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tvarkymo darbai – iš jo vidaus į 
lauką išmestas statybinis laužas.

Buvusios valgyklos pastatą 
Naujuosiuose Elmininkuose rajo-
no mero K. Tubio  27-erių sūnus 
Mantas Tubis įsigijo po to, kai šio  
pastato savininkas, ūkininkas Val-
dislovas Tamošiūnas mero K.Tubio 
paprašė apleistam ir nenaudojamam 
pastatui suteikti mokestinių lengva-
tų. Vietoje V. Tamošiūno prašymo 
nagrinėjimo rajono Taryboje, meras 
K. Tubis pasirinko kitą variantą. 
Jis ūkininkui pasiūlė pastatą, kuris 
yra patrauklioje vietoje, šalia kelio 
Anykščiai – Rokiškis ir netoli  nuo 
savivaldybės pradėtos statyti medi-
nės pilies ant Šeimyniškėlių pilia-
kalnio, parduoti savo sūnui.

Informaciją apie tai paviešinus 
laikraštyje „Anykšta“, Vyriausioji 
tarnybinės etikos komisija rug-
pjūčio 31 dieną pradėjo tyrimą dėl 
mero K. Tubio elgesio. Tiriama, ar 
jis nepažeidė Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje tar-
nyboje įstatymo nuostatų. 

Gautame skunde, kurio autorius 
nežinomas, remiamasi laikraščio 
„Anykšta“ publikacijomis „Mero 
sūnus šalia būsimos pilies įsigijo 

Maksimaliais mokesčiais pasiūlyta apmokestinti 
ir mero sūnaus nupirktą pastatą

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Į nenaudojamo ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, ku-
riam kitąmet būtų taikomas maksimalus 3 proc. nekilnojamojo tur-
to mokestis, rajono Tarybai pasiūlyta įtraukti ir buvusios valgyklos 
pastatą Anykščių seniūnijos Naujųjų Elmininkų kaime. Prieš keletą 
mėnesių jį įsigijo rajono mero Kęstučio Tubio sūnus Mantas Tubis.

pastatą“ ir „Liberalai ruošiasi grįž-
tamajam ryšiui“. Tyrimo metu aiš-
kinamasi, ar  meras K. Tubis priva-
čių interesų naudai nepasinaudojo 
einant pareigas įgyta informacija 
kitokia tvarka ir mastu, negu nu-
stato įstatymai ar kiti teisės aktai.

Į nekilnojamojo turto sąrašą, 
kuriam nuo kitų metų siūloma 
taikyti 3 proc. nekilnojamojo 
turto mokestį, iš viso yra įtraukti 
42 apleisti ir nenaudojami objek-
tai Anykščių mieste bei rajone. 
Tarp jų – savivaldybės Kultūros 
tarybos nariui Žilvinui Pranui 
Smalskui priklausantis Troškūnų 
seniūnijos Kirmėlių kaime buvu-
sios mokyklos pastatas, Rokiškio 
kultūros centro direktoriaus Eri-
ko Druskino Anykščiuose įsigyta 
žydų sinagoga, Jonui Zabolevičiui 
priklausantis XVI a. stačiatikių 
vienuolynas Troškūnų seniūnijos 
Surdegio kaime. Į šį sąrašą taip 
pat pateko Viktorui Kaštelioniui 
Anykščiuose priklausantis buvęs 
knygynas, UAB „3 namukai“ nu-
pirktas buvusio policijos komisa-
riato pastatas, UAB „DG ir Ko“ 
įsigytas senosios ligoninės kom-
pleksas ir kiti pastatai.

Elmininkuose, Šilelio gatvėje, yra 
nenaudojamas ir neprižiūrimas.

Tiesa, po to, kai pastatas už vie-
šai neįvardijamą sandėrį mero K. 
Tubio sūnaus M. Tubio buvo nu-
pirktas, čia dabar vyksta pastato 

Savivaldybės Viešųjų pirkimų 
ir turto skyriaus vyriausiosios spe-
cialistės Alvytos Vitkienės inici-
juotame ir parengtame sprendimo 
projekte nurodoma, kad buvusios 
valgyklos pastatas Naujuosiuose 

Nors buvusios Naujųjų Elmininkų valgyklos kieme supiltas 
statybinis laužas išduoda, kad pastatas po truputį tvarkomas, jo 
savininkui Mantui Tubiui savivaldybės Viešųjų pirkimų ir tur-
to skyriaus vyriausiosios specialistės Alvytos Vitkienės prašymu 
taip pat pasiūlyta taikyti maksimalius mokesčius.

Prenumeruokite  ir 
 2017 metams

Prenumeratrių
laukia 

prizai !

Turtas. Anykščių rajono savi-
valdybės administracija savo nuo-
savybėn perims du bešeimininkius 
objektus: Anykščiuose, Gegužės 
gatvėje, 18 A numeriu pažymėtą 
gyvenamąjį namą (57 kv. m plo-
to namo apskaitoma turto vertė 
– 9 Eur) ir srutų surinkimo duobę 
Anykščių viensėdyje, kurios ap-
skaitoma turto vertė – 7 Eur.

Konkursas. Paskelbtas kon-
kursas užimti Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centro direktoriaus 
pavaduotojo ugdymui pareigoms.
Ši pareigybė liko laisva po to, kai 
rugsėjį Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro direktoriaus pava-
duotoja Jolanta Česlikauskienė iš-
ėjo iš darbo.

Konsultacijos. Spalio 25 dieną 
– Europos teisės dieną – Anykščių 
rajono apylinkės teismas atvers 
duris nemokamoms teisinėms kon-
sultacijoms. Nemokamos konsul-
tacijos gyventojams bus teikiamos 
nuo 8 iki 17 valandos.

Tyrimas. Spalio 21 dieną  
Anykščių rajono policijos komisa-
riate  pradėtas ikiteisminis tyrimas 
vyro (g. 1975 m.) mirties priežas-
čiai nustatyti.

Byla. Lapkričio 3-ąją Panevėžio 
apygardos teismas nagrinės apelia-
cinį skundą baudžiamojoje byloje, 
kurioje proceso dalyviai - troškū-
niečiai broliai Vaidotas ir Mantas 
Grincevičiai bei Giedrius Sasnaus-
kas. Jų dabartinis statusas šioje by-
loje „išteisintieji“. Anykščių rajono 
apylinkės teismas daugiau nei me-
tus nagrinėjęs baudžiamąją bylą, 
kurioje troškūniečiai dėl „You 
Tube“ filmuko „Šėtone, prašau“ 
buvo kaltinti nesantaikos kursty-
mu, priėmė išteisinamąjį sprendi-
mą. Tačiau kaltintojas - Panevėžio 
apygardos prokuratūra - nusprendė 
Anykščių rajono apylinkės teismo 
sprendimą skųsti aukštesnės ins-
tancijos teismui. Taigi troškūnie-
čiams bent jau teoriškai tebegresia 
teistumas ir reali laisvės atėmimo 
bausmė.  

Kopijuojame. Vienos kopijos 
iki A 4 formato kaina 15 ct.

Planuojama ati-
daryti naujų mu-
ziejų

Apie vienybę, 
puodynę 
ir klijus

Uždari Kultūros tarybos posėdžiai 
– anykštėnų teisių ribojimas 

Arūnas LIOGĖ, Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos 
narys:

- Kultūros taryba nėra 
„uab‘as“

Išsirinkome pustrečio Seimo nario
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Sekmadienį antrajame rinki-

mų ture Anykščių – Panevėžio 
apygardoje 31 metų Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
kandidatė Greta Kildišienė aki-
vaizdžia persvara įveikė 62 metų 
konservatorių Sergejų Jovaišą.  
Už G. Kildišienę balsavo 58,3 už 
S. Jovaišą – 41,7 procentai apy-
gardos rinkėjų.

Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjungos atstovė Greta 
Kildišienė ketverius metus 
Seime atstovaus anykštėnų 
interesams.

Antrąją kadenciją Seime 
dirbs konservatorius Serge-
jus Jovaiša. Jis į Seimą antrą 
kartą pakliuvo per partijos 
sąrašą.

Seimo nariu greičiausiai bus 
ir Antanas Baura. Kol kas jis 
yra pirmasis „ant atsarginių 
suolelio“ laukiantis preten-
dentas – reikia, kad bent vie-
nas iš į Seimą išrinktų „vals-
tiečių“ atsisakytų mandato  

Greta Kildišienė pralaimėjo 
tik mieste

S. Jovaiša laimėjo tik šešiose rinki-
mų apylinkėse: Traupyje, Skiemony-
se, Šlavėnuose, Liudiškių, Ažupiečių 
ir Senamiesčio. Buvo prognozuoja-
ma, kad S. Jovaiša pralaimės Pane-
vėžio rajono apylinkėse, o Anykščių 
mieste laimės aki-
vaizdžia persvara. 
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Tokiems skaičiams greičiau-
siai įtakos turėjo nuo šių metų 
pradžios pasikeitusi gyvenamo-
sios vietos deklaravimo tvarka. 
Gyventojai, kurie savo gyvena-
mąją vietą deklaravo savivaldy-
bėje be tikslaus adreso, iki šių 

Nedeklaravusiems gyvenamosios vietos 
iškils nepatogumų

Per  devynis šių metų mėnesius rajone gyvenamąją vietą dekla-
ravo 1151 pilietis.Tai buvo asmenys, kurie nuspendė pakeisti gyve-
namąją vietą Lietuvoje arba atvyko į rajoną iš užsienio.Tuo tarpu 
Anykščių rajono savivaldybės duomenimis, išvykimą iš Anykščių 
rajono į užsienio valstybes deklaravo 266 gyventojai.

metų  gruodžio 31 d. privalės de-
klaruoti savo faktinę gyvenamą-
ją vietą, t.y. nurodyti tikslų gy-
venamosios vietos adresą. Savo 
būstų neturintiems ir jį nuomo-
jantiems asmenims pakaks de-
klaruojantis savivaldybėje ar se-

niūnijoje pateikti sudarytą būsto 
nuomos ar panaudos sutartį. Jei-
gu šie gyventojai iki nurodytos 
datos savo gyvenamosios vietos 
nedeklaruos, jie bus išbraukti 
iš savivaldybės apskaitos, o tai 
gali sukelti daugybę nepato-
gumų (pvz., praras prioritetus 
registruojant vaiką į darželius, 
negalės registruoti automobilio 
savo vardu, neteks teisės į socia-
lines išmokas ir kt.).

Anykščių rajone į gyvenamo-

sios vietos neturinčių asmenų 
apskaitą prie savivaldybės yra 
įtraukta 413 asmenų. 

Deklaruoti gyvenamąją vietą 
galima seniūnijose, savivaldy-
bės  Teisės, personalo ir civili-
nės metrikacijos skyriuje (Vil-
niaus g. 36, Anykščiai) arba 
užpildžius gyvenamosios vietos 
deklaracijos formą elektroniniu 
būdu www.epaslaugos.lt.

- AnYkŠTA

jektas buvo vykdomas integruotai 
– teorinės žinios buvo derinamos su 
praktinių priemonių įsisavinimu. Ti-
kimės, kad savivaldybių specialistų 
perimti norvegų gerosios praktikos 
pavyzdžiai ir naujausios šių sričių 
tendencijos bus praktiškai panaudo-
tos gerinant oro kokybės valdymą 

Tai – dalis projekto „Tvarus energi-
jos ir aplinkos kokybės valdymas vie-
tos lygmeniu“, kurį įgyvendina Lie-
tuvos savivaldybių asociacija (LSA) 
kartu su Norvegijos savivaldybių ir 
regionų bei darbdavių asociacija. 

Projekto metu LSA surengė net 

Savivaldybės sieks pritaikyti norvegų patirtį naudojant atsinaujinančių išteklių energiją 
Anykščių rajono savivaldybėje rengiamas atsinaujinančių išteklių 

energijos (AIE) naudojimo plėtros veiksmų planas, atitinkantis Euro-
pos Sąjungos direktyvas bei nacionalinius teisės aktus energetikos ir 
aplinkosaugos srityse. 

penkis savivaldybių merų ir specia-
listų vizitus į Norvegijos savivaldy-
bes susipažinti su šios šalies patirtimi 
tvarios energijos ir aplinkos kokybės 
valdymo srityje. Norvegija yra viena 
iš pirmaujančių šalių, įgyvendinant 
energetinio efektyvumo, atsinauji-
nančių energijos išteklių panaudoji-

mo bei aplinkosaugos iniciatyvas. 
Trijuose didžiuosiuose Lietuvos 

miestuose organizuoti mokymai savi-
valdybių specialistams, kurių tikslas 
- supažindinti savivaldybių specia-
listus su aplinkos oro kokybės val-
dymo programos rengimo metodika, 
pavyzdžiais, oro kokybės gerinimo 
priemonėmis, padėti pažinti aplinkos 
oro taršos tyrimų ypatybes. Daly-
viams taip pat pristatyti aktualiausios 
AIE naudojimo didinimo būdai.

„Labai džiaugiamės, kad šis pro-

ir didinant AIE naudojimą Lietuvos 
savivaldybėse,“ – teigia projekto 
koordinatorė, LSA patarėja aplinkos 
ir energetikos klausimais Agnė Kaz-
lauskienė. 

Projekto įgyvendinimas iš dalies 
finansuojamas Norvegijos finansinio 
mechanizmo lėšomis.

A. Čižas gimė Ažupiečių kai-
me, porą metų mokėsi Anykščių 
vienuolyno pradžios mokykloje, 
trejus metus – Anykščių liaudies 
mokykloje, 1940–1947 m. mokėsi 
Anykščių progimnazijoje, gimna-
zijoje, ją baigė sidabro medaliu. 

Moksline ir akademine veikla 
paklojęs savo disciplinos – me-
džiagų atsparumo – pamatą ke-
lioms inžinierių ir architektų kar-
toms, profesorius A. Čižas nuolat 
tobulino Lietuvos aukštąjį mokslą 

Mirė profesorius Algirdas Čižas
Penktadienį, spalio 21 dieną, eidamas 88-uosius metus Vilniuje 

mirė anykštėnas Algirdas Eduardas Čižas – habilituotas mokslų 
daktaras, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius 
emeritas ir vienas jo aktyvių kūrėjų. 

– vadovavo Sąjūdžio seimo Švie-
timo komisijai, koordinavo Bal-
tosios knygos „Lietuvos aukštasis 
mokslas“ projekto rengimą,  rengė 
aukštojo mokslo įstatymų projek-
tus, šešerius metus vadovavo Stu-
dijų kokybės vertinimo centrui.

1974 m. Kauno politechnikos 
institute A. Čižas apsigynė diserta-
ciją „Optimalių tampriųjų-plastinių 
tiesiškai stiprėjančių sistemų skai-
čiavimo teorija ir metodai“, o įkūrus 
Vilniaus inžinerinį statybos institutą,  

buvo ilgametis dėstytojas, docentas, 
nuo 1977 m. – profesorius, 1980-
1987 m. statybos fakulteto dekanas.

A. Čižas buvo aktyvus mokslo 
bei technikos terminologijos tvar-
kytojas, Valstybinės lietuvių kal-
bos komisijos narys. 1959–1964 
m. dirbo Lietuvos Mokslų akade-
mijos Enciklopedijos redakcijoje 
skyriaus vyr. redaktoriumi, vėliau 
– Technikos enciklopedijos vyr. 
redaktoriaus pavaduotoju, buvo 
mokslinių žurnalų „Statyba“, „Me-
chanika” redakcinių kolegijų na-
rys. 1957-1958 metais organizavo 
pirmąją nuolatinę statybos parodą, 
vėliau peraugusią į Architektūros 
ir statybos muziejų.

- AnYkŠTA

pro memoria

„Kitų Lietuvos rajonų mieste-
liuose yra muziejai. Tie dalykai 
dabar yra aktualūs ir Anykščių 
rajone, nes yra žmonės, idėjos, 
kolekcijos. Pavyzdžiui, Kavars-
kas – šitoks miestelis, turintis savo 
istoriją. Iš tiesų, turima būti gal-
vojama apie muziejaus galimybes 
mokyklos bazėje ar kažkur kitur. 
Yra Kavarske toks Antanas Šlei-
kus. Jo tapyti paveikslai - Kavars-
ko tematika. Jis suinteresuotas, kad 
paveikslai būtų žmonių matomi, jo 
namuose jie nebus amžinai. Žiūrint 
iš mano varpinės, tie dalykai aktu-
alūs“, - apie savivaldybės Kultūros 
tarybos užmojus rajone plėtoti mu-
ziejų tinklą „Anykštai“ kalbėjo A. 
Baranausko ir A. Vienuolio –Žu-
kausko memorialinio muziejaus 
direktorius Antanas Verbickas. Jis, 
kaip ir kiti savivaldybei pavaldžių 

Planuojama atidaryti naujų muziejų
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajone planuojama atidaryti naujų muziejų. Klausi-
mas dėl muziejaus tinklo formavimo buvo įtrauktas į praėjusią 
savaitę surengto uždaro nuo visuomenės savivaldybės Kultūros 
tarybos posėdžio darbotvarkę.

įstaigų vadovai, Kultūros tarybai 
nebepriklauso.

Paklaustas, ar po „muziejaus tin-
klo formavimu“ nesislepia siekiai 
steigti naujus muziejaus filialus, 
kurių išlaikymas pareikalautų pa-
pildomų išlaidų, A. Verbickas nuo 
tiesaus atsakymo išsisuko.

„Ne, čia kiekvienas atvejis yra 
individualus ir negali būti kalbos 
apie filialus ar nefilialus“, - sakė A. 
Verbickas.

Jau ne vienerius metus kalba-
ma ir apie muziejaus įsteigimą 
Troškūnuose. Visuomenininkas 
Albertas Petronis kaupia Lietuvos 
laisvės kovų Troškūnų krašte bei 
biografinį istorinį archyvą ir rajono 
vadovus prašo finansiškai prisidėti 
atidarant Troškūnų krašto laisvės 
kovų muziejų.

Anykščių turizmo informacijos 

Anykštėnas Albertas Petro-
nis ne kartą lankėsi savival-
dybėje ir ragino prisidėti prie 
Troškūnų krašto laisvės kovų 
muziejaus įsteigimo.

centro duomenimis, rajone vei-
kiančių muziejų lankytojų skaičius 
pastaruosius dvejus metus auga. 
Daugiausia lankytojų sulaukia 
Arklio muziejus ir čia rengiamos 
edukacinės programos. Vien per-
nai Niūronyse veikiantį muziejų 

aplankė daugiau kaip 50 000 lan-
kytojų. Vis dėlto, ne visi muziejai 
gali pasigirti tokiu populiarumu. 
Pavyzdžiui, Griežionėlių kaime 
esančią Liudvikos ir Stanislovo 
Didžiulių sodybą 2015 metais ap-
lankė vos 554 lankytojai. 

Anykščių muziejaus direkto-
rius Antanas Verbickas apie 
naujiems muziejams išlaiky-
ti reikalingus pinigus kalbėti 
nelinkęs.

Kalbos. Anapilin šią savai-
tę palydėto sveikatos apsaugos 
ministro, Seimo nario Juro Po-
želos gyvenimo pabaiga apaugo 
įvairiomis kalbomis. Tačiau ne 
mažiau mįslingos buvo ir pasku-
tinės šio jauno politiko dienos 
prieš nugrimztant į pražūtingą 
komą. Specialiųjų tyrimų tarny-
bos (STT) būstinėje sostinėje J. 
Požela apsilankė atostogų įkarš-
tyje - rugpjūčio 4-ąją. Vilniuje 
politikas ilgai neužsibuvo - po 
apsilankymo STT jis tą pačią die-
ną sugrįžo į Palangą. Bet netgi 
trumpas J. Poželos apsilankymas 
sostinėje sukėlė ratilų tuo metu 
garsiai skambėjusiame vadina-
majame koldūnų skandale. Po 
niekur neskelbto apsilankymo 
STT ministras savo socialinio 
tinklo paskyroje netikėtai paskel-
bė, kad įtarimų sulaukęs buvęs 
Valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos vadovas Jonas Mi-
lius turi trauktis iš pareigų. 

Nuostolis. Seimo valdyba ap-
sižiūrėjo, kad Finansų ministeri-
jos parengtame ateinančių metų 
biudžeto projekte Seimo kan-
celiarijai skirta 770 tūkst. eurų 
mažiau nei prašyta. Nubrauktus 
pinigus ketinama atsiimti iš pa-
čios ministerijos kišenės. Rug-
pjūčio viduryje Seimo valdybos 
sprendimu patvirtintas parlamen-
to kanceliarijos asignavimų dydis 
2017 metams siekė 29,892 mln. 
eurų. Iš jų 17 mln. eurų skirta 
darbo užmokesčiui mokėti, 896 
tūkst. eurų - turtui įsigyti. Šie 
skaičiavimai buvo atlikti laikan-
tis pačios Finansų ministerijos 
rekomendacijų. Tačiau rengdama 
biudžetą ministerija nusprendė, 
kad Seimo kanceliarija išsivers 
ir su kiek mažesne suma -29,123 
mln. eurų suma. 

Problemos. Kai kurie mūsų 
šalies pensininkai, išvykę gyven-
ti į užsienį ir oficialiai deklaravę 
savo išvykimą iš Lietuvos, tačiau 
nesusitvarkę visų reikalingų do-
kumentų, sušlubavus sveikatai 
prisidaro finansinių problemų. 
Šiuo metu tokie žmonės tėra 5, 
tačiau jų skola Lietuvos Priva-
lomajam sveikatos draudimo 
fondui - per 40 tūkst. eurų. Kaip 
informuoja Valstybinė ligonių 
kasa, skolų mūsų senjorai, kurie 
privalomuoju sveikatos draudi-
mu Lietuvoje draudžiami vals-
tybės lėšomis, dažniausiai prisi-
daro dėl nežinojimo. Problemų 
turi tie pensininkai, kurie, prieš 
išvykdami gyventi į ES šalis, Is-
landiją, Lichtenšteiną, Norvegiją 
ar Šveicariją, deklaruoja savo 
išvykimą, bet teritorinėje ligo-
nių kasoje nepasiima dokumento 
S1, patvirtinančio žmogaus teisę 
gauti gydymo paslaugas gyvena-
moje šalyje. 
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spektras

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. 

@ X – man: „Nereikėjo griauti 
sienos Anykščių rajono savivaldy-
bėje, ji puikiai derėjo su interesantu 
aptarnavimu vieno langelio princi-
pu, padėjo aiškiai reguliuoti įvai-
riais klausimais į šią įstaigą atvy-
kusių žmonių srautus. Norėtųsi, kad 
tokia siena stovėtų ir poliklinikoje, 
gal taip pavyktų pabaigti su įžūliais 

Griauti lengviausia – statyti nelabai sekasi
Kai Anykščių rajoną pradėjo valdyti liberalai, buvo išgriauta 

valdininkų ramybę saugojusi savivaldybės administracijos pas-
tate įrengta stiklinė siena. Tačiau viešumą deklaravusi valdžia, 
regis, sunkiai gali įgyvendinti demokratijos principus. Paskuti-
nį akibrokštą metė rajono Kultūros tarybos vadovas, buvęs žur-
nalistas Tautvydas Kontrimavičius, pareiškęs, kad į šio darinio 
posėdžius žurnalistai nebus įleidžiami. Jei vengiama viešumo ir 
skaidrumo – kokia nauda buvo iš stiklinės sienos griovimo? Gal 
ją reikėtų grąžinti atgal?

pacientais, kurie lenda be eilės, ban-
dydami savo veiksmus pateisinti 
tuo, kad jie tik parašo užėjo, tik vie-
nai minutei, o išbūna pas gydytoją 
ilgiau nei tie, kurie sąžiningai lau-
kia savo eilės. O populizmas yra tik 
populizmas, jame jokių permainų 
ir pokyčių, tik iki matinės spalvos 
išblukę lozungai, einantys iš vienos 

partijos rankų į kitas.“

@ X menui: „1 langelis turi tar-
nauti žmogui. Todėl jokių principų 
jis neatliko.”

@ ili 0v8: „Yra lengviausia nuo 
kažko atsiriboti. Bet yra sunku su-
prasti, ko gi mes norime... Ir kartais 
žmogus ne duonos o vilties tikisi. O 
MES JAM SU VISOM SIENOM 
TIK NEPAGARBĄ PARODOM.”

@ ili 0v8: „Stiklinės sienos stovi 
visur ir kiekviename iš mūsų. Mes 
esame mažai empatiški vienas kito 

atžvilgiu.”

@ Žalias: „Griauti mes pripra-
tom, o va, statyt nelabai sekasi... 
Sveikinčiau Kęstutį, jei pasistatytų 
dar ne vieną sieną savo reikšmin-
gumui parodyti ir atsiriboti nuo tų 
žmonių, kurie nuolat klausia - ką 
padarei ar padarysi. Koks jūsų 
reikalas, išrinkot ir nekvaršinkit 
galvos, o tai po rinkimų susirink-
siu žaislus, įsijungsiu navigaciją ir 
pirmyn į kitą pasvietę.”

(komentarų kalba 
netaisyta,- red.past.)

-AnYkŠTA

Kultūros taryba – 
ne „uab‘as“

Arūnas LIOGĖ, Anykščių rajo-
no savivaldybės tarybos narys:

- Kaip vertinu? Aišku, kad blo-
gai. Pradėkim nuo to, kad Kultūros 
taryba nėra „uab‘as“, nėra privati 
įmonė, kur vadovas gali priimti ko-
kius tik nori sprendimus. Anykščių 
Kultūros taryba yra sudaryta ir vei-
kia Anykščių rajono savivaldybės 
tarybos sprendimu. O rajono Taryba 
yra išrinkta anykštėnų, atstovauja 

Uždari Kultūros tarybos posėdžiai – 
anykštėnų teisių ribojimas 
Savivaldybės Kultūros tarybos posėdžiai bus uždari – taip 

pareiškė šios tarybos pirmininkas, buvęs žurnalistas Tautvydas 
Kontrimavičius. Kodėl priimtas toks sprendimas, paaiškėjo jau 
pirmo uždaro posėdžio, kuriame pasiūlyta Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premiją teikti Anykščių J. Biliūno gimnazijos biblioteki-
ninkei, mokyklos kino klubo vadovei ir rajono Kultūros tarybos 
narei Renatai Miškinienei.

Ar etiška nuo anykštėnų slėpti su rajono kultūriniu gyvenimu 
susijusius sprendimus? Kas slepiasi už sprendimo rengti uždarus 
posėdžius? O gal nebeliko rajone žmonių, kuriuos būtų galima 
apdovanoti šia premija ir belieka ją skirti tik „saviems“, t.y. ta-
rybos nariams?

anykštėnų interesams. Tad išeina, 
kad Kultūros taryba taip pat turi 
atstovauti anykštėnų interesams, o 
ne priešingai – slėpti posėdžių dar-
botvarkes, neįsileisti žurnalistų į 
posėdžius ir taip atiimti iš anykštėnų 
teisę žinoti, kas vyksta. 

Šiuo klausimu aš labai kategoriš-
kas: posėdžiai turi būti atviri. Nėra 
jokio įstatymo, reglamentuojančio 
galimybę rengti uždarus posėdžius, 
vadinasi, Kultūros tarybos pirminin-
ko priimtas nutarimas yra neteisėtas. 
Kad posėdžiai taptų uždari, turi būti 
perrašyti nuostatai, jie turėtų būti 
patvirtinti rajono Tarybos, bet to 
nebuvo... Tegul vienas žmogus ne-
griauna buvusios tvarkos. 

Ponai nori 
užsidaryti savo 
dvare

Juozas DANILAVIČIUS, peda-
gogas, publicistas, 2010 m. Terse-
sės Mikeliūnaitės kultūros premi-
jos laureatas:

- Į klausimą, kaip vertinu sprendi-
mą, rengti uždarus Kultūros tarybos 
posėdžius, galiu atsakyti tik taip – 
man tai atrodo juokinga. Ponai nori 
užsidaryti savo dvare ir ten elgtis kaip 
nori. Taip daryti negalima. Su anykš-
tėnais šia informacija Kultūros tary-
bos nariai ne tik kad turi dalintis, bet 
tai daryti privalo. Kai ką nors apgau-
bia paslapties skraistė, visada lieka 
erdvė įvairiausioms interpretacijoms. 
O juk šiuo atveju to tikrai nereikia... 
Iki tol buvusi tvarka – atviri Kultūros 
tarybos posėdžiai – buvo priimtina ir, 
manau, jos tikrai nereikia keisti.

Aš pats asmeniškai mažai domiuo-
si šios tarybos veikla – turiu galybę 
kitokio darbo, o ir amžius nebeleidžia 
visko aprėpti, bet turiu pripažinti, kad 
labai neigiamai priėmiau tokią žinią.

Posėdžių 
uždarumas – 
blogas
precedentas 

Arvydas LINGAITIS, buvęs 
„Anykštos“ žurnalistas:

- Tiek Kultūros tarybos posė-
džiai, tiek seniūnų sueigos, tiek visi 
kiti savivaldybėje vykstantys susi-
rinkimai turi būti vieši jau vien dėl 
labai paprastos priežasties – juose 
apsilankę žmonės gali išgirsti dau-
giau svarbių detalių, nei jos bus 
pateiktos žiniasklaidos atstovams 
siunčiamuose spaudos pranešimuo-
se. Uždari posėdžiai apriboja ben-
druomenės teisę gauti informaciją, 
kurios slaptumas niekaip nėra įtei-
sintas, išskyrus kažkieno asmeninį 
sprendimą. 

Kultūros tarybos posėdžių uždaru-
mas – labai blogas precedentas, bet 
nieko jau tikriausiai nepadarysi... 

Mano nuomone, jau daugelis pre-
mijų ar šiaip kitų įvertinimų prara-
do savo reikšmę ir mažai ką reiškia. 
Tai įrodo ir tam tikrų asmenybių at-
sisakymas jas priimti. Gerbiu Troš-
kūnų kleboną Saulių Filipavičių už 
jo sprendimą nepriimti miesto gar-
bės piliečio apdovanojimo, taip pat 
Vytautą Balčiūną, kuris atisakė T. 
Mikeliūnaitės premijos – šie žmo-
nės yra kur kas įžvalgesni ir supra-
tingesni nei tie, kurie šias premijas 
skiria.

-AnYkŠTA
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Giminės. Vyriausioji tarnybinės 
etikos komisija (VTEK) kasmet iš-
siaiškina dešimtis valstybės ir savi-
valdybių institucijų, įstaigų, įmonių 
vadovų, kurie, spjaudami į viešus 
ir privačius interesus, įdarbina savo 
giminaičius. Ir ne po vieną. Praėju-
sią savaitę demaskuotas vienas iš 
rekordininkų, kurio vadovaujamo-
je įmonėje Plungėje buvo įdarbinti 
jo žmona, du sūnūs, dukra, žentas. 
VTEK praėjusią savaitę konstatavo, 
kad UAB “Plungės šilumos tinklai” 
generalinis direktorius Petras Piekus 
pažeidė Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje įsta-
tymą, kai bendrovėje įdarbino savo 
šeimos narius. Komisija nusprendė, 
kad įstatymas pažeistas, o kokių prie-
monių imtis, turės nuspręsti beveik 
100 proc. akcijų valdanti Plungės ra-
jono savivaldybė. 

Valdininkė. Bandymas pasipel-
nyti iš viešųjų pirkimų sužlugdė dar 
vienos valdininkės karjerą. Šį kartą į 
teisiamųjų suolą sėdo buvusi Pane-
vėžio rajono savivaldybės Juridinio 
skyriaus vedėja Vilma Janišienė. 17 
metų dirbusi savivaldybės juridinia-
me skyriuje, iš kurių 7 metus jam va-
dovavo, V. Janišienė prisivirė košės 
ne tik dėl viešųjų pirkimų. Panevėžio 
teismuose guli dar dvi bylos, kuriose 
ji kaltinama dokumentų klastojimu. 
Viena byla itin pikantiška: siekdama 
ilgalaikio pasimatymo su Pravieniš-
kių pataisos namuose už žmogžudys-
tę bausmę atliekančiu Aurelijumi P., ji 
apgaule iš vieno seniūno gavo pažy-
mą, kad su kalinčiu asmeniu gyveno 
iki jo nuteisimo. 

Ženklas. Vokietijos automobilių 
koncerno “Volkswagen Group “ di-
rektorius Matijas Miuleris anonsavo 
naujojo koncerno prekės ženklo pri-
statymą. “Naujas iššūkis, kuris mūsų 
laukia - automobilių pramonės skai-
tmenizacija ir naujas mobilumas. Kad 
jį atremtume, nusprendėme sukurti 
naują, 13-ąjį prekės ženklą”, - sakė 
“Volkswagen Group” direktorius. 
Anksčiau skelbta, kad šiais metais 
koncernas “Volkswagen” gavo Šno-
belio chemijos premiją už tai, kad iš-
sprendė sudėtingą automobilių išski-
riamų emisijų pertekliaus problemą, 
užtikrindamas, kad automobiliai iš-
skirtų mažiau emisijų juos testuojant.

Netektis. Eidamas 87-uosius 
metus mirė “Oskaru” apdovanotas 
Prancūzijos aktorius ir režisierius 
Pjeras Eteksas (Pierre Etaix), skelbia 
agentūra BBC. Remiantis aktoriaus 
žmonos žodžiais, penktadienio rytą 
dėl žarnyno infekcijos P. Eteksas 
nugabentas į ligoninę Paryžiuje. Jis 
geriausiai žinomas už tokius filmus, 
kaip “Yoyo” ir “Happy Anniversary”, 
už kurį 1962 metais P. Eteksas pelnė 
“Oskaro” apdovanojimą.

Parengta pagal 
Bns informaciją
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“  
(8-381)  5-82-46.  

Spalio viduryje keturių gandrų 
kokybės ženklu garsioje, Butėnų did-
kaimio pakraštyje įsikūrusioje kaimo 
turizmo sodyboje „Barono vila“ vyko 
mažytis „Infoturas“ - keliolikai kvies-
tinių turizmo verslo bei žinios apie jį 
sklaidos atstovų surengtas kelių va-
landų seminaras - pažintis su sodyba 
ir joje teikiamomis paslaugomis.

Pirmiausia būrelis svečių kartu su 
sodybos savininke Rūta Baroniene 
bei vadybininke Ugne apvaikščio-
jo šalia ežero Kerpio esančias įdo-
mybes. Kalva su giminės atminties 
stogastulpiu, originalus baublys, 
akmenų parkas - iš riedulių pasaulio 
gėlės žiedo formomis sudėliotas, mo-
teriškojo prado mistinis ornamentas 

- Stounhendžas. Aplankytos šešia-
vietės Elnio, Kiškio, Avies vilutės bei 
trisdešimčiai asmenų skirta Didžioji 
vila, pasigėrėta daugiau nei 10 hekta-
rų ploto aptvare gyvenančiais elniais 
ir danieliais bei Gotlando avimis.

Pasivaikščiojus gryname, šalia 
ošiančio pušyno kvapais persunk-
tame ore svečiai galėjo pasistiprinti 
firminiu Barono plovu, kurį pateikė 
rytietiškai mandagių, nuolat besi-
lankstančių ir vaišintis prašančių 
tarnautojų, vilkinčių tautiniais tadži-
kų kostiumais, pora. Taip pat buvo 
pateikta egzotiškas „karpači“ - sody-
boje augintų žvėrelių žalios mėsos, 
pagardintos prieskoniais, patiekalas ir 
kitokių pikantiškų gardybės. 

Kalbėta, kad apsistojus sodyboje 
galima pasimaudyti, paplaukioti val-
timi ir pažvejoti, pasikaitinti pirtyje 
bei kubile, gėrėtis elniais ir kitais gy-
vūnais, dalyvauti edukacinėse pamo-
kose - kepti naminę duona, iš šiaudų 
pinti sodus, velti vilnonius gaminius, 
dalyvauti subtilaus meno terapijos 
pamokėlėse.

Susipažinta ir su „Barono vilą“ re-
prezentuojančiais ir reklamuojančiais 
suvenyrais, sodybos logotipu - plačia-
ragio elnio galvos siluetu papuoštais 
maišeliais, puodeliais, šešių meniškų 
atvirukų rinkiniu. Ką sužinojau, pa-
sakiau, beliktų tik pridurti: „Ir aš ten 
buvau, alų midų gėriau...“ 

 Raimondas GUOBIS

Barono vilos „Infoturas“ Gerbiami anykštėnai, 
dėkoju visiems, balsavusiems už 

mane, ačiū daug ir nuoširdžiai dirbu-
siems mūsų komandoje bendražy-
giams. Pagarba ir padėka anykštėnų 
liberalų lyderiams už tai, kad laikėsi 
savo žodžio ir rėmė mane antrame 
rinkimų etape. Varžybose visada bus  
tie, kas laimi ir kas ne, todėl sveikinu 
mūsų krašte į Seimą išrinktą Gretą 
Kildišienę. Linkiu jai dirbti taip, kad ja 
pasitikėję anykštėnai nenusiviltų ir gyvenimas pagerėtų.

Pagarbiai,
Sergejus JOVAIŠA, Seimo narys

Politinė reklama, bus apmokėta iš kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius Sergejaus Jovaišos 
rinkiminės sąskaitos. Užsak.Nr.1308

Tačiau vienoje iš keturių Anykš-
čių miesto apylinkių – Janydžiuose 
- G. Kildišienė S. Jovaišą net įveikė, 
o kitose trijose S. Jovaišos persvara 
buvo minimali. Anykščių mieste S. 
Jovaiša surinko 50,6 proc., G. Kildi-
šienė – 49,4 proc. balsų.  

Anykščių bei Panevėžio rajo-
nų apylinkėse „valstietė“ triuškino 
konservatorių. Panevėžio rajone už 
“valstietę“ balsavo 62,5 proc. rin-
kėjų, už konservatorių - 37,5 proc., 
Anykščių rajone (be miesto)  - 61,75 
proc.  rinkėjų balsavo už G. Kildišie-
nę, 38,25 proc. – už S. Jovaišą. G. 
Kildišienė laimėjo rinkimus ir visa-
me Anykščių rajone (įskaičiavus ir 
miestą). Už ją Anykščių rajone bal-
savo 57,2 proc., už varžovą - 52,8 
proc. rinkėjų. 

Septyniose rinkimų apylinkėse 
G. Kildišienė surinko per 70 proc. 
balsų. Geriausia jos apylinke tapo 
Raguvėlė, kur už „valstietę“ balsa-
vo net 83,5 proc. rinkėjų. Šeriuose ji 
gavo 79 proc., Auleliuose - 77 proc. 
balsų. 

Kairieji susitelkė?

Pirmąjį rinkimų turą G. Kildišie-
nė prieš S. Jovaišą laimėjo trapia 
persvara. „Valstietė“ pirmajame ture 
surinko 3 993, konservatorius – 3 
884 balsus. Antrajame ture už G. 
Kildišienę balsavo 7320, už S. Jo-
vaišą – 5229 rinkėjai. Tad atrodytų, 
jog „valstietė“ sutelkė kairįjį elekto-
ratą arba „protestuotojus“, tuo tarpu 
S. Jovaiša neperėmė liberalo Luko 
Pakelčio balsų.

Ypač pastebima balsų judėjimo 
tendencija Anykščių mieste. Pir-
majame ture S. Jovaiša keturiose 
Anykščių mieto apylinkėse surinko 
1186 balsus, G. Kildišienė – vos 762 
balsus. Antrajame ture už S. Jovaišą 
balsavo 1837, už G. Kildišienę 1793 
Anykščių miesto gyventojai. Tokia 
pati tendencija ir Kavarske, Svėda-
suose, Troškūnuose. Kavarske pir-
majame ture G. Kildišienė surinko 
60, antrajame 192, S. Jovaiša atitin-
kamai 57 ir 129 balsus.

 Svėdasuose už G. Kildišienę pir-
majame ture balsavo 156, antrajame 
317 rinkėjų, S. Jovaišos rezultatas 
šioje apylinkėje 148 ir 182 balsai. 
Troškūnų apylinkėje pirmajame ture 
G. Kildišienė gavo 116, antrajame 
– 278, S. Jovaiša 93 ir 139 balsus. 
Raguvėlėje beveik visi „svetimi“ 
rinkėjai per antrąjį rinkimų turą at-
ėjo balsuoti už „valstietę“. S. Jovai-
ša šioje apylinkėje pirmajame ture 
gavo 22 balsus, antrajame ture - vos 

Išsirinkome pustrečio Seimo nario
7 balsais daugiau – 29. Tuo tarpu G. 
Kildišienės balsų skaičius išaugo 
daugiau nei dvigubai – nuo 63 iki 
147.   

Antrajame ture rinkėjų aktyvumas 
Anykščių – Panevėžio apygardoje 
buvo 39,57 proc. Pirmajame ture 
balsavo 50,44 proc. rinkėjų. Skai-
čiuojant vienetais, į rinkimų antrąjį 
turą atėjo geru pustrečio tūkstančio 
mažiau žmonių nei į pirmąjį turą. 

Turėsime jauniausią Seimo 
narę

G. Kildišienė bus visų laikų jau-
niausia Anykščių krašto atstovė 
Seime. Iki šiol Anykščių-Kupiškio 
apygardoje jauniausia išrinkta par-
lamentarė buvo Rasa Juknevičiene 
(buvusi R. Rastauskienė). Ji 1996 
metais rinkimus laimėjo būdama 
38-erių.

G. Kildišienė rinkimų naktį per-
galės laukė Panevėžyje kartu su 
šio miesto ir rajono „valstiečiais“. 
„Keistas jausmas. Užgulė atsako-
mybė. Žinau savo charakterį, todėl 
padarysiu viską, ką žadėjau. Steng-
siuosi padėti apygardai ir, bendra-
darbiaudama su jūsų meru, ją prikel-
ti“, – „Anykštai“ sakė G. Kildišienė. 
Politikė dėkojo ją palaikiusiems 
rinkėjams, taip pat ir Anykščių rajo-
no merui Kęstučiui Tubiui. „Žinau, 
kad meras patyrė didelį spaudimą iš 
savo komandos, ačiū jam, jo parama 
man buvo labai svarbi“, - kalbėjo G. 
Kildišienė.  

Turbūt labiausiai intriguojanti 
naujosios Seimo narės biografi-
jos detalė – jos nebaigtas aukštasis 
mokslas. Apie tai ji pati rašo savo 
oficialioje biografijoje. „Gimė 1985 
m. kovo 6 d. Panevėžyje. Vaikystėje 
tris vaikus – ją ir du brolius – mama 
augino viena. Mama iki šiol dirba pe-
dagoge vaikų darželyje. Yra baigusi 
Panevėžio muzikos mokyklos kan-
klių klasę. 2003 m. baigė Panevėžio 
„Šaltinio“ vidurinę mokyklą. Įstojo 
į Vilniaus kolegijos Teisės fakultetą, 
vėliau emigravo į Didžiąją Britaniją, 
kur mokėsi ir kartu dirbo ketverius 
metus.  Tėvynės ilgesys nugalėjo – 
nusprendė grįžti į gimtąjį Panevėžį 
ir pratęsti teisės studijas. Atnaujinu-
si studijas, pasirinko aprangos tech-
nologijų ir verslo specialybę, kurios 
diplomą gaus ateinantį pavasarį. 
Kuria ir gamina drabužių kolekcijas.  
Yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos Panevėžio miesto skyriaus 
pirmininkė, labdaros ir paramos 
fondo „Švieskime vaikus“, Naisių 
vasaros projektų bei Naisių vasaros 
teatro ambasadorė. Dirba Europos 

Parlamento nario Bronio Ropės 
biure Panevėžio regiono vadove.  
Ištekėjusi, turi dukterį Onutę”, –  ra-
šoma oficialiame VRK internetinia-
me puslapyje. 

Sergejus Jovaiša patenka 
į Seimą

Antrąjį rinkimų turą „valstiečiai“ 
triuškinančiai laimėjo visoje Lietu-
voje. Ši partija (įskaitant savaran-
kiškai kandidatavusius, bet partijos 
sąraše buvusius Povilą Urbšį ir Bro-
nių Matelį) turės 56 mandatus. Tė-
vynės sąjungai atiteks 31 mandatas, 
socialdemokratams - 17, Liberalų 
sąjūdžiui - 14, „Tvarkai ir teisingu-
mui“ bei Lenkų rinkimų akcijai - po 
8, Darbo partijai -2, Lietuvos žaliųjų 
partijai ir „Lietuvos sąrašui“ - po 1. 
Į Seimą išrinkti dar 2 save išsikėlę 
kandidatai.

Į Seimą pagal Tėvynės sąjungos 
kandidatų sąrašą pateks ir S. Jovai-
ša. Tiesa, ne taip jau užtikrintai, kaip 
atrodė prieš antrąjį turą. Porinki-
miniame Tėvynės Sąjungos sąraše 
anykštėnas liko 27-as, o jo partija 
jau po pirmojo turo užsitikrino 21 
mandatą. Antrojo turo nugalėtojais 
preliminariai tapo tik 10 Tėvynės 
sąjungos atstovų, iš jų 3 sąraše yra 
žemiau nei S. Jovaiša.   

Rinkimų vakarą S. Jovaiša su 
bendražygiais rezultatų laukė kavi-
nėje „Seklyčia“, tapusia jo laikinuo-
ju štabu. Palaikyti pralaiminčio S. 
Jovaišos atėjo ir Anykščių liberalų 
lyderiai: skyriaus pirmininkas Lukas 
Pakeltis bei vicepirmininkai Saulius 
Rasalas ir Kęstutis Indriūnas. 

 S. Jovaiša, vertindamas rinkimo 
rezultatus, ironizavo, kad „vals-
tietei“ Gretai Kildišienei paramą 
prieš antrąjį rinkimų turą pareiškęs 
Anykščių meras Kęstutis Tubis gali 
džiaugti, nes „dabar turės jam pa-
tinkančią Seimo narę, kuri išspręs 
visas rajono problemas.“ Pasak S. 
Jovaišos, „valstiečiai“ Lietuvoje 
buvo „ant bangos“, konservatoriai 
pralaimėjo net daugumoje Kauno 
apygardų. „Po trejų metų, kai žmo-
nės keiks, kaip sunku gyventi, siū-
lau atsiminti šią dieną...“ - pamokė 
į Seimą pagal partijos sąrašą vėl iš-
rinktas S. Jovaiša.

 
Antanui Baurai trūksta 
vieno žingsnelio 

Panašu, kad Anykščiai Seime 
turės ir trečiąjį atstovą, „valstietį“ 
Antaną Baurą. Tiesa, jis, matyt, par-
lamentaru taps jau prasidėjus 2016-
2020 metų Seimo kadencijai.

 A. Baura liko pirmuoju tarp 
„valstiečių“, nepatekusių į Seimą, 
tad anykštėnui mandatą garantuotų 
bent vieno aukščiau esančio „vals-
tiečio“ pasitraukimas. Pirmoji ro-
kiruotė gali įvykti jau formuojant 
Vyriausybę: vienas iš „valstiečių“ 
siūlomų premjerų - europarlamenta-
ras Bronis Ropė. Tapęs Vyriausybės 
vadovu, B. Ropė savo vietą Briu-
selyje užleistų Dainiui Kepeniui, o 
pastarasis šviežią Seimo nario kėdę 
perleistų A. Baurai.  

Kalbėdamas apie „valstiečių“ sė-
kmę rinkimuose, A. Baura „Anykš-
tai“ sakė: „Tokio gero rezultato 
nesitikėjau. Bet matau ir milžinišką 
atsakomybę. Viliuosi, kad bus sufor-
muota protingų, gerbiamų ir švarių 
žmonių Vyriausybė”, - „Anykštai“ 
kalbėjo A. Baura.

Nustūmė veteranus

Netikėtai susiklostė rinkimai kai-

myninėse apygardose. Į Seimą ne-
pateko molėtiškis, konservatorius 
Valentinas Stundys bei uteniškė so-
cialdemokratė Milda Petrauskienė. 
Abu šie politikai Seime dirbo po ke-
lias kadencijas, o per šiuos rinkimus 
pralaimėjo abiem frontais - toli liko 
partijų sąrašuose, todėl per sąrašus į 
parlamentą nepateks, bei pralaimėjo 
rinkimus vienmandatėse apygar-
dose. V. Stundį Molėtų - Širvintų 
apygardoje įveikė Darbo partijos at-
stovas Petras Čimbaras, M. Petraus-
kienę Utenos apygardoje nugalėjo 
konservatorius Edmundas Pupinis. 
Tiesa, pastarųjų politikų prelimina-
rus skirtumas yra tik 190 balsų.

LSDP lyderis, premjeras Algirdas 
Butkevičius Vilkaviškio rinkimų 
apygardoje pralaimėjo „valstiečiui“ 
Kęstučiui Smirnovui. Su Anykščių 
laikraščiu „Šilelis“ siejamas „tvar-
kietis“ Petras Gražulis Gargždų apy-
gardoje nusileido „valstiečiui“ Bro-
niui Markauskui. Turbūt geriausiai 
išreklamuota kova vyko Naujojoje 
Vilnioje, kur konservatorė Monika 
Navickienė vargais negalais įveikė 
save išsikėlusį Algirdą Paleckį.    

Sergejus Jovaiša 41,7 % (5229)  Greta Kildišienė 58,3% (7320)

Velžys  45.4% (445) 54.6% (536)
Senamiestis 52.3% (630) 47.7% (574)
Janydžiai  47.2% (331) 52.8% (371)
Ažupiečiai  51.8% (379) 48.2% (352)
Liudiškės  50.1% (497) 49.9% (496)
Piktagalis  45% (81) 55% (99)
Ažuožeriai 35.7% (75) 64.3% (135)
Elma  46.5% (207) 53.5% (238)
Burbiškis  47.5% (124) 52.5% (137)
Šlavėnai  56.1% (69) 43.9% (54)
Debeikiai  41.7% (166) 58.3% (232)
Leliūnai  42.9% (70) 57.1% (93)
Kavarskas 40.2% (129) 59.8% (192)
Dabužiai  37.3% (28) 62.7% (47)
Janušava  36% (68) 64% (121)
Svirnai  31.5% (39) 68.5% (85)
Šeriai  21% (21) 79% (79)
Šoveniai  40.3% (31) 59.7% (46)
Kurkliai  32.2% (57) 67.8% (120)
II Kurkliai  41.9% (52) 58.1% (72)
Staškūniškis 35.4% (57) 64.6% (104)
Katlėriai  33% (38) 67% (77)
Skiemonys 51.4% (74) 48.6% (70)
Mačionys  27.7% (33) 72.3% (86)
Auleliai  23% (17) 77% (57)
Raguva  34.4% (123) 65.6% (235)
Svėdasai  36.5% (182) 63.5% (317)
Vaitkūnai  36.4% (47) 63.6% (82)
Šilai  45.6% (57) 54.4% (68)
Troškūnai  33.3% (139) 66.7% (278)
Miežiškiai  38.6% (98) 61.4% (156)
Nevėžis  33.5% (63) 66.5% (125)
Vašuokėnai 41.3% (26) 58.7% (37)
Trakiškis  36.4% (90) 63.6% (157)
Surdegis  36.2% (42) 63.8% (74)
Nausodė  37.5% (21) 62.5% (35)
Raguvėlė  16.5% (29) 83.5% (147)
Levaniškiai 30.4% (31) 69.6% (71)
Liūdynė  23.8% (48) 76.2% (154)
Traupis  55.4% (98) 44.6% (79)
Andrioniškis 37.9% (78) 62.1% (128)
Katinai  29.2% (33) 70.8% (80)
Viešintos  38.4% (109) 61.6% (175)
Vadokliai  24.1% (75) 75.9% (236)
Jotainiai  36.5% (77) 63.5% (134)
Mažėniai  40.2% (33) 59.8% (49)
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UTENOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS SKYRIUS
VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDAS – VIENA 

DIDŽIAUSIŲ IR PAŽANGIAUSIŲ ĮMONIŲ LIETUVOJE, TURINČIŲ 
NAUJAUSIĄ IR MODERNIAUSIĄ TECHNINĘ ĮRANGĄ, GREITAI 
IR KOKYBIŠKAI TEIKIA ŠIAS PASLAUGAS:

 
• Žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų atlikimas;
• Topografinių nuotraukų rengimas 
• Statinių kadastriniai matavimai
• Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymų projektų rengimas 

(žemės sklypų padalijimas, atidalijimas ir sujungimas, žemės sklypų 
formavimas esamiems pastatams eksploatuoti, žemės sklypų pa-
grindinės žemės naudojimo paskirties keitimas); 

• Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas (ūkininko ūkio 
sodybos formavimas; miško įveisimo ne miško žemėje planavi-
mas); 

• Žemės naudojimo tvarkos nustatymas; 
• Kitų žemėtvarkos bei geodezijos darbų atlikimas

Dėl paslaugų užsakymo ar papildomos informacijos susisiekite su 
mumis tel. (8-626) 00939, el. p. matavimai@vzf.lt. 

Paslaugas užsakyti taip pat galite internete adresu http://www.vzf.
lt/paslaugos/

Užsakius paslaugas iki gruodžio 1 d. taikoma iki 20 % nuolaida.

Kurortas be statuso

Leliūnai garsėja ne tik savo jau į 
žmonių sąmonę spėjusiu įsirėžti rel-
jefu. Tai – tarsi mažytis kurortas dar 
tik šio statuso siekiančių Anykščių 
pašonėje. Rytiniu kaimo pakraš-
čiu teka Šventosios upės intakas 
– Aknysta, į rytus nuo Leliūnų yra 
Sterkiškių tvenkinys, vakaruose – 
Leliūnų tvenkinys, o per patį kaimo 
vidurį vingiuoja Asiūklės upelis. 
Vos už kelių kilometrų nuo Leliū-
nų sruvena Šventosios upė. O kur 
dar miškų platybės. Iš pietvakarių 
Leliūnus supa Ramuldavos miškai, 
iš šiaurės – Mickūnų miškai. Taigi, 
žuvies, grybų ir kitų miško gėrybių 
čia gyvenantys tikrai niekada nepri-
trūksta.

Prekiavo su rusais

Leliūnai visuomet garsėjo kaip 
verslus kraštas. 9-ojo dešimtmečio 
pabaigoje tuometiniame kolūkyje 
„Už taiką“ įkurtas vienas pirmųjų 
ir stipriausių pagalbinių verslų ce-
chų. Čia buvo gaminami  įvairūs 
plastikiniai gaminiai. Visą kaime 
pagamintą produkciją išveždavo 
realizuoti į Rusiją. Kalbama, kad 
būtent šis pagalbinių verslų cechas 
vėliau tapo pavyzdžiu ir paskatino 
privataus verslo plėtrą Anykščių 
rajone. Beje, prie įvairių kaime 

Privataus verslo plėtra rajone 
prasidėjo Leliūnuose

„Ant kalno“, - paduodama autobusų vairuotojui pinigus, kryptį, kur link važiuos, nurodo gar-
baus amžiaus moteris. Ir niekam net nekyla jokių klausimų, kad ji vyksta į Debeikių seniūnijos 
Leliūnų kaimą. Už 15 kilometrų nuo Anykščių, prie kelio Anykščiai – Rokiškis, įsikūręs kaimas – lyg 
ir vienas, lyg ir du, nes kaimo gyventojai gyvena „ant kalno“ ir „pakalnėje“.

gamintų „burbuliukų“, „komplek-
tėlių“ ir kitos produkcijos gamini-
mo rankas yra pridėjęs ir ne vienas 
anykštėnas. Žmonėms tuo metu ši 
verslo šaka buvo galimybė papil-
domai užsidirbti.

Žemės ūkį puoselėjo žinomi 
anykštėnai

Leliūnuose nuo 1954 iki 1991 
metų veikęs kolūkis „Už taiką“ 
buvo darbdavys ir ne vienam šiuo 
metu aukštas pareigas užimančiam 
anykštėnui. Šiame kaime agrono-
mu dirbo dabar UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ direktoriaus 
pareigas užimantis Kazys Šapoka. 
Vyriausiuoju agronomu tuometi-
niame kolūkyje „Už taiką“ taip pat 
dirbo buvęs Seimo narys, dabar 
savivaldybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Antanas Baura.

Vietos produkcija – net ant 
ambasadorių stalo

Žlugus kolūkiui, Leliūnų kaimo 
gyventojai rankų sudėję nesėdėjo – 
daugelis ir toliau dirba žemę, kiti 
ėmėsi privataus verslo. Štai Rai-
mondas Guobžas jau daugelį metų 
tėvų žemėje augina braškes. Ūki-
ninkas užšaldytus braškių daigus 
perka Olandijoje, Lenkijoje ir so-
dina vasaros viduryje. Braškės už-

auga derlingos, atsparios puvimui, 
patvarios vežiojimui. Braškyne 
darbuojasi visa Guobužų šeimyna 
– Raimondui padeda žmona Daiva, 
sūnūs Aivaras ir Justas.

Vladislovas Tamošiūnas Leliū-
nuose augina  naminius paukš-
čius. Natūraliais lesalais lesinamų 
sparnuočių įsigyja ne tik Lietuvos, 
bet ir Latvijos pirkėjai.Viščiukų, 
žąsiukų, ančiukų perka ūkininkai, 
pavieniai augintojai. Itin čia pa-
klausūs didieji baltieji kalakutai. 
Verslininkas ne kartą yra pasako-
jęs, kad jo užauginta kalakutiena 
mėgaujasi net JAV ambasados Lie-
tuvoje darbuotojai.

Sauliaus ir Aušros Grižų įkurta 
bendrovė „Greiteka“ visoje šalyje 
kasa tvenkinius, Jono Kazlausko 
įmonė superka veršelius ir avis, 
Sauliaus Matuliausko medžio ap-
dirbimo įmonėje dirba nemažai 
kaimo jaunimo.

Kaimo istorija – 
knygoje ir internete

Vienas įsimintiniausių kaimo 
gyvenimo įvykių – prieš dvejus 
metus dienos šviesą išvydusi isto-
rijos mokytojo Gintaro Ražansko 
išleista knyga „Leliūnai“.

„Kiekvienas kaimas – kaip ir 
žmogus – turi savo veidą, likimą, 
istoriją, papročius, kultūrą. Žmo-
nių prisiminimuose atgyja išny-
kusių sodybų vardai, žmonių isto-
rijos. Tokie senųjų kaimo žmonių 
pasakojimai  ir paskatino išsaugoti 
čia gyvenusiųjų istoriją ir perduoti 
ją jaunajai kartai. Džiaugiuosi, kad 
žmonių  prisiminimai, archyvuose 
rasti dokumentai  virto knyga -  tai 
svarbu saugant mūsų istorinę at-
mintį. Juk nuo savo šeimos,  gyve-
namosios vietos istorijos prasideda 
savo tautos, valstybės istorijos pa-
žinimas“, - teigia knygą apie Le-
liūnų kaimą parašęs G. Ražanskas.

Šiandien kaimo istorija yra su-
gulusi ne tik į knygos puslapius. 
Kaimo kasdienybės vaizdai visiems 
besidomintiems Leliūnais yra pasie-
kiami specialiai sukurtoje paskyroje 
socialiniame tinkle „Facebook“.

-AnYkŠTA

Knyga apie Leliūnus – antroji Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijos istorijos mokytojo Gintaro Ražansko lokaliosios istorijos 
tyrimų knyga.

Leliūnų kaimo kapinėse seniausias antkapinis paminklas -  1878 
m. Antano Rimkaus funduotas geležinis kryžius.

Leliūnų kaimas iš paukščio skrydžio. Dėl sudėtingo reljefo kaimas dalinasi tarsi į du atskirus kai-
mus. 

Leliūnų kaimo bendruomenės atstovai Anykščių miesto šventėje 
pina floristinį kilimą.
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kampas

PASTABOS PARAŠTėSE

Apie 
atjautą

 

 

gimė
Dominyka MAKAUSKAITĖ, gimusi 10 07
Domas RAŠYMAS, gimęs 10 21
Erikas TURAUSKAS, gimęs 09 27
Liepa LUMPICKAITĖ, gimusi 10 14

pro memoria
Anykščių mieste
Valdemaras KAUŠPĖDAS, gimęs 1956 m., mirė 10 17
Virginijus ARLAUSKAS, gimęs 1958 m., mirė 10 18
Anykščių seniūnijoje
Arūnas NAVICKAS, gimęs 1955 m., mirė 10 18
Debeikių seniūnijoje
Eugenijus BANYS, gimęs 1955 m., mirė 10 18
Kavarsko seniūnijoje
Andrius ČIUČELIS, gimęs 1975 m., mirė 10 21
Traupio seniūnijoje
Julija ROVIENĖ, gimusi 1955 m., mirė 10 19

Vytautas V. lAnDsBeRGis

I
Koks tvyro požiūris į Lietuvos 

vienybę, kuri kažkodėl vis dar nežy-
di. Požiūrių daug, bet populiariausi 
gal du. Pirmasis romantiškai atodū-
singas: ech, kokie buvome vieningi 
Sąjūdžio laikais! Kad taip dabar! 
Dabar gi išsiskirstėme į partinius 
bokso ringus, nebegebančius susi-
tarti ir veikti kartu; susiformavo iš 
aukšto vypsanti patyčių bei šmeižtų 
žiniasklaida, asistuojanti antivieny-
bės pojūčiui. Nebėr kas suklijuoja. 

Antras požiūris: nieko nereikia 
dirbtinai klijuoti, vienyti. Jeigu orga-
nizmui lemta išsisiskirstyti (razlagat-
sia - rus.), tai gal tegu ir vyksta kaip 
gamtos prisakyta. Ir jokios filosofų 
raudos apie stovėjimą ties bedugnės 
kraštu nieko nepakeis. Juk nesame 
kokia nors Baltarusija, kur priva-
lomas vienijimasis nuleidžiamas iš 
viršaus su visom propagandinėm 
manipuliacijom bei kitais valdžios 
svertais.    

Aš visgi būčiau arčiau tų roman-
tikų, manančių, jog ir valstybės ran-
kose esama minkštųjų galių, svertų, 

Apie vienybę, puodynę ir klijus
kuriais galima kurti madą mylėti 
savo kraštą nedergiamuoju ir neiš-
važiuojamuoju būdu. Madą jungtis, 
klijuotis piliečiams į sąmoningą Lie-
tuvos bendruomenę.  

Betgi norint ką nors suklijuoti, 
visų pirma, reikia klijų. 

II
Galvojasi, kokia klijuojanti vals-

tybinės svarbos mintis tai padarytų, 
koks jausmas? Manding  reikalin-
gas geras restauratorius arba naujos 
puodynės žiedėjas. Arba ir tas ir tas, 
abu labu tokiu dirbantys vardan Tos 
ir sukuriantys visiškai naują ateities 
Lietuvos puodą, žvelgdami į geriau-
sius senųjų puodų pavyzdžius mu-
ziejuose bei naudodami naujausias, 
pasaulyje pasiteisinusias technologi-
jas. Puodą, iš kurio paskui valgytu-
me visi - atleidę sau (t.y. - atsileidę), 
susitaikę. 

Yra sakančių - va Ukrainą sukli-
javo karas, kai juos užpuolė Rusija. 
Bet negi yra tik toks vienijimosi bū-
das? (Sako, ukrainiečiai netgi gerti 
masiškai meta, kad tik nebeturėtų 
nieko bendro su užpuoliku.) Negi 
pabudimas įmanomas tik katastro-
fos ir karo akivaizdoje? 

III
Jei rašyčiau pasaką apie nūdienę 

Lietuvos situaciją, pasinaudočiau 
romantišku indėnų šamanų mitu, jog 
žmogus turįs dvi sielas - mechaninę 
(atsakingą už kūno fiziologinius 

procesus) ir sielą keliautoją, teikian-
čią džiaugsmą, pilnatvę ir vedančią 
Savęsp. Nes toji siela keliautoja nak-
timis nukeliaujanti pas Sielų Karalių 
ir ten gaunanti žinojimą, kurlink ju-
dėti toliau. 

Tačiau jei žmogelis nusideda, pri-
sidirba, prisivagia - nakčia jo siela 
keliautoja gali būti ir pavogta. Pabun-
da apvogtasis - viskas lyg ir čiki piki! 
Mechanika veikia puikiai: žmogus 
kvėpuoja, širdis plaka, procesai 
vyksta, bet va - nebedžiugina niekas. 
Sielos keliautojos nebėr. „Zlastis“ tik 
ima. O „zlastį“ reikia užpilt... Arba 
skubiai ieškoti kaltų, priešų - taip ir 
prasideda savižudiška kova su ap-
vogtu savimi, perkeliant ją į išorę. 
Nukreipiant į kitus, kitokius. Ypač 
sielą keliautoją dar turinčius.  

IV
Jei žmogus turi sielą keliautoją, 

tai gal ir Lietuva ją turi. O ką, jeigu ji 
pavogta? Po visų mūsų karų, pokarių 
ir holokaustų? Po baudžiavą restau-
ravusios sovietinio melo, grobstymo 
ir prisitaikymo epochos...

Viltinga žinia nebent ta, kad in-
dėnų šamanai kažkaip sugeba nuke-
liauti pas sielų vagis ir pavogtąją sie-
lą keliautoją sugražinti savininkui.

Gal koks filmas, spektaklis, visuo-
tiniai atlaidai galėtų ją sugražinti, kad 
vėl pasijustume kaip Sąjūdžio ištikti? 

Tik ar yra režisierių, pajėgių su-
kurti ką nors panašaus a.a. A.Vajdos 
lygio „Katynę“, ar kol kas teužaugo-

horoskopas
AVINAS. Pabaikite svarbesnius 

darbus, planuokite dalykinius pokal-
bius. Jei vakare kas nors nesudrums 
nuotaikos, šią dieną įvertinsite kaip 
produktyvią ir reikšmingą. Itin stebė-
kite savo savijautą, rūpinkitės savimi. 

JAUTIS. Pasiteisins, išlaikys tik 
tai, kas tvirta, patikima ir labai aišku. 
Tą patį galima pasakyti apie mei-
lės jausmus, partnerystės santykius. 
Gyvenkite su meile, šiluma, būkite 
atlaidūs. 

DVYNIAI. Metas neramus, kupi-
nas ne vien malonių staigmenų. Dė-
mesio pareikalaus ir namai, ir darbas. 
Kartu norėsis ir pramogų, romanti-

kos. Vargu ar sugebėsite gauti tai, ko 
trokštate. Prioritetą teikite šeimai.

VĖŽYS. Regis, teks intensyviai 
tvarkyti dokumentus, sutartis. Dar-
bo srityje galimas netikėtas rūpestis. 
Galbūt teks ką nors pavaduoti, nar-
plioti supainiotus reikalus, skubiai 
ieškoti reikalingos informacijos.

LIŪTAS. Daugiau dėmesio skir-
kite smulkmenoms, detalėms. Galbūt 
gausite pinigų, tačiau ne tiek, kiek 
tikėjotės. Pasitikėkite savo jėgomis, 
tęskite pradėtą darbą. Tiktų pasirašyti 
rimtas sutartis.

MERGELĖ. Pasistenkite būti su-
sikaupę ir kantrūs, nesivadovaukite 
vien emocijomis. Derėtų sutelkti dė-
mesį į pagrindinį tikslą ir nesiblaškant 

jo siekti, nepaisant to, kad kažkam 
nepatinkate ar neįtinkate. 

SVARSTYKLĖS. Slapta informa-
cija gali padėti išvengti nesklandumų. 
Pasistenkite, kad dėl jūsų pasyvumo 
ar patirties stokos nenukentėtų svar-
būs darbai. Galbūt užplūs erotinės 
fantazijos, svajonės.

SKORPIONAS. Tikriausiai jus 
sups dėmesys ir palankumas. Teks 
bendrauti su senais pažįstamais, 
draugais. Tikriausiai išgirsite įvairių 
įdomių dalykų, o gal netgi ypatingo 
dėmesio vertų dalykinių ar kitokių 
pasiūlymų.

ŠAULYS. Tikriausiai seksis orga-
nizuoti dalykinius pasitarimus, orga-
nizuoti susitikimus, kurti bei mokėsi-

te išreikšti jausmus ir mintis. Galbūt 
sužinosite apie tam tikrus teisinius 
niuansus ir tai leis ryžtingiau imtis 
įstrigusių darbų.

OŽIARAGIS. Rimtas įsigilini-
mas į rūpimą informaciją gali padėti 
atskleisti svarbias detales, paslaptis, 
neafišuojamus motyvus. Turėtų sek-
tis tartis su užsieniečiais, pasireikšti 
moksle, diskusijose.

VANDENIS. Pajamos gali neati-
tikti poreikių, tačiau nuotaikos tai ne-
turėtų gadinti. Neblogai seksis tvar-
kyti reikalus, susijusius su bendrais 
ar svetimais pinigais, dokumentais. 
Jaudins psichologinės ir seksualinės 
problemos.

ŽUVYS. Pasistenkite kruopščiai 

tvarkyti dokumentus, ypač turinčius 
teisinės atsakomybės galią. Pravar-
tu diplomatiškai elgtis, tačiau aklai 
niekuo nepasitikėti. Tikėtinas slaptas 
intymus nuotykis. Tam tikra prasme 
tai gali nemažai kainuoti.

Gerb. gydytojai, artimieji, draugai,
Labai norime Jums padėkoti, kad buvote kartu ir palaikėte 

sunkią akimirką.
Ritos BALČIŪNIENĖS išėjimas buvo skaudi netektis 

mums visiems, tačiau tikim, kad jos atminimas niekada ne-
užges mūsų širdyse... 

Su didžiausia pagarba,
Balčiūnų šeima

Dėkojame Anykščių ligoninės ir PSPC administracijoms, 
kolegoms ir bendradarbiams, giminėms, kaimynams, drau-
gams ir pažįstamiems, Valdai ir Elvyrai, giedotojoms - vi-
siems padėjusiems, užjautusiems ir dalyvavusiems, laido-
jant mylimą vyrą ir tėtį Virginijų ARLAUSKĄ.

Žmona ir sūnus

me tik iki „Zero“ ir „Moterys meluo-
ja geriau“?

Tikėtina, kad atsiras naujų, jaunų 
veidų ir režisūroje, ypač - jei jiems 
bus uždegta žalia šviesa ir kultūros 
ekspertai galų gale pradės atstovauti 
gyvybiškiems mūsų valstybės inte-
resams.  

V
Jei jau politikoje pradeda kaup-

tis permainų debesys, atnešantys 
naujesnių veidų politikon, tai gal 
jie kada nors atpūs ir iki žurnalistų 
palėpės ir išvėdins iš ten senąją ko-
lūkinę nomenklatūrą, veikimo meto-
dais primenančią neseniai nušluotas 
bebrų partijas DP ir TT. 

Kartų bei metodų kaita būtina ir 
ten - post’komjaunuoliškoje žurna-
listinių zadanijų bei sąskaitų suvedi-
nėjimų erdvėje. 

VI
Vilius Orvidas svajojo, kad kada 

nors Lietuvos politikai susirinktų jo 
sodyboje tiesiog patylėti naktį po 
žvaigždėmis ant akmenų susėdę - ir 
jiems taps aišku, ką toliau daryt. Pa-
jus. Regės. 

Ar galima Lietuvą kurti be tokio 
regėjimo, vizijos? Juk ir karalius 
Gediminas  pirmiausia Vilnių susa-
pnavo, o visa kita tebuvo to sapno 
„copypaste“.  

Gal bendra politikų, menininkų, 
žurnalistų ir kitų bendrapiliečių su-
kurta vizija ir būtų geriausi klijai?

linas BiTVinskAs

Na, kuo čia dar pasibaisėjus? 
Kai jau atrodo, kad viskas ir taip 
baisu, kas nors būtinai praskai-
drina nuotaiką – mes kur nors 
(kokioje nors baisybėje) vis tiek 
pirmaujame. 

Po atliktų tyrimų paaiškėjo, 
kad renkant empatiškiausias 
tautas pasaulyje (iš 63 testuotų 
šalių), Lietuva yra paskutinėje 
vietoje. O jeigu apvertus skalę 
aukštyn – mes pirmi, patys em-
patiškiausi, nesupraskite, kad 
simpatiškiausi. Tai ne tas pats. 
Empatija yra gebėjimas įsijausti 
į kito padėtį, emocinę būseną, 
tiesiogiai suprasti kito jausmus; 
altruizmo pagrindas.

 Tyrimo autoriai rašo, kad Lie-
tuvoje itin stiprus individualiz-
mas, tai tautos sovietinė patirtis. 
Aukščiausias vietas užėmusios 
šalys išsiskyrė bendruomenišku-
mu, gebėjimu susitarti, sąžinin-
gumu ir atviresne emocijų raiška. 
Lietuva buvo paskutinėje vietoje! 
Patikslinu - pirmoje.

Turime mažiausiai žmogiškos 
atjautos ir supratimo, užtat - dau-
giausiai savižudybių, patyčių, 
smurto, alkoholio vartojimo. Mūsų 
vaikai nelaimingiausi Europoje 
ir t.t. Jei mūsų visuomenę paly-
gintume su vienu žmogumi, kuris 
smurtauja? Gyvenimas jau iki šiol 
jam atseikėjo nesaldžiai. Tokiam 
žmogui reikia pagalbos, kad jis vėl 
sugebėtų būti šiltas. Panašu, kad 
mums visiems reikia pagalbos.

O tyrime pirmauja Ekvado-
ras, toliau – Saudo Arabija, Peru 
ir Danija. Rusija yra 53 vietoje, 
Latvija - 56, Estija - 61, o Lietu-
va  - 63-oje. Taigi, jeigu jūsų kas 
nors neužjaučia, nesistebėkite, 
negalime užleisti pirmaujančių 
pozicijų, o ir patys nepersistenkite 
kitus užjausdami. Mes – lietuviai, 
mes - nugalėtojai.  

 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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56 70 47 14 28 45 69 02 55 07 74 09 03 
40 27 75 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 
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 Papildomi prizai

0126656 500 Eur
0063327 Automobilis “Nissan Pulsar”
0280126 Automobilis “Nissan Pulsar”
0139371 Automobilis “Nissan Pulsar”
0327460 Automobilis “Nissan Pulsar”
0221628 Automobilis “Nissan Pulsar”
0461699 Automobilis “Nissan Pulsar”
0299612 Automobilis “Nissan Pulsar”
0012798 Automobilis “Nissan Pulsar”
0248636 Automobilis “Nissan Pulsar”
026*329 Pakvietimas į TV studiją
009*533 Pakvietimas į TV studiją
029*862 Pakvietimas į TV studiją
019*056 Pakvietimas į TV studiją

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, (8-699) 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, šviežiapie-

nes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui. 

Tel: (8-613) 74861.

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

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

Namą ar sodybą poilsiui ir gyveni-
mui. 

Tel. (8-698) 49854

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-601) 53942.

Brangiai - įvairių markių automobi-
lius. Gali būti su defektais, nevažiuo-
jantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko 
dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius, motociklus, mopedus, sun-
kvežimius, traktorius.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus.

Tel. (8-648) 67177.

Gyvuliai

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža. 

Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

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

Tel. (8-614) 07502. . 

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

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

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

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

Agrojavai Kupiškyje geres-
nėmis kainomis superka visų 
rūšių grūdines ir ankštines kul-
tūras. Greitas atsiskaitymas. 
Prieš vežant pasiskambinti. 

Tel.: (8-685) 73067, 
(8-686) 75511.

Kita

Perka, padeda sėkmingai parduoti 
rinkos kaina įvairų nekilnojamąjį turtą. 

Tel. (8-683) 32523.

Senų motociklų, motorinių dviračių 
dalis, dokumentus, knygas, raktus.

Tel. (8-684) 79505.

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

Tel. (8-638) 71971.

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

Tel. (8-680) 85841.

siūlo darbą
Akcinei bendrovei “Rokiškio ma-

šinų gamykla” reikalingi kvalifikuo-
ti šaltkalviai - suvirintojai pusauto-
mačiais. Atlyginimas sutartinis. 
Kelionės išlaidų kompensavimas.

Kreiptis: Respublikos 113, 
Rokiškis, tel.: (8-458) 5-18-31, 
(8-458) 3-35-60.

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

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos 
ir geodezijos skyrius 2016-09-26 atliko kadastrnius matavimus  
sklypui, projektinis Nr. 513-4 esantiems Anykščių  r., Traupio sen., 
Nevėžninkų k. Kviečiame sklypo (kad Nr. 3476/0003:0070) sa-
vininko Vlado Pilipūno turto atvykti žemiau nurodytu adresu dėl 
bendros sklypų ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskel-
bimo skelbime.

Kontaktinė informacija:  Konstitucijos pr. 23-401, A korpusas, LT-
08105 Vilnius, 

tel. (8-643) 63666, evaldas.luksa@vzf.lt

Prie geležinkelio tilto rasti raktai.
Tel. (8-606) 16836.

Dovanoja

2,5 mėn. katytę (juoda su baltu).
Tel. (8-629) 14429.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel.: (8-656) 24531, 
(8-672) 15590. 

Kaminų įdėklai. Pristatomi ka-
minai. Kaminų remontas, skardi-
nimas, kamino angos didinimas. 
Stogų dengimas. 20 metų patirtis. 

Tel. (8-612) 36705.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

Tel. (8-650) 63678.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

1 kambario butą Anykščių mies-
to centre J.Biliūno g. 10 (30 kv.m, 
5 aukštas, yra rūsys, be balko-
no, reikalingas remontas). Kaina 
7200 Eur. 

Tel. (8-652) 57777 .

Kuras

Nebrangiai - juodalksnio malkas 
kaladėmis, skaldytas. Spygliuočių 
atraižas. 

Tel. (8-630) 57490.

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

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

Įvairias malkas (skaldytas, rąs-
teliais, trinkelėmis). Perveža me-
dieną. Perka mišką su žeme arba 
išsikirsti, taip pat domina medie-
nos sandėliai. 

Tel. (8-609) 80524.

Kita

Kiaules - 1,50 Eur/kg gyvo svorio, 
paskerdimas nemokamas (svilina). 
Paršelius 7-8 sav. amžiaus - 55-65 Eur 
+ PVM. Ukmergės raj. Baublių km.

Tel. (8-627) 86855.

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.

Traktorių MTZ-82 su krautuvu, trak-
torių FORTSCHRITT-303, UAZ 469, 
kombainą CLASS EUROPA. 

Tel. (8-601) 44616.

Lėkštinius skutikus, bulvių kasa-
mąsias, rotacines šienapjoves, grū-
dų šnėkus, valomąsias, frontalinius 
krautuvus, “Kverneland plūgus”, 
purkštuvus, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Kviečius, miežius, avižas, įvairius 
pašarinius miltus, sėlenas. Greitai 
atveža.

Tel.: (8-611) 47343, (8-680) 96778.

parduoda

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos 
ir geodezijos skyrius atlieka sklypo Nr. 3426/0003:203, registruo-
to Laimutės Švagždienės vardu, Pavarių I kaime Anykščių sen., 
Anykščių r. kadastrinius matavimus. Kviečiame atsiliepti greti-
mo sklypo, kurio kadastrinis Nr. 3426/0003:194 savininkus Irutę 
Bereišienę ir Algimantą Bereišą ar jų įgaliotus asmenis dėl ribų 
suderinimo per 10 dienų nuo paskelbimo spaudoje. Pretenzijas ir 
pasiūlymus galima pareikšti adresu J.Biliūno 28-2 Anykščiai, tel. : 
(8-381) 5-22-59, (8-612) 84188 el. p. vita.zukauskiene@vzf.lt
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Kaip išsikapstyti iš šios situ-
acijos?

Šiuo atveju šeimai patarti-

Skolininko turto areštas: padėtis be išeities?
Šiauliuose gyvenanti jauna šeima sutiko papasakoti savo 

skaudžią istoriją. Sutuoktiniai lizingo būdu įsigijo automobilį, 
tuo metu abu gavo stabilius atlyginimus ir galėjo sau tai leisti, 
tačiau įmonė, kurioje dirbo vyras, prarado užsakovus ir dar-
buotojai buvo išleisti neapmokamų atostogų. Pora nebepajėgia 
mokėti lizingo įmokų ir nerimauja dėl galimo turto arešto. 

Komentaras
Julius Pagojus,  teisingumo  viceministras

Lietuvos gyventojai turėtų nepamiršti, jog apie areštą nėra įspė-
jama iš anksto. Skolininkai apie jų turto ar banko sąskaitų areštą 
iš anksto neinformuojami dėl to, kad tai netaptų galimybe išsisukti 
nesąžiningiems skolininkams. Dažnai pasitaiko, jog skolininkai 
mėgina nuslėpti savo turtą, perleisti savo turimas sąskaitas kitų as-
menų nuosavybėn ar kitu būdu apeiti įstatymą. Žinoma, tai nereiš-
kia, jog žinia apie turto areštą atkeliauja netikėtai - prieš pradedant 
skolos išieškojimo procesą, visuomet yra išsiunčiamas raginimas 
įvykdyti sprendimą. 

na kuo anksčiau pradėti ieškoti 
sprendimų bendraujant su lizin-
go davėju. Įvertinus visas aplin-

kybes, turto išpirkimo įmokos 
gali būti atidedamos tam tikram 
laikotarpiui ir klientui leidžiama 
mokėti tik palūkanas. Taip pat 
gali būti koreguojamas įmokų 
grafikas arba pratęsiamas lizingo 
sutarties terminas, mažinant mė-
nesio įmokas. Žinoma, palankaus 
kompromiso galima tikėtis tik 
tada, kai laiku mokėti įmokų ne-
bepajėgiama dėl rimtų priežasčių 
ir kai lizingo davėjui pateikiami 
tai patvirtinantys dokumentai.

Svarbiausia nedelsti
Antstolių rūmų atstovė Dovilė 

Satkauskienė teigia, jog nepato-
gumus, kylančius dėl turto ar lėšų 
arešto, ne tik šiuo, bet ir kitais 
atvejais įmanoma sumažinti arba 
jų išvengti. Dar išieškojimo pro-
ceso pradžioje patartina atvykti 
pas antstolį ir aptarti visas gali-
mybes, kaip įvykdyti prievolę pa-
lankiausiu būdu. Įprastai areštas 
taikomas skolingam asmeniui ne-
atsiskaičius per antstolio nustaty-
tą terminą. Daugeliu atvejų bū-

tent arešto sukelti nepatogumai 
žmones priverčia pradėti spręsti 
ilgai atidėliotas problemas. 

Skolos ir išieškojimo išlaidų 
suma pirmiausia nukreipiama į 
skolininko banko sąskaitoje esan-
čias pinigines lėšas. Jeigu per 30 
dienų skola ir jos išieškojimo iš-
laidos iš sąskaitoje esančių lėšų 
neišieškomos, pradedamas skolos 
išieškojimas bendra tvarka. Tada 
jau gali būti areštuojamas ir ne-
kilnojamasis turtas, jeigu skolos 

padengti nepavyksta. Antstolių 
rūmų atstovė p. Satkauskienė 
priduria: „svarbi sąlyga - kad 
išieškoti iš tokio būsto  galima 
tik tuo atveju, jeigu išieškoma 
suma viršija du tūkstančius tris-
dešimt eurų.“ 

Vis dėlto, galima sakyti, jog 
nėra padėties be išeities – nepa-
togumus, kylančius dėl skolų, 
galima sumažinti, laiku ir savo 
noru kreipiantis į skolų išieško-
jimo institucijas.

Jaunimas pasipiktinęs antrojo 
rinkimų turo rezultatais. Daugelis 
klausia likusių Anykščiuose arti-
mųjų, kas čia darosi, kad anykštėnai 
nebalsavo už anykštėną, o pasirinko, 

kad jiems atstovautų gražuolė iš Pa-
nevėžio.

Verkti visai nereikia, nes tai lo-
giška. Anykštėnai per nepriklauso-
mybės metus tapo tiesiog alergiški 

Verksmai po rinkimų Seimo nariams. Jie per daug dažnai 
lankydavosi visokiuose renginiuose, 
jubiliejuose, bendruomenių sueigose 
Anykščių rajone. Kai kurie Seimo 
nariai net atveždavo ir kokios nors 
labdaros arba versdavo anykštėnus 
kur nors važiuoti. Žodžiu, lįsdavo 
ir nervindavo, todėl dabar anykš-

tėnai balsavo už tą kandidatą, kurį 
nori kuo rečiau pamatyti. O kaip 
tik Greta Kildišienė ir laikosi tokios 
strategijos. Tikimybė ją pamatyti 
Anykščiuose po rinkimų bus tokia 
pat maža, kaip ir prieš rinkimus. Tai-
gi, išmintingi anykštėnai pasirinko 
saugoti savo nervų sistemą.     

Parlamentas netikėtai 
uždraudė alkoholį

Irako parlamentas uždraudė al-
koholio prekybą, importą ir gamy-
bą šalyje, praneša BBC.

Sprendimą palaikančiųjų teigi-
mu, alkoholio gamyba, prekyba 
ir importas prieštarauja islamui ir 
konstitucijai. Oponentų manymu, 
toks draudimas pažeidžia konsti-
tucijoje numatytas tikėjimo laisvės 
garantijas religinėms mažumoms, 
tokioms kaip krikščionys. Prie-
šininkai ketina apskųsti netikėtą 
sprendimą teisme.

Vieno pareigūno teigimu, drau-
dimas buvo inicijuotas konserva-
torių ir priimtas paskutinę minutę. 
Nuo Sadamo Huseino (Saddam 
Hussein) laikų įvairūs verslai, 
laikomi prieštaraujančiais islamo 
moraliniam kodeksui, yra nuolat 
užsipuolami, pavyzdžiui, alkoho-
lio krautuvėlės Bagdade ir kituose 
miestuose. Nors Irako restoranai ir 
viešbučiai alkoholiu paprastai ne-
prekiauja, žurnalistų teigimu, alko-
holio vartojimas plačiai paplitęs, ir 
prie to smarkiai prisideda nedideli 
barai ir krautuvėlės Bagdade.

Žurnalistų manymu, sprendimas 
specialiai priimtas tokiu metu, kai 
visų dėmesys nukrypęs į Mosulo 
miesto atkovojimą iš karinės gru-
puotės “Islamo valstybė” (IS). 

Nuobodžių vaizdo įrašų 
svetainė padės žmonėms užmigti

Ispanijos vaizdo įrašų platforma 
„Napflix” siūlo ypatingą paslaugą 
sunkiai užmiegantiems žmonėms 
- labai nuobodžią programą. Įrašai 
su į lango stiklą barbenančiu lietu-
mi, dokumentika apie neįtikėtiną 
pandų tingumą arba kvantinės fizi-

kos paskaitos, tikimasi, padės akių 
sumerkti negalintiems žmonėms 
panirti į sapnų pasaulį, praneša 
agentūra AFP.

„Idėja yra padaryti programą 
nuobodžią”, - sakė vienas platfor-
mos įkūrėjų Viktoras Gutjeresas de 
Tena (Victor Gutierrez de Tena). 
Monotonija ir kartojimai esą yra 
geriausi to receptai.

Platformos pavadinimas kilęs iš 
angliško žodžio „to nap” (užsnūs-
ti). 

Niujorke benamės katės 
pasitelktos karui su žiurkėmis

Niujorko betono džiunglėse klai-
džioja daugybė sulaukėjusių ir be-
globių kačių, o dabar kai kurios iš 
jų teikia praktinę naudą: šios plėš-
rūnės padeda kontroliuoti miesto 
žiurkių populiaciją.

Grupė savanorių, kuriuos pa-
rengė Niujorko iniciatyvinė grupė 
„Feral Cat Initiative“ gaudo su-
laukėjusias kates, kurios kelia rū-
pesčių gyventojams arba kurioms 
iškyla pavojus dėl statybų, tuomet 
jas sterilizuoja ir paskiepija. Sie-
kiama grąžinti kates į jų ankstesnes 
teritorijas, bet kai kurios atsiduria 
rajonuose, kur gyvena daug žiur-
kių.

Katės patruliai saugo miesto ku-
linarijos ir maisto parduotuvėles, 
automobilių pardavimo salonus ir 
Grenič Vilidžo bažnyčios teritori-
ją. Keturios katės patruliuoja prie 
iškrovimo rampų Jacobo K.Javitso 
(Džeikobo K.Džavico) suvažiavi-
mų centre, kur gabenamas maistas 
ir šiukšlės jau daug metų vilioja 
graužikus.

„Samdydavome deratizacijos 
darbuotojus, bet gamta turi geres-
nį sprendimą“, - sakė šio didžiulio 

centro tvarumo vadybininkė Re-
becca Marshall (Rebeka Maršal). 
– Ir katės nieko nekainuoja.“

Maždaug 6 tūkst. savanorių bai-
gė kursus, kurių metu išmoko tei-
singai gaudyti kates.

Programa vykdoma per privačiai 
finansuojamą koaliciją „Mayor’s 
Alliance for NYC’s Animals“, kuri 
vienija daugiau kaip 150 gyvūnų 
gelbėjimo grupių ir prieglaudų. Ji 
apskaičiavo, kad penkiuose Niu-
jorko rajonuose klaidžioja iki pu-
sės milijono sulaukėjusių ir beglo-
bių kačių.

Gatvės katės gyvenimas – sun-
kus. Kai kurios buvo išmestos 
anksčiau jas auginusių žmonių. 
Daugybė nugaišta nuo ligų ir ba-
davimo arba partrenktos automo-
bilių. Kitos suėda užnuodytų kačių 
ėdalo, kurio gyventojai specialiai 
išdėlioja, siekdami jų atsikratyti, 
sako aktyvistai.

Daug šių gyvūnų yra perkeliami 
Niujorke vykdant plėtros projek-
tus, nes naujos statybvietės su-
kuria pavojingas sąlygas katėms, 
gyvenusioms miesto užkaboriuose 
– pradedant tuščiais sklypais, bai-
giant griūvančiomis gamyklomis ir 
tuščiais sandėliais.

Dviejų tuzinų kačių kolonija, 
gyvenanti viename sklype Man-
hatano Vest Saide, turi būti iškelta 
dėl numatomų 3 mlrd. vertės biurų 
dangoraižio statybų. Vienas miesto 
tarybos narys tariasi su gyventojais 
ir vystytojais, kad katės būtų per-
keltos į saugią vietą.

Javitso centro katės – Sylves-
teris (Silvesteris), Alfreda, Mama 
Cat (Mama Katė) ir Ginger (Džin-
džer) – prie 56 jo iškrovimo ram-
pų buvo privilioti maždaug prieš 
dvejus metus: kačių ėdalu, kurio 
atnešdavo gyvūnus mėgstantys 
darbuotojai. Neseniai vieną rudens 
rytą Sylvesteris įsitaisė prie sun-
kvežimio, tykodamas ir pasirengęs 
pulti auką

Katės yra plėšrūnės, bet nebū-

tinai medžioja žiurkes. Ekspertai 
sako, kad graužikus dažniau atbai-
do kačių kvapas ir išmatos.

„Žiurkė motina niekada neves 
jauniklių netoli plėšrūno, nes katės 
suėstų mažylius“, - sakė „Mayor’s 
Alliance for NYC’s Animals“ pre-
zidentė Jane Hoffman (Džein Hof-
man).

Kačių populiacijos dydis yra 
kontroliuojamas sterilizuojant, o 
šias operacijas nemokamai atlie-
ka draugija „Humane Society of 
New York“ ir ASPCA. Daugumos 
sulaukėjusių kačių neįmanoma ati-
duoti naujiems šeimininkams, nes 
jos jau yra pernelyg sulaukėjusios.

Pasak R. Marshall, savanorių 
dėka „mes saugome laukinę gamtą 
mieste, o katės gauna antrą šansą 
gyventi“.

Vietnamo policija ieško 230-ies 
pabėgusių narkomanų

Vietnamo pietuose policija tebe-
ieško 230 iš reabilitacijos centro 
pabėgusių narkomanų, pranešė 
Dong Najaus provincijos darbo de-
partamento pareigūnas.

Departamento direktoriaus pa-
vaduotojas Ho Van Locas (Ho Van 
Lokas) sakė, kad masinis pabė-
gimas prasidėjo sekmadienį, kai 
pirmiausiai paspruko du centre lai-
kyti žmonės, o galiausiai pabėgo iš 
viso 562 nuo kvaišalų priklausomi 
asmenys. Policija jau sugaudė 332 
iš jų ir ieško kitų.

Tame centre laikomas iš viso 1 
481 narkomanas.

Pareigūnai yra sakę, kad 1–2 
metų trukmės reabilitacijos progra-
mos Vietname, kurios apima švieti-
mą, komunistinę ideologiją ir fizinį 
darbą, dažnai nebūna sėkmingos ir 
kad daugiau kaip 90 proc. narko-
manų per penkerius metus vėl pra-
deda vartoti narkotikus.

Vietname yra maždaug 200 
tūkst. narkomanų, kurių daugelis 
vartoja heroiną.

Išvirė mama košės ir sukvie-
tė šeimyną valgyti. Atėjo vyras ir 
du vaikai. Ir kaip čia buvus mama 
labai užsinorėjo (meilės). Mama 
maišo košę šaukštu mirkčioja tėvui 
ir sako:

– Aš kažin ko prastai jaučiuosi, 
nevalgysiu košės, eisiu pagulėti.

Ir nuėjo. Tėvas staigiai sukir-
to košę ir nubėgo įkandin mamai. 
Vaikam košė visai nepatiko. Vy-
resnysis vaikas nuėjo pažiurėti, ką 
tėvas daro. Kai vaikas išvydo, kas 
dedasi miegamajame, bėgte atlėkė 
į virtuvę ir pradėjo kirsti košę. Jau-
nesnysis klausia:

– Klausyk ko tu valgai tą košę 
jug ji tau visai nepatinka?

– Nepatinka tai nepatinka, o nu-
eik pažiūrėk, ką tėvas daro su tais 
,kurie košės nevalgo!


