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„Anykštą“ 
galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, 
tačiau patogiausia - prenumeruoti!

PARODA. Spalio 17 d., trečia-
dienį, 17.30 val. Koplyčioje - Pa-
saulio anykštėnų kūrybos centre 
Kristinos Sereikaitės fotografijų 
parodos “Stichijos” atidarymas ir 
Beno Šarko performansas “Tvam 
Asi”.

Diskusija. Vakar „Anykštos“ 
redakcijoje vyko diskusija – „Pro-
fesinio ugdymo perspektyvos 
Anykščiuose“. Diskusijoje daly-
vavo Seimo narys Antanas Baura, 
Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis bei Anykščių technologijos 
mokyklos direktorius Ramūnas 
Zlatkus. Apie tai plačiau - šeštadie-
nio „Anykštoje“.  

Vakansijos. Apie būrio vadovų 
konkursus jokių žinių - savivaldy-
bės Architektūros ir urbanistikos 
bei Statybos skyriams, savivaldybės 
įmonėms - Anykščių komunalinis 
ūkis ir „Anykščių vandenys“, An-
drioniškio ir Viešintų seniūnijoms, 
o taip pat ir Anykščių ligoninei to-
liau vadovauja laikinieji vadovai. 

Svečiai. Pirmadienį Anykščiuose 
lankėsi Madonos (Latvija) savival-
dybės tarybos pirmininko pavaduo-
tojas Zigfrīds Gora ir Kultūros sky-
riaus vedėja Inga Araja. Su svečiais 
susitiko Anykščių rajono savival-
dybės vadovai.

Seniūnas. Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos duomeni-
mis, Anykščių seniūnijos seniūnas 
Eugenijus Pajarskas toliau turi ne-
darbingumo lapelį. Pats E.Pajarskas 
„Anykštai“ prisipažino laukiantis 
operacijos. „Kai reiks, tada ir su-
lauksit“, - paklaustas, kada planuo-
ja grįžti į darbą, „Anykštai“ sakė 
E.Pajarskas.

Maras. Praėjusią savaitę po per-
traukos vienam šernui vėl nustaty-
tas afrikinis kiaulių maras. Ši liga 
nustatyta Anykščių seniūnijoje su-
medžiotam šernui.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų 
ar kitomis progomis. Sveikinimo 
kaina – 20 eurų.

Profesoriaus dovana ant Anykščių kūno 
atsirado paslapčiomis

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

Savivaldybės šventė darbo metu
kainavo 3 650 Eur Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Praėjusį penktadienį, spalio 
12 dieną, didžioji dalis Anykščių 
rajono savivaldybės darbuoto-
jų darbo laiku išvyko į Vasaknų 
dvarą (Zarasų r.) švęsti Vietos 
savivaldos dienos. 

Kodėl valdininkai pramo-
goms pasirinko darbo valan-
das ir už kieno lėšas jie važiavo 
švęsti, Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direkto-
rius Audronius Gališanka žur-
nalistui paaiškinti atsisakė. 

Kalbesnis buvo savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Ramūnas Blaza-
rėnas.

Anykščiuose atsirado dar viena lankytina vieta. 
Vilniaus gatvėje, ant tiltelio atramos per Šaltupio upeliuką, 

skulptorius, medalininkas, metalo plastikos kūrėjas, profesorius 
Romualdas Inčirauskas sumontavo ženklą su ironišku užrašu: 
„1959 metais po šiuo tilteliu dingo knygelė apie Lenino vaikystę. 
Radus pranešti : incirauskas@ gmail. com“.

Profesoriui Romualdui Inčirauskui mažosios architektūros ženklą Anykščiams teko įsegti slapčio-
mis, be Anykščių rajono savivaldybės leidimo.    

Vilniaus dailės akademijos Tel-
šių dailės fakulteto dėstytojas, pro-
fesorius R. Inčirauskas „Anykštai“ 
pasakojo, kad jau seniai yra suma-
nęs projektą „Trys vaikystės pra-
radimai“, kurių pirmasis yra apie 
pamestą knygelę apie Lenino vai-
kystę prie Šaltupio.

„1959 metais buvau Anykščių 
pirmos septynmetės mokyklos an-
tros klasės mokinys. Šalia mūsų 
klasės buvo biblioteka, iš kurios 
privalėjau imti ir skaityti knygas. 
Pirmą kartą nuėjęs nežinojau, ką 
rinktis. Bibliotekininkė padavė 
pirmą pasitaikiusią knygelę – kaž-
ką apie spaliukus (sovietinė vaikų 
organizacija). Parodžius mamai, 
buvau sukritikuotas, kad pasiė-
miau neįdomią knygą.

3 psl.
Vengdamas nepatogių žurnalistų klausimų, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 
Audronius Gališanka (kairėje) panoro bendrauti keistoka forma – pranešimais spaudai, o jo pavaduo-
tojo Ramūno Blazarėno įsitikinimu tai, kad savivaldybė darbo laiku šventė, nėra nieko blogo.

Šimonių girios 
laukia Labanoro 
likimas

2 psl.

Anykščiuose 
Ūkio ministras 
skaitys 
pranešimą
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Šventimas darbo metu negali būti 
pateisinamas

Vygantas ŠLIŽYS, verslinin-
kas: 

„Na, nebent už tas valandas 
bus papildomai atidirbama“.

3 psl.

Legendinio 
Montės diena
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Temidės svarstyklės

Smurtas I. Spalio 11 dieną apie 
19.30 val. bei spalio 12 dieną apie 
12.30 val. namuose Svėdasų se-
niūnijos Bajorų kaime, Pajario g., 
konflikto metu neblaivus (nustaty-
tas 2,89 prom. girtumas) vyras (g. 
1966 m.) smurtavo prieš sugyven-
tinę (g. 1980 m.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Smurtas II. Gautas Anykščių 

rajono policijos komisariato vyr. 
tyrėjo tarnybinis pranešimas, kad 
spalio 12 dieną apie 21.17 val. bute 
Anykščiuose, Statybininkų g., ne-
blaivus (nustatytas 1,76 prom. gir-
tumas) vyras (g. 1974 m.) galimai 
smurtavo prieš neblaivią (nustaty-
tas 1,91 prom. girtumas) žmoną 
(g. 1977 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir užda-
rytas į areštinę.

Traktorininkas. Spalio 12 die-
ną  apie 9 val. Svėdasų seniūnijos 
Bajorų kaime sustabdyto patikrini-
mui traktoriaus MF 5612 vairuoto-

jui (g. 1986 m.), gyvenančiam De-
beikių seniūnijos Varkujų kaime, 
nustatytas vidutinis girtumas (1,59 
prom. alkoholio). Po apklausos 
vyras paleistas. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Mirtis. Spalio 13 dieną apie 
18.39 val. Aknystų socialinės glo-
bos namų, esančių Debeikiuose, 
Gedimino g., rastas vyro (g. 1948 
m.) kūnas be matomų išorinių 
smurto žymių. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Vairuotojas. Spalio 13 dieną 

apie 20.40 val., Anykščiuose, Ži-
burio g., sustabdyto automobilio 
VW PASSAT vairuotojui (g. 1980 
m.), gyvenančiam Anykščiuose, 
Ažupiečių g., nustatytas vidutinis 
girtumas (1,65 prom. alkoholio). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vy-
ras sulaikytas ir uždarytas į areš-
tinę.

Sprogmuo. Spalio 14 dieną apie 
17.33 val. Troškūnų seniūnijos 
Smėlynės kaime, laukuose, ras-
tas karo laikų artilerijos 100 mm 
sviedinys. Sprogmuo sunaikintas 
vietoje.

Pasak I.Vaitkienės, į savaitgalio 
žygį Labanoro girios link žmonės 
iš įvairių šalies kampelių susitelkė 
socialinių tinklų pagalba. Pašneko-
vė sakė įsidėmėjusi vieną žmogų iš 
Anykščių, kuriam dalyvauti tokia-
me žygyje nesutrukdė net ir neįga-
liojo vežimėlis.

„Mes jungiamės prie tų žmonių, 
kuriems miškas – ne piniginė iš-
raiška, ne baldai. Miškas – tai uo-
gos, grybai, poilsio vieta. Lietuva 
pasauliui gali būti įdomi tik dėl to, 
kad mes esame „žali“, - kalbėjo 
I.Vaitkienė.

Šimonių girios laukia Labanoro likimas Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Spalio 13 dieną, šeštadienį, surengtas žygis „Apginkime Lietuvos 
miškus!”. Maždaug pusantro tūkstančio žmonių minia patraukė į 
Labanoro girią ir ragino nutraukti masinius miškų kirtimus. Šia-
me žygyje dalyvavo ir keletas anykštėnų. 

Viena iš jų – Anykščių Jurzdiko bendruomenės pirmininkė, 
viena iš Anykščių miško festivalio organizatorių Irena Vaitkienė 
„atkreipė dėmesį, kad susirūpinti laikas ir Anykščių rajoną juo-
siančių miškų išsaugojimu“.

Į Labanoro girią žmonės patraukė nešini transparantais, ragi-
nančiais nutraukti masinius miškų kirtimus.

„Šimonių girioje lygiai tas 
pats vyksta, kas nutiko La-
banore“, - sakė Irena Vait-
kienė.

Pasak I.Vaitkienės, būtent 
Anykščiai galėtų tapti Lietuvos 
miškų „širdimi“.

„Mes tam turime atspirties tašką. 
Tai poeto Antano Baranausko ap-
rašytas Anykščių šilelis“, - kalbėjo 
už miškų išsaugojimą kovojanti 
anykštėnė.

Beje, sunerimti dėl miškų, anot 
I.Vaitkienės, laikas ir Anykščių ra-
jone.

„Visur pjauna. Baisu. Šimonių 
girioje lygiai tas pats vyksta, kas 
nutiko Labanore“, - perspėjo žygy-
je „Apginkime Lietuvos miškus“ 
dalyvavusi I.Vaitkienė.

Palapinėje praplėšta skylė prie 
pat įėjimo, viduje prišiukšlinta, 
aprašinėtos medinės grindys.

„Pastebėjome, jog tipyje pamė-
go lankytis jaunimas, daugiausia 
iš A. Vienuolio mokyklos, kurie 
ten leidžia laisvalaikį, o gal ir 
pamokų laiką. Kreipėmės į poli-
ciją ir perspėjame, kad viskas yra 
filmuojama vaizdo kameromis, 
be to turime ir moksleivių, ku-
riuos aptikome tipyje nuotraukas.  
Ieškosime kaltininkų, nes nenori-
me, kad tokie dalykai pasikarto-
tų“, - socialinėje erdvėje paskelbė 
Anykščių naujų vėjų bendruome-
nė.

Anykščių naujų vėjų bendruo-
menės pirmininkė Irma Lauri-
navičiūtė „Anykštai“ sakė, kad 

Miesto parke suniokotas tipis Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Praėjusį penktadienį, spalio 12 d., Anykščių miesto parke ras-
tas apgadintas tipis. Šią palapinę įrenginėjanti ir šalia jos netra-
dicinius daržus puoselėjanti Anykščių naujų vėjų bendruomenė 
apie įvykį pranešė policijai. Įtariama, kad tai – paauglių darbas.

miesto parke įrengtame tipyje gali 
apsilankyti visi panorėję, nors jo 
vidus dar tik įrenginėjamas. Pa-
lapinės viduje numatyta įrengti 
ugnies aukurą. Jei bus geri orai, 
palapinė greičiausiai stovės ir žie-
mos metu.

Šalia palapinės padaryti netra-
diciniai daržai taip pat dar įren-
ginėjami. Nors Anykščių naujų 
vėjų bendruomenė viešai kvietė 
prie darbų prisijungti talkininkus, 
tačiau sodininkauti miesto parke, 
anot I.Laurinavičiūtės, dažniau-
siai jungiasi tik pažįstami.

Po incidento, kai buvo apga-
dintas tipis, Anykščių naujų vėjų 
bendruomenei policija žadėjo 
šiam objektui skirti didesnį dė-
mesį. Priminsime, kad Anykščių 
miesto parkas stebimas vaizdo ka-
meromis, todėl piktavaliams tipį 
geriau reikėtų aplenkti.

Apgadintas tipis jau sutvarky-
tas. 

Štai tokį tipį jo įrenginėtojai 
atrado praėjusią savaitę.

Anykščių naujų vėjų ben-
druomenės pirmininkės 
Irmos Laurinavičiūtės tei-
gimu, ši palapinė kainuoja 
brangiai.

Anykščiuose Ūkio ministras skaitys pranešimą
Penktadienį, spalio 19 dieną, Anykščių vadovų klubo kvietimu, 

į Anykščius atvyksta Lietuvos Respublikos Ūkio ministras  Vir-
ginijus Sinkevičius. 17 valandą „Nykščių namų“ konferencijų 
salėje ministras skaitys pranešimą „Verslo plėtros ir investicijų 
pritraukimo į Anykščius galimybės“.

Į renginį kviečiami ne tik Anykščių vadovų klubo nariai, bet ir va-
dovų klubui nepriklausantys verslininkai bei būsimi verslininkai. 

„Formaliai Anykščių vado-
vų klubas buvo įsteigtas 2005 
m. rugsėjo 21 d., bet jo veiklos 
užuomazgos siekia 1935 m. 1935 
m. pradžioje, Prano Ručio inici-

atyva, susibūrę Anykščių vers-
lininkai lietuviai įkūrė Lietuvos 
verslininkų sąjungos Anykščių 
skyrių. P. Ručys buvo išrinktas jo 
valdybos nariu. Jis skatino vers-

lininkų paramą kultūros projek-
tams, miesto šventėms, skatino 
verslininkų konsolidaciją, sąži-
ningą verslą. Vėliau vyko nefor-
malus bendravimas. Anykštėnai 
verslininkai ir įmonių vadovai 
susirinkdavo vedami asmeninių 
iniciatyvų. Taip susirinkusiųjų 
skaičius vis didėjo ir didėjo, to-
dėl priimtas sprendimas, kad rei-
kia veiklą formalizuoti. 

Šiuo metu Anykščių vadovų 
klubas vienija 30 narių. Klu-
bo nariais gali tapti bet kurios, 
Anykščiuose veikiančios įmonės 

ar organizacijos vadovas (-ai)  ar 
savininkas (-ai). 

Turime ir jaunų vadovų, ir di-
džiulę gyvenimo bei vadovavimo 
patirtį turinčių žmonių. 

Vėlesnė narystė klube nesie-
jama su privalomu vadovavimu 
Anykščiuose veikiančiai įmonei, 
todėl turime žmonių, kurie net iš-
vykę iš Anykščių išlieka aktyviais 
klubo nariais“ - apie Anykščių va-
dovų klubą kalbėjo jo prezidentas 
Dalis Vaiginas.

-ANYKŠTA

Pažadai. Antros kadencijos 
Vilniaus miesto mero poste siek-
siantis liberalas Remigijus Ši-
mašius žada įvesti vadinamąsias 
atlyginimų grindis mokytojams, 
iš esmės atnaujinti Stoties, Nau-
jininkų rajonus. „Skelbiu, kad 
siekiu pratęsti savo darbus an-
troje Vilniaus mero kadencijoje“, 
– sakė R. Šimašius. Jis anksčiau 
yra pranešęs, kad savivaldos rin-
kimuose dalyvaus ne kaip Libera-
lų sąjūdžio keliamas kandidatas, 
o rinkimų komiteto. Anot R. Ši-
mašiaus, jo naujoji komanda, api-
manti ne tik liberalus, bus „labiau 
telkianti, labiau burianti visus vil-
niečius“.

Startas. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pirmadienį davė startą 
„Maisto banko“ akcijai.

Parduotuvėje prezidentė su-
rinko krepšelį būtiniausių maisto 
prekių ir jį perdavė „Maisto ban-
ko“ savanoriams. Šiame krepše-
lyje, pasak prezidentės, be kitų 
produktų yra kruopos, makaronai, 
pupelės, žuvis bei šiek tiek saldu-
mynų. „Kalbame apie fenome-
ną, kuriam yra jau daug metų, ir 
„Maisto bankas“ iš labai atsargių 
iniciatyvų tapo didžiule, viena 
didžiausių nevyriausybinių orga-
nizacijų Lietuvoje. Matome, kiek 
žmonių pasitiki „Maisto banku“, 
reputacija per tiek metų buvo iš-
saugota, vis didesnės apimtys tiek 
finansinės, tiek veiklos“, – kalbė-
jo D. Grybauskaitė.

Biudžetas. Vyriausybė antra-
dienį apsvarstys kitų metų biu-
džeto projektą ir tą pačią dieną 
pateiks jį Seimui, teigė finansų 
ministras prieš ministrų pasi-
tarimą pirmadienį.  „Projektą 
svarstysime rytoj, iš karto rytoj 
pateiksime ir pristatysime ketvir-
tadienį Seime“, – prieš pasitari-
mą žurnalistams sakė ministras 
Vilius Šapoka. „Pagrindiniai iš-
laidų didėjimai bus tose srityse, 
kurios susijusios su reformomis 
švietimo, sveikatos ir socialinėje 
apsaugoje“, – sakė ministras.

Vizitas. Seimo pirmininkas 
Viktoras Pranckietis pirmadienį 
su oficialiu vizitu išvyko į Izrae-
lį.„Džiaugiamės intensyvėjančiu 
politiniu bendradarbiavimu ir 
parlamentų ryšiais. Izraelis yra 
Lietuvos strateginis partneris re-
gione. Labai vertiname ryšius su 
jūsų šalimi ir žydų bendruome-
ne visame pasaulyje. Mus sieja 
glaudus istorinis ryšys ir bendra 
orientacija į aukštųjų technolo-
gijų vystymą,“ – prieš vizitą sakė 
parlamento vadovas.

Negrąžins. Vilniaus apygardos 
teismas pirmadienį nusprendė 
negrąžinti daugiau nei 242 tūkst. 
eurų kaltinamajam politinės ko-
rupcijos byloje Eligijui Masiuliui. 
Šie pinigai rasti per kratas kaltini-
mų korupcija sulaukusio buvusio 
politiko namuose ir automobilyje. 
Trijų teisėjų kolegija konstatavo, 
kad iš bylos medžiagos matyti, 
jog nuosavybės teisės apribotos 
tik į lėšas, kurios sudaro E. Ma-
siuliui inkriminuotų nusikalstamų 
veikų dalyką. „Atsižvelgus į ap-
ribojimo mastą, darytina išvada, 
kad kaltinamojo nuosavybės teisė 
nėra apribota neproporcingai ar 
apribojimas taikomas pernelyg 
ilgai“, – rašoma teisėjų Nijolės 
Žimkienės, Jurgitos Kolyčienės ir 
Ugniaus Trumpulio nutartyje.



SITUACIJAIŠ ARTI 

  
2018 m. spalio 16 d.

komentarai

SITUACIJA

komentarai

spektras

Šventimas darbo metu negali būti pateisinamas
Penktadienį Anykščių rajono vadovai ir 75 savivaldybės speci-

alistai nesibaigus darbo dienai išvyko švęsti Vietos savivaldos die-
nos į Zarasų rajone esantį Vasaknų dvarą. 13 valandą „Anykštos“ 
žurnalistui paskambinus į savivaldybę, pakaitinė sekretorė dėstė, 
kad visi rajono vadovai yra išvykę.

Pašnekovų klausėme, ką jie mano apie valdininkų pramogas 
darbo metu.

Švęsti darbo 
metu - nenormalu

Vygantas ŠLIŽYS, verslinin-
kas: 

- Jeigu darbo metu švenčiama 
– tai yra nenormalu. Čia net klau-
simo nėra... Na, nebent už tas va-
landas bus papildomai atidirbama. 
Kitu atveju, tai – nesąmonė, juk 
savivaldybę išlaiko mokesčių mo-
kėtojai. Jeigu išvyka organizuota 
rajono biudžeto lėšomis, tada situa-
cija apskritai sunkiai paaiškinama. 
Tarkim, mūsų asociacijos (Lietu-
vos gyvulių augintojų ir gerintojų 
asociacija - red. past.) baliai orga-
nizuojami prisidedant ir patiems jų 
dalyviams. Skiriamos asociacijos 
lėšos, bet prisideda ir patys asme-
nys. Sakot, gal valdininkai nenori 
švęsti po darbo? Na, čia jau įstaigos 
problema, santykių problema...

Pramogauti 
dera savo 
sąskaita

Dalis VAIGINAS, Anykščių 
vadovų klubo prezidentas, bu-
vęs ligoninės direktorius: 

- Per vadovavimo ligoninei 
metus tiems darbuotojams, kurie 
norėjo pramogauti darbo metu, 
suteikdavau tokią galimybę. Ne-
darydavau kliūčių. Tačiau, jeigu 
žmogus nedirbo, tai jam ir nebu-
vo už tai mokama. Ligoninės ko-
lektyvas šventes šventė, tačiau 
niekad nebuvo švenčių darbo 
metu. Pamenu vienais metais, 
penktadienį ruošėmės vakare 
švęsti Mediko dieną, tai gal apie 
15 val. 30 min. sulaukėme būrio 
tikrintojų. Komisija visas ligoni-
nės patalpas apžiūrėjo... Šven-
timas darbo metu - man nesu-

prantamas dalykas, yra juk laikas 
skirtas darbui ir yra laisvalaikis. 
Jokiu būdu negalima šių dviejų 
dalykų supainioti.     

Darbo su 
„nugėrimu“
nevalia suplakti

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių valstybinės maisto ir vete-
rinarijos tarnybos viršininkas, 
rajono Tarybos narys: 

- Aš prieš „nugėrimus“ darbo 
metu. Manau, kad kažkokie ofi-
cialūs sveikinimai gali būti ir 
darbo metu, tačiau jokiu būdu ne 
baliai. Darbo su gėrimu negali-
ma maišyti. Juk tai ir nepagar-
ba klientui. Valstybės tarnybos 
institucijos tarnauja žmonėms, 
privalo tarnauti žmonėms. Nesu 
tikras, bet, regis, į Vilniuje po 
darbo organizuotą Lietuvos savi-
valdybių asociacijos renginį nie-
kas iš Anykščių valdininkų taip 
ir nenuvažiavo.

-ANYKŠTA

Savivaldybė juk 
turėtų būti 
pavyzdys

Juozas RATAUTAS, buvęs 
„Sodros“ Anykščių padalinio 
vadovas: 

- Kai dirbau „Sodroje“, bent du 
kartus per metus buvo organizuo-
jamos kolektyvo išvykos. Paben-
drauti neformalioje aplinkoje yra 
labai gerai. Važiuodavome į spek-
taklius, į boulingo klubus. Tačiau, 
niekad tokie renginiai nevyko 
darbo metu. Mane faktas apie val-
dininkų išvyką darbo metu tiesiog 
šokiravo. Darbo laikas juk turi 
būti skirtas darbui, o ne pramo-
goms. Juolab, kad savivaldybės 
administracija – ne šiaip kokia 
valdiška įstaigėlė, o pagrindinė, 
reprezentacinė rajono įstaiga. Sa-
vivaldybės veikla - pavyzdys ki-
toms įstaigoms. Kokiu pavyzdžiu 
dabar vadovausis kitos įstaigos? 
Tikėtina, kad iš darbo išvykus di-

delei daliai valdininkų, problemų 
turėjo ir interesantai. Jeigu žmo-
gelis specialiai važiavo iš kaimo 
į savivaldybės administraciją ir 
nerado specialistų, koks tada jam 
liko įspūdis apie valdžios darbą?

Pirmadienio rytą „Anykštai“ 
paskambinus Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektoriui A.Gališankai ir pateikus 
pirmąjį klausimą, kiek Anykščių 
rajono savivaldybės darbuoto-
jų darbo metu išvyko į Vasaknų 
dvarą, šis kažkodėl šia tema tapo 
nekalbus.

„Vienu žodžiu, aš nieko neko-
mentuosiu. Mes šiandien paskelb-
sime informaciją savo tinklapyje 
ir tada galėsiu pakomentuoti. 
Norim, kad būtų tikslu, be jūsų 
iškraipymų. Jūs klaidų pridarėte 
jau ne vieną“, - atsisakymo atsa-
kyti į žurnalisto klausimus moty-
vus vardijo A.Gališanka.

Paaiškinus, kad savivaldybės 
pranešime apie kelionę į Vasaknų 
dvarą gali neatsispindėti informa-
cija, kurią nori sužinoti žurnalis-
tas, A.Gališanka pareiškė: „Kai 
gausit informaciją, tada galėsite 
paklausti“.

Šį pirmadienį „Anykšta“ pa-
skambino ir Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direkto-
riaus pavaduotojui R.Blazarėnui. 
Norėjome iš jo išgirsti informaci-
ją, ar jau į darbą sugrįžo Anykščių 
seniūnijos seniūnas Eugenijus Pa-
jarskas, tačiau pokalbio pradžioje 
tuo pačiu pasiteiravome, kokie jo 
įspūdžiai iš penktadienio išvykos 
į Zarasų rajoną.

Savivaldybės šventė
darbo metu kainavo 3 650 Eur

„Jeigu yra didžiulis visuomenės 
susidomėjimas, informacija bus 
pateikta mūsų tinklalapyje“, - ly-
giai kaip ir A.Gališanka iš pradžių 
kalbėtis apie išvyką kažkodėl ven-
gė R.Blazarėnas.

Paaiškinus, kad mums įdomūs 
paties R.Blazarėno asmeniniai 
įspūdžiai, jis tapo kalbesnis.

„Buvo įdomi ekskursija. Susi-
pažinome su Zarasų kraštu. Ap-
lankėme kraštotyros muziejų, 
aplankėme viešąją biblioteką, susi-
tikome su Zarasų TVIC atstovais, 
mums papasakojo apie Zarasus. 
Tada aplankėme Stelmužės ąžuo-
lą. Apsilankėme Vasaknų dvare. 
Ten mes vaka-
rieniavome“, 
- pasakojo 
R.Blazarėnas.

Ar švęsti 
Vietos sa-
vivaldos dienos į Zarasų rajoną 
Anykščių rajono savivaldybė vyko 
už mokesčių mokėtojų pinigus, ar 
už asmenines lėšas? 

Uždavus šį klausimą, 
R.Blazarėnas buvo pasiruošęs iš-
dėstyti paskaitą, kaip formuojamas 
Anykščių rajono biudžetas.

„Ar jūs turite supratimą, kaip 
formuojamas savivaldybės biu-
džetas? Jūs įsivaizduojate, kad 
jei yra savivaldybė, ten žmonės 
dirba, tai jiems neskiriama pinigų 
edukacijai ir panašiems dalykams. 
Yra biudžetas ir yra biudžeto dalis, 

kurią mes uždirbame“, - paaiškino 
R.Blazarėnas, sklaidydamas visas 
abejones, kieno pinigais buvo su-
mokėta už valdininkų pramogas 
Zarasų rajone.

Bet juk valdinininkų, kaip jas 
įvardijo pats R.Blazarėnas, „edu-
kacijos“ Zarasų rajone už mokes-
čių mokėtojų pinigus vyko ir darbo 
valandomis?

„O kai būna mokymai, taip pat 
būname išvažiavę, tai čia labai... 
Aš manau, kad bendras reikalas 
savivaldybės tarnautojams, kad pa-
būti kartu, pabendrauti, ne vien tik 
formalioje aplinkoje, tai yra labai 
teigiamas dalykas. Nematau nie-

ko blogo. Buvo 
mokymai iki 12 
valandos, tai jau 
taip ar taip ta pusė 
dienos...“, - aiški-
no R.Blazarėnas.

Pasak Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojo R.Blazarėno, penkta-
dienį švęsti išvykus maždaug 70 
savivaldybės darbuotojų, įstaigos 
veikla nesutriko.

„Negali sakyt, kad buvo tuščia 
ir viskas užrakinta. Dirbo žmonės. 
Vienas langelis dirbo ir telefonu 
atsiliepė. Galėjo žmonės prašymus 
palikti. Kas sugriuvo?“, - klausė 
R.Blazarėnas.

Pirmadienį popiet Anykščių ra-
jono savivaldybės internetinėje 
svetainėje pasirodė pranešimas 

apie valdininkų penktadienio išvy-
ką į Zarasų rajoną.

„Kiekvienas darbo kolektyvas 
turi savas tradicijas – mūsų tradi-
cija yra nors porą kartų metuose 
rasti laiką ir aplankyti kitas šalies 
savivaldybes bei pasidalinti dar-
bo patirtimi, taip pat aplankyti 
kultūros ar turizmo objektus, su-
sipažinti, kūrybiškai praleisti lai-
ką neformalioje aplinkoje. Vietos 
savivaldos diena yra mūsų bendra 
profesinė šventė, tad džiaugiuosi, 
kad į kvietimą išvykai jungėsi dau-
guma mūsų kolektyvo darbuoto-
jų. Nors išvykome dar nesibaigus 
darbo dienai visose seniūnijose ir 
savivaldybės administracijoje dar-
bas buvo pilnai užtikrintas“, -  pra-
nešime spaudai teigė Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos 
direktorius Audronius Gališanka 
(pranešimo kalba netaisyta – red.
past.).

Savivaldybė skelbia, kad savi-
valdos dienos išlaidos, įskaitant 
ir dviejų autobusų nuomą, buvo 
finansuojama iš savivaldybės biu-
džeto ir iš kelionėje dalyvavusių 
asmenų lėšų ir kainavo 3650 Eur. 
„Savivaldos dienos išlaidos, įskai-
tant ir dviejų autobusų nuomą, 
buvo finansuojama iš savivaldybės 
biudžeto ir iš kelionėje dalyvavusių 
asmenų lėšų (3650 Eur.)“, - rašoma 
pranešime, sąmoningai ar nesąmo-
ningai suplakant į vieną asmenines 
ir biudžeto lėšas. 

Žinia, lakštingalų liežuvėlių ir ar-
klienos paštetas gaminamas taip pat 
lygiomis sudedamosiomis dalimis - 
vienas liežuvėlis ir vienas arklys.

Beje, nors gerą pusdienį Anykš-
čių rajono savivaldybės vadovai ir 
specialistai nedirbo, o šventė, jiems 
už tai vis vien bus mokamas atly-
ginimas.

(Atkelta iš 1 psl.)

...„Vienas langelis dirbo ir 
telefonu atsiliepė“...

Kolegos. Vyriausybėje ir jai pa-
valdžiose įstaigose buriasi buvę 
pareigūnai, dauguma jų susiję 
su premjeru Sauliumi Skverne-
liu tiesioginio pavaldumo ryšiais 
jam dirbant policijos sistemoje, 
skelbia LRT. 2011-2014 metais 
S. Skverneliui vadovaujant šalies 
policijai, jis savo pavaduotojais 
buvo pasirinkęs Algirdą Ston-
čaitį, Renatą Požėlą – šiuo metu 
A. Stončaitis eina Vyriausybės 
kanclerio, R. Požėla – Valastybės 
sienos apsaugos vadovo pareigas. 
Buvęs Policijos departamento 
Imuniteto valdybos vadovas Do-
natas Malaškevičius šiuo metu 
vadovauja „Lietuvos geležinke-
lių“ Pirkimų centrui.

Apklausa. Tarp potencialių 
kandidatų kitų metų prezidento 
rinkimuose premjeras Saulius 
Skvernelis pakilo į antrąją vietą, 
auga ekonomisto Gitano Nau-
sėdos populiarumas, rodo pir-
madienį delfi.lt skelbiama  nau-
jausia gyventojų apklausa. Jei 
rinkimai vyktų kitą savaitgalį, už 
S. Skvernelį balsuotų 10,5 proc. 
apklaustų žmonių. Jo populiaru-
mas išlieka nepakitęs – mėnesiu 
anksčiau premjerą būtų rinkęsi 
10,7 proc. gyventojų. Pirmojo-
je vietoje išlieka G. Nausėda, jį 
naujausioje apklausoje rugsėjį 
palaikė 25,1 proc. apklaustųjų 
(rugpjūtį – 19,7 proc.). Į trečią 
vietą pakilo parlamentarė, buvusi 
finansų ministrė Ingrida Šimony-
tė – ją rugsėjį palaikė 10,3 proc., 
o rugpjūtį – 8 proc. respondentų. 
Praėjusį mėnesį galimų kandida-
tų eilėje ji buvo penkta.

Medžioklė. Kitą savaitę prasi-
dedant vilkų medžioklės sezonui, 
visuomenininkai ragina Vyriau-
sybę atšaukti sprendimus didinti 
medžioklės kvotą nuo 60 iki 110 
šių gyvūnų per sezoną. Aplinkos 
ministro Kęstučio Navicko atsto-
vas spaudai Mindaugas Bajarūnas 
BNS patikino, kad papildomai 50 
vilkų bus leista sumedžioti tik 
išnaudojus pagrindinę kvotą, jei 
savivaldybės ir toliau praneš apie 
žvėrių daromus nuostolius. „Jei 
bus 60 vilkų limitas išnaudoja-
mas, bus galima aktyvuoti ir tą 
50 vilkų „rezervą“, galbūt tai bus 
taikoma tam tikroms savivaldy-
bėms pagal padaryta žalą. Toles-
nius sprendimus lems situacija“, 
– sako M. Bajarūnas.

„Brexit“. Vieni iš Didžiosios 
Britanijos ministrės pirmininkės 
Theresos May politinių sąjungi-
ninkų pirmadienį pareiškė, kad 
Jungtinės Karalystės pasitrau-
kimas iš Europos Sąjungos ne-
sudarius susitarimo „tikriausiai 
yra neišvengiamas“. Šiaurės 
Airijos Demokratinės junionistų 
partijos (DUP) atstovas „Brexit“ 
klausimais Sammy Wilsonas tai 
pareiškė po to, kai paskutinis 
Londono ir Briuselio derybi-
ninkų bandymas prieš artėjantį 
svarbų ES viršūnių susitikimą 
pasiekti susitarimą dėl prekybos 
taisyklių Šiaurės Airijai sekma-
dienį baigėsi nesėkme. „Atsi-
žvelgiant į tai, kaip elgiasi ES, ir 
tai, kad jie įspeitė Theresą May į 
kampą, šiuo metu nematau tokio 
susitarimo, kuris sulauktų Atsto-
vų Rūmų daugumos palaikymo“, 
– sakė S. Wilsonas vietos lai-
kraščiui „Belfast Newsletter“. 

Parengta pagal BNS
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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. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Jaunuolynams ugdyti – parama net du kartus
Kretingoje įsikūrusios ben-

drovės „Žemaitijos miškas“ 
vadovė Palmira Lipskienė 
prisipažįsta mokanti žmones 
vaikščioti po mišką žiūrint 
ne sau po kojomis, o daugiau 
kelti akis į medžių viršūnes. 
„Svarbu pastebėti, kaip me-
džiai sutaria tarpusavy, ar ne-
konkuruoja, ar neužgožia vie-
ni kitų. Jeigu labiausiai šviesą 
mėgstantis beržas atsidurs po 
kitų medžių lajomis, nudžius. 
O štai eglė, kitų medžių užgož-
ta, taip tūnos ilgai, bet ir 30-ies 
sulaukusi bus vis dar žema“, – 
pasakoja Palmira.

Anot Palmiros Lipskienės, per daug medžių miškams nereikia.
Ritos Nagienės nuotr.

Mišku reikia rūpintis 

Privačių ir valstybinių miškų 
valdytojai, norintys padidinti miš-
kų ekosistemų atsparumą ir aplin-
kosauginę vertę, dalyvauja Lie-
tuvos kaimo plėtros 2014–2020 
m. programos (KPP) priemonėje 
„Investicijos į miško plotų plėtrą 
ir miškų gyvybingumo gerinimą“. 

Paraiškos pagal šios priemonės 
veiklos sritį „Investicijos, kurio-
mis didinamas miškų ekosistemų 
atsparumas ir aplinkosaugos ver-
tė“ buvo priimamos nuo liepos 2 
iki rugpjūčio 31 d.

Nacionalinės mokėjimo agen-
tūros duomenimis, per du mėne-
sius buvo pateiktos 159 paraiškos. 

Viena populiariausių  veiklų – 
„Jaunuolynų iki 20 metų amžiaus 
ugdymas“. Šiai veiklai paramos 
paprašyta 153 paraiškose, o ben-
dra prašoma suma siekia 407 
tūkst. 954 Eur.

„Mūsų įmonė taip pat yra tarp 
tų, kuri šiemet prašė paramos jau-
nuolynams iki 20 metų ugdyti. 
Miškams po kirtimų atkurti turė-
tume gauti po 197 eurus už hekta-
rą“, – sako P. Lipskienė.

Anot jos, norint užauginti gerą 
mišką, svarbu pirmuosius 10 metų 
jį prižiūrėti, stebėti augimo kryp-
tį, globoti tikslines medžių rūšis, 
pašalinti, miškininkų terminais 
šnekant, „traką“, tarp kurio gali 
būti lazdynas, šermukšnis ar šal-
tekšnis, ir menkaverčius medžius. 

„Tegul „bėga“ beržai į viršų – bus 
ne tik estetinis miško vaizdas, bet 
ir mediena užaugs vertingesnė“, – 
aiškina daugybę kursų ir seminarų 
Kretingos, Skuodo, Klaipėdos ra-
jonų privačių miškų savininkams 
suorganizavusi P. Lipskienė. „Kai 
kursų klausytojams tai papasako-
davau, suintriguodavau, – ir į savo 
miškus jie imdavo žiūrėti visai 
kitaip“, – neabejoja profesionali, 
studijas Aleksandro Stulginskio 
universitete baigusi miškininkė.

P. Lipskienės žodžiais, šia KPP 
priemone džiaugiasi daugelis jos 
pažįstamų miškininkų dar ir dėl 
to, kad, gavus europinę paramą 
jaunuolynams ugdyti, nebūtina 
samdyti žmonių darbams miške 
atlikti –  juos gali padaryti ir patys 

šeimininkai. „Vienintelis dalykas, 
kas trukdo kai kuriems asmenims 
kreiptis paramos, yra tas, kad 
paraiškos Nacionalinei mokė-
jimo agentūrai pateikiamos tik 
užpildant elektroninę paraiškos 
formą, naudojantis ŽŪMIS por-
talo prieiga. Tačiau tik iš pirmo 
žvilgsnio tai gali atrodyti sunku, 
o kai įsigilini, procesas trunka tik 
apie 10–15 minučių“, – aiškina P. 
Lipskienė. 

Ministerija patobulino 
taisykles

Bendrovėje „Žemaitijos miš-
kas“ buhaltere ir administratore 
dirbanti Jurga Jazdauskienė turi 
ir privataus miško. Prieš 6–7-
erius metus ji jau dalyvavo KPP 
priemonėje „Investicijos į miško 
plotų plėtrą ir miškų gyvybingu-
mo gerinimą“ pagal veiklos sritį 
„Investicijos, kuriomis didinamas 
miškų ekosistemų atsparumas 
ir aplinkosaugos vertė“ ir gavo 
paramą jaunuolynams iki 20 m. 
ugdyti. Žemės ūkio ministerijai 
pakeitus šios priemonės įgyvendi-
nimo taisykles, suteikta galimybė 
į paramą jaunuolynams ugdyti už 
tą patį plotą pretenduoti du kartus. 
Kitais metais J. Jazdauskienė vėl 

ketina dalyvauti šiame projekte, 
nes jaunuolynas jau užaugo, tapo 
per tankus ir vėl reikia jį tvarkyti. 

Remiamos veiklos

Iš viso remiamos 6 veiklos: vie-
šojo naudojimo rekreacinės miško 
infrastruktūros įrengimas ir atnau-
jinimas; pamiškių formavimas; 
miškuose esančių saugomų natū-
ralių buveinių ar saugomų rūšių 
buveinių atkūrimas arba būdingos 
miško struktūros palaikymas; ne-
vietinių medžių rūšių medynų (kai 
vyrauja nevietinės medžių rūšys) 
pertvarkymas į vietinių medžių 
rūšių medynus; jaunuolynų iki 20 
metų amžiaus ugdymas; vidinės 
miškotvarkos ir miško želdinimo 
ir žėlimo projektų, kaip savaran-
kiškos investicijos, rengimas.

Vienam pareiškėjui per visą 
programinį laikotarpį skiriama 
suma negali būti didesnė kaip 200 
tūkst. Eur. Didžiausia suma vie-
nam projektui siekia iki 50 tūkst. 
Eur. Jeigu miško savininkas pla-
nuoja ugdyti jaunuolynus iki 20 
metų amžiaus, mokama vienkar-
tinė kompensacinė išmoka – 197 
Eur už hektarą. Kitoms veikloms 
maksimalus paramos intensyvu-
mas gali siekti 90 proc. visų tin-
kamų finansuoti išlaidų. 

Užsak.Nr.1043

Kodėl Anykščiuose traukiasi verslas?
„Jei viena po kitos užsidaro parduotuvės, kavinės, jei išeina bankai, jei sunyksta mokyklos, jei 

užsidaro kultūros įstaigos, jei masiškai emigruoja jauni darbingi žmonės, o naujų į jų vietą mažai 
arba nieko adekvataus neatsiranda, tai jau rimta problema. Stagnacija visada pereina į sunykimą! 
Anykščiai galėjo išvengti tokio likimo, bet galimybėmis laiku nepasinaudojo. Neišvengiamas Bri-
siaus galas vyksta ant pūvančių spalių krūvos, a ne...“, - pastebi portalo anyksta.lt skaitytojai.

Kaip vertinate Anykščių rajono savivaldybės pastangas rajone skatinti verslą ir pritraukti inves-
ticijas? Apie tai savaitgalį diskutavo portalo anyksta.lt skaitytojai.

Tary bary: „Ir JAV, ir ES, 
ir Rusijoje, ir kitose šalyse yra 
nykstančių arba sunykusių mies-
tų, miestelių, kaimų. Šveicarijoje 
arba Didžiojoje Britanijoje jūs 
galite nebrangiai nusipirkti ištisą 
kaimą, net su bažnyčia ir kapi-
nėmis. Į jų gretą, šalia Detroito, 
stoja ir Anykščiai. Žmonės palie-
ka namus ir išeina, kur jiems yra 
geriau. Vienu daugiau ar mažiau 
- koks skirtumas? Kaip dėl miru-
sio... pagaili, parauda, padūsauja 
ir pamiršta.“

Kažna: „Ar dar yra kitur, kaip 
Anykščiuosna. Bankai beveik visi 
išėjo, elektrikai išėjo, Bitė išėjo, 
ATĮ išnyko, TSO išnyko, kepyklos 
išnyko, ŽŪT išnyko, KMK išnyko 
ir t.t. Baisu, žiauru, o valdininkų 
priviso, algas keliasi, priedus mo-
kasi. O my god“.

Tęsinys: „Spartako“ nebėra, 
Pieninės nebėra, SRV (statybinin-
kai) nebėra, Dūdų orkestrų nebėra, 
Seniūnijos keliasi į ištuštėjančias 
mokyklas, kaimuose užsiraukia 
parduotuvės... Nepastatytas nei 
vienas daugiabutis!“

Aukštaitis: „Kadangi butai 
Anykščiuose po euro įvedimo 
gerokai pabrango ir kainuoja be-
veik kaip dešimt kartų didesniame 
Panevėžyje, tai padėtis gal ir nėra 
tokia jau bloga.“

Žemaitis: „Kaip tik negerai. 
Reiškia, būstas tampa neįperka-
mas jauniems žmonėms, jaunoms 
šeimoms. Jaunimas išvažiuoja, 
atvažiuoja ramybės ieškantis se-
nimas.“

Kontroliuoti: „Kas vyksta? 
Žmonės dirba kaip nori ir kada 
nori jų valdininkai, niekas nekon-
troliuoja, kur darbo sauga, kažko-
kia vadybininkė sėdėdama Face-
booke gauna du kart daugiau nei 
dirbantis viršvalandžius ir daug 
atsakingesni darbą,skųstis nėra 
prasmės, niekas nepadės, spjauni 
ir leki į didmiestį, kur vis dėlto ki-
tokia kultūra, nors mylim šį mies-
tą, tačiau čia galima pažeidinėti, 
papirkinėti ir trypti žmogų“.

Papildymas: „Didžiausias vie-
tinių veikėjų išskirtinumas, kad 
trypdami ir savo uodegą užmina, 
nesupratę, kaip tai atsitiko...“

Bambekliai: „Mažiau kritikuo-
kit, bet dirbti pradėkit. Rėkiat, kad 
atlyginimai maži, bet paanalizuo-
kite, kiek per dieną valandų dir-
bate. Kai kurie penkias, kai kurie 
keturias. O likęs laikas kavutė, pa-
rūkymas, internetas. Darbo metu 
į kirpyklą, autoservisą ir dar kur 
tik reikia. Nekalbu apie gamyklas, 
kur dirbama prie konvejerio, bet 
pas mus nebėra gamyklų. O atlygi-
nimo visi nori, kad yra darbo vie-

toje. Gal apipilsit šūdais, bet patys 
gerai pagalvokit, ar tai netiesa.”

Nenuostabu: „Kitaip ir būti 
negali, kai meras Tubis vers-
lą ir verslininkus laiko blogiu!? 
Net konstruktyviam susitikimui 
bemaž 2 metus su verslininkais 
nedrįsta. Ar tokio mero norėjo 
anykštėnai?”

Idėja verslininkams: „Atsi-
laisvinusiose patalpose rengti an-
glų kalbos kursus. Panašaus dy-
džio miestuose anšlagas. Kalbų 
mokyklos ir kiti nesupranta, kas 
šiais metais atsitiko, visi nori nuo 
darželinukų iki suaugusių. Todėl 
pamatysit Anykščiuose, jei šis 
procesas vėluoja, tai kitais metais 
jūs niekur negausit išsinuomot 
patalpų. Paskubam!!!”

Kriminalas: „Prieš 18 metų 
padaryta diversija su priverstine 
kurortizacija bei perversmu už-
statė Anykščių rajoną ant ekono-
minio susinaikinimo bėgių. Jais 
ir dardame be stabdžių...”

ili 0v8: „Reiktų dar žmonėms 
priminti. O KAS GI TAS VERS-
LAS. Tai tiesiog gerų santykių 
išraiška. Kuri reikalauja atsa-
komybės ir subtilumo. Verslin-
kai be morales. Tik sukuria mus 
skurdesnius. Nes kiekvieno vers-
lo iniciatyva turi būti ir kitų ug-
dymas... Sukuriat bendruomeniš-

kumą, kuris yra ne kas kita kaip 
dvasingumas. Tiesiog suvokit... 
Visad egzistuoja tik kažko sam-
plaika...“

Meteoras: „Kas norės turėti 
reikalų su įtariu, nepasitikinčiu, 
nesilaikančiu duoto žodžio rajo-
no vadovu? Saugiau investuoti 
tuose rajonuose, kuriems vado-
vauja žmonės, kituose pirmiau-
siai matantys potencialų draugą, 
o ne potencialų vagį. Manau pa-
grindinė problema yra sudarkyta 
psichika. Ne juokas iki pensijos 
dirbti su žulikais. Ne be reikalo 
milicininkai ir policininkai į pen-
siją visose valstybėse išleidžiami 
anksčiau. Jie pasidaro nebetin-
kami darbui. Mat nuo streso ir 

įtampos jiems greičiau susidėvi 
tas aparatas, kuris įtaisytas po 
kepure.”

Zirzeklis: „Po rinkimų tikimės 
ženklių pokyčių. Turi ateiti vado-
vai, kurie visa širdimi ir energija 
imsis verslo skatinimo, plėtros 
visokiausiom formom. Turizmas 
negali būti ta verslo sritis, kuriai 
aukojami biudžeto pinigai, o nau-
dos nėra ar ji labai abejotina.”

Geriausia: „Paklauskit kodėl 
valdininkų tiek padaugėjo ir kam 
mums jie, juk valdininkų daugiau 
nei dirbančių fabrike.“

M.Fergiziene: „Įkurkime vieš-
namį. Bus pelningas verslas.”

-ANYKŠTA
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Legendinio Montės diena Raimondas GUOBIS

Šeštadienį Adomynėje pagerbti pokario partizanai – lankyti kapai, melstasi bažnyčioje, kryžke-
lėje, šalia Kupiškio - Utenos plento pašventintas paminklas Algimanto apygardos kovotojams bei 
vadui Antanui Starkui - Montei. 

Vyko tradicinis „Nemuno“ draugijos rengiamas bėgimas pokario laisvės kariams pagerbti.

Saulėta diena, tėvynės laisvės 
vėjas, auksinio rudens gėris ir žu-
vusių laisvės kovotojų atmintis. 
Pagarbiai palenktos spalvingos 
tautiečių bei patriotų vėliavos Ado-
mynės kapinėse prie broliško kapo, 
kur ilsisi 1949 m. lapkričio 1 - ąją 
Šimonių girios mūšyje žuvusio 
Algimanto apygardos vado Anta-
no Starkaus - Montės (1919- 1949 
m.) ir jo bendražygių kūnai. Pa-
dedamos gėlės, sakomi pagarbios 
atminties žodžiai, skamba Adomy-
nės tautinio ansamblio dainininkų 
vedama, lietuvio dvasią nurami-
nanti ir sustiprinanti giesmė „Ma-
rija, Marija“. Jaukioje, medinukėje 
Adomynės Švč. Mergelės Marijos 
bažnyčioje rimtis, tyras šoniniame 
altoriuje skulptūra įprasminto Šv. 
Antano veidas, garsiai ištariami 
maldavimai, dėkingumas už lais-
vę, už tuos, kurie žuvo vardan savo 
šventų įsitikinimų, partizaniškai 
greitos pamaldos, kurių šventimui 
vadovavo vietinis klebonas Saulius 
Kumelis. 

Kryžkelės svarba. Juk ir Lietuva 
nuolat buvo kryžkelėje, kryžkelėje 
ir dabar, kai nuo kiekvieno piliečio 
apsisprendimo priklauso tėvynės 
ateitis. Ar mes išliksim, per amžius 
būsime savo žemę ir istoriją my-
linti, pamatines vertybes sauganti 
tauta, ar ištirpsime liberaliosios 
Europos katile? Riedulys atgaben-
tas iš apylinkės laukų, iš šilo, kurio 
takais ne kartą praėjo legendinis 
partizanas, Jotkonių žemių pakraš-
tėlio priklaususio uoliam partizanų 
ryšininkui Steponui Pajarskui, jo 
sūnus Albinas Pajarskas- Bebras 
žuvo tą lemtingą 1949 m. rudenį. 
Paminklui skirtą riedulį surado ir 
partizanus įamžinti sumanė ir kar-
tu su supratingų žmonių pagalba 
prasmingą darbą atliko šio brolis 
Vladas Pajarskas.

Paminklu kryžkelėje iškilęs 
akmuo, tauriai pilkšvas, grubus, 
didingas granito riedulys, kuris 
vainikuotas juodo akmens dvie-
jų kryžmų - Jogailaičių kryžiumi, 
plokštėje iškalti Algimanto apy-
gardos kontūrai bei įrašas, įpras-
minantis vadą A. Starkų - Montę 
ir jo bendražygius. Legendinis 
partizanas Jonas Kadžionis - Bėda 
pasakojo apie kovą, jos grėsmingą 

Prie Algimanto apygardos vado Antano Starkaus - Montės kapo valandėlei susikaupė svėdasiškiai 
ir anykštėnai. 

kasdienybę, mūšį, prieš kurį buvo 
svarstyta net nusišauti. Tačiau nu-
spręsta veržtis iš apsupimo žiedo, 
ir tada savo narsa, bebaimišku iš-
puoliu nustebino, taikliais kulkos-
vaidžio šūviais priešus suglumino 
Montė. Pavyko pasprukti. Bėda 
tebuvęs dvidešimt vienerių, tačiau 
išlikęs, ketvirtį amžiaus kalėjęs, po 
to dar bene du dešimtmečius perse-
kiotas, dabar liudijo mums. 

Istorikas Gintaras Vaičiūnas kal-
bėjo apie šių metų pergales - kad 
pergalė yra tai, kad su valstybine 
pagarba perlaidotas partizanų va-
das Adolfas Ramanauskas - Va-
nagas, kad pastatytas paminklas 
Montei. Jis trumpai papasakojo 
vado gyvenimo kelią nuo gimimo 
Zubiškių - Vairiškių kaime netoli 
Adomynės, gyvenimą, kovą, žūtį ir 
jo atmintį. Žodį tarė Anykščių ra-
jono meras Kęstutis Tubis, Seimo 
narys Sergejus Jovaiša, Kupiškio 
rajono meras Dainius Bardauskas, 
kuris kartu su paminklo iniciato-
riumi V. Pajarsku bei Šimonių se-
niūnu Gintautu Černiumi atidengė 
didingą monumentą. 

Lietuvos kariai pagerbė trimis 
automatinių šautuvų salvėmis. 
Gerai būtų buvę trakštelėti iš grei-
tašaudžio kulkosvaidžio, nuleisti 
parašiutininkų grandį. Juk jis buvo 
desantininkas, nusileido pušyne 
žaliam, žaliam kaip rūta, tarsi tai 
pasakojanti nuskambėjo ir daina. 
Oras buvo puikus, patriotinėje 
šventėje dalyvavo minia žmonių. 

Svėdasiškiai dalyvavę nemenku 
pulkeliu nustebino net trimis ant 
aukštų kotų iškeltomis vėliavomis 
- trispalve, istorine bei Aukštaitijos 
bei smagiu pasveikinimu visiems 
vardan Tėvynės ir jos gynėjų susi-
rinkusiems piliečiams, patikinimo, 
kad reikia žinoti, suprasti Tėvynės 
istoriją, reikia darbuotis ir stiprinti 
viltį. Aukštas, žilas dėdė Kazimieras 
Rimša vis įsiterpdavo pasakojimais 
apie tas lemtingas dienas, kuomet 
vyko kautynės Šimonių girioje, jų 
vienkiemyje, kalvoje prie Svėdasų 
girdėjosi sprogimai ir šūviai, žmo-
nės pasakoję, kad net du šarvuočius 
sovietai buvo pasitelkę. 

Ypatingai susidomėjęs šių pa-
sakojimų klausėsi mažasis Aidas, 
juk jam taip smagu buvo nešti bei 

rikiuotėje stovėti su tauriai raudona 
vėliava, paženklinta nenugalimu 
raiteliu. 

Tik pasibaigus iškilmei startavo 
jau penktojo pagarbios atminties 
bėgimo Algimanto apygardos par-
tizanams dalyviai. Šešių kilometrų 
atkarpoje varžėsi apie 150 įvairių 
amžiaus grupių bėgikų, kurie sė-
kmingai pasiekė finišą šalia Montės 
bunkerio vietos prie Priepado eže-
ro.

Gausiai dalyvavo mokytojos 
Reginos Žvirblienės suburti net 23 
jaunieji šauliai iš Svėdasų gimna-
zijos, mokytojos Rūtos Meliūnie-
nės vadovaujami jaunieji Anykščių 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos bėgikai, buvo apdovano-
ti už ištikimybę - jau penktą kartą 
dalyvavo bėgime. Sėkmingai pasi-
rodė Vilniaus universiteto, Vilniaus 
kolegijos komandos, panevėžiečiai, 
uteniškiai, kupiškėnai. Girios pušų 
ūksmėje, iškilmingai įteikti trispal-
ve švytintys prizai, atminimo me-
daliai. 

Pasistiprinta koše ir arbata - ka-
reiviška košė iš Kupiškio savano-
rių, o šauliška - iš Utenos, pulki-
ninko Prano Saladžiaus 9 - ios 
rinktinės virtuvių. Ilgai nesiskirstė 
žmonės iš didvyrių atmintimi al-
suojančio šilo, kalbėjosi, savo ži-
nojimu dalijosi, kad jis skleistųsi 
ir tikrųjų tautos didvyrių vardai 
skambėtų.

Paminklą Algimanto apygardos kovotojams ir vadui Montei 
atidengia paminklo iniciatorius Albinas Pajarskas ir Kupiškio 
meras Dainius Bardauskas.

Legendinis partizanas Jonas Kadžionis - Bėda susimąstė...

Istoriniame bėgime dalyvavo net 23 jaunieji Svėdasų šauliai.

Paminklo atidengimo akimirka...
Autoriaus nuotr.
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AVINAS. Savaitės pradžioje 
tikėkite tik artimiausiais draugais. 
Kiti nebus linkę jums sakyti to, 
ką iš tiesų mano. Antroje savaitės 
pusėje ypač atidžiai galvokite, ką 
kalbate - aplinkiniai bus linkę jūsų 
žodžius iškraipyti. Savaitgalį dėl 
pašalinio žmogaus gali kilti konf-
liktas namuose.

JAUTIS. Pirmomis savaitės 
dienomis nesibaiminkite ilgalai-
kių investicijų. Tai bus protingas 
sprendimas. Jei neimsite pagaliau 
spręsti įsisenėjusios problemos, 
antroje savaitės pusėje galite susi-
kivirčyti su artimu draugu.

DVYNIAI. “Savaitės pradžioje 
nesidrovėkite progai pasitaikius 
viešai pasisakyti - būsite atidžiai 
išklausytas ir deramai įvertintas. 
Ketvirtadienį ar penktadienį tu-
rėtų pasitaisyti finansinė padėtis. 
Visą savaitę būkite ypač atidus 
skaitydamas ir pasirašinėdamas 
oficialius dokumentus ir nieka-
da nesakykite “”taip””, jei turite 

omenyje “”ne””.”
VĖŽYS. Jau pirmadienį turė-

tumėte gauti papildomų pajamų, 
o gal atsiras galimybė palypėti 
karjeros laiptais. Kad ir kaip ten 
būtų, veikti reikės greitai ir ryžtin-
gai. Ypač didelės naudos gali at-
nešti projektas, pradėtas savaitės 
pabaigoje.

LIŪTAS. Pirmadienį nepasira-
šinėkite jokių sutarčių ir apskritai 
verčiau nesitarkite dėl svarbių da-
lykų - reali padėtis visai kitokia 
nei jūs įsivaizduojate. Kelionė 
savaitės viduryje bus sėkminga. 
Ketvirtadienį ar penktadienį galite 
tapti paskalų objektu. Šeštadienį 
galima įdomi pažintis.

MERGELĖ. Savaitės pradžio-
je užsiimti šiaip jau nebūdinga 
jums veikla būtų labai pravartu 
- tai sužadintų jūsų kūrybines jė-
gas. Šią savaitę emocinis ryšys su 
žmonėmis bus stiprus ir nuošir-
dus, bet realios pagalbos konkre-
čiuose darbuose verčiau iš nieko 
nesitikėkite - teks pasikliauti savo 
jėgomis.

SVARSTYKLĖS. Savaitės 

pradžioje galimi rūpesčiai na-
muose. Jei paklausysite protingo 
patarimo, finansinės investicijos 
savaitės viduryje turėtų būti sė-
kmingos. Savaitgalį, užuot ėjęs 
į svečius, verčiau pasikvieskite 
draugus pas save.

SKORPIONAS. “Saugokitės - 
savaitės pradžioje jus gali apgau-
ti ar kaip kitaip nuvilti žmogus, 
kuriuo visiškai pasitikite. Antroje 
savaitės pusėje daug rūpesčių kels 
netikėtai didelės piniginės išlai-
dos. Turite pagaliau išmokti sa-
kyti “”ne””. Ilgainiui veikiausiai 
prarasite susidomėjimą projektu, 
kurį su tokiu užsidegimu šią sa-
vaitę ketinate pradėti.”

ŠAULYS. Prieš siūlydamasis 
padėti, gerai pagalvokite, ar turite 
tam pakankamai laiko, ypač pir-
moje savaitės pusėje. Neapsvars-
tęs visų niuansų galite prarasti taip 
sunkiai įgytą pasitikėjimą. Šią sa-
vaitę teks daug bendrauti su žmo-
nėmis, bet rezultatais veikiausiai 
liksite nepatenkintas. Ypač sunku 
bus rasti bendrą kalbą su priešin-
gos lyties atstovais.

OŽIARAGIS. Pirmoje savaitės 
pusėje sudaryti verslo sandėriai 
bus pelningi. Trumpa dalykinė 
kelionė antroje savaitės pusėje 
bus maloni ir naudinga. Savaitgalį 
visą savo energiją skirkite namų 
ūkiui. Tikriausiai jau pribrendo 
reikalas iš esmės pakeisti savo gy-
venimo kokybę.

VANDENIS. Šią savaitę pa-
skolintų pinigų veikiausiai ne-
beatgausite niekada. Gal verčiau 
padėti protingu patarimu? Tik pa-
sistenkite primygtinai neprimesti 
savo nuomonės - ištikus nesėkmei 
neabejotinai liktumėt kaltas. Jei šį 
savaitgalį nuspręsite kiek atsipa-
laiduoti ir pasilinksminti, tai gali 
jums kainuoti kiek brangiau nei 
planavote.

ŽUVYS. Pirmoje savaitės pusė-
je teks gerokai paplušėti. Vargu ar 
tilpsite į įprastinę darbo dieną. Jei 
savaitei įpusėjus pastebėsite pri-
daręs klaidų, verčiau taisykite jas 
nedelsdamas - vėliau tai padaryti 
bus labai nelengva. Jūsų sunkiai 
nuspėjamas elgesys savaitgalį gali 
sukelti konfliktą namuose.

Ji pasiūlė paskaityti ką nors 
įdomesnio, pvz., Haufo pasakas 
ar panašiai. Nuėjęs į biblioteką šį 
pavadinimą pamiršau, tai bibli-
otekininkė savo ruožtu vėl man 
įdavė apie Lenino vaikystę. Kad 
mama vėl nesukritikuotų, eidamas 
iš mokyklos knygelę paslėpiau po 
šiuo tilteliu manydamas rytoj nu-
nešti į biblioteką. Ryte slaptavie-
tėje knygelės neberadau. 

Užplūdo didelis sielvartas, bijo-
jau pasakyti. Po kurio laiko mama 
pastebėjo mano liūdesį. Gavau 
papasakoti. 

Mama problemą išsprendė grei-
tai - nupirkusi kitą knygelę nune-
šė į biblioteką.

Man šis išgyvenimas užstri-
go visam gyvenimui. Atvykęs į 
Anykščius ir eidamas šiuo tilteliu 
vis prisimenu...“ ,- apie pirmąjį 
„didįjį“ vaikystės praradimą pa-
sakojo R. Inčirauskas. 

Deja, menininko sumanymų 
subtiliai, bet kandžiai priminti ne-
tolimą istoriją, nesuprato Anykš-
čių rajono savivaldybės Archi-
tektūros ir urbanistikos skyriaus 
vadovo pareigas laikinai einanti 
Vida Jakniūnienė. 

Profesorius du kartus rašė 
Anykščių rajono savivaldybės  
administracijai laiškus, aiškino 

Profesoriaus dovana ant Anykščių 
kūno atsirado paslapčiomis

(Atkelta iš 1 psl.)
savo motyvus, siuntė eskizus, kaip 
atrodys mažosios architektūros 
elementai miesto erdvėje, tačiau 
iš savivaldybės leidimo ženklui 
montuoti taip ir negavo.

„Neleido, rašiau antrą laišką, 
atsakė, kad anykštėnai nesupras. 
Taigi padariau nelegalų veiksmą“ 
– komentavo menininkas, pridur-
damas, kad jis nenori viešo skan-
dalo ar įžeidinėti žmogaus.  

Antrasis R. Inčirausko vaikys-
tės praradimas taip pat bus susi-
jęs su Anykščiais – apie pamestą 
spaliuko ženkliuką Kasagoruose, 
o trečiasis apie tai, kaip būsima-
sis profesorius pametė sandalus 
Gulbinų pionierių stovykloje prie 
Vilniaus. 

Visi šie projekte minimi dalykai 
vyko apie 1959 metus.

Kaip R. Inčirauskas įprasmins 
kitus „didžiuosius“ praradimus, 
parašysime.

Prof. R. Inčirauskas yra sukū-
ręs Telšių Šv. Antano Paduviečio 
katedros centrines duris, skirtas 
Žemaitijos krikšto 600 – osioms 
metinėms. 

Prieš porą metų Pasaulio anykš-
tėnų bendrija buvo iškėlusi min-
tį pavesti R. Inčirauskui sukurti 
Anykščių šv. Mato bažnyčios 
duris, buvo pradėtos rinkti aukos 
durų gamybai, tačiau šios minties 
vėliau, bent kuriam laikui, buvo 
atsisakyta.

Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos sky-
rius nedavė sutikimo, kad šis, vos įžiūrimas, ženklas būtų ant 
Šaltupio upelio tilto atramos.

Nuotraukos iš Romualdo Inčirausko FB

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti 
yra pigiau, negu pirkti! 

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste - platintojas Raimondas Savickas (8-682) 39810.

tautos balsas Kultūros centras – pagrindinis šviesos šaltinis
Nors teko skaityti, jog archi-

tektūroje nusimanantys žmonės 
tyčiojasi iš Anykščių kultūros cen-
tro apšvietimo – neva jis visiška 
beskonybė, bet aš į tai žiūriu kiek 
kitaip. Pradėjo ilgėti vakarai, vis 
anksčiau reikia užsidegti šviesą. 
Viskas gerai, kol būni namie – kiek 
ten tos kelios lemputės „prisuka“ 

elektros. Bet, jeigu tik tenka va-
kare pereiti per Anykščius, pakan-
kamai saugiai jautiesi tik miesto 
centre, kur ir „Maxima“ šiek tiek 
šviečia, ir tas pats Kultūros centras 
padabintas lemputėmis. Būna, kad 
namo tenka grįžti ir labai vėlai, bet 
ateina vidurnaktis ir mikrorajonų 
lempos iš karto išjungiamos. Sa-

kot, nėra ko naktimis vaikščioti, 
galima taksi išsikviesti? Vat, ir ne. 

Taksi Anykščiuose išsikviesi ne-
bent iki 22 valandos, ir tai geriau-
siu atveju. Štai, ką reiškia kurortas, 
geras ir gražus gyvenimas... Tak-
sistai eina anksti miegoti, pinigai 
apšvietimui taupomi – ir tikrai, 
gyveni kurortiniuose Anykščiuose, 

tai ir eik miegoti su vištomis. Arba 
grįžk namo patamsiais. Ar pasi-
šviečiant prožektoriumi...

Edita, anykštėnė

specialistas pataria

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Veido odos
priežiūra rudenį 
ir žiemą

Ne tik karštą vasarą, bet ir 
rudenį, o ypač žiemą mūsų 
odai reikia drėgmės. Jos atsar-
gas reikėtų papildyti kasdien 
– aprūpinti organizmą pakan-
kamu kiekiu vandens. Taip pat 
svarbu ir tinkamai prižiūrėti 
veido odą, kuri šaltu metų lai-
ku tampa itin jautri dėl vidaus 
ir išorės temperatūrų pokyčių 
bei permainingų orų. 

Odos epidermį gaubia nemato-
ma mantija – hidrolipidinė plėvė, 
kurios pagrindinės sudedamosios 
medžiagos yra vanduo ir riebalai. 
Sumažėjus kurio nors – vandens 
ar riebalų – kiekiui, odos barjeras 
yra pažeidžiamas, oda netenka 
natūralios apsaugos, ir atsiranda 
tiesus kelias odos dehidratacijai, 
sudirgimui, uždegimams bei mi-
krobams plisti į gilesnius epider-
mio sluoksnius.

Šiandien gausu veido priežiūros 
priemonių, skirtų veido drėkini-
mui – nuo gelių iki emulsijų, drė-
kinamųjų kremų bei purškiklių. 
Gerą drėkinamąjį efektą suteikia 
serumai su hialurono rūgštimi bei 
drėkinamosios kaukės. 

Tokias kaukes galima pradėti 
naudoti nuo 20 metų 1 kartą per 
savaitę, geriausia, po veido švei-
timo. Serumus – nuo 25 metų, te-
pant ant švarios odos prieš kremą 
1–2 kartus per dieną. Žiemą drėki-
namąsias ir maitinamąsias kaukes 
reikėtų rinktis pagal odos tipą. 

Drėkinamąsias reikėtų naudoti 
ištisus metus, drėgmės odai per 
daug nebūna. Jei oda linkusi į 
riebumą, nereikia apsunkinti jos 
maitinamosiomis kaukėmis, rei-
kia leisti jai kvėpuoti, tam tiks 
bioceliuliozinės kaukės su hialu-
ronu, kurių galima įsigyti daugu-
moje vaistinių ir grožio įstaigų. 1 
hialurono molekulė geba pritrauk-
ti apie 500 vandens molekulių, 
tad taip užtikrinamas pakankamas 
drėgmės lygis odoje bei užkerta-
mas kelias odos dehidratacijai.

Norint, kad drėkinančios me-
džiagos efektyviai atliktų savo 
darbą, reikalingas geras odos pa-
ruošimas, pirmiausia, valymas. 
Todėl svarbu pagal odos tipą išsi-
rinkti veido prausiklį bei šveitiklį, 
kuris užtikrintų pakankamą odos 
valymą, tačiau jos nedirgintų.

Šaltuoju metų laiku rekomen-
duojama drėkinamuosius kremus 
bei kitas emulsijas teptis ant vei-
do likus ne mažiau nei 20 minučių 
iki išėjimo, siekiant užtikrinti, kad 
produktai įsigertų į odą. Tie, ku-
rių oda sausa, turėtų pasirūpinti 
apsauginiu kremu nuo šalčio.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Superkame KARVES, 
Bulius ir Telyčias 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai visoje lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

Perkame
melioracijos grioviuose

esančius krūmus 
ir medžius.

Tel. (8-673) 19696.

siūlo darbą

uaB “Gensera” siūlo darbą 
statybos darbų vadovams, meistrams, brigadininkams, lauko vamzdy-

nų montuotojams ir pagalbiniams darbininkams vandentiekio, buitinių 
ir lietaus nuotekų tinklų statybos ir gerbūvio darbams visoje Lietuvoje 
(yra galimybė rinktis darbą pagal gyvenamąją vietą). Suteikiame visas 
darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui į darbą. 

Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais: 
mob. tel. (8-691) 86121, tel.  (8-46) 416188, ausra@gensera.lt.

Geras, gerai 
mokamas darbas 

tvarkingam 
elektrikui.

Darbas Panevėžyje.
Tel. (8-620) 77120.

sPauDŽia sulTis
AKCIJA 

5 l TiK 2 eur
Geriausia kaina rajone. Siūlo 
plačiausią pakuočių ir sulčių 
pasirinkimą. Spaudykla yra 
Anykščių r., Ažuožerių km., 

sename vaismedžių sandėlyje. 
Kviečia visus nuo 8 iki 20 val.

Tel. 867586867.

uaB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir pra-
radusiems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba 
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų registracija tel. (8-657) 68156.

PIRKITE VIŠTAS! 
Vienos kaina – tik3 eurai

SPALIO 18 d., ketvirtadienį, prekiau-
sime 10 mėn. dedančiomis kiaušinius, 
rudomis, olandiškomis dedeklėmis 
vištomis ( kaina 3 Eur) ir jaunomis 5 
– 6 mėn. rudomis, juodomis, raibomis, 
baltomis dedeklėmis vištaitėmis ( kai-
na 5 – 6 Eur) :

Kavarske – 8.00 val. Janušavoje 
– 8.15 val. Dabužiuose – 8.30 val. 
Ažuožeriuose – 8.45 val. Anykščių 
turguje – 9.00 val. Naujuosiuose 
Elmininkuose – 9.20 val. Debeikiuose 
– 9.35 val. Leliūnuose – 9.50 val. 
Svedasuose – 10.15 val. Skiemonyse 
– 16.50 val. Kurkliuose II – 17.10 val. 
Kurkliuose – 17.20 val. Staškūniškyje 
-17.35 val. 

Tel. (8-612) 17831.
Vilkaviškio raj., Alvitas.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SPALIO 18 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime “Kaišiadorių” paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pradė-
jusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec. 
lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. Tel. (8-608) 69189.

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 
16:30, Svirnai 16:40.

Kuras

Alksnio, beržo ir klevo malkas ka-
ladėlėmis. Turi ir spygliuočių sau-
suolių. Pristatymas nemokamas. 

Tel. (8-613) 11010.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trimetres, 
skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Gyvuliai

Juodmargę telyčią. Veršiuosis 
vasario 5 dieną. 

Tel. (8-607) 26844.

Kita

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

Negauk tūkstantinės baudos - 
susitvarkyk nuotekas!

Nuotekų valymo įrenginiai 
“August”, “Traidenis”, “Solido”, 
“Buiteka”, “Feliksnavis”. 

Įvairios paskirties šulinių, 
kanalizacijos, drenažo, vanden-
tiekio sistemų prekyba, montavi-
mas, servisas, pristatymas.

Sertifikatai. Garantija iki 20 metų. 
Tel. (8-641) 93058.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų įdėklai, pristatomi ka-
minai. Skarda 0,6-0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, skardinimas. 
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Ratinio ekskavatoriaus paslau-
gos.

Tel. (8-655) 09792.

Gamina šarvuotąsias duris na-
mams, butams, laiptinėms, san-
dėliukams, rūsiams, garažams ir 
kalviškus kiemo vartus, tvoras. 

Tel. (8-647) 87625.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel.  (8-656) 24531.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
šeštadieniais dirba iki 13.00 
val., tel.:  (8-622) 60349, 

(8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamas turtas

Brangiai įvairius miškus: jau-
nuolynus, pusamžius, bran-
džius. Žemę, apaugusią krū-
mais.

Tel.(8-625) 44123.

Brangiai – mišką. Išsikirsti 
arba su žeme. Geras atsiskai-
tymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir iš-
sikirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės skly-
pą. Žinantys siūlykite įvairius 
variantus, ypač domina žemės 
sklypai. Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Žaidimas nr. 1175 Žaidimo data: 2018-10-14 skaičiai: 34 51 06 67 19 04 29 36 50 73 09 70 39 48 52 10 33 37 45 75 41 
54 60 58 66 61 53 63 56 18 02 17 40 47 26 30 35 72 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 32 15 65 24 46 49 22 74 12 42 07 44 
05 62 (visa lentelė) PrizaiŽaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 17077.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 
31.00€ 330 Užbraukus eilutę 2.00€ 9064 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 8721 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0055519 
Automobilis “AUDI Q2” 029*922 Pakvietimas į TV studiją 031*600 Pakvietimas į TV studiją 000*565 Pakvietimas į TV studiją 
032*840 Pakvietimas į TV studiją

automobiliai

Visų markių automobilius, mo-
tociklus. 

Tel. (8-604) 55326.

Brangiai - įvairius automobi-
lius, gali būti daužti ar nevažiuo-
jantys, pasiima patys, atsiskaito 
vietoje.

Tel  (8-646) 17715.

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414,
(8-663) 58871.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, 
sutvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Gyvuliai

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

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

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

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

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

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

Senus, traumuotus arklius ir ki-
tus galvijus. Išsiveža patys.

Tel.: (8-641) 03389, 
(8-613) 95120.

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

Tel. (8-614) 07502. 

Kita

Kviečius, miežius, kvietrugius. 
Atsiskaito, išsiveža. 

Tel. (8-687) 58119.

Brangiai - ąžuolinius rąstus viso-
je Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.
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vardadieniai

oras
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Aurelija, Galius, Jadvyga, 
Margarita, Gutautas, Doval-
dė, Ambraziejus, Dovaidas, 
Dovaidė, Greta, Gretė.

Ignacas, Kintautas, Gytė, 
Marijonas, Margarita, 
Ignotas.

Lukas, Liubartas, Kęsmina, 
Vaiva.

Akvilinas, Izaokas, Paulius, 
Geisvilas, Kantrimė, Kleopa-
tra, Laura, Povilas.

+17

MOZAIKA

Viršininkas sako pavaldiniui:
- Šaunuolis! Vakar padarei 

tiek, kiek paprastai padarai per 
mėnesį!

- Ai... tiesiog internetas buvo 
dingęs...

***

Laidotuvėse kunigas sako 
kalbą - visaip giria velionį, pa-
sakoja, koks tas buvo geras, rū-
pestingas, kaip mylėjo žmoną ir 
vaikus... Staiga našlė neištveria 
ir sušunka:

- Palaukite, gal mes čia visai 
ne tą žmogų laidojame?!

***

Mikė Pūkuotukas guodžiasi 
Knysliukui:

- Knysliuk, man atrodo, kad 
šitos bitės keistos, neteisingos ir 
neša blogą medų.

- Mike, tai musės...

***

Šou verslo taisyklė:
Kuo bjauresnis dainininkės 

balsas, tuo mažiau ant jos dra-
bužių.

***

Atėję darbuotojai skelbimų 
lentoje randa raštą: „Gerbiami 
kolegos, prašome tuos, kas at-
eina į darbą truputėlį vėliau, eiti 
dešine koridoriaus puse, kad ne-
susidurtumėte su tais, kas išeina 
truputį anksčiau.“

sprintas

Karatė I. Praėjusį šeštadienį, 
spalio13 dieną, Kaune vyko Lietu-
vos sporto vilčių kyokushin karatė 
jaunučių finalinės varžybos. Var-
žybose puikiai pasirodė Anykščių 
karatė klubo „Takas“ narys Gytis 
Kiškis, iškovojęs trečiąją vietą. 
Antroje dalyje vyko Kyokushin 
karatė Kaunas turnyras. Šis tur-
nyras ir jame surinktos lėšos buvo 
skiriamos Rimanto Kaukėno lab-
daros ir paramos fondui „LET‘S 
JOIN THE FIGHT TOGETHER“, 
skirtam onkologinėmis ligomis 
sergantiems vaikams. Turnyre 
puikiai pasirodė anykštėnai. Vice-
čempionais tapo Sandra Sunklo-
daite, Kristina Mackelaitė, Stasys 
Vincevičius. Trečiąsias vietas iš-
kovojo Egle Raščauskaite, Mėta 
Macijauskaite, Gabrielė Šilaikaitė, 
Gabrielė Sakalauskaitė.

Karatė II. Praėjusį sekmadie-
nį, spalio 14 dieną, Vilniuje vyko 
2018 m. Vilniaus karatė lygos 1 
etapas. Varžybose puikiai pasiro-
dė Anykščių karatė sporto klubo 
„Takas“ auklėtiniai. Čempionais 
tapo Titas Simonavičius, Gabrie-
lius Bilotas, Dautartas Dambraus-
kas, Eglė Raščauskaite. Antrąsias 
vietas iškovojo Gabrielė Šilai-
kaitė, Eimantė Magylaite, Sandra 
Sunklodaitė, Kristina Mackelaitė, 
Rėjus Šajevičius, Pranas Šapoka, 
Eidvinas Vercinskas. Trečiąsias 
vietas iškovojo Luknė Gurskutė, 
Saulė Ziukaitė, Augustas Morkū-
nas, Ronaldas Nikitinas, Klaudija 
Valikonytė, Kamilė Jarmalaviciu-
tė, Ignas Burneika.

Jojimas. Praėjusį savaitgalį 
Šiaulių arenoje vykusiose tarp-
tautinėse konkūrų varžybose 
dalyvavo šeši AKKSC sporti-
ninkai: Augustė Baužaitė, Jorilė 
Petrauskaitė, Emilija Bitvinskaitė, 
Gabrielė Baužaitė, Rokas Opuls-

kis ir Linas Uogela. Penktadienį 
A.Baužaitė tarp 39 dalyvių užėmė 
pirmąją vietą, šeštadienį ketvirtą 
vietą iškovojo  J.Petrauskaitė, šeš-
tą vietą – E.Bitvinskaitė (tarp 34 
dalyvių). Sekmadienį trečiąją vie-
tą laimėjo J.Petrauskaitė (tarp 34 
dalyvių). Dabar Anykščių KKSC 
sportininkai ruošis spalio 27 die-
ną Riešėje vyksiančioms konkūrų 
varžyboms, kuriose planuoja daly-
vauti visi pajėgiausi mūsų rajono 
jojikai.

Imtynės. Spalio 13 dieną Kur-
šėnuose vyko Lietuvos mokinių 
(2006-2009 m.g.) imtynių pirme-
nybės. Anykščių KKSC auklėtiniai 
vėl pasirodė užtikrintai ir iškovojo 
du medalius. Augustas Vaitiekū-
nas (treneris R.Puikis) užėmė an-
trą vietą, Mangirdas Braždžiūnas 
(treneris R.Puikis) džiaugėsi tre-
čiosios vietos medaliu.

Krosas. Spalio 9-10 dienomis 
Anykščių J.Biliūno gimnazijos 
stadione vyko rajono mokinių kro-
so varžybos. Pradinukų 1-2 klasių 
pogrupyje mergaičių varžybose nu-
galėjo E.Pavilonytė (A.Vienuolio 
progimnazija), berniukų – 
A.Matuliauskas (A.Vienuolio pro-
gimnazija). 3-4 klasių pogrupyje 
visas varžoves aplenkė G.Pupelytė 
(A.Vienuolio progimnazija), ber-
niukų – A.Vogulis (A.Baranausko 
pagrindinė mokykla). 2005 m. 
ir jaunes. m. gim. mergaičių var-
žybose pirmąją vietą iškovojo 
E.Esmantaitė (Troškūnų K.Inčiūros 
gimnazija.), berniukų – K.Juodelis 
(A.Vienuolio progimnazija). 2003-
2004 m. gim. mergaičių čempione 
tapo M.Mincytė (Traupio pagrin-
dinė mokykla), berniukų grupėje 
puikiai pasirodė D.Jankauskas 
(Troškūnų K.Inčiūros gimnazija). 
2002 m. ir vyr. gim. m. mergaičių 
grupėje ant pirmos vietos laiptelio 
lipo F.Repečkaitė (J.Biliūno gim-
nazija), berniukų – E.Šimonutis 
(J.Biliūno gimnazija).

Kauno rajone neteisėtai 
prekiauta vorais

Kauno regiono aplinkosaugi-
ninkai nustatė neteisėtos prekybos 
vorais atvejį, pranešė Aplinkos mi-
nisterija.

Aplinkos apsaugos departamento 
Kauno valdybos Gyvosios gamtos 
apsaugos inspekcijos specialistai, 
gavę informacijos, kad skelbimų 
portale skelbiu.lt įdėtas siūlymas 
įsigyti vorų, praėjusią savaitę nu-
vyko į Garliavą, Kauno rajone, pa-
tikrinti informacijos.

Paaiškėjo, kad skelbimo autorius 
iš tiesų prekiavo vorais, neturėda-
mas Aplinkos apsaugos agentūros 
išduoto leidimo prekiauti lauki-
niais gyvūnais.

Skelbime nurodyta, kad parduo-
dami devynių rūšių vorai, bet par-
davėjas teturėjo trijų rūšių. Viena 
iš jo siūlytų rūšių – Lasiodora pa-
rahybana – yra kilusi iš Brazilijos. 
Tai trečia pagal dydį vorų paukštė-
dų rūšis. Kita rūšis – Psalmopoeus 
cambridgei – nuodingas tarantulas, 
kilęs iš Trinidado. Trečioji – Po-
ecilotheria vittata – kilusi iš Šri 
Lankos ir įtraukta į Tarptautinės 
gamtos išsaugojimo organizacijos 
raudonąjį sąrašą.

Už Prekybos laukiniais gyvūnais 
taisyklių pažeidimą vorų pardavė-
jui gresia nuo 30 iki 300 eurų bau-
da. Vorai konfiskuoti.

Rusijoje naktiniame klube 
mirė Nigerijos princas

Rusijos šiaurės vakaruose esan-
čios Vologdos srities tyrėjai tikri-
na vieno vyro mirties Čerepoveco 
naktiniame klube aplinkybes, nau-
jienų agentūrai „Interfax“ pirma-
dienį nurodė Rusijos tyrimų komi-
teto regiono padalinio atstovas.

„Jaunas vyras mirė viešoje vie-
toje, vykdomas patikrinimas. Pra-
diniais duomenimis, jis mirė nuo 
infarkto, tačiau tik ekspertizė pa-
teiks tikslius duomenis dėl mirties 
priežasties. Šiuo metu nėra pagrin-
do skelbti apie kriminalinį mirties 
pobūdį“, – nurodė atstovas.

Tuo tarpu Čerepoveco merijos 
spaudos tarnyba pranešė, kad šeš-
tadienio naktį naktiniame klube 
mirė Nigerijos princas – 32 metų 

Lasiodora parahybana - trečia pagal dydį vorų paukštėdų rūšis. 

Gabrielis Segunas Ajayi (Gabrielis 
Segunas Adžajis).

„Gabrielį ištiko... infarktas, jis 
pargriuvo ir mirė; jokių preparatų 
jis nevartojo, paprasčiausiai sėdė-
jo ir gėrė arbatą. Anksčiau širdimi 
vyras nesiskundė“, – sakė princo 
sutuoktinė Natalja Vedenina, kurią 
citavo merijos spaudos tarnyba.

Pasak jos, giminaičiai iš Nigeri-
jos į laidotuves neatvyks, nes per-
nelyg toli ir sunku gauti vizas.

N. Vedenina ir G. S. Ajayi su-
sipažino internetu ir iš pradžių 
bendravo pasitelkdami elektroninį 
vertėją. Pora susituokė po ketverių 
pažinties metų; 2017-aisiais su-
tuoktiniams gimė dvyniai.

Bulgarija pasitraukė iš 2019 
metų „Eurovizijos“ dainų 
konkurso

Bulgarija nedalyvaus 2019 metų 
gegužę Tel Avive įvyksiančiame 
dainų konkurse „Eurovizija“, pir-
madienį paskelbė visuomeninis 
transliuotojas BNT, priežastimi 
nurodydamas finansinius apriboji-
mus.

„Šis sprendimas yra dalis prie-
monių, kurių televizijos vadovy-
bė ėmėsi siekdama optimizuoti 
valstybės lėšų leidimą“, – sakoma 
BNT pareiškime.

Šis transliuotojas Bulgarijos 
dalyvavimą „Eurovizijose“ orga-
nizavo ir prodiusavo pastaruosius 
dvejus metus.

Tačiau BNT nurodė, kad nebe-
gali leisti sau tokių išlaidų, kurios 
apima ir konkurso organizavimo 
išlaidų dalį.

Trumpas sako nebelaikantis 
klimato kaitos apgaule, bet
 nežinąs jos priežasties

JAV prezidentas Donaldas Trum-
pas (Donaldas Trampas) sekmadie-
nį atsiribojo nuo savo ankstesnių 
pareiškimų, kad klimato kaita yra 
apgaulė, bet pripažino nežinąs, ar 
už šis reiškinys yra sukeltas žmo-
gaus, ir užsiminė, jog klimatas 
ateityje turėtų „vėl atsikeisti“.

Televizijos CBS programai „60 
Minutes“ duotame interviu, kuris 
buvo transliuotas sekmadienio va-
karą, D. Trumpas tikino nenorįs, 

kad spręsdamos klimato kaitos iš-
šūkį Jungtinės Valstijos atsidurtų 
ekonomiškai nepalankioje padėty-
je.

„Manau, kad kažkas vyksta. 
Kažkas vyksta ir tai vėl atsikeis, 
– teigė jis. – Nemanau, kad tai yra 
apgaulė. Manau, kad čia tikriausiai 
yra kažkas kita, bet nežinau, ar tai 
sukelta žmogaus. Pasakysiu tiek: 
nenoriu atiduoti trilijonų ir trilijo-
nų dolerių. Nenoriu prarasti milijo-
nų ir milijonų darbo vietų.“

2012-ųjų lapkritį D. Trumpas pa-
reiškė, kad klimato kaitos proble-
ma yra apgaulė. Tąsyk jis parašė 
socialiniame tinkle „Twitter“, kad 
„pasaulinio atšilimo sąvoką sukūrė 
kinai, siekdami paversti JAV pra-
monę nekonkurencinga“. Nors jis 
vėliau pareiškė, kad juokavo dėl 
ryšio su Kinija, bet ir toliau vadin-
davo globalinį atšilimą apgaule.

„Tai yra itin apgaulingas, pagie-
žingas pasaulis. Jis yra piktavališ-
kas, kupinas melo, apgavysčių ir 
apgaulės, – tęsė jis. – Sudarai su 
kuo nors susitarimą, ir tai yra be-
veik tas pats kaip sudaryti susitari-
mą... su štai tuo stalu.“

Prancūzas medžiotojas Alpėse 
nušovė dviračiu važiavusį britą

Jaunas prancūzas medžiotojas 
Prancūzijos Alpėse nušovė 34 
metų britą restorano savininką, 
kuris važiavo dviračiu kalnų taku, 
sekmadienį pranešė pareigūnai.

Neįvardijama auka kelerius 

metus gyveno nedideliame Le Žė 
miestelyje. Vyras žuvo šeštadienio 
vakarą, kai netoli Montriono miš-
kuose vyko medžioklė, sakė vietos 
prokuroras.

Skelbiama, kad auka buvo „vi-
siškai identifikuojama“. Britas 
važiavo dažnai naudojamu, nors 
ir sunkiai pasiekiamu, kalnų taku, 
kai jį nušovė 22 metų medžiotojas. 
Pastarasis dėl šoko išgabentas į li-
goninę.

Indijoje iš lėktuvo iškrito ir 
susižalojo skrydžių palydovė

Mumbajuje iš lėktuvo pirma-
dienį iškrito viena skrydžio paly-
dovė, mėginusi uždaryti orlaivio 
duris, informavo oro linijų ben-
drovė „Air India“.

Kaip pranešama, moteris, nu-
kritusi ant kilimo ir tūpimo tako, 
susilaužė koją.

Incidentas įvyko Mumbajaus 
tarptautiniame oro uoste įgulai 
ruošiantis pasitikti keleivius į 
Delį ketinusiame skristi oro lėk-
tuve.

„Įgulos narė pirmadienio rytą 
iškrito uždarydama „Boeing 777“ 
galines duris ir buvo sužalota“, – 
naujienų agentūrai AFP pranešė 
vienas iš „Air India“ vyresniųjų 
vadybininkų Pravinas Bhatnaga-
ras.

Anot Indijos žiniasklaidos, 52 
metų moteris nebuvo praradusi 
sąmonės, bet patyrė kojos kaulų 
lūžių.


