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Parduodame aukštos 
kokybės sertifikuotas 
granules ir briketus.

Kaina gamykloje 
Viešintose: 

granulės - 165 Eur 
už toną su PVM,

briketai „Nestro“ - 
140 Eur už toną su PVM.

Tel. (8-672) 50736.

Rajono parduotuvės ,,Gritės“ ženklo produktų 
atsisakyti neketina

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

„Grigeo“ grupės, kurios 
įmonė Klaipėdoje teršė Kur-
šių marias, gaminamą „Gri-
tės“ ženklo produkciją atsi-
sakė pirkti Lietuvos didieji 
prekybos centrai. Šią galimybę 
svarsto ir kiti mažmeninės pre-
kybos tinklai. 

Anykščių rajono vartotojų 
kooperatyvo bei kitose mažose 
rajono parduotuvėse ,,Gritės“ 
ženklo produkcijos kol kas at-
sisakyti neketinama.

Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo vadovė Rita Kripaitienė kalbėjo, kad, jei parduotuvėse ne-
liks ,,Gritės“ prekės ženklo produktų, dėl to Kuršių marios netaps švaresnės.

,,Mes tiesiogiai iš jų neima-
me produkcijos, mums ją tiekia 
tiekėjai. Jeigu tiekėjai ,,Grigeo“ 
gaminių neturės, neturėsime ir 
mes, jei turės - turėsime ir mes. Iš 
parduotuvių gaminių su ,,Gritės“ 
ženklu tikrai neišiminėsime. Kas 
iš to, kad didieji prekybos centrai 
pareiškė, kad neprekiaus ,,Gritės“ 
ženklo produkcija?

,,Kalita“ laukia šalčio ir skaičiuoja 
nuostolius Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Šią žiemą pramogų ir sporto 
centras ,,Kalita“ atgyja labai 
retai, kai nuo kalno nusileis-
ti vasaros rogutėmis užsuka 
vienas kitas lankytojas ar jų 
grupė. Dažnai vasaros rogu-
tės apskritai neveikia, nes 
dėl permainingų orų trasa 
apledėja, todėl jomis leistis 
pavojinga. Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
darbuotojai prisipažįsta, kad  
vėluojanti  žiema juos liūdina, 
o dar daugiau pesimizmo kyla 
dėl neveikiančios slidinėjimo 
trasos patiriami tūkstantiniai 
nuostoliai.

Šią žiemą kol kas vienintelis pramogų ir sporto centro „Kalita“ 
pajamų šaltinis - vasaros rogutės, tačiau ir jos dabar dažniausiai 
stovi tuščios.

Laikinai Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
direktorės pareigas atliekan-
ti Kristina Beinorytė sakė, 
kad dėl vėluojančio slidinė-
jimo sezono pradžios įstaiga 
patiria didžiulius finansinius 
nuostolius.

Diskusija. 2020-uosius metus pa-
skelbus Tautodailės metais, Anykščių 
rajono savivaldybės Kultūros taryba 
diskutuos apie mažosios medinės 
architektūros paminklus Anykščių 
mieste. Kultūros tarybos pirmininkė 
Gabrielė Griauzdaitė - Patumsie-
nė ,,Anykštai“ sakė, kad įtraukti šį 
klausimą į posėdžio darbotvarkę ini-
cijavo Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
bei Architektūros ir urbanistikos sky-
rius. ,,Mums yra svarbi visuomenės 
nuomonė dėl medinės architektūros 
akcentų miesto erdvėse: ar vystome, 
palaikome bei restauruojame, perke-
liame į kitas erdves ir kt. Galbūt yra 
kitokių nuomonių, siūlymų, kuriais 
Kultūros tarybos nariai pasidalys 
artėjančio posėdžio metu|“, - sakė 
G.Griauzdaitė - Patumsienė.

Konkursas. Pirmadienį turėjęs 
vykti konkursas Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centro direktoriaus 
pareigoms užimti baigėsi be rezul-
tatų. Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita Ku-
liešaitė ,,Anykštai“ sakė, kad kon-
kurse dalyvavę asmenys nesurinko 
minimalaus balo. Dokumentus da-
lyvauti šiame konkurse buvo pateikę 
šeši asmenys, tačiau po dokumentų 
patikros šį pirmadienį konkurse da-
lyvavo tik trys pretendentai. Pakar-
totinai konkursą žadama skelbti arti-
miausiu metu.

Gaisras. Šeštadienį, sausio 11 
dieną, Troškūnų seniūnijos Raguvė-
lės kaime per gaisrą sudegė medinis 
ūkinis pastatas. Ugniagesiai pranešė, 
kad gaisras sunaikino ne tik pastatą. 
Ūkiniame pastate sudegė apie 10 
tonų šieno.

Jaunimas. Trečiadienį Anykščių 
L. ir S.Didžiulių viešojoje biblio-
tekoje po kelių mėnesių  petraukos 
pradės veikti atvira jaunimo erdvė 
,,Idėjų labas“ Ji buvo uždaryta, kai 
darbą bibliotekoje paliko su jaunimu 
dirbusi darbuotoja. Laikinai atvirąja 
jaunimo erdve rūpinsis ir ją prižiūrės 
jaunimo savanoriai.

Bedarbystė. Registruoto nedarbo 
lygis gruodžio mėnesį Anykščių ra-
jone siekė 12,5  proc. Iš viso sausio 
pradžioje Anykščių rajone  buvo re-
gistruota 1 tūkst. 719 bedarbių.

Klebonas 
aiškinosi, 
kaip rinko 
aukas

STT patikrino 
Saulių Rasalą

Į bankrotus įmones stumia ir 
teisinė bazė

Dainius DAŠKEVIČIUS, UAB 
,,Kurklių karjeras“ direktorius:

„...Kai konkursai rengiami, at-
sižvelgiant tik į kainą - įmonės yra 
įvaromos į kampą: arba tu pra-
laimi konkursą, arba dirbi ,,ant 
nulio“, kartais 
net į minusą...“ 

Darbuotojams 
bandoma 
įrodyti, kad 
direktorius 
blogas
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Klebonas aiškinosi, kaip rinko aukas Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį, sausio 10-ąją, Utenos apylinkės teismo Anykščių 
rūmai tęsė Troškūnų klebono Sauliaus Filipavičiaus baudžiamo-
sios bylos nagrinėjimą.  Teismo posėdis truko vos pusvalandį, o 
prie bylos medžiagos nuspręsta prijungti Troškūnų bažnyčios ka-
sos knygą bei ūkininko S.Filipavičiaus žurnalą.

Taip pat nuspręsta į kitą teismo 
posėdį liudininkais pakviesti kratą 
Troškūnų klebonijoje dariusius Fi-
nansinių nusikaltimų tyrimų tarny-
bos pareigūnus bei klebono doku-
mentų auditą atlikusį asmenį.

Priminsime, jog kunigas 
S.Filipavičius kaltinamas aplaidžiu 
parapijos ir asmeninio ūkio buhal-
terinės apskaitos tvarkymu bei ne-
teisėtu vertimusi ūkine, komercine, 
finansine ar profesine veikla. Nuro-
doma, kad S.Filipavičius, neturėda-
mas leidimo verstis paskolų teiki-
mu, skolino pinigus už palūkanas. 
Tyrimo metu buvo nustatyta beveik 
40 pinigų skolinimo atvejų, pasko-
lų buvo suteikta per pusę milijono 
eurų. Manoma, kad dvasininkas iš 
šios veiklos gavo ne mažiau kaip 
13,8 tūkst. eurų pajamų.

Ankstesniuose teismo posė-
džiuose apklausti asmenys, kurie iš 
kunigo skolinosi pinigus. Į Anykš-
čių teismo rūmus liudyti buvo at-
vykęs ir Panevėžio vyskupas Linas 
Vodopjanovas.  

Bylą nagrinėjanti teisėja Zita 
Gavėnienė penktadienio teismo 
posėdyje, kalbėdama apie Troškū-
nų bažnyčios kasos knygą, klebo-
no klausė, kodėl iki 1996-ųjų kny-
goje rašytos ir bažnyčios pajamos, 
ir išlaidos, o nuo 1996-ųjų - tik 
pajamos. Klebonas S.Filipavičius, 
atsakydamas teisėjai, teigė, kad 
nuo 1996-ųjų bažnyčios veiklos 
finansinis balansas buvo neigia-
mas, todėl jis išlaidų į knygą ir ne-
berašęs, tačiau tikino, kad išlaidas 
galėjo pagrįsti kitais dokumentais. 
,,Bažnytinės rinkliavos Troškūnų 
bažnyčioje atliekamos tik kartą 
per mėnesį bei per didžiąsias šven-
tes. Mano parapijos žmonės nėra 
turtingi, nekyla ranka aukas rink-
ti per kiekvienas mišias“, - kodėl 
kasos knygoje yra nedaug įrašų, 
teismui aiškino Troškūnų klebonas 
S.Filipavičius.

,,Anykštai“ S.Filipavičius yra 
sakęs, kad jis, kaip fizinis asmuo, 
turi 10 hektarų žemės, bet žemės 
ūkiu pats neužsiima. Pajamos iš 

ūkio, pasak kunigo, tik išmokos bei 
pinigai už parduotą šieną. ,,Žurna-
lą pildžiau pats taip, kaip supratau, 
kaip sugebėjau. Ūkininko pajamos 
- tik išmokos ir pinigai iš ūkininko 
Kinderio už parduotą šieną“, - teis-
mui sakė Troškūnų klebonas. 

Troškūnų bažnyčios kasos kny-
ga bei ūkininko S.Filipavičiaus 
žurnalas, klebono teigimu, per 
kratą buvo klebonijoje. Kunigas 
ne pirmą kartą atkreipė teismo dė-
mesį, jog per kratą buvo sukeltas 

chaosas. O vienas iš kaltinamojo 
advokatų (Rimondas Kuzminas) 
tikslino, kad ,,chaosas yra subjek-
tyvi sąvoka“.  Kaltinamąjį gina du 
advokatai - R.Kuzminas ir Romu-
aldas Miklušas. Valstybės kaltini-
mą palaiko Panevėžio apygardos 
prokuroras  Kęstutis Greiciūnas, 
teismo posėdžiuose taip pat daly-
vauja FNTT specialistė Nijolė Le-
onavičienė. Kitas S.Filipavičiaus 
baudžiamosios bylos teismo posė-
dis vyks vasario 19-ąją. 

Troškūnų klebonas Saulius Filipavičius teisme tvirtino, jog vi-
sas bažnyčios išlaidas gali pagrįsti dokumentais. 

Šovinys. Sausio 10 dieną,  apie 
18.15 val., Svėdasų seniūnijos Bu-
tėnų kaime vyras (g. 1978 m.), gy-
venantis Butėnų g., su savimi spe-
cialiame šovinių dirže nešiojosi 
vieną 16 kalibro šovinį. Minėtam 

šaudmeniui laikyti ir nešioti vyras 
leidimo neturi. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Smurtas. Sausio 11 dieną,  apie 
17.14 val., gyvenamajame name 
Skiemonių seniūnijos Mačionių 
kaime, Paežerių g., vyras (g. 1990 

m.) sukėlė fizinį skausmą tėvui 
(g. 1966 m.) ir motinai  (g. 1966 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyriškis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Konfliktas. Gautas vyriškio (g. 
1959 m.), gyvenančio Kavarsko 

seniūnijos  Džiugų kaime, Džiugo 
g.,  pareiškimas, kad sausio 11 die-
ną, apie 17.00 val., gyvenamaja-
me name Džiugų kaime brolis (g. 
1965 m.) jam sukėlė fizinį skaus-
mą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyriškis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

STT patikrino Saulių Rasalą
Kitą antradienį , sausio 21-ąją, darbą pradės naujasis Svėdasų 

seniūnas Saulius Rasalas. 
Iš dviejų asmenų dar prieš Naujuosius metus S.Rasalą pasirin-

ko Anykščių savivaldybės administracijos direktorė Ligita Kulie-
šaitė. Tačiau S.Rasalas darbo negalėjo pradėti, kol buvo laukiama 
STT patikrinimo išvadų.

Tik sulaukęs STT išvadų, 
S.Rasalas kreipėsi į Vyriausiąją 
rinkimų komisiją, prašydamas 
nutraukti jo, kaip Anykščių ra-
jono tarybos nario, įgaliojimus. 

S.Rasalas į rajono tarybą išrink-
tas pagal liberalų sąjungos sąra-
šą. Įstatymai draudžia seniūnams 
būti savivaldybių tarybų nariais. Į 
tarybą vietoje S.Rasalo ateis pir-

moji ,,už brūkšnio“ likusi liberalė 
Irma Laurinavičiūtė - Smalskie-
nė. 

S.Rasalas - jau šeštasis šios ka-
dencijos Anykščių rajono tarybos 
narys, atsisakęs mandato. Pagal 
tarybos narių kaitą Anykščiai yra 
šalies rekordininkai.

Naujojoje konkursų į valstybės 
tarnybą tvarkoje nebeliko privalo-
mųjų testų, o atrankos rengiamos 
dviem etapais. Pirmajame etape 
konkurso komisija išrenka du fi-

nalistus, iš kurių darbuotoją savo 
nuožiūra pasirenka savivaldybės 
administarcijos vadovas.

Būsimasis Svėdasų seniūnas 
iki paskutinės dienos, sausio 20-
osios, dirbs VšĮ ,,Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ vadybi-
ninku. 2004-2015 m. jis dirbo 
Andrioniškio seniūnijos seniūnu, 
nuo 2015 m. pavasario iki 2016 
m. gruodžio jis buvo Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos direktoriaus pavaduotoju.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Bauda. Vokietijos konkurencijos 
prievaizdai septyniems pesticidų di-
dmenininkams, kurie, kaip nustatyta, 
17 metų tarpusavyje derindavo savo 
prekių pardavimo kainas, skyrė 155 
mln. eurų baudą. „Tyrimai parodė, 
jog šios bendrovės nuo 1998 metų 
iki .... 2015 metų kovo kiekvienų 
metų pavasarį ir rudenį suderindavo 
augalų apsaugos produktų kainoraš-
čius“, – pareiškė konkurencijos ins-
titucijos vadovas Andreasas Mund-
tas. „Visų pirma, per pirmus kelerius 
metus kai kurios bendrovės suderin-
tą kainoraštį tiesiog naudodavo kaip 
savąjį ir jį iš esmės tik pažymėdavo 
savo bendrovės logotipu“, – pridūrė 
jis. Viena iš bendrovių – „Beise-
len“ – pirmoji pranešė institucijai 
apie kartelinį susitarimą ir išvengė 
baudos. Tačiau likusios bendrovės, 
įskaitant keturis didžiausius Vokie-
tijos didmeninės pesticidų rinkos 
dalyvius, ir už pažeidimus atsakingi 
atskiri darbuotojai buvo nubausti. 
„Antikonkurencinė praktika buvo 
nutraukta“ po to, kai konkurencijos 
institucija 2015 metų kovą surengė 
kratas.

Pataisos. Kritikos sulaukusios 
Žvalgybos įstatymo pataisos nu-
keliamos į Seimo pavasario sesiją. 
Prezidentas Gitanas Nausėda Sei-
mui jas pateikė gruodžio pabaigoje, 
preliminariai projekto pateikimas 
buvo numatytas pratęstoje rudens 
sesijoje – antradienį, sausio 14 die-
ną. Tačiau pirmadienį šis klausimas 
iš antradienio plenarinio posėdžio 
darbotvarkės išbrauktas. Seimo 
pirmoji vicepirmininkė „valstietė“ 
Rima Baškienė BNS sakė, kad Pre-
zidentūra sutiko atidėti projekto pa-
teikimą, norint išgirsti daugiau nuo-
monių šiuo klausimu. Prezidentas 
G. Nausėda gruodį pasiūlė įstatyme 
įtvirtinti žvalgybos pareigūnų teisę 
iškviesti žmones į prevencinį pokal-
bį, „turint duomenų, kad asmuo gali 
būti susijęs arba gali būti siejamas su 
veikla, galinčia didinti riziką ar kelti 
grėsmę nacionaliniam saugumui ar 
valstybės interesams“. Už neatvy-
kimą būtų taikoma administracinė 
atsakomybė – piniginė bauda. Pa-
taisos taip pat suteiktų teises žvalgy-
bos pareigūnams patikrinti asmens 
dokumentus ir atlikti administracinį 
sulaikymą, be teismo sankcijos gauti 
informaciją iš bankų apie finansines 
operacijas.

Grūdai. 2019-aisiais Ukraino-
je prikulta maždaug 75 mln. tonų 
grūdų – beveik 5 mln. tonų, arba 7 
proc., daugiau nei užpernai, pranešė 
Ukrainos ekonomikos ministerija, 
remdamasi negalutiniais duomeni-
mis. „Naujausiais ministerijos verti-
nimais, grūdų derlius pernai sudarė 
apie 75 mln. tonų, iš kurių 54 mln. 
tonų planuojama eksportuota. Galu-
tinius praėjusių metų grūdų derliaus 
duomenis kovo mėnesį paskelbs 
Valstybinė statistikos tarnyba“, – 
pranešime cituojamas viceministras 
Tarasas Vysockis. Ministerijos duo-
menimis, nuo šių žemės ūkio metų 
pradžios (praėjusių kalendorinių 
metų vidurio) Ukraina eksportavo 
32,08 mln. tonų grūdų – 7,8 mln. 
tonų, arba 32,1 proc., daugiau nei 
prieš metus. Kviečių eksportas sie-
kė 15,1 mln. tonų, kukurūzų – 12,8 
mln. tonų, miežių – 3,8 mln. tonų. 
Užpernai Ukraina grūdų prikūlė 13 
proc. daugiau nei 2017-aisiais, o jų 
eksportas praėjusiais žemės ūkio 
metais pasiekė visų laikų rekordines 
apimtis – 50,4 mln. tonų, ketvirtada-
liu daugiau nei ankstesniais metais.

-Bns

Baseine vyko laisvojo nardymo varžybos Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Sekmadienį Anykščiuose, baseine ,,Bangenis“, pirmą kartą 
Lietuvoje surengtos oficialios laisvojo nardymo važybos. Kai 
kurie šių varžybų dalyviai laisvąjį nardymą praktiškai išbandė 
pirmąjį kartą.

Vienas iš šių varžybų organiza-
torių, laisvojo nardymo instrukto-
rius Tadas Jurgaitis ,,Anykštai“ pa-
sakojo, kad  varžyboms Anykščius 
pasirinko dėl to, kad savaitgaliais 
sostinės baseinai yra užimti. Nar-
dytojų dėmesį taip pat patraukė tai, 
kad baseino pastate veikia kavinė.

,,Viso baseino išsinuomoti ne-
galėjome, o sekmadienį juo galė-
jo naudotis ir kiti žmonės, tad to 
šurmulio buvo šiek  tiek daugoka. 
Netikėjome, kad ten bus tiek daug 
žmonių. Be to, baseine mums trū-
ko gylio“, - sakė T.Jurgaitis.

Pasak varžybų organizatoriaus, 
laisvojo nardymo varžybų Anykš-
čiuose tikslas nebuvo pristatyti to-
kio sporto šakos visuomenei.

,,Šių varžybų tikslas buvo pasi-
praktikuoti prieš tarptautines var-
žybas Rygoje“, - sakė T.Jurgaitis.

Į varžybas susirinkę 13 sporti-
ninkų iš Lietuvos bei Latvijos save 
išbandė dviejose disciplinose - var-
žėsi, kas po vandeniu ilgiau išbus 
nekvėpavęs ir kas toliau nuners.

Laisvojo nardymo instruktorius 
T.Jurgaitis sakė, kad baseine ,,Ban-
genis“ ilgiausiai sulaikęs kvėpa-
vimą vienas jų dalyvis išbuvo po 
vandeniu 5 min. ir 11 sekundžių. 
Ilgiausias be plaukmenų nunertas 
atstumas - 135 metrai ( priminsime, 
kad baseino ,,Bangenis“ vieno take-
lio ilgis - 25 metrai, - red.pastaba).

Laisvasis nardymas dar popu-
liariai vadinamas ,,frydaivingu“. 

Svetainė freediving.lt rašo, kad 
,, frydaivingas“ yra pakankamai 
plati savoka, apimanti tiek įvairias 
sportines disciplinas, kai neriama 
kuo giliau, kuo ilgiau, norint iš-

bandyti savo galimybių ribas, tiek 
nardymą savo malonumui, grožin-
tis povandeniniu pasauliu. Fridai-
vingo ,,brolis“ yra ir povandeninė 
žūklė.

Po vandeniu laisvojo nardymo entuzistai nekvėpuodami  gali 
išbūti net iki pusvalandžio.
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Meras perspėjo, kad mirusi blogio 
imperija kelia galvą Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Lietuvoje pirmadienį, pagerbiant prieš 29 metus per sovietų agresiją žuvusių laisvės gynėjų at-
minimą, anykštėnai nelaužydami tradicijų sausio 13-ąją susibūrė centrinėje miesto aikštėje, šalia 
paminklo Laisvei.

,,Jau 29 metai, kai mes renkamės 
čia. Noriu padėkoti visiems, kurie 
čia ateinate, kad dar kartą prisimin-
tume ne tik tuos žuvusius didvyrius, 
bet ir prisimintume bei pagerbtume 
Lietuvos laisvę. Vyresni turbūt pri-
simena, kad Vakarų demokratija 
tuometinę Sovietų Sąjungą vadino 
blogio imperija. Ir ta blogio imperi-
ja sausio 13-ąją pasiglemžė  14 Lie-
tuvos piliečių gyvybių. Tie žmonės 
žuvo už tai, kad Lietuva būtų lais-

va, kad Lietuva būtų nepriklausoma 
valstybė ir kad Lietuvoje neliktų tos 
komunizmo šmėklos. Šiandieną 
mes esami laisvi, šiandieną mes 
galime naudotis visomis pamatinė-
mis vertybėmis, kurios suteikiamos 
žmogui. Tačiau ir šiandieną, atrodo, 
jau numirusi blogio imperija tai šen, 
tai ten pakelia galvą. Tai Ukrainoje, 
tai Gruzijoje. Dabar Maskvoje vėl 
imamas garbinti Stalinas, Leninas, 
nenorima pripažinti Molotovo - Ri-

bentropo pakto. Todėl ir šiandien 
laisvė yra ta pamatinė vertybė, dėl 
kurios turime kovoti ir dėl kurios 
turime budėti“, - kreipdamasis 
į gausiai šalia paminklo Laisvei 
susirinkusius anykštėnus, kalbė-
jo Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius.

Brangiai kainavusios laisvės vė-
liavą kėlė Anykščių muzikos mo-
kyklos auklėtinė, kanklininkė Rus-
nė Urbutytė ir jos mokytoja Jolita 

Vėliavą kėlė Anykščių muzikos mokyklos auklėtinė, kanklininkė Rusnė Urbutytė ir jos mokytoja 
Jolita Novikienė.

Į bankrotus įmones stumia ir teisinė bazė
Praėjusiais metais bankrutavo elektrodų gamintojas UAB ,,Anykš-

čių varis“ bei statybinės bendrovės UAB ,,Anrestas“ ir UAB ,,Termo-
taupa“. Prieš Naujuosius į teismą dėl bankroto paskelbimo UAB ,,La-
gesa“ kreipėsi šios įmonės direktorius. 

Visos bankrutavusios (bankrutuojančios) įmonės Anykščių mas-
teliais yra didelės, prarandame šimtus darbo vietų. Ką šie bankrotai 
liudija? Naują ekonominę krizę ar vis prastėjančią Anykščių verslo 
aplinką? 

Dėl statybininkų 
kalta valstybė

Dainius DAŠKEVIČIUS, UAB 
,,Kurklių karjeras“ direktorius:

,,Statybinių bendrovių bankrotų 
banga eina per visą Lietuvą, šioje 
sferoje įžvelgiu tendenciją, dėl kurios 
kalta valstybinė politika. Vilniuje dar 
Artūro Zuoko laikais buvo keliama 
idėja, jog į viešųjų pirkimų konkursų 
sąlygas būtų įtraukiamas vidutinio 
atlyginimo įmonėje parametras. Kai 
konkursai rengiami, atsižvelgiant tik 
į kainą - įmonės yra įvaromos į kam-
pą: arba tu pralaimi konkursą, arba 
dirbi ,,ant nulio“, kartais net į minusą.   
Darbų eigoje ( po laimėto konkurso)  
brangsta medžiagos, didėja išlaidos, 
bendrovės tiesiog stumiamos į finan-
sines duobes.“ 

Atsileipia ir 
pasaulinės 
tendencijos

Ričardas SARGŪNAS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, buvęs 
Seimo narys: 

,,Kai bankrutavo mano įmonė, 
sulaukiau apkalbų. Vėliau bankru-
tavo garsios Anykščių bendrovės 
,,Jara“, ,,Jarimpeksas“. Gamybos 
įmonių bankrotus sieju su globali-
zacija. Tegul Anykščių masteliais 
įmonė didelė, turinti keliasdešimt 
darbuotojų, bet bendroje Pasauli-
nėje rinkoje ji nėra žaidėja: negali 
varžytis investicijomis, technologi-
jomis, gamybos savikaina su rim-
tais žaidėjais. 

Kalbant apie statybines įmones, 

įžvelgiu valstybės politikos bėdas. 
Rangos darbų konkursrus laimi tie, 
kas neturi žmogiškojo potencialo, 
tada samdo subrangą. Mūsiškiai 
,,ima subrangą“ ir dirba be pelno.  
Dar kai buvau Seime, svarstėme, 
kad konkurso laimėtojas pats pri-
valo atlikti 70-80 proc. visų darbų. 
Anykščiuose bankrutuoja tos įmo-
nės, kurios sugebėjo visą miestą 
pastatyti, bet išgyvenk tu iš subran-
gos...“ 

Bankrutuoja ne 
tik Anykščių 
įmonės 

Mantas VAIČIULEVIČIUS, 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Investicijų ir projektų 
valdymo skyriaus projektų va-
dovas: 

,,Anykščių rajono, kaip ir visos 
Lietuvos, verslo įmones veikia 
nuolatos besikeičianti teisinė, 
ekonominė ar socialinė aplinka, 
todėl, savaime suprantama, kad 
įmonės, susidūrusios su sun-
kumais, arba sugeba su jais su-
sidoroti, arba neretai kai kurių 

įmonių veikla baigiasi bankro-
to procedūromis. Analizuojant 
duomenis apie įmonių bankrotą, 
svarbu žinoti to priežastis ir šių 
priežasčių kilmę, t. y. ar įmonės 
bankrotas buvo užprogramuo-
tas pačios organizacijos viduje, 
pavyzdžiui, ar bankrotą nulėmė  
finansų, vadybos, personalo trū-
kumas, finansinių įsipareigojimų 
tinkamas neįvertinimas ir pan., 
ar visgi to priežastys  yra už šios 
organizacijos tiesioginės įtakos 
ribų, pavyzdžiui, bendra šalies 
ekonominė, socialinė, teisinė ar 
politinė situacija, konkurencinė 
aplinka ir panašūs dalykai. 

Plačiau pakomentuoti vienos ar 
kitos įmonės bankrotą, nežinant 
konkrečios situacijos ar bankrotą 
nulėmusių priežasčių, yra neobjek-
tyvu, tačiau, savaime suprantama, 
kad verslo subjektų bankrotas, res-
truktūrizacija ar gamybos apimčių 
sumažėjimas, nuo kurio priklauso 
ir įmonės darbuotojų skaičius, yra 
labai svarbus bendriems rajono 
ekonominiams-socialiniams rodi-
kliams, todėl kiekvienos įmonės 
bankrotas toli gražu nėra gera žinia 
ir vietos valdžiai.

Kita vertus, optimizmo kaž-
kiek suteikia ir tai, kad lyginant 
Lietuvos statistikos departamento 
viešai skelbiamus duomenis apie 
metų pradžioje veikiančių ūkio 
subjektų skaičių pastebėtina, kad 
Anykščių rajone jis nuo 2016 m. 
tendencingai didėjo, t.y. 2016 m. 
metų pradžioje veikiančių subjek-
tų skaičius sudarė 468 vnt., 2017 
m. – 525, 2018 m. – 529, 2019 m. 
– 548, 2020 m. – 541. Pagal šiuos 
duomenis matyti, kad veikiančių 

subjektų skaičius, lyginant su 
ankstesniais metais, mažėjo tik 
2019-2020 m., tačiau lyginant 
2020 m. pradžios duomenis su 
2016 m. duomenimis bendrai vei-
kiančių subjektų skaičius padi-
dėjo net 73. Lyginant Anykščių 
rajono situaciją su kitomis Utenos 
apskrities savivaldybėmis, pvz., 
centrinės valdžios išskirtais bei 
įvardijamais kaip apskrities eko-
nomikos augimo centrais –  Ute-
nos rajono ir Visagino savivaldy-
bėmis, pastebėtina, kad remiantis 
Lietuvos statistikos departamento 
duomenimis bendras veikiančių 
subjektų skaičius taip pat mažė-
jo tiek Utenos rajono (2016 m. 
– 923, 2017 m. – 976, 2018 m. 
– 968, 2019 m. – 958, 2020 m. 
– 950), tiek Visagino savivaldy-
bės teritorijose (2016 m. – 457, 
2017 m. – 470, 2018 m. – 469, 
2019 m. – 451, 2020 m. – 444). 
Pagal šiuos duomenis, pastebima 
ir tai, kad minėtose savivaldybė-
se veikiančių subjektų skaičius 
mažėjo ne tik paskutiniais metais, 
kaip Anykščių savivaldybėje, bet 
ženkliai ilgesniame laikotarpyje, 
t. y. veikiančių subjektų skaičius 
pradėjo tendencingai mažėti nuo 
2017-2018 metų.  Taigi, turėda-
mas galvoje visa tai, manau, kad 
Anykščių rajone tikrai nėra pati 
blogiausia situacija, palyginti su 
kitomis savivaldybėmis, o vienas 
ar kitas vykstantis procesas tikrai 
neiškrenta iš bendro ekonominės 
situacijos konteksto. Kad ir kaip 
beskambėtų, bet ne tik Anykščių 
rajone kažkas bankrutuoja, kažkas 
įsisteigia naujai, svarbu, kad šis 
faktorius ilgalaikėje perspektyvo-
je nebūtų vien tik neigiamas.

-AnYkŠTA

Novikienė. 
20 minučių užtrukusį Laisvės gy-

nėjų dienos renginį vedė Anykščių 
kultūros centro režisierius Justas 
Jakubėnas, dainomis ir šokiais pro-
gramą paįvairino Anykščių kultūros 

centro meno mėgėjų kolektyvai.
Kertinis Laisvės gynėjų dienos 

renginys vyko vakare Anykščių 
kultūros centre, kur koncertinę pro-
gramą ,,Širdys laisvę jaučia“ suren-
gė Anykščių muzikos mokykla.

Prie paminklo Laisvei išsirikiavo jaunieji šauliai bei savanoriai.

Šį kartą į minėjimą anykštėnai rinkosi gana gausiai.
Autoriaus nuotr.
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Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

tel. 5-82-46 

tautos balsas

(Atkelta iš 1 psl.)

 Jų lentybos pilnos tos produk-
cijos. Neišmesi juk įsigytos pro-
dukcijos“, - sakė Anykščių rajo-
no vartotojų kooperatyvo vadovė 
Rita Kripaitienė.

Paklausta, ar „Grigeo“ produk-
cijos boikotas - tinkamas būdas 
reaguoti į neleistinus bendrovės 
veiksmus, R.Kripaitienė dėstė: 
,,Manau, kad ne, tačiau tai mano 
visai subjektyvi nuomonė. Ir ką 
mes tuo įrodysime? Mano supra-

timu, kalčiausi tie, kurie tokius 
dalykus darė, bet lygiai vienoda 
kaltė yra ir tų, kurie sėdėjo, gavo 
algas ir nieko nematė. Gal Klai-
pėdoje yra aplinkosaugininkų? O 
kad neturėsime tos produkcijos, 
kas nuo to pasikeis? Ar nuo to 
Kuršių marios pasidarys švares-
nės? Tai kraštutinumai.“

Šiuo metu Anykščių rajono 
vartotojų kooperatyvas prekiauja 
12-kos pavadinimų ,,Grigeo“ pro-
dukcija.

Kavarske veikiančios maisto 

prekių parduotuvės ,,Pipirėlis“ 
savininkas Mindaugas Paške-
vičius ,,Anykštai“ sakė, kad jo 
parduotuvė yra pernelyg maža, 
kad imtųsi boikotuoti ,,Gritės“ 
ženklo produkciją. Be to, anot 
M.Paškevičiaus, žmonėms visai 
nesvarbu, kokio prekės ženklo 
produktas.

,,Mažas miestelis, biedni žmo-
nės, jiems tai yra neaktualu. Ga-
rantuoju 100 procentų. Pirkėjams 
svarbiau, kad bent vienu centu 
prekė kainuotų pigiau. Svarbiau 

ne kokybė, o kaina“, - kalbėjo 
M.Paškevičius.

Prekybininkas svarstė, kad jei 
jis per mėnesį parduoda vieną 
paką ,,Gritės“ ženklo produkcijos, 
tai didelės reikšmės nesudaro.

Svėdasuose veikiančios maisto 
prekių parduotuvės ,,Žaliadva-
ris“  vadovė Jolita Paškonienė 
,,Anykštai“ dėstė, kad dėl Kuršių 
marių taršos kilęs skandalas yra 
ne eilinių žmonių, o valstybės 
problema.

,,O kur mes dėsime tą produk-

ciją? Turime ją išparduoti. Jei pir-
kėjai nebepirks ,,Gritės“ ženklo 
prekių, žmonės nebeturės darbo. 
Tegul valdžią baudžia, įmonės 
,,Grigeo“ akcininkus“, - kalbėjo 
pašnekovė.

Pasak J.Paškonienės, po kilu-
sio skandalo Svėdasuose pirkėjų 
įpročiai nepasikeitė.

,,Kas pirko ,,Gritės“ prekės žen-
klo produktus, tas ir toliau perka. 
Žmonėms svarbiausia yra prekės 
kaina“, - aiškino ,,Žaliadvario“ 
vadovė.

Rajono parduotuvės ,,Gritės“ ženklo produktų 
atsisakyti neketina

Ne kurortinis, o fekalinis miestas
Dažnai lankausi Prancūzijoje, 

Vokietijoje. Civilizuoto pasaulio 
žmonės su savo šunimis elgiasi 
kitaip nei anykštėnai. Mūsiškiai, 
grįžę iš Anglijos, vedžiojasi savo 

,,arklinius“ šunis, kurie savo 
reikalus atlieka pačiame miesto 
centre, o šeimininkai nesivargi-
na surinkti jų išmatų. 

S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje 

– „bombos ant bombų“, gatvių 
valytojos keikiasi, bet nuolat 
renka. Nespėja surinkti, kai jie 
tris kartus per dieną nudergia 
miestą.

Kalbam, kad Anykščiai kuror-
tinis miestas. Miestas daromas 
fekaliniu, o ne kurortiniu. 

Anykštėnas 

Darbuotojams bandoma įrodyti, kad 
direktorius blogas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

UAB ,,Anykščių vandenys“ direktoriaus Alvydo Gervinsko darbą su bendrovės darbuotojais ra-
jono valdžia aptarė jam negirdint. Praėjusią savaitę UAB ,,Anykščių vandenys“ lankėsi Anykščių 
rajono vicemeras, socialdemokratas Dainius Žiogelis, bendrovės valdybos pirmininkas, savivaldybės 
administracijos Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas Algirdas Žalkauskas bei mero patarėja Donata 
Sabaliauskaitė. Valdžios atstovai nusprendė su UAB ,,Anykščių vandenys“ kolektyvu susitikti, kol 
įmonės direktorius A.Gervinskas turėjo nedarbingumo pažymėjimą. 

Bendrovę stabilizuos, kai tik 
atleis direktorių

Anykščių rajono vicemeras 
D.Žiogelis kalbėdamas su ,,Anykš-
ta“ sakė, jog UAB ,,Anykščių van-
denys“ direktorius A.Gervinskas 
,,prarado pasitikėjimą“, taigi lyg ir 
neslėpė, jog bus ieškoma būdų, kaip 
jį atleisti iš darbo. Paklaustas, kaip 
apibūdintų apsilankymo ,,Anykš-
čių vandenyse“ tikslą, D.Žiogelis 
nurodė - ,,kad susitelktų visi petys 
į petį“. ,,Su bankais nėra sutarta. 
Su rangovais bus susitikimas. Kas 
darosi su įsipareigojimais, kas da-
rosi su pinigų srautais, kiek reikės 
uždirbti? Nes nieko nėra padary-
ta. Prieš pusę metų nebuvo jokių 
sprendimų, jokių susitikimų, pinigų 
reiks skolintis“, - ,,Anykštai“ apie 
situaciją ,,Anykščių vandenyse“, 
kai bendrovė atlieka Šaltupio sodų 
bendrijos ir Keblonių kaimo aglo-
meracijos vandentvarkos projektą, 
kalbėjo Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas.

D.Žiogelis aiškino, jog ,,Anykš-

čių vandenyse“ krizinė situacija, o 
direktoriaus pavaduotojas Egidijus 
Šileikis bei įmonės vyriausioji bu-
halterė Vida Strolienė neturi infor-
macijos apie realią situaciją,  pasku-
tinis valdybos posėdis šauktas tik 
liepos 11-ąją.    

,,Po rinkimų, balandžio mėnesį, 
buvo kalbama, kad projektams rei-
kės 650 tūkst.  Buvo žadama, kad 
100 tūkst. prisidės savivaldybė. 
Buvo pasakyta ieškotis finansavi-
mo. Ir iki gruodžio niekas nepada-
ryta. Nėra užtikrinti pinigų srautai ir 
apie tai nebuvo informuota Anykš-
čių savivaldybės valdžia, su bendro-
vės valdyba nederinti nei projektai, 
nei pinigų srautai“, - apie tai, jog 
A.Gervinskas nieko nedarė ir dar 
slėpė informaciją, ,,Anykštai“ kal-
bėjo D.Žiogelis. 

Jis aiškino, kad UAB ,,Anykščių 
vandenys“ vėluoja atsiskaityti su 
Šaltupio sodų bendrijos ir Keblonių 
kaimo aglomeracijos vandentvarkos 
projektą atliekančiais rangovais,  
tačiau A.Gervinskas ,,Anykštą“ ti-
kino, kad situacija yra kontroliuo-

jama, o vicemero kaltinimai yra iš 
piršto laužti. UAB ,,Anykščių van-
denys" finansiniai pavedimai yra 
tvirtinami vienu - vyriausiosios bu-
halterės - parašu. ,,Aš galbūt kažko 
galiu ir nežinoti, bet vyriausioji bu-
halterė tikrai žino apie visus finan-
sinius srautus“, - tikino direktorius. 
A.Gervinskas neslėpė, jog metų pa-
baigoje finansiniai UAB,,Anykščių 
vandenys“ srautai yra neigiami. Pa-
sak direktoriaus, jeigu į bendrovės 
sąskaitą būtų ,,įkritę“ žadėti savi-
valdybės 100 tūkst. eurų, balan-
sas būtų išsilyginęs. ,,2013 - 2018 
metais prie ,,Anykščių vandenų“ 
projektų savivaldybė prisidėjo 860 
tūkst. eurų. Nieko naujo nevyks-
ta... Mūsų projektai visuomet buvo 
ne verslo, o socialiniai“, - tvirtino 
UAB,,Anykščių vandenys“ direk-
torius.  

Greičiausiai tokiu būdu po 
A.Gervinsko atleidimo ir bus iš-
gelbėta savivaldybės bendrovė - iš 
rajono biudžeto UAB ,,Anykščių 
vandenys“ bus pervestos lėšos, jo-
mis didinant bendrovės įstatinį ka-

pitalą, ir bus pranešta, kad įmonės 
finansinė būklė stabilizuota.

Algų nemažins

Valdybos posėdžius šaukia val-
dybos pirmininkas. D.Žiogelis, 
,,Anykštos“ paklaustas, ar ne-
įžvelgia valdybos pirmininko 
A.Žalkausko kaltės, kad šeštas 
mėnuo nevyksta UAB ,,Anykščių 
vandenys“ valdybos posėdžiai, 
aiškino, kad ... šiaip ar taip šios 
kadencijos bendrovės valdyba bai-
gianti darbą. 

Kaip galėjo nutikti, kad di-
rektoriaus pavaduotojas, o ypač 
bendrovės vyr. buhalterė neturėjo 
informacijos apie įmonės finansi-
nę situaciją -  šie klausimai lieka 
retoriniai. 

A.Gervinskas kaltintas, jog buvo 
padidintos šalto vandens kainos 
vartotojams,  taip pat pakelti ir at-
lyginimai darbuotojams. 

,,Beveik mėnesį A.Gervinskas 
buvo kaltinamas, kad padidino 
vandens kainas. Dabar, kai paaiš-
kėjo, jog įmonės finansinė situa-
cija yra prasta, regis, direktoriaus 
kaltinimas, kad brangina vandenį, 
buvo nepagrįstas ir nelogiškas?“ 
- paklausėme mero pavaduotojo. 
D.Žiogelis ,,Anykštai“ sakė, kad 
dėl brangstančio vandens ,,Anykš-
čių vandenys“ kiekvieną mėnesį 
turėtų gauti 14 tūkst. eurų daugiau 
nei gaudavo prieš vandens pabran-
gimą. ,,Bet čia dar ne faktas, kad 
taip ir bus“,  - aiškino vicemeras. 
Jis kalbėjo, kad ant A.Gervinsko 
valdančioji koalicija supyko ne 
todėl, kad jis pabrangino vandenį, 
o dėl to, kad apie tai iš anksto jų 
neinformavo.   

Teigiama, kad pagal kolektyvinę 
sutartį darbuotojams algas UAB 
,,Anykščių vandenys“ direktorius 
turėjo padidinti dar 2019-ųjų pra-
džioje, o padidino tik po metų. 
Anykščių rajono valdžia šiame 
A.Gervinsko sprendime, panašu, 
įžiūri ,,pakištą kiaulę“ prieš jį at-
leidžiant iš darbo. Per mėnesį dėl 
algų padidinimo bendrovės išlai-
dos padidės 7 tūkst. eurų. ,,Atlygi-
nimų nekvestionavome, žmonėms 
altlyginimų dydis bus paliktas“, 

- ,,Anykštai“ sakė vicemeras 
D.Žiogelis.    

Situacija kaip su Henriku 
Daktaru

A.Gervinskas į darbą negrįžo ir 
šią savaitę. Jis vis dar turi nedar-
bingumo pažymėjimą. Sergančio 
žmogaus iš darbo atleisti negali-
ma.

Panašu, kad pagal dabartinę 
strategiją A.Gervinskas iš darbo 
bus atleistas kaip praradęs pasiti-
kėjimą. Savivaldybės bendrovių 
direktorius skiria ir atleidžia ben-
drovių valdybos. UAB ,,Anykščių 
vandenys“ valdyboje dirba minėtas 
A.Žalkauskas, Debeikų seniūnas 
Alvydas Simonavičius bei versli-
ninkas Rimantas Sabaliauskas.

UAB ,,Anykščių vandenys“ di-
rektoriaus pavaduotoju dirba soci-
aldemokratas E.Šileikis. Nuo seno 
ši savivaldybės bendrovė buvo 
socialdemokratų bastionas. Buvę 
direktoriai Arvydas Katuoka ir Ri-
mantas Butkevičius - LSDP nariai.   

 A.Gervinskas į 2015-2019-ųjų 
kadencijos Anykščių rajono ta-
rybą taip pat buvo išrinktas pagal 
LSDP sąrašą, tačiau partijai nuėjus 
į opoziciją, jis prisidėjo prie val-
dančiosios liberalų-konservatorių 
daugumos. Per 2019-ųjų rinkimus 
A.Gervinskas vadovavo eksmero 
Kęstučio Tubio visuomeniniam 
komitetui. D.Žiogelis neslėpė, 
kad jam ir koalicijos partneriams 
ypač nepatiko teisme paviešinti 
A.Gervinsko pokalbiai su K.Tubiu, 
kai buvo strateguojama, iš kur gau-
ti lėšų rinkimams. 

Kalbėdamas su ,,Anykšta“ vi-
cemeras D.Žiogelis kategoriškai 
neneigė, kad A.Gervinsko situacija 
panaši kaip Henriko Daktaro -  aiš-
ku, kad jį reikia nubausti, todėl ir 
vyksta  kaltės paieškos.  

Pasklidus žinioms, kad rajono 
valdžia ketina atleisti A.Gervinską 
iš darbo, beveik visi UAB ,,Anykš-
čių vandenys“ darbuotojai pasirašė 
raštą, adresuotą Anykščių rajono 
tarybai, kuriame išreiškė pasitikė-
jimą direktoriumi. 100 procentų 
UAB ,,Anykščių vandenys“ akcijų 
valdo Anykščių savivaldybė. 

UAB ,,Anykščių vandenys“ direktorius Alvy-
das Gervinskas tvirtina, kad krizės bendrovėje 
nėra.

Anykščių rajono vicemeras Dainius Žiogelis 
nė nebando slėpti, jog ieškoma, už ką iš darbo 
atleisti Alvydą Gervinską.
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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.)

Kiek gali kainuoti šypsena?
Neretai dėl žinių trūkumo 

žmonės netinkamai prižiūri 
savo dantis, o tai galiausiai 
gali privesti prie tokių sun-
kių ligų kaip periodontitas, 
kuomet dantys pradeda kristi 
arba juos būtina šalinti.

Kaip teisingai reikia rūpin-
tis savo ir vaikų burnos bei 
dantų higiena ir kodėl verta 
laikytis šių pagrindinių taisy-
klių, pasakoja Kauno grožio 
klinikos odontologijos sky-
riaus vadovė, burnos higienis-
tė Sandra Burčikaitė.

Neužtenka valyti dantų du 
kartus per parą

Ko gero, visi esame girdėję 
ir tuo tikime, kad pakankamai 
burnos ir dantų priežiūrai užten-
ka reguliariai valytis dantis bei 
naudoti tarpdančių siūlą. Tačiau 
tiesa yra kiek kitokia – burnos 
higienistų teigimu, net ir kruopš-
čiai bei atsakingai valantis dan-
tis dantų šepetėliu neįmanoma 
pasiekti visų dantų vagelių bei 
dantų šonų, o tarpdančius valant 
siūlu vis tiek pasilieka maisto li-
kučių bei apnašų, kurios sukietė-
ja ir gali virsti dantų akmenimis. 
Juose ima kauptis dantų kariesas, 
burnos gleivinės ir periodonto li-
gas sukeliančios bakterijos, net 
keliais tonais gali pakisti dantų 
spalva, atsirasti nemalonus bur-
nos kvapas.

Norint išvengti apnašų suke-
liamų ligų ir džiaugtis sveikais 
dantimis bei gražia šypsena, re-
komenduojama reguliariai atlikti 
profesionalią burnos higieną, ku-
rios metu specialiais instrumen-
tais pašalinamos visos susikau-
pusios apnašos.

Veiksmingiausias ėduonies ir 
apydančio ligų priešas

Profesionali burnos higiena yra 
labai svarbi siekiant užkirsti ke-
lią apnašų sukeliamoms ligoms, 
ir tai yra pagrindinis ėduonies ir 
apydančio ligų profilaktikos me-
todas, todėl, pasak specialistų, 

turintiems gerus burnos higienos 
įgūdžius ją vertėtų atlikti 2 kartus 
per metus, sergantiems periodon-
to ligomis – kas 1–4 mėnesius, o 
turintiems implantus – kas 4–6 
mėnesius.

Šios procedūros metu įverti-
nama dantų, dantenų būklė, ul-
tragarsiniu skaleriu ir rankiniais 
instrumentais pašalinamos mine-
ralizuotos bei nemineralizuotos 
dantų apnašos, viršdanteninės ir 
podanteninės apnašos, oro abra-
zijos „Air flow“ būdu pašalina-
mos pigmentinės, nuo rūkymo 
ar kavos, vyno bei kitų dažančių 
produktų vartojimo atsiradusios 
dėmės, abrazyvo turinčia pasta 
nupoliruojami dantų ir plombų 
paviršiai. Esant poreikiui nujautri-
nami apsinuoginę dantų kakleliai 
ar atliekamos gydomųjų preparatų 
aplikacijos, įvertinama plombų, 
protezų ir implantų būklė, jei to-
kių yra.

Taip pat nustatomas asmeninės 
burnos higienos namuose efekty-

vumas, pacientai 
mokomi burnos 
higienos namuose, 
parenkamos visos 
reikiamos higi-
enos priemonės: 
dantų šepetėliai, 
higieniniai siūlai, 
tarpdančių šepetė-
liai, dantų pastos, 
skalavimo skysčiai 
ar burnos ertmės 
irigatoriai.

Populiariausi 
mitai, susiję su 
burnos higiena

Vienas pagrindi-
nių mitų, susijusių 
su burnos higiena, 
skelbia, kad dantų 
šepetėlis skirtas 
tik dantims valyti, 
tačiau jis yra nau-
dojamas visiems 
dantų, lūpiniams, 
žandiniams, go-
muriniams ir 
kramtomiesiems 
paviršiams. Tai pat 
valant dantis šepe-
tėliu visada reikia 
pamasažuoti dan-

tenas tuo pačiu dantų šepetėlio su-
kimo principu. Be to, jis gali būti 
naudojamas ir liežuvio valymui, 
nes ant jo irgi kaupiasi bakterijos, 
sukeliančios nemalonų burnos 
kvapą. Nors tam ir yra sukurti 
specialūs liežuvio valikliai, tačiau 
jų neturint galima sėkmingai pa-
naudoti dantų šepetėlį.

Dar vienas sąsajų su tikrove 
neturintis faktas – kraujuojančių 
dantenų problemos yra paveldi-
mos. Moksliškai tai nėra įrodyta, 
ir tik gera profilaktinė priežiūra, 
lankymasis pas kompetentingus 
specialistus ir tinkama asmeninė 
burnos higiena gali užtikrinti su 
dantimis ar dantenomis susijusių 
problemų išvengimą.

Be viso to, neretai girdima, kad 
pas burnos higienistą reikia lan-
kytis tik po vizito pas gydytoją 
odontologą, tačiau tai yra netiesa, 
nes burnos higiena yra be galo 
svarbi tiek kalbant apie gydymą, 
tiek apie profilaktiką. Burnos hi-
gienistas turi būti pirmas specia-

listas, kurio kabinete apsilankoma 
prieš pradedant bet kokį dantų 
gydymą – planines operacijas ar 
odontologines procedūras, nes jis 
paruošia paciento burną tolimes-
niam gydymui bei pasako, kiek 
yra karieso pažeistų dantų, kokia 
burnos gleivinės būklė ir kokį gy-
dymą koks specialistas turi atlikti 
vėliau.

Gerų įpročių vertėtų mokyti 
jau ankstyvoje vaikystėje

Dar nepradėjus dygti pirmie-
siems dantukams rekomenduoja-
ma jau nuo pirmųjų dienų vaikus 
pradėti pratinti prie dantų valymo. 
Tėvams minkštu skudurėliu arba 
specialiu ant piršto užmaunamu 
šepetėliu reikėtų vis pramasažuoti 
dantenas, o dantukams pradygus 
– juos iškart pradėti valyti. Jeigu 
vaikas neleidžia valyti dantų, gali-
ma sugalvoti įvairiausių žaidimų, 
dainų ar šokių, dėl kurių dantų va-
lymas taps linksmesniu procesu.

Itin svarbu, kad tėvai dantis vai-
kams valytų tol, kol vaikas pats 
sugebės tai padaryti tinkamai, ta-
čiau net ir vėliau yra būtina juos 
pervalyti, visada tikrinti ir stebėti.

Nesilaikant burnos higienos nuo 
mažens, genda ne tik pieniniai, bet 
ir ką tik išdygę nuolatiniai dantys. 
Ant šių dantų paviršiaus susi-
kaupusios apnašos laikui bėgant 
tampa dantų akmenimis, o nuo jų 
toksinai ir rūgštys sukelia įvairias 
dantų ir dantenų ligas.

Anot burnos higienistės S. Bur-
čikaitės, jeigu vaikai bus mokomi 
tinkamų burnos valymo įgūdžių 
nuo ankstyvos vaikystės, jiems 
susiformuos geri įpročiai ir ateity-
je, todėl labai svarbu tėvams būti 
kantriems ir atsakingiems moky-
tojams.

Pirmasis netaisyklingos 
dantų priežiūros ženklas – 
dantenų kraujavimas

Pakanka atmestinai valyti dan-
tis kelias dienas ir ant jų paviršių 
jau atsiranda minkštas dantų 
apnašas nuo neišvalytų maisto 
likučių, o tai tampa puikia terpe 
daugintis bakterijoms, sukelian-
čioms dantenų kraujavimą. Taip 
pat labai svarbu nevalyti dantų 
pernelyg stipriai, atsargiai nau-
doti tarpdančių siūlą ir pasirinkti 
tinkamo minkštumo dantų šepe-
tuką.

Itin dažnai žmonės nekreipia 
dėmesio į pradinius dantenų 
uždegimo signalus, kurie vėliau 
gali peraugti į periodontitą, kai 
yra pažeidžiami dantis kaule lai-
kantys raiščiai ir dantys tampa 
paslankūs. Toliau viskam pro-
gresuojant dantys gali tiesiog 
iškristi arba juos reikia šalinti ir 
tenka kreiptis į specialistus dėl 
dantų protezavimo.

Pravartu žinoti, kad dantų 
protezavimas gali būti kompen-
suojamas iš Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo lėšų. Tiesa, 
kompensuojamas paslaugas gali 
gauti tik pensininkai, neįgalieji, 
vaikai iki 18 metų ir asmenys, 
kuriems buvo taikytas gydymas 
dėl burnos, veido ir žandikaulių 
onkologinės ligos.

„Labai svarbu suprasti, kad 
tik taisyklinga asmeninė burnos 
ir dantų priežiūra namie bei re-
guliarus profesionalios burnos 
higienos atlikimas pas kompe-
tentingus specialistus gali už-
kirsti kelią baisioms ligoms ir 
užtikrinti gerą dantų higieną“, 
– perspėja burnos higienistė S. 
Burčikaitė.

Užsak. nr. 56

Anot odontologijos skyriaus vadovės, burnos 
higienistės Sandros Burčikaitės, tik taisyklin-
ga asmeninė burnos ir dantų priežiūra namie 
bei reguliarus profesionalios burnos higienos 
atlikimas pas kompetentingus specialistus 
gali užtikrinti gerą dantų bei burnos higieną 
ir užkirsti kelią sunkioms bei ilgo gydymo rei-
kalaujančioms ligoms.

Kaip rajone sumažinti bedarbystę?
Paskutiniais Užimtumo tarnybos duomenimis, registruoto nedarbo 

lygis Anykščių rajone siekė 12,5  proc. Iš viso sausio pradžioje Anykš-
čių rajone  buvo  1 tūkst. 719 registruotų bedarbių. Anykščių rajono 
taryba praėjusių metų pabaigoje priėmė sprendimą, kuris, kaip tiki-
masi, paskatins gyventojus patiems susikurti  darbo vietas - 2020-ie-
siems metams kai kurioms veikloms sumažinti mokesčiai dirbantiems 
su verslo liudijimais.

Kaip manote, ar mokesčių verslo liudijimams sumažinimas sumažins 
Anykščių rajono bedarbių armiją? Ar gyventojams pakanka informa-
cijos apie Anykščių rajono tarybos sprendimu priimtas mokestines len-
gvatas?  Ar Anykščiuose sudėtinga susirasti darbą? O gal žmonės nedir-
ba todėl, kad jiems paprasčiau gyventi už mokamas pašalpas?

Svarstykles: „Paskaičiuokite, kiek 
išdalinta biudžeto pinigų visokioms 
bendruomenėms dėl verslumo skati-
nimo. Ar pateisinamos tokios bergž-
džios veiklos?“

Jo: „Išbandyta, įsitikinta 100 kartų 
- uždirbti neina Anykščiuose visiškai. 

Susitarimas tarp darbdavių. Darbo 
sąlygų nėra daugelyje. O darbo birža 
šeria verslą dotacijom bereikalingai, 
tada sitie irgi pasidaro kaip pašalpų 
gavėjai, tik jie LOBSTA. Taip kad 
niekada nepikta, kad kažkas gauna 
120 pašalpos, nes kai paziūri iš dar-
bo biržos visų subsidijų, tai Lašas. 

Taip kad pirmoj vietoj darbo birža ir 
aplamai ji nieko žmogui nesuteikia. 
Kas nori, tas ir nedirbs“.

Juokai: „Labai lengvai galima 
ne tik Anykščių rajone, bet ir vi-
soj Lietuvoj sumažinti bedarbystę. 
Ogi reikia visiems darmajiedams 
pijokams ir tinginiams nebedalinti 
pašalpų. Tegu darbo ieškosi ir dir-
ba, o ne vaidina darbo ieškančius. 
Jei valstybė tinginių neremtų, tai 
tie būtų priversti dirbti. Dabar kur 
matyta, kad kai kurie bedarbiai di-
džiuojasi ir giriasi, kad kokius 20 
metų yra bedarbiai ir net neketina 
įsidarbinti. Dar valdžia žada bedar-
byzstę užskaityti kaip darbo stažą. 
Tikra gėda.“

Jadze iš Svedasu: „Aš tai grait 
tvarku unvesčiau. Kai pamatau prie 
seniunijas Svedasys pulkus jaunų 

vyrų ir moterų, laukiančių, kol Pe-
triukas Šukys darbus paskirstys, 
tai taip ir noris su šluotu tiem be-
darbiam par galvas užduot. Pačiam 
jegų žydėjimi visi, a nedirba, durnių 
pavalioja už pašalpas atidirbdami. 
Koks ten jų darbas, tik vaidina kad 
dirba. Ja kai gauna pašalpas, tai ge-
ria par dienu dienas, visai darban 
nebeina. Neraikia pašalpų dalint ir 
tinginius augint, tegul badauja, jei-
gu nenori dirbt.“

Saulė:„Bedarbiai pasidarė išran-
kūs. Jeigu, nuo pavasario nors pus-
metį eitų į laikinus darbus, pašalpų 
sumažėtų.Dalis pašalpų gavėjų dau-
gelis metų tie patys. Reikia skatinti 

įstaigas, kurios priima daugiausia 
bedarbių, skelbti vietinėje spaudoje 
darbo vietas, gal ir įstaigose suma-
žinti pensininkų. Daugiau bendrauti 
su žmonėmis, o ne dalinti lengvai 
pašalpas.“

Patarimas: „Socialdemokratai ir 
konservatoriai ir valstiečiai savival-
dybėje galėtų įdarbinti po 2 naujus 
patarėjus jų partijų paskirtiems pa-
tarėjams patarti. Taip būtų sukurtos 
dar 6 naujos darbo vietos prie nau-
jai sukurtų 3 .Taip.pat būtų galima 
priimti į darbą kokių 20 seniūnų ( 
suskaidžius seniūnijas į mažesnes 
teritorijas). Priimti tik pristačius iš 
policijos pažymą, kad ne mažiau 
kaip 1 kartą per praėjusius metus, 
buvo sulaikyti girti.“
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AVINAS. Savaitės pradžioje 
būsite labai išsiblaškęs, darbus 
dirbsite ką nugriebdamas - tai tą, 
tai kitą. Turite pagaliau apsispręsti 
ir nurimti. Jei iš tiesų norite kažką 
pasiekti, turite jau šią savaitę imtis 
vienos konkrečios srities.

JAUTIS. Konfliktas namuose 
pirmoje savaitės pusėje gali pa-
skatinti siekti didesnės asmeninės 
nepriklausomybės ir laisvės. Visiš-
kai netikėtai gausite džiugią žinią. 
Pamatysite, kaip neįveikiama taps 
nugalimu. Be to, išsipildys viena 
didelė jūsų svajonė. Laukite sa-
vaitgalio!

DVYNIAI. Šią savaitę galite 
išvengti vieno nemalonaus susiti-

kimo. Nesijaudinkite, negalvoki-
te apie mažareikšmius dalykus ir 
pagaliau pasakykite garsiai tai, ką 
privalote pasakyti. Galite nusivilti 
žmonėmis, kuriais iki šiol pasiti-
kėjote.

VĖŽYS. Savaitės pradžioje gali 
būti bandymų primesti jums savo 
nuomonę. Nesileiskite! Savaitės 
viduryje nesusikoncentruokite ties 
menkaverčiais dalykais ir mažiau 
tuščiai plepėkite. Galimos naujos 
perspektyvios pažintys.

LIŪTAS. Savaitės pradžioje gali 
atsiverti visiškai naujos finansinės 
galimybės. Iš pradžių naujoji situ-
acija gali sukelti rimtų nesutarimų 
šeimoje, bet galiausiai visi įsitikins 
realia būsima nauda. Pamatysite, 
rūpesčiai atsipirks su kaupu ir rei-

kalai eisis sklandžiai.

MERGELĖ. Nuo ankstesnių 
laikų jūs jaučiate permainų ten-
dencijas jūsų gyvenime. Nuo šios 
savaitės tai įgaus konkrečią formą, 
todėl būtina įtempti protines ir fi-
zines jėgas, kad paskubintumėte 
pozityvias permainas. Senokai 
varginusios finansinės problemos 
pagaliau pradės spręstis.

SVARSTYKLĖS. Sulaukęs 
įdomaus pasiūlymo šią savaitę pa-
teksite į gana pikantišką situaciją. 
Galite šiek tiek supanikuoti visiš-
kai neteisingai interpretuodamas 
vyresnybės pasisakymą. Pasitiks-
linkite geriau dar kartą! Pasisten-
kite išsaugoti gerą nuotaiką. Jūs 
turite teisę būti vertinamas, o jūsų 
nuomonės turėtų būti paisoma.

SKORPIONAS. Gausite svar-
bų vyresnybės nurodymą. Nepa-
mirškite, kad turite teisę pareikšti 
ir savo nuomonę. Laimė, priešta-
rauti vargu ar teks - pasikeitimai 
atitiks jūsų interesus. Beje, jūsų 
artimieji taip pat norėtų, kad būtų 
paisoma ir jų nuomonės.

ŠAULYS. Reikalai, kuriems 
reikia finansinių išlaidų, bei susi-
ję su teise ir tvarka, pagaliau bus 
sutvarkyti. Iki šiol jie visą laiką 
buvo atidėliojami. Daugiau taip 
nebus, bet saugokitės priešininkų 
ir pavyduolių. Šiomis dienomis 
jūsų laukia paskutinis pokalbis 
jums asmeniškai labai svarbiu rei-
kalu.

OŽIARAGIS. Konfliktai darbe 
griauna ir asmeninį jūsų gyveni-

mą. Laimė, ši savaitė bus dosni 
įvairiausių gerų galimybių. Ne-
praleiskite progos išspręsti pačias 
didžiąsias problemas, gal net pa-
keisti darbą. Taip pat neatidėlioki-
te ir vizito pas gydytoją.

VANDENIS. Šiuo metu būtų 
gerai neprarasti perspektyvos, 
nuosekliai laikytis savo paties nu-
statytų taisyklių. Antroje savaitės 
pusėje gali užsimegzti nauja sub-
tili draugystė. Asmeniui, kuriam 
jūs neabejingas, reikia jūsų pagal-
bos ir paramos.

ŽUVYS. Jei iš tiesų prieš akis 
turite vertą tikslą, energingai dirb-
kite ta kryptimi ir nesigąsdinkite 
laikinų komplikacijų. Sėkmingi 
jūsų projektai privers nutilti kriti-
kus ir pavydžius varžovus.

,,Kalita“ laukia šalčio ir skaičiuoja 
nuostolius

(Atkelta iš 1 psl.)

Laikinai Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro direk-
toriaus pareigas atliekanti Kristi-
na Beinorytė ,,Anykštai“ pasako-
jo labai gerai prisimenanti, kad 
pernai slidinėjimo sezonas ant 
Kalitos kalno startavo gruodžio 1 
dieną.

,,Visos slidinėjimo trasos jau 
buvo paruoštos lapkričio mė-
nesio pabaigoje“, - prisiminė 
K.Beinorytė.

Šio sezono slidinėjimo sezonui 
taip pat pasiruošta, tad laukiama 
tik tinkamų oro sąlygų.

,,Visa įranga paruošta, techni-
nė keltuvų patikra atlikta. Mums 
reikia, kad oras dvi naktis atšaltų 
iki minusinės trijų laipsnių tempe-
ratūros ir dienomis ta temperatūra 
išsilaikytų. Geriausia lauko oro 
temperatūra - 4, nes  mūsų turima 
įranga nėra pati naujausia“, - sakė 

K.Beinorytė.
Pernai gruodį už teikiamas slidi-

nėjimo paslaugas Anykščių turiz-
mo ir verslo informacijos centras 
uždirbo 20 tūkst. eurų , šiemet per 
tą patį laikotarpį pajamos siekia 
tik kelis tūkstančius eurų.

,,Patiriame finansinių nuos-
tolių. Pajamos nėra tokios, kiek 
reikėtų darbuotojų atlyginimams. 
Turime lėšų, išgyvename iš to, ką 
uždirbome vasarą“, - tikino lai-
kinoji Anykščių turizmo ir vers-
lo informacijos centro direktorė 
K.Beinorytė.

Nors pramogų ir sporto centras 
,,Kalita“ šią žiemą lankytojų su-
laukia ypač retai, į darbą kiekvie-
ną dieną ateina aštuoni čia dirban-
tys operatoriai.

,,Yra atostogaujančių darbuoto-
jų, tačiau savo noru: kas susipla-
navo, tas ir atostogauja“, - sakė 
K.Beinorytė.

Pagrindinis pramogų ir sporto 

centro ,,Kalita“ išgyvenimo šaltinis 
šiuo metu - vasaros rogutės. Pasak 
K.Beinorytės, norinčių jomis nusi-

leisti srautai ėmė mažėti lapkritį.
,,Kuomet veikė Kalėdų rezi-

dencija, savaitgaliais lankytojų 

sulaukdavome daugiau, bet nega-
lime dirbti ilgiau, nes anksti tems-
ta“, - aiškino K.Beinorytė.

Slidinėjimo sezonui pasiruošta, trūksta tik šalčio.
Autoriaus nuotr.

Biatlonas. Sausio 10-ąją, 
penktadienį, anykštėnas biatlo-
nininkas Vytautas Strolia Ober-
hofe (Vokietija) vykusio pasaulio 
taurės etapo sprinte pasiekė tiek 
savo karjeros, tiek apskritai visų 
Lietuvos vyrų rekordą – finišavo 
20-as. Varžybų išvakarėse  Vy-
tauto sutuoktinė  Vilda pagimdė 
pirmagimę Vytenę. Bendroje įs-
kaitoje V. Strolia klasifikuojamas 
48-as (31 taškas), aukščiausiai 
iš lietuvių.  Galingai V.Strolia 
kovojo ir etafetėje 4 po 7,5 km. 
Anykštėnas lyderiui pralaimėjo 
tik 24,5 sek. Deja, jo komandos 
partneriai prarado daug daugiau 
ir Lietuvos rinktinė finišavo 20-
oji iš 26 startavusių komandų. Už 
Lietuvos rinktinę čiuožė ir antra-
sis anykštėnas Linas Banys.  

Slidinėjimas I.  Praėjusį penk-
tadienį Drezdene (Vokietija) 
vyko pasaulio slidinėjimo „Su-
per sprinto“ serijos antrojo etapo 
varžybos. Anykštėnas Jaunius 
Drūsys 100 m kvalifikacijoje pa-
siekė šeštą rezultatą (11.57 sek.) 
ir lengvai pateko į ketvirtfinalį, 
kuriame startavo 16 greičiausių 
slidininkų. Į pusfinalį jis pateko 
antruoju rezultatu, kuriame jau 
prireikė ir fotofinišo. Jaunius pa-

teko į B finalą ir galutinėje įskai-
toje užėmė 8-ąją vietą.  

Slidinėjimas II. Šestadienį 
J.Drūsys dalyvavo pasaulio tau-
rės sprinto varžybose, kuriose 
startavo stipriausi pasaulio sli-
dininkai. Lietuvis tarp 75 starta-
vusių sportininkų finišavo 67-tas. 
Varžybos vyko Drezdeno miesto 
centre

Krepšinis I.  Penktadienį na-
muose Anykščių ,,KKSC-El-
mis“ 92-28 sutriuškino Vilniaus 
LKSK ekipą ir pasiekė visų laikų 
RKL praleistų taškų rekordą. 63 
taškais nugalėti varžovai – dar 
vienas Anykščių klubo rekordas. 
„KKSC-Elmis“ rezultatyviausiai 
žaidė A.Andriejauskas (20) ir  
E.Sriubas (13 taškų). Šeštadienį 
anykštėnai Alytuje 91:70 sutriuš-
kino „SRC-Dzūkijos“. Svečius į 
priekį vedė fantastiškas rungtynes 
sužaidęs Tautvydas Jodelis, kuris 
per 33 minutes pelnė 35 taškus ir 
pataikė net 11 tritaškių iš 15 ban-
dymų. Anykščių ,,KKSC-Elmis“  
RKL B diviziono B grupėje už-
ima 5-ąją vietą - 10 pergalių, 7 
pralaimėjimai.

Krepšinis II. Anykščių ra-
jono krepšinio pirmenybių ke-
tvirtojo turo rezultatai:  „Cer-
rol“ (E.Šlaitas 21, R.Šližys 

14)  – „Cosmos“ (G.Žiukas 
30, Ž.Žiukas 10)  63:59 „Te-
radenta“ (A.Andriejauskas 33, 
D.Radžiūnas 17)  – „SystemAir“ 
(D.Oleinikas 15, D.Skapas 13) 
72:69, AKKSC (K.Vilutis 19, 
R.Pumputis 14) – „Taifūnas“ 
(T.Jodelis ir T.Tveritnevas po 15) 
58:91, „Tauras“ (G.Šniaukštas 
18, L.Burneika 14) – „Svėdasai“ 
(P.Martinonis 20, S.Šustavičius 
17) 79:77, „Traupis“ (S.Likša 
24, N.Gailiušis 19) – „Drau-
gai“ (V.Peleckas 18, M.Šulcas 
ir T.Urbonas po 17) 68:77. Tur-
nyrinė lentelė: 1. „Teradenta“ 
4-0 +48,  2. „Tauras“ 3-1 +46, 3. 
„Cosmos“ 3-1 +38,  4. „Draugai“ 
3-1 +3,  5. „Taifūnas“ 2-2 +31, 
6. „Cerrol“ 2-2 +27,  7. „Svė-
dasai“ 2-2 +9, 8. „Traupis“ 1-3 
+7,  9. „Systemair“ 0-4 -54,  10. 
AKKSC 0-4 -156.

Futbolas. Šeštadienį buvo su-
žaistas penktasis Anykščių rajono 
salės futbolo pirmenybių turas. 
Pirmajame susitikime „Stop“ 5:4 
palaužė „Strėles“. ,,Spartakas“ 
7:2 nugalėjo ,,Veteranus“, ,,Dol-
cas“ 10:9 palaužė ,,Stop“, „Šian-
dien plotas“ 7:6 įveikė KKSC 
komandą. Turnyrinė lentelė 
(skaičiuojant tarpusavio rungty-
nių rezultatus): 1. „Spartakas“ 15 
tšk.,  2. „Dolcas“ 12 tšk.,  3. „Ve-
teranai“ 9 tšk., 4. „Stop“ 9 tšk., 

5. „Strėlės“ 6 tšk., 6. „Šiandien 
plotas“ 3 tšk., 7. KKSC 0 tšk.

Imtynės. Sausio 10 - 12 dieno-
mis Kaune vykusiame Lietuvos 
imtynių čempionate Anykščių 
krašto imtyninkai iškovojo 8  
medalius. Graikų - romėnų imty-
nėse Domas Krikščiūnas (60 kg.) 
pasiekė dvi pergales, o finalinėje 
kovoje pralaimėjęs iškovojo si-

dabro medalį.
Moterų imtynėse čempionėmis 

tapo kavarskietė Gabija Dilytė ( 
53 kg.) ir troškūnietė Danutė Do-
mikaitytė ( 76 kg.). Viešintiškė 
Anelė Kavaliauskaitė (53 kg.), 
troškūnietės Rimgailė Čeponytė 
(68 kg.) ir Greta Čeponytė ( 76 
kg.), kavarskietės Gabrielė Dilytė 
(68 kg.) ir  Auksė Rutkauskaitė (62 
kg.) iškovojo bronzos medalius. 
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J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

Superkame karves, 
bulius ir telyčias 

„krekeNavOs 
aGrOFIrMOs“ 

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

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

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

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

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 gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

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.

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 2020 m. sausio 16 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.

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 mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Brangiai visoje Lietuvoje - miš-
kus. Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-600) 28523.

Brangiai - įvairaus brandumo 
mišką ir žemę apaugusią me-
džiais. Tarpininkams atsilygintų. 
Siulyti įvairius variantus. 

Tel. (8-625) 44123.

Žemę visoje Lietuvoje, gali būti 
nedirbama, su bendraturčiais, iš-
nuomota. Padeda sutvarkyti doku-
mentus. Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. (8-671) 08059.

dovanoja

Spintas, didelę sekciją, lovą su 
patalynės dėže.

Tel. (8-600) 69646.

Baldų gamybos įmonei reikalingi 
baldų montuotojai ir darbuotojai sta-
tybos - remonto darbams. Darbas 
komandiruotėse užsienyje. 

Tel. (8-633) 33355, Genadij.

Nekilnojamasis turtas

Butą su rūsiu Anykščiuose. 3 
kambariai, virtuvė. Butas vidinis. 
4-as aukštas. Tarpininkavimo pa-
slaugos nedomina.

Tel. (8-602) 92942.

kuras

Malkas. Turi sausų ir skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

Įvairias malkas kaladėmis, skal-
dytas, 3 m ilgio. Turi sausesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

Reikalingas ekskavatorininkas.
Tel. (8-676) 36718.

Reikalingas darbininkas pasto-
viai gyventi ir dirbti sodyboje.

Tel. (8-639) 23035.

Aukščiausia kaina perka butus, 
namus, sodybas, miškus. Atsiskaito 
per 24 val. Sėkmingai padeda par-
duoti. Siūlyti įvarius variantus. 

Tel. (8-620) 66662.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. 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.

Tekl. (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

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

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

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

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

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

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

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m. rąsteliais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

Beržo, uosio, ąžuolo briketus, 
granules, durpių briketus, anglį. 
Atveža ir iškrauna.

Tel. (8-656) 97937.

kita

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

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.

Asmeninis skelbimas, jeigu jame tik vienas žodis ir telefono numeris, 
antradienio „Anykštoje“ kainuos tik 5 eurus, šeštadienio – 6 eurus.

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

Tel. (8-686) 33036.



2020 m. sausio 14 d.KAIP GYVENATE?

oras

+4

anekdotas
sausio 14 - 17 d. - pilnatis.
mėnulis

šiandien

sausio 16 d.

sausio 17 d.

sausio 15 d.

vardadieniai

Feliksas, Teodozijus, Auksė, 
Hilarijus, Laimis, Lilija.

Paulius, Skirgaila, Snieguolė, 
Meda, Povilas.

Marcelis, Norgailas, Norgailė.

Antanas, Dovainis, Vilda, Leonilė.

+2

Medicinos galimybės neribotos. 
Ribotos tik ligonių galimybės. Bet 
tai jau jų problema.

***
Ant suoliuko geria keturi girtuo-

kliai. Vienas sako:
- O žinot, dabar pagal statistiką 

kas penktas miršta nuo kepenų ci-
rozės.

Kitas:
- Mums tai negresia - mūsų tik 

keturi!

***
Žmona grįžta iš miesto uždususi 

ir skundžiasi vyrui:
- Siaubas! Apėjau visas parduo-

tuves tau dovanos ieškodama, o 
parduotuvėse viskas tik man!

***
Svečiai būna dviejų tipų: vieni 

stengiasi kuo greičiau eiti namo, 
o kiti norėtų pasilikti kiek galima 
ilgiau. Keisčiausia, kad abu svečių 
tipai paprastai yra tarpusavyje su-
situokę.

***
Jonas savo žmonai: 
- Taip, šiandien mečiau rūkyti, 

prieš mėnesį - gerti. Dabar atėjo 
tavo eilė...

***
Gaisrininkas gesina gaisrą, trau-

kia iš ugnies žmones. Atvyksta 
greitoji:

Gaisrininkas raportuoja gydyto-
jui:

- Iš pastato jau išnešėme 20 
žmonių. 12 mirė, o kitus 8 pavyko 
atgaivinti.

- Kaip - atgaivinti?! Jūs gi morgą 
gesinate!

***
24 val. nakties - skambutis į du-

ris:
- Kas ten?
- Vagys!
- Ko norit?
- 100kg aukso.
- O 105kg gerai bus?
- Tai aišku!!!
- Aukseli mano, kelkis, pagaliau 

atėjo tavęs pasiimti...

Kavarske atgimsta kaimo kapela lina DAPkienĖ

Jau keleri metai Kavarske nebuvo kaimo kapelos, ir Kultūros namai, pasak šio miestelio gyventojo, 
muzikanto Stanislovo Svirsko, nerodė jokių pastangų ją turėti, tačiau jau trečias mėnuo, kai keturi 
žinomi kavarskiečiai susibūrė į kapelą, pavadino ją ,,Šaltinis“ ir du kartus per savaitę repetuoja.

Armonika, smuikas, 
akordeonas ir mušamieji

Daugelį dešimtmečių Kavars-
kas turėjo kapelą, kuri sėkmin-
gai koncertavo savo parapijos, 
Anykščių, kitų rajonų renginiuo-
se, Lietuvos respublikinėje dainų 
šventėje, „Duokim garo“ koncer-
tuose.

Idėja pabandyti ir iš nau-
jo suburti kaimo kapelą kilo S. 
Svirskui – ilgamečiam meninės 
saviveiklos veteranui, kuris mu-
zikuoja net septynis dešimtme-
čius ir nepraleidžia nė dienos be 
armonikos melodijų. Paraginęs 
kelis muzikuojančius bendra-
minčius, apgalvojęs repertuarą, 
parūpinęs kapeloms skirtų natų, 
Stanislovas kiekvieną antradienį 
ir ketvirtadienį skuba į repeticijas 
ir pasitinka kolegas: smuikininkę 
Gražiną Vaitonienę, akordeonu 
kapeloje grojantį buvusį Kavars-
ko seniūną Algirdą Gansiniauską, 
būgną mušantį Albertą Imbrasą.  

,,Negi vienas grosiu?“

S. Svirskas ištikimas savo pa-
šaukimui – muzika visada buvo di-
džioji jo gyvenimo dalis, o kapela 
– vaikystės svajonė.

„Kavarsko kultūrinio gyvenimo 
istorijoje yra buvusi stipri kapela. 
Tuomet dar Aldona (Stanislovo 
žmona – aut. past.) direktoriavo 
Kavarsko kultūros namuose. Lai-
kui bėgant, vienas po kito išmirė 
muzikantai, neliko tos kapelos. 
Vis dėlto noras muzikuoti veda 
į priekį. Vis pagroju, pernai per 
Rudenėlio šventę Kavarsko mies-
telyje ant suolelio sėdėdamas ke-
letą kūrinėlių atlikau, kavarskiečių 
palaikymo sulaukiau. Sakau, ką 
aš čia vienas grosiu? Pakalbinau 
buvusius muzikantus. Su Gražina 
pradėjom muzikuoti. Gal kiek ir 
vėlokai pradėjom, bet yra kažkoks 
tikslas, kuriasi kapela. Gal dar 
atsirastų, kas norėtų prisijungti, 
kieno širdyje irgi gyvena muzika, 
tad mielai lauktume“, – kalbėjo 
energingasis senjoras ir, paskelbęs 
repeticijos nariams, kad dabar bus 
„Tado Blindos polka“, užgrojo su 
trenksmu.

 Su nuostaba gėrėjausi, kaip re-
petuoja Kavarsko kaimo kapela, su 
kokia ugnele, užsidegimu su muzi-
kantais bendrauja 87-erių metų S. 
Svirskas – atrodė, kad repeticija 
muzikantams yra malonus užsiė-
mimas. 

Tikisi, kad žmonės kartu 
uždainuos

Gražina Vaitonienė prieš 50 
metų yra baigusi Ukmergės muzi-
kos mokyklą, smuiko klasę.

„Studijuodama Vilniuje, daina-
vau, grojau etnografiniame ansam-
blyje „Poringė“. Gavusi paskyrimą 
mokytojauti Utenoje, grojau A. 
Palskio vadovaujamoje Utenos 
kultūros namų kapeloje. Man mu-
zika – smagus laisvalaikio pralei-
dimas. Kai „Duokim garo“ žiūriu, 
net štai čia (rodo į širdį – aut. past.) 
verda – taip gera... Spalį atvažia-
vo pas mane dviračiu Stanislovas, 
sako, gal pabandom pamuzikuoti. 
O kodėl ne? Ir kūrinių turim, ir 
noro. Ir iš klausos pagrojam. Dar, 
manau, labai tiks, kai visiems žino-
mas liaudies dainas užgrosim – ne-
abejoju, kad žmonės ir uždainuos 
kartu, nes liaudies muzika links-
ma, paprasta, tokia natūrali“, – pa-
sakojo lietuvių kalbos mokytojos 
profesiją turinti G. Vaitonienė, ka-
peloje griežianti smuiku. 

Algirdas Gansiniauskas groja iš 
klausos, daugiau bosais nei dešine 
ranka. Albertas Imbrasas, pasiro-
do, anksčiau nėra mušęs būgno. 
„Svirskas taip moka mus „uždeg-
ti“! Man sako: „Tu čia pagrindinis 
vadas, vesk visus į priekį“, ir mušu 
tą savo būgnelį“, – šypsojosi neti-
kėtai muzikantu tapęs senjoras.   

Didžioji Kavarsko salė 
kūrenama ne kasdien

Pasak Stanislovo, pasiūlymo dėl 
patalpų iš Kavarsko kultūros sky-
riaus besikurianti kapela nesulau-
kė, o ir nebūtų patogu – didžiulė 
salė kūrenama tik prieš organi-
zuojamus planuotus renginius, o 
patalpoje, kuri yra antrame pastato 
aukšte, vyksta dainavimo repeti-
cijos, ten taip pat renkasi dramos 
studijos artistai, kurie šiuo metu 
repetuoja Žemaitės spektaklį „Trys 
mylimos“ (vadovė – Anykščių kul-
tūros centro Kavarsko skyriaus di-
rektorė Aušrinė Blažienė).

Kavarsko skyriaus meno vadovė 
Leda Kazokienė vadovauja moterų 
vokaliniam ansambliui, folkloro 
grupėms (vaikų ir suaugusiųjų). Be 
to, ji dar turi dvi papildomas vei-
klas: tai dainavimas Anykščių kul-
tūros centro ansamblyje „Darila“ 
ir kankliavimo repeticijos – būtent 
šios repeticijos vyksta Anykščiuo-
se, ne Kavarske. Dėl savo užimtu-
mo meno vadovė neparodė susido-

mėjimo kuriama kaimo kapela. 

Kapelą priglaudė biblioteka

Vis dėlto, neradęs prieglobsčio 
Kavarsko kultūros namuose, S. 
Svirskas rankų nenuleido – kapelą 
priėmė Kavarsko miesto bibliote-
ka.

„Liko vienintelė galimybė – 
imtis vadovauti pačiam ir įsikurti 
po Kavarsko pagrindinės moky-
klos-daugiafunkcio centro stogu, 
tiksliau – miesto bibliotekoje. Čia 
mus maloniai pasitiko bibliotekos 
darbuotojos. Atsirado vieta ir repe-
ticijoms, ir muzikos instrumentams 
pasidėti. Būtent čia ir vyksta besi-
kuriančios kapelos narių repetici-
jos“, – kalbėjo kapelos vadovas. 

„Mūsų dievaitis – ansamblio 
,,Armonika“ tėvas, jo įkūrėjas Vy-
tautas Juozapaitis. Atgimstančios 
kapelos repertuare V. Juozapaičio 
ir Jurgio Gaižausko kūriniai, skam-
bėję respublikos dainų šventėse: 
„Mergvakario valsas“, „Pavasario 
valsas“, „Pakrėstinukė“, „Šapna-
gių polka“, „Plaukia sau laivelis“, 
„Rudenėliui atėjus“, liaudiški mar-
šai ir kiti kūriniai“, – pasakojo ku-
riamos Kavarsko kapelos vadovas 
S. Svirskas.

Ateityje muzikantai-mėgėjai pla-
nuoja groti ir liaudies dainas. Be 
to, kai kurie kūriniai grojami tik iš 
klausos. Pasak vadovo, yra vilčių 
surasti ir pučiamuoju instrumentu 
grojantį ansamblietį. Besikurianti 
kapela jau turi ir pavadinimą – 
„Šaltinis“.  

Patalpų neturi ir ,,Senjorų 
klubas“

Savo vyrą Stanislovą palaiko re-
žisierės išsilavinimą turinti Aldona 
Svirskienė.

„Aš kokius skambučius į rankas 
paimsiu, tautinius drabužius apsi-
rengsiu. Jau nuo pernai metų spalio 
vidurio vyksta repeticijos, ir tikrai 
esam verti pasirodymo bent jau 
Kavarske, tik ar pakvies... Jei patys 
nesisiūlysim, tikrai nepakvies“, – 
svarstė A. Svirskienė, kuri ilgus me-
tus Kavarske yra dirbusi režisiere.  

,,Mes, „Senjorų klubas“, taip pat 
neturim patalpų, su vaikais ir keliais 
suaugusiais mokykloje dabar repe-
tuojam Izabelės Lukošienės spekta-
klį, vieno veiksmo pjesę „Močiute, 
kukū!“. Mokyklos direktorė Loreta 
Daugėlienė labai maloniai pasiūlė 
salę – sakė, prašom, kada tik reikia, 
tik trečiadieniais ten šokių repetici-

Keturi kapelos nariai į repeticijas renkasi Kavarsko miesto bibliotekos patalpoje kiekvieną antradie-
nį ir ketvirtadienį. Iš kairės: Albertas Imbrasas, Gražina Vaitonienė, Stanislovas Svirskas, Algirdas 
Gansiniauskas. 

ja vyksta, o kitom dienom galime 
rinktis. Aš planuoju sujungti į vieną 
renginį kapelos ,,Šaltinis“ pasirody-
mą, mūsų spektakliuką, vyrų trio“, 
– apie kūrybinius sumanymus kal-
bėjo A. Svirskienė. 

Ji pasakojo, kad  šiemet jau šešio-
likti metai bus, kai Kavarsko senjo-
rai draugėn susiburia, repetuoja.

,,Vis susimąstau, kodėl negali 
būti Kavarske kažkoks aktyvas, 
kaip organizacinis komitetas, dėl 
švenčių, dėl miesto papuošimų ir 
kitų aktualijų? Ar negalėtų čia se-
niūnija labiau visus suburti?“ – re-
toriškai klausė A. Svirskienė, ne-
stokojanti naujų kūrybinių idėjų ir 
sumanymų.  

Klubas neregistruotas, todėl ir 
negali susidėti daiktų

Pasak Kavarsko skyriaus direk-
torės A. Blažienės, Kultūros namai 
mielai priimdavo ir priims   muziki-
nius pasirodymus ar spektaklius, kai 
jie bus paruošti, tačiau taip papras-
tai į kultūros namus įsileisti visų 
norinčių repetuoti saviveiklininkų 
negalima – klubai ir kolektyvai turi 
būti įteisinti ir  užregistruoti. 

„Pas mus ir Kavarsko „Senjo-
rų klubas“ šventė 15 metų veiklos 
sukaktį, rodė kavarskiečiams spek-
taklį, ir Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugija buvo priimta, net ir „Mote-
rų seklyčios“ narės Kultūros namų 
salėje yra paminėjusios savo šven-
tę. Prieš pasirodymus visada kokią 
savaitę repetuoja mūsų salėje, kad 
priprastų prie patalpos, salės. Visus 
kolektyvus priimame, tik tegul krei-
piasi, pasako, informuoja, kada jau 
turės programą“, – kalbėjo padali-
nio skyriaus vadovė A. Blažienė.

,,Na, o apskritai Kavarsko „Sen-
jorų klubas“ juk nėra niekur regis-
truotas, tad Kultūros namai ir negali 
suteikti atskirų patalpų daiktams su-
sidėti“, – kodėl neįsileidžia senjorų, 
aiškino A. Blažienė.

,,O štai pasirodymų datas mielai 
galime įsirašyti į būsimų renginių 
kalendorių. Kas dėl kapelos, tai 
meno vadovė juk irgi negali kas-
kart prisijungti prie saviveiklininkų 
veiklos – juk yra patvirtinti meno 
mėgėjų kolektyvai, su kuriais dir-
bame“, – sakė Kavarsko skyriaus 
vadovė.  

Anykščių KC Kavarsko 
skyriaus direktorė Aušrinė 
Blažienė yra aktyvi savivei-
klininkė. Pasak jos, visų, 
panorusių kažkuo užsiimti 
– nėra galimybės taip pa-
prastai priimti po Kultūros 
namų stogu, tai, matyt, ir 
sukelia žmonių nepasiten-
kinimą. 
Nuotr. iš asmeninio archyvo. 


