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Gruodžio 1 dieną, 11 val.
atidaroma nauja firminė
žuvies parduotuvė
“Bajorų žuvis”.
Maloniai kviečiame
apsilankyti. Mus rasite
J. Biliūno g. 38.
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Medikus nuo
vandentiekio
avarijos gelbėjo
eilinis pacientas

2 psl.
šiupinys
Konkursas. Panašu, kad dėl
UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus pareigų varžysis keturi
pretendentai: Alvydas Gervinskas,
Antanas Katliorius, Saulius Žiukas
ir Valentinas Vitkūnas. Anksčiau
tarp pretendentų minėtas Alfrydas
Savickas konkurse nedalyvaus.
Konkurso komisija, patikrinusi
pretendentų dokumentus, nusprendė, kad A. Savickas neatitinka konkurso reikalavimų. Pagal išsilavinimą inžinierius - hidrotechnikas
A. Savickas „Anykštai“ sakė, jog
jis gavo pranešimą, kad neatitinka
konkurso reikalavimo, kuriame
nurodyta turėti patirtį dirbant su
europiniais projektais.

Svarbiausia, kad į maitinimo įstaigų Palaukiškių elegijos...
verslą nesikištų politikai
Seniūnijos

popieriuose tik
sodybos, vadinamieji ūkiai,
surašyti, o žmonių registruota
tik šeši.

Deividas DILYS, verslininkas: „Anykštėnai jau neturėtų skųstis, kad nėra kur
nueina.“

5 psl.

3 psl.

„Autovelda“ – amžinai
laikinas vežėjas

Anykščių rajono savivaldybės skelbtas keleivių vežėjo
konkursas įvyko, tačiau jo rezultatai buvo anuliuoti. Taigi
ir toliau, gal jau penktus metus „laikinai“, anykštėnus veš
UAB „Autovelda“. Nuolatinio
vežėjo konkurse ši firma net
nedalyvavo, nes, pasak jos direktoriaus Vladislovo Preidžio,
konkurso finansinės sąlygos
buvusios nepriimtinos.

Pedagogas. Anykščių rajono
meras Kęstutis Tubis naują darbo savaitę pradėjo ne kaip rajono
vadovas, o kaip lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojas. Pirmadienio
rytą jis Anykščių A. Vienuolio progimnazijos moksleiviams skaitė
ištrauką iš U. Kaunaitės knygos
„Laiškai Elzei“.
Gydytoja. Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos
priežiūros centre (PSPC) pradėjo dirbti nauja šeimos gydytoja
Viktorija Noreikienė. Šiemet tik
mokslus Kauno medicinos universitete baigusi medikė į Anykščius
persikėlė su šeima. „Tai, kad gydytoja Anykščiuose nusipirko gyvenamąjį plotą, mums kaip garantas,
kad ji iš mūsų nepabėgs“, – juokavo Anykščių PSPC direktorė Zita
Neniškienė.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vladislovo Preidžio vadovaujama UAB “Autovelda“ nedalyvavo vežėjo konkurse ir panašu, kad per
derybas jis išsikovos geresnes, nei numatyta konkurse, sąlygas, o Anykščių autobusų stoties vaizdas,
rajono mero Kęstučio Tubio nuomone, yra „žemiau kritikos ribų“ .
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Mokyklų valgyklose siūloma net ir
valstietiška sriuba

4 psl.
Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

11-oje Anykščių rajono
moksleivių ugdymo įstaigų bei
6-iuose joms priklausančiuose
ikimokyklinio ugdymo padaliniuose maistą tiekia Kretingoje įsikūrusi UAB „Kretingos
maistas“. Kaip „Anykštai“
sakė UAB „Kretingos maisto“
Anykščių skyriaus direktorė
Laima Blažienė, maistas gaminamas mokyklų valgyklose,
o ne atvežamas jau paruoštas
termosuose, todėl vaikai kasdien valgo vis kitokį šviežią
maistą.

Provokacija? Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba praneša, kad sekmadienį gesino Krašto apsaugos
savanoriškųjų pajėgų... kuprines.
17 val. ugniagesiai važiavo į K.
Ladigos g. 1 namą, iš kurio veržėsi dūmai. „Atvykus iš mūrinio
2 aukštų pastato rūsio veržėsi dūmai. Rūsyje 2-ų kv. m plote degė
sukrautos kuprinės (priklauso
KASP)“, – rašoma Priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos pranešime.
Skelbimas. Asmeninis skelbimas, jeigu jame tik vienas žodis
ir telefono numeris, antradienio
„Anykštoje“ kainuos tik 4 eurai,
šeštadienio – 5 eurai.

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos valgykloje pietus 200 vaikų ruošia virėjos (iš kairės) Kristina Dalinkevičiūtė, Laima Burbienė, Jūratė Vogulienė ir padalinio vadovė Jolanta Laurinavičienė,
kuri, beje, šios mokyklos mokinių kokybišku maitinimu su J. Voguliene rūpinasi jau vienuolika metų.

4 psl.
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Medikus nuo vandentiekio avarijos gelbėjo
eilinis pacientas
Praėjusio šeštadienio rytą į Anykščių rajono Pirminės sveikatos
priežiūros centrą (PSPC) atėjusi registratūros darbuotoja Rasa
Starkienė rado „rėkiančią“ signalizaciją ir vandeniu užlietą pirmą PSPC aukštą. Apie vandentiekio avarijos priežastis ir nuostolius kol kas aiškinamasi.

Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros
centre (PSPC) savaitgalį įvyko vandentiekio avariją – žmonės
nenukentėjo, tačiau, pasak šio centro direktorės Zitos Neniškienės, materialinė žala padaryta nemaža.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Anykščių PSPC direktorė Zita
Neniškienė, paklausta, kas nutiko

tą šeštadienio rytą jos vadovaujamoje įstaigoje, sakė: „Pirmosios

avariją pamatė mūsų darbuotojos
Rasa Starkienė ir Lijana Varnienė. Jos iš karto paskambino už
ūkio dalį atsakingam asmeniui,
kuris nurodė ieškoti šaltinio, iš
kur vanduo bėga. Pasirodo, naktį pakilo vandens slėgis ir sprogo neseniai pakeista po kriaukle
antrame aukšte buvusi žarnelė. Iš
jos bėgo karštas 65 laipsnių vanduo, kažkaip reikėjo kuo greičiau
užsukti kranelį. Labai noriu tiek
savo, tiek viso kolektyvo vardu
padėkoti mamą į Anykščių PSPC
atvežusiam Rolandui Bikeliui,
kuris padėjo išsigandusioms moterims ir, prisidengęs skėčiu, nes
žarnelė rangėsi kaip gyvatėlė, užsuko tą kranelį. Kad visiškai svetimas žmogus taip pultų į pagalbą, yra labai gražus pavyzdys“.
Paklausta, ar nebuvo sutrikęs
šeštadienį PSPC dirbusių medikų
darbas, jo vadovė sakė, kad dėl to
pacientų priėmimas nenukentėjo,
visiems, kuriems reikėjo pakliūti
pas medikus, pakliuvo.
Kol kas apie nuostolius dar sunku kalbėti, tačiau jie esą nemaži.
„Buvo apsemtas pirmas aukštas,

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt
procedūrų kabinetas, laboratorija, archyvas, rūsys, išbrinko
stalai, atsilupo sienos, jau akivaizdu, kad kai kur reikės naujų
baldų. Svarbiausia, kad vanduo
nesugadino nė vieno brangaus laboratorijoje esančio aparato, tik
cukraus kiekio matavimo aparatėlį suliejo. Vaistai taip pat buvo
metaliniuose seifuose sudėti, tad
jiems irgi nieko nenutiko“, – kalbėjo direktorė.
Avarijos priežastys nustatinėjamos. „Sistema sutvarkyta taip,
kad slėgis nepakiltų daugiau nei
iki 4 atmosferų, o tą naktį jis
buvo pakilęs iki 8. Tad aiškinsimės, kieno čia neapsižiūrėjimas“,
– sakė Z. Neniškienė.
Tuo tarpu „Anykštos“ pakalbinti tiek UAB „Anykščių šilumos“ direktorius Virgilijus
Vaičiulis, tiek UAB „Anykščių
vandenys“ direktorius Arvydas
Katuoka sakė apie Anykščių
PSPC įvykusią avariją sužinoję
tik iš žurnalistės skambučio. Abu
vadovai sakė, kad jų kompetencijai nepriklauso pastatų vidaus
sistemų priežiūra.

Per vėją, darganą ir žvarbą didvyrių keliais...
Šeštadienį jaunieji Anykščių Dariaus ir Girėno kuopos šauliai
bei keli svečiai iš Ukmergės, Taujėnų bei Utenos, jų vadovai respublikiniu pagarbios atminties žygiu prisiminė 1920 m. lapkričio 22-ąją kautynėse su lenkų kariuomene Troškūnuose žuvusius
Troškūnų šaulius.

Per vėtras, darganas ir žvarbą garbingai žygiavo jaunieji šauliai...
Autoriaus nuotr.
Pučiant stipriam vėjui, dvelkiant
smulkiam lietučiui puiki „komanda“
iš Vidugirių per Vašuokėnus, Gudelius, Umėnus, Nakonis atžygiavo iki
Troškūnų, kur su kitais piliečiais dalyvavo ir iškilmingame paminėjime
tautinėje šventavietėje po Vilniaus
ąžuolu.
Žygį pradėjome nuo Vidugirių, kur
prie memorialinės sodybos prisiminėme prieš 110 metų šiame sodžiuje
gimusį tėvynės patriotą, poetą, Sibiro
kankinį Kazį Inčiūrą (1906 - 1974),
paskaitėme ištraukų iš jo „Nelaisvės
psalmių“ - apie kančias, tikėjimą, pa-

Temidės svarstyklės
Avarija. Šeštadienį, apie
15 val. 50 min., Troškūnų
seniūnijoje, Nakonių kaime,
1965 m. gimęs vyras nesuvaldė automobilio „Fiat Ducato“
ir vertėsi. Eismo įvykio metu
buvo sužalota keleivė (g. 1934
m.). Vairuotojas automobilį
vairavo blaivus, teisę vairuo-

sitikėjimą Viešpačiu ir neblėstančią
viltį. Valandėlė žygio smagiu vieškeliu, smarkaus vėjo ištemptos, didingai plazdančios vėliavos ir pirmasis
stabtelėjimas trijų kryžių kryžkelėje
bei istorija apie pokarį, nedorą tautietį, stribą Petrauską, kuris paniekinęs
Viešpatį - šaudęs į kryžių, o greitai ir
pats tapo auka. Vašuokėnų dvaras pribloškė buvusios didybės griuvėsiais.
Ponų Komarų, versliojo Broniaus
Brazdžio čia 1914 - 1915 m. veikusios Žemaičių kunigų seminarijos, jos
rektoriaus, tautos dainiaus Maironio
atmintis, raudonojo bokšto mistika,

ti turi. Aplinkybės tikslinamos.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vagystė. Lapkričio 26 dieną
Anykščių rajono policijos komisariatas gavo pilietės pareiškimą, kuriame nurodoma, kad
laikotarpiu nuo spalio 1 d. 13
val. iki lapkričio 26 d. 11 val.
Debeikiuose išlaužus duris iš

Raimondas GUOBIS

parko senmedžiai ir rudens miglose
snaudžiantis ežeras. Raudona istorinė
vėliava, plazdanti ant aukšto stiebo
Vašuokėnų medžiotojų būrelio būstinėje, ir mintis, kodėl medžiotojai
nedalyvauja Šaulių sąjungos veikloje? Kaimo gyventojos garsus pastebėjimas, palydėtas šypsena: „Kaip
gražiai jūs visi atrodot...“
Gudelių senkaimis, Bubinienės
troba ir atmintis kažkur čia gimusio
Petro Liktoro, kuris buvo pats jauniausias iš penkių 1920 m. rudenį
Troškūnuose žuvusių šaulių, vos
septyniolikos. Prisiminimas iš šio sodžiaus kilusios 1905 m. tautinės revoliucijos veikėjos Kotrynos Jonelytės,
kuri už savo idėjas kalėjime kentėjo
ir net mirti, matyt, būtų nepabijojusi...
Siaurojo geležinkelio pervaža, vingri
kryžkelė, Umėnų kapinių mistika,
grakštus, apie 1935 m. pastatytos baltamūrės koplyčios siluetas, mauzoliejaus rūsyje - metaliniai vainikai ir kapavietes žyminčios lentutės. Pirmasis
čia atgulė jau minėtas B. Brazdys, pakirstas tais laikais mažai dar girdėto
vėžio, jau mūsų laikais čia palaidoti
iš Amerikos pargabenti jo sūnaus Antano bei marčios Leokadijos palaikai.
Nakonys, kelio lankstas ir tiesus plentas, dar valandėlė ir maršu įžengėm į
Troškūnų miestą.
Atokvėpio valandėlė, arbata ir užkandis jaukiame židinio kambaryje,
senojo bernardinų vienuolyno pastogėje. Pokalbis apie Troškūnų miesto
istoriją ir malonus vietinės Kolpingo
šeimos moterų dėmesys bei prisiminimai bei ateities įžvalgos kartu su

jaunųjų šaulių vadais Rūta Meliūniene bei Sauliumi Nefu, vietiniais
šauliais-veteranais Vidmantu Tunkevičiumi ir Vytautu Medišausku.
Atminties valandai stabtelėjom
prie paminklo Algimanto apygardos
partizanams, po to nužygiavome prie
senosios gimnazijos, į šaulių sodelį,
susispietėm Vilniaus ąžuolo ūksmėje.
Priminiau apie 1918 m. ryžtą, kovas
už nepriklausomybę, Suvalkų sutartį
ir lenkų klastą, įsiveržimą į mūsų šalį,
brangiausios sostinės Vilniaus netektį.
Lenkų raitelių siautėjimą krašto gilumoje ir kautynes Troškūnuose bei jose
žuvusius mūsų šaulius Petrą Tunkevičių, Petrą Liktorą, Joną Budrevičių,
Antaną Miškeliūną ir Antaną Žarskų.
Jų atminimą, memorialines lentas,
tarpukario ir dabarties tradicijas. Žodį
tarė Anykščių tremtinių - politkalinių
pirmininkė Prima Petrylienė bei buriamos Taujėnų jaunųjų šaulių kuopos
vadas S. Nefas. Jaunieji šauliai paskaitė ir šiems laikams tinkančių ištraukų iš
Šaulių sąjungos kūrėjo Vlado Putvinskio raštų - apie tautos svarbą, jos garbę ir pilietinę pareigą. „Gerbk save ir
neleisk savęs skriausti bei niekinti. Jei
tave skriaudžia ar niekina valdininkas
ar kitas - esi pats kaltas, kam leidi jam
tai daryti. Elkis su kitu piliečiu taip,
kaip kad nori, kad su tavim elgtųsi...“
Šaulių atmintis pagerbta tautinėmis,
istorinėmis Troškūnų bei Anykščių
miestų, Andrioniškio miestelio, Tremtinių - politkalinių ir Kolpingo draugijos vėliavomis. Skambėjo Maironio
giesmės, o pilietinę valandą vainikavo
svarbiausioji „Lietuva brangi...“

namo buvo pavogti indai, bulvių
tarkavimo mašina, patalynė, sieninis laikrodis, elektrinis grąžtas
„Skill“.
Iš neužrakinto garažo pavogtas kampinis šlifuoklis „SuperAtrft GAAG0146-1“, rankinis
keltuvas, benzininė žoliapjovė.
Nuostolis - 435 eurų. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Dingo. Lapkričio 25-ąją,
apie 19 val., iš namų Skiemonyse išvažiavo automobiliu
VW „Passat“ ir dingo 1981 m.
gimęs pilietis. Jis turėjo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung“,
piniginę, kurioje buvo „Swedbank“ banko kortelė. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas asmens
buvimo vietai nustatyti.

spektras
Laimėjo. Buvęs Prancūzijos premjeras Francois Fillonas, konservatyvių
pažiūrų reformų šalininkas, žadantis
mažinti valstybinį sektorių, sekmadienį
laimėjo dešiniųjų pirminius rinkimus,
didele persvara įveikęs savo varžovą Alainą Juppe, ir taps savo partijos
kandidatu į prezidento postą. 62 metų
F.Fillonas dabar laikomas labiausiai tikėtinu pretendentu į Prancūzijos vadovo postą, laimėjęs pirmąkart surengtus
JAV stiliaus pirminius rinkimus, per
kuriuos buvo renkamas Respublikonų
partijos ir jos sąjungininkių kandidatas.
Beveik galutiniai rezultatai, gauti suskaičiavus balsalapius 9 915 rinkimų
apylinkėse iš 10 229, rodo, kad jis surinko 66,5 proc. balsų.
Protestas. Maždaug 2 tūkst. žmonių
sekmadienį susirinko Kijevo centre
išreikšti paramą buvusio Odesos regiono gubernatoriaus, buvusio Gruzijos
prezidento Michailo Saakašvilio raginimui sukilti prieš Ukrainos valdžią.
M.Saakašvilis buvo vienas iš užsieniečių technokratų, paskirtų padėti
Ukrainai žengti proeuropietišku keliu.
Tačiau praėjusį mėnesį jis atsistatydino iš gubernatoriaus pareigų, nes, anot
jo, trukdyta jo pastangoms kovoti su
korupcija tarp aukšto rango pareigūnų. Sekmadienį protestuotojai Kijeve
mojavo Ukrainos, Gruzijos ir Europos Sąjungos vėliavomis ir skandavo
„Šlovė Ukrainai!“ ir „Michailai!“, kai
M.Saakašvilis kreipėsi į minią. „Jie
vagia viską, ką gali pasiekti, – sakė jis,
kalbėdamas apie Ukrainos pareigūnus.
– Jie manęs bijo, bes aš žinau, kaip sugriauti jų kortų namelį. Jie bijo manęs,
nes aš netyliu.“
Užpuolė. Paryžiaus prabangiame
rajone nežinomi kaukėti užpuolikai
sudavė į veidą Bolivudo aktorei Mallikai Sherawat ir apipurškė ją ašarinėmis
dujomis, ketvirtadienį pranešė policijos pareigūnai. 40 metų žvaigždę ir
jos parterį užpuolė trys kaukėti vyrai,
kurie bandė pavogti jos rankinę. Pora
policijos pareigūnams pasakojo, kad
užpuolikai jų laukė daugiabučio pastato vestibiulyje, prabangiame 16-ame
Paryžiaus rajone, kuriame jie buvo apsistoję lapkričio 11 dieną.
Pristatys. Eurokomisaras socialdemokratas Vytenis Andriukaitis ketvirtadienį Seimo plenariniame posėdyje
pristatys Europos Komisijos (EK) pirmininko Žano-Klodo Junkerio metinį
pranešimą apie padėtį Europos Sąjungoje (ES) ir supažindins su EK veiklos
gairėmis 2017-aisiais. Tačiau tai, kad šią
misiją atliks Lietuvos atstovas EK, tarp
parlamentarų kelia šurmulį. Tvirtinant
kitos savaitės darbotvarkę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
frakcijos narys Andrius Kubilius posėdžio pirmininko teiravosi, kodėl pranešimą skaitys būtent V. P. Andriukaitis,
ir norėjo sužinoti, ar jo nebūtų galima
pakeisti kitu eurokomisaru.
Žuvis. Naujoje 200 Norvegijos kronų vertės kupiūroje, pasirodysiančioje
ateinantį pavasarį, bus pavaizduota
menkė, žvejų valtis ir tinklas. “Ištisus
šimtmečius žvejyba buvo esminis pajamų šaltinis ir svarbi kultūros dalis
Norvegijos pakrantėje”, - aiškina savo
sprendimą Norvegijos centrinio banko atstovai. Kaip tik žuvingų vandenų
paieškos atvedė pirmuosius naujakurius
į Norvegijos pakrantę prieš 11 tūkstančių metų. “Menkės ir šiandien yra labai
svarbus produktas Norvegijos ekonomikai ir pajūrio gyvenvietėms, ypač
šiaurėje”, - pažymi leidinys. Oficialiais
duomenimis, pernai Norvegija eksportavo menkių už 7,9 milijardo Norvegijos kronų (873 milijonus eurų).
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spektras
Geria. Nuo penktadienio iki
sekmadienio Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato
Kelių policijos valdybos Kelių
patrulių rinktinės pareigūnai vėl
vykdė transporto priemonių vairuotojų blaivumo kontrolės priemones. Kelių patrulių rinktinės
pareigūnai iš viso išaiškino 32
atvejus, kai transporto priemones
vairavo neblaivūs vairuotojai. 9
neblaivūs vairuotojai sukėlė eismo įvykius, kuriuose buvo sugadintos transporto priemonės.
Taip pat nustatyta 10 vairuotojų,
neturinčių teisės vairuoti, pranešė
policija. Sostinės Kelių policijos
valdybos Kelių patrulių rinktinės
pareigūnai taip pat vykdė pėsčiųjų eismo dalyvių kontrolę – pareigūnai nustatė 50 pažeidėjų.
Atsisveikina. Garsiojoje Havanos Revoliucijos aikštėje pirmadienį minios žmonių pagerbs
velionį buvusį Kubos lyderį Fidelį Castro, taip pradėdami savaitę truksiantį atsisveikinimą su
šiuo priešinančiu Šaltojo karo titanu. 90 metų Kubos revoliucijos
lyderis mirė vėlai penktadienį.
Šimtai tūkstančių žmonių turėtų
susirinkti aikštėje, kur F.Castro
per savo jau legenda tapusias itin
ilgas kalbas dažnai koneveikdavo
JAV „jankius“ ir „imperiją“. „Pamatysite, kaip iš tikrųjų gyvena
Kubos žmonės. Pamatysite, kaip
jie kenčia, ką jie mano apie žmogų, kurį myli“, – sakė 50 metų
dviračio taksi vairuotojas Jorge
Guilarte. F.Castro, kurio 1959
metų revoliucija nuvertė diktatūrą šiai Karibų salai žadėdama
teisingumą ir lygybę, buvo svarbi
20-ojo amžiaus figūra.
Nuostoliai. Kūno kultūros ir
sporto departamentas prie LRV
(KKSD) kreipėsi į Lietuvos tautinį olimpinį komitetą (LTOK)
prašydamas atlyginti nuostolius,
kuriuos KKSD patyrė olimpiniam
komitetui vienašališkai priėmus
sprendimą nutraukti susitarimą
dėl Lietuvos sporto apdovanojimų
surengimo. KKSD vertinimu, šie
nuostoliai siekia kiek daugiau nei
7 tūkst. eurų – tiek kainavo pagaminti 11 apdovanojimų laureatams,
taip pat įvertintas ir departamento
darbuotojų laikas organizuojant
apdovanojimų tarybos posėdžius
ir dalyvaujant juose. KKSD atstovai taip pat pastebi, kad LTOK
sprendimas susitarimo dėl Sporto
apdovanojimų nutraukimo yra nepagrįstas ir neteisėtas.
Pagavo. Penktadienį teismas
leido trims mėnesiams suimti 26
metų Martyną Sasnauską, kuris
ketvirtadienio vakarą buvo parskraidintas iš Londono. Jis kaltinamas prieš puspenktų metų
sukėlęs tragišką gaisrą Kaune
- kartu su bendrininkais siekęs
sudeginti gimtadienio vakarėlio
dalyvius. Tuomet vienas vaikinas
žuvo, o septyni buvo sužeisti. Nusikaltimas buvo įvykdytas 2012
metų kovo 25-osios naktį Kaune,
Baltų prospekte esančiame daugiabutyje, kai M. Sasnausko brolis, tuomet 17-metis Paulius Sasnauskas smarkiai įkaušęs buvo
išvarytas iš vakarėlio. Keršytojai
į daugiabutį atsigabeno benzino.
Juo pirmiausia buvo aplietas duris atidaręs 18-metis Mindaugas
Skruodis. Vaikinas, ant kurio
M. Sasnauskas numetė degtuką,
žuvo liepsnose.
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Svarbiausia, kad į maitinimo įstaigų
verslą nesikištų politikai
Praėjusią vasarą Anykščiuose atidarytas Lajų takas traukė į mūsų miestą turistus ne tik iš visos Lietuvos,
bet jį aplankė ir nemažai užsieniečių. Buvo savaitgalių, kai Anykščių miesto gatvės priminė didmiesčių gatves rytinio ar vakarinio piko metu, o vos dvi ar trys mieste veikusios maitinimo įstaigos potencialius pinigų
davėjus siųsdavo pas kolegas arba geriausiu atveju pasiūlydavo valandą palaukti cepelinų.
Šią vasarą verslininkai manė atradę puikią nišą, kaip uždirbti daugiau pinigų ir mieste viena po kitos
buvo atidarytos net kelios kavinės. Tačiau praėjusių metų scenarijus nepasikartojo – turistų Anykščiai sulaukė mažiau, o artėjant žiemai kelios maitinimo įstaigos tiesiog užsidarė: remontui, poilsiui ir t.t.
„Anykšta“ klausė pašnekovų, ar tokiam mažam miestui kaip Anykščiai ne per daug pristeigta maitinimo
įstaigų.

Kam kavinių
maistas per
brangus, tas į jas
neina

Vilanda
REIKALIENĖ,
Anykščių turizmo informacijos
centro direktorė:
- Sakyti, kad maitinimo įstaigų
Anykščiuose buvo per daug, tikrai
negaliu, nes tai, ką mes girdėjom iš
pačių turistų, jie džiaugėsi, kad jau
tikrai galėjo rasti vietų, kur pavalgyti. Juo labiau kad prie Lajų tako
veikė trys užkandinės, taigi žmogus jau tam tikrą patiekalėlį galėjo
ir ten rasti.
Aišku, nepaisant naujai atsidariusių maitinimo vietų, eilės tą
intensyvųjį sezoną buvo, ypač savaitgaliais, bet manau, kad tai visiškai natūralu, nes turistų srautai
Anykščiuose vis dar buvo nemaži.
Lajų tako fenomenas sutraukė labai didelį srautą žmonių į vieną
vietą, tad nieko keisto, kad pavalgyti vietų tikrai trūko, taip galėjo
nutikti bet kuriame mieste.

savaitgalio diskusija

Kalbant apie maisto kainas, kokybę, sakyčiau, daugiau žmonių
yra patenkintų nei nepatenkintų.
Kainos išaugusios ne tik Anykščiuose, bet ir visoje Lietuvoje. Tad
žmonės, pas mus atvažiuojantys,
dažniausiai turi nusistatę pinigų
sumą, kurią gali išleisti. Tie, kuriems kavinių maistas yra per prabangus, tiesiog į jas neina.
Apie užsidarančias kavines man
sunku kalbėti, priežasčių, matyt,
reikėtų klausti savininkų, bet tokį
sprendimą tikriausiai padiktuoja ir
ateinantis šaltasis sezonas, kai turistų srautai mūsų mieste gerokai
sumažėja.
Mano, kaip anykštėnės, nuomone, mieste jau užtenka vietų, kur
galima su šeima, draugais nueiti
pasėdėti savaitgalį. Yra puikių kavinių, kurios ir meniu atnaujina, ir
į klientų atsiliepimus draugiškai
reaguoja.

Steigiant kavinę,
reikia galvoti ir
kaip ji
„peržiemos“
Deividas DILYS, „Dainuvos
nuotykių slėnio“ įkūrėjas, kitų
laisvalaikio pramogų kompleksų
steigėjas:
- Praeitų metų Lajų tako atidarymas sukėlė gal ne visai pamatuotus
verslininkų planus imtis maitinimo
įstaigų verslo. O šie metai parodė,
kad turistų srautai mažėjo ir, ko
gero, panašūs jie liks ir ateityje.

Verslininkai gal ir planavo, kad
tas srautas bus kiek mažesnis, bet
ne tiek mažesnis, kiek pasirodė.
Vasarą turėti kuo daugiau maitinimo įstaigų yra gerai, turistai, norėdami pavalgyti, nepyksta, nes tos
dvi mieste esančios kavinės ir vėl
yra perpildytos, ir galiausiai reikia
stoti degalinėje ir pirkti dešrainį.
Tai šiuo požiūriu turistų lūkesčiai,
manau, šiemet buvo išpildyti.
Tačiau tikriausiai ne visi paskaičiavo, kad žiemą mūsų mieste vis
dėlto yra štilis ir tenka gyventi iš
to, ką uždirbai geriausiais sezono
mėnesiais. Tad jeigu kavinė atsidarė vasarai baigiantis, tad nieko
keisto, kad ji neturės tiek lėšų, kad
galėtų sėkmingai „peržiemoti“.
Juk reikia paskaičiuoti išlaidas ir
žiemos metu, kada žmonių, užsukančių į maitinimo įstaigas, gerokai mažiau.
Aš asmeniškai džiaugiuosi, kad
norėdamas papietauti galiu rinktis ne iš vienos ar dviejų maitinimo įstaigų, o jau iš kokių penkių.
Anykštėnai jau neturėtų skųstis,
kad nėra kur nueina.
Net dėl kitų metų sezono, saky-

Jau yra kur ir
svečią nusivesti

Laima JUZĖNIENĖ, Anykščių J. Biliūno gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja:
- Džiugu, kad keičiasi mūsų
Anykščiai. Kad mes, vietiniai,
bei atvykstantys turistai, galime
rinktis. Juk kiekviena kavinė turi
savąją „aurą“, kur ir pačiam norisi
sugrįžti ar svečią atsivesti, žinant,
kad neteks raudonuoti, kad būsim
mielai sutikti ir skaniai pamaitinti... Pavyzdžiui, taip buvo „Etnobare“. Atvyko draugė veganė iš Briuselio. Ilgai galvojusi pasirinkau šią
kavinę. Pati buvau ten buvusi ir iš
jaunų žmonių girdėjusi, kad maistas visada šviežias. Ir neapsirikau:
ne tik ji, bet ir kiti svečiai išvyko
patenkinti tiek patiekalais, tiek
galantišku padavėju. Ar per daug
kavinių? Verslininkams – gal taip,
tačiau lankytojas renkasi... Kartais
mintyse ar garsiai pasako: „Čia nebeisim“, – ir tau jau daug ką pasako. O tam ir pasitarnauja konkurencija... Tad išliks tos, kurios atitinka
klientų poreikius bei pomėgius...
Tik kad valdžia ir politikai nesikištų į šią sferą – kuo mieste daugiau
ir įvairesnių maitinimo įstaigų, tuo
miestui didesnis pliusas.

-ANYKŠTA

Kam geriau: kaimiečiams ar miestiečiams?

Anykščių rajono tarybai pakeitus atliekų surinkimo kainas – miestiečiams įkainį sumažinus, kaimiečiams padidinus - portale anyksta.lt kvietėme skaitytojus diskutuoti, ar toks sprendimas teisingas. „Ar toks būdas priartinti prie miesto yra teisingas? O gal apskritai kaimo žmonės turėtų už
atliekas mokėti brangiau, juk iki kaimų ir vienkiemių šiukšles vežantiems automobiliams važiuoti
yra toli, brangu“, – klausėme portalo anyksta.lt skaitytojų.
„Tik faktai“: „Paskutinį kartą
atliekų kainą nustatė 2011 metų pabaigoje. Tuo metu vidutinė pensija
buvo 217, dabar 255 , vidutinė alga
į rankas buvo 332, dabar 350, minimali alga buvo 800 Lt (231,7 EUR),
dabar 380 EUR, tada pieno p[akelio
kaina buvo 0,69 dabar 0,89 , bulvės
tada kainavo 20 dabar 35 ir t.t.“
„Gerai, kad parašėt kainas“ (atsakymas į: tik faktai) : „Dar kartą tik
įrodė, kad žmonės dabar gali mažiau
nusipirkti, o reiškia ir išmesti. Išvada brangesnį oro mokestį įvedė.“
„Humana“ atsakymas į (Gerai,
kad parašėt kainas): „Žmonės pradėjo rūšiuoti ir todėl komunalinių
atliekų sumažėjo. Jei rūšiuos dar daugiau, nemes į konteinerius obuolių ir
lapų visiems reiks mokėti mažiau.“
„liberalas Masiulis“: „Tas pasakymas kad iki kaima brungiau reiškia, kad liberalai verslynikai kaip

čiau, kad kažin ar naujų maitinimo
įstaigų Anykščiuose atsidarys.

pakeltis su tubiu kupi-prodaij jus nusmaugsime ir dar iki kitų rinkimų du
metai jus debylai pamiršite ir vėl už
mus balsuosite.“
„Kaiminė“ (atsakymas į: liberalas Masiulis): „Mūsų kaimynui vėl
užplaukė. Šiandien į gatvę išsinešė
dubenį, prisinešė vandens, įkišo į vandenį elektrinį šildytuvą ir grojo akordeonu. Grojo čiastuškes ir vis rėkė liberalas masiulis jums parodys ui ui
ui. Kai sutemo grįžo namo. Dabar jau
komentarus rodo. Bet kokiu atveju
noriu padėkoti jį gydantiems gydytojams, kad sugeba parinkti vaistus
ir nereikia žmogaus vežti į Rokiškį.
Mes jau visi pripratę ir nereaguojame
į liberalą masiulį.
Liberalas: „Meras savo priešrinkiminiais padažais ir sakė, kad bus teisingos kainos. Glušai prabalsavo nepaklausę, kad verslininkams teisingos
kainos, o ne debylams vergams.“

Todėl ( atsakymas į: logiška):
„kad per paskutinius 25 metus investicijos ėjo į miestą, kaimo sociumas
buvo naikinamas, žmonėms buvo
padarytos nepakenčiamos gyvenimo
sąlygos. Iš principo miestiečiai atvažiuoja pas kaimiečius pašiukšlint, o
ne atvirkščiai.“
Prieš (atsakymas į: todėl): „Visi
kaimo kultūrnamiai renovuoti, aikštelės įrengtos. Kaime net už stogo
pakeitimą ES kompensuoja. Išmokos
už nemelžiamą karvę ir nesuartą dirvoną. Mieste vienintelė investicija per
26 metus - parama renovacijai.“
Gal: „reiktų pradėt skaičiuot,
kiek kaime žmonės gauna pajamų ir
kiek mieste, kaime dauguma gauna

tik pašalpas, o pensijos kaime irgi
smarkiai mažesnės. Tad ir šiukšlių
nuperka mažiau. Kaime žmonės
turi žemės, tad biologiškai skaidžios
atliekos visos kompostuojasi, plius
popierių sudegina. Tad kaimiečiui
yra uždėtas 1.7% šiukšlių mokestis
nuo pajamų. Tai kada miestas pradės tiek mokėt ir ypač valdininkai,
kurių algos dideles.“
„Anykstėne“ (atkymas į: gal):
„Kaime pajamų lieka daugiau. Išmokos už žemę, pigus žalias dyzelis,
žemės mokestis pigesnis, nereikia
mokėti už laiptinės šildymą ir kanalizaciją. Galima pasisodinti bulvių ir
svogūnų. Vargingiausi žmonės gyvena miesto daugiabučiuose.
(Komentarų kalba netaisyta, - red.past.)

-ANYKŠTA

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Mokyklų valgyklose siūloma net ir
valstietiška sriuba

Anykščių J. Biliūno gimnazijos direktorė Regina Drūsienė teigė, jog išalkę moksleiviai ne
tik į mokyklos valgyklą, bet ir netoli gimnazijos esančią kebabinę užsuka.
(Atkelta iš 1 p.)
Mokyklų valgyklose siūloma
net ir valstietiška sriuba
Anykščių J. Biliūno gimnazijos
direktorė Regina Drūsienė paklausta, ar mokyklos kolektyvas
yra patenkintas valgykloje gaminamu maistu, „Anykštai“ sakė:
„Maistas skanus, įvairus, valgo
tikrai nemažai mokinių ir mokytojų, o ir pati kasdien valgykloje
pietauju. Kadangi mokykloje mokosi vyresnių klasių moksleiviai,
tai iš vaikinų kartais tenka išgirsti,
kad porcijos galėtų būti didesnės.
Aišku, ne paslaptis, kad mūsų mokiniai per pertraukas nueina ir iki
kebabinės, juk esame strategiškai
patogioje vietoje... Didelis pliusas,
kad kasdien gaminami vis kitokie
patiekalai, o meniu įvairovė irgi
didelė, pavyzdžiui, kiekvieną dieną galime rinktis iš keturių rūšių
salotų. Žinoma, svarbu ir kaina, o
ji, manau, tikrai yra priimtina“.
Mokyklų internetinėse svetainėse yra skelbiami ir meniu pavyzdžiai, tad mokinių tėvai gali maty-

Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Virginija Padūmienė sakė, kad vaikučių
tėveliai moka už maisto produktus, o maisto
gamybos kaštus dotuoja savivaldybė.

ti, ką valgo jų vaikai. Pavyzdžiui,
Anykščių J. Biliūno gimnazijos
internetiniame puslapyje pateiktas
toks vienos dienos pietų pavyzdys:
burokėlių sriuba su bulvėmis ir
grietine, duona, žemaičių blynai,
grietinės padažas, šviežių obuolių
kompotas, šviežių kopūstų salotos su aliejumi, vaisius. Netgi yra
nurodyta, kiek vaikas, suvalgęs
tokius pietus, gaus kalorijų – taigi, jeigu moksleivis pasirinks visą
kompleksą, gaus 889, 88 Kcal.
Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos – daugiafunkcio
centro direktorė Loreta Daugėlienė „Anykštai“ taip pat gyrė šiai
ugdymo įstaigai maistą tiekiančią
įmonę UAB „Kretingos maistas“.
Pasak L. Daugėlienės, vaikai valgo
šviežią ir įvairų maistą: „Direktores pareigas einu dar neseniai, bet
jokių blogų atsiliepimų apie maistą
negirdėjau. Tikrai daug vaikų valgo valgyklos maistą ir yra patenkinti“.
Valgiaraštyje yra ir įdomiai
skambančių patiekalų pavadinimų,
tad vaikai, reikia manyti, tikrai val-

go įvairiai, pavyzdžiui, meniu yra
įrašytas „kotletas naminiu būdu“,
„valstiečių sriuba su kruopomis ir
grietine“, „raudonas padažas“.
Tinkamą patiekalą ras ir
vegetarai
Pietų kaina moksleiviams vidutiniškai siekia 1,5 Eur. Pasak L. Blažienės, pietų kaina priklauso nuo
to, ar vaikas pasirenka visą pietų
kompleksą ar vieną atskirą patiekalą. „Vaikai turi galimybę rinktis iš
plataus asortimento. Esame pastebėję, kad dauguma vaikų nevalgo
sriubų, nors jų kaina yra apie 0,30
Eur už porciją ir kiekvieną savaitės
dieną siūloma vis kitokios rūšies
sriuba“, – sakė pašnekovė.
Paklausta, kas sudaro meniu
pavyzdžius, L. Blažienė kalbėjo:
„Valgiaraščius ruošia mūsų įmonės
kvalifikuoti specialistai dietologai,
kurie griežtai laikosi visų aktų,
reglamentuojančių vaikų mitybą
ugdymo įstaigose. Maisto kaloringumas, porcijų dydis yra paskaičiuotas pagal amžiaus grupes ir

fiziologines normas.
Rengiant mokyklų valgiaraščius,
didelis dėmesys skiriamas maisto
kokybei ir įvairovei, todėl maisto
produktus ir žaliavas perkame tik
aukščiausios kokybės iš Lietuvoje
veikiančių griežtai atrinktų patikimų tiekėjų, gamintojų ir ūkininkų.
Vaikams gaminame sveiką, visavertį maistą, tenkinantį jų amžių
atitinkančius poreikius. Patiekiamas maistas yra gaminamas ir pateikiamas tą pačią dieną. Valgiaraštis sudaromas penkiolikai dienų,
kiekvienai amžiaus grupei atskirai.
Įtraukta daug įvairių patiekalų, net
vegetariškai besimaitinantys vaikai
turi galimybę kasdien valgyti jiems
tinkamus patiekalus“.
UAB „Kretingos maisto“ atstovė
sakė, kad pirmenybę teikia maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams: „Maistas
verdamas vandenyje ar garuose,
troškinamas. Keletą kartų per dieną pateikiama daržovių ir vaisių.
Karštas pietų patiekalas sudarytas
iš daug baltymų turinčių produktų.
Visus valgiaraščius esame susiderinę su ugdymo įstaigų vadovybe,
tačiau, iškilus poreikiui, mokyklos
vadovų, mokinių, tėvų pageidavimu peržiūrime juos bei įtraukiame
naujus patiekalus ir, kaip reikalauja įstatymai, iš naujo suderiname
su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba“.
Darželinukų mitybos racionas
griežtai reglamentuotas
Tuo tarpu visuose keturiuose
Anykščių miesto darželiuose vaikų maitinimo kaina skaičiuojama
pagal vaiko amžių. Vaikams iki 3
metų maitinimas kainuoja 1,45 Eur,
vaikams nuo 3 metų – 1,74 Eur.
Tiesa, už šias sumas vaikai maitinami tris kartus per dieną. Maistas
kiekvieną dieną yra gaminamas
darželių virtuvėse, o produktų tiekėjai kasmet pasirenkami organizuojant viešuosius pirkimus.
Pasak Anykščių lopšelio-darželio
„Žilvitis“ direktorės Virginijos Padūmienės, maitinant vaikus dar yra

ir išlygų, pavyzdžiui, tėveliai gali nuspręsti, kad vaikas nevalgys pusryčių
ir/ar vakarienės, tada ir mokesčio už
maitinimą kaina bus mažesnė.
Pavyzdžiui, ikimokyklinėse įstaigose yra draudžiamų produktų
sąrašas, ko negalima tiekti vaikams.
Vaikų maitinimui draudžiamos tiekti šios maisto produktų grupės: bulvių, kukurūzų ar kitokie traškučiai,
kiti riebaluose virti, skrudinti ar
spraginti gaminiai; saldainiai; šokoladas ir šokolado gaminiai; konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu,
šokoladu ar kremu; sūrūs gaminiai
(kuriuose druskos daugiau kaip 1
g/100 g; sūryje ir mėsos gaminiuose – daugiau kaip 1,7 g/100 g); 3
maisto produktai bei kramtomoji
guma su maisto priedais; gėrimai,
kurių sudėtyje pridėtinio cukraus
daugiau kaip 5 g/100 g; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; gėrimai
ir maisto produktai, pagaminti iš
(arba kurių sudėtyje yra) kavamedžio pupelių kavos ar jų ekstrakto;
cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai
(kavos pakaitalai); kisieliai; sultinių, padažų koncentratai; rūkyta
žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies
gaminiai; nepramoninės gamybos
konservuoti gaminiai; žlėgtainiai;
mechaniškai atskirta mėsa ir jos
gaminiai; subproduktai ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis);
maisto papildai; maisto produktai,
pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO), arba
maisto produktai, kurių sudėtį įeina
GMO; maisto produktai, į kurių
sudėtį įeina iš dalies hidrinti augaliniai riebalai
Darželinukų tėvai meniu pavyzdžius gali rasti ir darželių internetinėse svetainėse. Pavyzdžiui,
Anykščių lopšelyje –darželyje
„Spindulėlis“ vienos dienos meniu
atrodo taip: pusryčiams – kvietinių
kruopų košė, bandelė su sviestu ir
desertiniu sūriu, arbata, vaisiai, pietums – burokėlių sriuba, dešrelės,
bulvių košė su sviesto ir grietinės
padažu, duona, sulčių gėrimas,
žalių daržovių salotos, vakarienei
– virti varškėčiai su sviesto ir grietinės padažu, vaisinė arbata.

„Autovelda“ – amžinai laikinas vežėjas
(Atkelta iš 1 p.)
Savivaldybės viešųjų pirkimų
komisijos pirmininkas, savivaldybės administracijos direktorės
pavaduotojas Saulius Rasalas
„Anykštai“ sakė, jog konkurso
nugalėtoja tapo nedidelė Vilniuje registruota bendrovė, tačiau ji
nepristatė papildomų reikalautų
dokumentų, todėl konkurso rezultatai buvo anuliuoti.
V. Preidys sakė, kad pagrindinės jo bendrovės pajamos yra
savivaldybės skiriamos lėšos
mokinių pavežėjimui. Jos sudaro
60-70 proc. UAB „Autovelda“
Anykščių rajone uždirbamų pinigų. „Jie galvojo, kad kažkas
ateis ir veš už dyką. Na, negali
taip būti. Kasmet vaikų mažėja,
ir kitų keleivių mažėja. Jei pakvies mus į derybas ir derėsis,
mes vešime toliau“, – „Anykštai“ sakė V. Preidys, akivaizdžiai

leisdamas suprasti, kad savivaldybės kompensacijos, mokamos
vežėjui, turėtų augti.
Verslininkas kategoriškai neigė, kad jis geras pajamas turi
vien iš ilgalaikės autobusų stoties
nuomos. „Susisiekimo ministerija diktuoja kainas. Penki žmonės
turi dirbti stotyje. Stotis mums
yra kaip reikiant nuostolinga“, –
tikino UAB „Autovelda“ direktorius ir savininkas V. Preidys.
Apie situaciją „Anykštos“ pakalbintas Anykščių rajono meras
Kęstutis Tubis sakė: „Kaip mane
informavo Saulius Rasalas, vykdęs pirkimus, jam (V. Preidžiui
– aut. past.) bus duotas leidimas
toliau vykdyti vežimą, nes kol
nėra naujo vežėjo, lieka tas pats.“
„Anykštai“ merą patikinus, jog
V. Preidys nepageidauja dirbti tomis pačiomis sąlygomis K. Tubis
dėstė, kad aiškinsis, ką šiuo klau-

simu padarė savivaldybės administracija „Kadangi S. Rasalas su
direktore atsako už tą temą, paklausiu, ką jie su V. Preidžiu šnekėjo ir kokie galimi sprendimai.“
Meras tikino, kad jis palauksiąs
savivaldybės
administracijos
darbo rezultatų, o tik tuomet jau
įsikiš pats.
„Jis kainas teikė, regis, jau du
kartus. Jeigu įrodytų Tarybai, kad
reikia pakelti įkainius, pateiktų
pakankamai medžiagos, kad reikia kelti kainą... Degalų kaina
juk ženkliai mažėjo, tad vežėjas
turi įrodyti savivaldybei, kodėl
jam būtina kainas kelti. Vienas iš
tokių pagrindų gali būti minimalios algos pakėlimas, tačiau vežėjas turi įrodinėti savivaldybei,
kodėl jis nebegali ankstesnėmis
kainoms vežti“, - tvirtino meras.
Jis tvirtino, kad nediskutuos apie
tai, ar autobusų stotis V. Preidžiui

nuostolinga, ar pelninga, nes neturi nuomonę galinčios pagrįsti
informacijos. Tačiau daugiau nei
prieš dešimtmetį V. Preidžiui išnuomota autobusų stotis merui
džiaugsmo nekelia. „Stoties vaizdas – žemiau kritikos ribų, kai

sutvarkysime A. Vienuolio gatvę, dar liūdniau atrodys stotis“,
– apie pastato išvaizdą kalbėjo
rajono vadovas. O apie autobusų
nuomos sutartį meras sakė: „Labai įtartinai ten buvo padaryta ir
reikia grįžti prie to klausimo.“

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir
geodezijos skyrius atlieka sklypo Nr. 68-2. suprojektuoto Kristinai
Tervydienei, esančio Šlavėnų k., Anykščių sen., Anykščių r., kadastrinius matavimus. Kviečiame atsiliepti gretimo sklypo, kurio kadastrinis
Nr. 3456/0001:277, savininką Stasį Keblą arba įgaliotąjį asmenį dėl
sklypo ribų suderinimo per 10 dienų nuo paskelbimo spaudoje.
Pretenzijas ir pasiūlymus galima pareikšti adresu
J.Biliūno 28-2 Anykščiai, tel. : ( 8 381 ) 52 259, 8 626 36379,
el. p. zita.dikciene@vzf.lt
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-12-08 16 val. atliks
kadastrinius matavimus sklypui, proj. Nr. 621, esančiam Kreivoji g. 7,
Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. Kviečiame dalyvauti ribų
ženklinime gretimo žemės sklypo savininką, kad. Nr. 3410/0001:0128,
Miša Bagdonavičių. Iš anksto prašome susisiekti.
Kontaktinė informacija: Justina Latvytė,
Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius
tel. 8-671- 34977, el.p. justina.latvyte@vzf.lt.
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Palaukiškių elegijos...
Palaukė, palaukės kiškis, palei Uosintos upeliuko dešiniąją pakrantę nukūręs, šile pasislėpęs, nesugaunamas. Nesugaunamas
kaip laikas, kuris nusinešė nežinia kur kaimo šlovę, kai rimtų
karo vyrų čia netrūko ir moterų kantrių nestigo. Kuomet 1923 m.
Lietuvos gyventojus surašinėjo, buvo čia net 26 sodybos, kuriose 95 sodiečiai gyveno. Dabar seniūnijos popieriuose tik sodybos,
vadinamieji ūkiai, surašyti, o žmonių registruota tik šeši.

Palaukiškių senbuvė Danuta Bunienė su anūkais...
Buvo, kaip buvo ...
Neturtingų žmonių, didesnių
kaimų ir Svėdasų miestelio žemių
pakraščių lopinėlių kaimelis sulipdytas, į Uosintos upelio slėnio
pakriaušius įspraustas buvo, bet
žmonių gi smagių čia būta, ir užmojo ir sumanumo, džiaugsmingumo jiems netrūko. Buvo laikai,
kai didesnių kaimų turtingesni į
juos iš aukšto žiūrėdavo, buvo,
kai net jų kaimelį prie savojo
kolchozo prisijungti butėniečiai
nenorėjo, bet palengva viskas
išsilygino, visi vienodi, visi savi
tapo. Buvo čia vyrų narsių - už
tėvynę, už savo įsitikinimus viską metusių, nieko negailėjusių.
Štai bene 1919 m. sovietams užgrobus valdžią vieną svarbiausių
tarybų veikėjų Svėdasuose buvo
toks Niaura, kurį net „karaliumi“
vadindavo. O šis reikalus rimtai
tvarkydavo ir jau kokią vištą ar
kitokio kaimiško gėrio dovanų
priimti už paslaugą nesibodėdavo. Pakakdavo..
Tarpukariu vėl vyrukų užaugo
ir 1941 m. sukilime dalyvavo, ir
savisaugos būriuose tarnavo, pokariu gi miškų frontui lyg nieko ir
nebeliko. Po to buvo kolūkiai. Ilgas laukas nuo senosios Palaukiškių ulytėlės iki brigadininko Povilo Žvirblio sodybos, kitoje pusėje
dar ilgesnis į Niaurų sodybą atsimušantis. Teko tuose laukuose
su kitais mokinukais ir bulves ne
kartą kasti, ir runkelius ravėti, po
to doroti. Tarsi ir ne romantiškos,
bet labai gerai judesius lavinančios prievolės. Plentas, kertantis
kaimelio žemes, jo aukštas pylimas ties kadaise vingrios, kilpuojančios, o dabar į tiesų griovį
įkalintos Vosintos tėkmės plačiu,
erdviu slėniu ir nuolat, tarsi žemė

tautos balsas
„Facebook“ Anykščių rajono
savivaldybės
administracijos
direktorės pavaduotojas Saulius
Rasalas nuolat deda Vilniaus gatvės atkarpos nuo senųjų kapinių
iki SPA centro nuotraukas. Kaip
gražu, kaip šviesu, kaip moder-

drebėtų ar judėtų, suskylinėjanti
kieta asfalto pluta. Mat ištiesino
ne tik upelio vagą, ištiesino ir
istorinį vieškelį, kad viskas greičiau be didesnės poezijos tekėtų
- grioviu vanduo, o keliu - automobilių srautas. Spalvingi gi buvo
to kaimo gyventojai - su rambaus
arklioko traukiamu vežimu nuolat
riedėdavęs Pranas Pranskūnas,
viską gebantis šaltkalvis Antanas
Gavenavičius. Buvo iš to kaimo
daug mūsų kartos jaunimo - net
septynios Juozapo Niauros mergaitės, žinoma, veik visos vyresnės, tik auksaplaukė Milda beveik
bendraamžė. Buvo ir Zobarskų
atžalos - Nataliokai, buvo Gavenavičiai, buvo Pranskūnai, buvo
Bubliai, buvo didžiulė Vilučių
ir kiek menkesnė kitų Zobarskų - Broniaus šeimyna. Šios abi
šeimos vėliau Butėnuos gyventi
persikėlė. Kadaise gausiu pulku mokyklon žygiuodavo, pulke
žaisdavo, nuo skardžių didžiųjų
upelio slėnin švilpiant vėjui rogutėmis leisdavosi, pramogaudavo,
kol suaugo, kol gyvenimas po pasaulį išblaškė.
Kantriosios moterys...
Sunyko kaimelis, mat dauguma senųjų numirė, kai kas ir nelaimingai, net gaisre pražuvusių
buvo. Sodybos pasiliko, tik tolėliau gyvenantys vaikai savaitgaliais ar tik vasaromis atvažiuoja,
dar ir žemelę judina, neapleidžia.
Gal dviejose trobose tebegyvena
nuolat. Pranskūnų gyvenimas tolėliau ir nelabai žinomas, o štai
beveik prie plento gyvuojanti
sodyba žinomesnė. Mat čia ir
vaikučių, ir moterų guvių esti.
Moterys kantriosios...
Nuo plento atitrūkęs lauko

keliukas grakščiu vingiu įveda į jaukiai pilkos spalvos namuko kiemą. Dar ir tvartukas,
daržinėlė, rūsys. Diena, kuomet
užklydau, buvo žvarboka, troboje buvo šilta ir jauku. Vyresnioji moteris plačiai šypsojosi
ir energingai pasakojo apie savo
gyvenimą. Ji iš Šalčininkų rajono, Jurgelionių kaimo prie Deveniškių, iš lenkų krašto. Tad ir
vardas jos neįprastas - Danuta,
su raide A galūnėje, ir tos vietos
žargonu ji puikiausiai kadaise
kalbėdavo. Gal ir dabar pakalbėtų, bet nėra su kuo. Keletą
žodelių. „Prašau: „Ot dec finka,
o delibos paršučiok ni svinka...“
Bet jau pamiršo, tarstelėjo, kad
tėviškėje tebegyvenanti 94-erių
jos motina Stefanija, gal net supyktų, kad nei ji, nei jos vaikai
lenkiškai nebekalba.
Su savo vyru, iš Baisogalos
kilusiu Stasiu Buniu susipažino
Vilniuje, vedę gyveno Baisogaloje, po to atvyko į Svėdasų kolūkį.
Pirma liuobė jaučius Grikiapeliuose, o persikėlę į Palaukiškius
ėmė dirbti fermoje - Stasys vežiku, o ji su seserimi Regina Žibort - melžėjomis. Tuo metu gyvulininkystės darbuotojų jau labai
trūko. Keldovosi apie ketvirtą valandą, nukeliavę arkliu į karvides
Butėnuose pirmiausia išvalydavo
karvių „žlabus“, padalydavo karvutėm miltus, šieną ir tik tuomet
imdavosi melžti. Agregatais, jau
ne rankomis tekdavo pamelžti visą pulką melžiamųjų, viena
melžėja savo grupėje turėdavo
30 - 40 karvių. Buvusi Danuta
pakaitine – pakeisdavusi, išleisdavusi atostogų ar laisvadienių kitas
melžėjas: Eleną Vilutienę, Aldoną
Rimkuvienę, Valę Vilutienę, Nijolę Budreikienę, Vitą Klimienę.
Visokių nuotykių būdavo.
Nors nedažnai - ima ir pasigeria
šėrikai - karvėm paduoti nėra ko,
tai pačios melžėjos ima arklį ir
šieno, siloso, kitų pašarų prisiveža, užtrunka iki vidurnakčio.
Reikia - gyvuliui gi nepasakysi...
Taip ir dirbo visus 11 metų čia kol kolchozai ir bendrovės iširo,
gyvulius ir fermas išsidalijo.
Kasdienis pasaulis
Dabar jau D.Bunienė ir savų
gyvulių nieko nebelaiko - sveikatos nebėra ir dar neapsimoka.
Ne taip seniai tai ožką, tai kelias aveles laikydavo, vis ruošėsi
paukščių įsigyti. Tik baugu nuolat
aplink sodybą besisukinėjančių
laukinių plėšrūnų - lapių, šeškų,
žebenkščių. Kartu gyvena sūnus,
raudonskruostis, geraširdis stambuolis Romaldas bei dukra Jolanta. Bet ir ji neturinti kada - mat
baigė darbo biržos organizuotus
kursus Utenoje, o dabar visą pusmetį reikia atidirbti. Tuos savo du
- tris kilometrus ateina ankstų rytmetį į Svėdasus, sėda į autobusą,
į Anykščius keliauja, kur „Norfo-

Raimondas GUOBIS

Trobelė jaukioji...

Viena iš septynių Niauraičių Danutė Kazlauskienė gyvena Svėdasuose.
Autoriaus nuotr.

Palaukiškių vyrukai apie 1938 m. Iš kairės: Jonas Zobarskas,
Juozas Bublys, Pranas Bublys, Jonas Gražys ir Balys Gražys.
Nuotrauka iš arhyvo.
je“ pardavėja bei salės darbininke darbuojasi. Grįžta sutemose.
Kantri moteris, viską iškenčia, jei
mestų, tektų kažkaip grąžinti lėšas
už mokymus...
Geri žmonės padeda, vaikučiai lavinasi Svėdasuose - Erikas
gal jau septintokas, o Miglutė
dar tik į pirmąją klasę rengiasi.
Visi vasaros laukia, mat Jolanta
bene sėkmingiausia ir kantriausia uogautoja bei grybautoja.
Visus miškus apylinkėse žino,
tad pradeda žemuogėmis, po to
mėlynės, kitos uogos, ne tik sau,
bet ir geriems žmonės tų gardžių
gėrybių prirenka. Grybavimas

taip pat labai tinka ir patinka.
Pastebi, kad vertingi yra ir lepšiai, ūmėdės, bet geriausi grybai
yra voveraitės ir baravykai. Jai
nereikia keltis su saule, net vienuoliktą valandą išėjusi į šilus
sugrįžta su pilnu krepšiu grybų.
Senoji sėdi ant lovos, švelniai
zvimbia televizorius, spalvotais vaizdais į sąmonę smelkiasi
turkiško serialo tęsinys, elektroninį žaisliuką maigo Erikas, o
prie stalo atsisėdusi, nuo kėdės
nukarusiomis kojomis mataruojanti Miglutė pieštukais spalvina
gėlę. Jau ilgu pavasario, šilumos
ir tikro žydėjimo...

Pagaliau šviesu ilsėtis ramybėje...
nu... Tikrai, ir gražu, ir šviesu,
ir modernu, bet gal gerbiamas
savivaldybės darbuotojas norėtų
pasivaikščioti Ramybės, Pušyno
mikrorajonais? Ten juk žmonės
irgi gyvena, ir iš darbų ne visi 17
val. grįžta... Pavyzdžiui, kylant

Šaltupio gatve į kalną dega kas
ketvirta lempa ir taip jau metai iš
metų, ir niekas nesikeičia.
Suprantu, kad prie modernios
ir naujais šviestuvais papuoštos
gatvės sieloms kur kas smagiau
ilsėtis ramybėje, na, dar SPA kli-

entams šviesiau privažiuoti prie
viešbučio, bet negi Anykščiai
orientuojasi tik į tokią publiką
gerindami miesto infrastruktūrą?

Laura M., anykštėnė

Savo nuomonę išsakykite
paskambinę į „Anykštą“
(8-381) 5-82-46.
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Ko nepridarė Dievai, tą žmonės
būtinai pridarys!
Leonas ALESIONKA
Po pasaulio tvano iš Nojaus laivo
išsilaipinę žmonės buvo viena tauta
ir kalbėjo viena kalba. Jie dirbo žemę,
netingėdami gimdė ir augino vaikus,
išmoko statyti namus, tapo architektais ir žymiais skulptoriais, ištobulino
gydymo meną, kibo į mokslus, vis
didėjo skaičiumi ir galybe, savo įtaka. Buvo vieningi kalbėdami ta pačia
kalba, iš pusės žodžio vieni kitus suprasdami ir todėl galingi. Jie lenkėsi
tik vienam Dievui – Jahvei. O šito
velnias Šaitanas niekaip negalėjo pakęsti! Ir paspaudė jis žmogiškosios
puikybės mygtuką: statykit bokštą!
Statykite, jūs galite, iki pat debesų, iki
dangaus, iki Jahvės namų! Tiesiogiai
su Dievu, kaip lygūs su lygiu galėsite
kalbėtis. Patiko idėja žmonėms. Kaip
sumanė – taip ir padarė. Jau bokštas
beveik siekė debesis, kai Dievas, kuriam tokie įžūlūs nekviesti svečiai tik
nervus gadino, nusprendė visus nubausti. „Ir tarė Viešpats: Žiūrėk! Jie
yra viena tauta ir visi kalba ta pačia
kalba. Tai tik jų sumanymų pradžia!
Ką tik užsimos daryti, nieko nebus
jiems negalimo!“( Tekstas iš Biblijos Senojo Testamento Pradžios knygos .)
Prabudo po nakties žmonės ir vienas
kito niekaip nebesupranta. Susiriejo,
susikapojo, po visą pasaulį išsiblaškė
ir kaip jie besistengtų, kaip benorėtų –
iki šiol bendros kalbos surasti ir vienas
kito suprasti nepajėgia.
Ne kitaip ir Lietuvoje! Štai rugsėjo
pabaigoje Lietuvoje smalsuoliai ėmė
ir atliko apklausą, norėdami sužinoti,
ką rusai, lenkai ir kitos tautinės mažumos galvoja apie mūsų kaimynines
valstybes, jų lyderius. Taip pat gyventojų paklausė, kaip jie vertina Rusiją
ir jos prezidentą Vladimirą Putiną, ar
paveikti yra Kremliaus propagandos.
Apklausą atliko ne Anykščiuose ir
ne Dembavoje. Ne! Apklausė Rytų
Lietuvos ir Klaipėdos gyventojus. Rezultatai tokie: 75% apklausos dalyvių
( iš jų 72% rusų ir 64,6% lenkų) neutraliai arba gerai įvertino prezidentą
V.Putiną. O štai Lietuvos prezidentę
D.Grybauskaitę neigiamai įvertino
37,4% rusų ir net 44,4% lenkų.Ypa-

tingai neigiamai ji vertinta Vilniaus ir
Šalčininkų rajonuose.
Nesiimsiu analizuoti tokių apklausos rezultatų priežasčių, tačiau, jei aš
būčiau Lietuvos rusas berniukas ir
mane spauda pliektų už tai, kad vasarą
buvau jaunimo stovykloje Rusijoje,
sportavau, treniravausi ir bendravau su
bendraamžiais tautiečiais, man nepatiktų. Man visiškai nepatiktų, kai matyčiau, kaip į mano mokyklą ateina spec.
tarnybų žmonės ir atlieka kratas bei
kažkokius ten direktorės ir mokytojų
„tardymus“. Dėl manęs. Ar aš ką blogo padariau? Lietuvai gal pakenkiau?
Tose stovyklose aš išgirdau, kad mano
seneliai ir proseneliai nugalėjo Hitlerio
fašizmą, išlaisvino Lietuvą ir Europą
nuo rudojo maro. Man sakė tose stovyklose, kad krauju ir nežmoniška kančia
iškovoti ordinai bei medaliai Didžiąjame Tėvynės kare yra garbingi, kad aš
galiu didžiuotis savo protėviais, nes
jie didvyriai. Gi Lietuvoje man kala į
galvą, kad jie okupantai, griauna jiems
pastatytus paminklus... Kad mano prosenelis, nugalėjęs ir išvijęs iš Rusijos
bjaurybę priešą Napoleoną, o už tai
apdovanotas Šv.Georgijaus ordinu su
juodai – oranžine juostele yra Didvyris
ir jam amžina šlovė! Kad man garbė
prisiminti prosenelį, kad turiu teisę per
šventes prisisegti tą juodai – oranžinę
juostelę. Tuo tarpu iš manęs čia, Lietuvoje, tyčiojamasi, neva aš kolorado
vabalą garbinu... Kodėl gi prezidentė
D.Grybauskaitė nesudrausmina chuliganų seimo narių ir žiniasklaidos? Bet
aš tas rusas berniukas nesu.
O jei aš būčiau Lietuvos lenkų berniukas, ar man patiktų, kaip nuo mano
tėvų ir senelių namų prievarta nulupinėjamos lentelės, kuriose gimtąja
lenkų kalba užrašyti gatvių pavadinimai? Arba parduotuvių, arba kultūros
namų, seklyčių. Argi žodis „sklep“
keiksmažodis? Juk šiais laikais, per
26 Lietuvos nepriklausomybės metus,
net miesteliuose yra pastatyti metaliniai stovai, ant jų pritvirtintos gatvių
pavadinimų (ir kita informacija) lentelės valstybine lietuvių kalba ir niekam
jos neužkliūva. Ant savo namo – ant
savos nuosavybės - aš turiu Konstitucijos man garantuotą teisę pritvirtinti
kokį noriu užrašą, herbą, noriu lenkų,
arabų, noriu kiniečių, dantiraščiu ar
gruzinų raštmenimis. Juk nenulupinėjame nuo bažnyčių lotyniškų užrašų!

pro memoria

Anykščių seniūnijoje
Albina NAVICKIENĖ, gimusi 1933 m., mirė 11 27
Debeikių seniūnijoje
Algirdas Juozas PILKAUSKAS, gimęs 1932 m., mirė 11 21
Jonas Gintautas JUŠKA, gimęs 1935 m., mirė 11 21
Irena MICHAILOVA, gimusi 1934 m., mirė 11 22
Skiemonių seniūnijoje
Ona KVIECINSKIENĖ, gimusi 1933 m., mirė 11 22
Svėdasų seniūnijoje
Rimgaudas DAVAINIS, gimęs 1955 m., mirė 11 23
Ona KULBOKAITĖ, gimusi 1928 m., mirė 11 12
Troškūnų seniūnijoje
Kazys BABICKAS, gimęs 1952 m., mirė 11 24
Benediktas BUDREVIČIUS, gimęs 1931 m., mirė 11 25

gimė

Viltė BRILIŪTĖ, gimusi 11 14

horoskopas

AVINAS. Nevykusiai surizikavę,
galite ilgam prisidaryti problemų. Impulsyvi replika gali netgi išprovokuoti
skyrybas. Diena nėra palanki atsakingiems vizitams bei reikalams, jei nesate linkę diplomatiškai laviruoti.
JAUTIS. Jūsų galvoje bus per daug
sumaišties, kad galėtumėte ką nors racionaliai nuspręsti, sutvarkyti. Galvokite, ką darote, nes šiandieniniai poelgiai neš realias pasekmes. Dėl meilės
ir finansų klysti pavojingiausia.
DVYNIAI. Regis, jums teks bendrauti su žmonėmis, kurie visaip sten-

giasi pabrėžti savo pranašumą arba
yra tokie neadekvatūs, kad sunku rasti
bendrą kalbą. Vakare gali kilti emocinė
įtampa dėl keisto situacijos posūkio,
neblaivaus pašnekovo ar pan.
VĖŽYS. Nerimo gali kelti situacija darbe. Dėl ne iki galo sutvarkytų
ūkinių, techninių reikalų arba darbų
saugos, higienos pažeidimų galimos
problemos. Bus sunku, jei žemesnės
kompetencijos asmenys kels pretenzijas ar kitaip trukdys dirbti.
LIŪTAS. Meilės laivas gali pasvirti
ant šono, jeigu naudositės progomis
pasilinksminti svetimose teritorijose.
Venkite avantiūrų ir aferų, jei nenorite

Ne, aš nesu lenkas berniukas, nes jei
juo būčiau, toks lietuvių elgesys man
nepatiktų ir aš jam priešinčiausi, O jei
aš lietuvos žydas, latvis, totorius ar
baltarusis būčiau? Taigi... Yra apie ką
pamąstyti.
Radau tokią jumoristinę rusų TV
laidą „Mauntshow“ su vedėju Danieliu
Kaigermazovu. Politizuotas tas jo jumoras, pliekia iš peties visus nuo JAV
iki savų Rusijos politikierių, tačiau
elegantiškai ir taip taikliai, kad kartais
niekaip negali nesikvatoti. Ką jau rusai
turi – tai gerą, taiklų specifinį jumorą!
Tai va, tas Danielius sužaidžia žodžiu
“emyratai” ir, tik porą raidžių pakeitęs,
taikliai šauna į dešimtuką. Pavyzdžiui,
Jungtiniai arabų emyratai - tai septynios emyratais vadinamos valstijos,
kurių naftos rezervai yra šešti pagal
dydį pasaulyje ir kurie priskiriami prie
vienų turtingiausių pasaulio šalių! Yra
Emyratai, yra ir „Vymyratai“. Nuo rusiško žodžio „vymyrat“, kas lietuviškai
reiškia išmirti. Taigi mes, trys Pabaltijo valstybiukės, kurias anot Danielio
Kaigermazovo net sunku rasti žemėlapyje, ir esame „vymyratai - išmirėliai“.
Ir negali ant jo pykti! Nuo 3 530 000
gyventojų prieš keletą metų sunykome
iki 2 850 000 2016 m. sausio pirmajai. Tai oficialiai, o kaip iš tikrųjų, jei
kasmet po kokią Uteną, Mažeikius ar
Marijampolę išvažiuoja? Daugiausiai
19 – 25 metų darbingas jaunimas!
Depopuliacija? O gal ne emigracija, o
gal, kaip pastebėjo Vilniaus universiteto profesorius Liudas Truska, tiksliau
ir aiškiau būtų tai vadinti evakuacija? Su pagąsdinimais! Rusai puola!
Drebėkit, puls tuoj, jei ne šiandien tai
rytoj! Štai jums knygelė - instrukcija
“kaip išgyventi rusiškos okupacijos
metu”. Galite net internetu parsisiųsti
ir išmokti mintinai kaip daugybos lentelę arba maldaknygę! Gyventi tokioje
siaubo šalyje, kurią tuoj tuoj okupuos?
Gelbėkitės, evakuacija, bėkite...NATO
gelbėk! Ir bėga iš Tėvynės. Gudriai
sugalvota propagandinė isterija? Labai. Dar neišstudijavau tos instrukcijos
iki galo, todėl nežinau, yra joje ar ne
reikalavimas apsirūpinti pampersais.
Bent jau mūsų super užsienio politiką
vykdantiems asmenims. Manau, praverstų ne tik jiems. Štai kaip mūsų braliukai latviai reagavo į tai, kad prezidento rinkimus JAV laimėjo Donaldas
Trampas. Ogi jų Krašto apsaugos ministerija pasiruošė „iki paskutiniųjų“
gintis nuo rusų. Buvęs Latvijos Krašto
apsaugos ministras Artis Pabriksas
pasakė, kad naujasis JAV prezidentas
D.Trampas, apeidamas Pabaltijo valstybes, sudarys su V.Putinu sutartį ir
vilčių, kad amerikonai gelbės Pabaltijį
nuo rusų, nebėra. Kaip pranešė „The
Washington Post“, tokiai gynybai (susinaikinimui?) įkurtas net dvidešimties
latvių būrys! Juos apginklavo ir dabar
moko. Moko tai moko, tik ko? Kaip
greitai pasiduoti, ar kaip gražiai nu-

mirti? Kad ir prieš telekameras... Jau
geriau apmokytų latviukus, kaip veistis ir daugintis, o tai mūsų kaimynams
jau visai „vymyratas“! Kiek gi beliko
Latvijoje tų mielų braliukų? Skuodžia
iš tėvynės net pasišokėdami...
Tikrai, ko Dievai nepridarė, tą
žmonės būtinai pridarys! Vis per tą
nesusišnekėjimą, per jų nenorą rasti
bendrą kalbą. Ir taip silpną ekonomiką
griauname per visokias mums, kaip
ir lenkams, ES primestas antirusiškas
sankcijas. Štai „Rosselchoznadzoro“
(net nežinau kaip išversti) vadovas
Sergiejus Dankvertas pasiūlė elgtis
su lenkišku pienu taip, kaip Lenkija
elgiasi su paminklais Tarybiniams
kariams. Tokią nuomonę jis išsakė IIIme Tarptautiniame agropramoniniame pieno forume. „Jei per Baltarusiją
firma „Savuškino produktas“ įvežė
100 tūkstančių tonų lenkiško pieno ir
į Rusiją išvežė 105 tūkstančius tonų
pieno produkcijos, tai mes turime sertifikate matyti, kad pienas lenkiškas.“
Kitaip sakant, kaip jūs, panovie, naikinate mūsų karių paminklus, taip mes
naikinsime jūsų pieną. Ir ne tik... Lenkams, kaip ir lietuviams, nenaudinga
tokia ES primesta konfrontacija su Rusija. Kaip jūs kalbatės su mumis, taip
mes kalbėsimės su jumis, vis griežčiau
sako rusai. JAV rinkėjai jau pasakė
savo politiniam elitui, kokios jie nori
JAV geopolitikos. Kandidatas į Prancūzijos prezidentus p. Filonas aiškiai
kalba apie būtinumą susitarti ir bendradarbiauti su Rusija, normaliai vertina bendravimą su V.Putinu. Vargu, ar
„ištikima JAV ir Obamos tarnaitė“ A.
Merkel bus perrinkta kanclere. Pasaulis ir Europa keičiasi. Tik mes, Lietuva
kaip kokiame geopolitikos užpečkyje tūnodami, ir vėl D.Grybauskaitei
į porą skiriame Liną Linkevičių, tą
„Brazausko komjaunuolį“, kuris puikiai įvaldęs antirusišką retoriką ir, atrodo, beviltiškai užstrigęs joje. Pasaulio
politikos traukinys jau stojo ant naujų
permainų bėgių ir įgyja naują pagreitį,
o mes vis dar tebestovime nusenusioje
pakelės stotelėje ir vis nesulaukiame,
kas mūsų senus apšiurusius „politinių nevykėlių“ siauruko vagonus iš
gailesčio prisikabins... Nes mes - lietuviškieji „Vymyratai“! Per 26 valstybingumo atkūrimo metus mes tapome
tik dezertyruojančios pigios darbo jėgos šaltiniu senosioms ES valstybėms.
ES, kuri vis dažniau vadinama Rytų
Europos postkomunistinių valstybių
„Broliškais kapais“. Nei padorios
pensijos, nei žmoniško uždarbio per
šitiek metų. Kiek dar galime aukoti
savo Tėvynę vardan kažkokių ten JAV
ir ES „demokratinių vertybių“, kurių
nepasiklosi, kuriomis neapsiklosi, nei
pats jomis žmoniškai nepasisotinsi, nei
savo vaikų, nei anūkų nepamaitinsi. Ir
iš vis, o kas čia per „vertybės“ ?
O Jahve, o visi pasaulio Dievai!
Gal jau gana bausti Nojaus arkoje iš-

kampas

Apie
didvyrius

Linas BITVINSKAS
Penktadienį mirė 90-ies
metų sulaukęs Kubos revoliucionierius Fidelis Castro. Pusę
amžiaus Kubą valdęs F.Castro
Lietuvoje sulaukia įvairių vertinimų. Stebėdamas reakcijas
suprantu, kiek daug yra garbinančių šitą asmenybę.
Didvyris, pasipriešinęs kapitalizmui, „jankius“ pastatęs į
vietą, romantikas ir t.t. Tačiau
ar ne keista, kad pamirštama,
kaip tas „revoliucionierius“
masiškai naikino sukilusius
prieš jo diktatūrą valstiečius,
masiškai kalino politinius
oponentus, kartu su dar viena
ikona Če Gevara metodiškai
šaudęs nekaltus žmones, galų
gale visą tautą pasmerkęs izoliacijai ir skurdui. Ne veltui po
jo mirties Majamis, kur gyvena gausi kubiečių diaspora,
visą naktį šventė.
Mano supratimu, reikia neturėti sąžinės garbinti ir gerbti
galvažudžius. O kas dar nesupranta, trumpai paaiškinsiu
– paprastai didvyriai ką nors
gelbėja, o ne žudo.
sigelbėjusius, atsigavusius ir taikoje
bei santarvėje gyvenusius, viena kalba kalbėjusius žmones tik už tai, kad
jų protėviai statė kažkokį ten bokštą
iki dangaus! Jau laikas jums ten, užsisėdėjusiems danguje, susitarti, susivienyti ir gražinti pasauliui kalbėjimą
viena - žmonių kalba. Nes jau per ne
lyg dažnai mes, žmonės, atsiduriame
ant visiško, branduolinio susinaikinimo slenksčio. Nes iš tiesų, ko dar nepridarėte jūs, Dievai, tą mes, žmonės,
būtinai ant savo galvos pridarysime!

Teleloto Lošimas nr. 1077 Data: 2016-11-27
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Papildomi prizai: 0209530 1250 Eur 0366482 500 Eur 0390955 5000 Eur 0313978 Automobilis “Fiat Tipo” 029*242 Pakvietimas
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netikėtų pasekmių.
MERGELĖ. Tikriausiai nersitės
iš kailio dėl šeimos, namų, partnerio.
Galbūt jums atrodo, kad tik jūs stengiatės, o kiti abejingai tuo naudojasi ir
tiek. Be to, galvos skausmas dėl finansinių įsipareigojimų paliekamas vien
jums. Regis, jūs klystate.
SVARSTYKLĖS. Santykiai darbe
ar asmeniniame gyvenime nėra visiškai geri. Ypač didelę galią turės žodžiai
ir vos viena užgauli replika gali sugriauti gražius santykius, pasitikėjimą.
SKORPIONAS. Įmanomas pasiekimas, kurio kaina gali būti tokia,
kad džiaugsmą greitai pakeis susirū-

pinimas. Tvarkingai eksploatuokite
techniką, elektros įrangą. Nesivelkite
į aferas, nepiktnaudžiaukite tarnybine
padėtimi.
ŠAULYS. Nusimato užduotis, veikla, kuri bus gana sudėtinga ir gerokai
išvargins, tačiau turės svarbią reikšmę. Galbūt atsikratysite kažko, kas
jus slėgė, trikdė. Vakare svarbu išlikti
tvirtiems, nesutrikti, jeigu atsitiktų kas
nors nenumatyta.
OŽIARAGIS. Pašnekovams atrodys, kad esate subjektyvūs arba ne
viską pasakote. Regis, kažkas už jus
apkalba, šmeižia. Arba jums taip atrodo ir jaučiatės nejaukiai. Svetima pa-

slaptis gali būti svarbus koziris, norint
kažką įrodyti ar suvaldyti.
VANDENIS. Tikėtina, kad prisiimsite lyderio vaidmenį arba tiesiog
pajusite savo įtaką. Tačiau tai ilgai
netruks, jeigu neturite tvirtos pozicijos
bei nuomonės ir negalvojate apie pasekmes. Atsargiau su technika, elektra
bei kelyje.
ŽUVYS. Galite susigadinti dalykinį
įvaizdį, jei mėginsite išsisukti nuo įpareigojimo, atsakomybės. Dėl to viskas
taptų gerokai sudėtingiau nei dabar
yra apskritai jūsų gyvenime. Nei kategoriškas tonas, nei pagieža nepadės
ištaisyti padėties.
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SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-631) 61411,
(8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamas turtas
Brangiai - įvairų mišką arba mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel.: (8-682) 18972, (8-600) 63820.

Automobilius, traktorius (gali
būti su defektais, nevažiuojantys).
Sutvarko dokumentus. Parduoda
autodetales.
Tel.: (8-695) 89890,
(8-625) 99100.
Automobilius, mikroautobusus,
visureigius, motociklus, mopedus,
sunkvežimius.
Tel. (8-628) 07656.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, traktorius.
Tel. (8-629) 10247.
Gyvuliai
Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme
ar išsikirtimui. 2000-10000 Eur/ha.
Gali būti malkinis.
Tel. (8-600) 29417.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   

Mišką išsikirsti arba su žeme.
Sodybą su žeme ir mišku.
Tel. (8-687) 33067.

Atjunkytus mėsinius
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyvenimui.
Tel. (8-698) 49854

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės - miško sklypą gražesnėje
vietoje.
Tel. (8-670) 37592.
Automobiliai
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

įvairūs

Brangiai perka, nuomoja žemės ūkio paskirties žemę Kurklių,
Skiemonių, Debeikių, Kavarsko
apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.
Be tarpininkų arklius, karves
(1,20 Eur/kg), telyčias (1,30 Eur/
kg), bulius (1,50 Eur/kg).
Tel. (8-622) 09326.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel.: (8-656) 24531,
(8-672) 15590.
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. Vandentiekio, kanalizacijos,
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų
kasimas.
Tel. (8-650) 63678.

Paslaugos
Parama kaimo gyventojams
verslo pradžiai nuo 22 000 Eur,
finansavimas 100 proc., tinkami
pareiškėjai iki 29 m. Rengia verslo
planus nuo 800 Eur, konsultuoja.
Tel. (8-673) 88712.

parduoda

Kuras

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820, (8-617) 20473.
Nebrangiai - beržines, juodalksnio malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

siūlo darbą

Burbiškio agroserviso kooperatyvui reikalingi gyvulininkystės
darbuotojai: naktinis sargas - gyvulių varinėtojas bei fermos darbininkai.
Tel. (8-682) 97420.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-603) 40316,
(8-609) 00890.
Kita

Nuoširdžiai dėkoju kaimynams, užjautusiems ir padėjusiems sunkią valandą, į paskutinę kelionę palydint mylimą
seserį Dainą VOSYLIENĘ.
Brolis Rimvydas
PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

UAB „Lašų duona“ - grikius.
Tel. (8-611) 44130.
www.lasai.lt

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

buliukus

Taiso automatines skalbimo mašinas, šaldytuvus. Vyksta į namus,
suteikia garantiją.
Tel. (8-698) 12688.

Kaminų įdėklai. Pristatomi kaminai. Kaminų remontas, skardinimas, kamino angos didinimas.
Stogų dengimas. 20 metų patirtis.
Tel. (8-612) 36705.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Grynaveislius 1,5 mėn. Kaukazo
aviganius.
Tel. (8-601) 44616.
Nuolat ūkininkas - mėsinių kiaulių skerdieną 40-50 kg tik kaimiškai svilintos dujomis. Atvėsintos,
subproduktai. Pristato nemokamai
ir greitai.
Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.

Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

INFORMACIJA apie Anykščių telkinio VII (1) sklypo dalies naujo ploto monomineralinio kvarcinio smėlio išteklių naudojimo atrankos išvadą dėl poveikio
aplinkai vertinimo:
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „Anykščių kvarcas“, Troškūnų g. 5, LT- 29100
Anykščiai; Tel. +370 381 59352, el. p.: info@akvarcas.lt.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Anykščių r. sav. Anykščių telkinio VII (1) sklypo dalies
naujo ploto (3,65 ha) monomineralinio kvarcinio smėlio išteklių naudojimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Anykščių r. sav., Anykščių sen., Šeimyniškių ir Zablackų kaimo
teritorijos, Anykščių telkinio VII (1) sklypo dalies naujas plotas.
4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2016-11-23, Nr. (28.5)-A4-11740).
5. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: AB „Anykščių kvarcas“, Troškūnų
g. 5, LT- 29100 Anykščiai; Tel. +370 381 59352, el. p.: info@akvarcas.lt, per 10 darbo dienų nuo šios
informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val.
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.
Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, aaa@aaa.am.lt, per 20
darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyriuje, adresu Metalo g. 11, LT28217 Utena tel. 8 389 68 784, el. p. aaa@aaa.am.lt, www.gamta.lt ir B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos
pr. 23 (A korpusas) 239 kab., Vilnius, tel. 8 686 42531, faks. (8 5) 2735810 per 10 darbo dienų nuo
šios informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val.

Darbai ištisus metus!!!
Vandens šulinių valymas, remontas. Nuotekų valymo įrenginių
“Traidenis”, “August”, “Feliksnavis” prekyba, montavimas, servisas. Vietinė kanalizacija, vandentiekis. Lietaus, drenažo sistemos.
Prekyba šulinio žiedais, dangčiais,apdailomis. Orapūtės, jų talpos.
Pristatymas.www.suliniuservisas.lt,tel. (8-641) 93058.
Kita

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

Kviečius, miežius, avižas, įvairius pašarinius miltus, sėlenas.
Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 47343,
(8-680) 96778.
Stacionarias grūdų džiovyklas
„Arska“, Antis“, Jaakko“.
Tel. (8-656) 51760.
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IŠ ARTI

vardadieniai

NNN

šiandien
Saturninas, Daujotas, Butvydė, Saturnas.
lapkričio 30 d.

Saulius Rasalas grįš pas
Artūrą Zuoką?

Andriejus, Saugardas, Dovainė,
Andrius, Saugirdas, Saugirdė.
gruodžio 1 d.
Aleksandras, Eligijus, Natalija,
Butigeidas, Algmina.
gruodžio 2 d.
Liucijus, Svirgailas, Milmantė,
Aurelija, Paulina.

mėnulis
lapkričio 29- gruodžio 2 jaunatis

sprintas

redaktorei nežinant

Saulius Rasalas tikina, kad
partijos keitimo sėklą jam
pasėjo lobistas Andrius Romanovskis.
Anykščių savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas,
liberalsąjūdietis Saulius Rasalas
savo „Facebook“-e išreiškė paramą
teisiamam lobistui Andriui Romanovskiui.
„Neteko Andriaus pažinti, kai jis
buvo kovotojas mokykloje. Man di-

džiausią įspūdį padarė, kai jį po ilgo
laiko sutikau viename partijos tarybos posėdyje - jam buvo baisu, kad
bendrapartiečiai gali į partijos renginį atvažiuoti valdiškomis „tačkomis“ . Prisipažintu, nuo tada manyje
užgimė mintis keisti Libcentristus
į Sąjūdiečius.” – parašė S.Rasalas.
Lyg ir gražu, bet tai gali būti ženklas,
jog S. Rasalas vėl keis partiją. Mat
liberalcentristai, „mutavę“ į Lietuvos laisvės sąjungą, prarado įtaką
šalies valdžioje ir savivaldybėse,
taigi ir valdiškų „tačkų“ jie nebeturi.
Liberalų sąjūdis net ir po Eligijaus
Masiulio skandalo turi gerokai daugiau galimybių naudotis tarnybiniu
transportu. O jei yra proga, kas gali
paneigti galimybę, kad kas nors
kada nors juo nepasinaudos. Geriau
nebūtų net galimybės. S. Rasalui priminsime, kad vieno iš paskutinių A.
Zuoko bendražygių Anykščių rajone
derėtų ieškoti Kavarske. Gal seniūnijoje, o gal kavinėje…

Biatlonas. Švedijoje vykstančio pasaulio biatlono taurės varžybų pirmo etapo mišrioje estafetėje sekmadienį Lietuvos rinktinė
buvo aplenkta ratu ir klasifikuota
21-oje vietoje. Lietuvos ketvertas: Tomas Kaukėnas, Natalija
Kočergina, Diana Rasimovičiūtė
bei anykštėnas Vytautas Strolia išnaudojo 13 papildomų šovinių
ir turėjo įveikti tris baudos ratus.
Nugalėjo Norvegijos komanda.
Lietuvos rinktinė aplenkė Kanados, Rumunijos ir Japonijos komandas.
Karatė. Praėjusį savaitgalį,
lapkričio 25 - 26 dienomis, Sofijoje (Bulgarija) vyko 2016 metų
Europos kyokushin karatė jaunučių ir jaunimo čempionatas.
Jaunučių grupėje trečiąją vietą
ir bronzos medalį iškovojo Aušrinė Neniškytė. Mergina mokosi
ir treniruojasi Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje. Antrąją varžybų dieną vyko jaunimo
iki 22 metų kovos. Liudas Vaitiekūnas čempionate užėmė 5-8
vietą. Vaikinas studijuoja Kauno
kolegijoje, treniruojasi Anykščiuose ir Kaune.
Imtynės I. Tarptautiniame moterų imtynių turnyre Liepojoje
(Latvija) nugalėtojos vardą iškovojo Anykščių kūno kultūros ir
sporto centro auklėtinė Viktorija
Buinauskaitė. Ji įveikė keturias
varžoves. Savo svorio kategorijose sidabro medalius laimėjo Vidmantė Kavaliauskaitė (49 kg) ir
Rimgailė Čeponytė (+ 60 kg.).

oras
-2

Imtynės II. Daugpilyje vyko
tarptautinis moterų imtynių turnyras, kuriame puikiai pasirodė
Anykščių kūno kultūros sporto
centro auklėtinės. Pirmą vietą
užėmė Greta Čeponytė (svorio
kategorijoje 69+kg), antrąsias
vietas iškovojo Vidmantė Kavaliauskaitė (sv. kat. iki 45 kg),
Laura Budrevičiūtė (sv. kat. iki
42 kg) ir Viktorija Buinauskaitė
(sv.kat.+69kg).
-5

Kvadratas. „Nykščio namų“
arenoje vyko 5-6 klasių berniukų kvadrato varžybos. Varžybose pirmąją vietą iškovojo

Įėjimas nemokamas

Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo
3 mėn.
EUR

6 mėn. 12 mėn.
EUR
EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“

18.00

36.00

64.00
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

15.00

30.00

„Anykšta“ šeštadieniais

12.00

24.00

A.Vienuolio progimnazijos ekipa, kuri laimėjo visus susitikimus
ir surinko 3 taškus. Antroji vieta
atiteko A. Baranausko pagrindinės mokyklos komandai (2 tšk.),
trečioji – Kavarsko mokyklos komandai (1 tšk.).
Sunkioji atletika. Lapkričio 18
dieną Panevėžyje vyko Regiono
sunkiosios atletikos čempionatas.
Varžybų nugalėtojais tapo anykštėnai: Gytis Klimanskas (sv. kt.
50 kg), Augustas Praspaliauskas
(sv. kt. 56 kg), Tomas Miškeliūnas (sv. kt. 62 kg), Tadas Pocius
(sv. kt. 77 kg), Matas Puodžiūnas
(sv. kt. + 105 kg). Antrąsias vietas užėmė Benjaminas Orlovas ir
Nerijus Misevičius. Trečią vietą
iškovojo Mindaugas Lapinskas
(sv. kt. iki 69 kg).
Krepšinis. Lapkričio 19-20
dienomis ,,Nykščio namų“ sporto salėje vyko krepšinio turnyras
,,Centro taurė-2016“. Jame dalyvavo 2007 m. gimusių berniukų
komandos iš Molėtų, Utenos,
Biržų, Rokiškio ir Anykščių.
Anykščių KKSC jaunieji krepšininkai 25:41 pralaimėjo rokiškėnams ir 32:44 nusileido kaimynams iš Utenos. Rungtynėse su
Biržų SC komanda stipresni buvo
anykštėnai ir šventė pergalę rezultatu 34:24. Dėl 3-iosios vietos
mūsų sportininkai kovojo su molėtiškiais ir pralaimėjo svečiams
32-33. Naudingiausiais žaidėjais
anykštėnų komandoje buvo pripažinti Eitvydas Sriubas ir Matas Niaura. Turnyro nugalėtojais
tapo Rokiškio KKSC krepšininkai, antrąją vietą iškovojo Utenos
DSC komanda, trečiąją – Molėtų
SC komanda.
Krepšinis I. Londone rungtyniaujantis „Anykščių BC“ kolektyvas pasiekė jau trečią sezono
pergalę. Šį kartą net 23 taškų persvara palaužė kitą lietuvių komandą „Sparta BC“. Kaip pasakojo
komandos vadovas Dalius Šližys, pirmoje dvikovos dalyje kova
vyko taškas į tašką, o likus žaisti
dešimt minučių anykštėnai jau pirmavo dviženkle persvara (70:57).
„Anykščių BC“: Aušridas Petraitis
(13 atk.kam., 5 rez.perd.) 27, Tadas Bagdonas (11 atk.kam., 5 rez.
perd.) 25, Edvinas Vaupšas 14.

„Aukštaitiškas formatas“ prenumeratos kainos 2017 metams

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“,
Gedimino g. 32 parduotuvėse arba „Anykštos“
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“

15.00

25.00

45.00

57.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

12.00

20.00

35.00

40.00

„Anykšta“ šeštadieniais

9.00

16.00

25.00

Prenumeratorių
laukia prizai !
Pagrindinis
prenumeratos
prizas -

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
4 numeriai
EUR
„Aukštaitiškas formatas“
8.00

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.
Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29),
pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, www.anyksta.lt
ir www.prenumerata.lt. Prenumeratą priima „Spaudos kelio“
spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810.
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

8.69

17.38

34.75

benzopjūklas „Stihl“ MS 170.

Kiti prizai:
„Fiskars“ firmos sekatorius, peilių rinkinys, sodininko pjūklas, žirklės žuviai, pjūklelis šakoms. Šiuos prizus įsteigė A.
Šimkaus firma – oficialus Mocevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas Anykščiuose.
„Anykštos“ prenumeratoriams atiteks ir Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo prizai – penki 20 eurų čekiai apsipirkti Anykščių
„Senukų“ parduotuvėse bei penki 10 eurų čekiai pirkiniams „Dovanų“ parduotuvėje.
Taip pat prenumeratoriai gaus 10 spalvotų ir šiltų „D“letters“ šalikų, pagamintų UAB „2D Pack“.
„Anykštos“ prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g.29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite savo vardą, pavardę ir adresą.
Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, „Anykštą“ užsisakę ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

