.

Tačiau šis pandų skaičiaus iš-
augimas gali būti laikinas, įspė-
jo TGIS. Dėl klimato kaitos per 
ateinančius 80 metų gali išnykti 
daugiau nei trečdalis pandų gy-
venamų bambukų miškų. Dėl 
šios priežasties pandų populiacija 
ateityje turėtų mažėti.

Norint išsaugoti šią gyvūnų 
rūšį, būtina ir toliau taikyti veiks-
mingas miškų apsaugos priemo-
nes bei malšinti iškylančias grės-
mes, rašoma pranešime. 

Vilniuje šeštadienį rinksis 
viso pasaulio barzdočiai

Kiekvieną pirmąjį rugsėjo šeš-
tadienį švenčiama Pasaulio barz-
dų diena. Jau ketvirtąją šventę 
organizuojantis Lietuvos barzdų 
klubas nusprendė progą sutikti 
pažodžiui ir pakvietė vilniečius 
bei miesto svečius pakeliauti po 
pasaulį barzdomis.

Šeštadienį šventė, kaip jau 
įprasta, prasidės tradicine akty-
viausių Barzdų klubo narių ir jų 

draugų eisena Vokiečių gatvėje. 
Keliasdešimt barzdočių su klubo 
prezidentu ir vėliava savo žygį 
pradės 15 valandą ir judės šven-
tės epicentro - baro „Peronas” ša-
lia geležinkelio stoties - link.

Nuo 16 valandos prasidės įdo-
miausioji dalis barzdočiams ir 
dar tik ketinantiems auginti barz-
das. „Perone” įsikurs dešimtys 
barzdaskutyklų, kosmetikos ir 
aksesuarų atstovų, kurie patars ir 
padės puoselėti vyrišką grožį. 

17 valandą prasidės viktorina 
„Beard Story”. Pernai šis užsiė-
mimas sulaukė didelio susidomė-
jimo, todėl organizatoriai net ne-
abejoja, kad šiemet barzdų faktų 
ekspertų bus dar daugiau.

Vienu didžiausių vakaro akcen-
tų turėtų tapti fotografijos projek-
tas „Pasaulio barzdos”. Šventės 
svečiai galės išsirinkti šalį ir čia 
pat bus aprengti tradiciniais jos 
apdarais bei nufotografuoti trau-
kinių fone. 

19 valandą bus duotas startas 
Lietuvos barzdų čempionatui. 
Barzdočiai varžysis dvejose rung-
tyse: pilnos barzdos ir laisvojo 
stiliaus. Iš patikimų ekspertų su-
daryta komisija žada atsižvelgti ir 
į publikos reakcijas, todėl vakaro 
numylėtinis galės visus metus 
džiaugtis pelnytai užsitarnautu 
gražiausios barzdos titulu.

Kaip ir kiekvienais metais Pa-
saulio barzdų diena Lietuvoje bus 
pažymėta naujais Barzdų klubo 
prezidento rinkimais. Šeštadienį 
savo regalijas perduos dabartinis 
Barzdų klubo prezidentas Valdas 
Samkus. 

JAV: stodami į Džordžtauno 
universitetą, vergų 
palikuoniai  turės pirmenybę

Džordžtauno universitetas Va-
šingtone nusprendė teikti pirme-
nybę į šią JAV aukštąją mokyklą 
stojantiems jėzuitų vergų pali-
kuoniams iš Merilendo valstijos. 
Tai ketvirtadienį pranešė nau-
jienų agentūra “The Associated 
Press”.

Taip katalikiška mokymo įstai-
ga nori išpirkti universiteto kaltę 
už dalyvavimą vergų prekyboje. 
Mat 1838 metais du dvasininkai, 
tuo metu vadovavę universitetui, 

pardavė 242 vergus, kad padeng-
tų jo skolas.

Pasak universiteto rektoriaus 
Džono De Džojos (John De-
Gioia), tiksliai nustačius vergų 
palikuonių tapatybę, prasidės jų 
priėmimas į aukštąją mokyklą.


