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Aldona ir Stanislovas Svirskai: 
„Tada buvome - žmogus prie žmogaus“

Lina DAPKIENĖ
- Kaip Jūs gyvenate? 
Stanislovas: - Sveikata dar leidžia 

savo daržą įdirbti, biteles prižiūrėti. 
Aldona: - Gaila, kad nelabai kaip 

pagyvenusiais žmonėmis rūpina-
masi. Mūsų „Senjorų klube“ yra 18 
žmonių. Niekas mūsų neremia. Pa-
tys po 6 eurus per metus sumokam 
į savo klubo biudžetą – tai visos 
pajamos. Be to, likome be patalpų, 
be salės. Ištisus keturiolika metų 
rinkdavomės parapijos salėje, turė-
jom savo kambarį, nemažai inven-
toriaus, arbatos servizus. Kur viską 
pasidėti, laikyti? Padeda Kavarsko 
pagrindinė mokykla-daugiafunkcis 
centras, biblioteka – ten susiren-
kam, parepetuojam. Buvęs Kavars-
ko seniūnas A. Gansiniauskas man 
vis sako: „Tik neapleisk!“ Ne, ne-
apleisiu, nenoriu, kad žmonės užsi-
sklęstų. Labai daug vienišų senjorų 
yra – tai vienintelė galimybė jiems 
išeiti iš namų, pabendrauti. Svar-
biausia – nenuvertinti žmogaus, kol 
jis dar gali, kol turi noro ir jėgų. Kai 
„Senjorų klubas“ šventė penkioli-
kos metų jubiliejų, parodėme dviejų 
dalių komediją pagal Rojų Mizarą 
„Prašvilpta laimė“. Noriu kartu su 
mokiniais pastatyti 
„Atžalyną“. 8 psl.Kavarskiečiai Stanislovas ir Aldona Svirskai vienas be kito neįsivaizduoja nei savo, nei Kavarsko 

kultūrinio gyvenimo.                     Autorės nuotr.

Kavarske gyvenantys Stanislovas (86 m.) ir Aldona (81 m.) Svirskai pelnytai gali būti vadinami 
meninės saviveiklos veteranais. Retos muzikinės klausos ir puikiai išlavintos atminties pedagogas, 
filologas, muzikantas Stanislovas turi beveik 70 metų muzikavimo patirtį, o režisierė Aldona, 60 
metų dirbusi kultūros srityje, jau 16 - tus metus vadovauja Kavarsko „Senjorų klubui“ .

Kalbantis apie ilgametę kultūrinę veiklą, tarnavimą kitiems, muzikavimą, statomus spektaklius, 
pomėgius, Stanislovas pacitavo Tomą Venclovą: „Labai gaila, bet tai nutolo pasroviui į nebūtį“. 

Deklaruojančių ūkininkų mažėja, 
o plotų - daugėja Robertas ALEKsIEjūNAs

robertas.a@anyksta.lt

Rajono ūkininkai įvairių išmokų kasmet gauna 17 - 18 milijonų eurų.

Nuo trečiadienio, spalio 16 dienos, ūkininkams pradedama 
mokėti tiesioginių išmokų avansinė dalis. 

Šiemet paraiškas gauti išmokas už deklaruotas žemės ūkio 
naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius Anykščių rajone pateikė 
apie 3 tūkst. ūkininkų.

Deklaruojančių mažiau, 
tačiau didėja plotai

Anykščių rajono savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Vir-
mantas Velikonis ,,Anykštai“ sakė, 
kad Anykščių rajono ūkininkai 
pastaraisiais metais gauna įvairių 
išmokų už 17 - 18 mln. eurų.

Nacionalinė mokėjimo agentūra 
informuoja, kad visas avansines 
išmokas planuoja išmokėti spa-
lio mėnesį, nes jau atlikta didžioji 

dauguma būtinų patikrinimų. Kaip 
skelbiama pranešime, avansinių 
išmokų sulauks ūkininkai, kurių 
pateiktose paraiškose nebuvo nu-
statyta neatitikimų ar jie buvo iš-
spręsti. 

Tačiau jei pareiškėjai žalinimo 
atitikčiai skirtuose plotuose augina 
azotą kaupiančius augalus, jiems 
iškart bus mokamos galutinės iš-
mokos.

5 psl.

Girtą kūdikį 
pagimdžiusi 
surdegiškė stojo 
prieš teismą

2 psl.

Viešintų bokšto 
perkėlimas 
kainuotų 
milijonus

3 psl.

Skiemonyse 
veikianti įmonė 
atsisako 
komunalinin-
kams mokėti už 
šiukšles

4 psl.

Televizijos bokštas viešintiškių iš 
proto neišvarė

Valdas MACIJAUSKAS, 
viešintiškis, gydytojas: 

„...Bet ir psichozių Viešinto-
se nefiksavau...“ 

3 psl.

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58;  
(8-686) 33036.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, 
portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Pavaduotojas. Įvyko UAB 
,,Anykščių vandenys“ direktoriaus 
pavaduotojo konkursas. Šias par-
eigas nuo lapkričio 1-osios užims 
38-erių Egidijus Šileikis, iki šiol 
dirbęs ,,Anykščių vandenų“ van-
dentvarkos inžinieriumi. Konkursui 
registravosi 5 asmenys, tačiau tik 2 
iš jų atitiko kvalifikacinius reikala-
vimus ir galėjo varžytis konkurse.  
E.Šileikis buvo LSDP kandidatu į 
Anykščių rajono tarybą šių metų 
pavasarį vykusiuose savivaldybės 
Tarybos rinkimuose, tačiau į Tary-
bą išrinktas nebuvo. UAB ,,Anykš-
čių vandenys“ direktorius Alvydas 
Gervinskas be pavaduotojo dirbo 
daugiau nei metus.

Stotelė. Utenos regiono atliekų 
tvarkymo centras pranešė, kad spa-
lį Anykščiuose, Vairuotojų gatvėje, 
pradėjo veikti dalijimosi daiktais 
stotelė. Stotelėje galima palikti 
daiktus, kurie nebėra reikalingi, ta-
čiau dar gali būti naudingi kitiems, 
arba nemokamai pasiimti kitų gy-
ventojų paliktus daiktus. Čia galima 
palikti dar veikiančius ir tinkamus 
naudoti elektros prietaisus, įvairius 
namų apyvokos daiktus, baldus, 
žaislus, knygas, dviračius ir kt.

Popietė. Pirmadienį Anykščių 
rajono savivaldybės vadovai daly-
vavo Padėkos popietėje su Anykš-
čių rajono kultūros įstaigų vado-
vais. Susitikime buvo pasidžiaugta 
Anykščių rajono savivaldybės įver-
tinimu Lietuvos savivaldybių aso-
ciacijos apdovanojimuose ,,Auksi-
nė krivūlė“.

Paroda. Lietuvos architektų są-
junga Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešojoje bibliotekoje atidarė ap-
žvalginę parodą - konkursą. Joje 
kviečiama susipažinti su geriau-
siais 2017-2018 metų Lietuvos ar-
chitektų darbais.

Prizas. Anykščių seniūnijos Ku-
niškių bibliotekoje-bendruomenės 
namuose  kasmetiniame  šaškių 
turnyre varžėsi 10 porų žaidėjų. 
Pirmosios vietos nugalėtojas Sau-
lius Bartkevičius laimėjo tris keba-
bus. Turnyrą organizavo Piktagalio 
bibliotekininkė, o prizais pasirūpi-
no Piktagalio bendruomenė.
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Temidės svarstyklės
Smurtas. Spalio 19 dieną,  apie 

20.40 val., Troškūnų seniūnijos 
Gudelių kaime, namuose, mote-
ris (g. 1988 m.), būdama neblaivi 
(nustatytas1,35 prom. girtumas), 
spyrė savo  vyrui (g. 1981 m.) (nu-
statytas 1,51 prom. girtumas) į kak-
tą, taip sukeltas fizinis skausmas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Mo-

teris sulaikyta ir uždaryta į areštinę.  

Konfliktas. Spalio 19 dieną,  
apie 20.40 val., Troškūnų seniūni-
jos Gudelių kaime, namuose, vyras 
(g. 1981 m.), būdamas neblaivus 
(nustatytas 1,51 prom. girtumas), 
smurtavo žmonos (g. 1988 m.), (nu-
statytas 1,35 prom. girtumas) atžvil-
giu, jai sukeldamas fizinį skausmą. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 

sulaikytas ir uždarytas į areštinę.  

Areštinė. Spalio 20 dieną, apie 
19.22 val., Anykščiuose, Statybi-
ninkų g., vyras (nustatytas 2,14 
prom. girtumas), (g. 1989 m.) 
smurtavo prieš žmoną (nustatytas 
1,84 prom. girtumas), (g. 1989 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 

areštinę.

Vagystė. Spalio 18 dieną,  apie 
13.50 val., vyras (g. 1972 m.), at-
vykęs į jam priklausančią sodybą 
Kavarsko seniūnijos Repšėnų kai-
me pastebėjo, kad pavogtas jam 
priklausantis automobilis (auto-
vežis) ,,Mercedes Benz“. Padaryta 
6000 eurų žala. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Kariai. Dešimtys šarvuotų-
jų mašinų su amerikiečių kariais 
pirmadienį iš Sirijos įvažiavo į 
Irako Kurdistaną, pranešė nau-
jienų agentūros AFP žurnalistai. 
Atsitraukianti kolona Tigro upę 
kirto Fiš Chabūro sienos perėjoje 
netoli Turkijos sienos, pakeliui į 
autonominio Kurdistano regiono 
sostinę Arbilį, kur yra amerikie-
čių bazė. Jungtinės Valstijos spa-
lio 13 dieną paskelbė išvedančios 
iš Sirijos šiaurės rytų regiono 1 
tūkst. ten buvusių amerikiečių 
karių. Pranešimas pasirodė penk-
tą Turkijos puolimo prieš kurdų 
Liaudies apsaugos dalinius (YPG) 
dieną. Spalio 7-ąją prezidento Do-
naldo Trumpo įsakymu JAV ka-
riai Sirijos šiaurėje atsitraukė nuo 
Turkijos sienos, taip sudarydami 
sąlygas turkų puolimui prieš kur-
dų pajėgas, kurias Turkija laiko 
jos teritorijoje veikiančių kurdų 
sukilėlių „teroristine atšaka“. Puo-
limas ketvirtadienį buvo sustabdy-
tas paskelbus ugnies nutraukimą, 
dėl kurio susiderėjo Vašingtonas. 
Sekmadienį AFP korespondentas 
matė 70 šarvuočių koloną su ka-
rine įranga ir JAV vėliava, lydimą 
sraigtasparnių ir važiuojančią pro 
Sirijos miestą Tel Tamerą.

Neskirs. Policijos generalinis 
komisaras Linas Pernavas nebus 
skiriamas antrai kadencijai, patvir-
tino premjero ir vidaus reikalų mi-
nistrės atstovai. „Galiu patvirtinti, 
kad L. Pernavas nebus skiriamas 
antrai kadencijai“, – BNS pir-
madienį sakė ministro pirminin-
ko Sauliaus Skvernelio atstovas 
Tomas Beržinskas. L. Pernavas 
policijos vadovu penkerių metų 
kadencijai buvo paskirtas 2014 
metų lapkričio 11 dieną. Vidaus 
reikalų ministrė Rita Tamašunie-
nė sakė, kad jis įgyvendino jam 
pavestas užduotis, tačiau „vadovų 
kaita – tai sveikas požiūris“. Mi-
nistrės komentarą BNS perdavė 
jos atstovė spaudai Božena Zabo-
rovska-Zdanovič. Pagal dabartinę 
tvarką, policijos generalinį komi-
sarą skiria prezidentas, gavęs Vy-
riausybės teikimą. Remiantis šia 
tvarka Vyriausybė turėtų nuspręsti 
teikti pasiūlymą prezidentui Gita-
nui Nausėdai atleisti L. Pernavą. 
Lapkritį įsigalios nauja procedūra, 
pagal kurią naują policijos vadovą 
paskirs pats Ministrų kabinetas. 
Vyriausybės atstovai kol kas neį-
vardijo, kas bus skiriamas naujuo-
ju policijos generaliniu komisaru.

Brexit. Faktas, kad Jungtinės 
Karalystės premjeras Borisas 
Johnsonas nepasirašė laiško su 
prašymu trims mėnesiams atidėti 
„Brexit“ terminą, neturi poveikio 
jo teisėtumui, ir Europos Sąjun-
ga šį prašymą svarsto, pirmadienį 
pareiškė Europos Komisija. Britų 
politikams toliau kivirčijantis dėl 
„Brexit“, B. Johnsonas buvo par-
lamento priverstas prašyti trims 
mėnesiams atidėti spalio 31-ąją 
numatytą šalies išstojimą iš ES. B. 
Johnsonas šeštadienį vėlai vakare 
nusiuntė Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkui Donaldui Tuskui nepa-
sirašytą laišką ir antrą žinutę, kad 
nepritaria atidėjimui. EK atstovė 
Mina Andrejeva pirmadienį sakė, 
kad „pirmininkas D. Tuskas pa-
tvirtino šeštadienį gavęs prašymą 
dėl atidėjimo ir, kaip pats nurodė, 
šiuo metu konsultuojasi su 27 ES 
narėmis“. Pasak M. Andrejevos, 
ES jau pradėjo praėjusią savaitę su 
B. Johnsonu pasiekto „Brexit“ su-
sitarimo ratifikavimo procesą. 

Girtą kūdikį pagimdžiusi surdegiškė stojo prieš teismą
Klaipėdos apylinkės teismui perduota byla dėl uostamiestyje 

pagimdyto neblaivaus kūdikio, pranešė Generalinė prokuratūra. 
Byloje kaltinamoji, 36-erių kūdikio motina iš Troškūnų seniūnijos 
Surdegio kaimo,  kaltinama sunkiu jo sveikatos sutrikdymu dėl 
neatsargumo.

„Ikiteisminio tyrimo duomenų 
visuma leidžia pagrįstai manyti, 
kad kaltinamoji kūdikio vystymosi 
proceso metu elgėsi nerūpestingai, 
nesilankė pas gydytojus, nesido-
mėjo vaisiaus raida bei galimais ri-
zikos veiksniais, vartojo alkoholį“, 
– rašoma pranešime.

Surinkus pirminę informaciją, 
ikiteisminis tyrimas prokuratūros 
iniciatyva buvo pradėtas balandžio 
17 dieną. Ikiteisminį tyrimą atliko 
Klaipėdos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Kriminalinės 

policijos sunkių nusikaltimų tyri-
mo valdybos tyrėjai, jam vadovavo 
Klaipėdos apygardos prokuratūros 
Pirmojo baudžiamojo persekioji-
mo skyriaus prokurorai.

Bylos duomenimis, šių metų 
balandį moteris, apsvaigusi nuo 
alkoholio, pagimdė kūdikį, kurio 
kraujyje buvo nustatyta mirtina 
alkoholio koncentracija – 4,09 
promilės. Dviejų su puse kilogra-
mų gimusi mergytė buvo gydoma 
reanimacijoje. 

Girtą kūdikį pagimdžiusi mo-

teris iš Surdegio prieš pusantrų 
metų išvyko gyventi į Telšius. Dar 
gyvendama Surdegyje, ji pagimdė 
pirmąją dukrą, tačiau dėl nuolat 
besitęsiančių moters girtuoklysčių 
mažylė atsidūrė vaikų globos na-
muose.

Gimdyti į Klaipėdą moteris 
buvo atvežta Telšių greitosios 
pagalbos automobiliu šių metų 
balandžio 10 dieną. Gimdyvei 
buvo nustatytas 2 prom. girtumas. 
Įtariama, kad moteris gėrė viso 
nėštumo metu. Ligoninėje ji buvo 
neadekvati, medikų atžvilgiu nu-
siteikusi agresyviai. 

Anot medikų, moteris pagim-
dė natūraliai, vos per pusvalandį. 
Ištyrę gimusio kūdikio kraują, 
medikai buvo priblokšti - nauja-
gimio kraujyje alkoholio koncen-

tracija buvo dvigubai didesnė nei 
motinos. Medikai kalbėjo, kad to 
Lietuvos medicinos istorijoje dar 
nėra buvę. Rodėsi, kad gimusį kū-
dikį kamuoja abstinencijos prie-
puoliai - jis buvo neramus, blaš-
kėsi ir verkė.

Tuoj pat po gimdymo kūdikis 
buvo perkeltas į reanimacijos 
skyrių, lašelinėmis jo organizmas 
buvo valomas nuo alkoholio.

Anot medikų, girto gimusio 
kūdikio laukia lėtesnė socialinė 
raida, vaikystėje tokiems vaikams 
sunku sutelkti dėmesį, atsilieka jų 
protinė veikla.

Už žmogaus sužalojimą dėl 
neatsargumo Baudžiamasis ko-
deksas numato areštą arba laisvės 
atėmimą iki trejų metų.

-ANYKŠTA

Konservatoriai rinko valdžą, socdemai - 
kandidatą į Seimą

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį savaitgalį vyko Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščio-
nių demokratų (TS-LKD)  bei Lietuvos socialdemokratų partijos 
(LSDP) Anykščių skyrių visuotiniai susirinkimai. Konservatorių 
susirinkimas buvo rinkiminis - ataskaitinis.

TS-LKD Anykščių skyriaus 
pirmininku vienbalsiai perrink-
tas Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius. Partiečiai kėlė ir 
alternatyvią skyriaus pirmininko 
kandidatūrą - Daivą Žarskienę, ta-
čiau ji nusprendė pirmininko rinki-
muose nedalyvauti. S.Obelevičius 
turės keturias pavaduotojas - Primą 
Petrylienę, Oną Repečkienę, Jūratę 
Girnienę ir Gabrielę Griauzdaitę 
- Patumsienę. Visos jos buvo sky-
riaus pirmininko pavaduotojomis 
ir ankstesnėje kadencijoje. Anykš-
čių tremtinių lyderė P.Petrylienė 

šiemet sulaukė 90-ojo gimtadienio. 
Ji, ko gero, yra apskritai vyriausia 
šalies politikė, aktyviai užsiimanti 
visuomenine veikla. 

LSDP skyrius nusprendė kandi-
datu į Seimą Anykščių - Panevėžio 
apygardoje kelti Anykščių rajono 
tarybos narį, Anykščių PSPC di-
rektorės pavaduotoją, gydytoją 
Kęstutį Jacunską.

TS-LKD skyrius susirinkime 
taip pat diskutavo apie partijos 
kandidatą į Seimą. Dabartinio 
Seimo narys Sergejus Jovaiša jau 
prieš kurį laiką tvirtai pareiškė, 

Realu, jog 2020-ųjų metų Seimo rinkimuose Anykščių-Panevė-
žio apygardoje varžysis konservatorė Gabrielė Griauzdaitė - Pa-
tumsienė ir socialdemokratas Kęstutis Jacunskas.

kad vienmandatėje apygardoje 
nebesivaržys. Konservatoriai sa-
vaitgalį partijos kandidato į Seimą 

netvirtino, tačiau apie realiausią 
pretendentę Gabrielę Griauzdaitę - 
Patumsienę  buvo kalbėta.  

Dviračių takui reikalingus sklypus matuos 
dar kartą

Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Mažojo dviračių tako nuo Karalienės liūno iki Anykščių 
miesto ribos įrengimas užsitęs dėl valdininkų tarpusavio ne-
susikalbėjimo.

Tam, kad šis dviračių takas būtų 
įrengtas, visuomenės poreikiams 
dar pernai buvo numatyta  paimti 
1 ha 27 arus žemės. Žemės sklypus 
visuomenės poreikiams numatyta 
paimti iš žemės savininkų Ažuože-
rių, Pašventupio bei Šeimyniškių 
kaimuose. Skaičiuojama, kad iš 
viso reikalinga žemė apims 16 že-
mės sklypų. Už paimamus žemės 
sklypus žemės savininkams žada-
mos kompensacijos.

Rugsėjį Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direkto-
rė Ligita Kuliešaitė su Valstybės 
žemės fondu pasirašė papildomą  
susitarimą, kuriame išdėstyta, kad  
Valstybės žemės fondo Geodezijos, 
žemėtvarkos ir teritorijų planavimo 
skyrius, kuris yra dviračių takui 

reikalingų žemės sklypų paėmimo 
visuomenės poreikiams projekto 
rengėjas ir įgyvendintojas, nebuvo 
informuotas ir neturėjo informaci-
jos, kad Nacionalinės žemės tarny-
bos Anykščių skyrius atliko papil-
domą kadastro duomenų tikrinimą 
žemės sklypuose, kurie yra paima-
mi visuomenės poreikiams. Dėl 
šios priežasties Valstybės žemės 
fondo Geodezijos, žemėtvarkos ir 
teritorijų planavimo skyriaus spe-
cialistai tikrinimo aktuose nurodė, 
kad žemės sklypuose esantys keliai 
turi būti išskirti kaip bendrojo nau-
dojimo keliai.

Konstatuota, kad  visuomenės 
poreikiams paimami skypai bus 
matuojami iš naujo, išlaikant sklypų 
matavimo procedūras ir nustatytus 

terminus. Anykščių rajono savival-
dybės administracijos ir Valstybės 
žemės fondo susitarime nurodoma, 
kad paslaugos terminas pratęsiamas 
iki 2020-ųjų metų spalio 15 dienos.

Mažojo dviračių tako nuo Ka-
ralienės liūno iki Anykščių mies-

to ribos projekto tikslas - sukurti  
dviračių žiedą, kad anykštėnai ir 
miesto svečiai  iki Anykščių galė-
tų atvažiuoti dviračiais, persikelti 
per Šventosios upę įrenginėjamu 
,,beždžionių“ tiltu ir kita puse grįžti 
atgal į miestą.

Karalienės liūną bus lengva pasiekti dviračiu.
Anykščių regioninio parko nuotr.
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komentarai Televizijos bokštas viešintiškių iš proto neišvarė
Viešintų miestelio gyventojai baiminasi, kad keičiant higienos 

normas ir didinant televizijos bokšto siųstuvo galią bus kenkia-
ma žmonių sveikatai. Pasak viešintiškių, jau ir dabar šalia bokšto 
gyvenančių žmonių namuose ,,radiatoriai groja, o šviesos pačios 
užsidega“. 

Pašnekovų klausėme, ką jie mano apie televizijos bokšto sklei-
džiamos spinduliuotės poveikį žmonių sveikatai. 

Viešintiškiai 
sveiki ir 
ilgaamžiai

Valdas MACIJAUSKAS, vie-
šintiškis, gydytojas: 

,,Viešintose gydytoju dirbu 25-
erius metus. Nepastebėjau, kad 
pas mus būtų daugiau sergančių 
onkologinėmis ar širdies ligomis. 
Na dar gal tą spinduliuotę galima 
pritempti prie psichozių... Bet ir 
psichozių Viešintose nefiksavau. 
Ramus miestelis, kuriame daug 
ilgaamžių. Rašau receptus 80-ies, 
82-ejų, 84-erių metų žmonėms. 
Turime 96-erių metų moterį. 
Nėra infarktų, viskas ramu, gerą 
vandenį geriam. Tai, kas vyksta 

Alytuje, - suprantu, kad tai tikrai 
tragedija.“

  

Gal ir žemė yra 
ploščia

Algimantas KLEIVA, fizikas, 
UAB,,Imenza“ interneto projek-
tų vadovas: 

„Viešintų bokšto TV siųstuvo 
galia yra 1000 vatų (o tai mažiau 
nei elektrinio virdulio) arba 1 Kw, 
ir ji per menka, jog sukeltų išma-
tuojamą poveikį žmogui. Nebent 
žmonės 5 ar 6 mėnesius gyventų 
tose pačiose patalpose, iš kurių 
TV signalas skleidžiamas. Viešin-
tose gyvenamieji namai yra gal už 
200 metrų nuo TV bokšto, o TV 

signalas skleidžiamas iš siųstuvo, 
esančio per 100 m aukštyje. Teig-
ti, jog Viešintų TV signalas daro 
išmatuojamą poveikį viešintiškių 
sveikatai, yra tas pats, kas tikė-
ti, jog Žemė yra plokščia. Realiai 
kalbėti apie viešintiškių sveikatos 
sutrikimus dėl TV signalų galima 
būtų tik tuomet, jei siųstuvo galia 
siektų bent 40 ar 70 kilovatų. O jei 
Viešintose radiatoriai groja ar lem-
pikės pačios užsidega, visai verta 
skambinti į elektros tinklus ir pa-
prašyti patikrinti įtampas. Galimas 
dalykas, jos viršys leistiną ribą.“  

 

Kas gins 
gyventojų 
interesus?

Vaiva DAUGELAVIČIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja: 

,,Jeigu buvo pažeistos higienos 
normos – vadinasi, poveikis žmo-
gaus sveikatai yra. Juk konkrečios 
higienos normos nustatomos ne 
todėl, kad kas nors sugalvojo ir be 

mokslinio pagrindo, ,,iš lempos" 
ėmė ir kažką nustatė. Sakote, kad 
tas higienos normas didins, nes jos 
Lietuvoje griežtesnės nei Europoje. 
Kažin į kurią Europos dalį lygiuo-
jamės?  Gal į Bulgariją ir Rumuni-
ją? Apskritai higienos normų didi-
nimas man keistokai atrodo. Kieno 
iniciatyva jos didinamos? Turbūt 
verslo atstovų... Kažkas juk turėtų 
ginti ir gyventojų interesus.“  

Kaip Merkinės 
piramidė

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, gamti-
ninkas: 

,,Į mane nesikreipė nei viešin-
tiškiai, nei televizininkai. Nieko 
apie šias problemas nežinau. Ką 
galėčiau pasakyti apie televizijos 
bokšto skleidžiamos spinduliuotės 
poveikį žmonių sveikatai? Tiek 
pat, kiek apie Merkinės piramidės 
poveikį žmogaus sveikatai. Nieko 
pie tai nežinau, nesuprantu ir nega-
liu vertinti.“

-ANYKŠTA

spektras Viešintų bokšto perkėlimas 
kainuotų milijonus
Viešintiškiams nerimaujant dėl šiame miestelyje esančio tele-

vizijos bokšto skleidžiamų signalų padarinių žmonių sveikatai, 
AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centras“ (trumpinys -,,Telecen-
tras“) atstovų paklausėme, ar galingo siųstuvo nebūtų galima iš-
kelti iš miestelio į negyvenamas teritorijas. 

Iš bendrovės komunikcijos vadovo Valdo Kaminsko gavome 
atsakymą, jog vargu ar toks variantas galėtų būti svarstomas dėl 
kainos.  

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

,,Viešintų stotyje yra visa rei-
kiama infrastruktūra radijo signa-
lų siuntimo veiklai vykdyti, tad 
vidurinių bangų siųstuvas čia įren-
giamas ne pirmą kartą. Perkelti 
siųstuvą (stotį)  kainuotų  ne vieną 
milijoną EUR , nes naujai viduri-
nių bangų stočiai reikėtų naujo 
žemės sklypo, pastatyti naują 120 

metrų aukščio anteną, naują pasta-
tą siųstuvui, atvesti elektros kabe-
lius ir signalų perdavimo linijas.

Mes gerai suprantame Viešintų 
bendruomenės rūpestį ir stengia-
mės į jį reaguoti. Bendraujame 
elektroniniu paštu ir telefonu su 
vietos seniūnija, dalyvaujame Na-
cionalinio visuomenės sveikatos 

centro organizuojamuose elektro-
magnetinės spinduliuotės mata-
vimuose. Kita vertus, nenorime 
sutikti su NVSC atliktų matavimų 
metodika ir jų rezultatais, taip pat 
turime pagrįstų klausimų dėl hi-
gienos normos, reguliuojančios 
spinduliuotę ir elektromagnetinį 
lauką tame dažnių ruože, kuriame 
veikia Viešintų siųstuvas, pagrįstu-
mo. Šie klausimai šiuo metu spren-
džiami atitinkamose institucijose. 
Taip pat norime atkreipti dėmesį į 
faktą, kad nelaukdamas institucijų 
sprendimų ,,Telecentras“ savo ini-
ciatyva sumažino siųstuvo galią 7 
procentais“, - ,,Anykštai“ išdėstė 
,,Telecentro“ atstovas.

Priminsime, jog Visuomenės 
sveikatos centro Anykščių skyrius, 
gavęs viešintiškių skundą, patikri-
no elektromagnetinę spinduliuotę 
Viešintose, Televizijos gatvėje. 
Buvo nustatyta, kad spinduliuo-
tė viršija higienos normas. Todėl  
AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos 
centras“ skyrė pusės minimalios 
baudos dydžio baudą - 70 eurų. 
Šeštadienio ,,Anykštoje“, įvar-
dydami baudos dydį, suklydome: 
parašėme, jog ,,Telecentrui“ buvo 
skirta 35 eurų bauda, kai iš tikrųjų 
skirta perpus didesnė bauda. Bau-
dą ,,Telecentras“ sumokėjo, tačiau 
teismuose bylinėjasi dėl matavimų 
metodikos.   

Į ,,Anykštos“ klausimą apie  
mokslinius tyrimus dėl siųstuvo 
skleidžiamų radijo bangų povei-
kio žmonių sveikatai ,,Telecen-
tro“ atstovas neatsakė, tik nurodė, 

kad ,,mes savo veikloje remiamės 
atitinkamomis Lietuvos higienos 
normomis ir kitais teisės aktų rei-
kalavimais, kuriuos nustato kompe-
tentingos valstybės institucijos.“

Priminisme, jog kaip tik šiuo 
metu darbo grupė baigia atlikti 
higienos normų pakeitimo projek-
tą. Naujos higienos normos bus 
liberalesnės, bus leidžiama didinti 
siųstuvo galingumą. 

,,Telecentro“ atstovas ,,Anykš-
tai“ nurodė, kad Viešintų siųstuvas 
šiuo metu yra galingiausias Lietu-
voje. ,,Bet gerokai galingesnis  vi-
durinių bangų siųstuvas (500 kW) 
buvo įrengtas Sitkūnuose, Kauno 
rajone. Iki 1997 metų juo buvo 
transliuojama Lietuvos radijo I 
programa, vėliau ,,Baltijos Bangų 
radijas“, - nurodė ,,Telecentro“ at-
stovas V.Kaminskas. 

Viešintų siųstuvas yra galingiausias Lietuvoje.

Viešintų bokšto antena yra 
beveik 200 metrų aukščio.

Autoriaus nuotr.

Skiepai. Sveikatos apsaugos mi-
nisterija (SAM) siekia įteisinti skie-
pus vaistinėse, numatyti galimybę 
skiepyti ir akušeriams bei slaugyto-
jams. SAM nuo 2023-iųjų taip pat 
siūlo įvesti licencijas visiems svei-
katos priežiūros specialistams. Ga-
limybė patiems priimti sprendimą 
skiepyti sveikus pacientus akuše-
riams ir slaugytojams sveikatos ap-
saugos ministro Aurelijaus Verygos 
įsakymu numatoma jau kitą savaitę. 
Šiuo metu minėti medicinos dar-
buotojai skiepus atlieka tik po kitų 
specialistų konsultacijų ir siuntimų. 
Tuo metu teisės aktų pataisoms, 
įteisinančioms išplėstinės praktikos 
vaistininkus, taip pat įvedančioms 
licencijas visiems sveikatos prie-
žiūros specialistams, dar turėtų pri-
tari Vyriausybė ir Seimas. Tikimasi, 
kad pataisos įsigaliotų po metų. A. 
Veryga sako, kad šiuo metu norintis 
pasiskiepyti žmogus, net ir būdamas 
sveikas, privalo laukti eilėje pas šei-
mos gydytoją, tad įvedus naujovę, 
medikams sumažėtų darbo krūvis ir 
atsirastų laiko kitiems darbams. 

Prekyba. JAV prezidento Do-
naldo Trumpo administracija gina 
savo agresyvią prekybos politiką 
ir kartu aiškina, jog daugelis šalių 
turi didinti valstybės išlaidas, kad 
paskatintų pasaulio ekonomikos 
augimą. Iždo sekretorius Stevenas 
Mnuchinas pareiškė, kad Jungtinių 
Valstijų prekybos politika, kurią 
įgyvendinant buvo nustatyti im-
porto muitai milijardų JAV dolerių 
vertės prekėms iš Kinijos ir kitų 
šalių, siekiama pagerinti pasaulio 
prekybos taisykles. S. Mnuchino 
teigimu, keik anksčiau įvykusio-
se JAV ir Kinijos derybose dėl 
prekybos buvo padaryta „didelė 
pažanga“ dėl pirmojo prekybos su-
sitarimo etapo. Tačiau išsamesnės 
informacijos apie tai, kas įtraukta į 
dalinį susitarimą, nebuvo paskelb-
ta, todėl rinkose baiminamasi, jog 
šalims vis dar yra toli iki galutinio 
susitarimo. JAV iždo sekretorius 
taip pat paragino biudžeto perteklių 
turinčias šalis, tokias kaip Vokietija 
ir Kinija, labiau prisidėti prie pasau-
lio ekonomikos augimo skatinimo 
ir didinti valstybės išlaidas. „Di-
dieji ūkiai turi imtis veiksmų, kad 
tvirtai paremtų investicijas, darbo 
vietų kūrimą ir vidaus ekonomikos 
augimą“, – pareiškė jis. TVF pro-
gnozuoja, jog pasaulio ekonomika 
šiemet padidės 3 proc. ir prieaugis 
bus mažiausias per dešimtmetį. Ki-
tąmet augimas turėtų paspartėti iki 
3,4 proc., tačiau tebebus lėtesnis 
negu 2018-aisiais, kuomet sudarė 
3,6 procento.

Tankai. Į Lietuvą pirmadienį 
atvyko pusmečiui šalyje dislokuo-
jamo Jungtinių Valstijų batalio-
no sunkioji technika. Traukiniais 
į Pabradę atvežti aštuoni tankai 
„Abrams“ ir 21 pėstininkų kovos 
mašina „Bradley“, BNS sakė ka-
riuomenės atstovas majoras Gin-
tautas Ciunis. Dar kelios dešimtys 
tankų bus atgabenti artimiausiomis 
savaitėmis. Anot krašto apsaugos 
ministro Raimundo Karoblio, JAV 
dalinio atvykimas demonstruoja, 
jog tokio dydžio pajėgų disloka-
vimas nebėra tabu. Maždaug 500 
JAV sausumos pajėgų karių Lietu-
voje treniruosis iki pavasario. Pa-
sak ministro, šios pratybos JAV da-
liniui svarbios treniruojantis pajėgų 
atgabenimą iš jūrų uosto į mokymų 
vietą, jų metu kariai susipažins su 
jiems nauja geografija ir gamtos 
sąlygomis.

-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.)

Ar Anykščiams lemta tapti indeksų bei reitingų lyderiais?
Lietuvos laisvosios rinkos instituto paskelbtame Lietuvos savivaldybių indekse Anykščių rajono 

savivaldybė  pastebimai pakilo į aukštesnę poziciją - iš 50-51 į 36 - 39 vietas. Anykščiai šiame in-
dekse atsidūrė vienose gretose su tas pačias pozicijas užėmusiomis Ukmergės, Jonavos bei Joniškio 
rajono savivaldybėmis. Anykščiams iš Utenos apskrities savivaldybių pavyko aplenkti Visaginą, 
Molėtus, Zarasus bei Ignaliną. 

Anykščių rajono savivaldybė Lietuvos savivaldybių indekse šiemet iš viso aplenkė 15 mažųjų 
šalies savivaldybių.

Mažųjų savivaldybių indekse šiemet lyderis nesikeičia: pirmauja Klaipėdos rajono, antroje pozicijoje 
yra Kauno rajono, trečią ir ketvirtą vietas dalijasi Druskininkų ir Mažeikių rajono savivaldybės.

Kaip vertinate tokius Anykščių rajono savivaldybės pasiekimus? Ar tai reiškia, kad gyvenimas 
Anykščių rajone gerėja? Kaip manote, ar Anykščiams kada nors pavyks aplenkti mažųjų savival-
dybių indekso lyderius?

Taigi aha!: „Ameriką mes irgi 
kažkada bandėme pavyti ir aplenk-
ti... Pridusom ir tiek.“

Papartis: „Visi rėkė, kad Tubis 
su komanda nieko nepadarė, bet 
savivaldybės reitingai pakilo.Ti-
kriausiai laisvosios rinkos institu-
tas vertino ne šios valdžios penkių 
mėnesių rezultatus.“

Ofšoras: „Vienas iš Laisvosios 
rinkos instituto steigėjų yra Darius 
Mockus iš MG Baltic, kas automa-
tiškai šio instituto autoritetą ir nuo-

monę sulygina su nuliu.“

Taigi: „Į tą savivaldybių indeksą 
tikriausiai įeina ubagystės indek-
sas, korupcijos indeksas, nepotiz-
mo indeksas, emigracijos indeksas, 
biurokratijos klestėjimo indeksas, 
savivaldybių biudžetų švaistymo 
indeksas. Štai pagal tuos indeksus 
savivaldybės tikriausiai ir konku-
ruoja, kuri kurią aplenks.“

ili 0v8: „Reitingas niekaip ne-
koreliuoja su realiu Anykštenų 
gyvenimu! Ir tas pakilimas lentas 

tiesiog, kad Tubio valdžia nebemo-
ka pašalpų žmonėms. Atleido daug 
svetimų iš savivaldybės įmonių... 
O gyventojai jau nebeemigrauja, 
nes nebėra kam emigruoti. Be to, 
skirtumo tarp 50 ar 36 vietų tiesiog 
nėra. Nes bet kokiu atveju tai nei-
giama statistika. Už kurią turi būti 
atsakingi mūsų Merai ir Adminis-
tracijos direktorius. Bet net čia su-
vokti mums sunku.. Tad kaip galim 
tapti lyderiu? Jei net nepajėgiam 
pripažinti savo klaidų ir bejėgiš-
kumo.“

Dirbama dėl reitingų..?: „Pvz., 
yra mokyklų reitingai, ir ką daro 
kai kurios mokyklos? Tiesiog iš-
meta prastai besimokančius, arba 
jiems sukuria ,,draugiška atmosfe-
rą“ ir jie patys išeina. Wow, moky-
klos reitingas pakilo..!!!“

Kokie reitingai?: „Kai įmonės 

bankrutavo ir užsidarė, kai visai 
nebeliko darbo Anykščiuose iš-
skyrus valdišką, tada Anykščiai 
reitinguose pakilo. Pirma vieta 
garantuota, jei uždarytume ir savi-
valdybę, o prie įvažiavimo į miestą 
pastatytume šlagbaumą su spyna.“

Skiemonyse veikianti įmonė atsisako 
komunalininkams mokėti už šiukšles

Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Skiemonyse veikianti UAB ,,Liepsnolita ir Ko“ jau dvejus me-
tus atsisako su UAB Anykščių komunalinis ūkis sudaryti atliekų 
surinkimo ir tvarkymo sutartį. Apie tai kalbėta Anykščių rajono 
savivaldybėje vykusiame pasitarime. 

UAB ,,Liepsnolita ir Ko“ vadovas Remigijus Janavičius 
,,Anykštai“ sakė, kad bendrovė ir toliau neketina UAB Anykščių 
komunalinis ūkis mokėti už šiukšles, o komunalininkus vadina 
mafijos atstovais. 

UAB Anykščių komunalinis ūkis Atliekų tvarkymo padalinio 
laikinoji vadovė Vida Mačionienė sakė, kad su Skiemonyse vei-
kiančią UAB ,,Liepnsolita ir Ko“ ,,kariauja“ jau dvejus metus.

,,Yra įmonė, Skiemonių se-
niūnas irgi žino, ,,Liepsnolita ir 
Ko“. Po šiai dienai niekaip mes 
su jais nesusitariame“, -  Anykš-
čių rajono savivaldybėje vyku-
siame pasitarime, kalbėdama 
apie sutarčių sudarymą dėl atlie-
kų surinkimo ir išvežimo, atkrei-
pė dėmesį UAB Anykščių komu-
nalinis ūkis Atliekų tvarkymo 
padalinio laikinoji vadovė Vida 
Mačionienė.

,,Anykštai“ paskambinus į 
UAB ,,Liepsnolita ir Ko“, atsi-
liepęs vadovas R.Janavičius aiš-
kino, kad bendrovė neatsisako 
mokėti mokesčio už atliekas ir 
kalbėjo apie kitas priežastis, ko-

dėl nesikalba su Anykščių komu-
nalininkais.

,,Mes neatsisakome mokėti už 
atliekas. Mes norime pasirinkti 
kitą paslaugos teikėją. Pas mus 
tik buitinės šiukšlės, keli maiše-
liai. UAB Anykščių komunalinis 
ūkis dešimt kartų pakėlęs paslau-
gos kainą. Man nepatinka pri-
siminti sovietų laikus. Konkreti 
mafija. Net Seimo pirmininkas 
yra pasakęs, kad komunalinis yra 
mafija. Mes neturime pasirinki-
mo, neturime teisės pasirinkti. Už 
atliekas moku dešimčiai Lietuvos 
komunalinių ūkių Panevėžyje, 
Kėdainiuose ir kituose miestuo-
se. Kaina, aišku, ne visur tenkina. 

O čia atvažiavo iš UAB Anykščių 
komunalinio ūkio, pasakė dešimt 
kartų didesnę kainą... Aš norėčiau 
pasirinkti privačią firmą. O čia 
tau sako, kad mokėsi tiek, kiek 
mes tau pasakysim“, - emocingai 
kalbėjo R.Janavičius.

Paklaustas, kur bendrovė deda 
kad ir nedidelį kiekį sukauptų 
atliekų, R.Janavičius tikino, kad  
jomis atsikrato civilizuotu būdu.

,,Mes tuos porą maišelių buiti-
nių atliekų išsivežame į Panevė-
žį, - patikino UAB ,,Liepsnolita 
ir Ko“ vadovas. 

Nepatenkintas dabartine ko-
munalinių atliekų surinkimo bei 
tvarkymo sistema, R.Janavičius 
taip pat ragino žurnalistus nepa-
miršti šios temos.

,,Tokia betvarkė toje sistemoje, 
jūs rašykit, kažką darykit“, - sakė 
R.Janavičius.

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis Atliekų tvarkymo padalinio 
laikinoji vadovė V. Mačionienė 
,,Anykštai“ sakė, kad su UAB 
,,Liepsnolita ir Ko“ bendros kal-
bos neranda jau dvejus metus.

,,Vyksta susirašinėjimai, vyks-
ta diskusijos, atsisakoma vykdyti 
prievoles“, - teigė V.Mačionienė.

Pasak V.Mačionienės, Anykš-
čių rajone gyvenantys gyventojai 
ir čia veikiančios įmonės privalo 
paklusti Anykščių rajono tarybos 
priimtiems sprendimams ir nau-
dotis ta komunainių atliekų surin-
kimo bei tvarkymo paslauga, kuri 
yra teikiama Anykščių rajone.

,,Vienintelė išimtis yra tai-
koma pakuotėms (popieriaus, 
plastiko), jas gyventojai gali 
priduoti jas superkančioms įmo-
nėms patys, tačiau kitas atliekas 
jie privalo priduoti UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis“, - aiškino 
V.Mačionienė.

Pagal Vyriausybės nutarimą, 
gyventojai ir įmonės moka už 
pastovias komunalinių atliekų 
sąnaudas ir kintamąją įmokos 

dalį už atliekų paėmimą ir atliekų 
tvarkymą, t. y. faktinį mišrių ko-
munalinių atliekų paėmimą). 

Pastovios komunalinių atliekų 
sąnaudos, t. y. pastovi įmokos 
dalis – mokama visada, nepai-
sant to, asmuo atitinkamoje vie-
toje faktiškai gyvena ar ne. Tai 
– nuo komunalinių atliekų kie-
kio nepriklausančios komunali-
nių atliekų tvarkymo sąnaudos 
(pavyzdžiui, atliekų tvarkymo 
infrastruktūros objektų (atlie-
kų sąvartyno, atliekų apdoro-
jimo įrenginių, didelių gabari-
tų atliekų surinkimo aikštelių) 
nusidėvėjimo (amortizacijos) 
sąnaudos, bendrosios veiklos ir 
administracinės sąnaudos).

Tačiau galima atsisakyti mokė-
ti už atliekas kintamąją įmokos 
dalį (mokestį už atliekų paėmimą 
ir atliekų tvarkymą, t. y. faktinį 

mišrių komunalinių atliekų paė-
mimą). Kintamosios įmokos de-
damosios nemoka nekilnojamojo 
turto objektų savininkai arba jų 
įgalioti asmenys, savivaldybių 
nustatyta tvarka deklaravę, kad 
tam tikrą laikotarpį (ne trumpes-
nį kaip vienas metų ketvirtis ir ne 
ilgesnį kaip vieneri metai) nebus 
naudojamasi nekilnojamojo turto 
objektu ir iš šio objekto tuo lai-
kotarpiu komunalinės atliekos 
nebus surenkamos.

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis Atliekų tvarkymo padalinio 
laikinoji vadovė V. Mačionienė 
sakė, kad Anykščių rajone yra ir 
daugiau įmonių, kurios nemoka 
už šiukšles, tačiau teigė, kad ko-
munalininkai šiuo metu intensy-
viai dirba, kad neliktų ne tik už 
šiukšles nemokančių įmonių, bet 
ir gyventojų.

Komunalininkai ir vietos valdžia siekia, kad Anykščių rajone 
nebeliktų tų, kurie už šiukšles nemoka.
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Derliaus šventė Vaitkūnuose  Vytautas BAGDONAs       

Šeštadienį, spalio 19-ąją, Vaitkūnų kultūros namuose įvyko Rudens šventė „Kai derlius pareina namo“.

Besirenkantys į jau tradicija ta-
pusį renginį vestibiulyje pirmiau-
sia išvydo iš moliūgų sudėliotą, 
linksmai nusiteikusį „Dėdę Der-
lių“, kuris, atrodė, kvieste visus 
kviečia į rudeninę šventę. Čia pat 
veikė ir įspūdingų gamtos vaizdų 
fotografijų paroda „Sustok, aki-
mirka žavinga!“, kurią parengė 
ir suteikė galimybę ją pirma visų 
pamatyti renginio Vaitkūnuose da-

lyviams muziejininkas, žurnalistas 
Vytautas Bagdonas.  Rudeniškos 
saulės spindulių nutviekstoje sa-
lėje puikavosi įspūdingo dydžio 
įvairios daržų, laukų ir sodų gėry-
bės, taip pat ir visokiausios gamtos 
keistenybės, gražios paskutinių, 
dar šalnų nepakąstų žalumynų 
kompozicijos. 

Pasveikinusi susirinkusius į 
bendrą būrį,  renginio organizato-

rė, Anykščių kultūros centro Vait-
kūnų skyriaus padalinio vadovė 
Aldona Bagdonienė pabrėžė nuo 
senų senovės kaimuose vyravusią 
tradiciją pasibaigus darbymečiui, 
derliui parkeliavus į aruodus, pasi-
kieminėti, susiburti, pailsėti, drau-
gėje pasilinksminti. Ir kaip žem-
dirbiško triūso, sodiečių darbuose 
išlieto prakaito, gausaus derliaus 
simbolį renginio vedėja visiems 

pasiūlė paragauti po riekelę na-
minės duonos.  O  tada prasidėjo 
visokiausi konkursai, kuriuose 
sumanumą, rankų miklumą, są-
moningumą turėjo progą išbandyti 
visi norintys. O mįslių, klausimų, 
užduočių, konkursų buvo ne tiktai 
linksmų, įdomių, išradingų, bet ir 
gana „suktų“, reikalaujančių išmo-
nės, nuovokumo. Ir viskas „suko-
si“ apie darbą, derlių, gamtą, sodų, 

laukų ir daržų gėrybes. Savaime 
suprantama, visų laukė atitinkami 
prizai ir siurprizai, taip pat susiję 
su rudeniu ir derliumi. Ir, žinoma, 
pralaimėjusių nebuvo, tądien kul-
tūros namų salėje nugalėjo visi. 

Nuotaikingą koncertą Rudens 
šventės proga Vaitkūnuose atliko 
Kupiškio parapijos muzikinis ko-
lektyvas „Šaltinis“, vadovaujamas 
Broniaus Petronio.

Iš renginio organizatorės, kultūros darbuotojos Aldonos Bagdonienės (dešinėje) rankų – simbolinė 
duona, kurios visi paragavo po riekelę.

Moterys varžėsi gėlių puokščių komponavimo konkurse. 

Rudens šventės dalyvių belaukiant... Fotonuotraukų paroda 
„Sustok, akimirka žavinga!”                               Autoriaus nuotr.

Deklaruojančių ūkininkų mažėja, o plotų - daugėja

(Atkelta iš 1 psl.)

Nuo gruodžio 1 d. pareiškėjų 
sąskaitos bus papildytos likusia 
išmokų dalimi. Galutinis išmokų 
mokėjimo terminas – kitų metų 
birželio 30 d.

Anykščių rajono savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Vir-
mantas Velkonis pastebėjo, kad 
deklaruojančių žemės ūkio nau-
dmenas ir kitus plotus bei gyvulius 
skaičius sumažėjo, tačiau jis yra 
labai nežymus.

,,Kiekvienais metais deklaruo-
jančiųjų mažėja. Tačiau daugėja 
deklaruojamų plotų. Žmonės įsi-
savina tuos plotus, kurie per 20 
Lietuvos nepriklausomybės metų 
buvo apleisti ir vėl juos pritaiko 
žemės ūkio veiklai“, - pastebėjo 
V.Velikonis.

Pievų šienavimas - irgi žemės 
ūkio veikla

Pasiteiravus, kiek iš teikiančių 
deklaracijas iš tiesų vykdo žemės 
ūkio veiklą, o ne tik nušienauja 
pievas, Anykščių rajono savival-
dybės Žemės ūkio skyriaus vedė-
jas V.Velikonis sakė: ,,Šienavimas 
ir priežiūra vis tiek yra žemės ūkio 
veikla. Svarbu neužleisti žemės. 
Nesvarbu, kad į salotas nededa tos 
žolės, bet vis tiek tai yra žemės 
ūkio veikla. Kiek yra tokių ,,sofos“ 
ūkininkų, žino tik ,,penki žydai 
Niujorke“.

Metai blogi ne visiems 
ūkininkams

Kalbėdamas apskritai apie žemės 
ūkio situaciją Anykščių rajone šiais 

metais, Anykščių rajono savivaldy-
bės Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
V.Velikonis sakė, kad esktremalios 
gamtinės sąlygos labiausiai palietė 
sodininkus ir uogų augintojus.

,,Ūkininkai nukentėjo nuo šalnų. 
Galima sakyti, kad jų derlius šie-
met - perpus mažesnis nei įprastais 
metais. O gyvulininkystė... Aišku, 
ji kenčia kiekvienais metais nuo 
pašarų trūkumo, bet kenčia ir dėl 
nepalankių rinkos kainų. Dėl to 
žmonės traukiasi iš gyvulininkys-
tės. Žinoma, ir dėl sunkaus darbo. 
O užsiimantiems augalininkyste, 
sakyčiau, šie metai yra gana viduti-
niški ir gana neblogi, tik vasarojaus 
ir ankštinių kultūrų (žirnių, pupų) 
derlius šiemet blogas“, - kalbėjo 
V.Velikonis.

Tiesioginių išmokų dar 
nesulaukė

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Žilvinas Augustinavičius ,,Anykš-
tai“ sakė, kad paankstintos tiesio-
ginės išmokos ūkininkams yra la-
bai svarbios.

,,Šiais metais žemės ūkio pro-
dukcijos supirkimo kainos, paly-
ginti su ankstesniais metais, yra  
nukritusios, todėl nemažai ūkinin-
kų dar vengia parduoti savo pro-
dukciją tikėdamiesi, kad tos kainos 
dar paaugs. Rudenį apyvartinių 
lėšų visada trūksta, todėl tiesiogi-
nių išmokų labai laukiame. Tiesa, 
nors jos teoriškai pradėtos mokė-
ti, kol pasieks visus, kam jos pri-
klauso, tai turbūt ateis ir mėnesio 
galas. Kiek teko telefonu kalbėtis 
su Anykščių rajono ūkininkais, dar 
neteko girdėti, kad kuris tiesiogi-
nes išmokas jau būtų gavęs“, - sakė 
Ž.Augustinavičius.

Ūkinininkai irgi svarstė 
piketuoti

Paklaustas, kaip apskritai ūkinin-
kai vertina šalyje vykdomą žemės 
ūkio politiką,  Ž.Augustinavičius 
sakė, kad ūkininkus labiausiai ne-
ramina, kai jie yra pastebimi.

,,Vienas kolega yra sakęs, kad 
ūkininkams geriausia, kai jų niekas 
nemato. Pavyzdžiui, kad ir kalbant 
apie paramą pienininkystei. Jei val-
džia skiria paramą pieno ūkiams, 
tuomet tokia suma nukrenta ir pie-
no supirkimo kainos. Ta parama  
dažnai ūkininkui ne visada naudin-
ga“, - atskleidė Lietuvos ūkininkų 
sąjungos Anykščių skyriaus pirmi-
ninkas Ž.Augustinavičius.

Šalies valdžioje šiuo metu ,,vals-
tiečiai“, kurie lyg ir turėtų labiau 
girdėti ūkininkų balsą. Paklaustas, 
ar vietos ūkinininkai ,,spaudžia“ 
Anykščių rajono atstovą Seime 
Antaną Baurą, Ž.Augustinavičius 
kalbėjo: ,,Kiek įmanoma paspaus-
ti? Baura yra Baura. Jis gal ir ge-
ranoriškas ir norėtų kažką kitaip 
padaryti, bet dabartinis naujasis 
Žemės ūkio minis-
tras siūlo vienaip, 
o ,,karavanas“ 
vis tiek žygiuoja. 
Toks ir paspaudi-
mas.“

Šalyje kylant 
streikų bangoms, 
Ž.Augustinavičius 
prasitarė, kad Lie-
tuvos ūkininkų 
sąjunga taip pat svarstė rengti kaž-
kokią akciją.

,,Tačiau ar ta akcija nepasimestų 
kitų akcijų gausoje? Ir pedagogai 
ruošiasi streikuoti, ir ugniagesiai, 
ir dar visas būrys tikslinių grupių. 
Turbūt visiems nekaip atrodo kitų 

metų planuojamas biudžetas“, - 
sakė Ž.Augustinavičius.

Neramina supirkimo kainos

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Ž.Augustinavičius kalbėjo, kad 
metai ūkininkams buvo sudėtingi 
ne tik dėl klimatinių sąlygų - saus-
ros.

,,Negana to, dar tos produkcijos 
kainos žemos. Prieš keletą metų  
tos supirkimo kainos lietingą rude-
nį buvo tikrai geros, tik tos produk-
cijos negalėjome paimti“, - sakė 
Ž.Augustinavičius.

Per mažas smulkių ūkių 
rėmimas

Praėjusių metų nušalintojo 
Anykščių rajono mero Kęstučio 
Tubio veiklos ataskaitoje, apžvel-
giant žemės ūkio padėtį Anykščių 
rajone, skelbiama, kad ūkininkau-
jančiųjų ženkliai mažėja. Pagrin-
dinė to priežastis, kaip nurodoma 
ataskaitoje, per mažas smulkiųjų 

ūkių rėmimas.
P e r n a i 

Anykščių rajo-
ne registruotos 
4027 žemės 
ūkio valdos, ku-
rių plotas suda-
rė 79 tūkst.141 
ha., vidutinis 
valdos plotas 
siekė 20,57 ha.

Skaičiuojama, kad pernai galvi-
jus savo ūkiuose laikė 876 ūkinin-
kai.

Anot Anykščių rajono savival-
dybės Žemės ūkio skyriaus vedėjo 
V.Velikonio, šiuo metu rajone po-
puliariausia yra augalininkystė.

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirminin-
kas Žilvinas Augustinavičius 
dar negirdėjęs, kad kažkas iš 
rajono ūkininkų jau būtų šie-
met gavęs tiesiogines išmokas.

„...Baura yra Baura. Jis 
gal ir geranoriškas ir no-
rėtų kažką kitaip padary-
ti, bet dabartinis naujasis 
Žemės ūkio ministras siū-
lo vienaip, o ,,karavanas“ 
vis tiek žygiuoja...“ 

Anykščių rajono savival-
dybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Virmantas Velikonis 
pastebėjo, kad šie metai gan 
neblogi buvo užsiimantiems 
augalininkyste.
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MOZAIKA

sprintas

AVINAS. Šią savaitę turėtų išsi-
spręsti bendrus interesus liečiančios 
problemos. Ir, jei diskusijos metu 
kalbėsite atvirai, nesusipratimų tu-
rėtumėte išvengti. Galimi gana žy-
mūs pokyčiai tarnyboje ar versle.

JAUTIS. Jums atrodo, kad jūsų 
gyvenimas šiek tiek susipainiojo? 
Nesibaiminkite, viskas labai greitai 
pasikeis. Šiomis dienomis nutiks 
kažkas tokio, kas atneš į jūsų kas-
dienybę daugiau polėkio, nei tikė-
jotės. Taigi, pasiruoškite staigme-
noms!

DVYNIAI. Šią savaitę jausitės 
pakankamai pasitikįs savimi. kad ti-
kėtumėte ir kitais. Kelionė savaitės 

pradžioje bus sėkminga. Antroje sa-
vaitės pusėje nesitikėkite per daug 
iš giminaičių - jie nežino realios 
jūsų padėties ir poreikių.

VĖŽYS. Savaitės pradžioje ypač 
jautriai reaguosite į agresyvų ap-
linkinių elgesį. Savaitės viduryje 
neturėsite daug laiko apmąstymams 
- sprendimus turėsite priimti greitai. 
Gali tekti ir paspėlioti, pasikliauti 
intuicija.

LIŪTAS. Su šia savaite jums 
atsivers įdomus šansas užkariauti 
naujas teritorijas. Ilgai nesvarsty-
kite, o čiupkite jį. Labai greitai pa-
matysite, kad iš to daug kas išeis. 
Jūsų partneris gali turėti finansinių 
problemų.

MERGELĖ. Pirmadienį dėl 
anksčiau patirto streso gali pablo-
gėti savijauta. Savaitės viduryje 
nesugalvokite keisti darbo ar prašy-
ti didesnio atlyginimo. Savaitgalį į 
galvą gali šauti gera mintis, vėliau 
atnešianti nemažą pelną.

SVARSTYKLĖS. Aplinkiniai 
stengiasi iš jūsų kuo daugiau suži-
noti, patys nieko už tai neduodami. 
Nesirūpinkite dėl savo padėties. 
Taip gerai, kaip jūs, apie reikalus 
nėra nė vienas informuotas. Tik leis-
kite ir kitiems iš to turėti bent šiek 
tiek naudos. Galite sulaukti daug ir 
įvairių pasiūlymų. Neskubėkite jų 
priimti gerai neapsvarstęs.

SKORPIONAS. Savaitės pra-
džioje seksis įtikimai kalbėti ir daryti 

įtaką kitiems. Nesivaržykite priimti 
pagalbą savaitės viduryje - tai ne-
suvaržys nei jūsų savarankiškumo, 
nei nepriklausomybės. Nesistenkite 
būti visų galų meistras - įsiklausyki-
te į profesionalų žodžius.

ŠAULYS. Pirmoje savaitės pu-
sėje sugebėsite kontroliuoti bent 
kelis procesus iš karto. Antradienį 
turėtumėte ištaikyti trumpą, bet in-
tensyvią atokvėpio valandėlę. Patys 
svarbieji sprendimai laukia darbo 
savaitės pabaigoje.

OŽIARAGIS. Savaitės pradžio-
je gali išaugti jūsų populiarumas 
ir autoritetas. Ketvirtadienį laukia 
svarbus dalykinis susitikimas. Nau-
ji žmonės, naujos pažintys reiškia 
originalias idėjas ir įdomias pers-

pektyvas. Romantiškas nuotykis sa-
vaitgalį gali turėtu ne visai malonių 
padarinių.

VANDENIS. Šią savaitę spręsis 
jūsų galimybės pasinaudoti savo 
padėties privalumais. Beje, galite 
gauti daugiau nei kada nors tikėjo-
tės.Savaitės viduryje gali tekti už-
siimti įdomiu ir pelningu projektu. 
Savaitgalį šeimos nariai gali ypač 
pasigesti jūsų dėmesio.

ŽUVYS. Kai kuriems reikalams 
tiesiog dar neatėjo laikas tvarkyti, 
todėl nesukite dėl jų jau dabar sau 
galvos. Kodėl? Todėl, kad jūs nega-
lite to nei paskubinti, nei nuo savęs 
nustumti. Palikite viską ramybėje 
ir, pamatysite, atėjus laikui viskas 
susitvarkys.

Lietuvoje fiksuoti šilumos 
rekordai – sekmadienį tempera-
tūra perkopė 20 laipsnių

Lietuvoje sekmadienį daugely-
je vietų buvo užfiksuoti šilumos 
rekordai, o didžiausią šilumos 
pliūpsnį pajuto Kybartų, Varėnos 
ir Tauragės apylinkių gyventojai – 
čia termometro stulpelis buvo per-
kopęs 20 laipsnių, pranešė Lietu-
vos hidrometeorologijos tarnyba.

„Vakar daug kur šalyje buvo 
fiksuota spalio 20-os dienos rekor-
dinė temperatūra. Šilčiausia buvo 
Kybartuose – čia temperatūra sie-
kė 20,2 laipsnio. 20 laipsnių taip 
pat buvo Varėnoje, Tauragėje“, 
– BNS pirmadienį sakė sinoptikė 
Alva Nagelytė.

Šilti orai turėt tęstis ir artimiau-
siomis dienomis.

Pirmadienį bus debesuota su pra-
giedruliais, šiaurinėje šalies dalyje 
daug kur palis. Oras šils iki 12–17 
laipsnių, šalies pietuose vietomis 
iki 19 laipsnių.

Antradienį vietomis numatomas 
nedidelis lietus, naktį ir rytą kai 
kur rūkas. Temperatūra naktį 7–12, 
dieną 14–19, pietryčiuose kai kur 
iki 20 laipsnių šilumos. 

Rusijoje pavėlavęs keleivis 
pranešė apie lėktuve esą padėtą 
bombą

Rusijos Ulan Udėje šeštadienį į 
skrydį pavėlavęs keleivis pranešė 
apie lėktuve esą padėtą bombą, to-
dėl į Maskvą skridusiam laineriui 
teko atlikti avarinį nusileidimą, 
pranešė oro bendrovė.

„Buriatijos teisėsaugos instituci-
joms pavyko operatyviai atpažinti 
skambinusį asmenį. Paaiškėjo, kad 
tai – į skrydį pavėlavęs 43 metų 
Dmitrijus Gavrilovas. Jis buvo su-
laikytas einantis iš viešbučio Ulan 
Udėje“, – pranešė oro linijų ben-
drovė „Smartavia“.

Pasak bendrovės, 8 val. 20 min. 
Maskvos (ir Lietuvos) laiku ano-
nimas telefonu pranešė Ulan Udės 
tarnyboms apie „Smartavia“ laine-
ryje, valanda anksčiau išskridusia-
me į Rusijos sostinę, esą paslėptą 
sprogmenį.

„Aviacijos bendrovės vadovybė 
nusprendė nutupdyti orlaivį arti-
miausiame oro uoste. 10 val. 43 
min. lėktuvas „Boeing 737“ nusi-
leido Krasnojarske. Dėl anonimo 
skambučio buvo skubiai suakty-
vintos oro erdvės gynybos tarny-

bos“, – pažymima pranešime.
Lėktuve buvo 141 keleivis, 

įskaitant 10 vaikų ir šešis įgulos 
narius.

Šiuo metu keleivių bagažą rem-
damosi aviacijos taisyklėmis tikri-
na saugumo pajėgos. Vėliau laine-
ris tęs reisą planuotu maršrutu.

NASA: pirmą kartą moterų 
astronaučių komanda išėjo į 
atvirą kosmosą 

Penktadienį prasidėjo pirmas 
moterų astronaučių išėjimas į atvi-
rą kosmosą per visą astronautikos 
istoriją, matyti NASA parodytame 
transliacijos įraše.

JAV astronaučių Christinos 
Koch ir Jessicos Meir misija ofi-
cialiai prasidėjo 11 val. 38 min. 
Grinvičo (14 val. 38 min. Lietu-
vos) laiku. Per ją iš Tarptautinės 
kosminės stoties į kosmosą išėju-
sios astronautės turės pakeisti ga-
lios reguliatorių.

„Christina, jau galite išeiti iš 
tambūro“, – pasakė ryšį su erdvė-
laiviu palaikanti inžinierė Stepha-
nie Wilson. 

Misiją astronautės pradėjo nuo 
įprastinio skafandrų ir jungčių pa-
tikrinimo, paskui patraukė į darbo 
vietą atvirame kosmose.

Po kelių minučių su žurnalistais 
kalbėjęs NASA administratorius 
Jimas Bridenstine'as atkreipė dė-
mesį į šio įvykio simbolinę reikš-
mę.

„Norime užtikrinti, kad kosmo-
sas būtų atviras visiems žmonėms, 
ir tai yra dar vienas svarbus įvykis, 
žymintis šią evoliuciją“, – kalbėjo 
jis.

„Turiu 11 metų dukterį. Noriu, 
kad ji žinotų turinti tokias pačias ga-
limybes, kokias augdamas žinojau 
turintis aš“, – sakė J. Bridestine'as.

Pirma tokia misija turėjo įvykti 
kovo mėnesį, tačiau ją teko atidėti, 
nes NASA turėjo tik vieną vidutinio 
dydžio astronautų kostiumą. Tuo-
met numatytą užduotį atliko mišrus 
abiejų lyčių astronautų duetas. 

-BNS

Sekmadienį šalyje daug kur fiksuota dienos rekordinė tem-
peratūra.          BNs nuotr.
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Jojimas. Anykščių KKSC žir-
ginio sporto atstovai išbandė jė-
gas turnyre Šiauliuose. Šio miesto 
arenoje surengtose konkūrų var-
žybose trečiąją vietą užėmė Adri-
ja Braknytė (atvira klasė, kliūčių 
aukštis – 100 cm, žirgas Vizirius), 
kuri nusileido tik dviem latvių 
raitelėms. Jorilė Petrauskaitė tarp 
39 dalyvių (atvira klasė, kliūčių 
aukštis – 100 cm) užėmė 18 vietą 
(žirgas Regbis), Rokas Opulskis 
(atvira klasė, kliūčių aukštis – 100 
cm) – 30 vietą (žirgas Kalipsė), 

Paulius Uogela (atvira klasė, kliū-
čių aukštis – 100 cm) – 36 vietą 
(Largo Mg).

Riedslidės. Dviračių take prie 
Puntuko akmens vyko Lietuvos 
taurės ketvirto etapo varžybos 
riedslidėmis, kuriame puikiai 
pasirodė Anykščių KKSC slidi-
ninkai. Savo amžiaus grupėse 
pirmąsias vietas iškovojo Matas 
Gražys, Eglė Savickaitė, Erdas 
Grybė, Edvinas Šimonutis ir Jau-
nius Drūsys. Fausta Repečkaitė 
finišavo antra, Paulius Januškevi-
čius – trečias.

Šaškės. Praėjusį savaitgalį Del-
tuvoje (Ukmergės raj.) vykusį ko-
mercinį šaškių turnyrą , kuriame 
dalyvavo 60 sportininkų, laimėjo 
anykštėnas Valdas Veršulis. At-
einantį savaitgalį V.Veršulis da-
lyvaus Daugpilyje (Latvija) vyk-
siančiame Baltijos šalių šaškių 
turnyre. 

Krepšinis I. RKL lygos orga-
nizatoriai oficialiai paskelbė artė-
jančio čempionato tvarkaraštį. Pir-
mąsias naujojo sezono rungtynes 
Anykščių „KKSC-Elmio“ krep-
šininkai žais spalio 25 dieną, kai 

išvykoje susitiks su „Jonava-2“ 
komanda (19.30 val.). Jau kitą 
dieną Ramūno Šližio auklėtiniai 
savo žaidimu džiugins krepšinio 
kovų pasiilgusius anykštėnus bei 
„Nykščio namų“ arenoje rungty-
niaus su Prienų KKSC komanda. 
Mačas prasidės 13.45 valandą. 
Lapkričio 8 dieną Anykščių klu-
bas Kaune kovos su „Žalgiris-3“ 
ekipa, o lapkričio 9 dieną vyks į 
Ignaliną, kad mestų iššūkį „Vilka-
kalnio“ žaidėjams. Lapkričio 15 
dieną „KKSC-Elmis“ vėl rungty-
niaus „Nykščio namų“ arenoje bei 
grumsis su Kaišiadorių „Savinge“ 

(19.15 val.). Įėjimas į „KKSC-El-
mio“ rungtynes  nemokamas.

Krepšinis II. Praėjusį penk-
tadienį jaunieji Anykščių KKSC 
krepšininkai (2007-2008 m.g.) 
žaidė MKL čempionato rungty-
nes Utenoje. Mače su vietos DSC 
ekipa vyko labai atkakli kova, ku-
riai prireikė ir pratęsimo. Deja, jo 
metu geriau žaidė uteniškiai, kurie 
šventė pergalę 67:64. Mūsiškių 
gretose puikias rungtynes sužai-
dė M.Judickas, pelnęs 25 taškus. 
A.Vogulis įmetė 9, M.Čerškus – 
8, M.Niaura – 7 taškus.
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Vyr. redaktorė

įvairūs

Vienvagę bulvių kasamają (395 eu), 
rusišką trivagį plūgą (210 eu),žirklinę 
šienapjovę (190 eu), 7m pločio kultiva-
torių (1650 eu), mėšlo transporterį (390 
eu), rusišką kūginę džiovyklą (3850 eu), 
2m tankinimo volus (470 eu), Pethus 
Gigant K - 531 (1650 eu), dubliai sudve-
jinimo - padangos 520 / 70 R 38 ratlan-
kio skersmuo (3000 + PVM), suvirinimo 
aparatas (trifazis) (220 eu), tarkavimo 
mašina (320 eu), obliavimo staklės (420 
eu), kempas (trifazis) (270 eu), trąšų 
barstytuvas BOG BALL (24m) talpa 2t 
(570 eu), sėjamoji AMAZONE 07/40 E 
(diskinė su kompaktoriumi) (3950 eu), 
kemridžio volius, sulankstomi, 4m pločio.

Tel. (8-670) 28997.

siūlo darbą
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 

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 valymas, įdėklų gamy-
ba, montavimas. Pristatomi kami-
nai. 

Tel. (8-656) 24531.

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.

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.

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. 

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.

teleloto Žaidimas nr. 1228 Žaidimo data: 2019-10-20 skaičiai: 13 
32 16 29 50 43 23 74 24 73 10 15 51 45 20 31 30 04 02 33 59 46 54 01 
72 58 75 25 22 52 55 56 36 35 05 21 66 19 (keturi kampai, eilutė, įstri-
žainės) 69 64 41 28 60 42 57 38 17 07 63 08 39 27 18 68 (visa lentelė) 
Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą len-
telę 16030.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 21.00€ 457 Užbraukus eilutę 
2.00€ 8926 Užbraukus keturis kampus 3.00€ 6109 Papildomi prizai 
Bilietas Prizas 197020 Automobilis TOYOTA RAV4 HYBRID 011*885 
Pakvietimas į TV studiją 033*498 Pakvietimas į TV studiją 027*801 
Pakvietimas į TV studiją 010*876 Pakvietimas į TV studiją

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

Brangiai - miškus. Domina įvai-
rūs miškai: kirtavietės, jaunuoly-
nai, brandūs. 

Tel. (8-655) 22880.

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

Tel. (8-641) 55554.

Brangiai įvairų mišką visoje 
Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus 
nuo 1 ha. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-607) 77923.

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

Tel. (8-608) 44340.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-670) 37592.

automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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.  

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 24 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime "Kaišiadorių" paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis viš-
taitėmis, bei kiaušinius pradėjusio-
mis dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. Spec. 
lesalai. Jei vėluosime, prašome pa-
laukti. 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 

Nebrangiai beržines, alksnines mal-
kas kaladėmis, trimetres, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Lapuočių malkas (3 m ilgio). Veža 
miškavežiu.

Tel. (8-600) 63820.

Kita

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.55 Eur. Motininų 
kiaulių skerdiena 1.80 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690. 

Ūkininkas - naminių vištų (broile-
rių) skerdieną (auginta šeriant na-
miniais pašarais). Kaina 4 Eur/kg. 
Parduoda antis ir žąsis. Atveža.

Tel. (8-608) 39334.

Kita

100 t kvietrugių ir miežių.
Tel. (8-670) 28997.

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.

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

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis 
progomis. Sveikinimo kaina – 20 eurų.

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

Tel. (8-686) 33036.

Iš nuotraukos darome 
portretus laidotuvėms

    
 (iki A4 formato). 

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai) 

Nuotraukos su 
rėmeliu 

 kaina – 15 eurų.

atnaujiname minkštus 
baldus: 

sofas, lovas, čiužinius, kėdes, 
kampus ir kitus. Keičiame 

spyruokles, poroloną, gobeleną, 
eko odą. Gaminame čiužinius. 

Pasiimame ir parvežame.
Tel.: (8-610) 10341

El.p.: atnaujinkbaldus@gmail.com
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vardadieniai

Donatas, Malvina, Severinas, 
Viltaras, Mingedė, Aliodija, 
Severas.

Sanginas, Ramvydė, Odilija.

Antanas, Daugailas, Švitrigailė, 
Rapolas, Gilbertas.

Krizantas, Švitrigaila, Vaigedė, 
Darija, Inga, Krizas.

Šeiminis barnis:
- Tavo visos draugės baisios!
- O tavo visi draugai geria!
-Tai todėl, kad tavo visos drau-

gės baisios!

***
- Greitoji?
- Taip.
- Greitai atvažiuokite. Mano 

žmonai prasidėjo baltoji karštinė!
- O kaip jūs nustatėte?
- Čia pilnas kambarys velnių, o 

ji nieko nemato...

***
Bendradarbis klausia savo kole-

gos: „Ar tavo žmona taip pat kal-
basi su savimi?“ - „Taip, bet ji to 
nepastebi. Jai atrodo, kad kalbasi 
su manimi“.

***
Iš morgo skambina į motociklų 

parduotuvę:
- Kiek šį mėnesį pardavei moto-

ciklų?
- Dvidešimt.
- Įdomu, kur dar trys…

***
- Žemė! - džiugiai šūkteli po lai-

vo katastrofos išsigelbėjęs kelei-
vis, brisdamas į krantą.

- Mėsa! - džiaugiasi tenykščiai 
žmogėdros, lįsdami iš pakrantės 
krūmų.

***
Iš laiško redakcijai: „...o jūsų 

kryžiažodžiai žemina žmogaus 
orumą! Bandydamas juos išspręs-
ti, pasijuntu tikru idiotu!“

***
Teisėjas:
- Kodėl šovėte į tą žmogų?
- Pagalvojau, kad tai briedis.
- Ir kada supratote, kad yra 

atvirkščiai?
- Kada briedis pradėjo atsišau-

dyt.

(Atkelta iš 1 psl.)

- Kur esate gimę?
Stanislovas: - Kėdainių rajone, 

bet netrukus po mano gimimo šei-
ma persikėlė į Uteną gyvent, tad 
galima sakyti, kad esu iš Utenos. 
Esu iš keturių vaikų šeimos. 

Aldona: - Aš tikra žemaitė iš 
Šilalės rajono, Žvingių kaimo. O 
mūsų šeimoje buvo net aštuoni 
vaikai. 

- Stanislovai, nuo kada muzi-
kuojate? 

Stanislovas: - Nuo jaunystės. 
Pirmiausia buvo balalaika, akor-
deonas, tada armonika, birbynė. 
Kai jau pats buvau puikiai įgudęs, 
grodamas birbyne Vilniaus uni-
versiteto dainų ir šokių ansambly-
je, įkūriau vienintelį rajone birby-
nininkų ansamblį. 

Aldona: - Jis ir dabar kasdien 
groja. Dabar maršų „era“ – Stasys 
groja gal 20 lietuvių karių dainų 
– maršų. Neseniai trečią armoniką 
nusipirko už 300 eurų. Ir birbyne 
pakankamai sudėtingas melodi-
jas išgroja – pirštai dar miklūs. 
Kaimynai šio daugiabučio labai 
geri – nieko nesako, nors kartais 
tikrai vėlai muzika mūsų namuose 
skamba. Vyras pats ir pataiso ins-
trumentą, jei koks gedimas būna. 
Kartais atneša į namus kas nors 
instrumentą, paprašo Stanislovo 
pataisyti.  

O šiaip jis moka ir dūdą pūsti, ir 
saksofonu groti. Gal daugiau kaip 
10 instrumentų būtų, kuriais jis 
geba muzikuoti. Truputį skaudu, 
kad jau nebepakviečia čia, Kavars-
ke, pagroti, pakoncertuoti. Juk per 
Jonines būtų visai kitokia nuotai-
ka, jei armonikos garsai skambėtų, 
tiesa? Jis iš „dūšios“ groja. Matyt, 
jį kai kas traktuoja kaip „buvusį, 
nusenusį“ – jau aštuoniasdešimt 
septintus metus eina. Amžius mu-
zikantui – ne kliūtis. 

- Žinoma! Po šio mūsų inter-
viu publikavimo, net neabejoju, 
Jus tikrai kvies, ir ne į vieną vie-
tą, ir ne į vieną renginį. Kokia 
yra jūsų specialybė? 

Stanislovas: - Studijavau Vil-
niaus universitete filologiją, da-
lyvavau šios aukštosios mokyklos 
dainų ir šokių ansamblyje. Daug 
ko ten išmokau.  

Aldona: - Aš pagal specialybę 
režisierė. Esu baigusi J. Gruodžio 
konservatoriją. 

- Kur Jūsų keliai pasuko po 
studijų baigimo? 

Stanislovas: - Po universiteto 
baigimo 15 metų mokytojavau 
Troškūnų vidurinėje mokykloje.

Aldona: - Aš tuomet jau va-
dovavau Troškūnų kultūros na-

mams, režisavau įvairius meno 
saviveiklos spektaklius. Pamenu, 
pirmi šokiai buvo. Mane su Sta-
siu supažindino: „Čia mokytojas. 
Groja“. Grojo, ir iki šiol groja ir 
groja (šypsosi – red. past.). Tiesa, 
aš buvau šokėja. Jauna, taip noriu 
šokti! Stoviu viena, tiesiog nenu-
stygstu vietoje, kaip noriu šokti, o 
jis vis prie muzikantų... Per vestu-
ves turbūt buvo vienintelis mūsų 
kartu sušoktas valsas. Daugiau su 
Stanislovu turbūt ir nesu šokusi.  

Stanislovas:  - Kai jau kritom 
vienas kitam į akį, kito pasirin-
kimo man nebeliko – tik visur su 
Aldona: repetuoti, koncertuoti ir 
gastroliuoti (šypsosi – red. past.), 
bet daugiau su muzikantais, ži-
noma. Pirmiausia Troškūnuose 
subūriau birbynininkų ansamblį. 
Buvau moksleivių dūdų orkestro 
vadovas. 

 1974 metais pradėjau dirbti 
mokytoju Kavarsko vidurinėje 
mokykloje. Vėl mokiau mokinius 
groti su birbynėmis. Gal kokios 
aštuonios birbynininkų kartos 
pasikeitė. Daug metų vadovavau 
Kavarsko kultūros namų kaimo 
kapelai. Turėjau armonikierių 
grupę, o kelerius metus net ir pu-
čiamųjų orkestrą. 

Aldona: - Aš Kavarske dirbau 
Kultūros namų vadove. Esame 
pastatę specialiai mums parašytą 
Kavarsko rašytojo Kęstučio Ar-
lausko (rašytojas dirbo žurnalistu 
ir ,,Anykštoje“, - red. pastaba) tri-
jų veiksmų tragikomediją „Baidy-
klė“, Liudvikos Didžiulienės „Pa-
skubėjo“, Žemaitės „Piršlybas“ 
ir kitus. Už spektaklį „Piršlybos“ 
buvom nominuoti respublikos di-
plomantais. 

- Kiek užauginote atžalų? 
Aldona: - Trys vaikai, bet sūnų, 

amžinąjį atilsį,  jau palaidojom. 
Sunki liga užklupo – vėžys... 
Viena dukra (Miglė) gyvena Nor-
vegijoje, kita (Daiva) – Vilniuje. 
Turim keturis anūkus. 

-Vadinasi, buvote ir esate pa-
trauklios asmenybės – kažkaip 
sugebėdavot sudominti, organi-
zuoti nenuobodžias repeticijas, 
motyvuodavot? 

Stanislovas: - Rasdavau kelią 
į mokinių širdis. Rinkdavomės ir 
mano namuose repetuoti. Interne-
te yra įrašas „Mokytojas ugdo mo-
kinius savo buvimu“. Groju kokiu 
instrumentu, o jie ritmą muša. 
Būdavo, kad kuris sako „Nenoriu, 
nereikia“, o aš atsakydavau: „Pa-
bandykim, pažaiskim“. Aš nesi-
jaučiau mokytoju, o tik vyresniu 
draugu. Kartu aktyviai sportuoda-
vom su mokiniais, futbolą žaisda-
vom, krepšinį. Man buvo malonu 
turėt daug jaunų draugų. 

Aldona: - Repeticijoms buvo 
paskirtas vienas kambarys. 

- Pagarba... Papasakokite apie 
kitus savo pomėgius. 

Stanislovas: - Pirmoje vietoje 
būtų muzikavimas, antroje – žve-
jyba, trečioje, matyt, bitininkavi-
mas. Balandžiai labai patinka, iki 
dabar laikau būrelį – tai mano, 
kaip selekcininko, užsiėmimas. 
Daug metų Kavarsko bažnyčios 
chore giedojau. Stiprus choras 
buvo. Vykdavom į Šiluvą pasiro-
dyt tarp geriausių chorų. 

- Iš kur, Stanislovai, Jūsų do-
mėjimasis bitininkyste? 

Stanislovas: - Gamta man – 
nesvetimas dalykas. Kai gyvavo 
Svirnų tarybinis ūkis, aštuonerius 
metus dirbau Staškūniškio biti-
ninko padėjėju. Ataskaitiniame, 
kaip dabar atsimenu, gryno pelno 
iš viso ūkio būdavo milijonas ru-
blių! Bityne buvo 100 avilių.

Aldona: - Vijoklinius pomido-
rus Stasys augina iki pat pastato 
stogo, ir jau daug metų! O dar ga-
liu paminėti jo lipdinius iš sniego: 
įspūdingo dydžio snieginius meš-
kinus nulipdydavo, sniego žmogų. 
Stodavo autobusai ir eidavo žmo-
nės pažiūrėti tų sniego skulptūrų 
(Aldona atverčia seną nuotraukų 
albumą ir parodo nuotraukas – 
red. past.). 

- Aldona, o jūsų pomėgiai? 
Aldona: - Skaitau žymių žmo-

nių istorijas, esu poezijos mėgėja. 
Artimos Janinos Degutytės, Salo-
mėjos Nėries eilės. 

- O kokia, Jūsų nuomone, da-
bar yra meno saviveiklos padė-
tis Kavarske?  

Aldona: - Aš dažnai pagalvo-
ju, kaip gera yra dabar vadovauti! 
Juk mums buvo viskas griežtai 
nurodyta, jokio laisvumo, kontro-
lė didžiausia. O dabar – tik daryk, 
tik kurk ir norėk, laisvė... Mums 
nurodydavo, kokios šventės turi 
būti organizuojamos ir kaip tiks-
liai. Poilsio vakarai, šokių vakarai 
privalomi būdavo. Dabar? Nieko 
nebereikia? Kaltinam viską: žmo-
nių nėra, neateina, nenori. O iš kur 
aš randu? Mano vadovavimo Ka-
varsko kultūros namuose metais 
buvo lauko estrada pastatyta prie 
Šventosios. Tuo metu A. Žibutis 
buvo kolūkio pirmininkas. Ėjau, 
prašiau ir padarydavau. Pamenu, 
30 rublių buvo alga. Ir tą geležinę 
kontrolę minučių tikslumu iki šiol 
pamenu... Galima tik pavydėti da-
bartiniams kultūros namų darbuo-
tojams.  Per šventes susirinkdavo 
tiek žmonių, kad...  („Žmogus prie 
žmogaus!“ – nejučia nusistebėjusi 

pakomentuoju, žiūrėdama į vieną 
iš nuotraukų albume). Taip, teisin-
gai sakot – žmogus prie žmogaus. 

Gražu būtų, jei scenoje pasi-
reikštų nors kiek vaidinantys ar 
muzikuojantys tėvai ir vaikai. 
Kaip mano vyras sako, vadovas 
turėtų išsiugdyti pamainą. Gaila, 
kad nebeliko kapelos. Juk dar būtų 
grojančių. Taip, nemažai išlydėjo-
me į amžinybę, bet dar galima būtų 
suburti. Yra dar kapelos senbuvių. 
Taip, vis padainuoja vietinės ir tos 
pačios moterys, bet kaip norėtųsi 
kažkokių naujovių. Kodėl nesi-
renka žmonės į renginius? Nes jie 
vienodi. Ateina kartą, pažiūri ir 
daugiau nebeateina... 

Kaip jau minėjau, Kavarsko sen-
jorai neturi vietos repeticijoms. Ar 
tikrai jos neatsirastų po Kultūros 
namų stogu? Dirbau, žinau tas pa-
talpas...   

- Esate miestelio pažiba, kūrė-
jai, meno saviveiklos veteranai, 
pavyzdys kitiems. 

Aldona: - Ačiū. Žinot, vienas 
yra man pasakęs, kad gal jau man 
geriau būtų apsisiausti kokiu ap-
klotu, atsisėsti ir žiūrėti pro balko-
no langą į tolį... Ir tai pasakė net ne 
koks eilinis kavarskietis, bet tiek 
to. Aš žinau, kodėl tai darau – ko-
dėl einu, suburiu senjorus ir kam 
reikia tų naujų pastatymų. Mes 
esame su Stanislovu dviese, bet to-
kių senjorų šeimų – poromis – jau 
gal tik trys Kavarske belikusios... 
Kiti palaidoję savo sutuoktinius. 
Ar susimąstome, kas jiems lieka 
tokiame amžiuje ir likus našliais? 

Pašnekovai mane išlydi Sta-
nislovo gyvai atliekama Blindos 
polka, maršais ir su nuoširdžiomis 
šypsenomis. 

Nuoširdžiai dėkoju... 

Stanislovas Svirskas ir jo nu-
lipdyta meška.

Aldona ir Stanislovas Svirskai: 
„Tada buvome - žmogus prie žmogaus“

Užgavėnės kadaise vykdavo su kinkiniais.
Nuotr. iš A. ir s. svirskų albumo.

Kavarsko muzikantai lauko estradoje.


