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Kavarsko vidurinės mokyklos ir
Loretos Daugėlienės triumfas
Mokytojos ekspertės Loretos
Daugėlienės paruošti Kavarsko
vidurinės mokyklos abiturientai valstybinio informatikos egzamino vidutiniškai surinko po
97,3 balus.
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šiupinys
Išleido. Praeitą savaitę su savo
48-iais absolventais atsisveikino
Anykščių technologijos mokykla.
Absolventams įteikti kvalifikaciją
liudijantys dokumentai: tarptautinių vežimų ekspeditoriaus ir technikos priežiūros verslo darbuotojo
programų baigimo pažymėjimai,
kompetencijų vertinimo pažymėjimai bei kvalifikacijos pažymėjimai.

Valentinas
Patumsis
nesidomi
Audrone
Pajarskiene
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anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt
Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58 arba (8-381) 5-80-24

Pavojingi
chemikalai
išdygsta
kaip grybai
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Lėšos. Iniciatyvinė grupė toliau
renka lėšas paminklui pernai žuvusiems režisieriams Galinai ir Vytautui Germanavičiams. Surinkta 7
tūkst. 840 litų. Režisierių įamžinimui aukoja ir fiziniai, ir juridiniai
asmenys.
Patranka. Savaitgalį Anykščių
šauliai artileristai, pasirėdę XVIII
amžiaus uniformomis su savo napoleoniško stiliaus patranka dalyvavo inscenizuotose Deltuvos kautynėse, primenančiose 1812 metų
birželį ten vykusį prancūzų ir rusų
kariuomenių mūšį.
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Trukdydami rinkimų komisijai
vidmantas.s@anyksta.lt
siekia šlovės?
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Grįžo. Buvusi Anykščių savivaldybės administracijos Žemės ūkio
skyriaus vedėja Ona Jukniuvienė
vėl dirba Žemės ūkio skyriuje, tiesa, ne vadove, o specialiste. Iš vedėjos pareigų O.Jukniuvienė buvo
atleista po to, kai teismo sprendimu į darbą buvo grąžintas Antanas
Katliorius.
Nuolatiniai. Anykščių dekanato
dekanu paskirtas kunigas Petras
Baniulis, o Panevėžio-Krekenavos
dekanato dekanu, buvęs Anykščių
šv. Mato bažnyčios vikaras, kunigas Simas Maksvytis. Abu kunigai
ir ankščiau vadovavo minėtiems
dekanatams, tačiau jie buvo laikinieji vadovai.

Savivaldybė
teismuojasi su
moksleivių
maitintojais

Anykščių rajono rinkimų
komisijos pirmininkas, deleguotas Darbo partijos,
Alfrydas Savickas pagalbos
kreipėsi į Lietuvos generalinį komisarą Saulių Skvernelį.
Alfrydas Savickas: „VILIUS
JUODELIS iš manęs tyčiojasi“
Anykščių rajono rinkimų komisijos pirmininkas, Darbo partijos atstovas rajono Taryboje, Seimo nario
Ričardo Sargūno padėjėjas Alfrydas

Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas
Vaigauskas Anykščių valdžios santykius su rinkimų
komisija vadino visišku nesusipratimu.
delfi.lt

Anykščių mero Sigučio Obelevičiaus teigimu, balsavimo
biuletenius į valdišką transportą buvo galima prigriebti
nebent jei kas iš valdininkų
būtų netyčia važiavęs į Vilnių.

Savickas teigia, kad Anykščių rajono valdžia iš jo tyčiojasi.
„Raštu parašiau ir žodžiu prašiau,
kad būtų skirtas valdiškas transportas
referendumo balsavimų biuletenių
išvežimui. Tačiau, man nei meras
Sigutis Obelevičius, nei ADMINIS-

TRACIJOS DIREKTORIUS VILIUS JUODELIS transporto nedavė
ir į raštą neatsakė.
Pats DIREKTORIUS į Baltarusiją važiuos valdiška mašina, o man
nesuteikiamos sąlygos normaliai atlikti valstybinės svarbos užduoties.“

Anykščiai Lietuvoje garsėja
nuostabia gamta, puikiais rašytojais, skaniu vynu ir meiliais
savivaldybės administracijos
santykiais su rajono rinkimų
komisija. Rinkimų komisijos
pirmininkui Alfrydui Savickui
antrą kartą neskirtas valdiškas
automobilis balsavimo biuletenių išvežimui, o prieš tai valdininkai jam į skolintą automobilį bekraunančiam biuletenius
iškvietė policiją. Apie meilius
anykštėnų santykius jau žino
ir Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas ir generalinis Lietuvos
policijos komisaras Saulius
Skvernelis.
- kalbėjo Anykščių rajono rinkimų
komisijos pirmininkas A.Savickas.
Automobilį, kuriuo į Vilnių vežė
balsavimo biuletenius, A.Savickas
sakė vėl skolinosi iš bičiulių.
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Vaikinai augina raumenis, merginos ruošia
Jonas JUNEVIČIUS
programėles

jonas.j@anyksta.lt

Už Kurklių, penketas kilometrų pietvakarių kryptimi, prie magistralinio kelio Zarasai – Utena įsikūręs didžiausias Kurklių seniūnijos kaimas – Staškūniškis.
Pasak Kurklių seniūno pavaduotojos Dainoros Banevičienės,
kaime gyvenamąją vietą deklaruoja apie 270 gyventojų.
Kaimas pasižymi itin veiklia kaimo bendruomene, mažų socialinių pašalpų gavėjų skaičiumi ir keliais stambiais ūkiais. Staškūniškyje po kelis šimtus hektarų žemės dirba Bronislava ir Petro
Šostuchos, Antanas Daugutis, tris dukras auginantys Vilma ir Remigijus Grybai.

Pagerbė. Senosios Anykščių socialdemokratų partijos grupė vyko
į signataro, profesoriaus, ilgamečio
Socialdemokratų partijos pirmininko Aloyzo Sakalo žmonos Ritos Sakalienės laidotuvės. Velionė
buvo palaidota Vilniaus Bernardinų
kapinėse. Iš Anykščių į jos laidotuves vyko 4 žmonės. A.Sakalas yra
kilęs iš Anykščių rajono Kavarsko
seniūnijos Jasiuliškio kaimo.

Bendruomenės pirmininkė Janina Mačiulaitienė ir Sandra Didaitė džiaugiasi jau 12 metų veikiančiais bendruomenės namais
ir veikliu kaimo jaunimu.
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Kavarsko vidurinės mokyklos ir Loretos
Vidmantas ŠMIGELSKAS
Daugėlienės triumfas
vidmantas.s@anyksta.lt
Paskutinė Kavarsko vidurinės mokyklos abiturientų laida
trenkė durim. Valstybinį informatikos brandos egzaminą laikę
trys šios mokyklos vaikinai atsidūrė tarp šalies elito – Gytis Šiaučiūnas surinko 100 balų, Ernestas Geralavičius – 98 balus, Juozas
Balamutas – 94 balus. Tik šie trys kavarskiečiai ir laikė valstybinį
informatikos egzaminą. E.Geralavičius anglų kalbos valstybinio
egzamino surinko 99 balus.
Tuo tarpu nei vienas iš J.Biliūno gimnazijos abiturientų už informatikos egzaminą neperžengė 85 balų ribos.
Kavarsko mokyklos abiturientus
egzaminui paruošė mokytoja-ekspertė Loreta Daugėlienė dar dirbanti ir A.Baranausko pagrindinėje
mokykloje. J.Biliūno gimnazijoje ji
pamokų neturi...
Informatikos valstybinį egzaminą
laikė 15 Anykščių rajono mokyklų
mokinių – po 6 iš J.Biliūno ir Svėdasų gimnazijos ir 3 kavarskiečiai.
Egzamino neišlaikė 2 mūsų rajono
mokiniai, abu jie baigė Svėdasų
gimnaziją.
Šiomis dienomis paskelbti ir
valstybinių chemijos bei lietuvių
kalbos egzaminų rezultatai. Chemi-

jos egzaminą laikė 23 anykštėnai: 6
surinko nuo 86 iki 99 balų, 14 – nuo
36 iki 85, 3 – nuo 16 iki 35 balų.
Lietuvių kalbos valstybinį egzaminą laikė 140 anykštėnų. Neišlaikė – 8 (7 - iš J.Biliūno gimnazijos,
1 iš Svėdasų gimnazijos). Šimtukų
Anykščių rajono mokiniai negavo,
o asmens iš J.Biliūno gimnazijos
pavardę, kuris gavo 97 balus, šios
gimnazijos direktorės pavaduotoja
Zita Mažvilienė atsisakė atskleisti. 19 Anykščių rajono abiturientų
lietuvių kalbos egzamino gavo nuo
86 iki 99 balų (17 iš J.Biliūno gimnazijos, 2 iš Kavarsko vidurinės),

71 – nuo 36 iki 85 balų, 42 – nuo
16 iki 35 balų. Kavarsko vidurinės
mokyklos abiturientų lietuvių kalbos valstybinio egzamino rezultatai
nepalyginamai geresni nei Svėdasų
gimnazijos ir Troškūnų vidurinės
mokinių. Panašu, kad kavarskiečiai geriau šį egzaminą išlaikė iš už
J.Biliūno gimnazistus. Daugiau nei
35 balus surinko 78,58 proc. Kavarsko abiturientų bei 66,98 proc.
J.Biliūno gimnazijos abiturientų.
Tiesa, tarp pačių geriausiu (86-99
balai) J.Biliūno gimnazistų procentaliai yra daugiau (15,6 proc.–
J.Biliūno g., 14, 29 proc. – Kavarsko vid.m.) . Daugiau nei 35 balus
lietuvių valstybinio egzamino surinko tik 42,86 Svėdasų gimnazijos
ir vos 30 proc. – Troškūnų vidurinės
mokyklos abiturientų.
Priminsiu, jog dabartinių Kavarsko abiturientų laida oficialiai paskutinioji mokykloje. Nuo ateinančio
rugsėjo Kavarske liks pagrindinė
mokykla bei J.Biliūno gimnazijos
Kavarsko vidurinio ugdymo skyrius.

Valentinas Patumsis nesidomi
Audrone Pajarskiene
Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Patumsis iškviestas iš atostogų tik tam, kad tris
dienas vadovautų administracijai, nesidomi, kas iš jo pavaldinių
eina į darbą.

„Koks mano reikalas su kuo
V.JUODELIS
išvažiavo?“
–
„Anykštos“ paklaustas, ar į Baltarusiją
ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS trim dienom išvyko kartu su savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausiąja
specialiste Audrone Pajarskiene,
tiesiog įsižeidė V.Patumsis. Tiesa,
po to, kai žurnalistas V.Patumsiui
priminė, kad jis šiomis dienomis

yra savivaldybės administracijos
vadovas, kuriam lyg ir dera bent žinoti, kokiose valstybėse dabar yra
jo pavaldiniai (pvz.A.Pajarskienė),
direktoriaus pavaduotojas sutiko,
kad supyko be reikalo ir patikino,
jog sužinos, ar A.Pajarskienė yra
darbe...
Tęsiant didį tyrimą, paskambinome ir merui Sigučiui Obelevičiui. Šis žinojo su kuo išvažiavo
V.JUODELIS. Pasirodo, į Baltaru-

sijos Klecko miestą V.JUODELIS
išsivežė ne tik A.Pajarskienę, bet
ir kelias floristinių kilimų pynėjas
iš seniūnijų. Anykštėnės per Klecko šventę pins floristinį kilimą
ir kleckietes pakvies į Anykščių
miesto šventę pas mus gaminti kilimų. Taigi, V.JUODELIS išsivežė
ne tik A.Pajarskienę, bet ir alibi...
Beje, V.Patumsis dėl Klecko
miesto šventės nutrauktų atostogų
teigia nesikremtąs. Jam už darbą
per planuotas atostogas liepos 2-4
dienomis bus skirti laisvadieniai
liepos 7-9 dienomis. Juo labiau,
kad ir oras šią savaitę buvo prastas, o vėliau žadama vasara.

Šiluma sugrįš jau šį savaitgalį

Mokytojos ekspertės Loretos
Daugėlienės paruošti Kavarsko vidurinės mokyklos
abiturientai valstybinio informatikos egzamino vidutiniškai surinko po 97,3 balus.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas
Valentinas Patumsis nežino,
(ir nenori žinoti) su kuo važinėja jo VIRŠININKAS.

Miglė GALVONAITĖ

Iki penktadienio Anykščių rajone vis dar prognozuojami apniukę orai, antroje dienos pusėje gali palyti. Tačiau savaitgalį jau
bus galima mėgautis vasariška šiluma. Kaip teigė klimatologė
daktarė Audronė Galvonaitė, artėjant savaitgaliui slėgis ims kilti
ir Lietuvą pagaliau pasieks šilti, panašūs į tropinius orai. Temperatūra pakils net iki 28 laipsnių karščio.
Lietaus, panašu, nepavyks išvengti ir antrąjį vasaros mėnesį.
Ypač liepos pradžioje – pirmosios
savaitės bus lietingesnės nei įprasta. Vidutinė liepos oro temperatūra
bus artima standartinei ir sieks apie
16,7 laipsnius šilumos.
Remiantis klimatologės dr. A.
Galvonaitės pateiktais duomenimis,
birželio mėnesio pradžioje Anykščiuose lijo mažiau nei įprasta, krituliai nesiekė standartinės klimato
normos (15,2-15,4 mm). Tačiau
apskritai birželį kritulių buvo ženkliai daugiau, jie siekė apie 1,5
įprastos normos. Per Jonines jų

iškrito su kaupu – kruša mieste
pridarė nemažai nuostolių. Na,
o birželio mėnesio temperatūra
Anykščiuose buvo net 1,3 laipsnio
žemesnė – vidutinė temperatūra
siekė 14,4 laipsnių šilumos.
Birželį Lietuvoje krituliai buvo
pasiskirstę netolygiai. Daugiausiai
lietaus sulaukė centriniai ir vakariniai rajonai. Toks reiškinys, pasak
A. Galvonaitės, yra visiškai normalus ir įprastas vasarai. „Susiformavę lokalūs kamuoliniai debesys
apima siaurą plotą, todėl krituliai
gali iškristi ir visai mažoje teritorijoje”, - aiškino klimatologė.

Temidės svarstyklės

musio 1992 m., gyvenančio, Debeikių seniūnijoje pareiškimą,
kad birželio 24 d. apie 13 val.30
min., kilus konfliktui, pareiškėją sumušė iš matymo pažįstamas

Mušė. Anykščių policijos
komisariatas gavo D. K., gi-

spektras
Palaiko. Ministerijose nuvilnijusi pavaldžių įstaigų vadovų
atleidimų banga nekelia nuostabos Seimo Pirmininkei Loretai
Graužinienei - ji tikina palaikanti
„apsivalymo“ iniciatyvą. „Aš tikrai remiu ir sveikinu ministro V.
Mazuronio parodytą gerą pavyzdį, nes valstybės tarnybos pozicija, kaip ir nurodo įstatymai, nėra
duota visam laikui ir žmogus turi
iš naujo dalyvauti konkurse ir kiti
specialistai turi turėti galimybę
kilti karjeros laiptais - valstybė
tam turi sudaryti sąlygas. Jeigu
žmogus yra kompetentingas, užtikrintas savimi, savo žiniomis ir
tuo, ką ji darė, jis sudalyvaus konkurse ir jį laimės“, - kalbėjo Seimo vadovė. Birželio mėnesį buvo
nepratęstos kadencijos kai kurių
Aplinkos, Vidaus reikalų, Finansų
ministerijoms pavaldžių įstaigų
vadovams.
Atsakomybė. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė reikalauja žemės
ūkio ministro Vigilijaus Juknos
atsakomybės už pavaldinių skaidrumą. „Prezidentė pažymėjo, kad
Žemės ūkio ministerija yra viena
iš tų ministerijų, dėl kurių veiklos
skaidrumo ir politizavimo kyla
daugiausiai problemų - viešojoje
erdvėje reiškiamos abejonės dėl
galimai neskaidriai skirstomos
Europos Sąjungos (ES) paramos
ir žvejybos kvotų, nesąžiningų
konkursų į ministerijai pavaldžių
įmonių vadovų postus, su politikais susijusių įmonių protegavimo“, - sakė N. Udrėnas.
Situacija. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vadovas
Modestas Kaseliauskas buvo atleistas, nes jo darbas netenkino
finansų ministro, mano Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė. Tuo
metu VMI viršininko pavaduotojos Vilmos Vildžiūnaitės atleidimo Seimo vadovė nekomentuoja,
tačiau situacija VMI pastaruoju
metu, anot jos, apskritai buvo nenormali. „Finansų ministras, turbūt turėdamas tam tikrų priekaištų
vadovui, kadencijos nepratęsė. O
dėl pavaduotojos, tikrai neturiu,
ką komentuoti, nes nežinau vidinės situacijos“, - sakė L. Graužinienė.
Kinas. Keturi restauruoti lietuvių dokumentiniai kino kūriniai
liepos 5-ąją dieną bus rodomi
Bolonijoje vykstančiame viename
didžiausių pasaulyje klasikinių filmų festivalyje „Il Cinema Ritrovato“. Į festivalio programą buvo
įtrauktas režisieriaus Almanto
Grikevičiaus filmas „Laikas eina
per miestą“ (1966), Roberto Verbos – „Šimtamečių godos“ (1969),
Henriko Šablevičiaus juosta „Kelionė ūkų lankomis“ (1973) bei
Audriaus Stonio filmas „Neregių
žemė“ (1992).

Savaitgalį pagaliau galėsime pailsėti nuo birželio mėnesį kankinusių liūčių, - žadėjo klimatologė Audronė Galvonaitė.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr..

O. B.
Automobilis. Birželio 30 dieną
apie 19 val. Viešintų seniūnijoje,
nepažįstamas asmuo pagrobė Ž.
V., gimusiam 1991 m., gyvenan-

čiam Viešintose, priklausantį
automobilį. Žala – 1 600 litų.
Įtariamasis G. K., gimęs 1996
m., gyvenantis Troškūnų seniūnijoje, apklaustas.

Apskundė. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutarė
ištirti, ar Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotojas,
šiuo metu einantis direktoriaus
pareigas, Vaidas Pakalka nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų.
Etikos sargai tyrimą pradėjo gavę
pranešimą, kuriame teigiama, kad
V. Pakalka, turėdamas finansinių
ir kitų verslo ginčų su UAB „SKR
BALTIC“ vadovu ir akcininku,
sprendžia klausimus dėl šios įmonės nuomojamos valstybinės žemės sklypo.

SITUACIJA

spektras
Bankrotai. Per pirmąjį šių
metų pusmetį bankrutavusios
statusą įgijo 818 įmonių, arba 5
proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia bankrotų užfiksuota didmeninės ir
mažmeninės prekybos sektoriuje
- šios verslo šakos atstovai sudaro ketvirtadalį bankrutuojančių
įmonių.
Pirks. Vyriausybė leido Krašto apsaugos ministerijai artimojo nuotolio nešiojamosios
priešlėktuvinės gynybos sistemas „Grom“ pirkti iš Lenkijos
gamintojo, taikant Viešųjų pirkimo įstatymo nuostatą dėl įsigijimų gynybos ir saugumo srityje.
Lenkijoje gaminamos artimojo
nuotolio nešiojamosios priešlėktuvinės gynybos sistemos
„Grom“ bus perkamos iš papildomai krašto apsaugai dar šiais
metais planuojamų skirti 130
mln. litų. Artimo nuotolio oro
gynybos sistemos yra vienas iš
Lietuvos kariuomenės apginklavimo prioritetų.
Uždraudė. Kinijos komunistų
partijos sprendimu visiems Sindziango autonominio regiono
valstybės tarnautojams, mokytojams ir partijos nariams musulmonams uždrausta švęsti ramadaną.
Sindziango vyriausybinėse įstaigose ir mokyklose išplatintame pranešime visi tarnautojai
raginami nedalyvauti ramadano
šventime ir kitose religinio pobūdžio veiklose. Žaosu apygardos partijos komiteto pranešime
rašoma, kad vietinės miškų urėdijos kadriniai darbuotojai raštu
pasižadėjo „griežtai susilaikyti
nuo šventimo“. Kinija pastaruoju metu suintensyvino represijas
prieš Sindziange gyvenančią musulmonų uigūrų bendruomenę,
uigūrų ekstremistus kaltindama
teroristiniais išpuoliais.
Euras. Po pusės metų narystės
euro zonoje Latvijoje šios narystės minusų nepastebėta, pranešė
per Latvijos televiziją šalies prezidentas Andris Berzinis. Jis pastebėjo, kad Latvijos ekonomika
auga kaip ir planuota, tam didele
dalimi įtakos turi ir euro įvedimas, nes šalis tapo patrauklesnė
investuotojams. Valstybės vadovo manymu, ekonomikos plėtrą
jaučia ir šalies gyventojai, nes
atlyginimai išaugo 9 procentais.
„Mano manymu, geresnio pasirinkimo nei euras mes neturėjome, ir tai buvo teisingas pasirinkimas“, - pridūrė A. Berzinis.
Atsistatydina. Ukrainos ekonomikos plėtros ir prekybos
ministras Pavelas Šeremeta
padavė atsistatydinimo prašymą, praneša agentūra UNIAN,
remdamasi vyriausybės šaltiniu. Pasak šaltinio, tikėtina,
kad naujuoju ministerijos vadovu taps buvęs ekonomikos ministras Bogdanas Danilišinas.
Pavelas Šeremeta buvo paskirtas
į Ekonomikos plėtros ir prekybos ministro pareigas vasario 27
dieną, kai Aukščiausioji Rada
patvirtino naująją Arsenijaus
Jaceniuko vadovaujamą vyriausybę. Bogdanas Danilišinas ekonomikos ministro postą užėmė
nuo 2007 m. pabaigos iki 2010
m. pradžios.
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Pavojingi chemikalai išdygsta
linas.b@anyksta.lt
kaip grybai
Linas BITVINSKAS

Rajone kasmet aptinkama dideli kiekiai pavojingų cheminių medžiagų, kurios nežinia kam priklauso, o išvežti jas ir pasirūpinti chemikalų utilizacija tenka savivaldybei.
Birželio mėnesį iš Šerių kaimo (Kavarsko sen.) išvežtos 3 tonos
chemikalų, utilizavimas rajono biudžetui atsiėjo 15 tūkstančių litų.
Toks pinigų švaistymas nepatiko
rajono Tarybos nariui Alfrydui Savickui, kuris paskutiniame rajono Tarybos posėdyje stebėjosi, kad Kavarsko
seniūnas A.Gansiniauskas šių medžiagų nepastebėjo anksčiau, kol už
senų cheminių medžiagų utilizavimą
dar mokėjo valstybė, ir siūlė seniūną
išsikviesti į posėdį, kad būtų išsiaiškintos visos įvykio aplinkybės.

Bendrojo ir juridinio skyriaus
vyriausiasis specialistas Gintaras Vaičiūnas sako, kad reikia
iš anksto numatyti lėšų cheminių atliekų utilizavimui.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Tarybos narys stebėjosi
seniūnu
Nors jau geras dešimtmetis, kaip
baigėsi pavojingų cheminių, likusių
po kolūkio laikų, utilizavimas, tik
dabar buvo aptiktos medžiagos Kavarsko seniūnijoje. Apie chemines
medžiagas savivaldybės specialistams birželio mėnesį pranešė Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas.
Buvusiame kolūkio sandėlyje Šerių
kaime pareigūnai aptiko cheminių
medžiagų, kurios buvo surūdijusiose
metalinėse statinėse, maišuose ar tiesiog išbarstytos.
Savivaldybė paskelbė ekstremalų
įvykį, teko organizuoti viešąjį pirkimą ir medžiagas išvežti, o ši paslauga
rajonui kainavo apie 15 tūkst.litų.

Medžiagas rado
bešeimininkiame pastate
Savivaldybės Bendrojo ir Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas,
kuruojantis civilinę saugą, Gintaras
Vaičiūnas „Anykštai“ pasakojo, kad
jis ir savivaldybės „Žaliasis patrulis“
Rolandas Lančickas, nuvykę į buvusį sandėlį Kavarsko seniūnijoje, apie
kurį pranešė A.Gansiniauskas, rado
apie 3 tonas išmėtytų agrocheminių
atliekų.
„Apžiūrėjome, nufotografavome ir
tada paskelbėme viešąjį pirkimą. Sudėtinga yra tai, kad chemikalus išgabenti ir utilizuoti gali tik atitinkamas
licenzijas turinčios įmonės, viena iš
tokių - „Biograta“ iš Nemenčinės. Ši
įmonė ir apsiėmė sutvarkyti Kavarsko seniūnijoje rastas medžiagas. Jų
paslaugos kaina - 665 litai už medžiagos kilogramą. Pirmiausia nuvykome
į UAB „Kurklių karjeras“, kur pasvėrėme „Biograta“ automobilį, po to 6
firmos darbininkai nuo 10 valandos
ryto iki 15 valandos dienos be pietų
pertraukos krovė medžiagas į specialias talpas. Po to vykome vėl sverti

automobilio, kad sužinotume, kiek
cheminių medžiagų surinkta, buvo
surinkta, kaip sužinojome, apie tris
tonas agrocheminių atliekų“,- apie
procedūrą pasakojo G.Vaičiūnas.
Paklaustas, kam priklausė sandėlis, G.Vaičiūnas dėstė, jog savivaldybė užklausė Registrų centro, kam
priklauso šis pastatas, tačiau gavo
atsakymą, kad jokiems fiziniams ar
juridiniams asmenims šis pastatas nepriklauso. „Pasirodė, jog buvęs pastatas bešeimininkis, o žemė po juo ir
aplink jį – valstybinė. Kas nugriovė šį
sandėlį, neaišku“,- sakė G.Vaičiūnas,
tiesa, paminėjęs, jog tai, kad pastatas
buvo bešeimininkis, leido savivaldybei greičiau suorganizuoti medžiagų
išgabenimą.
Chemikalų rado ir miškuose
Anykščių rajone chemikalų buvo
rasta ir miškuose – 2013 metų gegužės mėnesį Utenos regiono aplinkos
apsaugos departamentui (RAAD)
Svėdasų girininkija pranešė, kad miške šalia kelio po savaitgalio atsirado
keliasdešimt statinių su neaiškios kilmės chemikalais. Statinės buvo Čiu-

kų kaimo miške maždaug 200 litrų
talpos.
„Praeitą savaitę važiavome tuo keliu ir nieko nepastebėjome. Tikriausiai statinės atsirado šeštadienį arba
sekmadienį. Kažkas tiesiog atvežė ir
sumetė pakelėje. Iškvietėme gaisrininkus ir aplinkosaugininkus, dabar
statinės apjuostos ir aiškinsis kas ten
jose yra“, - tada pasakojo Svėdasų girininkijos girininkas Donatas Tuska.
Atliekų išvežimą tada taip pat teko
organizuoti savivaldybei.
Biudžete lėšos pavojingoms atliekoms utilizuoti nenumatytos
G.Vaičiūnas „Anykštai“ dėstė,
jog pavojingų medžiagų rajone vis
dar randama ir, matyt, dar bus rasta.
„Tikėtina, kad jų bus rasta ir ateityje.
Todėl ir rajono Tarybos posėdyje siūliau iš anksto skirti lėšų šiam klausimui. Pernai spalio mėnesį buvo rastos
agrocheminės atliekos (taip oficialiai
vadinamos cheminės medžiagos,
naudotos augalininkystėje,- red past.)
Andrioniškio seniūnijoje, bešeimininkiame sandėlyje prie Padvarninkų.
Tada buvo surinktos beveik dvi tonos
cheminių medžiagų. Šiemet birželio
mėnesį problema išlindo Kavarsko
seniūnijoje, manau, jų yra ir daugiau
rajone. Jei anksčiau už jų surinkimą ir
utilizaciją mokėti nereikėjo, tai dabar
savivaldybė turi sumokėti pati, būtina iš anksto numatyti lėšas“,- sakė
G.Vaičiūnas.

balsai internete (anyksta.lt):
„Jo“: „Tai gal Savickas sau norėjo chemikalus pasilikt. Savickas galėjo
suorganizuot tarybos nariams talką ir išvežt tuos chemikalus-būtų pigiau ir
gerą darbą būtų padarę ir reitingus pakėlę, juk artėja rinkimai“.
„Ohoj“: „Patruli, auuu... Va kiek tau veiklos. Tai svarbiau mūsų gyvenimui nei mašinos ratai ant bordiūro“.
„Oho“ : „Gansiniauskas netyčia rado? Ir tik dabar? Suiro seni tinklai
sutrešo. Ką apie tai pasakytų pulkininkas Žala sovietmečiu prižiūrėjęs tokius
objektus?“.
„Homo sovietikus“: „Savickas neteisus. Sovietmečiu radęs tokią bombą kolūkio primininkas tyliai užkastų ir visi galai į vandenį. O vanduo ant
mūsų stalo. Dabar pasielgė taip kaip reikia. Ne veltui esame ES ir priklausome Vakarų demokratijai, kiek Darbo partija nesirengtų.“

Pakrantes saugoti
turi visi
Anykščių rajone gausu vandens telkinių, čia telkšo vienas didžiausių Lietuvos ežerų Rubikiai, per rajoną vingiuoja ir upė
Šventoji. Pakrančių apsauga – aktuali tema Anykščių rajonui.

Akcijos „Švarinkime Šventosios upę“ dalyviai šiemet surinko
apie 5 kubinius metrus įvairiausių šiukšlių.
Vasarą ežerų bei upių pakrantės
tampa viena iš labiausiai teršiamų zonų. Aplinkos ministerijos
sprendimu, nuo praeitų metų įsigalėjo švarios žvejybos principas
–žvejys žvejybos vietoje 5 metrų
spinduliu turi surinkti ne tik savas,
bet ir kitų žmonių paliktas šiukšles. Aplinkos ministras Valentinas
Mazuronis spaudai teigė, kad prie
pakrančių valymo turi prisidėti visi.
Nesilaikantiems šio principo žvejams gresia baudos nuo 25 iki 200

litų.
Prie Pagojės tvenkinio žvejojantis
anykštėnas Valentas pakalbintas sakė,
kad žino šitą principą ir jo laikosi, tačiau pasikeitimai nėra tokie greiti,
kaip norėtųsi. „Žinoma, laikausi šių
reikalavimų. Kaskart iš žvejybos parsivežu didelį maišą šiukščių. Šiukšlių
mažėja, bet palengva. Sakykim, prie
Rubikių ežero situacija žymiai geresnė, ten šiukšlių pastebimai mažiau“,dėstė Valentas. Pasak vyro, norint
sėkmingiau kovoti su šiukšlėmis,

neužtenka tik baudų. „Kažkur reikėtų
numatyti pastatyti konteinerius, nes
surinkus šiukšles jų nėra kur dėti, todėl gali atsitikti taip, kad surinktomis
iš pakrančių šiukšlėmis nelabai sąmoningi žmonės atsikratys kitur“,- sakė
Valentas.
Pakrančių apsauga Anykščių rajone nėra palikta tik pavieniams
žvejams – viena iš populiariausių
ir efektyviausių pakrančių valymo akcijų yra jau dvyliktus metus
Anykščių regioninio parko direkcijos rengiama 3–5 dienų vasaros
stovykla „Švarinkime Šventosios
upę“. Stovyklos tikslas – plaukti
valtimis Šventosios upe per 30 km,
ir iš upės tėkmės ir užutekių surinkti
susikaupusias šiukšles – plastikinius,
stiklinius butelius, buitines šiukšles
ir kt. Beje, šiemet ši stovykla tapo ir
tarptautine – dalyvavo savanoriai iš
Armėnijos ir Prancūzijos.
Regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka teigė, kad šiemet akcijos dalyviai surinko apie 5 kubinius
metrus šiukšlių. Paklaustas, kaip kinta šiukščių kiekis, palyginus su kitais
metais, jis dėstė, jog progresas šioje
srityje pastebimas. „Šiukšlių tikrai

mažėja, anksčiau surinkdavome
žymiai daugiau. Ar prie to prisideda Aplinkos ministerijos įtvirtintas
švarios žvejybos principas? Be abejo. Manau, kad visos priemonės,
nukreiptos šia linkme yra teigiamos. Kuo mažiau bus šiukšlių, tuo
daugiau laimėsim mes visi“, - sakė
K.Šerepka.
Prie pakrančių švarinimo prisideda ir vietos bendruomenės, sakykim, neseniai Anykščiuose susibūrusi Naujų vėjų bendruomenė
birželio 13 dieną valė Šventosios
pakrantę. Išskirtinė bendruomenės
akcija buvo ne tik dėl to, kad buvo
renkamos šiukšlės, bet ir naikinami
pavojingi augalai Sosnovskio barščiai, kurio sąvašynai buvo pastebėti
kairiajame Šventosios upės krante.
Pasak bendruomenės vadovo Juozo Kvedaro, ekologas Rolandas
Lančinskas parodė apie 10 arų Sosnovskio barščio augimvietę, kurią
bendruomenės vyrai savo jėgomis
sunaikino. „Manau, kad prie ekologinės naudos ir pakrančių saugojimo turi prisidėti visi“,- paklaustas,
kas paskatino imtis tokių žingsnių,
sakė J.Kvedaras.

IŠ ARTI

2014 m. liepos 3 d.

Atidarytas Vytauto Galvono verslo
vidmantas.s@anyksta.lt
partnerio fabrikas
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Praėjusį penktadienį Finansų viceministras Vytautas Galvonas
dalyvavo naujo eršketų fabriko atidaryme prie Rygos. Į iškilmes
V.Galvonas pasikvietė ir Lietuvos žurnalistus bei Kupiškio rajono valdžią.

Po „Mottra“ eršketų fabriką vaikščiojo Lietuvos finansų viceministras Vytautas Galvonas, jo verslo
partneris ir „Mottra“ bendrovės savininkas Sergejus Tračukas bei Latvijos žemės ūkio ministras
Janis Dūklavs.

Eršketai auginami iš gręžinio imamame vandenyje.
Rygos eršketų gamyklą valdo
SIA „Mottra”, kurios savininkas
Sergejus Tračukas yra V.Galvono
verslo partneris. Šie du vyrai lygiomis kapitalo dalimis suformavo bendrovę „Vyttra”, kuri stato
eršketų gamyklą šalia Gargždų.
V.Galvono teigimu, Gargždų įmonė yra gavusi europinį finansavimą
ir pagal ES reikalavimus turi pradėti veikti dar šiais metais.
S.Tračukas šalia Rygos auginti
eršketus pradėjo 2002 m., o 2007
m. „Mottra” į rinką paleido pirmuosius juoduosius ikrus.
Naujo „Mottra“ fabriko, kuris
statytas gavus ES paramą, atidarymas praėjo be fanfarų, tačiau publika buvo surinkta išskirtinė – atidarymo juostelę kirpo Latvijos žemės
ūkio ministras Janis Dūklavs, dalyvavo Lenkijos, Slovakijos, Estijos
ambasadoriai Latvijoje, keli profesoriai, S.Tračuko verslo partneriai.
„Mottros“ akvariumuose teliūskuoja 4200 kub. metrų vandens.
Įmonėje auginami eršketai, šamai
ir įvairios egzotinės žuvys, pvz. –
piranijos. Juodieji ikrai gaunami
„išmelžus“ eršketus, po šios pro-

Atviras laiškas

Gerbiamas Mere,
Rašau Jums kaip anykštėnas,
kuris myli ir gerbia savo kraštą,
matydamas jo įvairiapusiškai
spalvingą gyvenimą ir nuolatos
stebėdamas jo kultūros vyksmą.
Netenka abejoti, kad Anykščiuose kultūra gerbiama, vertinama
ir pagal galimybes puoselėjama.
Vienas iš to vyksmo stimulų –
sėkmingai praėję Anykščių, kaip
Lietuvos kultūros sostinės, renginiai, daugybė pavyzdžių, rodančių anykštėnų pastangas gražinti
aplinką ir saugoti krašto autentiką. Apie tai kalba ir pats naujau-

cedūros žuvys būna savotiškoje
reabilitacijoje, o paskui vėl paleidžiamos į akvariumus. Eršketai
„melžiami“ tik kartą per metus.
Kartu su viceministru ir žurnalistais į Latviją vyko Lietuvos žuvų
perdirbėjų ir augintojų asociacijos
prezidentas Leonas Kerosierius bei
šios asociacijos direktorius Tomas
Legačinskas. L.Kerosierius SIA
„Mottra“ naujo fabriko atidarymo
proga Lietuvos žurnalistams perskaitė pranešimą. Lietuvos žuvų
perdirbėjų ir augintojų asociacijos
prezidentas aiškino, jog 1997 metais tik trečdalis pasaulyje suvartojamų žuvų buvo auginamos, o du
trečdaliai – sugaunami natūraliuose vandens telkiniuose. Specialisto
prognozėmis, iki 2020-ųjų sužvejotos žuvys užims mažiau nei vieną trečdalį rinkos. L.Kerosierius,
kaip svarbiausias „akvariumines“
žuvis, išskyrė eršketus, ungurius,
upėtakius, afrikinius šamus, europinius šamus, starkius bei tilapijas.
Jo teigimu, Lietuvoje išskiriami
penki regionai, kuriuose ketinama statyti žuvų auginimo ir perdirbimo gamyklas – akvariumus.

Greičiausiai atsiras gamykla prie
Gargždų, taip pat kalbama apie
panašias įmones Šiauliuose, Vilniuje, Kupiškyje ir Anykščiuose.
Tiesa, statybų idėja Anykščiuose
vis dar yra „šakėm ant vandens“
lygmenyje. Kupiškyje suformuotas keliolikos hektarų valdiškos
žemės sklypas, kuris bus nuomojamas aukcione, o V.Galvonas neslėpė, kad ketina tame aukcione
dalyvauti. Kupiškio valdžios delegacijos kelis kartus lankėsi senajame „Mottra“ fabrike Rygoje, o ir į
naujojo fabriko atidarymą atvažiavo šio rajono meras Jonas Jarutis.
„Labai reikia pagirti poną Joną
Jarutį.“ – kaimyninio rajono meru
džiaugėsi L.Kerosierius.
Per naujojo fabriko atidarymą
kalbėję mokslininkų komandos atstovai gyrė S.Tračuko technologijas, pagal kurias, jų teigimu, užauginami labai jau ekologiški eršketai
ir, žinoma, jų ikrai, bei neteršiama
aplinka. O ir pats S.Tračukas tikino,
kad gręžinio vandeniu užpildytuose akvariumuose auginami eršketai
gyvena nepalyginamai švaresnėje
aplinkoje nei jų giminės, urbanizuotų upių gyventojai.
Eršketų auginimo fabrikai statomi keliais aukštai ir, regis, yra
pakankamai kompaktiški, tačiau
jiems reikalingos žemės valdos išsiplečia dėl infrastruktūros dalykų,
pvz. – nuotekų valymo įrenginių.
V.Galvono teigimu, akvariumuose auginamų žuvų verslas yra ypač
specifinis jau vien dėl technologijų
– arba tas technologijas reikia pirk-

Gerb. Sigučiui Obelevičiui
Anykščių rajono merui
sias kultūros objektas – pastatyta
biblioteka, kurios gali pavydėti bet
kuris Lietuvos miestas. Solidus A.
Baranausko ir A. Vienuolio muziejaus darbas prisideda prie to, kad
Anykščiai nenubluktų kaip Lietuvos literatūros centras, kuriame
gyva ir literatūros klasikų, ir dabarties rašytojų dvasia. Ir čia norėčiau
paminėti tikro anykštėno Rimanto
Vanago pavardę. Manau, kad jis
nestokoja anykštėnų dėmesio, pats
visas savo jėgas ir talentą atiduodamas gimtinei. Vargu ar verta skaičiuoti vieną po kitos išeinančias jo
knygas. Visose jose – konkretūs

Anykščių žmonės, krašto istorija,
nuo mūsų nutolę istorijos faktai,
prikelti naujam gyvenimui rašytojo knygose, o, pavyzdžiui, viena naujausių jo knygų „Avižienio
algoritmas“ apskritai unikalus kūrinys, neturintis analogų lietuvių
literatūroje. Aš nežinau Lietuvoje
kito publicisto, kuris su tokia menine įtaiga, intelektualine ir estetine jėga kalbėtų apie praeities ir dabarties gyvenimą, taip meistriškai
valdytų dokumentiką. Man atrodo,
kad po Antano Vienuolio joks kitas rašytojas savo kūryboje tiek
meilės Anykščiams neparodė.

ti, arba jas kurti.
Beje, Lietuvoje „Mottra“ gamybos juodųjų ikrų 56 gramų indelis
kainuoja apie 150 litų, taigi gramas
– beveik tris litus...
Ir dar... Per „Mottros“ gamyklos
atidarymą nedidelėje gamyklos

patalpoje buvo surengtas furšetas
aukštiems svečiams ir žurnalistams. Šeimininkai vaišino sumuštiniais su juodaisiais ikrais, karštai
rūkytais eršketais bei mėsos užkandžiais. Siūlyta vyno, tačiau pagrindiniu gėrimu buvusi degtinė.

Vienas pirmųjų „Mottra“ vadovus atidarant naują fabriką sveikino Lietuvos žuvų perdirbėjų ir augintojų asociacijos prezidentas Leonas Kerosierius.

Šie eršketai jau buvo pasiruošę svečių sutiktuvėms.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
Rašau apie visa tai ne norėdamas
pagirti Rimantą Vanagą (jį giria jo
knygos ir patys anykštėnai, kurie
jas skaito), o atkreipdamas dėmesį į rašytojo dabartinę situaciją.
Jei anykštėnai jį skaito ir vertina,
tai Respublikos mastu, esant dabartinei literatūrinei konjunktūrai,
jis tarytum apeinamas, o jeigu
pusę lūpų kur nors paminimas,
tai tik tarp kitko. Gyvendamas ir
kurdamas Anykščiuose ir nedalyvaudamas ne visada prasmingame
sostinės literatūriniame šurmulyje, jis tarytum stovi nuošalyje nuo
literatūros proceso, nors prilygstančio jo kūriniams tarp aibės dokumentikos knygų kūrinio tikriausiai nerastume. Todėl, ar nevertėtų
patiems anykštėnams prisiminti,
kad šio autoriaus įvertinimas valstybės mastu būtų svarbus ne tik

pačiam Rimantui Vanagui, bet
ir Anykščiams, jei patys Anykščiai Lietuvai primintų, kokį rašytoją dabar jie turi. Manyčiau,
tai galėtų padaryti Rimanto
Vanago pristatymas, sakysim,
Nacionalinei kultūros ir meno
premijai ar bent jau vyriausybės įvertinimui už pastarųjų 20
metų kūrybinį darbą. Be pačių
anykštėnų mažai tikėtina, kad
kas nors kada nors tai padarys.
Ir tai būtų ne vien šio rašytojo
kūrybos įvertinimas, tai būtų
Anykščių meninio, literatūrinio
gyvenimo, kuris nesibaigia klasikų kūriniais, įvertinimas.

Su nuoširdžia pagarba
Antanas Drilinga
Anykščiai,
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Vaikinai augina raumenis, merginos
ruošia programėles

Anykščių savivaldybė jau keli metai neįstengia parduoti apleisto mokyklos pastato.
(Atkelta iš 1 p.)

dėl staškūniškiečiai neskuba išvykti
dirbti į užsienį, o darbo ieško čia pat.
Istoriniai pastatai merdi
Antai gal aštuoni dirba lentpjūvėje
Vidiškiuose, kiti važinėja į Ukmergę,
Kaimas kūrėsi prie kadaise buvu- Anykščius. Juk gyvename prie gero
sio Staškūniškio dvaro, kurio, gali- kelio. Dalis užsienyje užsidirbo ir jau
ma sakyti, nė žymės nelikę, tik dabar sugrįžo į gimtinę“.
jau šiferiu dengto malūno liekanos
Bendruomenės pirmininkės žosu senovę menančiom durim.
džius paliudijo ir merginų klubo
Kaimas šliejasi prie judraus plen- narė Sandra Didaitė. Paklausta, ar
to, XVIII - ame amžiuje sujungusio kaime nenuobodu, ji nedvejodama
Sankt Peterburgą ir Varšuvą. 1830 atsakė, kad ne. „Susirenkame, pa– 1835 metais Staškūniškyje buvo sikalbame mums aktualiom temom,
pastatyta ir dviejuose pastatuose rengiame programėles, važiuojam į
veikė pašto stotis su uždaru akmeni- ekskursijas, švenčiam gimtadienius,
mis grįstu kiemu.
- sakė S. DiČia nakvodavo
daitė. – Mūsų
...Su nerimu laukiam ja- klubui vadokeliautojai, buvo
taisomi sugedę vapjūtės, nes neguodžia nei vauja Kurklių
vežimai. Pastatai gamta, nei supirkėjai...
pagrindinės
išliko iki šių diemokyklos monų. Juos privatizakytojos Laima Pupelienė ir Vilija
vę verslininkai įrengė užeigą, nakvy- Narkevičienė“.
nės namus „Žalioji pelėda“, tačiau
dabar pastatai vėl apleisti ir slepiasi
Javapjūtės laukia su nerimu
po vešlia augalija.
Šalia „Žaliosios pelėdos“ dar vie„Specializuojamės augalininkysnas turtingą istoriją turintis, tačiau tėje, dirbame 300 ha žemės, - sakė
irgi apleistas, buvusios pradžios, sep- ūkininkė Bronislava Šostuchienė.
tynmetės, aštuonmetės, devynmetės, – Prasti šiemet metai. Žiemą, tokie
pagrindinės mokyklos pastatas. Čia gražūs rudenį buvę, pasėliai iššaiki 2010 metų, kol buvo vaikų, veikė lo. Pakui sausas pavasaris. Pas mus
pradinio ugdymo skyrius. Jau ketve- gausiau palijo tik birželio vidury,
ri metai mokyklos pastatas laukia tad vasariniai javai vieni jau žydi,
pirkėjo.
kiti tebedygsta. Su nerimu laukiam
1949 m. kaime įkurtas Kalinino javapjūtės, nes neguodžia nei gamvardo kolūkis, vėliau kaimas priklau- ta, nei supirkėjai. Grūdų supirkimo
sė Naujasodžio tarybiniam ūkiui, kainos krenta. Tik Europos Sąjungos
Staškūniškio kolūkiui kol šis iširo. išmokos stabilizuoja padėtį, be jų neStaškūniškyje buvo užsimota įreng- išsiverstume“. Ūkininkė pasidžiaugė
ti didžiausią ir moderniausią žemės žemės ūkiu susidomėjusiu sūnum
ūkio technikos kiemą su mechaninė- Virginijum ir Aleksandro Stulginsmis dirbtuvėmis, tačiau kompleksas kio universitete studijuojančiu anūku
iki galo taip ir nebuvo užbaigtas.
Justinu. „Mūsų ūkyje dirba du patikimi, darbštūs samdomi mechanizaJaunimas traukia į
toriai Vilius Augutis ir Mindaugas
bendruomenės namus
Kavaliauskas“,- džiaugėsi anksčiau
Anykščių savivaldybėje kontroliere
Pats šviesiausias pastatas kaime dirbusi B. Šostuchienė.
– jau 12 metų veikiantys bendruomenės namai. Pasak bendruomenės
Mašinas remontuoja
pirmininkės Janinos Mačiulaitienės,
ukmergiškiai
juose veikia jaunimo sporto klubas,
merginų, moterų klubai. „Turime
Staškūniškio kaime veikia autosalę, kurią naudojame šventėms, servisas, užsiimantis automobilių
koncertams ir mirusiųjų šarvojimui, kėbulų remontu. Pasak jo savininko
- pastebėjo J. Mačiulaitienė. – Jau- Valentino Sadausko ir čia dirbančio
nimas renkasi į treniruoklių salę ar vietinio Nerijaus Grižo, darbo jie nežaisti stalo tenisą, biliardą. Gal to- stinga. „Kažkodėl nesame patrauklūs

anykštėnams, tačiau automobilius
pas mus noriai remontuoja ukmergiškiai. Pas mane tokia tvarka –
atvariusio mašiną rūpesčiai pasibaigia atidavus man mašinos raktelius.
Toliau detalėmis, dažais ir viskuo
pasirūpinu aš“, - sakė V. Sadauskas.
V. Sadausko gimtinė Staškūniškyje,
tačiau jau 12 metų į šį kaimą dirbti
jis važinėja iš Anykščių.

Kazytė Šalaviejūtė išsiruošė melžti karvutės.

Darbą aukojo dėl tėvų.
Bene judriausia vieta kaime – prie
šį pavasarį buvusios ambulatorijos
pastate atidarytos parduotuvės, kuri
priklauso Anykščių parduotuvių tinklui „Žiburys“.
Čia sutikau vieną seniausių kaimo
gyventojų Apoloniją Šalaviejienę.
Moteris skundėsi sveikata, dėl kurios
vaistams tenka išleisti pusę 650 – ies
litų pensiją. „Ambulatorija buvo per
keliuką, bet prieš keletą metų uždarė,
- sakė senolė. – Gerai dar, kad gerą
gydytoją Kurkliuose turim, tačiau
vaistų tai reikia važiuot į Anykščius
ar Ukmergę. Man labai blogai, nes
kojos skauda. Dukra Kazytė be darbo. Laikom karvutę ir šiaip taip verčiamės“.
A. Šalaviejienės gimtinė - Navasiolkų kaimas, tačiau daugiau kaip
50 metų nugyventa Staškūniškyje,
tad čia jaučiasi sava. Moteris jau
seniai į amžinybę palydėjo aštuonerius metus sunkiai sirgusį savo vyrą
Kostą. Tuomet, kad galėtų padėti
mamai, gerą darbą Utenoje paliko
dukra. „Jei ne dukra, aš jau jokio
gyvulėlio nelaikyčiau“, - sakė A.
Šalaviejienė.

Čia treniruojasi Staškūniškio kaimo vaikinai.

Istorinė pašto stotis, neveikianti „Žalioji pelėda“ slepiasi medžių
paunksnėje.

Staškūniškio kaimo bendruomenės namai. Už jų – nenaudojamas buvęs valgyklos parduotuvės
pastatas priklausantis „Ažuožerių sodų“ vadovui Jonui Janyšiui.
Autoriaus nuotr.
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Savivaldybė teismuojasi su
moksleivių maitintojais linas.b@anyksta.lt
Linas BITVINSKAS

Antradienį Anykščių apylinkės teisme vyko parengiamasis posėdis byloje, kurioje Anykščių rajono savivaldybės administracija iš VšĮ „Kretingos maistas“ prašo netesybų, o pastaroji įmonė,
maitinanti moksleivius Anykščių rajono švietimo įstaigose, prašo
netesybų skaičiavimą pripažinti neteisėtu.

Savivaldybės administracijai teisme atstovavo teisininkė Ligita
Kuliešaitė ir Švietimo skyriaus vyr. specialistė Nijolė Pranckevičienė.
Autoriaus nuotr.
Teismo posėdžių salėje susitiko VšĮ
„Kretingos maistas“ juristas Vytautas
Daržinskis, Savivaldybės adminis-

tracijai atstovavo teisininkė Ligita
Kuliešaitė ir Švietimo skyriaus vyr.
specialistė Nijolė Pranckevičienė, tei-

sėja – Jolanta Gasparavičienė.
„Bylos esmė, kad nuo 2013 metų
spalio 1 dienos VšĮ „Kretingos maistas“ skaičiuojama kasdien po 100 litų
delspinigių už neveikiančią apskaitos sistemą. Jei mokyklų valgyklose
veiktų elektroninė maitinimo sistema,
darbuotojams nereikėtų patiems skaičiuoti, kiek tą dieną mokinių valgė,
kiek iš jų – nemokamai. Tą darbą mokyklos buvo priverstos organizuoti savarankiškai – vienos, sakykim, įvedė
talonėlius, kitose vaikus skaičiuodavo
socialiniai pedagogai. Kitaip sakant,
jie dirbo darbą, kuris jiems visai nepriklauso“,- teigė N.Pranckevičienė.
Kadangi posėdis buvo parengiamasis, šalys pageidavo į bylą įtraukti
papildomų dokumentų - VšĮ „Kretingos maistas“ juristas V.Daržinskis
prašė pridėti medžiagą iš A.Vienuolio
progimnazijos tinklalapio, o teisininkė L. Kuliešaitė – J.Biliūno gimnazijos susirinkimo protokolą.
Jau anksčiau rašėme apie tai, kad
Anykščių mokyklose veikia elektroninio dienyno sistema, mokiniai turi

elektroninius mokinio pažymėjimus,
tačiau taip ir negalėjo jais pasinaudoti, kadangi „Kretingos maistas“ prie
tos sistemos neprisijungia. Tuo tarpu
„Kretingos maisto“ įmonė, pastačiusi
valgyklose apskaitos įrenginius, sakė,
jog norėtų prisijungti prie elektroninio
dienyno sistemos, tačiau vis negaunanti mokinių asmens duomenų, nors
dėl jų kreipėsi į elektroninio dienyno
valdytoją, tačiau už integraciją buvo
prašoma 35 tūkstančių litų sumos.
„Tikimės bylą baigti taikos sutartimi, nuo liepos pabaigos sistema
veiks“,- žadėjo V.Daržinskis. Savivaldybės atstovai neprieštaravo, kad
bylą užbaigtų taikiai, tačiau to daryti
be konsultacijų su savivaldybės vadovais negalėjo. Šalys susitarė susitikti
pasikalbėti, o į kitą posėdį trečiuoju
asmeniu įtraukti UAB „Antigravity
payment systems“, kuri užsiima duomenų integravimu į sistemą.
Kadangi tiek teisėja J. Gasparavičienė, tiek V.Daržinskis liepą žada
atostogauti, kitas parengiamasis posėdis numatytas rugpjūčio 26 dieną.

Trukdydami rinkimų komisijai
siekia šlovės?
(Atkelta iš 1 p.)
„Anykščiai - išskirtinis, nenormalus rajonas. Kai pakalbu su kolegomis
iš kitų rajonų rinkimų komisijų, niekur tokie dalykai nevyksta“ - pyko
A.Savickas.
Po antrojo Prezidento rinkimų rato
A.Savickas atsidūrė dar „įdomesnėje“
situacijoje. Po rinkimų jam savivaldybė taip pat neskyrė valdiškos mašinos
balsavimo biuletenių išvežimui, todėl
A.Savickas pasiskolino automobilį iš
bičiulio ir tuo automobiliu užvažiavęs ant šaligatvio pro savivaldybės
pastato langą krovėsi balsavimo biuletenius. „Pažeidėją“ išvydęs savivaldybės „žaliasis patrulis“ Rolandas
Lančickas neliko abejingas ir iškvietė
policijos pareigūnus. Šie Anykščių
rajono rinkimų komisijos pirmininkui
surašė protokolą. A.Savickas baudos
nemokėjo – kreipėsi į patį generalinį
komisarą Saulių Skvernelį. Atsakymo
iš generalinio komisaro A.Savickas
kol kas nesulaukė.
Vyriausiosios rinkimų komisijos
pirmininkas: „Anykščiai – išskirtinis rajonas“
„Anykštos“ pakalbintas Vyriausio-

naujos knygos
Valerio Albisetti
„Atsigręžk
į save“
Iš italų kalbos vertė Rasa
Vabuolaitė.
Kad ir kaip
paradoksaliai
atrodytų, kiekvienoje kančioje
glūdi vidinio pasikeitimo ir dvasinio tobulėjimo galimybė. Jei
turėsime tai galvoje, kančia nebebus kažkas, nuo ko reikėtų bėgti,
bet būsena, kurią reikia išgyventi,
kad galėtume giliau prasismelkti

sios rinkimų komisijos pirmininkas
Vyriausiosios rinkimų komisiZenonas Vaigauskas teigė, kad yra jos pirmininkas svarstė, jog galbūt
puikiai informuotas apie Anykščių ANYKŠČIŲ
SAVIVALDYBĖS
rajono rinkimų komisijos pirmininko ADMINISTRACIJOS DIREKTOnesutarimus su Anykščių rajono val- RIAUS V.JUODELIO nesutarimai su
džia. Pasak Z.Vaigausko, Anykščiai Anykščių rajono rinkimų komisijos
išskirtinis rajonas, niekur kitur savi- pirmininku A.Savicku yra asmeninio
valdybių administracijos nekiaulina pobūdžio. „Bet ką savivaldybė sakyrinkimų komisijoms. „Įstatymų raidė tų, jei vežant asmeniniu automobiliu
nereglamentuoja kada savivaldybės tie biuleteniai dingtų? Jei juos pavogturi skirti transportą rinkimų komi- tų? Kažkoks keistas ambicijų karas.“
sijoms, tačiau niekur kitur nėra kilę – kalbėjo Vyriausiosios rinkimų kopanašių problemų kaip Anykščiuose. misijos pirmininkas.
Atvirkščiai, merai ir administracijų
„Anykštos“ paklaustas, ar nejaudirektoriai labai
čiąs paprasčiaugeranoriškai rū...merai ir administracijų sios politinės
pinasi, kad rindirektoriai labai geranoriškai kovos, per kukimai vyktų kuo
rią Anykščius
sklandžiau.“
– rūpinasi, kad rinkimai vyktų valdantys soci„Anykštai“ sakė kuo sklandžiau.“ – „Anykš- aldemokratai ir
Z.Vaigauskas, tai“ sakė Z.Vaigauskas, ko- konservatoriai
k o m e n t u o d a - mentuodamas situaciją...
bando parodyti
mas situaciją, kai
koks blogas rinAnykščių valdžia
kimų komisijos
antrą kartą iš eilės neskyrė valdiško pirmininkas „darbietis“ A.Savickas,
transporto rinkimų komisijai, kad Z.Vaigauskas gūžčiojo pečiais: „Būtų
būtų kuo išvežti balsavimo biulete- kvailas žaidimas, partijos gali dar
nius į Vilnių. „Gal Anykščių valdžia „brudnesnį“ pirmininką surasti.“ Ir
nebesugalvoja būdų kaip į save at- pridūrė, kad Vyriausioji rinkimų kokreiti dėmesį ir šitaip bando patekti į misija nieko padaryti negalinti. „Banžiniasklaidos puslapius?“ - ironizavo dėme tuos konfliktus gesinti, bet neZ.Vaigauskas.
pavyko.“ – nuogastavo Vyriausiosios

rinkimų komisijos pirmininkas.
Sigutis Obelevičius: „Jei būtų kas
į Vilnių važiavęs – būtų pavežę“
Anykščių rajono meras konservatorius Sigutis Obelevičius „Anykštą“
tikino, kad iš A.Savicko valdžia nesityčioja. „Buvo tokia kalba, jog jei kas
į Vilnių važiuos, tai nuveš tuos maišus
su biuleteniais. Bet niekas nevažiavo... VRK juk skiria pinigus rinkimų
komisijos transportui, A.Savickas
gali pasisamdyti... Kiek pamenu, kai
V.JUODELIS buvo rinkimų komisijos pirmininkas, taip pat ne visada
valdiška mašina važinėjo.“ – atsainų
požiūrį į valstybei svarbių funkcijų
vykdymą – rinkimų sklandumo užtikrinimą – demonstravo meras.
Paklaustas, ar, jo nuomone, jo
koalicijos partneris socialdemokratas V.JUODELIS neįsivėlė į politinę konfrontaciją su „darbiečiu“
A.Savicku, meras aiškino, jog „kai
būna rinkimai, visas jų elektoratas
susitelkia“. „Per Seimo rinkimų
antrą turą LSDP susivienijo su
Darbo partija prieš konservatorių
Joną Šimėną“ - kas kieno tikrasis
partneris atskleidė meras konservatorius S.Obelevičius.

„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido
į savo sielos gelmes ir priartėti
prie Dievo.
„Reikia ne bėgti nuo kančios,
o gilintis į ją ir mėginti suprasti,
ko iš mūsų nori Dievas. Kančios
duodamos, kad mums kažką pasakytų. Jose visados slypi lobis.
Jose glūdi vertingos, iki tol neatskleistos žinios apie mus pačius.
Kančia neša pokyčius. Ji suteikia
progą augti. Ji yra galimybė.“
Taigi tik nuo mūsų priklauso, ar
sugebėsime tai suprasti ir paversime kančią vidinio išsilaisvinimo
priemone.
Valerio Albisetti yra vienas
reikšmingiausių šiuolaikinės psichoanalizės atstovų. Dirba dėsty-

toju, skaito pranešimus įvairiose
tarptautinėse
konferencijose.
Psichologinio dvasingumo knygų
– bestselerių, išverstų į daugelį
pasaulio kalbų – autorius.
To n i n o
Cantelmi,
Michela Pensavalli
“Ar vadinsiu tave savo
meile?”
Iš italų kalbos vertė Ina
Jakaitė
Kam šiandien reikalinga dar

viena knyga apie meilę? Juk jau
parašytos gražiausios eilės, suformuluotos įdomiausios teorijos, papasakotos didingiausios istorijos?
Visų pirma ši knyga ne apie meilę,
o apie meilės būdus. Tiksliau,
apie meilės tipus. Nenorime žaisti
emocijomis, siekiame suteikti informacijos apie tai, kas su mumis
vyksta, kai sutinkame meilę.
Kodėl esame linkę pasirinkti tam
tikro tipo mylimuosius? Kodėl
artimojo elgesys kartais mums
nepriimtinas, beveik skausmingas? Kodėl kiekvienąkart pasiekę
tam tikrą santykių tašką elgiamės
absurdiškai?
Kieno paslaptis reikia atskleis-

kampas

Apie
Rusiją

Linas BITVINSKAS
Dėl visko kalta Rusija – ji
sužlugdė referendumą dėl žemės pardavimo užsieniečiams.
Tiesa, reikia paminėti, kad, ko
gero, didelė tikimybė, jog iš jos
gelmių tokio referendumo idėja
ir išplaukė. Paradoksalu, bet besiskelbianti, jog kovoja su visokiais fašizmais ir nacionalizmais,
Rusija postsovietinėje erdvėje
palaiko bet kokius judėjimus,
kurie nukreipti prieš Vakarus.
Po įvykių Ukrainoje net ir
kvailiui tapo aišku, kad tai, jog
Lietuva išstotų iš Europos Sąjungos, NATO, naudinga tik vienintelei kaimynei iš Rytų. Beje,
Moldovai Rusija pažadėjo „saugumo garantijas“, jeigu ji nestos į
NATO. Bet po Krymo aneksijos
ir Moldova suprato, kad Rusijos
pažadas vertas tiek pat, kiek ir
Budapešto dokumentai, kuriais
Rusija garantavo Ukrainos teritorijos apsaugą...
Jei nebūtų karo Ukrainoje,
lietuviai gal ir būtų patikėję, kad
referendume gina „šventą teisę į
savo žemę“. Bet dabar jau nebepatikėjo. Per daug jau akivaizdu.
Kaip ir sakiau – kalta Rusija, per
anksti karą pradėjo.
Beje, referendumo organizatoriai pamiršo pasakyti, jog,
įvairiais duomenimis, iki 28 procentų dirbamos Lietuvos žemės
jau ir taip užsieniečių rankose.
Kokia prasmė neleisti olandui ar
graikui nusipirkti hektaro žemės
prie Surdegio ar Levaniškio?
O šiaip reiktų pridėti dar vieną pastebėjimą, kad „ką žmogus
sėja, tą ir nupjaus“, politologai
iš pradžių stebėjosi melu ir propaganda, kuri sklinda iš Rusijos
žiniasklaidos valdžios užsakymu,
dabar pastebi kitą dalyką – jau
pats Kremlius ima gyventi kontroliuojamas tos propagandos,
kurią pats ir sukūrė... Neįmanoma
žarstyti žarijas plikomis rankomis
ir pačiam neapsideginti. Kuo visa
tai baigsis, sunku pasakyti.
ti, norint gyventi lanksčiau ir geriau suvokti meilės dinamiką? Atsakymas atrodo akivaizdus − tų,
su kuriais esame susiję. Ir tai didžiausia klaida, kurią anksčiau ar
vėliau visi padarome. Norėdami
pažvelgti meilei į veidą, stebėti
ją, turime geriau pažinti save.
Knygos autoriai, italų psichoterapeutai, pasitelkę teorinę psichologijos medžiagą, gyvenimiškas
istorijas, citatas iš literatūros ir
kino, analizuoja, kas lemia mūsų
santykių pasirinkimą, elgesį
panašiose psichologinėse situacijose, sprendimų priėmimo būdus.
Skaitytojui pateikiamos žinios,
reikalingos siekiant suprasti savo
emocinę raidą nuo vaikystės ir
ieškant tarpusavio supratimo su
mylimu žmogumi.

SKELBIMAI

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Pirksime vidutinio dydžio akmenis, aikštelės apie 100 kv. m išklojimui ir darbų paslaugą.
Tel. (8-698) 13507.
Nekilnojamasis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar
teisinėmis problemomis. Atsiskaito
grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Mišką su žeme arba išsikirsti,
apvalią medieną. Teikiame miško
kirtimo, traukimo bei pervežimo
paslaugas.
Tel. (8-603) 44444.
Brangiai - mišką išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas.
Tel.: (8-682) 18972,
(8-600) 63820.

parduoda
Automobiliai, žemės ūkio
technika
AUDI-80, turbo dyzelis.
Tel. 5-34-70.
OPEL VECTRA 1995 m. (1,6
benzinas, T.A. iki 2015-05, elektriniai langai, ABS, lieti ratlankiai,
kablys). Kaina 1500 Lt negalutinė.
Tel. (8-647) 02585.

įvairūs

Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo
mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

Brangiai - mišką arba mišką
išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
Brangiausiai - miškus. Sumoka
notaro išlaidas.
Tel. (8-642) 22222.
Automobiliai, žemės ūkio
technika
Automobilių bei kitokios technikos
supirkimas Lietuvoje. Utilizuoja,
greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-638) 00155.
Kombainus, traktorius, autobusus, automobilius, įvairią techniką,
metalo laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius. Utilizuoja. Atsiskaito.
Tel. (8-633) 39897.
Automobilių, mikroautobusų,
traktorių, motociklų supirkimas
visoje Lietuvoje. Seni, nebenaudojami, daužti. Atsiskaito iš karto.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-600) 96172.
MTZ-82 UK (1988 m., mėlynas,
kaina 16 500 Lt), MTZ-50 (starterinis, 80-o variklis, kaina 6 200
Lt), MTZ-82 dalimis.
Tel. (8-641) 57036.
Kitos prekės
Nebrangiai - naudotas vidaus duris (15 vnt.).
Tel. (8-686) 74638.
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Brangiausiomis kainomis - automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Sutvarko dokumentus. Pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Gyvuliai
Brangiai - galvijus: telyčias,
karves, bulius, veršelius. Sveria.
Moka priedus. Patys išsiveža.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.
Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėnesių. Moka priedus.
Tel.:(8-614) 07502,
(8-636) 42871.
Statybinę medieną: lentas, gegnes ir kt.; įvairias skaldytas malkas.
Priima užsakymus, atveža į vietą.
Tel. (8-677) 66350, Tomas.
Kuras
Lapuočių medžių supjaustytas
stambias atraižas.
Tel. (8-612) 56929.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškovežiu.
Tel. (8-600) 63820.

Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Malkas kaladėmis, atraižas. Turi
supjautų. Veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.

Viskas ŠIFERINIAMS,
SKARDINIAMS
STOGAMS
stogo danga,
skardos lankstiniai,
lietaus sistemos,
dailylentės,
plėvelės, mediena).

siūlo darbą

Išnuomočiau statybininkų brigadai namą Anykščių mieste per vasarą. Gali gyventi 6-8 žmonės.
Tel. (8-675) 47714.

Reikalingi grybų, uogų supirkėjai.
Tel.(8-601) 21323.
Reikalingas vairuotojas su savivarčiu.
Tel. (8-672) 79671.

Dengiame, remontuojame stogus, statome terasas, pavėsines,
malkines ir kt. Pasirūpiname medžiagomis.
Tel. (8-604) 66166.

REIKALINGI
E-kategorijos
VAIRUOTOJAI.
Į Rusiją nevažiuojame.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.

Paslaugos
Griauna pastatus, sumala statybines atliekas.
Tel. (8-682) 92949.
UAB 2 Vymonta gamina plienines
stogų ir sienų dangas iš spalvotos
ir cinkuotos-alucinko skardos.
Darome lankstinius. Parduodame
gamintojo kainomis.
Kreiptis: Panevėžys, Kerbedžio g.21,
tel.: (8-606) 11964, (8-687) 97797.

ieško darbo
Santechnikas, dirbantis
santechnikos darbus.
Tel. (8-606) 04167.

Iš nuotraukos
darome portretus laidotuvėms (iki A4 formato).
Nuotraukos su rėmeliais kaina – 35 litai.
UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g. 29, Anykščiai),

Anykščių mieste
Apolonija OVALTIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 06 29
Vilija KAZLAUSKAITĖ, gimusi 1949 m., mirė 07 01
Anykščių seniūnijoje
Vanda PUKENIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 06 30
Debeikių seniūnijoje
Rimantas ZLATKUS, gimęs 1941 m., mirė 06 24
Stanislava RIMOLAITYTĖ, gimusi 1939 m., mirė 07 01
Kurklių seniūnijoje
Genovaitė MASIULYTĖ, gimusi 1944 m., mirė 06 30
Svėdasų seniūnijoje
Teodora JUODĖNIENĖ, gimusi 1925 m., mirė 06 27
Viešintų seniūnijoje
Steponas KAPLERIS, gimęs 1937 m., mirė 06 20
Valerija JUKNEVIČIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 07 01

Nuolat perka

Tel. (8-652) 49994.

Nuoma

Statybos ir remonto darbai

pro memoria

Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto,
sveria
elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

gimė

Anykščių rajone
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Kajus RABAŠAUSKAS,
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tautos balsas

vardadieniai
šiandien
Anatolijus, Leonas, Tomas,
Vaidilas, Liaudmina.
liepos 4 d.
Berta, Elžbieta, Ulrikas, Skalvis, Gedgailė, Teodoras, Malvina.

mėnulis
liepos 3 - jaunatis.
liepos 4 d. - priešpilnis.

komentaras
anyksta.lt

anyksta.lt

„nesupratusi“:
„Juodelis - socialdemokratas,
siejamas su KGB, liberalai siekia
nuversti esamą valdžią, bet Juodelis išvažiavo su liberale. Tai čia
kuriama sąjunga tarp socialdemokratų ir liberalų, kad nuverstų
konservatorius?“

mįslė
„Aukso lenta praskilo, visas
pasaulis sukilo?“
Antradienio mįslės: „Trys dešimtys kulia, o vienas varto?“ teisingas
atsakymas – dantys ir liežuvis.

receptas
Citrininiai keksiukai
Ingredientai:
2 stiklinės kvietinių miltų,
1 stiklinė cukraus,
1 valgomasis šaukštas kepimo
miltelių,
1 arbatinis šaukštelis tarkuotos
citrinos žievelės,
1 stiklinė tirpinto sviesto,
1 stiklinė grietinės,
1 stiklinė pieno,
1 kiaušinis,
1 arbatinis šaukštelis druskos.
Gaminimo eiga:
Įkaitinti orkaitę iki 200 °C temp.
Pasiruošti keksiukų formeles. Sumaišyti miltus, cukrų, kepimo miltelius, druską ir citrinos žievelę. Kitame inde išplakti sviestą, grietinę,
pieną ir kiaušinį. Įmaišyti į sausus
ingredientus. Maišyti tik kol neliks
sausų miltų. Sudėti į paruoštas formeles. Kepti 15 - 20 min.

oras
+21
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Netiesa, kad nenukenčia mokymosi lygis
Perskaitėme, kad nuo rugsėjo
mėnesio Anykščių muzikos mokyklos mokytojai gaus mažiau
pinigų, nes darbuotojams bus
keičiamas minimalaus atlyginimo koeficientas. „Atlyginimus
susimažinom, tiek mokytojams,
tiek vadovams, priimsim daugiau vaikų – taip ir dirbsim“,
- sakė Anykščių muzikos moky-

klos direktorė Kristina Vičinienė.
(Linas BITVINSKAS „Muzikos
mokyklos mokytojams mažėja
alga“,-„Anykšta“,-2014-07-01).
Mums tai kelia nuostabą, nes
aiškinama, kad algas mokytojams mažins todėl, kad per daug
vaikų. Kažko nesuprantu, tuo
labiau, kad pati direktorė tvirtina, kad „priimsim daugiau vaikų

– taip ir dirbsim“... Pirmą kartą
girdim, kad kuo daugiau klientų,
tuo įmonei blogiau...
Nesutinkam, kad nukentėjo mokymosi lygis. Muzikos
mokykloje neliko kai kuriu pamokų. Nebedėstoma visiems
vaikams muzikos istorija, ši pamoka buvo privaloma viena per
savaitę, taip pat neliko antro ins-

Grožis kaip prie brandaus socializmo
Brandaus socializmo metais
teko lankytis Jūrmaloje – iki šiol
saugau fotografijas, kuriose mes
dvi languotais sijonais, dideliais
akinių rėmeliais pasipuošusios
(kitokių akinių tais laikais tiesiog nebuvo) moterys nusifotografavome prie spalvotų petunijų gėlių kūgių. Kaip mums tada
buvo netikėta, kaip gražu, kad
latviai gėles sugalvojo susodinti
į karkasą. Neregėtas nematytas

dalykas atrodė, kaip iš kokio
Varnos kurorto atviruko, ar vaizdelis iš Erfurto.
Po dešimtmečio petunijų ir
surfinijų gėlių kūgiai ėmė puošti ir Lietuvos miestus. Atėjo ši
mada ir į Anykščius. Atėjo ir ...
neišėjo.
Matyt, nusipirko Anykščių
komunalininkai
nerūdijančio
plieno stovus, kad metai iš metų
mūsų miestas vasaromis puošia-

mas kaip prieš trisdešimt metų
Latvijoje ir vis taip pat, ir taip
pat. Viešosiose erdvėse pristatoma ryškių, mažiausiai trijų
spalvų, tarsi namų šeimininkių
sukomponuotų nusibodusių surfinijų ir petunijų ir apsimetama,
kad labai gražiai padaryta.
Tai kas buvo modernu ir šiuolaikiška kadaise, dabar atrodo
tie mūsų languoti sijonai iš jaunystės - didžiausia atgyvena.

Lojantys ir miauksintys benamiai
Daugiau nei prieš metus
„Anykštoje“ skaičiau apie ketinimus mūsų mieste įsteigti gyvūnų globos namus. Buvo kalbinta ir moteris, kuri neva norėjo
prieglaudą atidaryti...
Nežinau, ar aš praleidau kokią
informaciją, ar niekas taip ir nevyksta... Suprantu, kad fiziniam
asmeniui vienam imtis tokio
projekto yra didelis iššūkis, tačiau galėtų ir rajono valdžia šia

problema labiau susidomėti.
Gyvenu Ramybėje. Valkataujančių kačių ir šunų mūsų mikrorajone tikrai nemažai. Aišku,
šiai problemai išspręsti pirmiausia reikalingas pačių žmonių
sąmoningumas, tačiau bent jau
patalpomis rajono valdžia galėtų
pasirūpinti.
Štai visai neseniai kaimyniniame Utenos rajone esantys
gyvūnų globos namai persikėlė

į didesnes, gražesnes patalpas.
Rajono valdžia irgi neliko abejinga...
Anykščiuose viskas orientuota
į turizmą, kultūrą ir t.t. Tikrai tokiai krypčiai pritariu, bet nereikia užsimerkti ir prieš žemiškesnes problemas. Civilizuotame
pasaulyje tai jau seniai sutvarkytas reikalas.
Važinėja gi mūsų valdininkai
po užsienius, komandiruotės vos

trumento pamokų (taip pat buvo
viena per savaitę). Pirmokėliams
viena savaitinė pamokėlė specialybės, kai buvo dvi... o mokestis už muzikos mokyklą pakilo 2
kartus!
Tiek Muzikos mokykla, tiek
rajono savivaldybė turėtų pagalvoti, kaip netaupyti vaikų ir darbuotojų sąskaita.

Dvi Muzikos mokyklos mokinių
mamos
Įdomiausia, kad mūsų rajono
meras Sigutis Obelevičius yra
gėlininkas. Nejaugi toks žinomas biologas ir daugelio knygų
apie gamtą autorius nemato kokia beskonybe dvelkia Anykščių
gėlių kompozicijos? Gal meras
galėtų suorganizuoti Anykščių
komunalininkams kokią ekskursiją nors į kaimyninę Latviją,
kad miesto puošėjai pamatytų,
kokiais želdiniais šiais laikais
užsodinami miestai, kokiomis
gėlėmis puošiamos aikštės?

Ina

ne kas mėnesį planuojamos...
Įdomu, ar tik sutarčių jie važiuoja į užsienį pasirašyti, pasidairyti po miestus, mūsų, mokesčių
mokėtojų, pinigus (dienpinigių
pavidalu) išleisti, ar ir kokios
naudos tose kelionėse gauna?
Gal nors trumpam nusileiskit
iš kultūrinių ir turistinių padangių, ir imkit spręsti kasdienes
problemas.

Rita P.
Anykščiai

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“:

(8-381) 5-82-46, (8-381) 5-94-84, (8-381) 5-91-86.

negražina gyvenimo tiesiai ir apie viską!
Užsisakykite „Anykštą“
3 mėn.
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