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KONCERTAS. Rugpjūčio 30 
d. (penktadienį) 18 val. Anykščių 
Šv. Mato bažnyčioje (Vilniaus g. 
8) festivalio „Muzikos savaitgaliai 
Anykščiuose“ baigiamasis koncertas. 
Atlikėjai: Šv. Kristoforo kamerinis 
orkestras (meno vadovas ir dirigen-
tas Modestas Barkauskas). Solistė 
Gabrielė Popovaitė (fleita). Nemo-
kamai!

Paroda. Anykščių koplyčioje nuo 
rugpjūčio 22-osios dienos iki rug-
sėjo 27 – osios galima pamatyti ke-
ramikės, buvusios VDA dėstytojos 
Aldonos Jonuškaitės – Šaltenienės 
keramikos parodą ,,Keliautojai“. Par-
odos pristatymas vyks rugsėjo 12-ąją, 
17.30 valandą Anykščių koplyčioje.

Festivalis. Rugpjūčio 31 d. 20.00 
val. Anykščių šv.Mato bažnyčioje - 
baigiamasis šv.Mato tarptautinio var-
gonų festivalio koncertas. Vargonais 
gros Larisa Carjkova. Programoje 
J.S. Bach, F. Mendelssohn, L. Vierne, 
Im. Zemzaris, R. Dubra, Ch.M. Wi-
dor kūriniai.

Stipendija. Prekybos tinklas „Ma-
xima“ jau 17-ą kartą išrinko talentin-
giausius, sumaniausius ir gabiausius 
šalies jaunuolius, kuriems prekybos 
tinklas visus ateinančius mokslo me-
tus skirs stipendijas. „Lietuvos Maxi-
maliste“ tapo ir moksleivė iš Anykš-
čių. Pažangumo stipendija atiteko 
Gabijai Šinkūnaitei.

Pareigos. Konkursą užimti Anykš-
čių turizmo ir verslo informacijos 
centro direktoriaus pavaduotojo  par-
eigoms laimėjo Anykščių rajono 
tarybos narė, ,,valstietė“ Renata Gu-
donienė. 

Pretendentas. Baigėsi pretenden-
tų į UAB Anykščių komunalinis ūkis 
direktoriaus konkursą dokumentų 
priėmimo terminas. Konkurse daly-
vaus tik vienas asmuo. UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis valdybos pirmi-
ninkė Ilona Jurevičienė ,,Anykštai“ 
sakė, jog negalinti pasakyti, ar tas 
vienintelis pretendentas yra buvęs 
bendrovės vadovas Kazys Šapoka, 
nes pretendento įteiktas vokas dar 
nėra atplėštas. Priminsime, jog UAB 
Anykščių komunalinis ūkis direkto-
riui žadama  3 tūkst. 718 eurų ,,alga 
ant popieriaus“.

Komunalininkai ,,medžios“ vasarnamių 
savininkus Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė 
žada griežtai pareikalauti, kad 
Anykščių rajone nekilnojamąjį 
turtą turintys, tačiau savo gyve-
namąją vietą deklaravę kituose 
Lietuvos rajonuose savininkai 
susimokėtų už kaupiamas ko-
munalines atliekas. Rugpjūčio 
21 dieną savivaldybėje sureng-
tame pasitarime su seniūnais 
bei UAB Anykščių komunalinis 
ūkis atstovais diskutuota, kaip, 
sprendžiant šią problemą, galė-
tų pagelbėti seniūnijų specialis-
tai. Pasitarime kalbėta ir apie 
sutarčių su komunalininkais 
neturinčius Anykščių rajono 
gyventojus, dar kartą pabrėžta, 
kad gyventojai labai atsainiai 
rūšiuoja atliekas.

Seniūnijų specialistams teks padirbėti savaitgaliais - jie kviečiami į pagalbą komunalininkams, kad 
aprodytų seniūnijų valdas. 4 psl.

Traukiasi Anykščių sporto centro vadovai

Po trejų metų pertraukos galbūt Žilvinas Ovsiukas (dešinėje) ir Giedrius Titenis vėl dirbs kartu. Kol 
kas Ž.Ovsiukas neatskleidžia, kur krypsta jo karjera. 

Iš darbo išėjo abu Anykščių 
kūno kultūros ir sporto cen-
tro vadovai. Vakar paskutinė 
darbo diena buvo ir įstaigos 
direktoriui Žilvinui Ovsiukui, 
ir jo pavaduotojai Gražinai 
Blažienei.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

8 psl.

Vokietijos 
lietuvį stebina 
lietuviškos 
kainos

2 psl.

Šeimos kortelių 
turėtojams - 
minimalios 
privilegijos

2 psl.

Upės sargybinio 
pasakojimai

3 psl.

Benamių daugėja dėl augančio 
turistų skaičiaus

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas:

„... Jeigu žmonės nieko ne-
duotų, jų ten ir nematytu-
me...“

3 psl.
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spektras

Temidės svarstyklės

Šunys. Rugpjūčio 23 dieną, apie 
08.00 val., Anykščiuose, Kvarco 
g., moteris (g. 1940 m.) pastebėjo, 
kad kieme nebėra dviejų šunų, ku-
rie buvo pririšti prie būdų. Vėliau 
negyvus šunis rado už pagalbinio 
pastato esančiame Kvarco tven-
kinyje. Padaryta 500 eurų turtinė 
žala. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.

Svečiai. Rugpjūčio 24 dieną, 
apie 20.50 val., vyras (g. 1980 m.), 

atvykęs į jam priklausančią sodybą 
Skiemonių seniūnijos Legeniškio 
kaime, pastebėjo, kad, išlaužus pa-
kabinamą spyną, įsibrauta į vidų. 
Virtuvėje rado išgertus 3 ,,Warstei-
ner“ 0,5 l talpos alaus butelius ir 
tuščią 0,5 l talpos ,,Starka“ butelį, 
tuščią aliejaus butelį, kuris buvo 
pusiau pilnas. Taip pat iš kambario 
pavogtos 3 skardinės mėsos kon-
servų, 2 po 0,5 l talpos sriubos sti-
klainiai, 6 kg cukraus. Viso pada-
ryta 20 eurų turtinė žala. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Užpuolikai. Rugpjūčio 24 die-

ną,  apie 18.20 val.,  Anykščiuose, 
Stadiono g., vyrą (g. 1972 m.) vie-
šoje vietoje, matant pašaliniams 
asmenims, sumušė trys nepažįsta-
mi asmenys.Trys įtariamieji sulai-
kyti ir uždaryti į areštinę. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Rugpjūčio 23 dieną, 
apie 16.13 val., Debeikių seniūni-
jos Aknystų kaime, Dvaro g., na-
muose, neblaivus (nustatytas 2,94 
prom. girtumas) vyras (g. 1985 
m.) smurtavo prieš savo sugyven-
tinę (g. 1994 m.). Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę. Pradėtas 

ikiteisminis tyrimas.

Globotinis. Rugpjūčio 23 die-
ną,  apie 9.00 val., iš Aknystų so-
cialinės globos namų išėjo ir dingo 
be žinios globotinis (g. 1976 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mir-
ties priežasčiai nustatyti.

Konfliktas. Rugpjūčio 24 die-
ną, apie 20.30 val., Anykščiuose, 
Kęstučio g., kieme, vyras (g. 1964 
m.) smurtavo prieš savo dukrą (g. 
1996 m.). Vyras sulaikytas ir užda-
rytas į areštinę. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Jaunimo savanorius Anykščiuose burs biržiečių 
jaunimo organizacija
Iš Anykščių rajono biudžeto skirtas finansavimas jaunimo už-

imtumo projektams. 2 tūkst.998 Eur paskirstyta vos trims pro-
jektams.Viena iš savivaldybės finansinę paramą gavusių organi-
zacijų registruota ne Anykščių, o Biržų rajone.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Jaunimo organizacijai ,,Tau 
penki“, registruotai Biržų rajone, 
Germaniškyje, kurios vadovas 
yra Rokas Bėliakas, skirta 1000 
Eur finansinė parama. Ji Anykš-
čių rajone vykdys projektą ,,Ilga-
laikė savanoriška veikla Anykš-
čių rajono savivaldybėje“.

Anykščių rajono savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatorė 

Inga Beresnevičiūtė ,,Anykštai“ 
sakė, kad biržiečių jaunimo orga-
nizacijai ,,Tau penki“ Anykščių 
rajonui yra priskyręs Jaunimo 
reikalų departamentas.

,,Lietuvoje yra startavusi Jauni-
mo savanoriška tarnyba. Savano-
rišką jaunimo veiklą koordinuo-
janti gali būti tik nevyriausybinė 
organizacija. Jaunimo reikalų de-

partamentas paskelbė koordina-
torių atrankos konkursą, tačiau iš 
Anykščių norinčių užsiimti tokia 
veikla neatsirado, todėl mums 
priskyrė Biržus“, - apie tai, kaip 
Anykščių rajono padangėje atsi-
rado kito Lietuvos rajono jauni-
mo organizacijos vardas, pasako-
jo I.Beresnevičiūtė.

Sudalyvavusi jaunimo užim-
tumo projektų finansavimo kon-
kurse Anykščių rajone, jaunimo 
organizacija ,,Tau penki“ burs 
norinčius savanoriauti jaunuo-
lius, kuriems už savanoriavimą 
yra skiriami papildomi balai sto-

jant į aukštąsias mokyklas, taip 
pat skatins savanorius priimti į 
darbą nevyriausybinėse bei biu-
džetinėse įstaigose.

Jaunimo organizacija ,,Tau 
penki“ savo atstovo Anykš-
čių rajone neturi -  jis, anot 
I.Beresnevičiūtės, į Anykščius 
atvažiuoja.

Traupio seniūnijos Levaniškių 
bendruomenės projektui ,,Kartu 
mes galime daugiau“ skirta 998 
Eur, o Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos mokinių turistų bū-
relio ,,Robinzonai“ projektui 
,,Laisvalaikis kitaip“ 1000 Eur.

Šeimos kortelių turėtojams - minimalios privilegijos
Seimas yra nusprendęs, kad gausios ir neįgalų vaiką, nepaisant 

jo amžiaus, prižiūrinčios šeimos nuo rugsėjo mėnesio  įgis galimy-
bę pasinaudoti Šeimos kortele, kuri garantuos specialias lengva-
tas, paslaugas, privilegijas ar nuolaidas prekėms bei renginiams. 
Kol kas Anykščių rajone Šeimos kortelė labiau primins suvenyrą 
nei suteiks konkrečios naudos.

Iki šiol Anykščių rajone neatsi-
rado nė vieno vietos prekybininko, 
paslaugų teikėjo ar kultūros įstai-
gos, kuriose anykštėnai su Šeimos 
kortele galėtų pasinaudoti vienokia 
ar kitokia lengvata.

Padėtį Anykščiuose gelbėja 
vienintelė ,,Maxima“, pasiūliusi į 
lojalumo kortelę Šeimos kortelių 
turėtojams už pirkinius grąžinti 
dvigubai daugiau pinigų. Tiesa, 
reikia priminti, kad neturintieji 
lojalumo kortelės, ją bus priversti 
nusipirkti.

Anykščių rajono savivaldybės 
Socialinės paramo skyriaus vedė-
ja Ieva Gražytė ,,Anykštai“ sakė 
negalinti pasakyti, kiek anykštėnų 
galės pretenduoti gauti Šeimos 
kortelę, nes esą gali būti tokių, ku-
riems ji priklausytų, tačiau šeimos 
nuspręs, kad kortelės jiems nerei-
kia. Beje, I.Gražytė taip pat pabrė-
žė, kad Socialinės paramos skyrius 
neatlieka tarpininko funkcijos, kad 
specialių lengvatų Šeimos korte-
lių turėtojai kuo daugiau gautų iš 
Anykščių rajono paslaugų teikėjų.

Norintieji gauti Šeimos korte-
lę, prašymą turi pildyti  interneto 
svetainėje www.spis.lt, rašyti raštu 
(prašymo formą galima rasti sve-
tainėje www.seimos-kortele.lt) ir 
siųsti Socialinių paslaugų priežiū-
ros departamentui paštu, adresu 
A. Vivulskio g. 16, 03115 Vilnius, 
arba pateikti tiesiogiai atvykus į 
departamentą. 

Prašymus gauti Šeimos kortelei 
pildyti taip pat gali padėti Anykš-
čių rajono savivaldybės socialiniai 
darbuotojai, padedantys asmenims 
teikti prašymus socialinei paramai 
gauti.

Šeimos kortelė - valstybės inici-
atyva, kuria siekiama stiprinti šei-
mas, o nuolaidas suteikia socialiai 
atsakingos įmonės ir įstaigos, kurios 
nori prisidėti prie gausių ir neįgalius 
vaikus prižiūrinčių šeimų gerovės.

-AnYkŠTA

Anykščių rajono savival-
dybės Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Ieva Gražy-
tė svarstė, kad anykštėnams 
Šeimos kortelė gali būti ma-
žai aktuali dėl menkos nuo-
laidų pasiūlos.

Ragina. Įtakinga Irako parlamen-
to koalicija pirmadienį paragino iš-
vesti JAV karius iš Irako po virtinės 
numanomų Izraelio aviacijos smū-
gių prieš šalyje veikiančius Irano 
palaikomus šiitų kovotojus. Proira-
nietiškas buvusių kovotojų aljansas 
„Fatah“ pareiškė, kad, jo nuomone, 
Jungtinės Valstijos yra kaltos dėl 
šios Izraelio agresijos, „kurią lai-
kome karo Irakui ir jo žmonėms 
paskelbimu“. Koalicija atstovauja 
Irano palaikomas sukarintas pajė-
gas, bendrai vadinamas Liaudies 
mobilizacijos pajėgomis. Šis koali-
cijos pareiškimas buvo paskelbtas 
po bepiločio lėktuvo smūgio Irako 
vakariniame Kaimo mieste, per kurį 
žuvo vienas pajėgų vadas. Tai buvo 
naujausias iš virtinės, kaip įtariama, 
Izraelio surengtų išpuolių, nukreiptų 
prieš Irano palaikomus kovotojus 
Irake. Pareiškime taip pat sakoma, 
kad JAV kariuomenė Irake neberei-
kalinga.

Dujotekis. Nutiesti 1855 kilo-
metrai Rusijos eksporto dujotiekio 
per Baltijos jūrą „Nord Stream 2“. 
Tai – 75 proc. viso jo būsimo ilgio, 
jį skaičiuojant dviem vamzdyno 
gijomis atskirai, pranešė projektą 
vystanti bendrovė „Nord Stream 2 
AG“. „Baltijos jūros dugnu, Rusi-
jos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos 
teritorijose nutiesti 1855 kilometrai 
vamzdyno. Tiesimo darbai baigti 
Vokietijos ir Suomijos teritoriniuo-
se vandenyse. Beveik užbaigtos 
logistikos operacijos“, – teigiama 
pranešime. 55 mlrd. kubinių metrų 
metinio pralaidumo vamzdynas klo-
jamas greta jau veikiančio, tokio pat 
pajėgumo dujotiekio „Nord Stream 
1“. „Nord Stream 2 AG“ anksčiau 
skelbė, jog pagal pirmus du vamz-
dyno trasos variantus projektą tiki-
masi pabaigti tiesti šiemet, o pagal 
trečiąjį – kitąmet. 

Skolinasi. „Nasdaq“ Vilniaus 
biržoje pirmadienį įvykusiame de-
šimties metų trukmės Vyriausybės 
vertybinių popierių (VVP) emisijos 
pirminio platinimo aukcione obli-
gacijų parduota už 25 mln. eurų, vi-
dutinė palūkanų norma buvo 0,231 
procento. Aukcione pasiūlyta ma-
žiausia palūkanų norma buvo 0,115 
proc., patvirtinta didžiausia – 0,29 
procento. VVP emisijai nustatytas 
0,2 proc. atkarpos dydis. VVP pa-
klausa aukcione siekė 68,23 mln. 
eurų, iš jų 65,23 mln. eurų sudarė 
konkurenciniai pasiūlymai. Ši VVP 
emisija bus išperkama 2029 metų 
rugpjūčio 28 dieną.

Mitingas. Lietuvos užsienio rei-
kalų ministerija aiškinasi aplinky-
bes dėl penktadienį įvykusio inci-
dento, kai Vilniaus centre į mitingą 
Honkongui palaikyti atvykus Kini-
jos rėmėjams kilo nedidelis konf-
liktas. Užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius BNS sakė, kad 
šiuo metu tikrinama informacija, ar 
mitinge Kinijai palaikyti tiesiogiai 
dalyvavo ambasados darbuotojai. 
Keli šimtai žmonių penktadienio 
popietę demonstracijoje Vilniuje 
išreiškė paramą Honkongo aktyvis-
tams, kurie minėdami Baltijos kelio 
trisdešimtmetį savo šalyje susikibo 
į gyvą grandinę. Mitingą centrinė-
je Vilniaus aikštėje Pekino rėmėjai 
su Kinijos vėliavomis iš pradžių 
stebėjo aikštės prieigose, tačiau 
pradėjus skirstytis demonstracijos 
dalyviams jie įsimaišė tarp protes-
to iniciatorių.Įsiplieskus ginčams, 
tarp Honkongo ir Kinijos rėmėjų 
kilo susistumdymas. 

Vokietijos lietuvį stebina lietuviškos kainos Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rugpjūčio 26 dieną, pirmadienį, Anykščių rajono savivaldybė-
je apsilankė Anykščiuose atostogas leidžiantis 93-ejų Stasys Čir-
pus su žmona Annaliese. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, nuo 
1944-ųjų Vokietijoje gyvenantis vyras, išėjęs į pensiją, ėmėsi rink-
ti ir į Lietuvą gabenti labdarą - drabužius, patalynę, vaistus.

S.Čirpus prisiminė, kad lab-
darą iš Vokietijos vežė į gim-
tąjį Akmenės miestą, Šilutę, o 
užmezgus ryšius su dabar jau 
likviduota Anykščių Raudono-
jo Kryžiaus draugija, bent ke-
letas automobilių su žmonėms 
reikalingais daiktais atvyko ir 
į Anykščius. Paklaustas, kokia 
buvo tos labdaros vertė, S.Čirpus 
skaičiavo, kad vienas labadaros 
krovinys kainuodavo iki 100 
tūkst. litų.

Lankydamasis Anykščiuose, 
S.Čirpus susipažino su tuome-
tiniu Anykščių ligoninės vyr.

gydytoju, dabar Anykščių rajo-
no mero patarėju Daliu Vaiginu. 
Taip jį šiemet atostogų keliai at-
vedė į Anykščius.

Apsilankęs parduotuvėse, Vo-
kietijos Šiaurės Reino - Vestfali-
jos regione gyvenantis S.Čirpus 
stebėjosi, kad Lietuvoje kainos 
mažai skiriasi nuo vokiškų. Sve-
čias sakė sunkiai įsivaizduojan-
tis, kaip išgyvena Lietuvos pen-
sininkai.

,,Jeigu žmonės neturėtų savo 
daržų ir sodų - būtų blogai“, -  
svarstė S.Čirpus.

Sunkiai, tik naudodamasis 

stumiamu vežimėliu judantis 
S.Čirpus džiaugėsi, kad Lietuvo-
je žmonės gražiai tvarko savo so-

dybas, tik pastebėjo, kad dar ne 
visur miestų infrastruktūra pritai-
kyta negalę turintiems žmonėms.

Vokietijoje gyvenantis Stasys Čirpus, Lietuvai atgavus Nepri-
klausomybę, į Anykščius atgabeno labdaros už keletą šimtų 
tūkstančių litų. Nuotraukoje svečiai įsiamžino su Anykščių ra-
jono mero patarėju Daliu Vaiginu.
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komentarai

LEGENDA

komentarai Benamystė - toks gyvenimo būdas
Anykščių mieste vis labiau matomi benamiai, kurie vaikštinė-

ja po miestą ir tikrina šiukšliadėžių turinį, šalia prekybos centrų 
iš praeivių kaulija pinigus... Ar benamiai jau tampa Anykščių 
įvaizdžio dalimi? Kaip manote, ar Anykščiuose kaip nors spren-
džiamos benamių problemos? O gal į juos tiesiog reikia nekreipti 
dėmesio?

Benamių 
daugėja dėl 
augančio turistų 
skaičiaus

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas:

- Gaila, bet Anykščių mieste 
benamiai vis dažniau pastebimi. 
Manau, tai galima sieti su turis-
tų skaičiumi Anykščiuose. Jeigu 

žmonės nieko neduotų, jų ten ir ne-
matytume. Tikrai niekada negaila 
geram žmogui padėti, bet dauguma 
Anykščių benamių nėra tik gyve-
nimo nuskriausti asmenys. Šie be-
namiai tikslingai neieško darbo, už 
sušelptus pinigus perka alkoholį ir 
tuoj pat už kampo jį vartoja. Nega-
na to, ne kartą pastebėti perkantys 
nepilnamečiams cigaretes ar alko-
holinius gėrimus. Mes, anykštėnai, 
juos tikrai puikiai atpažįstame. Ne 
kartą ir pačiam yra tekę kalbėtis su 
jais, kad jų poelgiai labai negražūs, 
tai jie tiesiog labai greitai pasišali-
na ir kitą sykį tavęs pradeda veng-
ti. Į tokius žmones, kurie nuolat 
girtauja viešoje vietoje, perka ne-
pilnamečiams jiems draudžiamas 
prekes, manau, turi daugiau dėme-
sio atkreipti policija. Ši problema 
aktuali ne tik mūsų mieste, su jais 
sunkiai sekasi kovoti ir kitiems 
miestams, kur tik yra didesnis 
žmonių srautas. Benamiai ieško 
lengvai gaunamų pajamų ir, kol 

jiems pavyksta tai daryti, jie darbo 
ieškoti neis. Manau, iš 10 benamių 
tikros pagalbos reikia tik vienam, 
kiti dažniausiai tuo piktnaudžiauja, 
tingi dirbti ir naudojasi kitų žmo-
nių gerumu.

Benamiai darosi 
vis šiuolaikiškesni

Sigitas PETRAVIČIUS, 
Anykščių socialinės gerovės cen-
tro vadovas:

- Anykščiuose žinau keletą be-
namių. Socialinės gerovės centre, 
pagal galimybes, esant poreikiui, 
savo resursais teikiame bendrąsias 
paslaugas. Benamiai gauna higie-
nos paslaugas, aprūpiname drabu-
žiais, avalyne ir maistu. Vis daž-
niau anykštėnai tampa neabejingi 

kito nepritekliui ir atveža į centrą 
drabužių ir namų apyvokos daiktų, 
kurie stokojantiems tampa parama. 
Anykščių benamiai tampa vis šiuo-
laikiškesni, kas dieną atneša į cen-
trą pakrauti telefoną. Benamystė 
jiems tampa gyvenimo būdas. Per 
šalčius buvome suradę jiems na-
kvynės namus, bet jiems to nerei-
kia, jiems patogesnis laisvas gyve-
nimo būdas, be suvaržymų. Parašė 
ir raštiškai, kad atsisako nakvynės 
paslaugų. Dirbti nenori -  siūlėme 
paprastus ūkio darbus, atsisako.

Aštrėjantį 
klausimą turi 
spręsti 
savivaldybė

Šarūnas GRIGONIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, kon-
servatorius:

- Iš tikrųjų benamių problemos 
Anykščiuose neigti negalima. Net 
ir man pačiam teko matyti konf-
liktą tarp benamio ir suerzinto 
anykštėno prie Vilniaus g. esan-
čios ,,Norfos“. Palikta nespren-
džiama problema tik paaštrės, tad, 
manyčiau, rajono savivaldybei 
vertėtų labiau atsižvelgti į šį vis 
aštrėjantį klausimą. Anykščiuose 
yra ir puikiai veikiančių nevyriau-
sybinių organizacijų, pasiruošu-
sių ištiesti pagalbos ranką, tačiau 
kai kurie benamiai pasirenka tokį 
gyvenimo būdą sąmoningai ir pa-
ramos atsisako. Visgi tiek savival-
dybei, tiek nevyriausybinėms or-
ganizacijoms rajone vertėtų veikti 
kartu žymiai intensyviau - diegti 
specialias integravimo į visuo-
menę programas, sušelpti maistu, 
gydyti nuo priklausomybių. Tik 
koordinuotu ir bendru darbu su 
socialinėmis organizacijomis gali-
ma pagerinti situaciją. Nebandant 
ir sėdint sudėjus rankas situacija 
tikrai nepasitaisys.

-AnYkŠTA

Upės sargybinio pasakojimai Raimondas GUOBIS

Jis - upės sargybinis, bent jau taip senokai vadinu. Jis - geras 
bičiulis, karštai į neteisybes reaguojantis vyras, kuriam skauda 
dėl nykstančios upės ir nykstančio, tiesiog niokojamo, prapultin 
keliaujančio miesto prie upės...

Nuo pat pradžių. Prašom. Bajoras. 
Jo senelis turėjo dvarų Baltarusijos 
teritorijoje, puikiausius rūmus, ištai-
gingus namus centrinėje Petrapilio 
gatvėje. Revoliucija Rusijoje sugrio-
vė ne tik imperiją, bet ir daugybės 
žmonių gyvenimus. Petro protėviams 
teko pasitraukti į saugesnę vietelę ir 
jie, netekę visų turtų, apsigyveno 
Lietuvoje. Pats Petras augo didelėje 
šeimoje, po ankstyvos tėčio mirties jį 
kartu su dvyniu Povilu motina buvo 
atidavusi į internatą Pandėlyje, mat 
viena tiek burnų išmaitinti negalėjo. 
Tai buvo gyvenimo mokykla, grūdi-
nusi, bet nesulaužiusi patirties. Polin-
kis menui stumtelėjo mokytis juvely-
rikos. Panevėžio profesinė technikos 
mokykla paruošdavo tikrai gerai, pa-
skyrimą gavo į sidabro cechą Kaune. 
Sugrįžęs į gimtuosius Anykščius, ne 
tik vertėsi juvelyro amatu, bet ir dirbo 
dailininku stambioje rajoninėje staty-
bos įmonėje RSO.

Tėvas Edvardas Buterlevičius nuo 
pat 1952 - ųjų dirbo Anykščių hidro-
meteorologijos stotyje prižiūrėtoju. 
Ta stotis buvo įrengta prieš devy-

niasdešimt metų, 1927-ųjų  liepos 4 
- ąją. Pirmasis upės stebėtojas buvo 
K. Budrevičius, kurį jau po pusmečio 
pakeitė taip pat pusmetį darbavęsis 
A. Puzinas. P. Miežis tarnavo aštuo-
niolika metų, o nuo 1946 - ųjų rug-
sėjo 1 - osios ėmusi dirbti B. Miežytė 
darbavosi iki 1950 - ųjų. Ją pakeitė J. 
Miežys, užbaigęs tos šeimos dinastiją 
1954 - ųjų kovo 25 - ąją. A. Meištas 
nespėjo geriau apšilti ir po devynių 
mėnesių Buterlevičių dinastiją pradė-
jo Edvardas. 

Tik įsteigta stotis buvo dešiniajame 
krante, prieš pat tiltą, bet nepatogio-
je vietoje - jai trukdydavo nuolatos 
plukdomi sieliai. Tada ją perkėlė į 
kairįjį upės krantą, tuoj „po bažny-
čia“. Bet iš ten vėl sugrąžino į dešinį 
krantą, nes ten buvo patogesnė vieta, 
ir pastatė hidromatavimų stotį. Jame 
įrengtas rusiškas įtaisas „Valdaj“, ku-
ris apskritą parą fiksuoja pasikeitimus 
upėje, tarsi kardiogramą brėžia tė-
kmės „sveikatos“ linijas. Pasak tech-
ninės charakteristikos, stotyje vyk-
domi vandens lygio, temperatūros, 
ledo storio, sniego dangos aukščio, 

vandens debito, kritulių kiekio, oro 
temperatūros ir atmosferos reiškinių 
matavimai.

Petras upės pulsą tyrinėti ėmė apie 
1967- uosius metus, nes, būdamas 
žingeidus ir judrus vaikis, padėda-
vo matavimus atlikti tėčiui. Pertiesę 
per upę lyną, prie jo pririšę valtį, ne 
tik specialiu „malūnėliu“ matuodavo 
upės tėkmės greitį paviršiuje ir gilu-
moje, bet ir kas du metrus išmatuoda-
vo gylį. Upės lygį bei vandens tempe-
ratūrą matuodavo kasdien, 8 valandą 
rytą ir vakare pagal Grinvičo laiką, 
duomenis perduodavo į Kauną, o po 
-  to į Panevėžį, kur buvo įsikūrę pa-
grindiniai regioniniai hidrometeoro-
logijos centrai. Taip pat namų kieme 
buvo įrengta vėjo krypties, tempera-
tūros bei kritulių matavimo aikštelė. 
Dar reikėjo stebėti giliųjų vandenų 
lygį –jį tikrindavo trijuose šuliniuose, 
esančiuose skirtingose miesto vieto-
se. Tai atlikdavo į vamzdį įleidęs me-
trą. Tėčio darbą perėmė motina Sofi-
ja, kuri upės sargybą perdavė Petrui. 
„Bet su manimi dinastija nutrūks“, 
- be liūdesio sako Petras. Kadaise 
buvo ant Šventosios šešios vandens 
matavimo stotys, tačiau dabar teliko 
dvi - 1924 metais įsteigta Ukmergėje 
ir Anykščių. Kitos stotys teliko istori-
joje - Antalieptės (1937 - 1971), Už-
palių (1932 - 1944), Radiškių (1939 
- 1944), Baltromiškių (1939 - 1964). 
Petro manymu, Anykščių  stotis iš-
liks, tačiau žmonių nebereikės, į upę 
bus „sukišti kompiuteriai“.

Juk kadaise  ant Šventosios bu-
vusios net šešios vandens matavimo 
stotys.

Petro kepurėje spindi „Sidabrinės 
gervės“ ženklas - Aplinkos ministro 
Mazūronio įteiktas apdovanojimas už 
nepriekaištingą ilgametį darbą. Juk 
darbuojasi jau 25 - erius metus, nuo 
pat 1991 - ųjų. Pavasariop buvo dide-
lė šventė: Anykščių matavimų stoties 
90 metų jubiliejus su moksline konfe-
rencija, hidrometeorologų suvažiavi-
mu ir puikiu vakarėliu „Nykščio na-
muose“. Beje, mūsų stotį ir išgelbėjo 
jos senumas, istoriškumas ir tai, kad 
miestas  laikomas beveik kurortu, nes 

kitaip būtų panaikinę.
Petras, kaip tikras miesto patriotas, 

daugeliu dalykų piktinasi. Kartais 
net įsikarščiuoja: „Idiotai - išardė 
Anykštos užtvanką. Buvo taip gra-
žu, ir upelis buvo gyvas. Kaip smagu 
traukinuku važiuojantiems žvelgti 
į didžiulį tvenkinį, žiemą daugybė 
jaunuolių susirinkdavo žaisti ledo 
ritulio...“ 

Pasak besijaučiančio atsakingu 
už pasaulį bajoro, kadaise gyvas 
buvęs miestas, buvę daug entuzi-
azmo, daug jaunatviškumo. Dabar 
jau miršta ir miestas, ir didžioji upė 
Šventoji. Potvynių nebėra, vasarą 

vaga žole užauga veik iki aštuonių 
balų - visiškas užaugimas įvertina-
mas dešimčia balų. Nyksta ir mies-
tas: nebėra įmonių ir, pasak Petro, 
posūkis vien į turizmo plėtrą yra 
klaida. Kaip ir neišmintingi Lajų 
tako bei pernelyg arti upės vagos 
pastatyto Pėsčiųjų tako projektai. 
Medinės tako atkarpos apsemiamos 
vandens - kiek jos laikys?.. Prasidės 
po kiek metų daug kainuosiantys re-
montai. Žinoma, nieko nėra amžino. 
Skaudžiausia, kad jaunimo neliko: 
vos baigę vidurinę, visi kraustosi į 
miestus arba į užsienį, atgal beveik 
niekas negrįžta...

Petras Buterlevičius jau daugybę metų kas rytą matuoja Švento-
sios upės temperatūrą ir vandens lygį. 

Šventosios matavimų stotis, bažnyčia, upė ir jos sargybinis 
Petras Buterlevičius.

Šventosios matavimai iš valties apie 1970 metus.
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Mokėjau už šiukšles UAB 
Anykščių komunalinis ūkis. 

Aš jiems aiškinau, kad du mė-
nesius gydžiausi ligoninėje ir 
prašiau už tuos mėnesius mokes-
čio neskaičiuoti. 

Mane išjuokė, sakė, kad tai 

man negalioja, reikia, kad ligo-
ninėje žmogus būtų praleidęs 
tris mėnesius. Kuo aš dabar kal-
tas, kad sirgau tik du mėnesius?

Gyvenu su sūnumi, jis yra neį-
galus, vienas gyventi negali, tai-
gi tuos du mėnesius mano namai 

buvo tušti.
Kiek girdėjau, kitose šalyse, 

kur žmonės serga sunkia liga, 
jiems mokesčiai neskaičiuojami, 
juos sergantiesiems kompensuo-
ja valstybė.

Esmė ne tuose keliuose euruo-

se, tai daugiau principo reikalas, 
ne vienas toks aš esu.

Algimantas Švenčionis,
Anykščių seniūnijos
naujųjų elmininkų gyvento-

jas

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“  
tel. 5-82-46 

tautos balsas Sirgau per trumpai

Komunalininkai ,,medžios“ vasarnamių 
savininkus

Atkelta iš 1 psl

,,Anksčiau ,,Swedbank“ yra 
pateikęs tokius duomenis, kad 
Anykščių rajone yra daugiau-
sia Lietuvoje antrųjų būstų. 15 
proc. gyvenamųjų namų bei butų 
priklauso ne Anykščių rajono 
gyventojams. Mūsų tikslas - su-
teikti komunalininkams pagalbą 
randant tuos žmones, pateikiant 
jiems informaciją bei sudarant 
komunalinių atliekų išvežimo 
bei tvarkymo sutartis“, - pasita-
rimo pradžioje kalbėjo mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis.

Mero pavaduotojas D.Žiogelis 
sakė tikintis, kad didžioji dalis 
Anykščių rajone būstą turinčių, 
tačiau gyvenamąją vietą dekla-
ravusiųjų kituose respublikos 
rajonuose gyventojų geranoriš-
kai mokėtų mokesčius už ko-
munalines atliekas, tačiau apie 
tai juos esą  būtina informuoti. 
D.Žiogelis vylėsi, kad iki metų 
pabaigos šią problemą pavyks 
išspręsti 50 proc., o su pikty-
biškai atsisakančiais mokėti už 
atliekas žadėjo ginčus spręsti 
teisiniais keliais.

Žinoma, tai nemaloni procedū-
ra, tačiau tose gražiose sodybo-
se gyvena ne mūsų gyventojai, 
ne mūsų rinkėjai“, - pastebėjo 
D.Žiogelis.

Mero pavaduotojas D.Žiogelis 
pasakojo pastebintis, kad ben-
drojo naudojimo konteineriai, 
komunalininkų ištuštinti savaitės 
viduryje, savaitgalio pabaigoje 
kai kuriose seniūnijų vietovėse  
jau būna pilni, nors aplinkui gy-
vena vos keturi žmonės.

,,Aplinkui dešimt negyve-
namų namų, niekas ten atliekų 
nekaupia, tik savaitgaliais nuo 
muzikos, fejerverkų ir visų festi-
valių negali apsiklausyt. O kon-
teineryje labai gražūs, spalvoti 
maišai, pirkti, kvepiantys, tikrai 
ne tokie, kokius išmeta kaimo 
bobutės“, - ironiškai  kalbėjo 
D.Žiogelis.

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis Atliekų tvarkymo padalinio 
laikinoji vadovė Vida Mačionie-
nė pasakojo, kad šalia kapinių 
anksčiau statytus bendrojo nau-
dojimo atliekų konteinerius, kad 
į juos aplinkiniai gyventojai ne-
vežtų atliekų iš namų, dabar ko-

munalininkai stato pačių kapinių 
teritorijose. 

Taip, pavyzdžiui, daroma 
Troškūnų seniūnijoje.

,,Žinokit, ir tai padeda. Anapi-
lin iškeliavę nebepalieka spintų, 
drabužių ir padangų nebekeičia. 
Tuose konteineriuose randa-
me atliekas, kokios ir turi būti 
po kapinių tvarkymo“, - sakė 
V.Mačionienė.

Komunalinių atkliekų su-
rinkimo bei tvarkymo sutarčių 
dar neturi ir  apie 2000 Anykš-
čių rajone gyvenamąją vietą 
deklaravusių gyventojų. Anot 
V.Mačionienės, sudaryti sutar-
tis su šiais žmonėmis komuna-
lininkams sudėtinga, nes minėti 
gyventojai nėra susitvarkę savo 
duomenų Gyventojų registre, 
todėl juos, kaip ir antrųjų būstų 
savininkus, sunku surasti.

,,Yra 30 - 50 žmogiukų. Pra-
dedi juos rinkti pagal pavardę, 
tačiau šiandieninė situacija to-
kia, kad Petraitis su Jonaitiene, 
Jonaičiukai, Petraičiukai...Kaip 
aš sakau, mes jau nebegalime 
atrinkti, kas, kur ir kam. Mes 
gyventojams, kurie ateina pas 
mus, aiškiname, kad jie suitvar-
kytų savo duomenis Gyventojų 
registre, nes reikia to ir dėl grei-
tosios pagalbos, ir gaisro atve-
ju, nes tarnybos tokiais atvejais 
ieško pagal adresus. Šiandien 
tik Anykščių mieste ir Andrio-
niškio seniūnijoje su Gyventojų 
registru padėtis yra gera“, - sakė 
V.Mačionienė.

Pasak UAB Anykščių komu-
nalinis ūkis Atliekų tvarkymo 
padalinio laikinosios vadovės 
V.Mačionienės, kiekvienoje se-
niūnijoje taip pat yra piktybinių 
gyventojų, kurie apie mokesčius 
už komunalines atliekas apskri-
tai atsisako kalbėtis.

,,Nelabai šnekasi su mumis. 
Neįsileidžia į valdą, šunimis pju-
do“, - skundėsi  V.Mačionienė.

Seniūnijų darbuotojai pasitari-
me domėjosi, ar komunalininkai, 
tvarkydami atliekas, uždirba.

,,Pelno nėra. Naujos šiukš-
liavežės už 200 tūkst. eurų nu-
sipirkti neišgalime“, - aiškino 
V.Mačionienė, atkreipdama dė-
mesį, kad tądien, kai savivaldy-
bėje vyko pasitarimas, Anykščių 
miestą bei Svėdasų seniūniją ap-
tarnavo vos viena šiukšliavežė.

Gyventojams pasitarime kliu-
vo ir už prastą atliekų rūšiavi-
mą.

,,Vakar dienos pavyzdys. Kai-
mynai išsikviečia aplinkosau-
gininkus, jie mums atsiunčia 
nuotraukas. Ir ką mes matome? 

Stiklo konteineryje stiklas sudė-
tas su šiaudais, plastiko kontei-
neryje - žaliosios atliekos. Ir tai 
ne bendrojo naudojimo kontei-
neryje, o individualioje valdo-
je pastatytuose konteineriuose. 
Šalia pastatyti uždaryti agurkų 
stiklainiai. Sako, juk čia sti-
klas“, - vieną iš pavyzdžių patei-
kė UAB Anykščių komunalinis 
ūkis Atliekų tvarkymo padalinio 
laikinoji vadovė V.Mačionienė.

Anykščių rajono mero pava-
duotojas D.Žiogelis pasakojo, 
kad Anykščiuose, Žiburio ga-
tvėje, šalia bendrojo naudojimo 
konteinerių jis matęs daugybę 
pusmaišių obuolių.

,,Supilk tu tą obuolį bet kur, 
ir jis supus. Ir grynai, atvežta su 
lengvosiomis mašinomis ir iš-
krauta“, - piktinosi D.Žiogelis.

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis Atliekų tvarkymo padalinio 
laikinoji vadovė V.Mačionienė 
sakė, kad dėl gyventojų į ben-
druosius atliekų konteinerius 
vežamų obuolių, agurkų bei po-
midorų ,,žliaugia šiušliavežės“.

,,Žmonės skambina ir pikti-
nasi, kad iš šiukšliavežių bėga 
tepalai, o iš tiesų iš jų bėga pre-
suojamų žaliųjų atliekų sultys“, 
- tikino V.Mačionienė.

Pasitarime taip pat aiškinta, 
kad mokestis už komunalinių 
atliekų tvarkymą bei išvežimą 
,,neatsiranda iš dangaus“.

,, Ir dabar buvo samdoma ne-
priklausoma firma. Mes jai pa-
teikėme atliekų kiekius ir viskas 
buvo suskaičiuota. Gyventojai 
sako: ,,Aš neišvežu tiek atliekų“. 
Suprantu, gal kai kurie gyvento-
jai ir neišveža nustatytos normos 
atliekų, tačiau bendras atliekų 
kiekis juk dalijamas su bendru 
gyventojų skaičiumi“, - aiškino 
V.Mačionienė.

Pasitarime konstatuota, kad 
Anykščių rajone išvežamų atlie-
kų kiekiai nuolat didėja.

,,Reiškia, gyvenimas gerėja“, - 
pastebėjo seniūnijų specialistai.

Anot D.Žiogelio, jei už ko-
munalinių atliekų išvežimą bei 
tvarkymą nebus apmokestinti 
antrųjų būstų savininkai, mo-
kesčiai už atliekas didės visiems 
Anykščių rajono gyventojams. 

Pasitarime seniūnams pavesta 
kartu su komunalininkais aplan-
kyti dar nesudariusius sutarčių 
dėl komunalinių atliekų išveži-
mo bei tvarkymo. Tam, kad tokių 
žmonių paieškos būtų vaisingos, 
seniūnai darbuosis ir savaitga-
liais - už papildomą darbą jiems 
pažadėta kompensuoti laisva 
arba papildoma atostogų diena.

UAB Anykščių komunalinis ūkis Atliekų tvarkymo padalinio 
laikinoji vadovė Vida Mačionienė sakė, kad be seniūnų pagalbos 
komunalininkai patys jau nebegali surasti tų gyventojų, kurie 
dar nesudarę atliekų surinkimo bei tvarkymo sutarčių.

spektras
Nusikaltimas. Palangos savival-

dybėje, Šventojoje, veikiančių atrak-
cionų savininkui iš Čekijos pateikti 
įtarimai dėl prekybos žmonėmis, 
pirmadienį pranešė prokuratūra. 
1984 metais gimęs Šventojoje vei-
kiančių atrakcionų savininkas sulai-
kytas šeštadienį, policijai gavus duo-
menų ir pradėjus ikiteisminį tyrimą 
dėl prekybos žmonėmis ir priversti-
nio darbo. Teisėsaugos duomenimis, 
vyras galėjo įbauginti du tėvynainius 
ir lenką, juos mušti, atimti jų pasus. 
Skunde teigta, kad atrakcionus aptar-
naujantys vyrai nakčiai užrakinami 
patalpose, gyvena antisanitarinėmis 
sąlygomis. Policijos departamentas 
pranešė, kad vienas iš darbuotojų 
šiuo metu neaiškiomis aplinkybėmis 
yra dingęs.

Sulaikė. Kalvarijos užkardos 
pasieniečiai penktadienį sulaikė 
tą pačią dieną Vokietijoje pavog-
tą automobilį, pirmadienį pranešė 
Valstybės sienos apsaugos tarnyba 
(VSAT). Pasieniečiai transporto 
priemonę sulaikė kelyje Suvalkai–
Marijampolė, ties Salaperaugio kai-
mu, jis į Lietuvą įvažiavo iš Lenki-
jos. Automobilis „Mercedes Benz 
E200“ registruotas Vokietijoje, jį 
vairavo 61 metų vilnietis.  Patikros 
metu vyro pateikti asmens doku-
mentai buvo nepriekaištingi, tačiau 
VSAT pareigūnams įtarimų sukėlė 
vos prieš keturis mėnesius pagamin-
tas automobilis. Pasieniečiai išsiaiš-
kino, kad šios transporto priemonės, 
kaip pavogtos ar neteisėtai nusavin-
tos, paiešką tą pačią dieną paskelbė 
Vokietijos policija.

Granata. Viename administra-
ciniame pastate Kijeve sprogo gra-
nata, padariusi materialinės žalos, 
bet nieko nesužeidusi, pirmadienį 
informavo policija. Jos duomeni-
mis, nežinomas užpuolikas šovė iš 
granatsvaidžio į pastatą Kijevo cen-
tre pirmadienį 1 val. 30 min. vietos 
(ir Lietuvos) laiku. Per išpuolį prieš 
Ukrainos tiltų statybos bendrovės 
„Mostobud“ buveinę buvo apgadin-
tas pastato fasadas ir vidus, taip pat 
išdaužyta langų. Policija pažymėjo, 
kad incidentas tiriamas kaip „tero-
ristinė ataka“, bet nepateikė išsa-
mesnės informacijos. Ukrainoje, kur 
dėl konflikto su Rusijos palaikomais 
separatistais šalies rytuose cirkuliuo-
ja daug ginklų, atakos panaudojant 
granatsvaidžius ir kitą ginkluotę 
nėra retos. Praėjusį mėnesį per pa-
našų naktinį išpuolį prieš televizijos, 
priklausančios vienam prorusiškam 
įstatymų leidėjui, redakciją taip pat 
buvo panaudotas granatsvaidis. Per 
tą ataką niekas nenukentėjo, o poli-
cija dar nenustatė kaltininkų.

Lėktuvas. Ispanijos gynybos 
ministerija pirmadienį pranešė, kad 
šalia pietrytinės šalies pakrantės nu-
krito kariuomenės lengvasis šturmo 
lėktuvas, o juo skridusiam pilotui 
pavyko katapultuotis. Ministeri-
jos pranešime teigiama, kad piloto 
ieško gelbėjimo tarnybų kateriai. 
Kaip pranešama, ispaniškas orlaivis 
C-101 pirmadienį apie 9 val. 40 min. 
vietos (10 val. 40 min. Lietuvos) lai-
ku nukrito į jūrą per mokomąjį skry-
dį. Ispanijos nacionalinė televizija 
parodė, kaip lėktuvas krenta į vande-
nį šalia La Manga del Mar Menoro 
paplūdimio, kur lankosi daug turistų. 
Mursijos regiono skubios pagalbos 
tarnyba socialiniame tinkle „Twit-
ter“ kiek anksčiau informavo, kad 
sulaukė daugybės pranešimų apie 
nelaimę ir pasiuntė savo laivus į gel-
bėjimo operaciją.

-Bns
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Tikrai nesidomime: „Durnam 
jau aišku, kad negalima išsipirkti 
pinigais nuo teisėsaugos!... Bet už 
didelius pinigus - viskas galima ! 
Net ir mergaitės nekaltybę nusi-
pirkti...Technologijos ir medicina 
beribės, o čia juk tik poveikio pre-
kyba ...“

O bet tačiau...: „Jei verslininkas 
Pakeltis duoda 15 (gal 13) tūkstan-
čių eurų verslininkui Kugiui ir dar 
negrąžintinai, tai daro taip ko gero 
ne už gražias akis. Nenustebčiau 
jei paaiškėtų, kad tai mokestis už 
provokaciją prieš k.Tubį. Supla-
nuotą ir surežisuotą provokaciją. Ir 

dar kito rankomis. Jums taip neat-
rodo?“

Kas valdžioje: „Tubio baudžia-
moji byla puikiai iliustruoja, kaip 
pas mus viskas supuvę - pradedant 
savivalda ir baigiant verslininkais. 
Iki šiol buvęs mitas, kad jaunoji 
politikų karta jau išsivadavusi ir 
tarybinio raugo, tėra tik iliuzija. 
Pasirodo, jaunasis verslininkas Ku-
gys veikia kaip ir vyresnioji karta, 
nes kam paskambinti, su kuo susi-
tikti jis instrukcijas gauna iš savo 
tėvo Kugio. Kitas jaunas politikas 
Pakeltis prieštaringos reputacijos 
verslininkui paskolina tūkstančius, 

kurių nereikia grąžinti. Kažin kaip 
tokiu atveju tvarkomasi įmonės 
buhalterijoje? ,,Anykščių vande-
nyse“ per 30 nepriklausomybės 
metų niekas nesikeičia - čia kaip 
buvo politikų šėrykla, taip ir liko. 
Tik kažkodėl dabar kliūva buvęs 
rajono tarybos narys Pajuodis, kai 
tuo tarpu Tubio į juristus įtaisytas 
Liogė jaučiasi kaip žuvis vande-
nyje... net ir dabartinis mero pata-
rėjas Dalis Vaiginas, kaip nurodė 
V. Klimkevičienė, savo godumo 
viršūnėje: maža jam didelės vyr. 
gydytojo algos, tai dar ir už kelių 
pacientų priėmimą sau pasiski-
ria 11 tūkst. algos priedą. kai tuo 

Ar domitės nušalintojo Anykščių rajono mero Kęstučio 
Tubio baudžiamosios bylos nagrinėjimo eiga? 

Molėtuose rugpjūčio 21 dieną  prasidėjo Anykščiams aktualių teismo posėdžių maratonas. Utenos 
apylinkės teismo Molėtų rūmai ėmė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje kaltinamuoju yra nušalin-
tasis Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. 

Šį savaitgalį portalo anyksta.lt skaitytojų klausėme - ar domitės šios baudžiamosios bylos nagri-
nėjimo eiga?

tarpu eiliniai pacientai už papras-
čiausius tyrimus yra verčiami su-
simokėti. Graudu skaityti ir tei-
siamojo eksmero parodymus, kad 
jam pagal pareigas privalu padėti 
verslininkams. Suprasčiau, jeigu 
tai daroma už 800 Eurų statutinio 
pareigūno pensiją arba už 3 tūkst. 
Eur mero algą, bet kai mainais pra-
šoma finansiškai paremti rinkimų 
komitetą, atrodo, kad Tubio, kaip 
politiko, žvaigždutė jau užgesusi 
net ir nepriklausomai, kaip baigsis 
šis teismo procesas...“

Tikrai?: „Niekas nedraudžia 
prašyti paramos rinkimuose. Rei-
kalauti, versti, prievartauti - neva-
lia. Gi prašyti galima, jokie įstaty-
mai nedraudžia.“

BGK: „Čia net durnam aišku, 
kad pinigų neskolino, o atsilygino 
už varžovo patraukimą, kas nelabai 
pasisekė, nes pats prap... rinkimus, 
na o net pažengęs alzhaimerinis 
dar prisimena, kas Liogę įdarbino 
vandenyse“.

To BGK: „Durnam gal ir aiš-
ku, bet protingam ne. Jei įmonė 
savivaldybės darbuotojui duoda 
paskolą, tai kas stebėtino? Vil-
niuje tai įprasta praktika ir pla-
čiai taikoma. Jei paaiškėtų, kad iš 
įmonės paskolą gavo vienintelis 
Kūgis, būtų įtartina. Kad Tubis lie-
pė A.Savickienei ir A.Žalkauskui 
balsuoti už naujo etato įvedimą, tai 
visi žinome. Bet tikriausiai tam jau 
senaties terminas ir STT dėl to Tu-
bio nebekvos.“

BGK: „O tai visiem ,,skolina“, 
kad grąžint nebereikia? Vilniuj tai 
paskolą sudeda brendžio dėžutėn, 
o pas mus kaip?“

Lietuvoj: „Vyksta grobimai, 
vagystės, pirkimai nesuvokiamas 
mastais, pinigų ir kiekių tai yra 
seka iš kartų karton, kaip kuris 
daugiau nupirks, pavogs, privati-
zuos, palyginus Tubį su kitais - čia 
tik pelai“.

Dinda: „Domiuosi, labai ir no-
riu, kad sėstų kokiems 10 metų.“

Augis: „yra ir geresnių spekta-
klių sukurta, o čia labai neįdomiai-
gal galbūt tikriausiai parodo stt 
nekompetenciją.“

Ne STT, atsakymas į Augis: 
„Spektaklį užsakė Tubis. Advo-
katai bando nusukti klausimus į 
kaulų laužymą, įmonės išmokėtą 
metinę premiją ir pn“.

Plikiškiai: „Daug miško reiks 
parduoti. Gal nuleis kainą?“

Šio: „Spektaklio sumanytojams 
karma atseikėta savo...“

Jo atsakymas į šio: „Toks advo-
kato darbas. Jei karma juos dėl 
to persekiotų tai niekas nedirbtų 
advokatais.“

Rašydamas  atsakymas į Jo: 
„Apie šio spektaklio sumanytojus 
tą ir norėjau pasakyti :) Ne apie 
advokatų darbą, bet apie tikruo-
sius.“

Domiuos: „Noriu kad tokie kaip 
jie sėstų į kalėjimą.“

Džiaugtis reikia vien del to: 
„kad buvo sustabdyta prekyba po-
veikiu rajone !“
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MOZAIKA

AVINAS. Pirmadienį ar an-
tradienį gali nutikti kažkas to-
kio, kas pakeis jūsų planus visai 
savaitei. Savaitės viduryje gali 
tekti gerokai pasirūpinti dėl bū-
simosios karjeros, reputacijos ar 
įvaizdžio. Fizinė veikla penkta-
dienį ar šeštadienį būtų labai nau-
dinga. Sekmadienį pasistenkite 
nieko neteisti ir nesmerkti.

JAUTIS. Pasistenkite, kad 
bloga nuotaika ar šiaip emocijos 
savaitės pradžioje neatsilieptų 
darbo reikalams. Susierzinimas 
praeis, o klaidas teks taisyti ilgai. 
Savaitės viduryje nesiginčykite 
dėl akivaizdžių dalykų. Penkta-
dienis ir šeštadienis - labai tin-
kamos dienos ką nors patobulinti 
namų ūkyje.

DVYNIAI. Pirmosiomis sa-
vaitės dienomis jausitės saugiai 
ir užtikrintai. Savaitės viduryje 
gausite specialią užduotį, su ku-
ria nesunkiai susidorosite. Aps-
kritai iki pat savaitės pabaigos 
jausitės laimingas žmogus.

VĖŽYS. Pirmomis savaitės 
dienomis jūsų reputacija versle 
ar tarnyboje gali kiek sušlubuoti. 
Atgaivą turėtumėt rasti asmeni-
niuose santykiuose. Jei sugebė-
site bent trumpam pamiršti savo 
problemas ir atsipalaiduoti, sa-
vaitgalio viešnagė pas gimines 
bus puiki.

LIŪTAS. Tiesą sakant, šią sa-
vaitę vargu ar galėsite daryti bent 
kiek esmingesnės įtakos tam, kas 
vyksta aplink jus. Nesiremkite tik 
savo paties nuojauta. Protingiau-
sia būtų šiuo metu gerai išsiaiš-
kinti padėtį ir klausyti protingų 

patarimų.

MERGELĖ. Sutriksite suvo-
kęs, kad visi bando išsisukti ir 
nevykdyti ankstesnio susitarimo. 
Jūsų šeimynykščiai tiesiog dar 
nesuvokia jūsų siekių svarbos ir 
būtinumo. Apskritai savaitė pil-
na stresų ir konfliktų. Savaitgalį 
geriausiai pailsėtumėte vienas ar 
bent jau kuo mažesnėje kompani-
joje.

SVARSTYKLĖS. Buvote įti-
kinėjamas, kad viskas gerai, todėl 
tokia opozicija jūsų siekiams sa-
vaitės viduryje jums yra netikėta. 
Dėl to patirtas stresas netgi gali 
turėti įtakos jūsų sveikatos bū-
klei. Gal jus paguostų žinia, kad 
galų gale viskas baigsis gerai? 
Bet kuriuo atveju, neskubėkite 
vardan šventos ramybės aukoti 
savo interesų.

SKORPIONAS. Šią savaitę 
gali tekti priimti tokių sprendimų, 
kokių jums visai nesinorėtų. Jums 
atrodys, kad tik jūs vienas žinote, 
kaip protingiausia būtų pasielgti. 
Bet kokį patarimą priimsite kaip 
asmeninį įžeidimą. Tai tikrai nėra 
protinga. Kartais visai nelauktai 
galima išgirsti visiškai naują ir 
vertingą požiūrį.

ŠAULYS. Laukia emocinga 
savaitė, pilna įdomios veiklos ir 
jaudinančių pasikeitimų. Ne visi 
jie galų gale bus teigiami, ypač 
savaitės viduryje. Galimas kili-
mas karjeros laiptais. Asmeninia-
me gyvenime tikriausiai niekas 
nesikeis, bet tai juk nėra blogai?

OŽIARAGIS. Visi malonūs 
dalykai kažkuomet baigiasi. 
Šią savaitę jums tai teks pajusti 
savo kailiu. Protingiausia šiuo 
metu būtų nuolankiai pasiduoti 

likimui, nes jokia kova nepakeis 
situacijos. Jei bus labai sunku, 
tiesiog pastaukite vilku, gal pa-
lengvės.

VANDENIS. Jei pirmoje sa-
vaitės pusėje sugebėsite pareigą 
suderinti su malonumu, nušausite 
du zuikius vienu šūviu. Trečia-
dienį ir ketvirtadienį pasistenki-
te nepulti į depresiją vien dėl to, 
kad kai kurie žmonės nesilaiko 
savo pažadų. Labiau pasikliauki-
te savo jėgomis. Sekmadienį pa-
sirūpinkite savo išvaizda.

ŽUVYS. Savaitė nebus palanki 
protiniam darbui. Ko besiimsite, 
viskas eisis vangiai, vėluosite 
darbus atiduoti arba privelsite 
juose klaidų. Geriausia šiuo metu 
jums būtų išvykti į komandiruo-
tę arba atsipalaiduoti sportuojant 
ar užsiimant kokia kitokia fizine 
veikla.

Vokietijos kariuomenė ieško IT 
specialistų tarp kompiuterinių 
žaidimų aistruolių

Kelno mieste vykstančioje kom-
piuterinių žaidimų parodoje tarp 
daugybės automobilių gaminto-
jų, programinės įrangos kūrėjų ir 
inžinerijos universitetų paviljonų 
atrodo neįprasta pamatyti unifor-
muotų karių, budinčių prie ryškiai 
apšviesto Vokietijos ginkluotųjų 
pajėgų stendo.

„Gamescom“ mugėje esan-
tis Bundesvero stendas, kuriame 
įrengtas skrydžių sraigtasparniu 
imitavimo krėslas ir galima išmė-
ginti itin greito tempo žaidimus, 
atspindi Vokietijos kariuomenės 
pastangas pritraukti gerai kom-
piuteriją išmanančių potencialių 
karių.

Paviljone su Kibernetinių opera-
cijų centro ženklu raginimas rinktis 
karinę tarnybą perteikiamas klavi-
atūrą primenančius logotipu, kurio 
Vokietijos vėliavos spalvų raidės 
skelbia: „Bundesvero kibernetinės 
pajėgos.“

„Ieškome žmonių, besispeciali-
zuojančių informacinėse techno-
logijose. Mėgstantys kompiute-
rius beldžiasi į reikiamas duris“, 
– naujienų agentūrai AFP sakė ka-
riuomenės ryšių karininkas Nilsas 
Feldhoffas.

Dešimtys jaunų žaidėjų, aplan-
kiusių šį stendą „Gamescom“ par-
odoje, stengėsi išbandyti karišką 
skrydžių imitatorių arba išbandy-
ti savo reakciją, žaisdami dviem 

žmonėms skirtą žaidimą.
Tačiau kariškiai stengėsi pabrėž-

ti skirtumą tarp kariuomenės tikro-
vės ir dažnai smurtą vaizduojančių 
kariškų vaizdo žaidimų.

„Turime aiškią švietėjišką mi-
siją: stengiamės griežtai atskirti 
virtualius žaidimus nuo tikrovės, 
aiškindami besidomintiems jau-
nuoliams, kad tai nėra vaizdo žai-
dimas“, – sakė N. Feldhoffas.

Jeigu žaidėjas „nori tapti kariu, 
nes domisi ginklais, tai nėra geras 
argumentas“, pridūrė kariškis.

Vokietija nuo 2001 metų atsisa-
kė privalomosios karinės tarnybos, 
todėl dabar kariuomenei tenka im-
tis aktyvesnio verbavimo.

Tačiau jai sunkiai sekėsi pri-
traukti IT srities talentų, labai rei-
kalingų galimiems kibernetinio 
karo veiksmams.

„Geriau laikytis atokiai“, – pri-
dūrė jis. 

Vokietijoje ieškoma į laisvę 
pasprukusios kobros

Viename vakariniame Vokietijos 
mieste į laisvę paspruko kobra, o 
tarnybos pirmadienį tebemėgina 
nustatyti, kaip toli nušliaužė ro-
plys.

Anot Hernės savivaldybės pa-
reigūnų, nuodinga kobra buvo 
pastebėta sekmadienį rytą namo, 
kur laikomos ir kitos gyvatės, ko-
ridoriuje. Būgštaujama, kad kobra 
paliko tą pastatą.

Atsargumo sumetimais buvo 
evakuoti keturi toje pačioje gatvėje 

esantys namai, o 500 m spinduliu 
gyvenantiems žmonėms buvo pa-
tarta būti atsargiems ir neatidarinė-
ti langų bei durų.

Tarnybų darbuotojai pabarstė 
pastate miltų, tikėdamiesi, kad 
gyvatė paliks pėdsakų. Be to, ant 
grindų buvo priklijuota dvipusės 
lipnios juostos, galinčios sustabdy-
ti roplį.

Policija pirmadienį informavo, 
jog kobros buvimo vieta dar nenu-
statyta.

Žiniasklaida: D. Trumpas 
pasiūlė bombarduoti uraganus 
atominėmis bombomis

JAV prezidentas Donaldas 
Trumpas (Donaldas Trampas) pa-
siūlė bombarduoti atominėmis 
bombomis uraganus, kol šie nepa-
siekė Jungtinių Valstijų sausumos, 
sekmadienį pranešė naujienų por-
talas „Axios“.   

Per uraganų temai skirtą pasi-
tarimą D. Trumpas paklausė, ar 
įmanoma sustabdyti prie Afrikos 
krantų besiformuojančius atogrą-
žų ciklonus numetus į audros cen-
trą atominę bombą, rašo portalas, 
remdamasis anoniminiu šaltiniu.  

Anot šaltinio, pasitarimo da-
lyviai išėjo iš jo galvodami: „Ką 
mums toliau daryti?“

„Axios“ nenurodė, kada vyko šis 
pokalbis. 

Pranešama, jog tai ne pirmas 
kartas, kai prezidentas iškelia to-
kią idėją. 2017-aisiais D. Trum-
pas vieno aukšto rango pareigūno 
klausė, ar administracijai nereikėtų 
bombarduoti uraganų, kad šie ne-
pasiektų sausumos. 

Prezidentas tame pokalbyje kon-
krečiai nekalbėjo apie atominių 
bombų panaudojimą.   

Baltieji rūmai „Axios“ praneši-
mo nekomentavo, bet vienas admi-
nistracijos aukšto rango pareigūnas 
sakė, kad D. Trumpo „tikslas nėra 
blogas“. 

Prezidento pasiūlymas nėra 
naujas. Pirmą kartą jį pateikė vy-
riausybės mokslininkai praėjusio 
amžiaus 6-ame dešimtmetyje, kai 
prezidento poste dirbo Dwightas 
Eisenhoweris.    

Ši idėja vis prisimenama, nors 
mokslininkai sutaria, kad toks 
planas būtų neveiksmingas. Naci-
onalinė vandenyno ir atmosferos 
administracija (NOAA) netgi pa-
rengė tam skirtą puslapį.  

„Per kiekvieną uraganų sezoną 
neišvengiamai pasigirsta kalbų, 
kad derėtų tiesiog panaudoti bran-
duolinius ginklus audroms sunai-
kinti“, – rašo NOAA. 

Anot NOAA, bomba nesunai-
kins audros, o vėjai greitai nuneš 
radioaktyvius teršalus į sausumą.  

„Nereikia nė sakyti, jog tai pras-
ta idėja“, – pažymi NOAA. 

Jungtines Valstijas reguliariai 
talžo uraganai. 2017-ųjų rugpjūtį 
Teksase praūžęs uraganas „Har-
vey“ buvo stipriausias JAV sausu-
mą pasiekęs uraganas per 12 metų.  

D. Trumpo siūlymas sulaukė 
audringos reakcijos socialiniame 
tinkle „Twitter“. Daugelis varto-
tojų, panašu, buvo sukrėsti tokios 
idėjos. Kai kurie įrašai buvo užbai-
giami grotažyme #ThatsHowThe-
ApocalypseStarted („Taip praside-
da apokalipsė“).  

Pats D.Trumpas pirmadienį pa-
neigė naujienų portalo „Axios“ 
pranešimą, esą jis siūlė ardyti prie 
JAV artėjančius uraganus branduo-
liniais sprogimais, ir pareiškė, kad 
tokie teiginiai yra „absurdiški“.

Popiežius Pranciškus išreiškė 
susirūpinimą „planetos plaučiais“

Popiežius Pranciškus sekmadie-
nį išreiškė susirūpinimą „planetos 
plaučiais“ vadinamais Amazonijos 
atogrąžų miškais, kuriuos niokoja 
didžiuliai gaisrai, sukėlę susirūpini-
mą visame pasaulyje.

„Esame sunerimę dėl milžiniškų 
gaisrų Amazonijoje, – sekmadienį 
Vatikane kreipdamasis į tikinčiuosius 
sakė pontifikas. – Šie miško plaučiai 
yra itin svarbūs mūsų planetai.“

Popiežius paragino 1,3 mlrd. pa-
saulio katalikų melstis, kad gaisrai 
būtų kaip galima greičiau užgesinti.

Oficiali statistika rodo, kad šiais 
metais Brazilijoje buvo užregistruoti 
78 383 miškų gaisrai, o tai yra di-
džiausias skaičius nuo 2013 metų.

2015 metais paskelbtoje encikli-
koje popiežius pasmerkė Amazonės 
vykdomą „didžiulį tarptautinį išnau-
dojimą ekonominiais interesais“.

NASA tiria pirmąjį kosmose 
įvykdytą nusikaltimą

Jungtinių Valstijų kosmoso agen-
tūra NASA tiria tai, kas gali būti 
pirmuoju kosmose įvykdytu nusi-
kaltimu, šeštadienį pranešė laikraštis 
„The New York Times“.

Astronautė Anne McClain yra kal-
tinama tapatybės vagyste ir neteisėtu 
prisijungimu prie savo žmonos, su 
kuria nebegyvena kartu, banko sąs-
kaitos tuo metu, kai ji dalyvavo misi-
joje Tarptautinėje kosminėse stotyje.

Astronautės sutuoktinė Summer 
Worden anksčiau šiais metais pa-
teikė skundą Federalinei prekybos 
komisijai (FTC) po to, kai sužinojo, 

kad A. McClain be jos leidimo prisi-
jungė prie jos sąskaitos. Tuo metu S. 
Worden šeima pateikė atskirą skun-
dą NASA generalinio inspektoriaus 
tarnybai, skelbia laikraštis.

Savo ruožtu A. McClain advoka-
tas sakė, kad astronautė nepadarė 
nieko blogo ir prisijungė prie ban-
ko sąskaitos būdama Tarptautinėje 
kosminėje stotyje, kad stebėtų poros 
bendrus finansus, ką darė viso san-
tykių laikotarpio metu, nurodo dien-
raštis.

Skelbiama, kad NASA tyrėjai su-
sisiekė su abiem moterimis.

Birželį į Žemę grįžusi A. McClain 
išgarsėjo po to, kai buvo atrinkta iš 
dviejų moterų istoriniam vien tik 
moterų išėjimui į atvirą kosmosą. 
Tačiau kovą NASA atsisakė šių 
planų dėl gerai tinkančių astronautų 
kostiumų stokos, kas sukėlė pasipik-
tinimą dėl seksizmo.

S. Worden sakė, kad FTC dar 
nesureagavo į skundą dėl tapatybės 
vagystės, tačiau NASA generalinio 
inspektoriaus biuro pareigūnas, ku-
ris specializuojasi baudžiamosiose 
bylose, gilinasi į šiuos kaltinimus, 
rašo „The New York Times“.

Rusijos aktorius ir rokeris 
Piotras Mamonovas patyrė 
širdies smūgį

Maskva, rugpjūčio 24 d. 
(„Interfax“-BNS). Rusų muzikan-
tas, aktorius ir poetas Piotras Ma-
monovas buvo hospitalizuotas dėl 
širdies smūgio, sakoma pranešime, 
šeštadienį paskelbtame jo feisbuko 
puslapyje.

„Visi artimiausi Piotro Nikolaje-
vičiaus koncertai atšaukiami dėl jo 
sunkios sveikatos būklės. Jis dabar 
intensyviosios terapijos skyriuje po 
infarkto. Pasimelskite iš Piotro svei-
katą“, – sakoma žinutėje.

68 metų P. Mamonovo žmona 
Olga naujienų agentūrai „Interfax“ 
patvirtino, kad jos vyras paguldytas 
į ligoninę Maskvoje.

„Naktį jis pasijuto blogai; įsodinau 
jį į mašiną ir atvežiau į Maskvą. Čia 
jau iškvietė greitąją pagalbą ir išvežė 
į 1-ąją miesto ligoninę dėl infarkto“, 
– aiškino ji

O. Mamonova pridūrė, kad medi-
kai jai vyro sveikatos prognozės kol 
kas nepateikė.

1951 metų balandžio 14-ąją Mas-
kvos inteligentų šeimoje gimęs P. 
Mamonovas yra žinomas kaip roko 
muzikantas, aktorius, poetas ir radi-
jo laidų vedėjas.

Jis yra grupės „Zvuki Mu“ lyde-
ris; jus yra sukūręs vaidmenų kine 
ir teatro scenoje.

-Bns

Nors kariuomenės paviljone lankytojų nestigo, kai kurie „Ga-
mescom“ svečiai reiškė skeptišką požiūrį į šią verbavimo kam-
paniją.

AFP-scanpix nuotr.
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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. 

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Sutvarko dokumentus, ap-
moka notaro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662.

Brangiai Lietuvoje  miškus: jau-
nuolynus, atsodintus ir savaime 
užaugusius, malkinius ir bran-
džius. Žemę apaugusią medžiais.

Tel. (8-641) 55554.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Skubiai, brangiai (moka pasau-
linėmis kainomis) - mišką. Siūlyti 
įvairius variantus. Tarpininkams 
atsilygins.

Tel. (8-608) 44340.

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

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Veterinarijos farmacininkui (-ei) 
darbui veterinarijos vaistinėje. 
Būtinas veterinarinis išsilavini-
mas.

Tel. (8-609) 97785.

Garantuotas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje. Anglų kal-
ba nebūtina. Uždarbis 1500-2000 
eurų mėn. Be žalingų įpročių. 

Tel. (8-672) 41083; 
www.superdarbas.com 

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų didini-

mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 

Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Mb Vytauto paminklai

gamina paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kala raides, tvarko 
kapavietes. Atlieka 
individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-627) 01727.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir praradu-

siems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba Liudiškių 

g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų registracija 
tel. (8-657) 68156.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Profesionalus tujų ir gyvatvorių 
karpymas, sutvarkymas. 

Tel. (8-611) 34567.

Karpo, formuoja gyvatvores. 
Geni šakas, smulkina žolę. Pjauna 
pavojingus medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Rugpjūčio 29 d. (ketvirtadienį) prekiaus 

Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti viš-
taitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 
8-616 50414). 

Viešintose 11.35, Papiliuose 11.45, Surdegyje 
11.55, Vašokėnuose 12.05, Troškūnuose 12.15 
(turgelyje), Latavėnuose 12.25, Padvarninkuose 
12.35, Andrioniškyje 12.40, Kuniškyje 12.50, 
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 
13.05, N. Elmininkuose 13.15, Elmininkuose 13.20, 
Čekonyse 13.25, Kalveliuose 13.30, Debeikiuose 
13.35, Varkujuose 13.45, Svėdasuose (prie tur-
gelio) 14.00, Auleliuose 14.10, Mačionyse 15.10, 
Burbiškyje 15.20, Katlėriuose 15.30, Pašiliuose 
15.35, Skiemonyse 15.45, Staškuniškyje 
16.00, Kurkliuose 16.10, Šlavėnuose 16.20, 
Ažuožeriuose 16.40, Zavesiškyje 16.45, Kavarske 
16.50 (prie turgelio),Janušavoje 17.00, Pienionyse 
17.05, Repšėnuose 17.10, Traupyje 17.15, 
Levaniškiuose 17.20.

rugpjūčio 29 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime "Kaišiadorių" paukšty-
no vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. ru-
domis, raibomis, dėsliosiomis vištai-
tėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur).
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. 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

Skaldytas malkas, kalades, su-
pjautas medienos atraižas.

Tel. (8-609) 91007, 
(8-622) 44850.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Žalmargę veršingą telyčią. 
Veršiuosis spalio 22 d. Kaina su-
tartinė.

Tel. (8-685) 50319.

Dušo kabiną. Prideda kriauklę.
Tel. (8-603) 05067.Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 

montavimas. Pristatomi kaminai. 
Tel. (8-656) 24531.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592.

automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

gimė
Jokūbas BRAŽIŪNAS, gimęs 08 02

Majus BELOVAS, gimęs 08 14

Vakaris MEDECKIS, gimęs 08 15

Austėja STULPINAITĖ, gimusi 08 14

Titas CHMIELIAUSKAS, gimęs 08 11

Valstybės įmonė Registrų centras
organizuoja žemės ir statinių masinio vertinimo dokumentų viešą svarstymą

Valstybės įmonė Registrų centras, vykdydama jai pavestas funkcijas, atliko žemės ir statinių masinį verti-
nimą bei parengė naujas žemės ir statinių masinio vertinimo ataskaitas. Informuojame, kad žemės ir statinių 
masinio vertinimo dokumentų viešas svarstymas vyks š. m. rugsėjo 16–27 d. Masinio vertinimo dokumentai 
ir projektinės vidutinės rinkos vertės viešo svarstymo metu bus skelbiami Registrų centro interneto svetainėje 
www.registrucentras.lt/p/460. 

Anykščių r., Ignalinos r., Molėtų r., Utenos r., Zarasų r. ir Visagino savivaldybių žemės ir statinių masinio 
vertinimo dokumentų viešas aptarimas vyks š. m. rugsėjo 16–20 d. 8–12 val., rugsėjo 23–27 d. 12–16 val. 
Registrų centro Utenos padalinyje (Kauno g. 20, Utena), 220 kabinete. 

Kviečiame dalyvauti ir pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus. Valstybės įmonė Registrų centras

Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubi-

liejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.
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oras

+26

+15

anekdotas

Vyras atvažiuoja į grožio salo-
ną pasiimti žmonos.

Ji įlipa į mašiną.
Vyras atsisuka, pasižiūri ir 

sako:
- Na nieko, bent jau pabandei.

***

Civilis - karininkui:
- Jūs, karininkai, neblogi vyru-

kai, tik buki kažkokie...
- O jei jūs, civiliokai, tokie 

protingi, tai kodėl į darbą ne-
vaikščiojate rikiuote?

***

Senelis ir senelė stovi prie Ne-
ries. Senelis:

- Oi, mano akiniai įkrito į Ne-
muną!

- Čia ne Nemunas, o Neris.
- Matai, aš be akinių visiškai 

nieko nematau.

***

Vyras įsiveržia į parduotuvę ir 
sako :

- Kas mano žmonai vietoj dan-
tų pastos pardavė universalių kli-
jų ?

Vienas pardavėjas nedrąsiai 
atsiliepia. Vyras prieina prie jo, 
paspaudžia ranką ir sako :

- Ačiū, brolau, pagaliau namie 
ramybė !....

***

Tėvas klausia sūnaus:
- Ką šiandien veikėte mokyklo-

je?
- Per chemiją studijavome 

sprogstamąsias medžiagas.
- O ką rytoj veiksite mokyklo-

je?
- Kokioje mokykloje, tėveli?

rugpjūčio 27 - 29 d. delčia
mėnulis

šiandien

rugpjūčio 29 d.

rugpjūčio 30 d.

rugpjūčio 28 d.

vardadieniai

Monika, Tolvydas, Aušrinė, 
Cezarijus.

Augustina, Tarvilas, Steigvilė.

Adolfas, Sabina, Barvydas, 
Gaudvydė, Beatričė.

Feliksas, Kintenis, Augūna, 
Adauktas, Gaudencija, 
Laimis, Joris, Vesta.

rugpjūčio 30 d. jaunatis

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400.

Užsisakę ,,Anykštą“ 2020 - iesiems metams 
mokėkite tik už 11 mėnesių - vieno mėnesio 

prenumeratą gausite dovanų. 
(Akcija galioja iki rugpjūčio 31 dienos)

„anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 72 (88)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 60

„Anykšta“ šeštadieniais 45

atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse 
ir „anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 57
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 46

„Anykšta“ šeštadieniais 40

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę 
visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.

AKCIJA!

Taupus moka mažiau!

Paskutinė savaitė pasinaudoti 
prenumeratos akcija!

Atkelta iš 1 psl.

Ž.Ovsiukas - žymiausias šių 
laikų Anykščių sporto žmogus. 
Jis septynerius metus (2009-2016 
m.) dirbo Lietuvos plaukimo 
rinktinės vyriausiuoju treneriu. 
Ž.Ovsiukas išugdė trijų olimpi-
nių žaidynių dalyvį, Pasaulio ir 
Europos čempionatų prizininką 
Giedrių Titenį.

Ž.Ovsiukas Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centro direktoriumi 
dirbti pradėjo 2016-ųjų pavasarį. 
G.Blažienė į direktoriaus pava-
duotojo pareigas atėjo kiek vėliau, 
į Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centro direktoriaus pavaduotojos  
pareigas ji pakviesta iš J.Biliūno 

gimnazijos, kur ilgus metus dirbo 
kūno kultūros mokytoja. 

Bene jau bus pora mėnesių, kai 
Anykščiuose sklandė kalbos, kad 
Ž.Ovsiukas neįtinka naujai rajono 
valdžiai, todėl žinia apie jo pasi-
traukimą iš Kūno kultūros ir spor-
to centro vadovo pareigų nebuvo 
kaip perkūnas iš giedro dangaus.  
Tačiau pats Ž.Ovsiukas, regis, yra 
nusprendęs nuoskaudų nelieti ir 
atsisveikinti gražiuoju. ,,Anykš-
tai“ jis sakė, kad ,,gavo tokį pa-
siūlymą, kurio negalėjo atsisaky-
ti“. ,,Gavau geresnį pasiūlymą. 
Aš visada už rotaciją. Tikiuosi, 
kad naujasis Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centro vadovas 
įneš kažką naujo, tikiuosi, kad ir 

Traukiasi Anykščių sporto centro vadovai
aš kažką naujo įnešiau. O sporto 
centro veiklai mano ir pavaduo-
tojos išėjimas iš darbo įtakos ne-
turės: treneriai yra profesionalai, 
patys žino, ką jiems reikia daryti“, 
- ,,Anykštai“ sakė Ž.Ovsiukas.

Treneris neatskleidė, koks tas 
,,geresnis pasiūlymas“. Gali būti, 
kad Ž.Ovsiukas išvyks iš Lietu-
vos, jo kvalifikacijos treneriui 
neturėtų būti sudėtinga pasirašyti 
kontraktą su plaukimo klubu ar 
net kažkurios valstybės plauki-
mo rinktine. Priminsime, jog il-
gus metus Ž.Ovsiuko treniruotas 
G.Titenis prieš trejus metus išvyko 
į Austriją, kur tęsia profesionalo 
karjerą. 2016-aisiais Ž.Ovsiukas 
buvo kviečiamas į Austriją kartu 

su savo mokiniu, tačiau tą kartą jis 
pasirinko sėslesnį gyvenimą.

Apie G.Blažienės pasitraukimą 
iš darbo Ž.Ovsiukas aiškino, kad 
tai yra tik sutapimas. ,,Ji keičia 
gyvenamąją vietą. Tik sutapimas, 
kad mes kartu išeiname iš darbo“,  
- tikino Ž.Ovsiukas.

Laikinąja Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centro vadove 
paskirta Snieguolė Paulaitienė. 
Ž.Ovsiukas ją įvardijo ,,persona-
lo vadove“, tačiau įstaigos inter-
netiniame puslapyje nurodoma, 
kad S.Paulaitienė dirba ,,sekreto-
re-referente“. Ji Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centrui laikinai 
vadovaus tol, kol bus paskirtas 
nuolatinis direktorus.    

sprintas
Futbolas. Sekmadienį baigėsi 

du mėnesius vykusios Anykščių 
rajono futbolo lygos 7x7 pirmeny-
bės. Finalinių mačų metu aikštėje 
virė atkaklios kovos ir net trijuose 
mačuose prireikė baudinių serijų. 
,,Paguodos taurė“, dėl kurios grū-
mėsi ketvirtfinalio etape iškritusios 
ekipos, atiteko KKSC atstovams, 
kurie 5:1 nugalėjo ,,Be šansų" ko-
mandą. Rungtynėse dėl 7-8 vietų 
,,Teradentos“ ir ,,Traupio“ susi-
tikimas baigėsi lygiosiomis 1:1, 
o po baudinių serijos triumfavo 
,,raudonieji“(3:1). Trečiąją vietą 
užėmė ,,Ukmergės“ komanda, kuri 
atlaikė varžovų atakas (0:0) ir bau-
dinių metu 5:4 nugalėjo ,,Kaima-

nus“ (Molėtai). Finale ietis surėmė 
,,Penkiasdešimt“ ir ,,Veteranų“ 
ekipos. ,,Mėlynieji“ du kartus po 
P.Želiabino įvarčių pirmavo, ta-
čiau patyrę žaidėjai parodė valią ir 
tikslūs S.Pesliako smūgiai nulėmė 
lygų rezultatą 2:2. Baudinių serijo-
je su įtampa geriau susitvarkė ,,Ve-
teranų“ komanda, kuri 3:2 palaužė 
varžovus ir tapo 2019 metų ARFL 
lygos čempione. Apdovanojimų 
ceremonijoje buvo apdovanoti ir 
geriausi kiekvienos komandos žai-
dėjai: ,,Teradentos“ - R.Paulauskas, 
,,Traupio“ - T.Urbonas, ,,Be šansų 
- D.Paurys, KKSC - D.Bugailiškis, 
,,Kaimanų“ - E.Leščius, „Ukmer-
gės"- A.Sipavičius, „Penkiasde-
šimt“ - M.Jurgelionis, ,,Veteranų“ 

- R.Savickas. Čempionų puolėjui 
atiteko ir rezultatyviausio pirme-
nybių žaidėjo titulas (11 įvarčių). 
Rezultatyviausi ARFL žaidėjai: 
R.Savickas (,,Veteranai“) - 11, 
N.Remeika (,,Ukmergė“) - 9, 
M.Adomavičius (,,Ukmergė“), 
D.Bugailiškis (,,Veteranai“), 
K.Kolosovas (,,Ukmergė“) - 
po 6, D.Paurys (,,Be šansų“), 
M.Jurgelionis (,,Penkiasde-
šimt“), T.Viburys (,,Kaima-
nai“), M.Valančiūnas (KKSC), 
P.Želiabinas (,,Penkiasdešimt“) 
- 5, A.Masiulionis (,,Penkiasde-
šimt‘‘), V.Kučinskas (,,Ukmer-
gė“), K.Šimkus (,,Penkiasde-
šimt“), S.Pesliakas (,,Veteranai“) 
- po 4.

Biatlonas. Riaubičiuose (Bal-
tarusija) vyko pasaulio vasaros 
biatlono čempionatas, kuriame 
dalyvavo trys anykštėnai, o tarp 
jų - ir KKSC atstovas Linas Ba-
nys. Pirmąją varžybų dieną atle-
tai kovojo supersprinto rungtyje. 
L.Banys, startavęs jaunimo grupė-
je, sėkmingai pasirodė kvalifika-
cijoje bei pateko tarp 30 geriausių 
sportininkų. Finale anykštėnas už-
ėmė 17 vietą (2 baudos ratai). Vyrų 
grupėje Vytautas Strolia prašovė 
du kartus ir galutinėje rikiuotėje 
užėmė 12 vietą. Sprinto rungtyje 
L.Banys finišavo 35-as, V.Strolia 
- 15-as, Lukas Jakeliūnas - 48-as. 
Paskutinėje persekiojimo rungtyje 
V.Strolia užėmė 8 vietą.


