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

 Sveikinimo kaina – 16 eurų.

Šiukšlių konteinerius perkels 
į požemines aikšteles Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Rugsėjo pradžioje posėdžiavusi rajono Taryba pritarė savivaldybės dalyvavimui projekte „Komuna-
linių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybėje“. Sekant užsienio šalių pa-
vyzdžiu Anykščių rajone iki 2020 metų planuojama įrengti pusiau požemines konteinerių aikšteles.

Teigiama, kad antžeminiai konteineriai Anykščiuose sunkiai suderinami su vizualiai estetiška 
aplinka.

Vietovė prie Latavos upelio 
rašytiniuose šaltiniuose minima 
nuo 1596 metų. Latavėnų kai-
me buvusį dvarą XIX a. ir XX 
a. pradžioje valdė Okuličių šei-
ma. Iš Mykolo Okuličiaus dva-
rą paveldėjo sūnus Kazimieras 
Okuličius, jam mirus dvare šei-
mininkavo išsilavinusi moteris 
Juzefa Okuličienė, jo našlė, kuri 
aprašė savo laikmečio Latavėnų 
kaimo įvykius. Okuličių šeima 
buvo ištremta, dvaras sunyko, 
liko tik parko žymės su giminės 
iniciatyva pastatytu atminimo 
kryžiumi .

Latavėnai dar pamena Okuličių dvaro 
šviesuolius

„Latavos krašto apvažiavimo“ dalyviai kyla į kalvą, kurioje kadaise stovėjo ponų Okuličių rūmai.

Rajono Tarybos narys, social-
demokratas Egidijus Šilaika 
mano, kad rajone yra kur kas 
svarbesnių klausimų nei ko-
munalinių atliekų infrastruk-
tūros plėtra.
jono jUneViČiAUs nuotr.  

Požeminių konteinerių aikštelių 
skaičius jau nustatytas

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorės Venetos 
Veršulytės įsakymu jau  patvirtinta 

konteinerių aikštelių Anykščių mies-
te ir rajone išdėstymo schema. Re-
miantis Valstybinio atliekų tvarkymo 
2014–2020 metų plano nuostatomis, 
Anykščių rajone numatoma įrengti 
31 pusiau požeminę konteinerių aikš-

telę su 174 įvairaus tūrio ir paskirties 
konteineriais (nuo 1,3 kub. m iki 5 
kub. m tūrio konteinerius, skirtus 
mišrioms komunalinėms atliekoms, 
stiklui, plastikui, popieriui ir kartonui 
bei maisto atliekoms) bei planuojama 

modernizuoti didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikštelę ir įsigyti tris kon-
teinerius: statybos ir griovimo, stiklo 
bei plastiko atliekoms surinkti.

Rajono ūkininkai dirbs toliau 
Romualdas BALSYS, Anykš-

čių rajono tarybos narys, ūki-
ninkas: „Kaip ten ta viena ar 
dvi kiaulės uždarytos garde 
gali platinti ligą, man tai nela-
bai suvokiama. “

Rudens darbų 
užbaigtuvės – su 
nauju rekordu

Leonas Alesionka: 
“Kam gi mokytis 
lietuvių, latvių ar estų 
kalbų, jei  greitai 
jomis nebebus su kuo 
kalbėtis?” 

Pradžia. Rytoj, rugsėjo 28 dieną, 
15 valandą į pirmą susitikimą ren-
kasi „Anykštos“ jaunųjų žurnalistų 
mokyklėlės mokiniai. Susitikimas 
vyks „Anykštos“ redakcijoje 15 va-
landą. 

Komandiruotė. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos direk-
torė Veneta Veršulytė rugsėjo 28-30 
d. išvyksta į Krzyzowa (Lenkija), 
kur dalyvaus Erasmus + strateginės 
partnerystės projekto „Strateginė 
partnerystė įgyvendinant dualinę sis-
temą“ baigiamojoje konferencijoje.

Vilkai. Naktį iš rugsėjo 25-osios į 
26-ąją Katlioriškių kaime (Debeikių 
sen.) rastos dvi vilkų papjautos avys. 

Bendrabutis. Anykščių tech-
nologijos mokykla savivaldybės 
administracijai siūlo perimti savo 
nuosavybėn mokyklos nenaudojamą 
ir nereikalingą bendrabutį Ažupiečių 
g. 2, tačiau to daryti savivaldybės 
administracija nelinkusi. Paskaičiuo-
ta, kad Anykščių rajono savivaldybė 
už bendrabučio renovacijai skirtas 
lėšas galėtų įsigyti 100-200 butų so-
cialinio būsto fondui.

Pretendentai. Vakar buvo pasku-
tinė diena, kai savivaldybė laukė 
pretendentų užimti Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėjo parei-
gas dokumentų. Iki tol savivaldybė 
buvo gavusi trijų asmenų, panorusių 
dalyvauti konkurse, dokumentus.

Restauracija. Praeitą savaitę 
Anykščiuose buvo restauruojamas ra-
šytojo Antano Baranausko paminklas. 
Prie paminklo kartu su pagalbininkais 
plušėjo skulptūros autorius, skulpto-
rius Arūnas Sakalauskas. Ypatingas 
dėmesys buvo skiriamas viršutinei 
skulptūros daliai. Komentuoti, kokie 
darbai buvo atliekami, skulptorius A. 
Sakalauskas nepanoro.

Uogos. „Anykščių vynas“ jau su-
pirko apie 70 tonų aronijų uogų ir 
pradėjo šiųmečio vyno gamybą. Šią 
vasarą uogoms subręsti užteko ir ši-
lumos, ir drėgmės – aronijos gausiai 
derėjo ir šalies pietuose, kur jos prino-
ko anksčiau, ir vakarinėje dalyje, kur 
derlius buvo vėlesnis ir kiek mažes-
nių uogų, tačiau augintojai jų gausa 
nesiskundė. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Įsibrovėliai. 2016-09-21, apie 

10.30 val., pastebėta, jog įsibrauta 
į Svėdasų seniūnijos girininkijos 
pagalbinį pastatą – garažą Svėdasų 
seniūnijos Čiukų kaime. Pavogta 
krosnis ATMA, jos priedai, aliumi-

ninės trijų dalių kopėčios, dažai, kitas 
inventorius, įrankiai. Žala tikslinama.

Parduotuvė. 2016-09-21, apie 
7.30 val., pastebėta, jog įsibrauta į 
parduotuvę “Žiburys”, esančią Rubi-
kių kaime. Pavogti pinigai, alkoholi-
niai gėrimai, tabako gaminiai, maisto 
produktai. Padaryta žala nustatinėja-

Palapinė. Vilniuje, V. Kudirkos 
aikštėje, Jungtinių Tautų pabėgėlių 
agentūra pastatė palapinę. Kad į ją 
užėję vilniečiai suvoktų, kaip jau-
čiasi iš Artimųjų Rytų išvaryti, nuo 
karo ir bado pasprukę pabėgėliai. O 
jų po Europą ar pakeliui į Europą 
jau blaškosi 65 milijonai.

Interpialiacija. Paskutinę darbo 
savaitę prieš Seimo rinkimus par-
lamentarai svarstys interpeliacijas 
dviem ministrams. Valdantieji pro-
gnozuoja, kad procedūra baigsis 
šnipštu, o opozicija džiaugiasi bet 
kokiu viešumo proveržiu.  Visą 
kadenciją saikingai interpeliacijų 
botagu mojavęs Seimas baigdamas 
darbą surengs “egzaminą” iš karto 
dviem ministrams: krašto apsaugos 
- Juozui Olekui ir žemės ūkio - Vir-
ginijai Baltraitienei. 

Minėjo. Uostamiestyje prisimin-
tos Lietuvos žydų genocido aukos. 
Jautraus minėjimo metu susirinku-
sieji dalijosi savo mintimis, skau-
džių istorinių įvykių nepamiršti 
ragino uostamiesčio moksleivių, 
žydų bendruomenės bei miesto val-
džios atstovai. 

Piliakalniai. Pagal piliakalnių 
tankumą Lietuva pirmauja Europo-
je, dabartinėje šalies teritorijoje jų 
buvo apie 1 000, iki šių dienų išli-
ko 850. Jie yra unikalios, archaiš-
kos lietuvių tautos vertybės, kurių 
reikšmė iki šiol neįsisąmoninta, o 
apsauga - nepakankama. 

Apsauga. Seimo pirmininkę Lo-
retą Graužinienę saugo su Kauno 
nusikalstamu pasauliu siejamo 
Mindaugo Ratkevičiaus mylimoji 
ir jo vaiko motina. 2015 m. pava-
sarį Kaune skustagalviams vyrams 
mušant ir grasinant šaunamuoju 
ginklu bei peiliu, kai buvo bando-
ma pagrobti du asmenis, Krimina-
linės policijos pareigūnai užpuoli-
kams netikėtai uždėjo antrankius. 
Paradoksas: vienam iš įtariamųjų, 
kuriam buvo inkriminuojama su-
būrus ginkluotą gaują, Mindaugui 
Ratkevičiui, skirtingai nei kitiems 
sulaikytiesiems, netrukus atsivėrė 
areštinės durys. Tam įtakos turėjo 
ir faktas, kad jis gyvena ir augina 
vaiką kartu su Raimonda Gedutyte, 
dirbančia Vadovybės apsaugos de-
partamente. 

Emigrantas. Iki gyvos galvos už 
17-metės švedės Lizos Holm nužu-
dymą nuteistas ir Švedijos kalėjime 
paskirtą bausmę atliekantis Radvi-
liškio rajono gyventojas 36 metų 
Nerijus Bilevičius veržiasi į Lietu-
vą: nuteistasis kreipėsi į Švedijos 
tarnybas ir paprašė leidimo perkelti 
jį į Lietuvą, teigdamas, jog nenori 
būti šalyje, kurios kalbos nesupran-
ta, be to, negali būti toli nuo artimų-
jų, kurie negali jo net aplankyti. 

Atžala. Holivudo aktorius Melas 
Gibsonas ruošiasi tapti tėvu devintą 
kartą. Tai pranešė žurnalas “Peo-
ple”, remdamasis aktoriaus atstovu. 
Anksčiau žiniasklaida spėliojo, kad 
M. Gibsono draugė 25 metų Roza-
linda Ros yra nėščia. Dabar akto-
riaus atstovas tai patvirtino. Pasak 
jo, kūdikis turėtų gimti ateinančių 
metų pradžioje. 60 metų aktorius 
jau turi aštuonis vaikus: septynis 
pagimdė buvusi žmona Robin Mur, 
vieną - buvusi draugė Oksana Gri-
gorjeva. Vyriausiajai M. Gibsono 
atžalai jau 36 metai, jauniausiajai - 
šešeri, pažymi portalas TMZ.

Parengta pagal 
Bns informaciją

ma.
Pinigai. 2016-09-22 gautas piliečio 

pareiškimas, kad atsibudęs namuo-
se Skiemonių seniūnijoje kambario 
spintos stalčiuje pasigedo 200 eurų 
ir 10 zlotų. Įtariama, kad šie pinigai 
buvo pavogti. Nuostolis - 202,50 eurų 
turtinė žala.

Dviratis. 2016-09-25 gautas pilie-
tės, gimusios  1979 m., gyvenančios 
Anykščiuose, pareiškimas, kad 2016-
09-25, apie 10.00 val., Anykščiuose 
pastebėjo, jog iš bendro naudojimo 
koridoriaus pavogtas jai priklausan-
tis dviratis SCCOT. Nuostolis – 300 
eurų.

Rudens darbų užbaigtuvės – su nauju rekordu
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščiuose buvo švenčiamos Obuolinės. Šventėje  pagerbti geriausi rajono ūkininkai 
bei gražiausiai savo aplinką tvarkantys anykštėnai bei pasiektas naujas šalies rekordas.

Aukštaitišką juostą iš obuolių dėliojo 21 rajono kaimo bendruo-
menė ir nevyriausybinė organizacija.               Autoriaus muotr.

Rajoninio konkurso „Metų ūkis – 2016“ nugalėtojai – Lina ir Valentas Kaušpėdai (treti iš kairės), 
Aurimas Žalys bei Dalia ir Gintaras Leščinskai.

Bendroje visų rajoniniame kon-
kurso „Metų ūkis – 2016“ etape 
dalyvavusių  ūkių įskaitoje pirmoji 
vieta skirta Dalios ir Gintaro  Leš-
činskų ūkiui (Skiemonių sen.), an-
troji vieta – Linos ir Valento Kauš-
pėdų ūkiui (Andrioniškio sen.), 
trečioji vieta – Aurimo Žalio ūkiui 
(Troškūnų sen.) Smulkių šeimos 
ūkių grupėje pirmoji vieta atiteko 
L. ir V. Kaušpėdų ūkiui, antroji 
vieta – Valentino Gudėno ūkiui 
(Kavarsko sen.), trečioji – Palmos 
ir Rimanto Rimkų ūkiui (Kavarsko 
sen.). Vidutinio dydžio ūkių grupė-
je pirmieji – D. ir G. Leščinskai, 
antras – A. Žalys, treti – Romutė 
ir Leontijus Kaleinikovai (Viešintų 

sen.).
Iš viso rajoniniame konkurso 

„Metų ūkis“ etape dalyvavo 17 
Anykščių rajono ūkių.

Už gražiausiai tvarkomą gyve-
namąją aplinką apdovanoti Traupio 
seniūnijos Žiurlių kaimo gyventojai 
Gražina ir Tomas Baravykai, andrio-
niškietė Nijolė Simanavičienė, Skie-
monių seniūnijos Mačionių kaimo 
gyventojas Alvydas Šaltenis, Kurklių 
seniūnijos Dragaužių kaime gyve-
nantys Danguolė ir Vladas Medišaus-
kai, Viešintų seniūnijos Viešintėlių 
kaimo gyventojai Danutė Ir Jonas 
Selevičiai.

Už gražiausiai  prie daugiabučių 
tvarkomus gėlynus apdovanoti  šių 
namų gyventojai: Troškūnuose, Vy-
tauto g. 14, Anykščiuose, Šaltupio g. 
45, Statybininkų g. 12, Žiburio g. 19 
ir Liudiškių g. 31 A.

Pagrindinis Obuolinių šventės ak-
centas – aukštaitiška juosta iš obuolių 
Šventosios upės krantinėje. Obuolių 
parūpino patys dėlionės dalyviai. 
Juostai panaudoti įvairių spalvų 
obuoliai, kai kurie jų supjaustyti skil-
telėmis. Aukštaitiškos juostos ilgis - 
80 metrų, plotis – 2,60 m. Medžiaga 
apie šį kūrinį jau išsiųsta šalies rekor-
dus fiksuojančiai agentūrai „Factum“ 
ir tikimasi, kad Anykščiai taps naujo 
rekordo savininkais.

Skambant varpams, aidint giesmei, 
spalvinga eisena apjuosė šventovę. 
Iškilmingoms pamaldoms vadovavo 
kun. S. Galvydžio „dvasios vaikai“ 
- Mielagėnų klebonas Marijonas Sa-
vickas ir Panevėžio Švč. Trejybės 
bažnyčios vikaras Rimantas Kaunie-
tis bei klebonas Vydas Juškėnas. 

Nuskambėjus kun. S. Galvydžio 
parašytam Svėdasų himnui - gies-
mei: „Gyvuokite, klestėkite, brangieji 
mūsų Svėdasai...”, prasidėjo atmin-
ties valanda. Man teko apžvelgti Gal-
vydžių giminės istoriją, kalbėti apie 
Svėdasus, apie tėvelius Antaną ir Bar-
borą bei penkių jų palikuonių gyveni-
mus. Apie garbiojo S. Galvydžio gy-
venimo kelią, mokslus, šventimus jau 
Lietuvoje šeimininkaujant sovietams 
- 1941 m. sausio 26-ąją Šv. Gertrūdos 
bažnyčioje Kaune, apie jį, kaip ypa-
tingą, išmintingą kunigą, apie mūsų 

Šimtmečiu paženklinti atlaidai Raimondas GUOBis

Sekmadienį Svėdasų bažnyčioje švęsti tituliniai Šv. arkangelo Myko-
lo atlaidai, paminėtas svėdasiškio, ilgamečio Traupio klebono Stepono 
Galvydžio (1916 - 1999) šimtmetis. Buvo svečių kunigų, giedojo Panevė-
žio Šv. Trejybės bažnyčios šlovintojų grupė, vyko konferencija, bibliote-
koje atidaryta garbiojo kraštiečio jubiliejui skirta paroda.

bičiulystę, susitikimus ir išsiskyrimą 
ties didžiąją Traupio kryžkelę, apie 
relikvija tapusią nuotrauką, ant ku-
rios užrašė: „Rašyk apie gyvenimą ir 
žmones, surask jų gyvenimo auksą “. 

Jubiliato giminaitė, žinoma etno-
logė Gražina Kadžytė dalijosi atsimi-
nimais apie dienas, praleistas gerojo 
dėdės Stepono namuose, apie jo dau-
giašakę kūrybą. 

Kun. R. Kaunietis savo sentimen-
tus išsakė jau pamoksle, pabrėžė, kad 
kun. S. Galvydžio išmintis, tėviš-
kumas, švento gyvenimo pavyzdys 
buvo gerokai galingesnis už sovietinę 
ateistinę propagandą, tikinčiųjų per-
sekiojimus mokykloje, apie patarnau-
tojų būrelį. Juozo Tumo - Vaižganto 
ir S. Galvydžio kūrybos paskaitė dar 
vienas svėdasiškis, aktorius Ferdi-
nandas Jakšys.

Miestelio bibliotekoje buvo atida-
ryta dokumentų, nuotraukų, atspin-
dinčių kun. S. Galvydžio gyvenimą 
paroda. 

Etnologė Gražina Kadžytė pasakoja Stepono Galvydžio pasakė-
čių rinkinio “Mokytas varnėnas” istoriją.          Autoriaus nuotr.

Lenktyniavo per  tūkstantį dviratininkų
Sekmadienį Anykščiuose, Niūronyse, vyko paskutinis, penkta-

sis, 2016 metų „Volkswagen MTB dviračių maratonų taurės“ eta-
pas, kuriame MAXI įskaitoje pagal surinktus kilometrus ketvirtą 
vietą užėmė Anykščių „Dviračiųdalys.lt – Vėtrungė“ komanda. 

Prieš didįjį startą buvo apdovanoti 
6 ir 10 m. amžiaus grupių varžybo-
se nugalėję vaikai,  tarp jų ir trečiąją 
vietą užėmusi anykštėnė Džemilė 
Šaltenytė. 

Lygiai dvyliktą valandą startavo 
per 1000 dviratininkų. Profesionalai 
važiavo 3 ratus, įveikdami 75 kilo-
metrus, kiti lenktyniavo 50 ir 25 km 
distancijose.

Šių metų „Wolkswagen MTB 
dviračių maratonų taurę“ laimėjo Ei-

mantas Gudiškis iš kauniškės  „Velo-
manija – Niskama“ komandos.

Tarp 13 komandų MAXI įskaitoje 
ketvirtą vietą užėmė Anykščių ko-
manda „Dviračių dalys.lt – Vėtrun-
gė“, kurioje važiavo 55 anykštėnai. 
Šioje komandoje geriausią rezultatą 
pasiekė Karolis Vitkūnas. Nugalėjo 
kauniečių komanda „Dviratai - Dais-
tatus“, o TOP (pagal geriausius lai-
kus)  įskaitoje jau minėta „Velomanija 
– Niskama“.

Dešimtą kartą Anykščiuose rengiamas dviračių maratonas pasi-
žymėjo didžiuliu dalyvių skaičiumi vidutinio sudėtingumo trasa 
bei kultūrine programa.              Autoriaus nuotr. 

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt
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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. 

Juozas 
Bernatonis 

Teisingumo 
ministras

D a ž n i a u -
siai pasitai-
kanti pro-
blema, kai 
vartotojas siekia atgauti pinigus 
už bilietus į renginį, kuris buvo 
atšauktas, – kreipiamasi į bilietų 
platintojus, o ne į organizatorių. 
Visuomet reikia kreiptis į orga-
nizatorių. Taip pat svarbu žinoti, 
kad visi pirkimą patvirtinantys 
dokumentai – bilietai, mokėjimo 
čekiai – turi būti išsaugomi. Ne-
nuleidus rankų ir vykdant spe-
cialistų rekomendacijas tikrai 
gali pavykti išvengti finansinių 
nuostolių.

Aldona iš Panevėžio pasakoja, 
kad jau turėjo patirties ir žinojo, 
jog greičiausiai pinigus atgauti 
galima raštu kreipiantis tiesiai 
į renginio organizatorių, patei-
kiant visus pirkimo dokumentus 
bei bilietus. „Žinojau, kad nėra 
prasmės kreiptis į bilietų pla-
tintoją, tad internete susiradusi 
informaciją parašiau tiesiai or-
ganizatoriams. Tiesa, jokio at-
sakymo negavau. Tačiau rankų 
nenuleidau – kreipiausi į Vals-

Planavote eiti į renginį, bet jis atšauktas: kaip atgauti pinigus?
Nors ne dažnai, tačiau pasitaiko atvejų, kai užsienio žvaigždės 

ar Lietuvos atlikėjai atšaukia savo koncertus bei spektaklius. 
Tuomet kyla klausimas, kaip sugaištant kuo mažiau laiko atgau-
ti sumokėtus pinigus.

tybinę vartotojų teisių apsaugos 
tarnybą (VVTAT) ir ginčas buvo 
išspręstas mano naudai. Tuo tar-
pu kiti draugai, su kuriais turėjo-
me eiti į renginį, jokių veiksmų 
nesiėmė ir liko nieko nepešę“, – 
pasakoja Aldona.

VVTAT: svarbu nenumoti ran-
ka

Siekiant išvengti finansinių 
nuostolių už neįvykusį renginį 
pirmiausia, pagal Vartotojų teisių 
apsaugos įstatymo nuostatas, rei-

kėtų kreiptis į paslaugų teikėją 
(šiuo konkrečiu atveju – į neį-
vykusio koncerto organizatorių) 
ir raštu išdėstyti savo reikalavi-
mus. Tiesa, būtina išsaugoti pi-
nigų sumokėjimą už bilietus pa-
tvirtinantį dokumentą (pirkimo 
kvitą, mokėjimo kortelės sąskai-
tos išrašą ir pan.) bei bilietus į 
patį renginį.

Jei per 14 kalendorinių dienų 
nuo raštiško kreipimosi į paslau-
gos teikėją vartotojui nebus pa-
teiktas atsakymas arba paslaugos 
teikėjo atsakymas vartotojo ne-
tenkins, vartotojas turi kreiptis į 
VVTAT dėl ginčo nagrinėjimo. 

Kreipiantis į VVTAT, kartu 
su prašymu reikia pateikti pra-
šyme išdėstytas aplinkybes pa-
tvirtinančių dokumentų kopijas 
(pinigų sumokėjimą už bilietus 
patvirtinančio dokumento kopi-
ją, bilietų kopijas, kreipimosi į 
organizatorių kopiją bei kitų tu-
rimų dokumentų kopijas).

Primintina, kad nuo šių metų 
pradžios VVTAT sprendimai 
dėl ginčo nagrinėjimo ne teisme 
tvarka yra privalomi, todėl siūlo-
ma vartotojui kreiptis į VVTAT. 

VVTAT papildomai reko-
menduoja vartotojams sekti 
bilietų platintojo viešai skel-
biamą informaciją, kadangi 
pinigų grąžinimas už neįvykusį 
renginį gali būti vykdomas ir 
per bilietų platintoją.

@ Buvęs klientas : „Kadangi 
“specialisčių” apetitas sužverėjęs, tai 
jau ilgą laiką mane kerpa žmona, o 
rezultatas tas pats.“

@ Garbanėlė: „Kai kuriose kir-
pyklose trūksta elementarios švaros, 
galėtų ir apsitvarkyti, būtų smagiau 
užeiti.“

Grožio industrijai yra kur pasitempti
Anykščiuose veikia labai daug kirpyklų, moterys gali pasigražin-

ti ne viename grožio salone. Kaip vertinate čia teikiamas paslaugas, 
jų kokybę bei kainas?  Pagal kokius kriterijus renkatės, į kurią kir-
pyklą ar grožio saloną eiti? O gal grožio paslaugomis Anykščiuose 
nesinaudojate ir pasigražinti važiuojate į kitus miestus?

@ Vargas gauruotoms: „Jei ant 
galvos įgimtas pudeliškas avikailis- 
jokie salonai stebuklo nepadarys. 
Arba tik labai laikinai..“

@ IRMA: „Vertinu prastai. Kir-
pėjos, manikiuristės net ir tuose a la 
Anykśčių salonuose pasikėlę, neger-
bia klijenčių. Ateini susitartu laiku, tai 

būtinai aptarnaujama kokia kaimynė 
ar draugė. Triukšmas didžiausias, 
vaikai pamokas daro, vyrai šmirinėja, 
net šunis į darbo vietą atsiveda. 

Norėtųsi salonuose daugiau ra-
mybės, neįkyrios muzikos, dėmesio 
klientui, nes pinigėlius tai reikia pri-
pažinti mokame nebe mažus. Kiek 
manikiūras kainavo litais, tai pana-
ši suma dabar eurais, o už kirpimą 
ir dažymą tenka pakloti ir 40 eurų. 
Panašiai tiek kainuoja ir Kaune, tik 
aptarnavimo kokybės ir kultūros ne-
palyginsi. Yra kur temptis Anykščių 
grožio industrijai.“

@ Caraitė: „Vertinu gerai.Gyve-
nu didmiestyje, kerpuosi nepigiuose 
salonuose, bet ir Anykščiuose tenka 
apsikirpti ar pasidaryti pedikiūrą. 
Esu patenkinta ponios Jūratės darbu, 
kokybė ir darbo kultūra nesiskiria.
Kainos irgi panašios, tačiau ir Anykš-
čiuose tokie patys žmonės.“

@ Viskas įskaičiuota: „Kol apker-
pa, pusę Anykščių pletkų sužinau.“

Keisti ūkio kryptį 
– neverta 

Antanas BAURA, Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas:

- Anykščių rajone 19 žmonių per 
šių metų spalio-gruodžio mėnesius 
pasižadėjo mažinti pieno gamybą. 
Jiems už tai bus išmokėtos kompen-
sacijos. Pavyzdžiui, jeigu pernai per 
minėtus tris mėnesius ūkininkas par-
davė 3 tonas pieno, o šiemet per tą 
patį laikotarpį parduos 2 t, už 1 „su-
taupytą“ toną, jam bus išmokėta 140 
Eur kompensacija. Europos Sąjungai 
panaikinus pieno supirkimo kvotas, 
atsirado žaliavinio pieno perteklius, 
dėl ko nukrito pieno supirkimo kai-
na. Tad siekiant gamintojams nors 
kiek kompensuoti kritusias kainas, 
buvo imtasi priemonių, kaip tai pa-
daryti – šiuo atveju mokėti išmokas 
už sumažintą pieno gamybą. Tačiau 
tai nereiškia, kad tokia situacija bus 
visada – žmogus po trijų mėnesių 
gali persigalvoti ir vėl didinti karvių 
bandą. Guodžia ta mintis, kad pieno 
supirkimo kaina šiek tiek kyla jau nuo  
rugsėjo  1 dienos.

Šie metai žemės ūkiui apskritai 
buvo sudėtingi. Birželio mėnesio 
sausra, liepos- rugpjūčio  mėnesių  
drėgmės  perteklius  pridarė  daug  ža-
los augalininkyste  besiverčiantiems  
ūkininkams, ypač  grūdininkams. 
Derliaus kiekis – dar pusė bėdos, ta-
čiau kokybė pakankamai prasta. Ir 
tai, aišku, atsilieps finansiškai. 

Prasidėjus kiaulių marui, ūkininkai 
yra priversti išskersti kiaules. Šiuo 
atveju manyčiau, kad kardinalių prie-
monių turėtų imtis aukščiausia šalies 
valdžia. Išnaikinus šernus, kurie yra 
ligos platintojai, ūkininkams vėl būtų 
grąžinta galimybė užsiimti kiaulinin-
kyste. 

Rajono ūkininkai dirbs toliau 
Ūkininkams, auginantiems grūdines kultūras, nuostolių šiemet 

pridarė permainingi vasaros orai – birželį užsitęsė kaitra, o abu 
paskutinius vasaros mėnesius – nesibaigiantys lietūs.  Afrikinis 
kiaulių maras mūsų rajone pareikalavo dar didesnių nuostolių – 
smulkūs kiaulių augintojai yra priversti jas visas išskersti.

Pieno sektorius – taip pat nuostolingas. Europos Sąjungai pa-
naikinus pieno supirkimo kvotas, susidarė šios žaliavos perte-
klius, dėl ko itin krito pieno supirkimo kaina. Dalis ūkininkų dėl 
to naikina savo ūkius. 

„Anykšta“ savo pašnekovų klausė – ar ūkininkai iš savo veiklos 
dar gali pragyventi ir toliau investuoti į ūkius? O gal reikia ieško-
ti naujų ūkininkavimo šakų?

Drastiškai keisti ūkininkavimo 
kryptį kažin ar verta, nes tam reika-
lingos didžiulės investicijos. Štai, 
kad ir avininkystė. Gal ir būtų pers-
pektyvu, bet žinom, kiek žalos pernai 
ir šiemet avių augintojams pridarė 
vilkai, įsisukę į avių bandas.

Aš esu optimistas ir tikiu, kad  šių  
metų  negandos  rajono  žemdirbiams  
nebus  priežastis  pasitraukti iš žemės 
ūkio verslo.  

Nuostoliai stabdo 
investicijas 

Romualdas BALSYS, Anykš-

čių rajono tarybos narys, ūki-
ninkas:

- Grūdų kiekis šiais metais su-
mažėjo 20 proc. ir, žinoma, pras-
tesnė jų kokybė. Nepasiteisino 
lūkesčiai – peržiemojo pasėliai ge-
rai, pavasaris irgi buvo neblogas, 
tad tikėjomės visai gero derliaus, 
tačiau rugpjūtis viską „sustatė į 
vietas“. Rezultatas – prastesni nei 
vidutiniai metai. 

Taip jau sutapo, kad Europos 
Sąjunga kvotas panaikino labai 
nelaiku. Kvotos galiojo kelias de-
šimtis metų, o panaikino jas prieš 
pat prasidedant pieno krizei. Ir 
taip pieno supirkimo kaina Lietu-
voje yra mažiausia Europoje, tad 
automatiškai labiausiai ir kenčia 
vietiniai žemdirbiai, kurie ir taip 
dar tik įsikūrę, ką tik ūkius sukūrę. 
Vakarų Europoje buvo dideli pa-
jėgumai, daug pagaminama pieno, 
gavosi jo perteklius, tad kvotas ir 
panaikino, o sprendimas labai at-

siliepė ir Lietuvos ūkanininkams.
Dėl kiaulių maro ir kiaulių iš-

skerdimo, manau, yra paskubėta, 
ypač su mažais ūkiais. Kaip ten 
ta viena ar dvi kiaulės uždarytos 
garde gali platinti ligą, man tai 
nelabai suvokiama. Šio sektoriaus 
vystymosi kelis ateinančius metus 
nelabai įsivaizduoju, bet žvelgiant 
į perspektyvą, reikia manyti, kad 
situacija pasikeis. Ligos ateina ir 
praeina. O žinant, kad kiaulienos 
pakankamai Lietuva savo neužau-
gina, tad perspektyva kaip ir yra.

Grūdų kaina irgi labai kritusi. Kai 
pradėjau ūkininkauti prieš apytiks-
liai dešimt metų, ji buvo panaši. O 
staiga po poros metų kaina pakilo į 
neįtikėtinas aukštumas. Šioje srity-
je nuolat yra bangavimas. 

Dėl prasto šių metų derliaus ne-
matau prasmės mažinti gamybos. 
Gal finansiniai nuotoliai šiek tiek 
pristabdys tolimesnes investicijas į 
žemę, materialinę bazę, bet many-
kim, kad kiti metai bus geresni...

Daugiašakis ūkis 
turi privalumų 

Vytautas SRIUBAS, „Elmos“ 
žemės ūkio bendrovės vadovas:

- Tvarkingai dirbant, dar gali-
ma pragyventi, aišku, ne praban-
giai, bet galima. Pas mus žieminių 

kultūrų derlius pakankamai geras, 
ypatingai žieminių kviečių, dėl 
pernykščio rudens sausrų prastokai 
dygo rapsas, bet irgi nieko tokio.

O su pienu situacija labai su-
dėtinga, nuostolinga šaka. Jeigu 
situacija nesikeis, pieno ūkiai taip 
negalės ilgai egzistuoti. Kadangi 
mūsų ūkis yra daugiašakis, tai gau-
nam pajamų iš grūdininkystės, tad 
vieni dalykai padengia kitus. Jeigu 
užsiimtumėm tik pienininkyste, tai 
būtų visai prastai. Porą metų pie-
nas -  į nuostolį, dabar po truputėlį 
kainos pradeda kilti į viršų, tai tei-
kia vilties, kad gal bus geriau.

Šiemet Lietuvoj su grūdais situ-
acija labai prasta, kadangi juos išli-
jo lietūs. Anykščių rajone, lyginant 
su kitais rajonais, situacija dar nėra 
tokia bloga. Bet dėl lietaus vėluoja  
sėjos darbai, žemės įdirbimas. Tai, 
aišku, atsilieps ir finansiškai, nes 
paslaugos pabrangusios, patiriam 
daugiau išlaidų, o pajamų akivaiz-
du, kad bus mažiau.

-AnYkŠTA 

@ Nevardinsiu: „Kur, bet higi-
enos trūksta, šlapiu, jau ne vienai 
klientei naudotu rankšluosčiu mano 
galvą sausino. Vienkartiniai rankš-
luosčiai tik tikrintojams. Daugiau ten 
nebeinu.“

@ Jo: „ Higienos tai labai trūksta 
daugelyje kirpyklose. Kai kur nuei-
ni sutartu laiku, tai prasėdi už durų 
ilgiau... Ir kainos tai kosmines pasi-
darė.“

(komentarų kalba netaisyta,- red.
past.)
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(Atkelta iš 1 p.)
Bus daugiau grožio ir mažiau 

blogų kvapų

Su numatomais pokyčiais komuna-
linių aliekų tvarkymo infrastruktūroje 
rajono Tarybą supažindino sprendi-
mo projektą rengęs savivaldybės In-
vesticijų ir projektų valdymo skyriaus 
vedėjo funkcijas atliekantis Mantas 
Vaičiulevičius.

„Anykščiai yra saugomos teritori-
jos, Anykščių regioninio parko, cen-
tras, todėl yra svarbi vizualiai estetiš-
ka aplinka, kas sunkiai suderinama su 
šiuo metu įrengtais antžeminiais atlie-
kų konteineriais. Problemos sprendi-
mo būdas – komunalinių atliekų rū-
šiuojamojo surinkimo infrastruktūros 
modernizavimas bei komunalinių 
atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo 
efektyvumo didinimas. 

Užsienio šalyse, taip pat Lietuvo-
je kai kuriose savivaldybėse, įrengus 
požeminės ar pusiau požeminės kon-
teinerių aikšteles, pastebima, kad mo-
dernesnė atliekų surinkimo infrastruk-
tūra daro teigiamą įtaką gyvenamajai 
aplinkai, kadangi pusiau požeminiai 
konteineriai pagerina miesto estetinį 
vaizdą, mažina vizualiai didelį kon-
teinerių kiekį (pvz., įrengiant pusiau 
požemines aikšteles su 5 įvairaus tūrio 
(5 kub. m mišrioms, 3 kub. m plastma-

sei, 3 kub. m popieriui, 1,3 kub. m sti-
klui, 1,3 kub. m bioatliekoms). Pusiau 
požeminiais konteineriais užimamas 
žemės plotas sieks apie 10 kv.m, t. y. 
tiek, kiek ir 5 antžeminiai konteine-
riai. Norint pasiekti analogišką rodiklį 
naudojant standartinius konteinerius, 
prireiktų įrengti 12 konteinerių (4 miš-
rioms, 3 plastmasei, 3 popieriui, 1 sti-
klui, 1 bioatliekoms), o užimamas že-
mės plotas siektų apie 24 kv.m. Taigi, 
išaugtų užimamas žemės plotas apie 
du su puse karto, didėtų priežiūros, 
surinkimo ir kitos sąnaudos), panaiki-
na nemalonius kvapus, šiukšliavežei 
reikia juos ištuštinti rečiau (dėl dides-
nio jų tūrio ir dėl to, kad atliekos jame 
labiau susislegia). Taip pat atkreiptinas 
dėmesys, į vieną iš būtinų ES finan-
suojamų projektų sąlygų, kad įrengus 
pusiau požeminius konteinerius būtų 
sprendžiamos problemos, susijusios 
su neįgaliųjų poreikių tenkinimu, t. y. 
būtų sudarytos sąlygos neįgaliesiems 
be papildomų pastangų atliekas išmes-
ti į konteinerius, kadangi šių konteine-
rių išmetimo anga įrengta žemiau“,- 
rašoma sprendimo projekte.

Projektas mokesčių mokėtojams 
kainuos brangiai

Rajono Tarybai pritarus, komuna-
linių atliekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtra Anykščių rajono savivaldybė-
je bus įgyvendinama kartu su UAB 
,,Utenos regiono atliekų tvarkymo 
centras“. Anykščių rajono savival-
dybei tenkanti investicijų dalis pagal 
Utenos regiono plėtros tarybos spren-
dimu patikslintą Utenos regiono plė-
tros 2014–2020 metams planą, šiam 
tikslui siekia iki 519 270  Eur Europos 
Sąjungos paramos lėšų.Tiesa, prie 
projekto solidžią  85 549 Eur sumą 
teks pridėti ir pačiai Anykščių rajono 
savivaldybei.

Kilo ir abejonių

Komunalinių atliekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtrai nepritarė Švie-
timo, kultūros, sporto ir turizmo ko-
mitetui priklausantys rajono Tarybos 
nariai, tačiau balsuojant rajono Tary-
bos posėdyje, susilaikė tik vienintelis 
šio komiteto narys, socialdemokratas 
Egidijus Šilaika.

„Prie projekto nemaža pinigų 
suma teks prisidėti ir pačiai savival-
dybei. Žinoma, yra labai gerai, kad 
įgyvendinus šį projektą Anykščiuose 
bus gražiau. Tame pačiame posėdyje 
buvo numatyta svarstyti sprendimo 
projektą dėl klasių ir mokinių skai-
čiaus vidurkio klasėse nustatymo šiais 
mokslo metais. Manau, kad šis klau-
simas dabar aktualesnis nei komuna-

Šiukšlių konteinerius perkels 
į požemines aikšteles

linių atliekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtra“, - apie motyvus, kodėl balsuo-
damas susilaikė, „Anykštai“ sakė E. 
Šilaika.

Mokesčių mokėtojai 
kol kas nežinioje

Neatmestina, kad dalį  komuna-
linių atliekų infrastruktūros plėtros 
kaštų  teks padengti už atliekų iš-
vežimą bei tvarkymą mokantiems 
rajono gyventojams. Priminsime, 
kad rajono Tarybos šio antrojo 
pusmečio veiklos plane liepos 

mėnesį buvo numatyta svarstyti 
sprendimo projektą dėl įmokos už 
komunalinių atliekų surinkimą iš 
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 
dydžio nustatymo, tačiau iki šiol 
šis klausimas rajono Tarybos ne-
pasiekė. Skaičiavimus, kokia bus 
nauja komunalinių atliekų surinki-
mo ir tvarkymo tvarka, savivaldy-
bės užsakymu  vis dar atlieka UAB 
„Ekonominės konsultacijos ir tyri-
mai“, kurioje vyriausiąja konsul-
tante dirba buvusi aktyvi liberalė 
ir šios partijos kandidatė į Seimą 
Jūratė Griciūtė.

Vykdydami projektą, ,,Svėdasų 
bendruomenės“ savanoriai sukūrė 
dar vieną orientacinių varžybų tra-
są ir ją pasiūlė išbandyti projekto 
partneriams – Svėdasų Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazijos bendruo-
menei. Rugsėjo 20-oji gimnazijoje 
– netradicinio ugdymo diena, skirta 
Vaižganto gimtadieniui.  Orientaci-
nės varžybos  suteikė galimybę mo-
kiniams dar kartą prisiminti vietas, 
susijusias su rašytoju, geriau pažinti 
jo išgarsintus  Svėdasus.  

Varžyboms  iš anksto ruošėsi 9 
gimnazijos komandos – nuo penk-
tokų iki abiturientų.  Buvo netikėta, 
kad prie svėdasiškių panoro prisi-
jungti ir  2 komandos iš Debeikių 

Orientacinės varžybos ,,Pažink Svėdasus“
Jau keletą metų asociacijos ,,Svėdasų bendruomenė“ iniciatyva Svėdasuose organizuojamos 

orientacinės varžybos, kuriomis siekiama, kad  gyventojai ir svečiai geriau pažintų miestelį.  2015 
m.  orientacinis žaidimas buvo sėkmingai parduotas kaip aktyvaus laisvalaikio praleidimo paslau-
ga. Tai paskatino bendruomenės aktyvą ir toliau kurti žaidimo trasas, jas pritaikyti komercinei 
veiklai, nes, norint remti įvairių amžiaus grupių gyventojų iniciatyvas, būtina didinti bendruo-
menės finansinį savarankiškumą. Toks uždavinys iškeltas šiais metais ,,Svėdasų bendruomenės“ 
vykdomame projekte ,,Nori gyventi sau, gyvenk kitiems (Seneka)“, kurį finansuoja Socialinės ap-
saugos priežiūros departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

pagrindinės mokyklos. Orientacinių 
varžybų ,,Pažink Svėdasus“ daly-
viai turėjo   surasti 12 punktų, atlikti 
logines ir sportines užduotis, kuo 
greičiau įveikti trasą. O bėgti teko  
Svėdasų gatvėmis iki Beragio eže-
ro, pasiekus Marikonio koplytėlę ir 
aplankius partizanų kapus,  grįžti į 
miestelio centrą prie Vaižganto pa-
minklo. Reikėjo ir bažnyčios šven-
toriuje paminklą surasti, stabtelėti 
prie B. Buivydaitės gimtojo namo, ir 
Vaižganto legendą apie Alaušo varpą 
perskaičius paalaušėje  virve sliuog-
ti. Tik išsprendę laiptažodį, prie gim-
nazijos apžiūrėję stogastulpį su Vaiž-
ganto kūrinių personažais, varžybų 
dalyviai pasiekė finišą. Prireikė ne 

tik fizinės ištvermės, bet ir gebėjimo 
atidžiai perskaityti informaciją, greit 
susiorientuoti, rasti nuorodas į kitą 
punktą. Tai  pasirodė ne taip lengva.  
Azartas, noras kuo greičiau  įveikti 
trasą kai kam pakišo koją -  koman-
dos už neteisingai atliktas užduotis 
gavo baudos taškų. Greičiausiai fini-
šą pasiekė  ,,Vienuoliktokų“ koman-
da, trasoje nesugaišusi nė valandos, 
tačiau susumavus rezultatus juos 
pralenkė IIga klasės komanda ,,Ir aš 
bėgu“, vienintelė be klaidų atlikusi 
visas užduotis. Trečioje vietoje liko 
svečių komanda ,,Debeikiukai“. Nu-
galėtojams ,,Svėdasų bendruomenė“ 
įteikė  kompasus, prizininkai  gavo 
padidinimo stiklus ir parkerius. Visi  
69 varžybų dalyviai buvo apdova-
noti asmeninėmis padėkomis ir sal-
džiomis dovanomis. 

Varžybų užduočių kūrėjams ir 
organizatoriams geriausias atlygis  
buvo šilti atsiliepimai, geranoriškos  
dalyvių pastabos. Sukurta ir išban-
dyta orientacinio žaidimo trasa – dar 
vienas žingsnelis kuriant kokybišką 
paslaugos paketą, siekiant bendruo-
menės ekonominio savarankišku-
mo. 

Kviečiame anykštėnus pasinaudo-
ti mūsų siūloma paslauga –  turinin-
gai praleisti laisvalaikį dalyvaujant 
orientacinėse varžybose ,,Pažink 
Svėdasus“.

joana GUTMAnienĖ,
,,svėdasų  bendruomenės“ 

tarybos narė

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų surinkimo 
šulinių
- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas
- nuotekų tinklo išplovimas
- drenažo tinklo išplovimas
 Informacija suteikiama tel: (8-650) 16057.
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(Atkelta iš 1 p.)

(Atkelta iš 1 p.)
Iš ponios Juzefos dienoraščių

Juodais viršeliais, tiems laikams 
labai modernus, nestoras sąsiuvinis. 
Smulkiai, lakoniškai, lenkų kalba 
surašyti 1915 - 1919 m. nuotykiai 
Latavėnuose, Troškūnuose ir plates-
nėse apylinkėse... Įvykiai, kuriuos 
išgyvendami, gyventojai artėjo taip 
išsvajotos nepriklausomybės link.

Latavėnai, pasak istorikų roman-
tikų, kadaise buvo paties karaliaus 
Mindaugo dvaras, kur čia pat prie tos 
pačios Latavos, nedidelio vingraus 
upelio, stūkso piliakalnis, menantis 
garsųjį „Letuvos“ dvarą ir valdovo 
Mindaugo karūnavimą. 

Okuličiai buvo bajorai iš Gudijos, 
kažkuris sentėvis dar Žalgirio mūšy-
je pasižymėjo, ne tik šlovę, bet ir val-
das pelnė. Troškūnų krašte Okuličiai 
minimi tik nuo XVIII amžiaus vidu-
rio. Okuličinės senmedžių viršūnės 
matyti iš toli, iš vakarų įveda tankiai 
suaugusi liepų alėja, o sodybvietėje 
didingi trešnių medžiai, gardžiomis 
uogomis derantys, savo karališką 
veislę plačioje apylinkėje paskleidę, 
ir tik menkas tarnų namelis.

Kultūros, mokslo žmonės aktyviai 
dalyvavo XIX a. išsivadavimo judė-
jime, tautos atgimimo kovose. Ir Ka-
zimieras Okuličius, ir mūsų herojė 
jo žmona Juzefa buvo ne kartą caro 
valdžios bausti, net kalinti. Dvare 

Latavėnai dar pamena 
Okuličių dvaro šviesuolius

dažnai lankydavosi, kartais ir ilgėliau 
pabūdavo, pagyvendavo ir viena žy-
miausių Lietuvos moterų, Juzefos se-
suo Felicija Bortkevičienė. Pomėgis 
rašyti ir šiokia tokia istorikės gyslelė 
lėmė, kad buvo surašyti ir išliko svar-
biausi tų lemtingų mūsų kraštui metų 
įvykiai.

Pradeda ponia Juzefa nuo 1915 
metų vasaros, pažymėdama, kad 
nors karas jau visus metus siaučia, iki 
pat liepos 8 dienos buvę visai ramu, 
kol tą dieną nežinia iš kur į Troškū-
nų miestelį, apylinkės kaimus ėmė 
plaukti minios pabėgėlių, tarp kurių 
maišėsi sužeistų kareivių ir caro val-
džios valdininkų. Žydai nepaklūsta 
administracijos įsakymui trauktis į 
Rusijos gilumą, pasitraukia iš mies-
telio, net penkiolika jų slepiasi Lat-
avėnų dvaro pirtyje. Pasiekia žinia, 
kad kareiviai įsiveržė į pono Montvi-
los spirito varyklą Troškūnų dvare, 
klajoja po sodžius, griebia ką suradę 
valgomo, net pasukas geria, mat visi 
baisingai išbadėję. Veikiai po nedide-
lių susidūrimų ir pašaudymų vokie-
čiai išstumia rusus.

Vokiečiai plėšikauja. Dvare pasi-
ima, pasikinko kelis arklius, prisi-
krauna, ką geresnio valgomo radę, 
pasiskerdžia kiaulę, vieni išvažiuoja, 
bet greitai užsuka kiti. Vaikus puola 
mirtina liga tymai. Patyrę, kad pas 
Okuličius mažylis susirgęs, bijoda-
mi, kad liga nepriliptų, vokiečiai iš-

sinešdina. Greitai nusistovi tvarka, 
savivalė baigiasi, bet gyventojus 
užgula sunki naujosios adminis-
tracijos prievolių našta. Išplatino 
įsakymą, kad privalu viską atiduoti 
vokiečiams, o sau pasilikti tik po 
pusę svaro duonos ir pusantro svaro 
bulvių vienam žmogui vienai die-
nai. Pradėjo važinėti traukinukas, 
nes vokiečiai iš kažkur atvarė garve-
žiuką su dviem vagonais, o stotyje 
moterys galėjo į produktus išsimai-
nyti po truputį druskos bei žibalo. 
namuose buvo verdamas muilas, 
žvakės, dauginamos mielės kepi-
niams. Tų pačių 1915 m. lapkrityje 
vokiečiai įvedė naujo stiliaus ka-
lendorių. Visi tuo stebėjosi, sunkiai 
pratinosi, mat nežinojo, kad taip lai-
kas visame pasaulyje skaičiuojamas 
jau senokai. Po naujų metų švenčių 
visa Lietuva buvo sudalyta į kreizus 
ir smulkesnius darinius, kurių valdi-
ninkai administravo okupuotą kraš-
tą. Ką nors parduoti, grūdų malūne 
susimalti, net kiaulę pasiskersti be 
leidimo nevalia, įsigalėjo naminės 
gamyba, papirkinėjimai...

Nurimus, jau balandžio pabaigo-
je atšventus Velykas, kuriamas že-
mės ūkio ratelis, vėliau įsteigiama 
blaivybės draugija. Žmonės, nors 
ir nemokėjo tinkamai elgtis, į susi-
rinkimus žiūrėjo kaip į nuostabius 
dalykus. Trūko maisto, ypač mies-
teliuose ir didesniuose miestuose, 
žmonės net pėsčiomis ateidavo iš 
Vilniaus krašto, kad parsineštų nors 
keliolika kilogramų grūdų. Gegužės 

pabaigoje, pasipiktinus, kad vasarą 
tiek daug švenčių, išleistas įsakymas 
sekmadienį pamaldas bažnyčioje už-
baigti iki 10 valandos, kad po to visi 
galėtų kibti į darbus...

 Liepos pradžioje Troškūnuose 
jaunuomenė surengė vakarą su vai-
dinimu apie gėrimo žalą erdviame 
ūkininko klojime, kuris žiūrovų pri-
sirinko pilnutėlis. Ypatingai visiems 
patikę pragaro vaizdai su nusidėjė-
lius kamuojančiais velniais... Dvare 
vyksta švietimo kursai suaugusiems, 
Vašuokėnų dvaro bei Surdegio vie-
nuolyno namuose įkuriamos prie-
glaudos našlaičiams, kaimuose 
atidaromos mokyklėlės, jauni vyrai 
gaudomi darbams. 

Nuoseklus J. Okuličienės pasako-
jimas persikelia į 1917-ius, kuomet 
frontas Rytuose užstringa, pasiekia 
prieštaringos žinios iš Vakarų, nu-
verčiamas graikų karalius. Vietoje 
taip pat neramu, besislapstantys be-
laisviai, su vietiniais gaivalais sudarę 
gaujas, žiauriai plėšikauja. Sugauti 
piktadariai baudžiami net mirtimi, 
prie Troškūnų sugautos gaujos vadu 
buvęs paslaptingas senelis, kuris šer-
menyse giedodavo giesmes ir niekas 
jo neįtardavo. Dar kiti metai atneša 
viltį - Vasario 16-ąją paskelbiama 
Lietuvos nepriklausomybė.

Galėjo būti Lietuvos prezidente

 „Aš prisimenu juos, prisimenu 
Okuličius... “ - sako šalia dvar-
vietės gyvenantis Rimas Pauliu-

kas. Senosios Okuličienės jis jau 
nepamena, bet apie dvarininkus 
daug girdėjęs iš savo tėvelio Jono. 
Prisimena, kaip šeima knygne-
šius rėmė, knygas platino, kaip 
apie Lietuvos laisvę galvojo, vi-
sokiuose judėjimuose dalyvavo, 
kalėjimuose sėdėjo. Kalbėjomės 
apie J. Okuličienės seserį Feliciją 
Bortkevičienę, nuostabią publi-
cistę, drąsią pilietę, už savo įsi-
tikinimus be baimės į kalėjimą, 
katorgą galėjusią eiti, laikraščio 
„Lietuvos Žinios“ redaktorę, už 
daugelį išmintingų vyrų išmintin-
gesnę ir Lietuvos prezidente galė-
jusia būti.

 Šeima saugojo daugybę senų 
dokumentų, garsios ir garbingos 
praeities reliktų, dar suspėjo ke-
liolikos Lietuvos valdovų portretų 
kolekciją perduoti „Aušros“ mu-
ziejui Šiauliuose, o visą kitą gėrį 
sunaikino sovietai. Apie paskutinį-
jį dvaro valdytoją Joną, kuris buvo 
šaulys, kaip bajoras nešiojo barzdą 
ir mėgo dainuoti „Kur lygūs lau-
kai“...  Sibiro tremtis juos ištiko, 
o iš nelaisvės, sovietų valdžios 
apgauti, paskleidė gandą, kad į 
Lietuvą nieko ir niekad neišleis, 
išvyko ne į namus, bet į Lenkiją. 
Prisiminėme ir jo vyriausiąjį sūnų 
Algirdą, kuris metai iš metų atvyk-
davo iš tolimosios Gdynės. Jis su 
giminaičiais sodyboje, liepų alėjos 
pradžioje, atminties kryžių pastatė, 
jis prieš mirdamas paliepė savo 
kūno pelenus į dvi dalis padalinti - 
vieną dalelę į šeimos kapą pajūrio 
mieste, o kitą į Troškūnų kapines 
prie senelių padėti. Taip ir įvyko. 
Pasiliko gyvenimo dvare sakytinė 
atmintis, pasiliko ir nepaprastai 
vertingas ponios Juzefos dienoraš-
tis.

-AnYkŠTA

horoskopas
AVINAS. Sublizgėsite origina-

lumu, o gal ir ypatingais talentais. 
Norėsis pramogų, romantikos, labai 
rūpės vaikų poreikiai bei interesai. 
Tai gera diena geroms iniciatyvoms, 
kūrybinei raiškai, pozityviai rizikai.

JAUTIS. Daugiausiai rūpesčių 
kels turtiniai ir buities reikalai. Pagal-
bos, dėmesio gali prireikti šeimos na-
riams, arba būtent jums norėsis atra-
mos, tvirto peties, prie kurio galima 
prisišlieti ir jaustis saugiai. Vakaras 
gali pateikti romantiškų staigmenų. 

DVYNIAI. Išgirsite, sužinosite 

aktualių jums dalykų, pasireikšite 
mokslo ar žiniasklaidos srityje. Gal-
būt dalyvausite neįprastame renginy-
je, susitiksite su originaliu asmeniu.

VĖŽYS. Jums gali parūpti verslo, 
turto, tiekimo, pinigų klausimai. Gal-
būt pažado nenorės tesėti žmogus, į 
kurį dėjote daug vilčių. Tačiau jums 
turėtų pavykti daug ką išsiaiškinti bei 
pakeisti savo naudai. 

LIŪTAS. Pasistenkite, kad ap-
rimtų emocijos, ir kuo racionaliau 
tvarkykite reikalus, neskubėdami ir 
pasitikėdami savimi. Jeigu taip pa-
darysite, pavyks labai pagerinti savo 
įvaizdį, pakeisti aplinkinių nuomonę 

į palankesnę pusę. 
MERGELĖ. Geriau jausitės, jei 

vengsite kompanijų, įtemptų darbų, 
skubos ir pasirinksite vienatvę, gilius 
apmąstymus. Arba jei gerai išsimie-
gosite ir turėsite galimybių patingi-
niauti. Puikiai veiks intuicija. Seksis 
gvildenti paslaptis.

SVARSTYKLĖS. Iš pažįstamos 
moters galite gauti protingą patarimą, 
neblogą pasiūlymą ar pan. Be to, iš-
siaiškinsite kai kuriuos gandus, kitų 
žmonių vertinimus apie tai, kas esate, 
ką darote. Pradės labiau aiškėti, kuo 
galite pasikliauti.

SKORPIONAS. Regis, jums 

labiausiai rūpės darbai, karjeros 
perspektyvos. Apie tai kalbėsitės su 
kolegomis, bendraminčiais. Tarsi at-
sitiktinai galite išsiaiškinti, suvokti 
kažką labai svarbaus. Galbūt tai lems 
reikšmingą permainą.

ŠAULYS. Tikėtini pokalbiai su 
įtakingomis ar išsilavinusiomis mote-
rimis, užsieniečiais. Neblogai seksis 
intelektinė veikla, moksliniai tyrinėji-
mai. Pravartu ieškoti naujų kelių savo 
tikslams įgyvendinti. 

OŽIARAGIS. Svarbesni taps sko-
lų, mokesčių, finansinių įsipareigoji-
mų klausimai. Tiktų planuoti pajamas 
ir išlaidas, apskaičiuoti finansines 

galimybes, peržiūrėti dokumentus, 
sutartis. Galbūt ką nors reikia pratęsti 
ar pataisyti.

VANDENIS. Jums ši diena gali 
būti kažkuo ypatinga. Galbūt pasiry-
šite išbandyti jėgas neįprastoje srityje, 
skirti pasimatymą ar pirštis, o gal pa-
vyks išsilaisvinti iš slėgusių gniaužtų 
ir pasukti nauju keliu. 

ŽUVYS. Jeigu jūsų veikla reikalau-
ja įžvalgos, intuicijos, tai jums seksis 
geriau nei paprastai. Iš netikėtos vei-
klos, spontaniško užsakymo galimos 
pajamos. Galbūt įsigysite originalų 
pirkinį. Pasisaugokite infekcijų, nes 
organizmas gana neatsparus.

Samanų vienkiemio gyventojas Rimantas Pauliukas atsimena 
daug Latavėnų kaimo įdomybių.      Raimondo GUOBiO nuotr.

Ponia Juzefa Okuličienė kartu su sūnaus Jono šeima Latavėnuose.                nuotrauka iš archyvo.
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kampas

Tele Loto  Lošimas Nr. 1068 Data: 2016-09-25
Skaičiai: 51 28 17 62 61 52 29 09 26 47 19 64 75 25 70 49 58 33 53 13 55 

73 71 66 15 42 36 30 34 39 37 54 74 57 48 31 27 12 (keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės) 60 59 16 10 22 72 38 63 11 (visa lentelė)

Papildomi prizai: 0302348 1500 Eur 031*717 600 Eur 0078406 7000 
Eur 0372025 Automobilis “Peugeot 208” 0013276 Automobilis “VW Golf” 
008*774 Pakvietimas į TV studiją 002*909 Pakvietimas į TV studiją 033*414 
Pakvietimas į TV studiją 002*568 Pakvietimas į TV studiją

Apie laimę

 

1. 
2. 3. 
4.

leonas AlesiOnkA

Na, ištarčiau aš tokius žodžius vie-
šai prieš telekameras, prieš valstybę ir 
pasaulį, tuoj būtų man amen! „Patri-
otai“ liežuviais užkapotų. O gruzinas 
ištarė ir nieko. Ne bet koks gruzinas. 
Laiku dar jaunas atvykęs į Maskvą, 
išaugęs ir priaugęs prie šou biznio, 
tapęs vienu turtingiausių ir vienu 
žinomiausių žmonių Rusijoje ir pa-
saulyje. Gruzine, na kaip gi taip... kur 
daugiau moka? Taigi Tėvynė brangi, 
neįkainojama, neapskaičiuojama, 
barzdoti protėviai alų midų gėrė... O 
dar kirvius galando, aštriais kalavijais 
mojavo, juodbėrius žirgus balnojo, 
kryžiuočius supliekė... Juk pokario 
metais sūnus žudydamas ėjo prieš 
tėvą, brolis prieš brolį, o čia? Tu ma-
tai... Kaip gi šitaip? Ach, ach!!! Tačiau 
parymojau, pagalvojau ir visi „achai“ 
išgaravo. O tada 
pats sau pasa-
kiau: durnas ir 
nusenęs tu, Le-
onai Alesionka, 
bukas kaip če-
bato aulas, tam-
sus kaip alaus 
butelis! Ne tau gruziną suprasti. O 
štai Lietuvos jaunimas, nesaistomas 
nei tikėjimo, nei tautybės, gruziną 
supranta gerai! Ir varo, skuodžia iš 
Lietuvos, kaip kadaise Smetona, pasi-
šokėdamas per upelį nuo Stalino, ieš-
koti  tų tėvynių, kurios daugiau jiems 
moka! Ir geria ten lietuviai, ir vagia, ir 
savus plėšia, ir prievartauja! 

Latvija, Estija ir Lietuva. Mes to-
kios mažulės, kad dažnai ne vienas 
nesivargina ir mus vadina pagal jūrą, 
palei kurią esame. Ir rašo taip pat: 
„Pabaltijo šalys šiemet demonstruoja 
emigraciją liečiančius šokiruojančius 
skaičius. Gyventojų bėgimas iš Pabal-
tijo įgauna pagreitį, Lietuva ir Latvija 
tapo europietiškomis emigracijos ir 
išmirimo rekordininkėmis, du trečda-
liai emigrantų pareiškia, jog niekada 
negrįš į tėvynę. Dėl emigracijos Pa-
baltijo šalyse vis labiau jaučiamas 
specialistų deficitas, tame tarpe ir gy-
dytojų, o liekantiems tėvynėje viduti-
nio ir vyresnio amžiaus gyventojams 
po kelerių metų nebus iš ko mokėti 
pensijų. Emigracija, kurią Pabaltijo 
valdžios laikė išsigelbėjimu nuo visų 
socialinių ir ekonominių sunkumų, 
tapo mirties nuosprendžiu Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai: jei tokie depopulia-
cijos tempai išliks, šios šalys ateityje 
nesugebės egzistuoti.“ 

„Pasak Eurostato duomenų, Lietu-
va, Latvija, Estija, o dar ir Slovakija 
- vienintelės Centrinės ir Rytų Euro-
pos šalys, kurių gyventojai nenusto-
jo iš jų bėgę. Emigracijos iš Pabaltijo 
srautas didėja. Triskart, lyginant su 
2014-aisiais, praeitais metais padi-
dėjo emigracija iš Estijos. Iš Latvi-
jos pernai išvyko 5,7 proc. daugiau 
gyventojų, nei užpernai. Ir absoliuti 
rekordininkė šiuo klausimu yra Lie-
tuva, kurios gyventojų skaičius 2015 
metais sumažėjo 1,5 proc.: pernai 
iš Lietuvos išvyko gyventojų 21,6 
proc. daugiau, nei užpernai. „Nau-
joji Europa“ tradiciškai Europos 
Sąjungoje buvo laikoma pigaus ne-
kvalifikuoto darbo rinka turtingoms 
„senosioms“ šalims - ES narėms. 

Tėvynė yra ten, kur daugiau 
moka! I-a dalis.

Tačiau pastaruoju metu šis įprastas 
teiginys reikalauja taisymo. Pasak 
minėto Eurostato, 2015 metais emi-
gracija iš Čekijos sumažėjo 33,5, iš 
Vengrijos - 22,2 proc. Mažėja svetur 
darbo ieškančių srautas iš Lenkijos 
ir net iš Bulgarijos su Rumunija. Ir 
tik iš Pabaltijo žmonės vis labiau 
skuodžia. Šiais metais emigracija 
iš Pabaltijo, lyginant su praėjusiais, 
ženkliai padidėjo. Iš Lietuvos per 
šių metų pirmąjį pusmetį, lyginant 
su pirmuoju 2015 metų pusmečiu, 
išvyko 6,5 proc. daugiau gyventojų. 
Lietuva ryžtingai pirmauja ES pa-
gal gyventojų skaičiaus mažėjimą: 
oficialiai šalyje dabar gyvena 2,863 
mln. žmonių, o 2015-aisiais gyveno 
2,918 mln. Latvijos gyventojų skai-
čius per metus sumažėjo 1 proc., 
pagal depopuliaciją šalis pastoviai 
užima antrą vietą ES po Lietuvos; 
Latvijoje dabar gyvena 1,952 mln. 
žmonių. Iš Estijos per pastaruosius 
metus išvyko 13 tūkstančių.

Kaip bemeluotų mums mūsų pre-
zidentai ir premjerai, kaip valdžios 

besuktų uodegas, 
yra viena tiesa: 
„Statistikos duo-
menys ir ekspertų 
vertinimai panei-
gia Pabaltijo val-
džių bandymus 
pateisinti savo 

šalių išmirimą, vadinant emigraciją 
tik laikinu išvykimu uždarbiauti ir tei-
giant, jog gyventojų migracija ES ri-
bose neturi jokios reikšmės Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai ir neįtakoja šių res-
publikų gyvenimo.“ Dar ir kaip įtako-
ja! Mūsų šalių emigrantai patriotais 
jau nebeapsimetinėja! Kam tie spek-
takliai?! „Pačių emigrantų apklausa 
rodo, kad dauguma jų ne išvyko lai-
kinai uždarbiauti, o būtent emigravo, 
pasirinkdami sau naują tėvynę. La-
tvijos universiteto tyrimai rodo: 62,7 
proc. išvykusių iš šios šalies pareiškė, 
jog nenori grįžti, nes nusivylė Latvija 
kaip valstybe. Iš tų, kurie nutarė su-
grįžti į Latviją, 40 proc. persigalvojo 
ir vėl išvyko. Panašūs tyrimai buvo 
atlikti ir Lietuvoje. Pagal 2011 metų 
apklausą, 60 proc. Lietuvos emigran-
tų atsisakė sugrįžti.“ Cha cha! Papūsk 
tu man, Tėvyne, į šikinę! Varau kur 
geriau moka. Kentėti XXI a. skurdą 
dėl tėvynės? Na, ne... 

Sausą statistiką geriausiai ilius-
truoja konkretūs faktai. Pavyzdžiui, 
Pabaltijo politikų vaikai dažnai gy-
vena svetur. Žurnalistinį tyrimą šia 
tema atliko Latvijos laikraštis „Die-
na“. Taigi Latvijos premjero Mariaus 
Kučinskio sūnus dirba Vokietijoje, 
premjero bendrapartiečio, „Žaliųjų“ 
ir valstiečių sąjungos frakcijos par-
lamente pirmininko Andriaus Prie-
balgso vaikai gyvena Didžiojoje Bri-
tanijoje ir Austrijoje. Aukštus postus 
užimantys tėvai neketina raginti savo 
vaikų grįžti namo: premjeras Maris 
Kučinskis net prisipažino, jog pritarė 
sūnaus sprendimui negrįžti į Latviją. 
Kaip matome, daugelis Pabaltijo gy-
ventojų atsisako savo šalių. Vadinti 
šį reiškinį „išvykimu uždarbiauti“ 
- veidmainystės viršūnė. Tokia pat 
veidmainystė - tvirtinti, jog gyvento-
jų migracija ES ribose nereikšminga 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai ir visiš-
kai neatsispindi šių šalių gyvenime. 
Nes tikrovėje emigracija Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai daug ką reiškia: ji 
nustato pabaltijiečių visuomenių gy-
venimo būdą šiandien ir atima iš šių 

šalių ateitį.“ Dieve atsakyk: argi mes 
tik „dvesiančios  respublikos“ ?

„Visas pabaltijiečių (latvių, lie-
tuvių, estų) gyvenimas vienaip ar 
kitaip sukasi aplink depopuliaciją, 
moksleiviai svarsto, kas kur išva-
žiuos sulaukęs pilnametystės, se-
nukai svarsto, kuriose šalyse dirba 
vaikai, kiek ten, lyginant su Lietuva, 
uždirba ir ar atveš vasarai iš Europos 
anūkus. Didieji miestai - Kaunas 
arba Daugpilis - atrodo lyg pusiau 
išmirę, kai kuriuose mažuose mies-
teliuose per maža gyventojų, kad 
galėtų vadintis miestais, o kaimiškos 
vietovės tiesiog dingsta. Iš Pabaltijo 
žemėlapio kasmet išnyksta geografi-
niai objektai, tačiau tuštėjančių vien-
kiemių gyventojai dažnai persikelia 
ne į Rygą ir Vilnių, o į Londoną ir 
Dubliną. Pabaltijyje nėra „augimo 
taškų“, kurie viliotų provincijos gy-
ventojus: vidinė migracija neturi di-
delės reikšmės, o sostinės praranda 
gyventojus taip pat, kaip ir provinci-
ja. Jeigu krizės metais ir po jos iš Pa-
baltijo buvo bėgama neturint darbo, 
tai dabar išvykstama todėl, kad tai 
tapo socialine norma. Jei tarybiniais 
laikais vyrų pareiga buvo atlikti tar-
nybą kariuomenėje, tai dabar soci-
aline Pabaltijo jaunimo norma tapo 
- išvykti iš Pabaltijo.“

„Lietuvos statistikos departamen-
to duomenimis, virš pusės emigrantų 
- 52 proc. išvykusių iš Lietuvos šių 
metų pirmame pusmetyje - 18-35 
metų jaunimas. Iš Lietuvos ieškoti 
Europoje darbo pagal specialybę 
išvyksta ką tik aukštojo mokslo di-
plomus gavę jaunuoliai. Iš Lietuvos 
išvyksta jau ne tik bedarbiai, bet 
ir darbo rinkoje paklausą turintys 
specialistai. Di-
džiausia bėda 
- emigruoja gy-
dytojai. Po ban-
dymų paskai-
čiuoti, kas ir kiek 
uždirba, kiek 
dirba, daugelis 
gydytojų pasi-
renka darbą užsienyje. Todėl emi-
gruojančių skaičius didelis, išmokti 
kalbą jaunuoliams nesudėtinga. Jau 
katastrofiškai trūksta gydytojų–spe-
cialistų (neurologų, okulistų, kardio-
logų, traumatologų), ypač rajonuo-
se, Biržuose, Pasvalyje, Pakruojyje, 
Šilutėje, Šilalėje. Trūksta medicinos 
seserų - mes jas puikiai paruošiame, 
o jos išvyksta, - sako Seimo Sveika-
tos apsaugos komiteto pirmininko 
pavaduotojas Antanas Matulas.“ Na, 
ko ne ko, bet šito ištikimo lansber-
ginio Pasvalio konservatoriaus nei 
„vatniku“, nei „Kremliaus rupotu“ 
neišvadinsi. Ir ne tik jis – visi mato-
me ir skaudžiai jaučiame, kas darosi 
Eurosojūzo rojuje. Bet mes ne vieni! 
„Panašios problemos slegia ir kitas 
Pabaltijo šalis. Estijoje daug metų 
šaipomasi: respublikoje pastovus 
medicinos darbuotojų deficitas, nes 
dauguma gydytojų, esant galimybei, 
išvyksta dirbti į Suomiją, kur atly-
ginimai didesni 6 kartus. Latvijoje 
dėl gydytojų deficito pacientai po 2 
mėnesius laukia priėmimo.“ O kiek 
savaičių laukti priėmimo pas speci-
alistą tenka Lietuvoje? Panevėžyje 
rugpjūčio 22 d. pas dermatologą 
konsultacijai pabandęs užsiregis-
truoti ligonis bus priimtas tik rugsėjo 
26 dieną. Tikrai nemeluoju!

„Panaši problema — augantis 
darbininkiškų profesijų specialistų 

deficitas. Iš Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos emigruoja vandentiekininkai, 
elektrikai, suvirintojai - jų atlygini-
mai Europoje ypač ženkliai skiriasi 
nuo pabaltijietiškų. Jei ir ateityje 
išliks tokie tempai, Pabaltijyje po 
kelerių metų triūs vien tik European 
studies magistrai, mokantys skirstyti 
eurofondus, tačiau jiems niekas ne-
sugebės sutaisyti trūkusio vamzdžio. 
Ir dar viena bėda, kuri dėl emigraci-
jos neišvengiamai užgrius Lietuvą, 
Latviją ir Estiją: po kelerių metų dėl 
mokesčius mokančių ekonomiškai 
aktyvių gyventojų išvykimo Pabal-
tijyje likusiems pensininkams nebus 
iš ko mokėti pensijų.

Pagal praeitų metų Eurostato pro-
gnozę, artimiausiais 40 metų Lietu-
vos gyventojų skaičius sumažės 38, 
Latvijos — 31 proc. Atsižvelgiant jau 
į išvykusių depopuliaciją (per pasta-
ruosius 25 metus Lietuva ir Latvija 
prarado apie trečdalį savo gyventojų), 
iki XXI amžiaus vidurio Pabaltijo 
respublikos neteks dviejų trečdalių 
gyventojų. Beje, nuo 2020 iki 2030 
metų į pensiją išeis skaitlingiausia 
Pabaltijo gyventojų karta, o darbo 
rinkoje ją pakeis žemiausio gimsta-
mumo karta. Atsižvelgiant į tai, Lietu-
vos Respublikos Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija prognozuoja, jog 
nuo 2020 metų pensijos sudarys ne 
daugiau 24 proc. vidutinio atlygini-
mo. Tačiau neabejotina, jog ateityje, 
augant demografinei katastrofai, pen-
sijų dydis Pabaltijo šalyse vis labiau 
mažės - nes vis mažiau jose gyvens 
žmonių, iš kurių uždarbio tos pensijos 
formuojamos. Dėl fenomenalios gy-
ventojų emigracijos Lietuva, Latvija 
ir Estija artimiausiais dešimtmečiais 

nesugebės gy-
vuoti: jose neliks 
pakankamo skai-
čiaus žmonių, 
pajėgių palaikyti 
socialinę, būsto 
ir miesto infras-
truktūrą, apmo-
kėti vaikų moky-

mąsi bei mokėti senukams pensijas.“ 
Išnyksim kaip dūmas neblaškomas 
vėjo? Kam gi mokytis lietuvių, la-
tvių ar estų kalbų, jei greitai jomis 
nebebus su kuo kalbėtis? Net užrašų 
kapuose nebus kam perskaityti ir su-
prasti, kas ten parašyta! Tokia laisvės 
kaina Eurosojūze…

Šiam kartui gana. Pradžiai tegu 
bus tik tiek. Rašysiu ir daugiau, pa-
žadu. Tegu nestebina tavęs, skaity-
tojau, kabučių gausybė. Kitą kartą 
paaiškinsiu, kas ir kaip, kodėl jų čia 
netrūksta. Iki.

linas BiTVinskAs

Mes taip siekiam laimės. O 
štai mokslininkai teigia, kad 
laimė nėra jau taip gerai. Jie 
tvirtina, kad laimingi ir nerū-
pestingi žmonės gyvena trum-
piau negu niūrūs ir įtarūs, ka-
dangi aukštas laimės pojūčio 
lygis verčia žmones nepama-
tuotai rizikuoti.

Dar ne galas – mokslininkai 
tvirtina, kad laimė ir net lai-
mės siekimas – tai tragedija, 
nes gali pakenkti psichikai, 
užnuodyti gyvenimą ir su-
trumpinti jo trukmę. Būtent to-
kius teiginius tiražuoja Jeilio ir 
Denverio universitetai iš JAV 
ir Žydų universitetas iš Jeruza-
lės. Šie universitetai operuoja 
surinkta faktine medžiaga. 
Patvirtinta, kad laimės pojūtis 
– didelė problema, nes jis tie-
siog atima sveiką nuovoką ir 
verčia rizikuoti, po ko ištinka 
visokie nemalonumai, kas daž-
nai lemia gyvenimo trukmę.  
Beje, knygos, kurios moko, 
kaip tapti laimingu ir sėkmin-
gu - taip pat blogio šaltinis, 
mat skaitytojai (tiksliau skai-
tytojos) prisiskaito ir ima 
vaikytis laimę, tačiau patiria 
vieną nusivylimą po kito, o fi-
nale jaučiasi dar blogiau. Galų 
gale, jeigu žmogus laimingas, 
tai jo sugebėjimas mąstyti 
kūrybiškai labai sumažėja.  
Mokslininkai pataria tiesiog 
liautis jaudintis dėl to, ar esi 
laimingas. Jų nuomone, tai ir 
atneš tikrą laimę.

Gerbiami politikai, su savo 
žadamais pokyčiais, pinigais, 
butais ir kitais laimės atribu-
tais jūs tiesiog trumpinate tau-
tai gyvenimą. 

P. S. Gerai pagalvojus, tai 
mokslininkų aš nekenčiu. 

užjaučia

Šalti kapai priglaudė Jūsų mylimą mamą ir sesę Pauliną 
Razmienę. Šią liūdesio valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą 
dukrai Daivai, sūnui Ramūnui, sesei Reginai ir artimiesiems.

J. Biliūno g. Nr. 25 namo gyventojai ir V. Šimkienė

Ir varo, skuodžia iš Lietu-
vos, kaip kadaise Smetona, 
pasišokėdamas per upelį nuo 
Stalino, ieškoti  tų tėvynių, 
kurios daugiau jiems moka!

Pagal praeitų metų Euros-
tato prognozę, artimiausiais 
40 metų Lietuvos gyventojų 
skaičius sumažės 38, Latvijos 
— 31 proc. 
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parduoda

įvairūs

Redaktorius

 
Domas BRIEDIS,
 gimęs 09 18

Deina TYLAITĖ,
 gimusi 09 15

Kajus BALTRUŠIS, 
gimęs 09 20

Armandas TUMĖNAS, 
gimęs 09 14

pro memoria gimė

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.

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 GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tinkan-
čius  tolimesnei eksploatacijai arba 
ardymui. 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

Mišką su žeme arba išsikirsti. Moka 
brangiai. 

Tel. (8-604) 84051.

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

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

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui. 

Tel: (8-613) 74861.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyveni-
mui. 

Tel. (8-698) 49854

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trakto-
rius. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

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

Kita

UAB „Tolmana“ brangiai juodą me-
talo laužą. Klientui pageidaujant pa-
siima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

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

Tel. (8-680) 85841.

Kviečius, žirnius, pupas, kvietru-
gius, miežius, grikius, nekondicinius 
grūdus. 

Tel. (8-638) 71971.

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

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”

Dovanoja

3 mėnesių mažo ūgio šuniuką. 
Tel. (8-676) 27863. 

Paslaugos

Palankiomis sąlygomis suteiktų 
paskolą nuo 5000 iki 15 000 Eur. 

Tel. (8-603) 30893.

Šlifuoja grindis, laiptus, parketą, 
parketlentes, senas dažytas grin-
dis. Kloja parketą, parketlentes, 
remontuoja medines grindis. 

Tel. (8-650) 36459.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

Tel. (8-650) 63678.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Automobiliai, 
žemės ūkio technika

1997 m. Renault TWINGO. 
Ekonomiškas, techniškai tvarkingas 
(tech. apžiūra iki 2017-06-17), 1,1 l 
benzinas. Kaina 320 Eur.

Tel. (8-627) 57347.

Lėkštinius skutikus, bulvių kasamą-
sias, rotacines šienapjoves, grūdų 
šnėkus, valomąsias, frontalinius krau-
tuvus, “Kverneland plūgus”, purkštu-
vus, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Kuras

Malkas kaladėlėmis. Lapuočių ir 
spygliuočių. Turi ir sausų. Pristatymas 
nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

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

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

Kita

Spalius apšiltinimui. Supakuoti. 
Pristato.

Tel. (8-663) 53216.

siūlo darbą
UAB “Ukmergės melioracija” 

reikalingi vamzdžių klojėjai ir be-
tonuotojai. 

Tel. (8-698) 41397.

Reikalingas apsaugos darbuo-
tojas, turintis D vairuotojo kate-
goriją.

Tel.: (8-698) 01222, 
(8-620) 65888.

D.Lingienės ūkyje Anykščių r. 
Kavarske - įvairių veislių braškių ir že-
muogių daigus.

Tel. (8-687) 45219.

Nuolat ūkininkas - mėsinių kiaulių 
skerdieną 40-50 kg tik kaimiškai svi-
lintos dujomis. Atvėsintos, subpro-
duktai. Pristato nemokamai ir greitai. 

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

Kauno “Daisotra” kviečia 

tolimųjų reisų vairuotojus tapti 

komandos nariu ir siūlo uždarbį 

nuo 65 Eur / parą (maršrutu IT-

UK-IT). Komandiruotės ir poil-

sio  trukmės - sutariamos indi-

vidualiai.  Vilkikai MB Actros. 

Puspriekabės – užuolaidinės 

Koegel.

Tel. (8-612) 09011.

Anykščių mieste
Paulina RAZMIENĖ, 
gimusi 1940 m., mirė 09 24
Jonas Vytautas PUKAS, 
gimęs 1937 m., mirė 09 19
Aidas KAZLAUSKAS,
 gimęs 1965 m., mirė 09 20
 Debeikių seniūnijoje
Algirdas Aleksandras BALČIŪNAS, 
gimęs 1939 m., mirė 09 24

Skiemonių seniūnijoje
Julė ŽUKAUSKIENĖ, 
gimusi 1932 m., mirė 09 22
Troškūnų seniūnijoje
Romualdas LAURIKĖNAS, 
gimęs 1947 m., mirė 09 20
Vytautas MATULIONIS, 
gimęs 1956 m., mirė 09 20
Viešintų seniūnijoje
Danutė BERNATONIENĖ, 
gimusi 1938 m., mirė 09 19

PERKA
veršelius, šviežiapie-

nes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.
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šiandien

rugsėjo 28 d.

rugsėjo 29 d.

rugsėjo 30 d.

rugsėjo 27 - 30 d. delčia.

Vincentas, Kovaldas, Daugilė, 
Damijonas, Adalbertas.

vardadieniai

mėnulis

Svetlana, Lana, Vaclovas, Tau-
tvydas, Vientautė, Saliamonas, 
Vacys.

Gabrielius, Mykolas, Rapolas, 
Kęsgailas, Kęsgailė, Michalina, 
Mykolė.

Jeronimas, Sofija, Žymantas, 
Bytautė, Zofija.

oras

+8

+15

redaktorei nežinantNNN

Mėsinių galvijų paroda: žinios, patirtis ir pramogos
Mūsų ūkis, bendradarbiaujant kartu 

su Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir 
gerintojų asociacija bei Lietuvos Respu-
blikos Žemės ūkio ministerija, pirmąjį 
kartą Anykščiuose organizuoja „Specia-
lizuotą mėsinių galvijų parodą“. Parodos 
tikslas – populiarinti mėsinę gyvulinin-

kystę, siekiant, kad kuo daugiau Lietu-
vos ūkininkų susidomėtų mėsinių galvijų 
auginimu ir veisimu, pristatyti Lietuvoje 
auginamų mėsinių galvijų veisles.

Paroda vyks dvi dienas. Pirmąją dieną 
vyks tarptautinė konferencija: “Mėsinės 
gyvulininkystės plėtros perspektyvos. 

Lietuvoje auginamų mėsinių galvijų 
genetinis kokybės gerinimas”, į kurią 
pakviesti pranešėjai iš Prancūzijos, Vo-
kietijos, Estijos ir Latvijos, taip pat nu-
matyti atskirų mėsinių galvijų veislių 
pristatymo renginiai. 

Antrąją parodos dieną vyks geriausio 

ir aukščiausią genetininę vertę turinčio 
gyvulio rinkimai bei veislinių galvijų 
aukcionas.

Specializuota mėsinių galvijų paroda 
vyks 2016 m. rugsėjo 29 – 30 dienomis 
UAB „Vaja Farm“ ūkyje Bliuvonių k., 
Anykščių r.

„Gimtasis Rokiškis” praneša, kad 
Rokiškyje surengta asambliažo par-
oda, kurios pagrindinis akcentas - 
druska ir šio miesto kultūros centro 
direktorius Erikas Druskinas. 

 „Rugsėjo 23 d. Rokiškio krašto 
muziejuje atidaryta dailininkų klubo 
„Roda“ paroda . Vienus šokiravo, ki-
tus sužavėjo „Rodos“ vadovo Arūno 
Augučio asambliažas „Politinis lėlių 
teatras“. 

Pristatydamas kūrinius A. Augutis 
paaiškino, kodėl pasirinko netikėtą 
darbų kryptį. Jis sakė, kad savo kūry-
ba norėjo parodyti, kas darosi kultū-
ros centre ir kas dėl kultūros žlugdy-
mo kaltas ir kad esant tokiai tragiškai 
situacijai jis negali tapyti gėlių…To-
dėl dirbo su druska..  „Kaip medikai 
vadina druską? Baltoji mirtis“, – pa-
komentavo savo meno viziją emocijų 
sukėlusių darbų autorius. Vienas lėlių 
teatro aktorių – rajono meras Antanas 
Vagonis – Šlavėjas. Asambliaže užra-
šyti jo vaidmens žodžiai: „Jis galvoja, 
kad kai kurie žmonės yra šiukšlės, 

Rokiškyje – Erikui 
Druskinui skirta paroda

kuriuos reikia iššluoti“. Kitas veikė-
jas - Rokiškio kultūros centro vadovas 
Erikas Druskinas. Jam atiteko Barba-
ro-Rabarbaro vaidmuo: „Jis sugeba 
sugriauti tai, kas buvo kuriama dešim-
tmečiais“, - rašo „Gimtasis Rokiškis“.

Erikas Druskinas Rokiškyje 
tapo beveik kultine asmenybe. 

“Gimtojo Rokiškio” nuotr.


