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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.

Kavarskiečių bute – įspūdingos kolekcijos Lina DAPKIENĖ

Kavarskiečiai Almyra ir Pranas Černiauskai – buvę ilgamečiai Kavarsko mokyklos mokytojai. Savo namuose jie yra sukaupę di-
džiulę knygų kolekciją (namų bibliotekoje – 5000 vienetų). 

Pranas yra filatelistas, surinkęs net 3 656 vienetu pašto, žyminių ženklų, antspaudų. Be to, pedagogų namuose dar yra ir senų plokš-
telių kolekcija, o Almyros nėriniais išpuoštos visos sofos, stalai, pagalvėlės... 

Kavarskietis Pranas Černiauskas – ne tik lituanistas, bet ir filate-
listas, surinkęs 3 656 vienetus pašto, žyminių ženklų, antspaudų. 

Almyra Černiauskienė iki šiol daug skaito, spren-
džia kryžiažodžius, neria.

Molėtų teisme skamba pagyros 
Kęstučiui Tubiui Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį penktadienį, sausio 
17-ąją, Utenos apylinkės teismo 
Molėtų rūmuose buvo tęsiamas 
buvusio Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio baudžiamosios 
bylos nagrinėjimas. Teismas 
penktadienį išklausė keturių liu-
dininkų parodymus. 

Šiame posėdyje liudijo UAB 
„Anykščių šiluma“ direktorius 
Virgilijus Vaičiulis, Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos Teisės, personalo ir ci-
vilinės metrikacijos skyriaus 
vedėja Sigita Mačytė-Šulskienė, 
buvęs savivaldybės administra-
cijos direktoriaus pavaduotojas 
Ramūnas Blazarėnas bei buvęs 
Anykščių rajono tarybos narys 
Donatas Tuska.Buvęs Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarė-

nas (viduryje) teisme atskleidė, jog domėjosi, kas ir kokiu reikalu užsuka pas rajono vadovą.

Laikrodžių 
meistrui 
sunkiausia darbe 
sėdėti be darbo

Rajono miškuose 
sumedžioti trys 
vilkai

Šilta žiema 
privers didinti 
šilumos kainą

Prima PETRYLIENĖ, Anykš-
čių rajono Garbės pilietė:

„...Galvoju, kad Anykščiuo-
se kolumbariumas yra nebūti-
nas...“

Ar reikia Anykščiuose kolumbariumo?

Uniforma. Sausio 17 dieną, VšĮ 
„Sveikatos oazė“ direktorė Sonata 
Veršelienė darbe pasirodė su kario 
uniforma. Taip ji prisijungė prie 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
įkūrimo dieną skelbiamos tradicijos 
„Diena su uniforma“. Kariai sava-
noriai, įprastai dėvi karinę uniformą 
tik dalyvaudami pratybose, tačiau 
sausio 17-ąją kariškai su uniforma 
gali pasirodyti ir ne tarnybos metu. 
S.Veršelienė pernai baigė bazinį 
kario savanorio kursą, davė prie-
saiką, tarnauja Lietuvos kariuome-
nės KASP Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės 505 pėstininkų kuopoje.

Jaunimas. Sausio 15–ąją, Anykš-
čių L. ir S.Didžiulių viešojoje bibli-
otekoje po kelių mėnesių pertraukos 
pradėjo veikti atvira jaunimo erdvė 
„Idėjų labas“. Ji buvo uždaryta, kai 
darbą bibliotekoje paliko su jaunimu 
dirbusi darbuotoja. Laikinai atvirąja 
jaunimo erdve rūpinsis ir ją prižiū-
rės jaunimo savanoriai. Patvirtinus 
2020-ųjų metų rajono biudžetą, bi-
bliotekos direktorius Romas Kutka 
žada jaunimo erdvei skirti nuolatinį 
darbuotoją.

Pareigos. Paaiškėjo naujasis 
Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto 
gimnazijos direktorius. Konkursą 
laimėjo jame dalyvavusi vienintelė 
pretendentė, iki šiol laikinai gimna-
zijai vadovavusi Kristina Dilienė. 
Vienintelę konkurso pretendentę 
egzaminavo net septynių asmenų 
Anykščių rajono savivaldybės at-
rankos komisija.

Paskaitos. Anykščių socialinės 
gerovės centras pradėjo vykdyti 
Europos Sąjungos fondų lėšomis 
finansuojamą seminarų ciklą. Semi-
narus veda Anykščių šv. Mato pa-
rapijos kunigas Raimundas Zimka. 
Pagrindinės kunigo dėstomos temos 
yra apie šeimą, šeimos sampratą, 
pagarbą tėvams, priklausomybes ir 
kt. Paskaitos jau vyko kai kuriose 
rajono seniūnijose bei mokyklose.

Švietimas. Šiemet 1-12 klasių 
mokiniai užsiėmimus galės rinktis 
iš 16-kos Anykščių rajono savival-
dybės neformaliojo vaikų švietimo 
programų. Moksleiviai galės spor-
tuoti, muzikuoti, mokytis finansinio 
raštingumo.
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spektras

Temidės svarstyklės

Rajono miškuose sumedžioti trys vilkai
Penktadienį, sausio 17 dieną, sunaudojus sumedžiojimo limitą, 

Aplinkos ministro įsakymu, nutrauktas 2019-2020 m. vilkų me-
džioklės sezonas, kuris truko nuo spalio 15 iki balandžio 1 dienos. 

Šį sezoną buvo leista sumedžioti 120 vilkų. Anykščių rajone 
medžiotojams pavyko sumedžioti tris vilkus.

Lietuvos medžiotojų ir žve-
jų draugijos Anykščių skyriaus 
valdybos pirmininkas, medžio-
klės žinovas Rimantas Pečkus 
„Anykštai“ sakė, kad du vilkai 
Anykščių rajone sumedžioti 
praėjusių metų gruodį. Gruo-
džio viduryje vilką sumedžiojo 
Viešintų medžiotojų klubo me-
džiotojas Leonidas Saveljevas, 
o prieš Kalėdas – Svėdasų me-

džiotojų klubo medžiotojas Juo-
zas Perednė.

Dar vienas vilkas sumedžio-
tas šį sausį medžioklės plotuose 
tarp Anykščių ir Kurklių. Tai-
kliu šūviu vilką patiesė Šležių 
medžiotojų klubo medžiotojas 
Saulius Ežerskis.

R.Pečkaus žiniomis, medžio-
klės metu medžiotojai turėjo ir 
daugiau akistatų su vilkais, ta-

čiau mirtino šūvio jiems pavyko 
išvengti Skiemonių ir Viešintų 
medžioklės plotuose.

Šį medžioklės sezoną buvo at-
sisakyta limito skirstymo pagal 
rajonus, kai daugiau vilkų lei-
džiama sumedžioti tose savival-
dybėse, kuriose jie daro didesnę 
žalą ūkiniams gyvūnams. Vilkai 
buvo medžiojami proporcingai 
jų natūraliai gausai.

„Kadangi vilkų medžioklės 
sezonas išnaudotas anksčiau, nei 
jis turėjo baigtis, tai tik parodo, 
kad vilkų populiacija Lietuvoje 
ir Anykščių rajone didėja, o jų 
populiacija nesikoncentruoja vie-
noje vietoje“, - sakė R.Pečkus.

Beje, medžiotojai sausio - 
kovo mėnesiais privalo kiekvie-
ną medžioklės sezoną atlikti 
medžiojamųjų gyvūnų apskaitą 
pagal pėdsakus sniege.

„Tikimės, kad iki balandžio 
1 dienos medžiojamųjų gyvūnų 
apskaitai dar bus tinkamos są-
lygos“, - žiemos sugrįžimo dar 
vylėsi Lietuvos medžiotojų ir 
žvejų draugijos Anykščių sky-
riaus valdybos pirmininkas, me-
džioklės žinovas R.Pečkus.

Vilkai ekosistemose atlieka 
labai svarbų vaidmenį. Naikin-
dami lapes, mangutus ir kitus 
smulkesnius plėšrūnus, jie pa-
deda išsaugoti nykstančias, ant 
žemės perinčių paukščių rūšis 

Lietuvos medžiotojų ir žve-
jų draugijos Anykščių sky-
riaus valdybos pirmininkas, 
medžioklės žinovas Riman-
tas Pečkus sakė, kad Anykš-
čių rajone vilkų populiacija 
didėja.

(kurtinius, tetervinus, jerubes).
Už neteisėtai sumedžiotą vil-

ką tektų sumokėti nuo 800 iki 
1800 eurų baudą ir atlyginti 
laukiniams gyvūnams padarytą 
1046,6 Eur žalą. Be to, konfis-
kuojami ginklai, transporto prie-
monės, panaudotos neteisėtai 
medžioklei ar neteisėtai sume-
džiotiems gyvūnams gabenti. 
Tokį nusižengimą padaręs as-
muo netenka teisės medžioti nuo 
vienų iki penkerių metų.

Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Policija įspėja saugotis netikrų pinigų
Praėjusiais metais Anykščių policijos komisariate buvo pradėti 

6 ikiteisminiai tyrimai dėl netikrų pinigų gaminimo, laikymo ar 
realizavimo.

Dažniausiai netikri banknotai 
buvo aptinkami pinigų inkasavimo 
metu. Policijos pareigūnus nuste-
bino žmonių neatidumas, nes kai 
kuriais atvejais, buvo atsiskaityta 

suvenyriniais banknotais. Ant ban-
knotų buvo užrašai anglų kalba 
„Only for movies“ (tik filmams), 
„Copy“ (kopija),  rusų  kalba 
„Cувенирная продукция“ (suve-

nyrinė produkcija).  
Pareigūnai primena, kad netikro-

mis kupiūromis bandoma atsiskai-
tyti, tokiose vietose, kur mažiausiai 
tikėtina, jog pinigai bus tikrinami 
- turguje, kioskuose, įvairių mugių, 
kitų renginių metu, atsiskaitant už 
taksi paslaugas, mažesnėse parduo-
tuvėse, valgyklose ar kavinėse. No-

rintiems apsisaugoti nuo netikrų pi-
nigų, policija pataria būti atidiems 
ir bent jau apžiūrėti gautas kupiūras 
išoriškai, o kilus įtarimui, kad pini-
gai gali būti netikri – tikrinti juos 
pinigų tikrinimo aparatu.

Anykščių rajono policijos 
komisariato inf.

Ankščių rajone sumedžioti trys vilkai.

Pareiga. Sausio 10 dieną gau-
tas moters (g. 1986 m.), gyvenan-
čios Ažuožerių kaime, Sturtupio 

g.,  pareiškimas, kad vyras (g. 
1983 m.) vengia pareigos pagal 
teismo sprendimą mokėti lėšas 
savo sūnaus (g. 2012 m.) išlai-
kymui. Sausio 17 dieną  pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Gastrolės. Sausio 18 dieną 
apie 20.00 val. Svėdasų seniū-
nijos Vaitkūnų kaime vyras (g. 
1960 m.), gyvenantis Svėdasų 
seniūnijos Kunigiškių II kaime, 
vairavo automobilį „VW Golf“, 

būdamas neblaivus (nustatytas 
2,53 prom. girtumas) ir neturė-
damas teisės vairuoti, nes nėra 
jos įgijęs. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir pa-
talpintas į areštinę.

Šilta žiema privers didinti šilumos kainą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šilta žiema - maloni gaunantiems sąskaitas už būsto šildymą, 
tačiau UAB „Anykščių šilumos“ - nedžiugina. 

2018-aisiais UAB „Anykščių 
šiluma“ pardavė 39,6 tūkst.MWh  
šilumos, 2019-aiais - 36,7 tūkst. 
MWh. Lyginant vieno mėne-
sio, gruodžio, šilumos energijos 
pardavimus, jie skyrėsi daugiau 
nei tūkstančiu megavatvalan-
džių. 2019-ųjų gruodį parduota 
5 tūkst. MWh šilumos energijos, 
o 2018-aisiais - beveik 6,2 tūkst. 
MWh. 

Didžioji Anykščių miesto da-
lis – Pušyno ir Ramybės mikro-
rajonai bei miesto centras šil-
domas biokatilais. Pasak UAB 
„Anykščių šiluma“ direktoriaus 
Virgilijaus Vaičiulio, šį šildy-
mo sezoną dar nereikėjo dujinių 
katilų pagalbos. Biokatilinės ka-
tilų maksimali galia 7,5 MW, o 
ketvirtadienį, sausio 16-ąją, Pu-
šyno, Ramybės ir miesto centro 
šildymui užteko 4,7 MW galios. 
Tiesa, keturi UAB „Anykščių 

šilumos“ dujiniai katilai ir šiltą 
žiemą dirba, nes miesto pakraš-
čiai nėra prijungti prie pagrindi-
nės katilinės.

Gruodžio mėnesį už daugia-
bučių šildymą mažiausia paskai-
čiuota kaina yra 33 ct. už kv.m., 
didžiausia - 1,86 eur. už kv.m., 
vidutinė kaina - 90,4 ct. Taigi, už 
50 kv. m. buto šildymą Anykš-
čiuose gruodžio mėnesį mažiau-
sia kaina - 16,5 eur.,  didžiausia 
- 92,5 eur, vidutinė - 45,2 eur.  
2018-ųjų gruodžio mėnesio 50 
kv.m. buto vidutinė sąskaita už 
šildymą buvo 62,5 eur.

UAB „Anykščių šiluma“ di-
rektorius V.Vaičiulis „Anykštai“ 
dėstė, kad mažos sąskaitos už 
šildymą nebus gyventojų ilga-
laikis džiaugsmas, šilumos ga-
mintojai negalės ilgą laiką dirbti 
patirdami nuostolius ir bus pri-
versti didinti šilumos kainą.

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis sako, 
kad miesto centrą, Ramybės ir Pušyno mikrorajonus iki šio laiko 
pajėgė šildyti biokatilai. Dėl šilto oro dujinių katilinių pagalbos 
iki žiemos vidurio neprireikė.

Patvirtino. Pasirodžiusios nau-
jos nuotraukos pirmą kartą parodė, 
kad Johnas Demjanjukas, kurį Vo-
kietijos teismas 2011 metais nu-
teisė kaip buvusį sargybinį nacių 
Sobiboro stovykloje, tikrai buvo 
šioje mirties stovykloje okupuoto-
je Lenkijoje, pirmadienį patvirtino 
Berlyno archyvas. Ukrainiečių kil-
mės amerikietis J. Demjanjukas, 
dirbęs JAV automobilių pramonėje, 
buvo nuteistas kaip beveik 30 tūkst. 
žydų nužudymo Sobiboro stovy-
kloje bendrininkas. Jis mirė 2012 
metais, teismui nespėjus išnagrinėti 
jo apeliacijos. Tačiau kaip pranešė 
Berlyne įsikūrusio muziejaus „To-
pographie des Terrors“ („Teroro 
topografija“) archyvas, J. Demjan-
juko nuotraukų yra naujai atrastoje 
daugiau kaip 350 fotografijų ko-
lekcijoje. Nuotraukos sudaro sąly-
gas „detaliai įžvalgai“ dėl to, kas 
vykdavo Sobibore. Kolekcija buvo 
rasta buvusio SS karininko Johanno 
Niemanno, kuris buvo nužudytas 
per kalinių sukilimą Sobibore 1943 
metais, valdose. Archyvo pareiški-
me sakoma, kad kolekcija pateikė 
„naujų įžvalgų“ ir dėl Holokausto, 
ir dėl eutanazijos programos, kurią 
naciai vykdė neįgaliems ar sergan-
tiems žmonėms. Nuotraukos turi 
būti paskelbtos būsimoje knygoje, o 
sausio 28 dieną bus pristatytos Ber-
lyne. Jos įrodo, kad J. Demjanjukas 
buvo Sobibore, nors jis iki pat savo 
mirties tai neigė.

Pranoko. Rusijos federalinio 
iždo pajamos 2019-aisiais 1,968 
trln. rublių pranoko išlaidas, per-
viršis sudarė 1,8 proc. preliminariai 
vertinamo bendrojo vidaus produk-
to (BVP), pranešė Finansų minis-
terija. Pajamų planas viršytas 1,1 
proc., išlaidų planas įgyvendintas 
98,5 proc. – surinkta 20,188 trln. 
rublių, išleista 18,220 trln. rublių. 
Federalinė mokesčių tarnyba su-
rinko 12,612 trln. rublių (0,5 proc. 
daugiau nei planuota), Federalinė 
muitų tarnyba – 5,729 trln. rublių 
(1,6 proc. daugiau). 

Milijardieriai. Milijardierių 
skaičius pasaulyje per pastarąjį 
dešimtmetį išaugo dvigubai, o jų 
turtas yra didesnis nei 60 procentų 
pasaulio gyventojų turtas, prane-
šė labdaros organizacija „Oxfam“. 
Organizacijos teigimu, sąrašo apa-
čioje atsidūrė skurstančios moterys 
ir mergaitės, „kiekvieną dieną su-
teikiančios 12,5 mlrd. neapmokamų 
kitų asmenų priežiūros paslaugų“ – 
šio darbo vertė yra mažiausiai 10,8 
trln. JAV dolerių per metus. „Mūsų 
neteisinga ekonomika pildo mili-
jardierių ir stambaus verslo kišenes 
paprastų vyrų ir moterų sąskaita. 
Nenuostabu, kad žmonėms kyla 
klausimas, ar milijardieriai apskri-
tai turėtų egzistuoti“, – teigė „Ox-
fam“ Indijoje vadovas Amitabhas 
Beharas. Labdaros organizacijos 
„Oxfam“ metinis pranešimas apie 
nelygybę pasaulyje tradiciškai išlei-
džiama prieš pat forumo Šveicarijos 
Alpių kurorte atidarymą antradienį. 
Šių metų pranešime pateikta stulbi-
nančios statistikos. „22 turtingiausi 
vyrai pasaulyje turi daugiau turto 
nei visos Afrikos moterys kartu“, 
– sakoma pranešime. Jei vienas 
procentas turtingiausių pasaulio 
žmonių per 10 metų mokėtų vos 0,5 
proc. papildomą turto mokestį, tai 
prilygtų investicijoms, kurių reikėtų 
sukurti 117 mln. naujų darbo vietų 
pagyvenusių žmonių ir vaikų prie-
žiūros, švietimo ir sveikatos apsau-
gos srityse, teigė „Oxfam“.

-BNS
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Laikrodžių meistrui sunkiausia darbe 
sėdėti be darbo Robertas ALEKsIEjūNAs

robertas.a@anyksta.lt

Jau daugiau nei 40 metų anykštėnas Vytautas Medžiuolis taiso 
lakrodžius. Meistras su nostalgija prisimena tuos laikus, kai jo 
dirbtuvės veikdavo prekybos centre ,,Iki“ - tuomet klientų nie-
kuomet netrūkdavo.

Jau penkerius metus V. Medžiuo-
lio laikrodžių taisykla įsikūrusi 
Anykščiuose, 5-uoju numeriu pa-
žymėtame Vilniaus gatvės name. 
Antrajame jo aukšte meistras dar-
buojasi mažyčiame kambarėlyje, 
ant kurio sienų kabo daugybė lai-
krodžių, o ant darbo stalo - nesu-
skaičuojamų detalių šūsnys.

,,Kuomet laikrodžius taisydavau 
prekybos centre, eidami apsipirkti 
žmonės mane matydavo kiekvieną 
dieną, tad dažnai ir kokį neveikian-

tį laikrodį atsinešdavo. Dabar gan 
dažnai žmonės net pasvarsto, kad 
laikrodininkas gal jau ir į pensi-
ją išėjęs, o gal numiręs“, - kalbėjo 
V.Medžiuolis.

Mirusiu galima pavadinti ir jau 
nebeveikiantį laikrodį, tačiau jį 
naujam gyvenimui V.Medžiuolis 
prikelia vos už keletą eurų. Meis-
tras prisiminė, kaip vienas jo klien-
tas sugedusį laikrodį vežė taisyti į 
didmiestį - už remontą jis sumokėjo 
26 eurus, tačiau atsiėmė jį nevisiš-

kai sutaisytą. V.Medžiuolis tą lai-
krodį sutaisė už 8 eurus.

,,Gerai būtų, kad laikrodžių taisy-
mo kainos būtų tokios didelės kaip 
didmiesčiuose - kelis laikrodžius su-
taisytum - ir gali gyventi “, - svarstė 
jau pensinio amžiaus V.Medžiuolis 
ir džiaugėsi, kad jaunystėje paties 
išmoktas amatas padeda prisidurti 
prie pensijos.

Laikrodžių meistras 
V.Medžiuolis, paklaustas, kas sun-
kiausia jo darbe, pateikė netikėtą 
atsakymą.

,,Visas sunkumas, kai reikia sė-
dėti ir laukti, kad kas nors atneštų 
taisyti sugedusį laikrodį“, - sakė 
V.Medžiuolis.

Į laikrodžių taisyklą žmonės at-
neša ne tik senų, bet ir naujų suge-

Laikrodžių meistras Vytautas Medžiuolis mano, kad Anykščiuo-
se kurioje nors vietoje reikėtų įrengti gerą laikrodį.

Rubrikoje ,,Dirbu sau“ pasakosime apie tai, kaip gyvuoja Anykščių 
rajono smulkieji verslininkai. Norinčius papasakoti apie savo veiklą, pro-
blemas, smulkiuosius verslininkus, kviečiame kreiptis į redakciją telefono 
numeriu 8-671 76995 arba el.paštu robertas.a@anyksta.lt Atkreipiame 
dėmesį, kad naujoji rubrika nėra reklama: pasakojimus apie smulkiuo-
sius verslininkus redakcija rengs ir spausdins nemokamai.

Laikrodžių taisykla veikia Anykščiuose, Vilniaus gatvėje 5-uoju 
numeriu pažymėtame name. 

dusių laikrodžių. Didžioji dalis jų 
būna pagaminti Kinijoje.

,,Nors kiniški laikrodžiai kai-
nuoja nebrangiai, bet žmonės sako 
norintys juos taisyti, nes jau būna 
pripratę prie įsigyto daikto“, - sakė 
V.Medžiuolis.

Dažniausiai laikrodžius tenka 
taisyti dėl to, kad jie būna pasenę, 
kai kuriuos jų reikia išvalyti. Pasak 
V.Medžiuolio, kreipiasi į jį žmonės 
ir norėdami pakeisti laikrodžio ele-
mentus, nes be meistro įrankių pa-
tys to negali padaryti.

,,Atėjo viena mergina ir paprašė 
sutaisyti laikrodžio apyrankę. O aš 
jai sakau, kad jos laikrodis nevei-
kia. O ji tik ranka numojo, sako, 
jai laikrodžio nereikia“, - vieną iš 
linksmesnių darbo epizodų prisimi-
nė laikrodininkas.

Laikrodžių meistras V.Medžiuolis 
pripažino, kad šiais laikais žmo-
nėms laikrodžiai tampa vis mažiau 
reikalingi, tačiau vėliau kalbėdamas 
ką tik išsakytą mintį lyg ir paneigė. 
Laikrodininkas pastebėjo, kad ,,pa-
nos“ dabar mėgstančios ant rankos 
nešioti didžiulius laikrodžius, o seni 
laikrodžiai tampa jaukių namų in-
terjero dalimi.

O ar pats lakrodžių meistras ne-
šioja laikrodį?

,,Sakoma, kad  batsiuvys visada 
basas... Žinoma, kad laikrodį nešio-
ju. Dieną – naktį “, - demonstruoda-
mas ant rankos japonišką laikrodį, 
kalbėjo V.Medžiuolis.

Su pašnekovu prisiminėme ir 
senus laikus, kai Anykščiuose, 
A.Baranausko aikštėje, stovėjo lai-
krodis.

,,Ten buvo įtaisytas prastas lai-
krodis. Tai jis veikdavo, tai ne. Ti-
krai gerai būtų, jei mieste vėl atsi-
rastų laikrodis. Pavyzdžiui, vienoje 
pusėje - lauko ekranas, o kitoje- lai-
krodis“, - šmaikštavo laikrodinin-
kas V.Medžiuolis.

Ar reikia Anykščiuose kolumbariumo?
Anykščių rajone artimiausiu metu gali atsirasti kolumbariu-

mas. „Anykšta“pašnekovų teiravosi, ar, jų manymu, tokiam sta-
tiniui rajone yra poreikis, teiravosi, su kokiomis laidojimo tradi-
cijomis dažniau susiduria kasdieniniame gyvenime?

Urnas žmonės 
laidoja šeimos 
kapuose

Mindaugas ŠAKINIS, Viešintų 
šv.arkangelo Mykolo parapijos 
klebonas:

- Nežinau, ar kolumbariumui 
Anykščių rajone yra poreikis. Abe-
joju. Įprastai urnas su kremuotų 
artimųjų palaikais žmonės laidoja 
šeimos kapuose, jos ten puikiausiai 
telpa. Pačiam per savo praktiką dar 
neteko susidurti, kad urnai reikėtų 
atskiros kapavietės.

Didmiesčiuose kolumbariumui 
gal ir yra poreikis.

Norint kolumbariumus įrengti 
koplyčiose, jos tam turi būti tinka-
mos. Mūsų kapinių koplytėlės daž-
niausiai tam nėra pritaikytos.

Tai diskusijų klausimas. Šia tema 
reikėtų kalbėtis su Vyskupu.

Kolumbariu-
mams tinkama 
vieta koplyčios

Dalis VAIGINAS, Anykščių 
rajono mero patarėjas:

- Apie kolumbariumo įrengimą 
diskutuojame jau nuo praėjusių 
metų rudens. Apie tai kalbėjomės 
su Anykščių šv.Mato bažnyčios 

klebonu Petru Baniuliu, taip pat 
Svėdasų šv.arkangelo Mykolo pa-
rapijos klebonu Raimondu Simo-
navičiumi.

Manau, kad kolumbariumo 
Anykščiuose reikėtų, tai nebūtų 
kažkokia naujiena Lietuvoje ir 
pasaulyje. O kur jis galėtų būti? 
Kodėl tam neišnaudojus kapinių 
teritorijose esančių koplyčių? Aiš-
ku, kyla problemų dėl koplyčių 
nuosavybės klausimo. Vienos jų 
priklauso šeimoms, kitų savininkai 
nėra žinomi, tad būtų rūpestėlio, 
kaip tą problemą išspręsti.

Kolumbariumo įrengimas ko-
plyčiose yra pigesnis sprendimas, 
tik jas reikia kažkiek sutvarkyti.

Statyti kolumbariumą Anykš-
čiuose, prie kapinių, puiki Anykš-
čių rajono savivaldybės administra-
cijos Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėjos Daivos Gasiūnie-
nės idėja.

Vyresnio 
amžiaus žmonės 
naujoves priima 
sunkiai

Jadvyga MIŠKELIŪNIENĖ, 
Anykščių rajono gyventoja:

- Žinokit apie tai, kad Anykš-
čiuose norima statyti kolumbariu-
mą, dar nieko negirdėjau. Mes, vy-
resnio amžiaus žmonės, dar labai 
sunkiai tas permainas priimame. 

Mirusiųjų pelenams laikyti vieta 
gal ir būtų reikalinga, bet ...savo 
mirusįjį žmogų turi sudeginti. Man 
mirusiųjų žmonių kremavimas – 
nepriimtinas.

Apskritai, kai stebiu, kaip dabar 
vyksta laidotuvės, žmonės net ne-
besuranda laiko pagedėti. Ateina, 
pabūna pusvalanduką ir bėga - vi-
sada užsiėmę savo reikalais. Mes 
esame stipriai susvetimėję.

Yra visokių nuomonių. Kai pasi-
kalbu su savo vaikais, jie į visą tai 
žiūri plačiau, jie linkę ir po mirties 
kremuotis, ir savo organus dova-
noti.

Kapai reikalauja priežiūros, in-
vesticijų, o kai numiršta tie, kurie 
prižiūrėjo tuos kapus, vėl proble-
ma.Čia vėlgi žmogaus apsispren-
dimas, ar jis nori turėti kapą, kuri 
galėtų lankyti... Manau, laikui bė-
gant, palaikų kremavimas, kolum-
bariumai taps įprastais gyvenimo 
dalykais – čia tik laiko klausimas. 

Anykščiuose tai 
nebūtina

Prima PETRYLIENĖ, Anykš-
čių rajono Garbės pilietė:

- Manau, kad palaikų krema-
vimas, kolumbariumai – čia yra 
mada. Galvoju, kad Anykščiuose 
kolumbariumas yra nebūtinas. Čia 
daugiau jaunesni žmonės kremuoja 
mirusiųjų palaikus, o vyresni šito 
nenori. Aišku, gal patogiau palai-
kus deginti - kas kaip nori, čia jau 
laisva valia.

Kai mirusysis yra kremuotas, 
dalyvaujantiems laidotuvėse yra 
geriau. Artimiesiems yra rames-
nės laidotuvės. Daug kas sako, kad 
tada mažiau jaudulio.

Pastebėjau, kad Anykščiuose 
žmonės, ypatingai vyresni, daž-
niau linkę rengti tradicines laidotu-
ves - palaikų kremavimas dar nėra 
populiarus.

-ANYKŠTA
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Pasakojo tai, ko nėra 
įrašuose

Tuometinio Anykščių rajono 
mero K.Tubio darbo kabinetas 
slapta filmuoti pradėtas 2018-ųjų 
rudenį. Specialiųjų tyrimų tarny-
bos (STT) pareigūnai nuosekliai 
darė vaizdo ir garso įrašus, tačiau 
viena diena – spalio 18-oji – „iš-
krito“. Besiginančios pusės teigi-
mu, būtent spalio18-ąją K.Tubio 
darbo kabinete lankėsi rajono 
tarybos nariu tada buvęs Arvidas 
Pajuodis, kuris atėjęs pas merą 
kėlė triukšmą.

UAB „Anykščių šiluma“ direk-
torius V.Vaičiulis kaip tik 2018-
ųjų spalio 18-ąją lankėsi mero ka-
binete ir į teismą buvo iškviestas 
paliudyti, kas tenai vyko. 

„Atleisk (iš pareigų - aut.past.) 
Gervinską ir priimk mane“ -  teis-
mui, kokius A.Pajuodžio žodžius 
išgirdo pravėręs K.Tubio kabineto 
duris, nurodė V.Vaičiulis. Direk-
torius sakė, kad K.Tubis jį pokal-
biui išsikvietė paskambinęs tele-
fonu. V.Vaičiulis teisme kalbėjo, 
kad merui ir rajono tarybos nariui 
spalio 18-ąją atėjo pasiaiškinti, 
kodėl nuskriaudė pastarojo žmo-
ną, o apie A.Pajuodžio bandymą 
įsidarbinti „Anykščių vandenyse“ 
vietoje Alvydo Gervinsko, jis iš-
girdęs atsitiktinai. 

V.Vaičiulis teisme liudijo, kad 
2017-aisiais metais UAB „Anykš-
čių šiluma“ paskelbė, kad ieško 
apskaitininko. „Atėjo A.Pajuodis. 
Buvo atvykęs ir vienas, ir su žmo-
na. 2017 metų balandžio mėnesį 
ją įdarbinome. Pajuodienei ne-
blogai sekėsi dirbti. Bet buvo dvi 
vienodą statusą turinčios apskaiti-
ninkės, todėl nusprendėm pakeisti 
įmonės struktūrą“ - teismui liu-
dijo V.Vaičiulis. Jis aiškino, kad 
A.Pajuodžio žmonai siūlė aukš-
tesnes pareigas, didesnį darbo 
krūvį ir didesnę algą, bet ji „padė-
jo prašymą atleisti iš darbo“. 

„Kai ją atleidau, gavau pylos 
nuo A.Pajuodžio. Kai buvau pa-
kviestas pas merą, į kabinetą, 
pamačiau ten sėdintį A.Pajuodį. 
Jis man rankos nedavė, aiškino, 
kad susidorojau su jo žmona. /.../ 
Norėjau ją pakelti pareigose, bet 
buvo išsakyta, kad žeminau, kad 
įmonėje esu erodas, visi bijo, dre-
ba. /.../ Sakė, kad turėjau su juo 
derintis prieš siūlydamas žmonai 
aukštesnes pareigas“ – kas spa-
lio 18-ąją vyko mero kabinete, 
aiškino V.Vaičiulis. Jis sakė, kad 
A.Pajuodis naudojo ir necenzū-
rinę leksiką, o vieno iš K.Tubio 
advokatų paprašytas atskleisti 
būtent kokia ta leksika buvusi, 
„Anykščių šilumos“ direktorius 
droviai paaiškino: „Vienu žodžiu 
pasakė, kad aš su K.Tubiu dulki-
nam jo žmoną, rodydamas gestą“. 

Advokatų klausinėjamas 
V.Vaičiulis tikino, kad vėliau 
K.Tubis prie A.Pajuodžio žmonos 
temos niekada negrįžo. 

„Supratau, kad reikia greitai 
dirbti, nesiginčyti“  - K.Tubio, 
kaip mero, darbo stilių apibūdino 
V.Vaičiulis. 

Patarė saugotis bendražygio        

Iki pat 2015-2019-ųjų metų 

Anykščių rajono tarybos kadenci-
jos pabaigos A.Pajuodis priklausė 
valdančiajai daugumai, taigi, buvo 
K.Tubio bendražygiu. A.Pajuodis 
buvo ir K.Tubio visuomeninio 
komiteto „Anykščių krašto labui“ 
kandidatu į 2019-2023 m. kaden-
cijos rajono tarybą. 

Tačiau, kitas buvęs K.Tubio ko-
alicijos partneris rajono taryboje 
bei buvęs eksmero visuomeni-
nio komiteto kandidatas į tary-
bą D.Tuska teismui liudijo, kad 
K.Tubis A.Pajuodį vertino blogai. 
„Man meras sakė, kad A.Pajuodis 
reketuoja. Perspėjo meras, kad 
būk atsargus, nepakeliui mums 
su juo./.../Man pats A.Pajuodis 
sakė, kad prašė mero pagalbos 
dėl darbo, bet jį nukreipė pas 
A.Gervinską“ – teisme liudijo 
D.Tuska. „Meras iš visų reika-
laudavo sąžiningumo, skaidrumo 
ir aiškumo“ – teisiamąjį K.Tubį 
teisme gyrė liudininkas D.Tuska. 

K.Tubio gynėjas advokatas 
Giedrius Danėlis D.Tuskos ėmė-
si klausinėti, kokia 2018-aisiais 
buvo padėtis Anykščių ligoninė-
je. Priminsime, jog vadinamasis 
A.Pajuodžio epizodas yra vienas 
iš trijų epizodų K.Tubio byloje, 
pagal šį epizodą eksmeras kalti-
namas nematerialaus kyšio ėmi-
mu, susitarimu mainais už darbo 
vietą A.Pajuodžiui gauti jo palai-
kymą taryboje balsuojant Anykš-
čių ligoninės klausimais. „Ligoni-
nės padėtis buvo bloga./.../Buvo 
skundų dėl ligoninės vadovo“ - 
teisme kalbėjo D.Tuska.      

Antrasis K.Tubio gynėjas advo-
katas Arūnas Petrauskas D.Tuskos 
liudijimą pakreipė valstybinės 
žemės sklypų link. Liudininkas 
kalbėjo, kad sklypų klausimais 
savivaldybėje viskas buvę ypač 
skaidru. „Kaip jūsų gyvenamoje 
teritorijoje spręsdavome skly-
pų klausimus?“ – svėdasiškio 
D.Tuskos klausė pats kaltinama-
sis. Buvęs Tarybos narys aiškino, 
kad K.Tubio valdymo laikais vie-
no sklypo klausimas Svėdasuose 
buvo išspręstas, o kito – spren-
džiamas.

Sklypai figūruoja kitame bau-
džiamosios bylos epizode. Pagal 
šį epizodą K.Tubis kaltinamas  
kyšio ėmimu, siekiant sudaryti iš-
skirtines sąlygas įsigyjant žemės 
sklypą (vadinamasis Rimvydo 
Kugio epizodas).

„Kodėl meras jus perspėjo būti 
atsargiu su A.Pajuodžiu?“ – klau-
sė valstybės kaltinimą palaikanti 
Panevėžio apygardos prokuratū-
ros prokurorė Dalia Markauskie-
nė. „Gal manė, kad mes su juo 
esame geri draugai“ – atsakė liu-
dininkas.   

Įrašai baigiasi 17.00

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėja  S. Mačytė-Šulskienė teis-
me liudydama apie valstybinės 
žemės sklypų nuomos procedūras 
dėstė, jog sklypai – ne jos kom-
petencija, todėl nieko išsamiau 
pakomentuoti negalinti. 

„Ką žinote apie ligoninės pro-
blemas?“ - liudininkės klausė 
advokatas G.Danėlis. „Buvau 
darbo grupėje, kuri aiškinosi, ko-
dėl ligoninės finansinis rezultatas 

neigiamas./.../ Buvo neatitikimų, 
trūkumų ligoninės darbe“ – sakė 
teisininkė. Ji tvirtino, kad K.Tubis 
nenurodė darbo grupei, kokias ji 
turi padaryti išvadas, o po dar-
bo grupės išvadų buvo nuspręsta  
pradėti neeilinį ligoninės veiklos 
auditą bei kreiptasi į policiją dėl 
ikiteisminio tyrimo atlikimo. 

Advokato G.Danėlio prašymu, 
teisme jau ne pirmąjį kartą per-
žiūrėtas vaizdo ir garso įrašas, 
darytas K.Tubio kabinete 2018 
metų spalio 19-ąją. Mero kabinete 
posėdžiavo jo komiteto aktyvas 
- S.Mačytė-Šulskienė, tuometi-
niai savivaldybės administracijos 
vadovai Audronius Gališanka ir 
R.Blazarėnas, komiteto koordina-
torius Alvydas Gervisnkas, mero 
patarėjas Donaldas Vaičiūnas, 
administracijos skyrių vedėjos 
Audronė Savickienė ir Jurgita 
Banienė. D.Vaičiūnas šiame įraše 
užveda kalbą apie komiteto finan-
savimą, o K.Tubiui perspėjus, jog 
„pinigai dalykas pats jautriausias“, 
įrašas pasibaigia. Vėliau prokuro-
rė D.Markauskienė skaitydama 
STT atsakymą į jos paklausimą 
nurodė, kad K.Tubio darbo kabi-
netas buvo filmuojamas tik darbo 
dienomis nuo 7 val. iki 17 val. 
Taigi, darytina išvada, kad įrašas 
nutrūksta todėl, kad laikrodis pa-
rodo 17 val. 00 min. 00 sek.    

D.Mačytės-Šulskienės advoka-
tas G.Danėlis klausė, ką komiteto 
aktyvas šnekėjo po to, kai įrašas 
nutrūko. „Mes kalbėjome kaip 
tas aukas surinkti, kaip finansinę 
bazę surinkti. Susitarėme komi-
teto nariams išsiųsti elektroni-
nius laiškus, kviesdami prisidėti. 
Kažkokio plano nebuvo“ - liudijo 
S.Mačytė-Šulskienė.

K.Tubis liudininkę grąžino prie 
Anykščių ligoninės direktoriaus 
Dalio Vaigino atleidimo iš darbo 
temos. „Jis pats pateikė du alter-
natyvius variantus dėl atleidimo 
iš darbo. Tiksliai neprisimenu, 
bet lyg ir buvo numatoma dides-
nė išeitinė kompensacija. Nepriė-
mėme nei vieno siūlymo, nes jie 
neatitiko galiojančių teisės aktų“ 
– teisme paaiškino savivaldybės 
administracijos Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėja.

Advokatų paklausta, ar savi-
valdybė perka teisines paslaugas 
iš privačių advokatų kontorų, 
S.Mačytė-Šulskienė sakė, kad yra 
tokios sutartys, tačiau, su kokia 
advokatų kontora dirba savival-
dybė, teisininkė sakė neprisime-
nanti.  

Dovanų iš Kęstučio Tubio 
gavo STT kalendorių

Buvęs Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direkto-
riaus pavaduotojas R.Blazarėnas 
teisme kalbėjo apie valstybinės 
žemės sklypų nuomos ar parda-
vimo mechanizmus. Jis teigė nie-
ko nežinojęs apie Šaltupio g. 6A 
sklypą, kuris figūruoja K.Tubio 
baudžiamojoje byloje, vadinama-
me R.Kugio epizode.

Advokato paklaustas, ar pažino-
jo R.Kugį, R.Blazarėnas kalbėjo: 
„Gerai pažįstų jo tėvus, žinau, kad 
pats yra „Teradentos“ savininkas. 
Esu matęs jį savivaldybėje, išėjo 
iš mero kabineto, gal lapkričio 

pabaigoje, gal gruodžio pradžio-
je. Dar klustelėjau sekretorės, 
ką jis čia veikia, bet sekretorė 
nežinojo./.../Dar mačiau, kad jie 
(R.Kugys ir K.Tubis - aut. past.) 
buvo savivaldybėje susitikę ant 
laiptų. Buvau prie „vieno lange-
lio“, pas merginas. Meras išeidi-
nėjo, buvo apsirengęs. Kažkokios 
užuominos buvo apie kažkokius 
planus, kažkokius aukcionus. Dar 
pagalvojau, apie kokius čia planus 
kalba“ -  fenomenalią atmintį ir 
žvalgybinius sugebėjimus teisme 
demonstravo R.Blazarėnas. 

Advokatams R.Blazarėną pra-
dėjus klausinėti apie A.Pajuodį, 
buvęs administracijos direkto-
riaus pavaduotojas dėstė, kad 
judviejų pažintis prasidėjo dar 
1993 metais. Tačiau R.Blazarėnas 
tikino, jog apie A.Pajuodžio keti-
nimus įsidarbinti „Anykščių van-
denyse“ sužinojo ne iš jo paties, 
o iš buvusio savivaldybės admi-
nistracijos vadovo A.Gališankos. 
„Direktorius sakė, kad A.Pajuodis 
nori būti „Anykščių vandenų“ di-
rektoriaus pavaduotoju. Bet pa-
šnekėjome, kad jis tik techniku-
mą baigęs, todėl jo kvalifikacija 
neatitinka reikalavimų.“ - liudijo 
R.Blazarėnas.   

Advokatas A.Petrauskas liudi-
ninko klausė apie kelių remonto 
programas. K.Tubio pažadas, iš-
asfaltuoti keliuką į įmonės teri-
toriją Antrųjų Kurklių kaime, yra 
dar vienas baudžiamosios bylos 
epizodas (vadinamasis VLI Tim-
ber epizodas).

„Aš buvau "Verslo kelių pro-
gramos“ komisijos pirmininkas. 
Vieno kilometro asfaltavimas kai-
nuoja apie 140 tūkst. eurų, preten-
dento dalis turėtų būti ne mažesnė 
nei 10 proc. Kuo didesnę dalį siū-
lai, tuo daugiau gauni balų“ - kal-
bėjo R.Blazarėnas. Pasak jo, kol 
kas, pagal „Verslo kelių progra-
mą“, yra išasfaltuotas tik vienas 
rajono kelias – kelias į Vikonių 
(Anykščių sen.) kaimą, o antrasis 
kelias - Šilelio gatvė Naujuosiuo-
se Elmininkuose dar laukia savo 
eilės. „Dėl Antrųjų Kurklių kelio 
konkursas dar nebuvo šaukiamas, 
nes nebuvo prasmės, kol neasfal-
tuotas ankstesnių metų „Verslo“ 
kelias“ – tvirtino R.Blazarėnas.

„Ar pamenate mūsų pokalbį, 
kai tapote administracijos direkto-
riaus pavaduotoju?“ - R.Blazarėno 

Molėtų teisme skamba pagyros 
Kęstučiui Tubiui

klausė K.Tubis. „Iš jūsų dovanų 
gavau STT  kalendorių, pasakė-
te – tu būsi stebimas“ – prisimi-
nė buvęs Anykščių savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotojas, o dabar Viešintų seniū-
nas R.Blazarėnas.  

STT pareigūną apklaus 
žurnalistams negirdint 

Kitas posėdis K.Tubio byloje 
vyks ateinantį penktadienį, sausio 
24-ąją. Teisėjos Monikos Benetės 
sprendimu, šis posėdis bus užda-
ras, nes į teismą liudyti kviečia-
mas STT pareigūnas Mindaugas 
Ražauskas („Kitas eksmero teismo 
posėdis bus uždaras“, Vidmantas 
ŠMIGELSKAS, „Anykšta“ 2020 
01 18). Sausio 24-osios posėdyje 
taip pat liudys ir advokatų konto-
ros savininkas Justas Vilys. 

K.Tubio gynėjai jau ne pirma-
me posėdyje kelia klausimą, ar 
K.Tubis yra kaltinamas tuo, dėl ko 
pradėtas jo persekiojimas. Lapkri-
čio mėnesį advokatai prašė, kad 
teismas atskleistų, koks buvęs 
K.Tubio persekiojimo pagrindas, 
bet teismas šį prašymą atmetė.

Šiame posėdyje advokatai pa-
teikė prašymą išslaptinti vieną 
konkretų dokumentą, iš kurio 
būtų galima spręsti, kodėl imta 
sekti buvusį Anykščių rajono ek-
smerą K.Tubį. Dėl šio dokumento 
išslaptinimo teismas priims atski-
rą sprendimą.   

Priminsime, jog K.Tubio istori-
ja tęsiasi jau beveik metus. 2019 
metų sausio 28-ąją dieną STT pa-
reigūnai sulaikė tuometinį Anykš-
čių rajono merą K.Tubį. Jam pa-
teikti kaltinimai prekyba poveikiu 
pagal tris epizodus. Po apklausos 
K.Tubis buvo paleistas. K.Tubiui 
teismas tuoj po sulaikymo skyrė 
kardomąsias priemones - nušali-
nimą nuo mero pareigų, piniginį 
užstatą, pažadą neišvykti, bendra-
vimo apribojimą. 

Būdamas įtariamuoju, K.Tubis 
dalyvavo tiesioginiuose Anykščių 
rajono mero rinkimuose, kurių an-
trajame ture nusileido konservato-
riui Sigučiui Obelevičiui.

Ikiteisminis tyrimas K.Tubio 
byloje truko apie pusmetį, bai-
giantis 2019-ųjų vasarai baudžia-
moji byla perduota Utenos apylin-
kės teismo Molėtų rūmams. Jau 
įvyko apie 10 teismo posėdžių.

Buvęs Anykščių rajono meras, kaltinamasis Kęstutis Tubis bei 
jo advokatai kitame teismo posėdyje galės užduoti klausimus 
Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnui.
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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.)

Kada geriau nedirbti -sausio 13-ąją ar gegužės 1-ąją? 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai Laurynas Kasčiūnas ir Dai-

nius Kreivys siūlo sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, paskelbti nedarbo diena. Kadangi padidinus 
bendrą švenčių dienų skaičių gali būti neigiamų ekonominių padarinių, siūloma tuo pačiu iš šven-
tinių dienų išbraukti Tarptautinę darbo dieną – gegužės 1-ąją. Pasak projekto rengėjų, manytina, 
kad Lietuvoje gegužės 1-osios šventimo tradicijos nėra susiformavusios. Tikimasi, kad sausio 13-ąją 
paskelbus nedarbo diena, žmonės turėtų laisvo laiko ir galėtų aktyviau dalyvauti Laisvės gynėjų 
pagerbimui skirtuose renginiuose.

Kaip vertinate tokius parlamentarų siūlymus? Ar švenčiate gegužės 1-ąją? Ar nedarbo diena jus 
paskatintų dalyvauti Laisvės gynėjų pagerbimui skirtuose renginiuose? O gal nedarbo dienų Lietu-
voje tiesiog per daug?

Jokiais būdais: „Gegužės 1- 
oji vien dėl pavasario reikalinga. 
Skundžiamės, kad lietuviai vieni 
labiausiai besižudančių, depresuo-
jančių tautų, o konservatoriai net 
vaistą nuo depresijos nori atimti“.

Nu kva kva kva: „Tipiška ir 
primityvi konservuotų kregždžių 
gudrybė, kaip panaikinti Lietuvoje 
Tarptautinę darbo žmonių šventę, 
gimusią JAV“.

 
Nu a girdi?: „Sausio 13 nėra jo-

kia šventė, nes gedėti, o ne švęsti 
reikia. O štai gegužės 1 yra šventė, 
nu ir kas, kad prie sovietų buvo, 

joje nieko sovietiško, tai dirban-
čių žmonių diena, tegu pailsi nuo 
darbų. Ir pavasaris, pas mamikes 
nuvažiuoti į kaimukus“.

matrix: „Gruodžio 31 d“.

gali būti nedarbo dienos: „ištisus 
metus - svarbu, kad alga tik eitų į 
banko sąskaitą nevėluodama“.

.: „šventinės dienos galėtų būti 
priderintos prie darbų kolektyvi-
niame sode - visi būtų patenkin-
ti...“

Taigi: „Kaip parodė laikotar-

pis po 1991 m., tai sausio 13-ąją 
žmonės gynė laisvę nuo darbo 
ir pajamų, laisvę nuo socialinio 
saugumo, nuo teisingumo, laisvę 
nuo savigarbos ir orumo, ir ga-
liausiai laisvę nuo proto. Laisvo 
nuo proto pavyzdys yra Kasčiū-
nas, klausimas tik kokiu tikslu tas 
nuolatinis durniavimas – ar yra 
toks didelis noras įsiteikti kon-
servatorių vadui, kad gautų gerą 
vietą sąraše, ar yra kažkas dau-
giau ir rimčiau. 

Oligarchinėje valstybėje negali 
būti švenčiama Darbo diena, dar 
ne duok Dieve, kas nors sugalvos 
surengti mitingą ar demonstra-

ciją, reikalaujančią gerbti darbo 
žmones, jiems mokėti ne bau-
džiauninkiškus, bet normalius 
atlyginimas, trumpinti darbo 
valandas, pasisakys prieš pigios 
darbo jėgos įvežimą į Lietuvą, 
taip numušant atlyginimus vieti-
niams gyventojams ir pan.“.

Ona: „ Ko jums kliūna gegu-
žės 1? Tai darbo žmonių šventė 
tarptautinė visa Europa švenčia, 

o atsiranda seimo dykaduoniai, 
kurie sėdi seime ir nosis krapšto, 
snargliais palanges tepa ir aiškina 
nesąmones. Dirbkit seimo juokda-
riai“.

Vovo: „Kai žinai kas tie, kurie 
siūlo... Tik ir belieka patriotų ultras 
vaidinti. Ar tikrai vienas siūlytojų 
buvo Murzos partijos nariu?“

Pagerbti geriausi sportininkai ir treneriai
Penktadienį, sausio 17 dieną, Anykščių menų inkubatoriuje – 

menų studijoje vyko geriausių 2019 -ųjų metų Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centro sportininkų bei jų trenerių pagerbimo 
šventė.

Geriausiaisiais 2019 metų spor-
tininkais paskelbti aštuonių sporto 
šakų atstovai.

Geriausių plaukikų titulai atiteko 
Andželikai Zlatkutei (treneris Edvi-
nas Apčinikovas) ir Juliui Bačkuliui 
(treneris Redas Pivoriūnas).

A. Zlatkutė  – 2019 m. Lietuvos 
jaunių čempionė, Lietuvos rinktinės 
narė, su  Lietuvos rinktine atstovavo 
savo šaliai Nordic čempionate, dau-
gelio varžybų nugalėtoja ir prizinin-
kė.

J. Bačkulis – Lietuvos čempionato 
iki 23 metų jaunimo 50 ir 100 metrų 
laisvuoju stiliumi čempionas ir 200 
m laisvuoju stiliumi trečios vietos 
laimėtojas. Lietuvos čempionato an-
tros vietos laimėtojas (50 metrų lais-
vuoju stiliumi), trečios vietos (100 
metrų laisvuoju stiliumi) laimėtojas. 

Lietuvos taurės antrosios vietos lai-
mėtojas 50 metrų laisvuoju stiliumi 
ir 50 metrų peteliške. Trečios vietos 
laimėtojas 100 metrų laisvuoju sti-
liumi. Tarptautinio sprinto festivalio 
„Anykščiai 2019“ 50 metrų laisvu 
stiliumi pirmosios vietos laimėtojas, 
100 metrų laisvu stiliumi antrosios 
vietos laimėtojas. Baltijos šalių čem-
pionate 50 metrų laisvuoju stiliumi 
užimta 3 vieta. Estafetiniame plauki-
me su Lietuvos rinktine užimta antra 
vieta (4x100m laisvuoju stiliumi).

Geriausiais krepšininkais tapo 
Smiltė Drevinskaitė (trenerė Rūta 
Meliūnienė) ir Kajus Volkovas (tre-
neris Ramūnas Šližys).

S. Drevinskaitė pernai demonstra-
vo išskirtinius rezultatus krepšinio 
aikštelėje, buvo atkakli, viena nau-
dingiausių komandoje. 

K. Volkovas krepšinio aikštelėje 
yra tikras kovotojas, nenorintis nie-
kam nusileisti ir visada siekiantis 
maksimalaus rezultato. 

Geriausiais futbolininkais išrinkti 
Renata Krasauskaitė (treneris Ma-
rius Valančiūnas) ir Gabrielius Gri-
gas (treneris Marius Valančiūnas).

2019 metų geriausiais slidinin-
kais tapo Lietuvos jaunimo rinktinės 
narė, Lietuvos jaunių pirmenybių 
prizininkė, 2019 m Europos olim-
pinio festivalio dalyvė Fausta Re-
pečkaitė (treneris Algis Drūsys) ir 
Lietuvos jaunimo rinktinės narys, 
Lietuvos jaunimo, jaunių pirme-
nybių nugalėtojas bei prizininkas, 
2019 m Europos olimpinio festivalio 
dalyvis Edvinas Šimonutis (treneris 
Algis Drūsys). 

Geriausiais biatloninkais tapo 
Gytis Mikoliūnas (treneris Bronius 
Vitkūnas) ir Viktorija Kapancova 
(treneris Bronius Vitkūnas).

G.Mikoliūnas pasaulio jaunių 
čempionate užėmė 31 vietą (tarp 

110 dalyvių). Jis yra Europos jau-
nimo olimpinio festivalio Sarajeve 
dalyvis, Lietuvos-Latvijos vasaros 
biatlono čempionate užėmė 3 vieta 
jaunių grupėje,  Latvijos biatlono 
čempionato nugalėjo jaunių grupėje.

V.Kapancova yra  Lietuvos jau-
nučių čempionė, A. Šalnos taurės 
vasaros biatlono nugalėtoja jaunių 
grupėje, Latvijos jaunučių čempio-
nate iškovojo 2 vietą.

Geriausiais graikų - romėnų im-
tynių sporto šakos atstovais išrinkti 
Lietuvos jaunučių imtynių čempio-
nė, Lietuvos jaunučių komandinio 
imtynių čempionato trečios vietos 
laimėtoja Skaistė Jakaitytė (treneris 
Artūras Sudeikis) ir Mangirdas Braž-
džiūnas (treneris Renatas Puikis).

M. Braždžiūnui 2019 metų sezo-
nas tapo sėkmingiausiu jo karjeroje, 
nes jis iškovojo Lietuvos čempiono 
vardą dviejose amžiaus grupėse – 
U-11 ir U-13

Geriausia žirginio sporto atstove 
paskelbta Adrija Braknytė (treneris 

2019 metų treneriu išrinktas sunkiosios atletikos treneris Algir-
das Ananka (trečias iš kairės). Šalia jo - Lietuvos jaunimo rink-
tinės narys Tomas Miškeliūnas. Juos sveikino Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius. 

                           Anykščių kūno kultūros ir sporto centro nuotr.

Stasys Uogela). Tarptautinėse atvi-
ros klasės varžybose Šiaulių arenoje 
sportininkė iškovojo 3 vietą, Lietu-
vos čempionato vaikų įskaitoje užė-
mė antrąją vietą. 2016 - 2017 metų  
sezone Adrija yra  tapusi vaikų įskai-
tos čempione.

Geriausiais sunkiosios atletikos 
sportininkais tapo Lietuvos olimpi-
nės  rinktinės narė Gintarė Bražaitė 
ir Lietuvos jaunimo rinktinės narys 
Tomas Miškeliūnas (treneris Algir-
das Ananka).

G.Bražaitė Pasaulio čempionate, 
kuris vyko Tailande, iškovojo 13 vie-
tą. Lietuvos suaugusių čempionate 
užėmė 1 vietą. Lietuvos rekordininkė 
(išrovė 90 kg, o išstūmė 110 kg).

T.Miškeliūnas Lietuvos suaugusių 
čempionate užėmė 2 vietą, Lietuvos 
jaunimo čempionatas – 2 vietą.

Ceremonijoje taip pat buvo pa-
gerbti papildomose nominacijose 
triumfavę sportininkai. 2019 metų 
treneriu paskelbtas A.Ananka. Uni-
versaliausia sportininke tapo krepši-
ninkė Gytė Pupelytė.

Nominaciją  „2019 metų rekor-
das“ atsiėmė Anykščių kūno kultū-
ros ir sporto centro U-13 komanda.

Už pažangą įvertintas krepšinin-
kas Donatas Ulys, o už ryžtą -imty-
nininkė Evelina Uselytė.

Sportininkus bei trenerius sveiki-
no Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius, savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo skyriaus vedėja 
Jurgita Banienė, laikinai Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro direk-
toriaus pareigas einanti Snieguolė 
Paulaitienė. 

Renginį vedė Anykščių kultūros 
centro Troškūnų padalinio renginių 
organizatorė, režisierė Jolanta Pup-
kienė. Ceremonijos metu savo kūry-
bos dainas atliko Aurimas Bareikis.

-ANYKŠTA

Viena tituluočiausių apdovanojimo dalyvių - sunkiaatletė Gin-
tarė Bražaitė (viduryje). Šalia jos – krepšinio treneris Vaidutis 
Zlatkus ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švieti-
mo skyriaus vedėja Jurgita Banienė.

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

tel. 5-82-46 

tautos balsas Pėstiesiems labai nesaugu
Anykščiuose visai nesirūpina-

ma pėsčiųjų saugumu. Išėjęs iš 
prekybos centro „Iki“, tuoj pat pa-
tenki į automobilių aikštelę. Vos 

spėji su pirkinių maišais laviruoti 
tarp zujančių automobilių. Galbūt 
parduotuvės administracija galė-
tų įrengti pėstiesiems skirtą taką, 

vedantį nuo parduotuvės iki šali-
gatvio? Pėstiesiems būtų saugiau 
vaikščioti.

Ta pati problema, beje, aktuali ir 

šalia kitų miesto prekybos centrų. 

Brigida, 80-metė senjorė
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Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (kelių ruožų), 
kuriuose apribojamas sunkiasvorių transporto eismas, sąrašas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kelių priežiūros tvarkos 
aprašo, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 ,,Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" 5.3 papunkčiu ir 7 punktu, atsižvelgiant 
į seniūnų prašymus ir meteorologines sąlygas, apribojamas sunkiasvorių transporto priemonių, kurių masė viršija 5 tonas, eismas vietinės reikšmės keliuose pagal sąrašą (pridedama) nuo 
2020 sausio 20 d. iki 2020 m. gegužės 1 d.
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horoskopai
AVINAS. Romantiška pažintis 

savaitės pradžioje ilgainiui gali pa-
sirodyti esanti ne visai tokia, kokią 
įsivaizdavote. Susižavėjimas, deja, 
bus vienpusis. Darbe sėkmė lydės tik 
tada, kai dirbsite su žmonėmis, ku-
riuos iš tiesų gerbiate. Bendravimas 
per nuotolį, telefonu ar laiškais, vargu 
ar patenkins abi puses.

JAUTIS. Nesivaržykite prašyti pa-
galbos pirmoje savaitės pusėje. Jums 
padės laiku ir kvalifikuotai. Ketvirta-
dienį ar penktadienį sužinosite tokių 
dalykų, kurie labai daug ką paaiškins. 
Į jūsų paties žodžius gali būti labai 
įvairiai sureaguota. Viskas priklausys 
nuo to, kada ir kaip tai pasakysite.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
tikriausiai ieškosite tam tikro emo-
cinio poilsio. Pasistenkite būti tarp 
bendraminčių ir nesivelti į diskusijas 

ar konfliktus. Savaitės viduryje la-
bai sveikintina aktyvi fizinė veikla. 
Savaitgalį nesiblaškykite tarp dviejų 
galimybių: neapsisprendimas ir blaš-
kymasis netgi blogiau nei ne pats ge-
riausias pasirinkimas.

VĖŽYS. Savaitės pradžioje nedve-
jodamas pasinerkite į darbus - jūsų 
pastangos bus tinkamai atlygintos. 
Antroje savaitės pusėje gali tekti kur 
kas daugiau laiko nei tikėjotės skirti 
šeimos reikalams. Nesinervinkite dėl 
staiga pasikeitusių planų - savaitgalį 
dar galėsite bent kiek laiko skirti ir 
sau. Tikriausiai norėsite pabūti vie-
nas.

LIŪTAS. Savaitės pradžioje pir-
miausia žiūrėkite savo reikalų, gink 
Dieve nesikiškite į svetimus, ypač 
susijusius su pinigais ar asmeniniais 
santykiais. Jūsų pagalbos gali prireik-
ti vaikams. Paskutinę savaitės darbo 
dieną neužsikraukite pernelyg daug 

darbo - turite turėti laisvą vakarą. 
Kaip kartais nutinka Liūtams, savait-
galį tikriausiai ir pats nebūsite tikras, 
ko iš tiesų norite.

MERGELĖ. Savaitės pradžioje 
tikriausiai turėsite gerą progą pakeis-
ti aplinką ir tokiu būdu, suderinęs 
reikalus su pramoga, kiek pailsėti 
emociškai. Trečiadienį ir ketvirtadie-
nį daugiau žiūrėkite savo reikalų. Ki-
tiems jūsų dėmesio išties prireiks tik į 
savaitės pabaigą. Jūs iš tiesų turėsite 
kuo pasidalyti.

SVARSTYKLĖS. Savaitės pra-
džioje pasistenkite nesiginčyti su 
viršininku, o dar geriau - apskritai ne-
lįskite jam į akis. Nesileiskite išmuša-
mas iš vėžių dėl smulkių kliuvinių ar 
nemalonumų. Kruopščiai planuoda-
mas darbus nepamirškite, kad plana-
vimas toli gražu neatstoja konkretaus 
veiksmo.

SKORPIONAS. Savaitės pra-
džioje prieš jus gali būti pradėtos pin-
ti intrigos. Būkite atidus, atsargus ir 
kantrus. Jūs dar turėsite progą perimti 
iniciatyvą ir įrodyti tikrąją savo vertę. 
Turėkite omeny, kad vos ištartus jūsų 
žodžius tuoj pat bus bandoma iškrai-
pyti, tad kuo aiškiau dėstykite savo 
mintis ir ketinimus. Šaulys. Savaitės 
pradžioje nepasiduokite

ŠAULYS. Savaitės pradžioje ne-
pasiduokite gundymams leisti pini-
gus. Investicijos, deja, neatsipirks. 
Savaitės vidurys bus pilnas rūpesčių. 
Gali tekti gerokai paplušėti, tad trum-
pomis poilsio valandėlėmis iš anksto 
planuokite, kaip ilsėsitės savaitgalį. 
Labai tiktų kokia nors aktyvi fizinė 
veikla su linksma draugų kompanija.

OŽIARAGIS. Pirmomis savaitės 
dienomis turėsite gerą progą aplan-
kyti egzotiškus kraštus ar bent neaki-
vaizdžiai iš arčiau susipažinti su sve-

tima kultūra. Neleiskite, kad savaitės 
viduryje jūsų pavydas virstų pykčiu 
- tai nieko neišspręs. Penktadienį ar 
šeštadienį gali tekti pakovoti dėl savo 
teisių.

VANDENIS. Apsispręskite paga-
liau, ko iš tikro siekiate, ir nesivaržykite 
savo sprendimą išsakyti garsiai. Savai-
tės viduryje galite turėti problemų dėl 
asmeninių santykių. Į galimus nesusi-
pratimus pasistenkite reaguoti adekva-
čiai, t.y., nedarykite didelės tragedijos 
iš menko nesklandumo. Savaitgalį jūsų 
galva tikriausiai bus užimta planais, 
kaip uždirbti daugiau pinigų.

ŽUVYS. Savaitės pradžioje pasi-
stenkite baigti pradėtus darbus, bet 
venkite imtis naujų. Turite susikaupu-
sių asmeninių reikalų, kurie gali pa-
reikalauti viso jūsų dėmesio savaitės 
viduryje. Jei parodysite pakankamai 
iniciatyvos, savaitgalį galite tikėtis 
senos svajonės išsipildymo.

Biatlonas. Pasaulio biatlono 
taurės etape Vokietijoje, Rūpol-
dinge 10 km sprinto lenktynėse 
anykštėnas Vytautas Strolia fini-
šavo 26-as. Karolis Dombrovskis 
užėmė 87 vietą, o Tomas Kaukė-
nas – 95-ąją vietą. Bendroje taurės 
įskaitoje V. Strolia užima 45 vietą 
(46 tšk.), T. Kaukėnas – 69-ą (10 
tšk.), o K. Dombrovskis – 75-ą (5 
tšk.). Estafetėje 4 po 7,5 km Lie-
tuvos komanda finišavo 14. Tai 
aukščiausia vieta Lietuvos istorijo-
je. Lietuvos rinktinėje startavo du 
anykštėnai - V.Strolia ir Linas Ba-
nys. Ketveriukėje taip pat startavo 
K.Dombrovskis ir T.Kaukėnas. 

Plaukimas. Belgijos mieste An-
tverpene tarptautinėse „Flanders 
Swimming Cup“ plaukimo varžy-
bose anykštėnas Giedrius Titenis 
laimėjo 200 m krūtine plaukimą - 2 
min. 12,59 sek., o 50 m krūtine jis 
finišavo trečias (28,15 sek.). Kitas 
anykštėnas - Julius Bačkulis 50 m 
plaukimo laisvuoju stiliumi B fina-
le finišavo 2-as (23.52), tad galuti-
nėje įskaitoje užėmė 10-ą poziciją.

Krepšinis I. Anykščių „KKSC-
Elmio“ komanda savaitgalį laimė-
jo abi RKL rungtynes. Penktadienį 
Ramūno Šližio auklėtiniai išvykoje 
98:63 sutriuškino Vilniaus LKSK 

komandą. Svečius į priekį vedė 
rezultatyviausias karjeros rungty-
nes RKL sužaidęs gynėjas Saimo-
nas Butkys (24 taškai) ir vidurio 
puolėjas Donatas Radžiūnas (19 
tšk.). Šeštadienį „KKSC-Elmio“ 
komanda, palaikoma 240 žiūrovų, 
77:58 įveikė „Pakruojį“. Aurimas 
Andriejauskas pelnė 21 tašką. 
„KKSC-Elmio“ turi 12 pergalių ir 
7 pralaimėjimus ir RKL B divizio-
no B grupėje užima 5-ąją vietą. 

Krepšinis II. Anykščių krepšinio 
lygos savaitgalio rungtynių rezulta-
tai: „Teradenta“ (A.Andriejauskas 
30, D.Ridikas 9) – „Cosmos“ 

(G.Žiukas 27, Ž.Žiukas 14) 65:66, 
„Svėdasai“ (V.Kavaliauskas ir 
S.Šustavičius po 19) – AKKSC 
(R.Pumputis 20, I.Repečka 12) 
85:56, „Tauras“ (B.Steponėnas 
18, D.Butkus 16) – „Draugai“ 
(T.Sniceris 26, J.Vasiliauskas 
18) 83:95, „Taifūnas“ (T.Jodelis 
34, S.Butkys 21) – „SystemAir“ 
(M.Duda ir D.Oleinikas po 11) 
92:59, „Cerrol“ (R.Šližys 14, 
E.Šlaitas ir M.Sargūnas po 11) – 
„Traupis“ (S.Likša 21, S.Gailiūšis 
14) 68:61. Turnyrinė lentelė: 
1.„Teradenta“ 4-1 +47, 2. „Cos-
mos“ 4-1 +39, 3. „Draugai“ 4-1 
+15, 4. „Taifūnas“ 3-2 +64, 5. 

„Svėdasai“ 3-2 +38, 6. „Cerrol“ 3-2 
+34, 7. „Tauras“ 3-2 +34, 8. „Trau-
pis“ 1-4 0, 9. „Systemair“ 0-5 -87, 
10. AKKSC 0-5 -185.

Futbolas. Penktojo turo Anykš-
čių salės futbolo pirmenybių 
rungtynių rezultatai: „Vetera-
nai“ – „Strėlės“ 5:0, „Spartakas“ 
– KKSC 5:0, „Šiandien plotas“ – 
„Dolcas“ 5:10. Turnyrinė lentelė 
(skaičiuojant tarpusavio rungtynių 
rezultatus): 1. „Spartakas“ 18 tšk., 
2. „Dolcas“ 15 tšk.,                3. „Ve-
teranai“ 12 tšk., 4. „Stop“ 9 tšk., 5. 
„Strėlės“ 6 tšk., 6. „Šiandien plo-
tas“ 3 tšk., 7. KKSC 0 tšk.



  

SKELBIMAI 2020 m. sausio 21 d.

parduoda

Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
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Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46, 
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
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Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 2200 egz.     Užs. Nr. 54

įvairūs

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

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

Tel. (8-686) 33036.

Teleloto. Žaidimas nr. 1241 Žaidimo data: 2020-01-19 Skaičiai: 64 55 30 25 50 13 10 37 44 32 20 61 58 41 45 38 
03 05 66 26 08 59 21 31 67 42 27 71 17 51 54 74 11 56 43 33 70 07 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 36 19 46 34 75 01 
16 02 73 22 53 12 23 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 10205.00€ 
2 Užbraukus įstrižaines 25.00€ 482 Užbraukus eilutę 1.50€ 12308 Užbraukus keturis kampus 1.50€ 16286 Papildomi 
prizai Bilietas Prizas 041*799 100 Eur VIADA kuponas 0182678 Automobilis JEEP COMPASS 016*448 Belaidės au-
sinės JBL 011*038 Belaidės ausinės JBL 047*846 Belaidės ausinės JBL 0267932 Ford Fiesta 0293737 Ford Fiesta 
049*226 Kavos aparatas DeLonghi 146.B 0429665 Kelionė į JAV, 2 asm. 025*275 Pakvietimas į TV studiją 024*671 
Pakvietimas į TV studiją 031*773 Pakvietimas į TV studiją 018*924 Pakvietimas į TV studiją 041*956 Popcorn ruoši-
mo aparatas ARIETE 025*155 Popcorn ruošimo aparatas ARIETE 034*279 Telefonas Samsung Galaxy A10 013*648 
Telefonas Samsung Galaxy A10 014*404 Televizorius Philips 43

siūlo darbą

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.

saulĖs JĖGaiNiŲ 
MONTAvIMAs,

PrOJeKtaViMas, 
kONsULTAvIMAs, 

PrieŽiŪra bei reiKiaMŲ 
DOKuMeNtŲ reNGiMas.

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

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.

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

Tel. (8-633) 33355, Genadij.

Informuojame, kad 2020.01.28 d. 13.00 val. bus vykdomas žemės sklypo kad. 
Nr. 3427/1:152, esančio Anykščių r. Kurklių sen., Kališkų k., ribų paženklinimas. 
Kviečiami žemės sklypų kad. Nr. 3427/1:162, 3427/1:173 savininkai arba suintere-
suoti asmenys dalyvauti žemės sklypų ribų paženklinime. Kadastrinius matavimus 
atlieka IĮ "Normeka". Senamiesčio g. 102, Panevėžys, (8-687) 77424, 

el. paštas: mantas.normeka@gmail.com

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Andrioniškio lentpjuvė perka ap-
valią medieną, parduoda statybinę 
pjautą medieną, dailylentes, atlie-
ka pjovimo, obliavimo, transporto 
paslaugas.

Tel. (8-687) 38239.

Kasa, valo tvenkinius. Ilgastrėliai 
ekskavatoriai – buldozeriai.

Tel. (8-683) 72277.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SAUSIO 23 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime "Kaišiadorių" paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pra-
dėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 4 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. - 
1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosi-
me, prašome palaukti. 
Tel.(8-608) 69189.

Svėdasa i  15 :35 ,  Čekonys 
15 :45 ,  N .E lmin inka i  15 :50 , 
Anykšč ia i  16 :00  tu rgus , 
Ažuožer ia i  16 :15 ,  Zav ies išk is 
16 :20 ,  Kavarskas  16 :30 , 
Sv i rna i  16 :40 .

Nekilnojamasis turtas

3 k. butą (4-as aukštas iš 5, su 
dideliu rūsiu) arba keičia į namą 
Anykščiuose arba aplink (iki 15 km).

Tel. (8-671) 67664.

Butą su rūsiu Anykščiuose, 
Ramybės mikrorajone. 3 kam-
bariai, virtuvė. Butas vidinis. 
Tarpininkavimo paslaugos nedo-
mina.

Tel. (8-602) 92942. 

1 k. butą 1-ame aukšte. 
21 300 Eur.

Tel. (8-645) 36383.

kuras

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-694) 13180.

Džiovintas skaldytas malkas bei 
pjuvenas. Pristato ir mažais kie-
kiais. 

Tel. (8-675)  63191.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

kita

Naudotus metalinius surenka-
mus garažus 3x3, 3x6, 3x9, 3,5x6, 
4x6, 6x6 m, yra ir tinkančių trakto-
riams (nuo 350 Eur). 

Tel. (8-687) 73343.

Tris veršingas telyčias. 
Tel. (8-620) 80915.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

Paršus pjauti.
Tel. (8-604) 16375.

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.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-671) 08059.

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

Tel. (8-620) 66662.

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

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

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

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

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

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

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

dovanoja
Spintas, didelę sekciją, lovą su 

patalynės dėže.
Tel. (8-600) 69646.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.
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oras
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anekdotas

sausio 21 - 24 d. - delčia.
mėnulis

šiandien

sausio 23 d.

sausio 24 d.

sausio 22 d.

vardadieniai

Agnietė, Galiginas, Garsė, 
Ineza, Inesa, Ineta, Ina.

Anastazas, Gaudentas, Vincentas, 
Aušrius, Skaistė, Džiugas, Vincas.

Gailigedas, Gunda, Raimundas, 
Armandas.

Pranciškus, Vilgaudas, Gaivilė, 
Artūras, Felicija.

+3

Švenčiamos auksinės vestuvės. 
Prie “jubiliato” prisigretina jau-
nuolis ir klausia:

- Sakykite, koks jausmas - kartu 
pragyvenus penkiasdešimt metų?

- Et, - atsako senukas, - tie pen-
kiasdešimt metų - tai lyg dešimt mi-
nučių. Kiek pagalvojęs priduria:

- Tiesa, tos dešimt minučių - 
kaip praleistos po vandeniu be 
akvalango...

***
Vaikinas rūpinasi panele:
- Na, kas atsitiko, ko taip rau-

di?
- Mano tėvai nenori, kad mes 

susitikinėtume!
- Nesisielok taip, - guodžia ją 

vaikinas. - Aš susirasiu kitą pa-
nelę.

***
Autobuse sėdi vienišas kelei-

vis.
Staiga įlipa ginkluotas plėšikas 

ir šaukia:
- Pinigus!
- Neturiu nei cento.
- Tai ko drebi?!
- Maniau, kad kontrolierius.

***
Kemzūra šaukia ant Jasikevi-

čiaus ir Kalniečio:
- Baikit jūs vieną kartą kamuo-

lius Valančiūnui mėtyti!
Šie teisinasi:
- Tai kad jis geras „centras“, tre-

neri ...
- Geras tai geras, bet kad jis ant 

suoliuko sėdi!..

***
Išlenda iš žemės du sliekai. Vie-

nas ir sako:
- Sveikas! Aš esu Jonas.
- O aš - tavo užpakalis, - atsako 

antrasis.

***
- Tai sakai, šefas buvo geros 

nuotaikos, kai paprašei padidinti 
algą?

- Taip. Jis vos nenumirė iš juoko.

(Atkelta iš 1 psl.)

Kodėl pasirinko mokytojo 
profesiją?

Pranas Černiauskas maždaug iki 
ketvirtos klasės pirmenybę teikė 
matematikai. „Po to lietuvių kalbos 
mokytojas mane sudomino būtent 
kalba ir literatūra“, – pasakojo Pra-
nas ir pajuokavo: – Labai retas daly-
kas, kad šeimoje vyras – lituanistas, 
žmona – fizikė. Ir apskritai vyras 
mokytojas Lietuvoje jau yra defici-
tas“.   

Almyros pasirinkimui tapti mo-
kytoja turėjo įtakos tai, kad namuose 
gyveno kartu su pedagoge, pradinių 
klasių mokytoja teta Ona. „1941 
metais rusas pranešė: „Bėkit, šitą 
naktį visus išveš“. Teta Ona atvažia-
vo pas mus, taip ir pasiliko gyventi. 
Ji mane išmokė skaityti. Kai buvau 
penkerių metų, jau mokėjau skaity-
ti. 1946 metais teta nuvedė į Laičių 
pradinę mokyklą, buvau priimta tie-
siai į antrą klasę. Tetos profesija ir 
jos asmeninės savybės neabejotinai 
turėjo įtakos ne tik man, bet ir ki-
toms dviem mano seserims – visos 
trys mes tapome mokytojomis“, – 
pasakojo Almyra. 

Pažintis Kavarske ir ilgametis 
mokytojavimas 

Jaunai merginai Almai, kilusiai iš 
Ukmergės rajono, sykį su teta Ona 
užsukus pasidairyti po Anykščių 
kraštą, šios apylinkės iš karto pati-
ko. „Aš jau studentė buvau, kai teta 
pasiūlė nuvažiuoti Anykščių ir Ka-
varsko pažiūrėti. Taip man čia viskas 
patiko, kad pasilikau. Atvažiavau į 
Anykščių rajoną, kaip į žalią, gra-
žų kraštą“, – prisiminimais dalijosi 
pašnekovė. Pranas Černiauskas su 
žmona susipažino Kavarske, kai abu 
jau buvo įsidarbinę mokykloje.

Nuo 1962 metų, gavusi pedago-
gams skirtą butą, pora gyvena Ka-
varsko centre. 87-erių Pranas turi 
beveik penkiasdešimties metų pe-
dagoginio darbo stažą. Pagal profe-
siją jis – lietuvių kalbos mokytojas. 
„Dirbau direktoriumi Burbiškyje, o 
vėliau visą likusį laiką mokytojavau 
Kavarske. 1965 m. mokykla šventė 
šimto metų jubiliejų. Tuomet jau 
buvo panaikintas Kavarsko rajo-
nas. Pamenu metus, kai mokykloje 
mokytojų kolektyvo narių skaičius 
beveik nesikeitė, t. y. dirbo per 40 
pedagogų, o mokinių skaičius labai 
išaugo – mokėsi beveik 1000 moki-
nių, trys pamainos buvo“, – teigė il-

gametę mokytojavimo patirtį turintis 
P. Černiauskas. 

Pranas ilgai vadovavo keliems šo-
kių kolektyvams. „Aš pats esu šokęs 
Universiteto dainų ir šokių ansam-
blyje, o mokykloje subūriau tautinių 
šokių kolektyvus, su jais dalyvavom 
įvairiuose konkursuose, pavykdavo 
laimėti prestižines vietas. Kelis de-
šimtmečius atidaviau šokiui. Tikrai 
ne vienoje respublikinėje Dainų 
šventėje dalyvauta su skirtingais ko-
lektyvais. Be to, esame koncertavę 
Baltarusijoje, Latvijoje. Baigę mo-
kyklą, kai kurie mokiniai (šokėjai) ir 
toliau šoko įvairiuose šokių kolekty-
vuose“, – pasakojo P. Černiauskas. 

Jo žmona Almyra – fizikė, 37-e-
rius metus mokiusi vaikus fizikos 
dėsnių. Paprašyti prisiminti moky-
tojavimo laikus, pedagogai pabrė-
žė, kad mokytojauti jiems buvo ne-
sunku. „Mylėjo mus, mes mylėjom 
juos. Pagarba buvo. Nenuvargino 
mūsų mokykla. Auklėtinius lanky-
davom, tėvai geranoriški buvo. Visi 
takai mūsų išvaikščioti, belankant 
auklėtinius namuose. Dabar jokių 
lankymų: nebeliko pareigų – tik 
teisės, o jaunieji tėvai nebežino, ko 
nori“, – kalbėjo  80-ies Almyra Čer-
niauskienė. 

Mokytojavimo metais P. Čer-
niauskas dainavo Kavarsko kultūros 
namų chore, kaip choristas dalyvavo 
respublikinėje Dainų šventėje. „Su-
sibūrimuose vis užtraukdavom J. 
Marcinkevičiaus „Lopšinę gimtinei 
ir motinai“ – ji buvo tapusi beveik 
Kavarsko himnu“, – teigė garbaus 
amžiaus senjoras. 

Keli albumai pašto ženklų ir 
plokštelių kolekcija

Pranas Černiauskas filatelija susi-
domėjo nuo 1954 metų. „Iš Amerikos 
kažkas atsiuntė patį pirmąjį ženkliu-
ką. Mūsų sūnus taip pat rinko pašto 
ženklus, tad, galima sakyti, čia mūsų 
abiejų kolekcija, – pasakojo Pranas 
Černiauskas, imdamas iš sekcijos 
albumus ir komentuodamas. – Ver-
tingiausi turbūt šie, iš meno srities. O 
šiaip čia jų yra iš viso pasaulio“. 

Žinodami Prano Černiausko po-
mėgį, draugai, bičiuliai, kaimynai 
ir šiandien neretai atneša kokį pašto 
ženkliuką – juk malonu pradžiugin-
ti kolekcionierių ir bent simboliškai 
prisidėti prie didžiulės jo kolekcijos. 

Abiejų senjorų pomėgis – muzika. 
„Turiu vinilinių plokštelių kolekciją. 
Viską esu susirašęs, kur kokie įrašai 
(parodo ranka surašytas suvestines – 
aut. past.). O štai čia senutėlis, bet dar 

veikiantis patefonas. Klasika visada 
yra klasika“, – pabrėžė pašnekovas. 
„Visos operos, visi baletai mano ap-
lankyti studentavimo metais. Labai 
patikdavo“, – pridūrė Alma.  

  
Visur keliauta 

Sutuoktiniai labai mėgsta keliau-
ti. „Iškeliauta visa Lietuva ir grupė-
mis, ir individualiai. Su mokiniais 
po visą Lietuvą važinėdavom į įvai-
rius spektaklius. Aplankėm daugu-
mą rašytojų tėviškių, palaidojimo 
vietų. Aš pats keliavau į Maskvą, 
Leningradą, Kijevą, Armėniją, Vi-
durinę Aziją, Baikalą, Karpatus ir 
kitur. Pamenu, į Vakarus neišleido, 
nes buvau „persona non grata“. 
Įspūdinga kelionė buvo į Kazbeką“, 
– pasakojo P. Černiauskas. Alma 
gal kiek mažiau nei vyras keliavu-
si – juk augo du vaikai. „Žinoma, 
aplankytos Lietuvos kaimyninės 
šalys. Gražūs atsiminimai iš kelio-
nių, ypač iš Krymo, Maskvos, Le-
ningrado“, – kalbėjo Alma.

 
Knyga – pomėgis ir vertybė  

Visi A. ir P. Černiauskų namų bi-
bliotekos leidiniai yra suskaičiuoti, 
surašyti į kartoteką. Čia ir lituanisti-
nės knygos, ir filosofijos, meno isto-
rijos, meno albumai... „Knygas rin-
kom abu, abu ir skaitėm jas. Seniau 
knyga buvo deficitas, tai ne dabar. 
Džiaugdavomės kiekvieną knygą 

gaudami, skaitėm kiekvieną. Tenka 
matyti, kaip kiti tokio ir panašaus 
senumo knygas jau be gailesčio ima 
ir išmeta. „O kam? Nebereikia gi!“ 
– štai toks požiūris į knygą... Mums 
su Alma tai nepriimtina ir nesupran-
tama. Vaikai, jaunimas paskendęs 
internete, telefonuose. Tik ir skuba 
užsidaryt namie su telefonais ran-
kose, bet argi ką vertinga paskai-
to?“ – suabejojęs  apgailestavo P. 
Černiauskas. 

Černiauskų namuose visos kny-
gos surūšiuotos ir sudėtos į talpias 
sekcijų lentynas su stiklais. Abie-
juose kambariuose knygos ir albu-
mai užima dalį patalpos. Almyros 
ir Prano Černiauskų dukra Giedrė, 
kaip ir tėtis, turi pomėgį knygoms ir 
pasirinko lituanistės kelią – gyvena 
Vilniuje, dirba Valstybinėje kalbos 
inspekcijoje. 

Išėjus į pensiją – prie nėrinių 

Almyra Černiauskienė atsimena 
savo tetą, neriančią vąšeliu nosinės 
apkraštus. „Aš dar nedidelė buvau, 
sukiojausi aplink, užsimaniau pa-
bandyti. Sako man: „Imk skuduriu-
ką“. O man pavyko iš pirmo karto! 
Kol dirbau, vaikus auginau, nebuvo 
tiek laiko tam pomėgiui, tad, vos tik 
išėjusi į pensiją, vėl paėmiau į ran-
kas siūlus, pradėjau megzti ir nerti. 
Siūlai nedažyti, natūralūs, naminio 
verpimo, gal dar mano močiutės. 
Megztinių primezgiau, prinėriau 
staltiesių, užvalkaliukų“, – paprašy-
ta parodė savo nėrinius, o jų – du 
pilnut pilnutėliai krepšiai!

Kartu susikibus...

Pašnekovų pasiteiravus apie kas-
dienybę, A. ir P. Černiauskai turėjo 
kuo pasidžiaugti: „Gyvenam, gyve-
nimas tęsiasi, jis neišeina į pensiją. 
Ačiū likimui, jau 53-ti metai, kai 
esam kartu. Apskritai gyvenam kaip 
Eldorado šalyje: gamta graži, žmo-
nės geri. Gaila, nebenueinam mudu 
su žmona prie Šventosios... Kadaise 
su dukra ten plaukdavom visą kilo-
metrą... Skaitom laikraščius, žurna-
lus, sprendžiam kryžiažodžius. Tu-
rim daržą, tai nemažai ir tupim tam 
save darže“. 

Teko matyti ir man, šitų eilučių 
autorei, šią gražią porą, einančią 
šaligatviu. Lengvai įsikibę vienas 
į kitą, lėtu, elegantišku, šokio išla-
vintu, bet jau šiek tiek atsargesniu 
žingsniu palengva, be skubos... 
Teko matyti sėdinčius ant suoliu-
ko, šiltai ir ramiai bendraujančius 
su kaimynais. Visada greta, visada 
šalia vienas kito... 

Kavarskiečių bute – 
įspūdingos kolekcijos

Dalis mokytojų Černiauskų surinktų pašto ženklų kolekcijų - teminės. Šios skirtos Kubos ir Bulga-
rijos temai.

Pašto ženklų kolekcijos surinktos į albumus.
Autorės nuotr.


