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PERKA:
Mišką išsikirtimui.
Mišką su žeme.
Įvairią medieną.
Žemės ūkio žemę apaugusią krūmais. 
PARDUODA:
Malkas rąsteliais (3 m) ir kaladėlėmis.
Sausas skaldytas (eglė, juodalksnis, beržas).
Teikia miško ruošos paslaugas.
Įveisia mišką žemės ir miškų ūkio paskirties žemėje.

Tel.: (8-698) 13566, (8-610) 45442.El. p.: aldaspat@gmail.com

Giedrius Aleliūnas: „Kritiškai į viską pažiūrėjęs, 
pasėdžiu ir bare...“

Atvykusi į Troškūnus ir skubėdama apžiūrėti vis dar atidarytą 
bažnyčią, kiek netikėtai buvau sustabdyta nepažįstamo vyriškio. 
„Pirmą kartą Troškūnuose? Einam, papasakosiu“, – pasisiūlė jis, 
ir, net nelaukdamas mano sutikimo ar kokio kito atsakymo, pasu-
ko būtent ta kryptimi, kurion ketinau eiti. Iš pradžių į nepažįsta-
mąjį žiūrėjau kiek nepatikliai – įspūdis toks, tarsi keletą dienų iš 
eilės jis ne vieną stipraus alaus bokalą būtų išlenkęs... 

Vis dėlto, klausydamasi jo pasakojimų su tiksliomis įvykių da-
tomis, istorijų iš asmeninio gyvenimo, supratau – šio gido savano-
rio nugyventas laikas tikrai įdomus ir vertas straipsnio, o dabar-
tis liūdnoka ir netgi graudi.

Giedrius Aleliūnas pasakojo, kad dirbdamas archeologu buvo 
suradęs ir lobių.                   Autorės nuotr.

Į mokyklą – kartu su mama  

Giedriaus Aleliūno motina Julija 
Aleliūnienė gimė Vaidlonių kaime, 
Anykščių rajone. Ji yra dirbusi Troš-
kūnų rajono laikraščio „Staliniečio 
kelias“ redakcijoje korektore, vė-
liau, neakivaizdžiai baigusi studijas 
Vilniaus universitete, nuėjo mokyto-
jauti – Anykščių rajono mokyklose 
dirbo lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja. „Mama jau amžinybėje. 
Pamenu save pirmoką. Iki moky-
klos buvo du kilometrai, o mama 
mane vis tempia, nes aš gi kaskart 
nusivėlindavau, ir taip visus pir-

muosius metus. Antrokas kai buvau, 
jau pats eidavau. Dabar tai nuveža 
mokinukus geltonuoju autobusiuku, 
ne bėda, – šypsojosi pašnekovas ir 
pridūrė,- ilgiausiai, nuo 1972 metų, 
mama dirbo Troškūnuose.“ 

Julija Aleliūnienė buvo viena iš 
kraštotyrinės veiklos pradininkių 
Troškūnuose. „Kartu su mokyto-
ja Ona Bartulyte ji įkūrė Troškūnų 
mokyklos muziejų ir jam vadovavo. 
Mama mirė prieš šešerius metus. Šį 
bei tą pardavęs, nunešiau simbolinę 
auką bažnyčiai“, – prisiminimais da-
lijosi Giedrius.  8 psl.

Lina DAPKIENĖ

Kelionė. Pirmadienį  Anykščių ra-
jono savivaldybės delegacija išvyko 
į Madonos miestą Latvijoje. Anykš-
čių rajono savivaldybė skelbia, kad 
kelionės tikslas - dalyvauti Latvijos 
nepriklausomybės dienos minėjimo 
renginiuose. Į Latviją išvyko Anykš-
čių rajono savivaldybės administra-
cijos direktorė Ligita Kuliešaitė ir 
jos pavaduotoja Veneta Veršulytė.

Gaisras. Lapkričio 17 dieną Svė-
dasų seniūnijos Narbūčių kaime 
degė apleistas molinis ūkinis pasta-
tas. Per gaisrą nudegė pusė stogo, 
sudegė ir perkasti viduje buvę šiau-
dų likučiai. 

Pagalba. Lapkričio 15 dieną 
Debeikių seniūnijos Ramuldavos 
kaime pagalbos prireikė greitosios 
medicinos pagalbos ekipažui. Apie 
12.53 val. iškviesti ugniagesiai rado 
greitosios medicinos pagalbos au-
tomobilį užstrigusį  ant įlūžusio til-
to ir pasvirusį ant šono. Naudojant 
pneumatines pagalves ir nupjautus 
medžius, automobilio priekis buvo 
keliamas ir traukiamas nuo tilto ant 
važiuojamosios kelio dalies.

Neatsargumas. Lapkričio 15 
dieną Anykščiuose, Vilniaus ga-
tvėje, gaisras kilo UAB ,,Aistra“ 
priklausančiame pastate, kuriame 
veikia parduotuvė bei įrengti biurai. 
Apie 11.28 val. degė rūsio patalpoje 
ant šildymo katilo sudėtos malkos. 
Per gaisrą rimtesnių nuostolių iš-
vengta - malkos išneštos į lauką ir 
užgesintos.

Konferencija. Trečiadienį Vil-
niuje Anykščių rajono mero pava-
duotojas Dainius Žiogelis dalyvaus 
konferencijoje „Kuo pakeisime iš-
einančius bankus regionuose: pro-
blemos, galimybės ir perspektyvos“. 
Šiuo metu Anykščiuose veikia du 
didžiųjų bankų padaliniai. Finansi-
nes pasalugas mieste taip pat teikia 
Anykščių kredito unija.

Žygis. Lietuvos Šaulių sąjungos 
100 m. sukakčiai ir 1920 m. žuvu-
siems Troškūnų šauliams pagerbti – 
lapkričio 23 d. (šeštadienį) 9.30 val. 
atminties valanda Šaulių sodelyje 
Troškūnuose, 10.00 val. žygio Kiau-
šagalys – Palatavys – Andrioniškis – 
Anykščiai pradžia.

Savivaldybė raginama labiau 
ginti vaikų interesus

3 psl.

Nuo ateinančių metų sausio 
1 dienos įsigalios teisės aktai, 
kurie draus ilgalaikį vaikų 
apgyvendinimą globos institu-
cijose, tačiau Anykščių rajono 
savivaldybė kol kas neturi nė 
vieno budinčio globotojo. 

Laikinoji globa budinčių 
globotojų šeimoje – tai viena 
iš laikinosios globos formų, 
taikoma tais atvejais, kai ne-
saugioje aplinkoje augantiems 
vaikams nustatomas apsaugos 
poreikis.

Anykščių rajono šeimos ir 
vaiko gerovės centro direkto-
rius Vaidas Niaura sakė, kad 
šiuo metu Anykščių rajone 
yra keturios šeimos, kurios 
globoja vaikus.

Nuo ateinančių metų pradžios nesaugioje aplinkoje atsidūrę vai-
kai nebus iš karto atskiriami nuo šeimos.

Anykščių 
savivaldybės 
ugniagesiai 
neprotestuos

2 psl.

Rajono valdžia 
apie mokyklų 
tinklo 
pertvarką 
nenori nieko 
girdėti

2 psl.

Aštuntąjį kartą 
sužibo ,,Verslo 
žiburiai“

4 psl.

Ūkininkus skriaudžia ir valdžia, 
ir gamta

Valentinas ŠAPALAS, Inkū-
niečių ir Mickūniečių bendrijos 
pirmininkas:

„...Manau, kad protestais tik ir 
galima kažką pasiekti. Pažiūrėki-
te, Prancūzijoje akcizus pakėlė ke-
liais centais - ir 
kas ten darėsi...“ 3 psl.
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spektras
Laipsnis. Kariuomenės vadui 

Valdemarui Rupšiui pirmadienį 
suteiktas aukščiausias – generolo 
leitenanto – karinis laipsnis, vienas 
aukščiausių karinių laipsnių – ge-
nerolo majoro – suteiktas Gynybos 
štabo viršininkui Gintautui Zenkevi-
čiui. Šiuos laipsnius karininkams su-
teikęs prezidentas Gitanas Nausėda 
iškilmingoje ceremonijoje pabrėžė, 
kad kiekvienas generolas yra pavyz-
dys jauniems karininkams, eiliniams 
kariams ir visiems Lietuvos pilie-
čiams. Lietuvos kariuomenės vado 
pareigas V. Rupšys pradėjo eiti šių 
metų liepą, jis pakeitė G. Nausėdos 
vyriausiuoju patarėju saugumo klau-
simais tapusį Joną Vytautą Žuką. G. 
Zenkevičius vadovauti Lietuvos 
kariuomenės Gynybos štabui irgi 
pradėjo liepos mėnesį. Laikinai šta-
bui iki to laiko vadovavo dabartinis 
Sausumos pajėgų vadas Raimundas 
Vaikšnoras.

Tęsia. Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentas pirmadie-
nį pranešė pratęsiantis tyrimą dėl 
gaisro Alytuje esančioje padangų 
perdirbimo gamykloje „Ekologis-
tika“. Kaip teigiama departamento 
pranešime, siekiant įvertinti gaisro 
gesinimo organizavimą, darbo grupė 
sudaryta spalio 31 dieną ir išvadas 
turėjo pateikti iki praėjusio penkta-
dienio. Tačiau, kaip skelbiama, dėl 
didelės apie gaisrą Alytuje surinktos 
medžiagos apimties darbo grupės 
prašymu tyrimo terminas pratęstas 
iki ateinančio penktadienio. Gaisras 
Alytaus Pramonės rajone įsikūrusio-
je įmonėje „Ekologistika“ kilo spa-
lio 16 dieną, ugniagesiai su ugnimi 
ir jos padariniais kovojo ilgiau nei 
savaitę. Kaip skelbia departamentas, 
gaisrą Alytuje gesino per 320 ugnia-
gesių. Ugniagesių pajėgos, padedan-
čios likviduoti padarinius, iki šiol 
dirba buvusio gaisro vietoje.

Norai. Baltarusija yra pasirengusi 
2020 metais iš Rusijos importuoti iki 
24 mln. tonų naftos, pranešė Baltaru-
sijos vicepremjeras Igoris Liašenka. 
Atsakydamas į klausimą dėl naftos 
importo iš Kazachstano galimybių 
jis pabrėžė, jog „pasibaigus mokes-
čių manevrui Rusijoje, naftos kaina 
Baltarusijai priartės prie pasaulinės, 
todėl tam tikras procentas alternaty-
vios naftos turėtų būti“. „Kazachsta-
no ir Rusijos naftos kainos menkai 
skiriasi, o jei pirmoji bus mažesnė, 
jos pirksime“, – pridūrė I. Liašenka. 
Pernai ir šiemet Rusija parduos Bal-
tarusijai 24 mln. tonų naftos.

Kantrybė. Sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga sako, kad 
ministerija tesės įsipareigojimus ki-
tąmet kelti medikų atlyginimus, jei 
skiriamas papildomas lėšas įstaigos 
nukreips šiam tikslui ir prašo medikų 
kantrybės. Pasak ministerijos, skyrus 
papildomą 41 mln. eurų, nuo rugsėjo 
gydytojo vidutinis darbo užmokestis 
kilo 11 proc., slaugytojų – 10 pro-
centų. Pagal ministerijos susitarimą 
su profesinėmis sąjungomis, kitų 
metų antrąjį pusmetį medikų viduti-
nės algos turėtų pasiekti 3250 eurų, 
slaugytojų – 1625 eurus. Anot A. 
Verygos, įvertinus pirmojo mėnesio 
rezultatus, dalis gydymo įstaigų atly-
ginimams didinti panaudojo beveik 
90 proc. skirtų lėšų, tačiau kai kurios 
įstaigos pinigus naudojo kitoms rei-
kmėms. Viceministrė Lina Jaruše-
vičienė, įvertinusi rugsėjo mėnesio 
rezultatus, teigia, kad visų įstaigų, 
kurios atlyginimų kėlimui skyrė ma-
žiau nei 85 procentus numatytų lėšų, 
bus prašoma paaiškinti motyvus, pa-
teikti planuojamą taktiką.

Temidės svarstyklės
Smurtas. Lapkričio 15 dieną,  

apie 19.00 val., namuose Kavarsko 
seniūnijos Dabužių I kaime, Miško 
g., neblaivus (nustatytas 2,92 prom. 
girtumas) vyras (g. 1986 m.) smur-
tavo prieš neblaivią (nustatytas 
2,85 prom. girtumas) sugyventinę 
(g. 1989 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.

Konfliktas. Lapkričio 15 dieną,  
apie 10.40 val., bute, esančiame, 

Anykščiuose, Šviesos g., neblaivus 
(nustatytas 2,57 prom. girtumas) 
vyras (g. 1969 m.) smurtavo prieš 
neblaivią (nustatytas 2,70 prom. 
girtumas) sutuoktinę (g. 1969 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Avarija. Lapkričio 16 dieną,  
apie 18.31 val., kelyje Anykščiai-
Troškūnai-Panevėžys 11- ame km 
autobusas ,,VW Crafter“, vairuo-
jamas blaivaus vyro (g. 1955 m.), 
trenkėsi į važiuojamojoje daly-
je stovintį automobilį ,,Renault 

Espace“ su priekaba, kurioje buvo 
malkos. Eismo įvykio metu buvo 
sužalotas ant kelio buvęs automo-
bilio ,,Renault Espace“ savininkas 
(g. 1952 m.), gyvenantis Panevė-
žyje, Girelės g. Dėl galvos sumu-
šimo, daugybinių kūno sužalojimų 
vyras paguldytas į Respublikinės 
Panevėžio ligoninės Neurologijos 
skyrių. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.

Užpuolikas. Lapkričio 17 die-
ną,  apie 03.30 val., savo namuose 
Anykščiuose, Kęstučio g., vyrą (g. 

1999 m.) su beisbolo lazda sumušė 
atėjęs nepažįstamas vaikinas, vyras 
patyrė rankos dilbio lūžį ir įvairių 
kūno vietų sumušimus. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Keliautojas. Lapkričio 15 dieną,  
apie 18.40 val., kelyje Traupis-Le-
vaniškis neblaivus (nustatytas 2,70 
prom. girtumas) vyras (g. 1983 
m.), gyvenantis Traupyje, Lauka-
galių g., vairavo automobilį VW 
VENTO. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Anykščių savivaldybės ugniagesiai neprotestuos
Savivaldybių ugniagesiai antradienį rengia protestą prie Vy-

riausybės, reikalaudami užtikrinti reikiamą finansavimą, kad at-
lyginimai būtų sumokėti laiku, netektų dirbti viršvalandžių.

Anykščių rajono ugniagesių tarnybos ugniagesiai šioje protesto 
akcijoje nedalyvaus.

Anykščių rajono ugniagesių tar-
nybos viršininkas Valdas Tereške-
vičius ,,Anykštai“ sakė, kad jam 
tarnybos ugniagesiai nepateikė in-
formacijos, jog norėtų jungtis prie 
protesto akcijos dalyvių.

Pats V.Tereškevičius tikino, kad 
protestuoti savivaldybių ugniage-
siams kaip ir nėra pagrindo.

,,Pats dirbu Anykščių rajono 
ugniagesių tarnyboje nuo 2017 
metų birželio mėnesio. Dar ne-
buvo atvejo, kad bent vieną dieną 
vėluotume ugniagesiams išmokėti 

Anykščių rajono ugniagesių tarnybos viršininkas Valdas Tereš-
kevičius tikino, kad tarnybos ugniagesiai atlyginimus visada 
gauna laiku.

atlyginimus. Visada ugniagesiams 
sumokama ir už viršvalandžius, 
nes tai privalu pagal įstatymą“, - 
sakė V.Tereškevičius.

Anykščių rajono ugniagesių tar-
nybos viršininkas V.Tereškevičius 
sakė matantis kitą problemą - lėšų 
neužtenka kitoms reikmėms.

,,Atlyginimams skiriame 90 
proc. mūsų biudžeto, todėl lėšų ne-
beužtenka atnaujinti automobilių 
parką, pastatus, apsirūpinti šiuolai-
kinėmis uniformomis“, - kalbėjo 
V.Tereškevičius.

Ugniagesius ir teisėsaugos pa-
reigūnus vienijančios profesinės 
sąjungos pabrėžia, kad šiemet sa-
vivaldybių ugniagesiams gelbėto-
jams numatyta beveik 24,8 mln. 
eurų, nors finansavimo poreikis 
buvo 27 mln. eurų, kitąmet atitin-
kamai šioms funkcijoms užtikrinti 
reikėtų 32 mln. eurų, nors biudžete 
planuojami 27 mln. eurų.

„Šiuo metu dėl netinkamo lėšų 
skyrimo savivaldybės ugniagesiai 
gruodį gali likti be darbo užmokes-
čio. Kitų metų finansavimo planai 
problemų ne tik nespręs, bet dar 
padidins“, – pabrėžiama praneši-
me.

Ugniagesiai Vyriausybės reika-
lauja užtikrinti reikiamą finansa-
vimą, kad būtų laiku išmokėtas 
likęs 2019 metų atlygis, užtikrintas 
suderėtas darbo užmokestis savi-
valdybių ugniagesiams. Taip pat 
prašoma padidinti nustatytą ugnia-
gesių skaičių komandoje, kad ne-
susidarytų viršvalandžiai, kuriems 
apmokėti lėšų nepakanka nė vie-
nais metais.

Pasak pareigūnų atstovų, savi-
valdybių priešgaisrinės tarnybos 
dalyvauja gesinant apie pusę visų 
šalies gaisrų, t. y. jie į gaisravietes 

vyksta 11 -13 tūkst. kartų per me-
tus, o į kaimus ir atokias vietoves 
dažniausiai atvyksta pirmieji.

Pabrėžiama, kad, Vyriausybės 
nutarimu, reikalaujama, kad kie-
kvienoje savivaldybių ugniagesių 
komandoje prie automobilinės 
cisternos būtų priskirti ne mažiau 
kaip du ugniagesiai, dirbantys ke-
turiomis pamainomis. Tačiau pagal 
suteiktą etatų skaičių, anot profesi-
nių sąjungų, užprogramuoti virš-
valandžiai, kuriems apmokėti lėšų 
neskiriama.

Profsąjungos akcentuoja, kad 
kolektyvinėje sutartyje 2020 me-
tais buvo nustatyta trimis eurais 
didesnė nei šiuo metu 176 eurų ba-
zinė alga, Vyriausybė įsipareigojo 
didinti ir bazinį ugniagesių gelbė-
tojų pareiginės algos koeficientą, o 
tai reiškia kur kas didesnes išlaidas 
nei dabar.

„Akivaizdu – šių metų proble-
mos persikels ir į kitus metus, o 
augančios skolos tik blogins ben-
drą situaciją“, – teigia Lietuvos 
teisėsaugos pareigūnų federacijos 
(LTPF) pirmininkė Loreta Sošče-
kienė.

-ANYKŠTA

Rajono valdžia apie mokyklų tinklo pertvarką 
nenori nieko girdėti

Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Valstybės kontrolė perspėja, kad vaikų ugdymas mažose kai-
mų mokyklose valstybei kainuoja vis brangiau, tačiau jos ne-
sugeba užtikrinti geresnių pasiekimų, todėl mokinių atskirtis 
išlieka didžiulė. Audito įstaigos atstovė Lina Balėnaitė Seimo 
nariams trečiadienį pristatė duomenis, kad 2017 metais mo-
kinio ugdymas mažose mokyklose kainavo valstybei 4,5 karto 
brangiau negu ugdymas didesnėse mokyklose. Ji perspėjo, kad 
pažangą ypač stabdo 5–8 klasių jungimas mažose mokyklose. 

Nepaisant šių perspėjimų, Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius patikino, kad  kaimo mokyklos Anykščių rajo-
ne, kol jose bus pakankamas skaičius moksleivių, uždaromos 
nebus.

,,Akivaizdu, kad Vyriausybė 
nenori skirti ženkliai didesnio 
biudžeto lėšų procento švietimui 
(bent jau artimo,  pvz., Suomijai, 
kurios švietimo sistema viena iš 
tobuliausių pasaulyje), tuomet 
ieškoma būdų, kaip su tais pa-
čiais pinigais padaryti švietimą 
geresnį. Kontrolė įjungiama, kad 
patvirtintų centrinės valdžios 
planus, kurie jau daugelį metų 
nesikeičia: naikinant provinciją, 

centralizuojant švietimą, polici-
ją, sveikatos apsaugą, tokiu būdu 
sutaupant atlyginimų kėlimui. 
Tai daro ir Skvernelio vyriausy-
bė bei kaimo palaikymą žadėjusi 
valstiečių seimo dauguma, pernai 
priėmusi savivaldai baisų spren-
dimą - neskirti (ar skirti tik dalį) 
klasės krepšelio klasėms, kuriose 
nėra 8 mokinių. Tai didelė našta 
savivaldybių biudžetams“, - sakė 
S.Obelevičius.

Anot Anykščių rajono savi-
valdybės vadovo, auditoriai dalį 
informacijos apie situaciją mo-
kyklose galimai nutyli.

,,Jeigu įsigilintume į švietimo 
ministerijos ataskaitas, galėtu-
me rasti ir labai didelių moky-
klų, kurių ugdymo rezultatai yra 
žemesni už pačių mažiausių, ir 
atvirkščiai, jeigu palygintume 
mūsų pagrindinių mokyklų mo-
kinių ugdymo rezultatus, daly-
vaujančių olimpiadose procentą, 
jie dažnai lenkia net žinomų ša-
lies gimnazijų rezultatatus. Ta-
čiau valstybės kontrolė apie tai 
nutyli“, - pastebėjo pats Traupio 
pagrindinėje mokykloje papildo-
mai biologijos mokytoju dirban-
tis S.Obelevičius.

Pokyčių Anykščių rajono mo-
kyklų tinkle artimiausiu metu 
Anykščių rajono savivaldybė ne-
žada.

,,Džiaugiuosi, kad, keičiantis 
rajono vadovams, tarybos sudė-
čiai, požiūris į kaimo mokyklas 
nesikeičia, ir tos mokyklos, ku-

riose dar yra bent keliasdešimt 
vaikų, kurias palaiko vietos ben-
druomenės, nėra ir nebus uždaro-
mos“, - patikino S.Obelevičius.

Ministras pirmininkas Saulius 
Skvernelis šią savaitę pakvietė 
Seime atstovaujamas politines 
partijas kartu parengti susitarimą 
dėl Lietuvos švietimo politikos. 
Premjero patarėja Unė Kaunaitė 
Seimo komiteto posėdyje sakė 
tikinti, kad ši iniciatyva padės 
susitarti ir dėl mokyklų tinklo 
pertvarkos.

 Europos Komisija šiemet taip 
pat perspėjo, kad tarp miestų ir 
kaimo vietovių yra didelių skirtu-
mų, susijusių su kokybiškų švie-
timo paslaugų prieinamumu ir su 
mokymosi rezultatais apskritai, ir 
paragino efektyviau organizuoti 
mokyklų ir universitetų tinklus.

Briuselio duomenimis, viešo-
sios išlaidos švietimui Lietuvoje 
viršija Europos Sąjungos vidurkį, 
tačiau lėšos daugiausia naudoja-
mos pastatams išlaikyti, o ne ug-
dymo kokybei gerinti.
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Palaikymas. Lietuvos švietimo 

įstaigų vadovų profesinė sąjunga 
pirmadienį pranešė reiškianti palai-
kymą lapkričio 28 dieną organizuo-
jamam įspėjamajam dviejų valan-
dų mokytojų streikui. „Palaikymą 
išreiškiame solidariai, nes pažadai 
privalo būti vykdomi. Palaikome 
reikalavimus moraliai. Išplatinome 
viešą palaikymo raštą, kad moky-
tojų profsąjunga žinotų, kad mes 
su jais“, – BNS sakė profesinės 
sąjungos vadovė Jolita Andrijaus-
kienė. Tačiau realiai mokyklų va-
dovai nestreikuos, pasak J. Andri-
jauskienės, tam yra teisinių kliūčių. 
„Fiziškai vadovai nestreikuos, čia 
yra labai dviprasmiškų minčių, nes 
teisiškai yra neaiški situacija, ką 
vadovas gali ir ko negali“, – teigė 
ji. Jos vadovaujamai įstaigų vadovų 
profsąjungai šiuo metu priklauso 
virš 300 narių. Įspėjamąjį streiką 
lapkričio pabaigoje organizuoja so-
cialdemokrato Egidijaus Milešino 
vadovaujama Lietuvos švietimo ir 
mokslo profesinė sąjunga. „Strei-
kas turėtų būti, kaip ir žadėjome, 
didelis ir masinis“, – BNS sakė E. 
Milešinas. Profsąjunga reikalauja, 
kad kitų metų biudžete atsispindė-
tų prieš 2017 metais su Švietimo 
ministerija pasirašytas susitarimas 
dėl papildomų 117 mln. eurų švieti-
mo darbuotojų atlyginimams. Šiuo 
metu 2020 metų biudžeto projekte 
tam numatyta kiek daugiau nei 55 
mln. eurų. 

Turtai. Programinės įrangos mil-
žinės „Microsoft“ įkūrėjas Billas 
Gatesas atsidūrė pirmoje kasmet 
atnaujinamo turtingiausių pasaulio 
gyventojų reitingo vietoje, iš kurios 
išstūmė elektroninės prekybos ben-
drovės „Amazon“ įkūrėją ir vadovą 
Jeffą Bezosą. Kaip rodo agentūros 
„Bloomberg“ sudaromas milijar-
dierių indeksas, B. Gateso turto 
vertė siekia 110 mlrd. JAV dolerių, 
o J. Bezoso valdomas turtas yra 
vertas 109 mlrd. JAV dolerių. „Mi-
crosoft“ akcijoms šiemet pabrangus 
48 proc., B. Gateso turto vertė nuo 
metų pradžios padidėjo 19,5 mlrd. 
JAV dolerių. Trečioji vieta „Bloom-
berg Billionaires“ reitinge šiemet 
atiteko prancūzų magnatui Bernar-
dui Arnault, kuris vadovauja grupei 
LVMH ir kurio turto vertė siekia 
103 mlrd. JAV dolerių. Ketvirto-
je vietoje yra garsus investuotojas 
Warrenas Buffettas, o penktoje – 
socialinės žiniasklaidos milžinės 
„Facebook“ vadovas Markas Zuc-
kerbergas. Jų turto vertė sudaro 
atitinkamai 86,6 mlrd. ir 74,5 mlrd. 
JAV dolerių.

Lėšos. Daugiausiai 2019 metams 
skirtos Europos Sąjungos (ES) pa-
ramos lėšų iki rugsėjo buvo nepa-
naudojusios Susisiekimo ir Ener-
getikos ministerijos. Pasak Finansų 
ministerijos, kyla reali rizika, kad 
lėšos nebus įsisavintos.  Vyriau-
sybei pateiktoje ataskaitoje, kurią 
ji svarstys trečiadienį, nurodoma, 
kad Susisiekimo ministerija nesu-
planavo 41 proc. numatytų ES lėšų, 
Energetikos ministerija – 26 proc. 
Finansų ministerija pabrėžia, kad 
atsiliekama įgyvendinant Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF) 
lėšomis finansuojamus projektus – 
suplanuota 61 proc., pasirašyta su-
tarčių 21 proc. ir investuota 13 proc. 
Susisiekimo ministerijai skirtų ES 
lėšų. Todėl siūloma iki gruodžio 10 
dienos imtis priemonių, kad būtų 
greičiau pasirašytos ekologiškų au-
tobusų įsigijimo bei pėsčiųjų ir dvi-
račių takų tiesimo sutartys. 

-BNs

Ūkininkus skriaudžia ir valdžia, ir gamta
Lapkričio 8-ąją pradėję visuotinę protesto akciją ,,Žalieji kryžiai“, Lietuvos ūkininkai sustoti ne-

žada ir jau planuoja tolesnius jos veiksmus. Jei žemdirbių reikalavimai sustoti beatodairiškai nai-
kinti šalies žemės ūkį, o kartu ir kaimą nebus išgirsti, ūkininkai ketina į miestų gatves išvaryti žemės 
ūkio techniką.

,,Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie vertina ūkininkų protesto akciją bei dabartinę situaciją 
žemės ūkyje.

Sunaikinti žemės 
ūkį labai lengva

Valentinas ŠAPALAS, Inkū-
niečių ir Mickūniečių bendrijos 
pirmininkas:

- Pirmiausia ūkininkai, kaip ir 
visa Lietuva, yra nuskriausti Euro-
pos Sąjungos. Jau kiek metų esa-
me Europos Sąjungoje, o vis dar 
esame ,,už borto“, nelygiateisiai. 
Žemdirbiai netgi išmokas gauna 
dvigubai mažesnes už tų šalių, 
kurios turi palankesnes klimatines 
sąlygas. Ar mes galime konkuruo-
ti su Ispanija, Portugalija, Italija, 
Graikija? Vien dėl klimatinių są-
lygų Lietuvos žemdirbiai turėtų 
gauti didesnes išmokas, nes pati-
riame gerokai daugiau išlaidų. Ne-
bekalbu apie pačią gamtą - mano 
minimos šalys užaugina bent kelis 
derlius, o mes - vos vieną, ir tą su 
problemomis.

Mus skriaudžia ir valdžia. Len-
kai gauna įvairių kompensacijų, o 
mūsų ūkininkai nieko negauna. Ir 
norima, kad vyktų konkurencija su 
anais. Ūkininkai turi būti nepaten-
kinti - natūralu.Valstybė turi dau-
giau ūkininkus remti.

Mūsų valdžia nuvažiuoja į Euro-
pos Sąjungos posėdžius, nemokė-
dama ištarti žodžio nei angliškai, 
nei prancūziškai, nei vokiškai, 
pasėdi, palinkčioja, papietauja, pa-
vakarieniauja už svetimus pinigus, 
ir viskas tuo baigiasi. Todėl taip ir 
gyvename.

Manau, kad protestais tik ir ga-
lima kažką pasiekti. Pažiūrėkite, 
Prancūzijoje akcizus pakėlė keliais 
centais -  ir kas ten darėsi. Irane 
pakėlė benzino kainas šiek tiek - iš 

karto tūkstančiai išeina į gatves ir 
Vyriausybei parodo: ,,Stop, broly-
čiai, taip negalima!”

Matau, kaip ūkininkai gyvena, 
pats dabar esu atvykęs iš Vilniaus 
į kaimą. Viskas kainuoja, kainos 
kyla, o kiek įkainojama jų produk-
cija? Už pieną mokama pigiau nei 
už vandenį. Tegul pabando burno-
jantis miesčionis, kuriam brangus 
pienas ar sviestas, pats pamelžti 
50 karvių per vieną dieną tris kar-
tus. Tada pamatys, koks yra dar-
bas žemės ūkyje. Nueiti į įstaigą, 
pasėdėti šiltoje vietoje yra vienas 
dalykas, o čia visai kitas gyvenimo 
būdas. Tam reikia įdėti daug vargo 
ir pastangų, žemės ūkyje nėra šeš-
tadienių ir sekmadienių, Velykų ar 
Kalėdų, atostogų.

Valdžia turėtų remti tokius žmo-
nes, kurie dar bando kabintis ir 
kažką daro. Sunaikinti žemės ūkį 
labai lengva, bet paskui pirksime 
visokį šlamštą, pilną chemikalų, iš 
Ispanijos ar Graikijos. Prekybinin-
kams gal tai bus ir naudinga, tačiau 
mūsų sveikatai ar naudinga?

O didieji prekybos centrai vėlgi 
ūkininkus skriaudžia, iš tų vargšų 
daro visokias akcijas. Jei neduoda 
nuolaidos - į prekybos centrą.

Nėra žmonių pilietiškumo, soli-
darumo ne tik iš valdžios, bet ir iš 
visuomenės.

Rimtoms protesto akcijoms ir 
demonstracijoms pritariu, bet į vis-
ką reikia žiūrėti ne paviršutiniškai, 
iš ,,savo varpinės“, o visos valsty-
bės mastu.

Jeigu žmonėms 
gerai - jie 
neprotestuos

Jorūnė RAGAIŠIENĖ, Lie-
tuvos pensininkų sąjungos ,,Bo-
čiai“ Anykščių bendrijos pirmi-
ninkė:

- Kažkoks žmonių protestas 
reikalingas. Visi gi matome, kaip 
prastėja reikalai visur kur. Saky-
kime, kiek kainuoja litras pieno ir 
kiek jį kainuoja pagaminti? Kaina 
neadekvati. Žmonės nori daugiau 

už savo darbą, kaip ir visi. Mi-
neralinio butelis kainuoja žymiai 
daugiau nei pieno. Kažkas pasiima 
savo ,,liūto dalį“ - perdirbėjai ar 
pardavėjai, tad to ūkininko kartais 
tikrai gaila.

Esu skeptikė, todėl nežinau, ar 
pati dalyvaučiau protesto akci-
jose. Na, nebent matyčiau, kad 
nors truputį galima kažką keisti, 
galbūt. Kartais man rankos svyra, 
kai matau, kad niekas nesikeičia. 
Daugelyje sričių Lietuvoje daug 
kas blogėja ir nelabai matosi tos 
perspektyvos.

Gaila tų tikrųjų, ne ,,sofos“ ūki-
ninkų. Jeigu žmonėms gerai, jie 
tikrai neprotestuos.

Ūkininkai 
nemato 
perspektyvų

Raimondas BALSYS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, ūki-
ninkas:

- Žemdirbių akciją palaikau, ta-
čiau kryžiaus nepastačiau, kadangi 
mano laukai nuošalūs, galbūt ir 
nėra didelės prasmės statyti.

Ūkininkams sunku žvelgiant į 
ateitį, galvojant apie perspektyvas. 
Dabar vyksta masinis gyvulių bei 
žemių išpardavimas, ūkiai traukia-
si, o realiai naujų ūkių, manau, ne-
kuriama. Niekas dabar tuo žemės 
ūkiu užsiimti nebenori.

Dabar daug piktumo, kažkokio 
nepagrįsto nesupratimo į ūkinin-
kų pusę nukreipta, kalbama apie 
kažkokias lengvatas, o dar įtampą 
kelia tie keleri neplankūs metai...
Padėtis smarkiai yra blogesnė nei 
prieš keletą metų.

Konkuruojame su aplinkinių 
šalių ūkiais, kurie turi geresnes są-
lygas nei ūkininkai Lietuvoje. Dėl 
to mūsų produktai tampa nekonku-
rencingi. 

Nepasakyčiau, 
kad ūkininkai 
gyvena sunkiai

Raimonda BAURIENĖ, Skie-
monių seniūnijos Katlėrių ben-
druomenės pirmininkė, mokyto-
ja:

- Didelės nuomonės apie ūkinin-
kų protesto akciją neturiu. Esu ma-
čiusi per televiziją, kad tokia akcija 
vyksta. Pasižiūrėjau, ir viskas.Tie-
siog neužsifiksavo, o dabar taip už-
klupote su klausimu, kad nežinau, 
ką pasakyti.

Pažįstu aplinkui ne vieną ūkinin-
ką. Nepasakyčiau, kad jie gyvena 
sunkiai. Katlėriuose vieni plečiasi, 
kiti mažina ūkius. Kaip kam išeina.

Tie protestai rodo, kad ne visai 
gerai visame kame. Žmonės nebe-
tyli, vieną kartą baigiasi jų kantry-
bė. Ar čia teisinga protestuoti, ar 
ne? Protestų metu kažkas nukenčia. 
Mūsų, mokytojų, streikų atveju, kas 
nukenčia? Tik mokinys. 

Ar aš pati streikuočiau? Mokyto-
jai tikrai nėra iš tų labai nuskriaus-
tųjų. Aišku, tai priklauso nuo pamo-
kų krūvio. Jei krūvis pilnas, atlygis 
visai ir neblogas, gyventi galima.

Savivaldybė raginama labiau ginti 
vaikų interesus

(Atkelta iš 1 psl.)

Išplatintame pranešime spaudai 
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnybos įvaikinimo ir 
globos skyriaus vedėja Agnė Mar-
čiukaitienė pažymėjo, kad, nepaisant 
raginimų, Anykščių bei dar 12 Lie-
tuvos savivaldybių  išlieka pasyvios 
ir nesiima aktyvių veiksmų, siekda-
mos užtikrinti geriausius vaikų inte-
resus, todėl tenka tik apgailestauti, 
kad savivaldybės neteikia prioriteto 
ir nesiima reikiamų priemonių, kad 
kiekvienoje iš jų būtų užtikrintas pa-
kankamas budinčių globotojų skai-
čius. 

Anykščių rajono šeimos ir vaiko 
gerovės centro direktorius Vaidas 
Niaura ,,Anykštai“ pripažino, kad 
budinčiojo globotojo Anykščių rajo-
nas vis dar neturi, tačiau tokia parei-
gybė netrukus turėtų atsirasti. Spren-
dimą dėl tokios pareigybės įsteigimo 
lapkričio mėnesio posėdyje numato 
priimti Anykščių rajono taryba.

,,Anykščių rajone yra keturios šei-
mos, kurios yra socialiniai globėjai. 
Mes iš jų perkame paslaugą ir ten 
gyvena vaikai. Šiai dienai vaikai į 
Anykščių rajono šeimos ir vaiko ge-
rovės centrą nepakliūna. Iš esmės, ar 
budintis globėjas, ar socialinis globė-
jas - čia skiriasi tik pavadinimas. Tik 

atlyginimą socialinis globėjas gauna 
tada, kai jo šeimoje yra apgyvendi-
namas vaikas“, - aiškino V.Niaura.

Beje, nors iki Naujųjų metų liko 
tik kiek daugiau nei mėnuo, pasak 
V.Niauros, dar nėra asmenų, kurie 
būtų apmokyti teikti budinčio globo-
tojo funkcijas.

Nuo ateinančių metų, kai įsiga-
lios Vaiko teisių apsaugos pagrindų 
įstatymo pataisos, atsinaujins globos 
organizavimas, daugiau dėmesio 
bus skiriama biologinės šeimos sti-
prinimui – numatyta vaiko laikinoji 
priežiūra, kurios metu nesaugioje 
aplinkoje atsidūręs vaikas nebus 
iš karto atskiriamas nuo šeimos, o 

šeimos ar šeimai artimų asmenų na-
muose kartu su vaiko tėvų nurody-
tu asmeniu bus užtikrinamas vaiko 
saugumas. Tuo atveju, jei vienas iš 
vaiko tėvų (ar abu tėvai) nesusitaria 
su giminaičiais, su vaiku emociniais 
ryšiais susijusiais asmenimis ar ki-
tais asmenimis dėl vaiko laikinosios 
priežiūros atlikimo, vaiko laikinoji 
priežiūra organizuojama apgyvendi-
nus vaiką kartu su jo tėvais ar vienu 
iš jų, kurie (kuris) nekelia pavojaus 
vaiko fiziniam ar psichologiniam 
saugumui savivaldybės socialinę 
priežiūrą teikiančioje socialinių pas-
laugų įstaigoje.

-ANYKŠTA
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Aštuntąjį kartą sužibo ,,Verslo žiburiai“ Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Lapkričio 15- osios, penktadienio, vakarą Anykščių kultūros centre vyko Anykščių turizmo ir 
verslo infomacijos centro bei Anykščių rajono savivaldybės rengiamų apdovanojimų „Verslo žibu-
riai 2019“ ceremonija. 

Aštuntąjį kartą surengtuose apdovanojimuose geriausiems Anykščių rajono verslininkams skir-
tos keturios nominacijos. Renginyje taip pat pagerbti geriausi profesionalių teatrų festivalio ,,Pa-
keleivingi“ dalyviai.

Penktadienį į Kultūros centrą 
svečiai žengė lauke patiestu rau-
donu kilimu, o fojė nuotaikingai 
fotografavosi prie renginio foto-
sienelės. Didžioji salė buvo pilna 
žiūrovų.

Apdovanojimų ceremoniją ve-
dusi aktorė Toma Razmislavičiūtė 
– Juodė renginį pradėjo prisipaži-
nimu, kad yra anykštėnė. Renginio 
vedėja suskaičiavo, kad paskutinį 
kartą Anykščių kultūros centro 
scenoje stovėjo prieš 13 metų. Taip 
pat atviravo, kad būtent Anykščių 
kultūros centro scenoje dar vaikys-
tėje užgimė mintis tapti aktore.

Ceremonijos dalyvius sveiki-
nęs Seimo narys Sergejus Jovaiša 
juokavo, kad be verslo ,,ministrai 
neskraidytų lėktuvais ir nevaka-
rieniautų verslo sąskaita“ bei pri-
sipažino nesuprantantis Anykščių 
rajono mero Sigučio Obelevičiaus.

,,Išleidžia viską, ką uždirba per 
gyvenimą, augalams, įveisė sodą, 
kviečiasi ekskursijas ir neima pini-
gų“, - apie vieną iš ,,verslo“ pavyz-
džių kalbėjo S.Jovaiša.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius prisipažino, kad 
verslininko ,,gyslelės“ neturi, bei 
sakė, kad, pagal amerikiečių statis-
tiką, tik 4 iš 100 žmonių gali būti 
sėkmingi verslininkai.

,,Jeigu ne jūsų sėkmingi verslai, 
valstybės ir Anykščių rajono egzis-
tavimas būtų neįmanomas“, - sakė 
S.Obelevičius.

Nominacijos „Verslo lyderis“ 
nugalėtoja tapo Anykščių rajono 
tarybos nario Luko Pakelčio UAB 
„Esspo“. Nominaciją „Versli šei-
ma“ nuskynė Gotovskių šeima. 
,,Metų vadovu“ paskelbtas AB 
„Anykščių kvarcas“ direktorius 
Eugenijus Andriejauskas. Nomina-

cija „Kryptis – Anykščiai“ atiteko 
UAB „Cinamono rūkas“ - savinin-
kės: Dovilė Tolušienė ir Kristina 
Ragaišė.

Specialius apdovanojimus vers-
lininkams įsteigė Užimtumo tar-
nyba, Valstybinė mokesčių inspek-
cija bei Anykščių vadovų klubas. 
Užimtumo tarnyba apdovanojo 
Valstybinės miškų urėdijos Anykš-
čių padalinį, Valstybinė mokesčių 
inspekcija – UAB „Anykščių agro-
centrą“, o Anykščių vadovų klubas 
– Anykščių regioninio parko direk-
ciją.

Apdovanojimų metu taip pat pa-
gerbti Anykščiuose vykusio profe-
sionalių teatrų festivalio „Pakelei-
vingi“ geriausieji.

Apdovanojimų ceremonijoje 
„Verslo žiburiai 2019“ koncertavo 
merginų grupė „Queens Of Ro-
ses“.

Nominacija ,,Verslo lyderis“ iš Anykščių rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus rankų atiteko Anykščių rajono tarybos nario Luko 
Pakelčio UAB ,,Esspo“. Pasak L.Pakelčio, bendrovei išlikti ir 
žengti į priekį padėjo kasdieninis triūsas. Prizą įteikė viena iš 
šio renginio organizatorių, laikinoji Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė Kristina Beinorytė.

Nominaciją ,,Kryptis – Anykščiai“ atsiėmė kavinės ,,Paukštukas 
Pūga“ savininkės Dovilė Tolušienė (kairėje) ir Kristina Ragaišė.

,,Metų vadovu“ paskelbtas AB ,,Anykščių kvarcas“ direktorius 
Eugenijus Andriejauskas scenoje demonstravo humoro jausmą.

Nominaciją ,,Versli šeima“ atsiėmė Gotovskių 
šeima, Anykščiuose prekiaujanti sodo bei miš-
ko priežiūros technika.

Anykščių vadovų klubo apdovanojimą Anykščių regioninio parko direkcijos direktoriui Kęstučiui 
Šerepkai (dešinėje) įteikė šio klubo prezidentas Dalis Vaiginas. Kairėje - renginio vedėja, Panevėžio 
J.Miltinio dramos teatro aktorė, iš Anykščių kilusi Toma Razmislavičiūtė. Beje, jos tėtis, Raimondas 
Razmislavičius, vadovaujantis saugos tarnybai, yra Anykščių vadovų klubo narys. 

Užimtumo tarnyba prizą skyrė Valstybinės miš-
kų urėdijos Anykščių regioniniam padaliniui. 
Scenoje - padalinio vadovė Monika Sirgėdienė 
(kairėje).
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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 palaikote ūkininkų protesto akciją?
Anykščių rajono ūkininkai prisijungė prie protesto akcijos ,,Žalieji kryžiai“ - rajono laukuose jau 

pastatyta daugybė kryžių. Žemdirbiai tokiu būdu nori išsakyti, kad  priimami politiniai sprendimai 
žlugdo Lietuvos žemės ūkį bei kaimą.

Ar palaikote žemdirbių protesto akciją? Kaip vertinate dabartinę šalies valdančiųjų žemės ūkio 
politiką bei požiūrį į kaimą?

Kaip manote, ar protesto akcijos - veiksminga priemonė atkreipti dėmesį į svarbias šalies proble-
mas? Ar patys dalyvautumėte panašiose ar kitokiose protesto akcijose?

as: „nepalaikau. kodėl ūkinin-
kams lengvatos, kuras pigesnis, 
techniką gali pirkti pigiau, išmo-
kos visokios, nuostolius jiems pa-
dengia? tai ir verslininkams duokit 
lengvatas, pigų kurą ir t.t. jie viska 
gauna už dyka, mokesčių nemoka, 
su naujais džipais važinėja ir ver-
kia pastoviai.“

Visiems nepatikantiems: „Ger-
biamieji, tai ne ūkininkas išmokas 
ir lengvatas gauna, bet jūs, varto-
tojai, pigesnės duonytės, mėsytės, 
pienuko ir kitų produktėlių pa-
vidalu. Gana čia ant to ūkininko 
mestelėnams varyti. Dirbat nuo 8 
iki 16,30 ir vargo nematot, o pas 
ūkininką taip nėra.“

Vecislavas: „Šiaip jau ūkininkai 
ir supjovė kaimus..Darbų nesukū-
rė, atlygis tik alus.. Nėra lengves-
nio darbo nei ūkininkas..Džipai 

geri.. Žodžiu, patys taip padarėm, 
jie jaučiasi lyg carai, o mes, vasa-
lai, kaimo žmonės..Yra jaunų, bet 
pagal šitų senių žiūriu, kad irgi 
prastėja ..Kuo greičiau juos tvarky-
ti ,turi išlikti tik ūkiškas ūkininkas 
,o ne aferistai ,kurių dabar daug...
Užtenka užmest akį i nza ir matai, 
kokias išmokas gauna..Kai kurie 
net tyčiojasi ,kad lafa jiems ir kai 
žinai, matai, kad darmadejauja ,o 
kapeikų turi.“

pasiulimas ukininkams: „ki-
tąmet, visi nemokėkit vieną mėn. 
žemes mokesčio, tegul sužino visi, 
kiek valstybė vien už tai, jog dirbi 
žemę, reikia susimokėti pinigų. O 
gal geriau neparduokit produkcijos 
Lietuvoje, parduokit tik užsienio 
pirkėjams, tiesiogiai, be lietuvių 
tarpininkų, ir nepirkit Lietuvo-
je nieko, o pirkit tik kaimyninėse 
valstybėse.O tada pamatysit, kiek 

Lietuvoje iš žemės ūkio aptarnavi-
mo gyvenančių gauna algas, važi-
nėja su ferariais ar hameriais.“

Taigi: „Reikia nacionalizuoti 
ūkininkų žemes ir vėl kurti vals-
tybinius kolūkius ar bendroves, 
kuriuose dirbantys žmonės turėtų 
akcijas, suteikiančias teisę į dalį 
uždirbto pelno, ir teisę spręsti ko-
lūkio reikalus.“

Palaikau: „Bet reikėtų prie tų 
kryžių prisikalti - būtų efekty-
viau.“

Anykstenas: „Ukininkams geru 
metu nebuna - tai per sausa, tai 
per slapia, tai salta, tai karsta. Tik 
kompensuok ir kompensuok. Kas 
daro kedes ar praso kompensuoti, 
kad ju niekas neperka?

Paziurekit, gyvena turtingai, 
geromis masinomis vazineja, o 

vis skundziasi“.

Taigi aha!: „O jie Popiežiaus 
leidimą naudoti katalikišką kryžių 
pakelių politikavimui gavo? Vati-
kanas taip elgtis leido?“

Žinau: „vieną ūkininką, kuris 
dirba, kuriam žemė yra viskas. 

Nevažinėja jokiais prabangiais 
džipais, neskraido gerti į egiptus 
ir tailandus, nėra medžiotojas, o ir 
paramų nesivaiko. Matau kaip dir-
ba - žmonių maistu nenuodija. Bet 
turbūt tai vienintelis, kurį žinau ne 
ūkininką - verslininką.“

Piktina kaimyno 
karvės... Vidmantas ŠMIGELsKAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Į ,,Anykštos“ redakciją krei-
pėsi Katlėrių kaimo (Skiemo-
nių sen.) gyventojas Josifas 
Sancevičius. Pasak šio vyriškio, 
kaimynas tiesiog jo kieme, net 
prie namo laiptų, riša karves 
ir į prašymus išsivesti gyvulius 
nereaguoja. 

,,Tai savivalė. Į prašymus nere-
aguoja. Turi šimtus gyvulių. Jie ir 
žiemą laukuose būna. Kreipėmės į 
seniūną. Nepadeda“, - ,,Anykštai“ 
dėstė J.Sancevičius.   

Kodėl toleruojama J. Sancevi-
čiaus kaimyno savivalė, paklau-
sėme Skiemonių seniūno Stasio 
Steponėno. ,,Dieve, Dieve...“ -  
atodūsiu atsakymą pradėjo seniū-
nas. Pasak seniūno, sutuoktiniai 
Sancevičiai gyvena socialiniame 
būste, tą būstą yra visiškai nugy-
venę, nei savo kiemo, nei namo 

neprižiūri. Pora, pasak seniūno, 
kai gauna pensijas, geria, kol vis-
ką prageria, o tada, kai nebelieka 
pinigų ... imasi spręsti problemas. 
Apskritai - ten ne jų kiemas, jie 
neturi asmeninės valdos, nė vienos 
lysvės, ežios neturi pasisodinę./..../ 
Išveža į Troškūnus žiemai, prasi-
deda skundai, neišbūna. Jų name 
buvo centrinis šildymas. Prieš ke-
letą metų vamzdžiai užšalo - su-
sprogdino. Pastatėme ,,buržuiką“, 
- kalbėjo seniūnas.     

Paskambinome ir Katlėrių se-
niūnaitei Reginai Butrimavičienei. 
,,Labai sunkus atvejis. Kiemas 
žolėmis apaugęs, gyvuliai nuėdę 
žolę./.../Pernai jie sušalo be mal-
kų. Malkų nepirko, nes pinigus 
pragėrė. Išvežėm į ligoninę, bet 
kai atsigavo, vėl grįžo“, - aiškino 
R.Butrimavičienė. Katlėrių seniū-
naitė sakė neseniai Sancevičiams 
atvežusi dvi lovas, antklodes, pata-
lynę. Tačiau moteris tikino, kad ne-
turi vilčių, jog sutuoktinių proble-
mas išpspręs. ,,Šiandien išsikvietė 
taksi ir išvažiavo į Anykščius pa-
siimti pensijos. Dabar gers“, - pro-
gnozavo Katlėrių seniūnaitė.

Praėjus geram pusvalandžiui po 
žurnalisto pokalbio su seniūnai-
te, ji pati paskambino į redakciją. 
Moteris sakė susiradusi ir ūkinin-
ką, kuris rišo gyvulius Sancevičių 
kieme, jiedu dabar po tą kiemą 
vaikšto. ,,Jis surinks iš kiemo mėš-
lą“, - ,,Anykštai“ sakė Katlėrių 
seniūnaitė R.Butrimavičienė. Se-
niūnaitė persakė ūkininko žodžius, 
kad jis esąs nustebęs, jog Sancevi-
čiams sukėlė nepatogumų, nes jam 
sutuoktiniai nesakę, kad karvės 
kieme kelia nepatogumų.

,,Ką jie ten šneka. Ne jiems kai-
mynais piktintis, kai visas kaimas 
jų gyvenimo būdu nepatenkintas“, 
- aiškino Katlėrių seniūnaitė.

 Skiemonių seniūnas Stasys 
Steponėnas ,,Anykštai“ tvir-
tino, kad katlėriškiai, besi-
piktinantys, kad jų socialinio 
būsto kieme ganomos kar-
vės, savo namą seniai paver-
tė tvartu.
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MOZAIKA

sprintas

AVINAS. Laikas rimtai imtis 
projekto, kurio sėkme iš tiesų ti-
kite. Šiuo metu susiklosčiusios 
aplinkybės jums ypač palankios. 
Antroje savaitės pusėje dar kartą 
apgalvokite savo motyvus. Gali-
mas daiktas, kad nesate iki galo 
sąžiningas nei su savo artimai-
siais, nei pats su savimi. Savait-
galį būsite kupinas naujų įdomių 
idėjų ir nekantrausite greičiau jas 
išbandyti praktikoje. Saugokitės! 
Skubėdamas galite padaryti dide-
lę klaidą.

JAUTIS. Savaitės pradžioje jo-
kiu būdu nesiblaškykite, bandyda-
mas reaguoti į kiekvieną dirgiklį. 
Jokiu būdu nekurkite keršto planų 
už anksčiau patirtas skriaudas. 
Antroje savaitės pusėje ne kartą 
pasigailėsite, kad negalite vienu 
metu būti keliose vietose. Teks 
rinktis, tad rinkitės atidžiai. Sa-
vaitgalį galimas konfliktas šeimo-
je dėl pinigų. Pasistenkite suprasti 
vienas kito argumentus, nes kom-
promiso visvien neišvengsite.

DVYNIAI. Pirmoje savaitės 
pusėje gyvensite gan intensyvų 
visuomeninį gyvenimą. Nesidro-
vėkite žiūrėti savo interesų. Tre-
čiadienį ir ketvirtadienį nedalyki-
te pažadų, kurių negalite ištesėti. 
Gali būti, kad visiškai nebesusiš-
nekėsite su šeimos nariais ar kai-
mynais. Pasistenkite likti ramus ir 
santūrus. Savaitgalį pokalbis su 
gerbiamu ir išmintingu žmogumi 
padės jums vėl atgauti dvasinę 
pusiausvyrą.

VĖŽYS. Pirmas dvi savaitės 
dienas jus neabejotinai lydės sė-
kmė, tad nedelsdamas imkitės pa-
čių svarbiųjų darbų. Jūsų agresy-
vus elgesys savaitės viduryje kai 
ką labai nustebins, bet, kita vertus, 
gausite tai, ko norite. Penktadienį 
ir savaitgalį pasistenkite rūpintis 
tik savo reikalais ir jokiu būdu ne-
sivelkite į diskusijas, kai matote, 
kad nesutarimai yra esminiai.

LIŪTAS. Pažintis su svarbiais 
ir įtakingais žmonėmis savaitės 
pradžioje paskatins jus elgtis drą-

siau ir ryžtingiau, ir apie savaitės 
vidurį veikiausiai pribręsite es-
miniam sprendimui. Apskritai šią 
savaitę būsite gan kategoriškas, 
ypač negalėsite pakęsti neigiamų 
atsakymų...

MERGELĖ. Būkite atidus 
klausytojas - galite sulaukti pro-
tingo patarimo, ypač iš vyresnio 
giminaičio lūpų. Savaitės vidury 
verčiau nesiimkite spręsti asme-
ninių problemų ar keisti ką nors 
namuose. Penktadienio vakarą 
nesileiskite įkalbamas išleisti taip 
sunkiai uždirbtus pinigus. Jei tu-
rite namuose mažylį, savaitgalį 
jis suteiks daug džiaugsmo visai 
šeimai.

SVARSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje laukia dalykinė kelionė. 
Ji bus naudinga, užmegsite nau-
jų kontaktų, sužinosite vertingos 
informacijos. Parodęs tam tikrą 
apsukrumą, trečiadienį ar ketvir-
tadienį galite neblogai uždirbti. 
Savaitgalį saugokitės vagių ar 
sukčių. Venkite tamsių skersga-
tvių, prastos reputacijos užeigų, 

nepraraskite budrumo kalbėda-
mas su vėlyvu svečiu.

SKORPIONAS. Pirmosios sa-
vaitės dienos gali būti ganėtinai 
sunkios ir svarbios jūsų karjerai. 
Pasistenkite pasirodyti kiek galite 
geriau tiek kolegų, tiek viršininkų 
akyse. Viengungiams ši savaitė 
taip pat žada romantiškų nuo-
tykių. Venkite naminių gyvūnų, 
ypač svetimų. Šunį gatvėje ver-
čiau apeikite iš tolo.

ŠAULYS. Šią savaitę anaiptol 
nepasižymėsite organizaciniais su-
gebėjimais, tad verčiau užsiimkite 
darbais, kuriems tereikia jūsų paties 
rankų ar galvos. Antroje savaitės 
pusėje saugokitės nepamatuotos 
finansinės rizikos - patirsite nemen-
kų nuostolių. Jeu domitės kompiu-
teriais, šią savaitę būtų pats laikas 
nuo žaidimų pereiti prie darbų.

OŽIARAGIS. Visą pirmąją 
savaitės pusę daug rūpesčių kels 
piniginių reikalų tvarkymas. Drau-
gai ar namiškiai jūsų dėmesio gali 
tikėtis tik nuo trečiadienio ar ke-

tvirtadienio. Jūsų didysis varžovas 
ir konkurentas šią savaitę bus žmo-
gus, gimęs Vandenio ženkle. Kau-
tis bus nelengva, bet labai įdomu, 
ypač jei esate tikras kovotojas.

VANDENIS. Fizinis darbas ar 
sportas savaitės pradžioje padės 
jums produktyviau naudoti savo 
energiją. Jūsų viršininkas šią sa-
vaitę veikiausiai bus nekaip nusi-
teikęs, tad verčiau nesipainiokite 
jo kelyje. Tvarkydamas piniginius 
reikalus antroje savaitės pusėje, 
galite pranokti pats save. Nesitikė-
kite pernelyg daug iš savaitgalio, 
tada neteks nusivilti.

ŽUVYS. Pirmadienį ar an-
tradienį nepražiopsokite progos 
užsidirbti papildomų pinigų! Sa-
vaitės viduryje būsite emociškai 
nestabilus ir sunkiai nuspėjamas, 
tad nuo jūsų gali nekaltai nuken-
tėti pavaldiniai ar šeimos nariai. 
Pasistenkite šiomis dienomis 
nepriiminėti svarbių sprendimų. 
Pastaruoju metu kažkoks asmuo, 
nuolat besisukiojantis aplink, jau 
ima jus gerokai erzinti. 

Socdemai skundžia teismui 
sprendimą 2020-aisiais sudaryti 
apygardą užsienio lietuviams

Opoziciniai socialdemokratai 
lapkritį apskundė teismui sprendi-
mą 2020 metų Seimo rinkimams 
sudaryti vienmandatę apygardą už-
sienio lietuviams.

Jie Vilniaus apygardos adminis-
traciniam teismui ginčija Vyriau-
siosios rinkimų komisijos (VRK) 
spalį priimtą sprendimą.

Pasaulio lietuvių vienmandatė 
apygarda 2020 metų rinkimams 
buvo įsteigta Seimui priėmus įsta-
tymą, sudariusį sąlygas tai padary-

ti, jei balsavusiųjų skaičius naujau-
siuose rinkimuose buvo didesnis 
nei 0,9 vidutinio rinkėjų apygardo-
se skaičiaus. Tai yra maždaug 31-
32 tūkst. rinkėjų.

VRK sprendimą priėmė remda-
masi aktyviu užsienio lietuvių da-
lyvavimu praėjusiuose prezidento 
ir Europos Parlamento (EP) rinki-
muose, kur atitinkamai balsavo be-
veik 53 tūkst. ir 40 tūkst. rinkėjų.

Tačiau socdemai teismui teigia, 
kad „paskutinius rinkimus“ reikia 
interpretuoti kaip Seimo rinkimus. 
2016 metais renkant parlamentą 
pirmajame ture balsavo daugiau 
nei 16 tūkst. užsienio lietuvių.

Partijos skunde taip pat rašoma, 
kad net jeigu sprendimas sukurti 
vienmandatę remiantis prezidento 
ir Europos Parlamento rinkimais 
kaip paskutiniais yra pagrįstas, 
jis vis tiek prieštarauja įstatymui, 
leidžiančiam 10 proc. rinkėjų skai-
čiaus nuokrypį nuo vidutinės apy-
gardos dydžio (nuo 31–32 tūkst. 
rinkėjų iki 37–38 tūkst. rinkėjų). 
Pagal šį įstatymo reikalavimą, 
naujos apygardos galimas rinkėjų 
skaičius viršytų nustatytas ribas.

„Visos apygardos pagal Konsti-
tuciją ir įstatymą turi turėti ribas, 
o šita apygarda neturi nei ribų, (...) 
nei apibrėžto apygardos rinkėjų 
skaičiaus“, – BNS pirmadienį sakė 
socialdemokratų partijos lyderis 
Gintautas Paluckas.

„Aš suprantu, kad politinė kon-
junktūra pastūmėjo valdančiuosius 
priimti tokį sprendimą, (...) bet jau-
sime sąžinės priekaištus, jeigu pa-
liksime šitą klausimą nenagrinėtą“, 
– pridūrė jis.

„Labai tikimės, kad teismas 
kreipsis į Konstitucinį Teismą iš-
aiškinimo, ar gali egzistuoti apy-
gardos be apibrėžtų ribų ir neati-
tinkančios įstatymuose numatyto 
rinkėjų skaičiaus, tai yra plius mi-
nus 10 procentų“, – kalbėjo poli-
tikas.

Pasaulio lietuvių bendruome-
nės pirmininkė Dalia Henke sako, 
kad socialdemokratų skundas rodo 
keistą valstybės požiūrį į užsienio 
lietuvius.

„Keistas toks požiūris ir tai rodo, 
kad valstybė neturi plano, ką reiš-
kia darbas su diaspora“, – BNS tei-
gė D. Henke.

„Esam diasporinė valstybė, bet 

Seimo rinkimai vyks kitąmet spalį.
BNs nuotr.

Krepšinis I. Penktadienį Anykš-
čių „KKSC-Elmis“ komanda na-
muose, palaikoma 250 sirgalių, 
pasiekė  pergalę (79:66) prieš  Kai-
šiadorių „Savingę“. Rezultatyviau-
siai „KKSC-Elmio“ komandoje 
žaidė Tautvydas Jodelis, surinkęs 
18 taškų ir pataikęs 5 tritaškius me-
timus. Vidurio puolėjas Donatas Ra-
džiūnas galingai grūmėsi po krep-
šiais – ne tik surinko 14 taškų, bet 
ir atkovojo 17 kamuolių. Šeštadienį 
anykštėnai 51-67 išvykoje pralai-
mėjo ,,Užpalių“ komandai. Audrius 
Jakštonis pelnė 19 taškų. Anykščių 
„KKSC-Elmis“ RKL B diviziono B 
grupėje užima 8-ąją vietą  iš 10-ies 

komandų - 2 pergalės, 4 pralaimė-
jimai. 

Imtynės I. Anykščių KKSC au-
klėtiniai dalyvavo tarptautiniame 
graikų-romėnų imtynių turnyre Izra-
elio Arado mieste. Anykštėnai ne tik 
kovojo varžybose, bet ir susipažino 
su žydų kultūra, istorija ir gamta. 
Anykštėnai Mangirdas Braždžiūnas 
ir Kipras Puikis savo svorio kate-
gorijose tapo turnyro nugalėtojais. 
Naglis Repečka iškovojo sidabro 
medalį, Augustas Vaitiekūnas užėmė 
trečią vietą.

Sunkioji atletika. Alytuje vyko 
Lietuvos sunkiosios atletikos atski-
rų veiksmų čempionatas. Turnyre iš 

viso varžėsi 210 dalyvių – 160 vyrų 
ir 50 dailiosios lyties atstovių. To-
mas Miškeliūnas sv. kt. 55 kg (75-
81 kg.) tapo čempionu, o merginų 
tarpe Gintarė Bražaitė tapo absoliu-
čia varžybų nugalėtoja bei pagerino 
jai pačiai priklausiusį Lietuvos ro-
vimo rekordą (išrovė 95 kg, išstūmė 
106 kg). Benjaminas Orlovas sv. kt. 
102 kg (105-145 kg.) užėmė 2 vie-
tą, Matas Puodžiūnas sv. kt. 102 kg. 
(107-135 kg.) džiaugėsi bronzos 
medaliu.

Kvadratas. „Nykščio namų“ 
arenoje surengtose Anykščių ra-
jono mokinių kvadrato varžybose 
jėgas išbandė dvylika komandų. 
Mergaičių (2007 m. gim. ir jaunes.) 

varžybose pirmąją vietą iškovojo 
A.Vienuolio gimnazijos atstovės, 
kurios pranoko antroje vietoje liku-
sias A.Baranausko pagr. mokyklos 
sportininkes. Bronzos medaliai 
buvo įteikti Troškūnų Kazio In-
čiūros mokymo įstaigos gimnazis-
tėms. Berniukų (2007 m. gim. ir 
jaunes.) varžybas laimėjo jaunieji 
A.Vienuolio gimnazijos sporto en-
tuziastai, kurie pranoko Kavarsko 
pagr. mokyklos ir A.Baranausko 
pagr. mokyklos atstovus. Mergaičių 
ir berniukų komandos iškovojo tei-
sę atstovauti Anykščių kraštui rajo-
ninėse šalies varžybose.

Krepšinis II. Prasidėjo Anykš-
čių krepšinio pirmenybių komandų 

registracija. Varžybos vyks 2019 
m. gruodžio mėn. – 2020 m. kovo 
mėn. šeštadieniais – sekmadieniais 
„Nykščio namų“ arenoje. Komandos 
privalo užsiregistruoti iki lapkričio 
26 d., o iki lapkričio 28 d. pristatyti 
vardines paraiškas su dalyvių pavar-
dėmis ir parašais, patvirtinančiais 
atsakomybę už savo sveikatą.

Imtynės II. Praėjusį savaitgalį 
jaunieji Anykščių KKSC imtyni-
ninkai dalyvavo tarptautiniame 
turnyre Latvijoje. Rezeknės mies-
te surengtose varžybose geriausiai 
pasirodė Augustas Vaitiekūnas (tre-
neris R.Puikis; svorio kategorija 
iki 60 kg), kuris pasipuošė aukso 
medaliu.

diaspora, užsienyje gyvenantys pi-
liečiai vis yra atstumiami, vis neį-
traukiami į bendros valstybės raidą 
ir planus“, – pridūrė ji.

Socialdemokratai skundą teis-
mui padavė lapkričio 6 dieną, ta-
čiau apie tai viešai neskelbė.

„Mes iš to viešųjų ryšių neda-
rome, nemėginame pūsti burbulų, 
bet manome, kad viskas turi vykti 
pagal įstatymus, teisės aktus“, – 
tvirtino G. Paluckas.

-BNs
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Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

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.

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.

Lapkričio 24 d.17 val.
Anykščių kultūros centre

Bilietai parduodami kultūros centro kasoje tel. (8-381) 52239.

saulĖs JĖGaiNiŲ 
MONTAVIMAS, 

PROJEKTAVIMAS, 
KONSULTAVIMAS, 

PRIEŽIŪRA BEI REIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ RENGIMAS.

Kontaktai: andrius@elektrenustatyba.lt
tel. (8-627) 59715

www.elektrenustatyba.lt

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2019 m. lapkričio 21 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ 

Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 
(8-698) 70127.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Montuoja dujinius katilus ir kati-
lines. 

Tel. (8-612) 01313.

Pjauna, geni medžius sunkiai 
prieinamose, pavojingose vietose, 
su  autokeltuvu atvyksta į vietą. 

Tel.: (8-608) 71208, (8-686) 73121. 

Kaminų valymas, įdėklų gamy-
ba, montavimas. Pristatomi ka-
minai. 

Tel. (8-656) 24531.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
LAPKRIČIO 21 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime "Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4 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.

Nekilnojamasis turtas

9 ha, žemės ūkio paskirties, 
žemės sklypą Raguvos sen., 
Panevėžio raj. 

Tel. (8-680) 40831.

kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

Lapuočių malkas (3 m ilgio). 
Veža miškavežiu.

Tel. (8-600) 63820.

Skaldytas ir neskaldytas malkas 
bei pjuvenas. Pristato ir mažais 
kiekiais. 

Tel. (8-675) 63191.

Beržo, juodalksnio malkas ka-
ladėmis, skaldytas. Atveža, turi 
sausesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

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, šešta-
dieniais dirba iki 13.00 val. 

Tel. (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 mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Kita

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.55 Eur. Motininų 
kiaulių skerdiena 2.10 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.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, įvairius pašari-
nius miltus, sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Sodybą ar namą, mieste ar kaime. 
Siūlyti įvairius variantus. Gali būti su 
mišku ir didesniu žemės sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

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.

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

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

Tvenkinių, melioracijos, vanden-
tiekio, pastatų griovimo ir malimo, 
ekskavatorių, buldozerių, sunkve-
žimių paslaugos. Aukštaitijos ka-
syba. 

Tel. (8-646) 19349.  

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

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

Jokūbas LISAUSKAS, 
gimęs 11 08

gimė

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

jų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

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

Anykščiai Tel. (8-686) 33036.



2019 m. lapkričio 19 d.KAIP GYVENATE?

oras

+9

+5

anekdotas
lapkričio 19 - 22 d. delčia.

mėnulis

šiandien

lapkričio 21 d.

lapkričio 22 d.

lapkričio 20 d.

vardadieniai

Matilda, Dainotas, Rimgaudė, 
Dainius.

Feliksas, Jovydas, Vaidvilė, 
Laimis.

Gomantas, Eibartė, Honorijus, 
Alberta, Norgaudas, Girenė, 
Honoratas, Tomas.

Cecilija, Cilė, Steigintas, 
Dargintė.

- Fui, kokių negražių žodžių 
išmokai: šėtonas, velnias, - bara 
mama sūnų.

- Mama, juos juk Šekspyras var-
tojo!

- Tuomet su juo daugiau ne-
žaisk.

***
Naktis. Du vagys įlindo į vaisti-

nę. Vienas šnibžda:
- Klausyk, aš paimsiu pinigus, o 

tu pasiieškok ko nors nuo to pra-
keikto savo kosulio!

***
Du narkomanai kalbasi:
- Žinai, pradėjau mokytis gita-

ra groti... Bet ten šešios stygos, o 
pirštų ant rankos tik penkis turiu... 
Jie ką, mutantai, tie, kurie gitaro-
mis groja?

- Aha, tikrai mutantai... O įsi-
vaizduoji, KOKIE mutantai groja 
pianinais???!!!

***
Prabangaus restorano direkto-

rius prieina prie staliuko ir sako 
klientei:

- Ponia, mūsų restorano speciali-
zacija - sraigės.

- Žinau, nes viena mane jau ap-
tarnauja.

***
Į pragarą patenka kompiuterinių 

žaidimų mėgėjas. Po kelių dienų 
velnias skambina Dievui: 

- Pasiimk tą kvailį iš čia, jis vi-
sus velnius šakėm užbadė, o dabar 
ieško antro lygio!

***
Parduotuvėje vyriškis nedrąsiai 

užkalbina nepažįstamą moterį:
- Atsiprašau, kad užduosiu tokį 

keistą klausimą… Sakykite, į kokį 
parduotuvės skyrių jūs eitumėte, 
jei turėtumėte 1000 dolerių?

- Žinoma, kad į kosmetikos!
- Ačiū jums! Bėgu ieškoti 

žmonos!

Giedrius Aleliūnas: „Kritiškai į viską 
pažiūrėjęs, pasėdžiu ir bare...“

(Atkelta iš 1 psl.)

Link istorijos ir archeologijos 

1985 metais Giedrius Aleliūnas 
baigė Anykščių rajono Troškūnų 
vidurinę mokyklą. „Atsimenu, 
rašiau tema „Tėvynės meilė Mai-
ronio lyrikoje“. Dabar jau nėra ko 
slėpti tų faktų, kad būdavo atve-
jų, kai mokinio parašytą straipsnį 
pasilieka, o parašo mokytoja, kad 
būtų gerai parašyta... Tiesa, tais 
metais visoje Lietuvoje „išbrokijo“ 
šitą temą. Ir mano rašinį nuvertino 
nuo penkių iki keturių. O turėjau 
mokyklą baigti medaliu, nes mo-
kyklos medalis – prestižas“, – pri-
siminė pašnekovas. 

„Kai baigiau mokyklą, joje apie 
300 mokinių iš viso buvo. Įstojau 
į Vilniaus universiteto Istorijos 
fakultetą. Stojamieji buvo iš lie-
tuvių kalbos žodžiu bei raštu ir 
prancūzų kalbos. Pamenu, rašiau 
temą iš Vinco Mykolaičio-Putino 
„Sukilėlių“. Pasirinkau istorijos 
studijas, nes dar mokykloje turėjau 
labai gerą istorijos mokytoją – S. 
Gelūną. Buvau pasirinkęs muzie-
jininkystės-archeologijos speci-
alizaciją. Studijas baigiau 1990 
metais. Dar studijuodamas dirbau 
pilių tyrimų centre „Lietuvos pi-
lys“ arba, kaip mes patys sakyda-
vome, – „Žempilėje“. Važinėda-
vome po objektus, kasinėdavome. 
1992–1994 tyrinėjau Medininkų 
pilį. Archeologiniai tyrimai, ekspe-
dicijos vyko įvairiuose miestuose: 
Kaune, Jurbarke, Ukmergėje, Bir-
žuose ir kituose. Buvau Lietuvos 
archeologijos draugijos narys. Po 
darbo dažnai surengdavome bo-
hemiškus vakarėlius: prie alaus ar 
vyno šnekėdavome apie muziką, 
knygas, politiką“, – kalbėjo len-
gvai bendraujantis vyras. 

1995–2001 metais Giedrius Ale-
liūnas užsiėmė privačia archeolo-
gijos praktika. „Atlikau nemažai 
žvalgomųjų archeologinių tyrinė-
jimų įvairių statybų, trasų kasimo 
vietose, nustatant paminklines 
ribas. Nuo 2001 m. archeologine 
veikla nebeužsiimu. Kurį laiką dir-
bau pedagoginį darbą Anykščių ra-
jono Debeikių pagrindinėje moky-
kloje, Pociūnėliuose (Radviliškio 

raj.)“, – pasakojo pašnekovas. 

Iš prisiminimų: du lobiai, 
knygos po prekystaliu ir kolū-
kių laikai 

Giedrius per savo, kaip archeo-
logo, darbo metus yra radęs du pi-
niginius lobius. „Galiu papasakoti 
apie rastą lobį Joniškio senamies-
tyje. Tiesė šiluminę trasą. Siene-
lėje radome puodą su pinigais. 
Beveik 100 monetų su kolega 
suskaičiavome. Namo savininkas 
buvo vietinis žydas, užkasęs lobį 
ir pabėgęs per I pasaulinio karo 
siaubus. Kitas vertingas radinys, 
dokumentuose užfiksuotas kaip 
Seredžiaus lobis, pavadinimą ga-
vęs pagal radimvietę – Seredžių 
(Jurbarko raj.). Viskas atiduota į 
muziejų, žinoma“, – prisiminė pa-
šnekovas. 

Sename, žaliai nudažytame pas-
tate kadaise veikė knygynas, kur 
Giedriaus Aleliūno mamai kny-
gyno knygininkas palikdavo ver-
tingesnių knygų po prekystaliu. 
„Ant prekystalio – Marksas, par-
tijos nutarimai, o po prekystaliu 
paslėpdavo ką nors vertingesnio. 
Mama nueina, ką nors nuneša (tai 
saldainių, tai konjakėlio), parsine-
ša knygų, – pasakojo G. Aleliūnas 
ir pridūrė, – apskritai gerai atsi-
menu tuos senus laikus, kai prieš 
egzaminus ateidavo kolūkio vir-
šininkai su dovanom: – juk reikia 
išlaikyti ir tiems, kurie iš vakari-
nės. Troškūnuose veikė du kolū-
kiai - „Aukštakalnio“  ir „Štaro“. 
Buteliokų, saldainių nuneša, kam 
reikia, žiūrėk, ir išlaikyta“.  

Giedrius Aleliūnas atviras – daug 
kam yra tekę ką nors vogti iš kolū-
kių. „ Vogė, ką galėjo. Burokus tai 
daug kas vogė. Galiu papasakot, 
kaip šieną vogėm, mat mažai to 
šieno buvo, pievos toli. Nuėjom su 
teta šieno atsinešti, man gal kokių 
13-14 metų buvo. Kažkas atva-
žiavo! Pasislėpėm, teta man sako: 
„Tylėk, nė garso neišleisk, gal dar 
išvažiuos“, – šypsojosi pašneko-
vas, papasakojęs į atmintį įstrigu-
sią mažą nuodėmę. Giedriaus teta 
buvo partizanų ryšininkė. Ji vežda-
vo iš Vilniaus padirbtus pasus, do-
kumentus. „Teta Ona Macijauskie-

nė paskui Mordovijos lageryje dėl 
to tremtinės gyvenimo ragavo“, – 
teigė vyras. 

Mažame miestelyje 
nenuobodu 

Į Troškūnus G. Aleliūnas grįžo 
gyventi 1997 metais. Pasiteiravus 
pašnekovo, ar nenuobodu gyventi 
mažame miestelyje, Giedrius mos-
telėjo ranka į atkurto vienuolyno 
pusę, kur šiuo metu įsikūręs mul-
tifunkcinis centras: „Nenuobodu, 
nes vyksta pakankamai daug aukšto 
lygio koncertų, spektaklių, poezijos 
skaitymo vakaronių. Vien šiemet 18 
skirtingų renginių jau suskaičiavau. 
Jei nieko nevyktų, gal ir nuobodoka 
būtų. Daug kultūros Troškūnuose, 
mūsų kultūros skyriaus vadovė Jo-
lanta Pupkienė čia užsiima įvairiom 
kultūrinėm veiklom, ji yra ir ben-
druomenės pirmininkė, o kai yra 
aktyvus kultūrinis gyvenimas, tai į 
miestelį užsuka nemažai svečių iš 
visur: ir iš Lietuvos, ir iš užsienio. 
Prieš šv. Antaną iš visos Lietuvos 
atvyksta teatro studijos“. 

Pasiteiravus apie siauruką, pa-
šnekovas prisiminė laikus, kai siau-
rasis geležinkelis buvo pagrindinė 
susisiekimo priemonė. „Pervežda-
vo ir keleivius, ir krovinius. Kai 
mama važiuodavo į Vilnių, tai pir-
ma traukdavo siauruku į Švenčio-
nėlius, ten praleisdavo naktį, o po 
to jau laukdavo platusis ir kelionė į 
sostinę“, – teigė Giedrius. 

Troškūnuose veikia asociacija 
„Kartų ratas“. „Asociacijai vado-
vauja parduotuvės vedėja Nerija 
Damauskienė. Suburia daugiausia 
senyvus žmones, o šie sueina, šven-
čia drauge gimtadienius, vyksta 
ekskursijos. Yra savarankiško gy-
venimo namai „Senjorų prieglobs-
tis“ – ten žmonės ir pastogę gauna, 
ir priežiūrą“, – kalbėjo pašnekovas. 

Pats Giedrius Aleliūnas gyvena 
tėvų sodyboj. „Tą sodybą senelis 
statė per karą, 1943 metais. Netu-
rėjo daug pinigų ar daug žemės (iš 
viso maždaug 5 ha), bet buvo kal-
vis, tai gerai darbą išmanė. Nedidelį 
namelį pastatė. Tiesa, senelio aš jau 
nemačiau. Troškūnuose yra šešios 
parduotuvės, trys barai, du kunigai 
(klebonas Saulius Filipavičius ir 
kunigas Aurelijus Simonaitis – aut. 
past.), du daktarai, paštas, Palaiko-
mojo gydymo ir slaugos skyrius 

– viskas, ko reikia, yra. Didelis 
džiaugsmas – knygos. Jos teikia 
ir išminties, ir malonumo. Beveik 
kasdien užsuku į biblioteką“, – pa-
sakojo Giedrius Aleliūnas.  

Troškūnietis Giedrius Aleliūnas 
šiuo metu niekur nedirba, tad šiek 
tiek skiria laiko atvykusiems tu-
ristams – norintiems papasakoja 
apie miestelio istoriją, objektus ir 
net atvirauja apie savo gyvenimą: 
„Pagal profesiją dar galėčiau dirbti, 
bet Darbo birža siūlo tik pas kokį 
ūkininką ar eiti duobių kasti, užtat 
paskutinį kartą net pakeltu balsu 
ten kalbėjau. Aš juk trejus metus 
vaikščiojau lazda pasiremdamas! 
Turėjau traumą. Savo šeimos nesu-
kūriau. Beveik nebeturiu giminių. 
Mama irgi vienturtė buvo. Neretai, 
kritiškai į viską pasižiūrėjęs, pasė-
džiu ir bare. Kartais gal ir per daug 
pasėdžiu...“, – atviravo 52 metų vy-
riškis. 

Gražiai sugyvena su visais, čia 
gyvenančiais

Paklaustas apie romus, pašneko-
vas teigė, kad troškūniečiai gerai su 
jais sugyvena. „Jokio priešiškumo 
nėra. Maždaug 70 romų tautybės 
gyventojų čia gyvena, gal koks 20 
procentų susidarytų. Kuo verčiasi? 
Vieni iš pašalpų, kiti turi savo ūkį 
ir ūkininkauja, dar kiti važiuoja 
į Angliją užsidirbti, treti perka ir 
parduoda prekes. Čigonai tebesi-
laiko protėvių papročių. Maždaug 
prieš metus buvo išskirtinės romų 
barono Silvestro Jablonsko lai-
dotuvės. Jis čia gyveno 40 metų. 
Buvo kinkinys – karieta su dviem 
žirgais, toje karietoje karstas pa-
dėtas. Visi pėsčiomis ėjo į kapi-
nes. Velionį lydėjo minia žmonių, 
maždaug 300 romų. Lydėjo ir vie-
tiniai lietuviai, ir kaimynai, buvo 
atvykusių ne tik iš Lietuvos, bet ir 
iš užsienio“, – pasakojo G. Aleliū-
nas. Pasak Giedriaus, Troškūnuose 
dar gyvena du ar trys ukrainiečiai, 
vienas alžyrietis.  

Atsisveikinus laikas... alaus? 

„Dar galit nuvažiuoti pažiūrė-
ti buvusio dvaro, bet ten apleista, 
nelabai kas beišlikę, daugelis dva-
ro pastatų visiškai neprižiūrim“, – 
mosteli į tą pusę, kur galėtume vyk-
ti, o pats eina nusipirkti alaus... 

Giedriaus Aleliūno motina Julija Aleliūnienė buvo viena iš krašto-
tyrinės veiklos pradininkių Troškūnuose, viena iš mokyklos muzie-
jaus įkūrėjų. Jai mirus, dalį motinos užgyvento turto Giedrius sakė 
paaukojęs bažnyčiai. 


