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Gėlynuose siūlo
auginti burokus
ir pomidorus

2 psl.
šiupinys
ŠALIA BARANAUSKO. Sausio 18-ąją, penktadienį, 16 val.
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje (Vyskupo skv.
1) A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus rengia dviejų naujų knygų
sutiktuves. Literatūros popietėje
„Vainikas ant Anykščių: K. Kairys, A. Baranauskas, Maironis“
bus pristatytas Jono MačiulioMaironio poemos „Lietuva“, dedikuotos Antanui Baranauskui,
rankraščio faksimilinis leidimas
ir prof. Skirmanto Valento studija „Net jeigu ir Angelas...: Klemensas Kairys: poezijos ir tremties tekstai“.

Mikrorajonuose Į ligoninę
gatvių priežiūra medikai
gerokai prastesnė vežiojami saugos
Romaldas
GIŽINSKAS, tarnybos
anykštėnas:
automobiliais
„Tas sniego vežimas iš miesto
centro – gryna „pakazucha“.

3 psl.

3 psl.

Maitinimas. Panašu, kad sausis Anykščių viešojo maitinimo
įstaigoms – ypač sudėtingas mėnuo. Duris kuriam laikui užvėrė
dar viena miesto viešojo maitinimo įstaiga. Kavinė – picerija
„Juna“ paskelbė, kad nuo šio pirmadienio nedirbs iki pat vasario
mėnesio pradžios. Metų pradžioje iki pavasario pradžios užsidarė
ir kavinė „Erdvė“.
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Jonas Kadžionis iš Seimo tribūnos
pasakė griežtą kalbą

Ataskaitos.Šią savaitę Anykščių rajono savivaldybės vadovai
pradeda vizitus į seniūnijas, kur
dalyvaus seniūnų veiklos ataskaitų bei 2019 metų veiklos planų pristatymuose visuomenei.
Antradienį toks pristatymas vyks
Traupio, trečiadienį – Kurklių, o
ketvirtadienį – Skiemonių seniūnijose.
Šildymas.Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės komisija
paviešino sausio mėnesio šilumos kainų statistiką Lietuvoje.
UAB „Anykščių šiluma“ su 7,25
ct už kilovatvalandę tarifu tarp
pusšimčio centralizuotos šilumos
gamintojų kainų lentelėje yra 17oje vietoje.

Vaikus siūloma
maitinti čili
troškiniais ir čija
sėklų pudingu

Anykštėnas partizanas Jonas Kadžionis Sibire praleido visus 25 - erius baumės metus ir į Lietuvą
grįžo tik 1978-aisiais. J.Kadžionis partizanavo 1948-1953 metais.
-BNS/ Luko Balandžio nuotr.

„Surink Lietuvą“ - magnetukų sėkmė

Sausio 13- ąją, minint Lietuvos laisvės gynėjų dieną, septyniems buvusiems partizanams
Seime įteikta Laisvės premija.
Tarp apdovanotųjų ir anykštėnas Jonas Kadžionis - Bėda,
skaičiuojantis 91-uosius metus.
„Kodėl iki šiol tebėra kolaborantų vila Vilniuje ir kolaborantų vardais pavadintų
Lietuvos gatvių? Ir galiausiai
žmogus, literatūrinis vandalas,
kuris apvėmė partizanų vadus,
žuvusius už Lietuvos laisvę,
apdovanojamas
literatūrine
premija, tai yra ne literatūrine, atsiprašau, ir ne valstybine,
nacionaline premija. Sakykite,
ką visa tai reiškia Nepriklausomoje Lietuvoje? Kaip pasielgtų
tautinės savigarbos nepraradusios Lenkija ar Izraelis su tais
žmonėmis, kurie tyčiotųsi iš
Katynės ar Holokausto aukų?“,
- iš Seimo tribūnos kalbėjo
J.Kadžionis- Bėda.
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Raimondas GUOBIS

Vasarą startavo Lietuvos šimtmečiui skirtas projektas „Surink Lietuvą“. Žinantm lietuvių pomėgį iš kelionių parsivežti magnetuką
su vaizdeliu ir prilipinti jį prie šaldytuvo durelių, pasiūlyta surinkti Lietuvą - žemėlapį iš magnetinukų. Viena žemėlapio fragmento
dalelė skirta Anykščiams.

Rinkimai. Sausio 18 dieną
Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje vyks rinkimai. Gimnazija
rinks savo prezidentą. Šias pareigas pretenduoja užimti penki
gimnazistai: Dovilė Pakalkaitė,
Žiedė Ovsiukaitė, Kristupas Karčemarskas, Aistė Vilkaitė ir Žygintas Kulvinskas.

Anykštėniškame vaizdelyje Lajų takas, siaurukas ir Puntukas.

Spalvingų magnetukų mozaika „Surink Lietuvą“.

5 psl.

KONKREČIAI

2019 m. sausio 15 d.

Gėlynuose siūlo auginti burokus ir pomidorus

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracija su UAB „Josvainių gėlės“ pasirašė 67 000 Eur vertės sutartį gėlių ir dekoratyvinių augalų sodinukų įsigijimo, gėlynų įrengimo, apželdinimo
ir priežiūros paslaugoms Anykščių mieste. Savivaldybės viešąjį
pirkimą laimėjusi bendrovė garsėja ir netradiciniais sprendimais
– gėlynuose pataria auginti ne tik gėles, bet ir daržoves.
Pagal pasirašytą sutartį Anykščių mieste per metus planuojama
pasodinti 250 kv.m vienmečių
ir 300 kv.m daugiamečių gėlių
horizontaliuose gėlynuose, 100
kv.m. vertikaliame gėlyne, taip
pat pasodinti 260 kv.m svogūninių gėlių, 1040 dekoratyvinių
augalų.
Sutartyje nurodoma, kad UAB
„Josvainių gėlės“ Anykščių miesto gėlynus privalės prižiūrėti septynis mėnesius per metus.
Planuojama, kad savivaldybės
viešąjį pirkimą laimėjusi bendrovė taip pat įrengs 50 kv.m naujų

gėlynų.
UAB „Josvainių gėlės“ interneto svetainėje rašoma, kad „Josvainių gėlės“ „verslo idėja prieš
15 metų gimė lyg ir netyčia, nes
iš pradžių tai buvo paprasčiausias
hobis. Pamačiusi gražesnių gėlių
sėklų pakelį norėdavosi užsiauginti, tuomet ir kilo idėja auginti
ir siūlyti kitiems ir iš to valgyti
kasdieninę duoną. Ūkis po savo
vėliava vienija 3 šeimos narius –
mamą Ireną Marmienę ir jos dukras Liną ir Rasą. Mažesnę dalį
gėlių sėjame iš sėklų ir auginame
savo daigynuose, didesnę – užsi-

Miestą puoš „Josvainių gėlės“.
sakome pas užsienio gėlininkus.“
UAB „Josvainių gėlės“ taip pat
rūpinasi Šiaulių miesto gėlynų
įrengimu ir priežiūra. Bendrovė
puošia ir privačių namų valdas,
teikia apželdinimo, konsultavimo
paslaugas.
Beje, UAB „Josvainių gėlės“

Nuotr. iš josvainiugeles.lt
viena iš savininkių Lina Marmaitė apie gėlininkystę turi netradicinį požiūrį. Duodama interviu laikraščiui „Rinkos aikštė“,
L.Marmaitė pasakojo, kad savo
klientams į gėlynus siūlo sodinti
ne tik gėlės, bet ir burokus, pomidorus.

Pardavinėjamas senojo knygyno pastatas
Buvęs senojo Anykščių knygyno pastatas atsidūrė nekilnojamojo turto agentų rankose. J.Biliūno gatvėje esančios patalpos pirkėjams siūlomos už 150 tūkst. eurų.
Buvusį senąjį Anykščių knygyną
pardavinėja nekilnojamojo turto
agentūra „Kitas požiūris“.
„Parduodamos komercinės patalpos Anykščiuose, Biliūno g. 9
440 kv.m. Pačiame Anykščių miesto centre, kaimynystėje su „Swedbank“. Patogus privažiavimas,
šalia galima patogiai pasistatyti

automobilį”, - pardavimo skelbimuose vardijami parduodamo jau
dešimtmetį apleisto ir nenaudojamo objekto privalumai.
Anykščių rajono savivaldybei
priklausiusį senojo Anykščių knygyno pastatą per Turto banką buvo
įsigijęs verslininkas Viktoras Kaštelionis. Deja, statinio pirkėjas šia-

me pastate jokios veiklos nevykdė,
o kadangi pastatas buvo nenaudojamas ir neprižiūrimas, Anykščių
rajono savivaldybė jo savininką
apmokestino maksimaliais nekilnojamo turto mokesčiais.
2013 metais „Anykšta“ rašė,
kad dabar jau buvęs senojo Anykščių knygyno pastato savininkas
V.Kaštelionis, apžiūrinėdamas įsigytas patalpas, rado užmūrytą 120
kv.m. rūsį.
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Senasis Anykščių knygyno
pastatas po to, kai buvo nupirktas, naujam gyvenimui
per dešimtmetį taip ir nebuvo prikeltas.

Kurs analogų Lietuvoje neturinčią eskpoziciją
Anykščių rajono savivaldybės administracija su VšĮ „Mokyklų
tobulinimo centras“ pasirašė 5000 Eur vertės sutartį parengti
Okuliučiūtės dvarelio ekspozicijos koncepcijai.
Šiuo viešuoju pirkimu siekiama išrinkti interaktyvios istorinės
– meninės ekspozicijos projektą,
skirtą Okuličiūtės dvarelio istorinės atminties aktualizavimui unikaliais, išradingais, inovatyviais
sprendimais bei priemonėmis.
Nurodoma, kad ši eskpozicija privalės būti neturinti analogų visoje
Lietuvoje.
Sutartyje su VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ nurodoma, kad
Okuličiūtės dvarelyje veiks kavinė,

meno kūrinių parduotuvė, čia galimai įsikurs kultūros ir kūrybinių
industrijų klasteris, kūrybinė laboratorija, kultūros inovacijų centras,
menų inkubatorius. Taip pat sutartyje rašoma, kad bus siekiama, jog
Okuličiūtės dvarelis taptų kultūros
edukacijos centru Anykščiuose ir
visame regione.
Okuličiūtės dvarelio rekonstrukcijos darbai bus tęsiami mažiausiai
iki šių metų balandžio mėnesio.
Pernai gruodžio pabaigoje Anykš-

Okuličiūtės dvarelyje rekonstrukcijos metu atkastas rūsys – jį
taip pat ruošiamasi įveiklinti.
čių rajono savivaldybė su UAB
„Kortas“, kuri rekonstruoja dvarelį, pasirašė 78 891 Eur papildomų
darbų sutartį.
Okuličiūtės dvarelio sutvarkymui numatyta išleisti 493 252 Eur.

Laikinąjį darbą gaus mažiau bedarbių
Gruodį posėdžiavusi Anykščių rajono taryba patvirtino Anykščių rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programą. Šiais metais teisę dirbti terminuotus darbus gaus mažiau bedarbių nei pernai.
Šioje programoje numatyta, kad
terminuotus 3 – 6 mėnesių trukmės
darbus Anykščių rajone dirbs apie
70 darbo ieškančių žmonių. Lyginant su 2017 metų užimtumo didinimo programa, šiais metais laikiniems darbams bus įdarbinta šiek
tiek mažiau bedarbių (2018 metais
buvo numatyta, kad dirbs apie 78

asmenys).
Terminuotus darbus galės organizuoti Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančios
įmonės, įstaigos, organizacijos ir
kitos organizacinės struktūros.
Vieno asmens dalyvavimui užimtumo programos veiklose planuojama skirti vidutiniškai 615

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti!
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi
skambinti tel. (8-700) 55400

Eur per mėnesį. Šią sumą sudaro
darbdaviui, įdarbinusiam pagal
darbo sutartį programoje numatytiems terminuotiems darbams atlikti asmenį, mokamos subsidijos
(2018 metais buvo 530 Eur).
Anykščių rajono savivaldybės
2019 metų užimtumo didinimo programoje rašoma, kad 2018 metų spalio 1 d. Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Anykščių skyriuje
buvo registruoti 1 534 bedarbiai, iš
jų ilgalaikių bedarbių – 578 (37,6
proc.). 64 proc. iš visų registruotų
bedarbių gyveno kaime. Bedarbių

Temidės svarstyklės
Mirtis. Sausio 11 dieną apie
20.10 val. Svėdasuose, J. TumoVaižganto g., rastas moters (g.
1934 m.) kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai
nustatyti.

Šių lėšų didžiąją dalį sudaro Europos Sąjungos fondų lėšos, 73 987
Eur projektui skyrė Anykščių rajono savivaldybė.
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Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų Anykščių rajone sudarė 10,9
proc. (šalyje – 8,3 proc.). Jaunų bedarbių iki 29 m. buvo 245, vyresnių
kaip 40 m. – 1 021, vyresnių kaip 50
m. – 688, vyresnių kaip 55 m. – 245.
176 bedarbiai buvo socialinės pašalpos gavėjai, 42 – faktiškai auginantys vaikus iki 8 metų arba neįgalius
vaikus iki 18 metų, 2 asmenys grįžę
iš laisvės atėmimo vietų.
Savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos įgyvendinimui iš valstybės biudžeto bus skirti
232 180 Eur.
Vagystė. Sausio 12 dieną gautas
moters (g. 1959 m.), gyvenančios
Anykščiuose, J. Basanavičiaus g.,
pareiškimas, kad įsibrauta į mirusio tėvo sodybą Troškūnų seniūnijos Stukonių kaime ir pagrobtas
sieninis laikrodis. Padaryta 25 eurų
žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

spektras
Aiškinsis. Teisingumo ministras
Elvinas Jankevičius Pravieniškėse
aiškinsis situaciją dėl vėluojančių
Laisvės atėmimo vietų ligoninės
pareigūnų atlyginimų. „Mane pasiekė informacija, kad dėl neaiškių
priežasčių šios bausmių vykdymo
įstaigos darbuotojams vėluoja atlyginimai. Noriu išsiaiškinti vietoje,
dėl kokių priežasčių laiku nesumokamas darbo užmokestis“, – teigė
E. Jankevičius. Anot ministro,
biudžete skirta pakankamai lėšų
įkalinimo įstaigų pareigūnų darbo
užmokesčiui, bet koks atlyginimų
vėlavimas yra nepateisinamas.
Žlugo. Seime šeštadienį žlugo
sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos siekis pertvarkyti
gydymo įstaigų valdymą bei ministerijai pavaldžių įstaigų tinklą.
Už jo pateiktą įstatymų pakeitimų
paketą balsavo 53 Seimo nariai,
prieš buvo 34, susilaikė 22 parlamentarai.
Projekto nepalaikė ne tik opozicija, bet ir dalis valdančiųjų.
„Nebeateisiu su šiais projektais į
šį Seimą, nes nematau prasmės“, –
po balsavimo pareiškė A. Veryga.
„Labai liūdna, seniai tos reformos
reikia, bent jau valdymą sutvarkyti
ligoninių, skaidrumo įnešti“, – Seimo balsavimą įvertino ministras.
Nepritaria. Finansų ministerija
siūlo nepritarti parlamentarų siūlymui nustatyti 9 proc. pridėtinės
vertės mokesčio (PVM) lengvatą
būtiniausiems maisto produktams.
Tai numatančią Pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo pataisą Seime
pernai rugsėjį įregistravo keturi
socialdarbiečiai –Gediminas Kirkilas, Andrius Palionis, Rimantė
Šalaševičiūtė ir Petras Čimbaras.
Ministerijos parengtame Vyriausybės nutarimo projekte teigiama,
kad lengvata maisto kainų nesumažintų, o valstybės biudžetas per
metus netektų iki 337 mln. eurų
pajamų. „Tam, kad būtų kompensuoti dėl lengvatinio PVM tarifo
nustatymo susidarę valstybės biudžeto pajamų netekimai, maisto
produktų vartojimas turėtų padidėti bent du kartus, o tai nėra tikėtina“, – nurodo Finansų ministerija.
Automatiškai. Nuo kovo daliai pacientų vaistininkai privalės
automatiškai parinkti pigiausius
kompensuojamus vaistus, informuoja Sveikatos apsaugos ministerija. Ministro Aurelijaus Verygos
pasirašytas įsakymas numato, kad
vaistininkai bus įpareigoti pacientams, kuriems kompensuojamasis
vaistas išrašomas pirmą kartą arba
po ilgesnės nei šešių mėnesių pertraukos, išduoti tą vaistą, kurio gamintojas pasiūlė mažiausią kainą
ir laimėjo kainos konkursą. Tokia
tvarka galios tik tiems vaistams,
kuriuos gamina daug gamintojų.
Merai. Kovą vyksiančiuose
tiesioginiuose merų rinkimuose savivaldybių vadovų kėdžių
sieks 14 Seimo narių, daugiausia
– „valstiečių“ ir Liberalų sąjūdžio
narių, patvirtino Vyriausiosios
rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė. „Matyt, Seimo nariai dirbo Seime ir
pamatė konkrečios savivaldybės
problemas, kurias pasiryžę spręsti. Sudėtinga pasakyti. Yra Seimo
narių, kurie kilę nuo tų kraštų, bet
yra ir tokių, kurie pasirenka visai
kitas savivaldybes“, – svarstė L.
Matjošaitytė.

SITUACIJA
IŠ
ARTI

spektras
Kompensacija. Seimas leido
daliai žmonių pakeisti savo valią
ir prašyti už miestuose valstybės
išperkamą jų turėtą žemę kompensuoti lygiaverčiu mišku. Tai gyventojai galės padaryti iki šių metų gegužės. Tokia išimtis galios tik tiems
gyventojams, kurie po 1995 metų
birželio 1–osios pateikė prašymus
atgauti žemę miestuose.
Rūkymas. Seimas vėl leidžiasi į
svarstymus, kur leisti gyventojams
rūkyti, o kur reikėtų uždrausti. Pakeitimais siūloma išplėsti sąrašą
vietų, kur būtų draudžiama rūkyti,
tarp jų – ir daugiabučių balkonuose
bei terasose, jeigu bent vienas namo
gyventojas prieštarautų rūkymui.
Draudimas rūkyti balkonuose negaliotų, jeigu daugiabutyje neatsirastų
rūkymams prieštaraujančių gyventojų. Analogiška tvarka galioja ir
Latvijoje.
Kritika. „Valstiečių“ lyderis
Ramūnas Karbauskis teigia, kad
pataisose dėl draudžiamos informacijos skelbimo bus atsisakoma
nuostatų, galinčių riboti valdžios,
valstybės institucijų kritiką. Politikas patvirtino, kad tai nuspręsta po
konsultacijos su projektą rengusios
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininku Mantu Martišiumi.
„Sutarėme su komisijos (LRTK –
BNS) pirmininku, kad išbrauksime
iš formuluotės tai, kas labiausiai
erzina Lietuvos žiniasklaidą, t. y.
šnekėjimą dėl valdžios kritikos“, –
žurnalistams šeštadienį Seime sakė
R. Karbauskis.
Nemokamai. Kultūros ministerijai (KM) pavaldūs 74 nacionaliniai bei respublikiniai muziejai nuo
sausio kiekvieną paskutinį mėnesio
sekmadienį lankytojus priims nemokamai. Pabrėžiama, kad nemokamas bus įėjimas į muziejų ir jo
ekspozicijų apžiūrėjimas – pageidausiantieji muziejų gidų paslaugų,
norintieji dalyvauti edukacinėse
programose privalės susimokėti.
Mirė. Mirė Lenkijos šiaurinio
Gdansko uostamiesčio meras Pawelas Adamowiczius, kuris sekmadienį vakare buvo subadytas
ant scenos per didelį labdaros koncertą šimtų žmonių akivaizdoje.
53 metų politikas buvo subadytas
peiliu per kasmetinės lėšų rinkimo
akcijos, organizuotos svarbiausios
šalies labdaros organizacijos – Didžiojo šventinės pagalbos koncerto
(WOSP), finalą. Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip užpuolikas
įsiveržė ant scenos ir prišoko prie
P. Adamowicziaus, mojavusio šaltosiomis ugnelėmis kartu su kitais
žmonėmis. Kelis kartus smogęs
peiliu, vyras atsigręžė į minią ir
triumfuodamas iškėlė rankas, bet
greitai buvo parblokštas apsaugininkų ir suimtas.
Privalo. Rusijos užsienio reikalų
ministras Sergejus Lavrovas pirmadienį pareiškė, kad Japonija privalo
pripažinti visas ginčijamas Kurilų
salas Rusijos dalimi, kad galėtų tęstis taikos derybos.
Maskva yra pasirengusi derėtis
dėl taikos susitarimo, jei „Japonija
neginčijamai pripažins visus Antrojo pasaulinio karo rezultatus, įskaitant Rusijos valdžios pripažinimą
pietinėje Kurilų (salų) grandinėje“,
susitikęs su savo kolega iš Japonijos Taro Kono (Taru Konu) sakė
Rusijos užsienio reikalų ministras.
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Į ligoninę medikai vežiojami saugos
tarnybos automobiliais
robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Anykščių ligoninė praėjusių metų pabaigoje pasirašė 3 metų
trukmės 4 389 Eur vertės sutartį su Anykščių rajono tarybos
nario, savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininko Raimundo Razmislavičiaus įkurta UAB „Šerifai“ teikti transporto
paslaugoms. Apsaugininkų automobiliais bus vežiojami Anykščių
ligoninės medikai.
Pagal sutartį UAB „Šerifai“
apsaugai skirtais automobiliais į
Anykščių ligoninę ir iš jos turės
vežti ligoninės specialistus, gavus
atsakingų ligoninės asmenų pranešimus.
Medikai 7 kilometrų spinduliu
iki Anykščių ligoninės privalo
būti atvežami ne ilgiau kaip per
pusvalandį, o ypatingais atvejais
– greičiau. Tokią paslaugą UAB
„Šerifai“ privalės suteikti darbo
dienomis nuo 17 val. vakaro iki 6
val. ryto, o poilsio ir švenčių dienomis – ištisą parą.
Preliminariai apskaičiuota, kad
per 3 metus UAB „Šerifai“ saugos
automobiliais Anykščių ligoninės
medikai galėtų būti vežami 1 140
kartų. Per metus tai sudarytų 380
pavėžėjimų.
Sutartyje nurodyta, kad vieno
Anykščių ligoninės specialisto
pavėžėjimas kainuoja 3,85 Eur.
Kadangi medikus į Anykščių ligoninę ir iš jos bendrovė įsipareigoja vežioti iki 7 kilometrų spinduliu, vieno nuvažiuoto kilometro
kaina – 0,55 ct.
UAB „Šerifai“ vadovas R. Razmislavičius „Anykštai“ prisipažino, kad transporto paslaugą jo

komentarai

bendrovė Anykščių ligoninei teikia jau 3 metus.
„Tų pavežimų nėra daug, tačiau
kadangi mūsų ekipažai nuolat
dirba, tai teikiame tą paslaugą“, sakė R.Razmislavičius.
Pasak R.Razmislavičiaus,
Anykščių ligoninės medikus saugos automobiliais tenka vežti vieną kartą per savaitę ar du kartus
per mėnesį.
„Mums didelių problemų medikus pavežti nesudaro. O jei ligoninė kitu keliu spręstų medikų pavėžėjimo klausimą, tai vairuotojams
už budėjimą reikėtų mokėti. Tai
yra racionalus sprendimas”, - aiškino R.Razmislavičius.
Transporto paslauga – ne vienintelė, kurią Anykščių rajono
tarybos nario R.Razmislavičiaus
UAB „Šerifai“ teikia Anykščių
ligoninei. Bendrovė gruodžio pabaigoje su ligonine pasirašė ir 3
metų trukmės sutartį dėl apsaugos paslaugų. Už šią paslaugą
R.Razmislavičiaus bendrovei bus
sumokėta 909 Eur.
UAB „Šerifai“ yra įsipareigoję
operatyviai reaguoti į Anykščių
ligoninės apsauginę, priešgaisrinę
ir užpuolimo signalizacijas.

Alvydas JANICKAS, anykštėnas:
- Ši tema – tai amžinas neišsprendžiamas rebusas. Jau anekdotu tapę pasakymai, kad „kelininkus žiema visada užklumpa
netikėtai“ arba kad „kelininkams
tinkamai nuvalyti kelius pritrūksta
vos dviejų valandų“. Aišku, ir žiema šiemet krečia šunybes. Ypač
pastarosiosmis dienomis. Tačiau
galime kaltinti kelininkus, galime
pykti ant žiemos, tačiau aš manau,
kad savo saugumu pirmiausia pri-

balsai internete (anyksta.lt):
Nu geras: „Kaip paprastai caro draugo giminaičio ir komiteto steigėjo verslo sandoriai sprendžiasi. Gaila, kad tik tai daroma ligonių kasų pinigais, t.y. visų
mūsų sumokėtų mūsų gydymui jie turi būti naudojami. Nu rimtai čia.”
Korupcija akivaizdi: „Kas gali paneigti, kad tai ne atlygis už lojalumą, būnant tam tikros komisijos pirmininko pozicijoje? Kas gali paneigti, kad tai ne
kyšis už tylėjimą? O konkursas šiai paslaugai ar buvo skelbtas?”
Šerifai: „Ko čia visi taip kaistate dėl kažkokių 4 tūkst. per metus. Žmonės
su savivaldybės įgaliojimais per mėnesį tiek pasidaro. Svarbu turėti fantazijos
ir noro. Gali sugalvoti, kad asfaltas per plonas, gali aiškinti, kad plytelės ne tos
spalvos, gali leist reklaminį gaidį ant pastato sienos su privačios nuosavybės
dalimi nupaišyti, savininkams tik barankos skylę parodydamas.”

Mikrorajonuose gatvių priežiūra gerokai
prastesnė

Užklupus gausiam sniegui Anykščių miesto gatvės užverstos
sniegu.
Praėjusią savaitę sniegas iš Anykščių miesto centro buvo vežamas sunkvežimiais, tačiau miegamuosiuose rajonuose jo pusnys
pūpso ne tik ant šaligatvių, bet ir gatvėse.
Pašnekovų klausėme, ar jie patenkinti gatvių, šaligatvių priežiūra mieste? Ar nepatiria sunkumų dėl sniego gausos parkuoti
automobilius stovėjimo aikštelėse? O gal tvarkyti reikia ne tik
miesto centrą, bet ir miegamuosius rajonus?

Aikštelę atsikasa
patys

Anykščių rajono tarybos narys Raimundas Razmislavičius
mano, kad sprendimas Anykščių ligoninės medikų pavėžėjimą
patikėti jo vadovaujamai saugos bendrovei yra racionalus.

valome pasirūpinti patys. Praėjusį
penktadienį, matyt, daugelis vairuotojų prisimena kaip košmarą.
Ir pačiam pavakare teko važiuoti į
tėviškę keliu Anykščiai-Kurkliai,
o situacija tikrai buvo baisi. Mačiau ir ant stogo apvirtusį automobilį... Kai sninga, pusto, o keliai
– baisūs, patys vairuotojai turime
pasirinkti saugų greitį, nevaidinti „kelių erelių“, o stengtis kaip
įmanoma saugiau pasiekti kelionės tikslą.
Matau, kad mieste yra daug
sniego, tačiau dar nesusidūriau
su nepatogumais privažiuoti prie
kažkokių įstaigų ar parkuotis aikštelėse. Sniego automobilių aikštelėje problemą sprendžiame labai
paprastai – gyvenu viename Žiburio gatvės daugiabučių, turime
savo automobilių stovėjimo aikštelę ir visi kaimynai pakaitomis
ją valome. Taip ir gryname ore
pabūname, ir darbą padarome, ir
pabendraujame. Aišku, iš kelininkų norėtųsi daugiau operatyvumo,
tačiau susidūrę su problema galime ir patys paieškoti būdų, kaip ją
išsepręsti.

Sniego vežimas –
„pakazucha“

gražu, labai tvarkinga... Jeigu jau
kažkas daroma, kodėl to nepadaryti
gerai ir iki galo..?

Sudėtinga
miegamuosiuose
rajonuose

Romaldas GIŽINSKAS, anykštėnas:
- Kelių, gatvių priežiūra – amžinas galvos skausmas. Nesena aktualija – važiuojant Biržinės keliu,
vos pasukus į šalį, pasitinka užrašas:
„Privati teritorija“. Jau pasiekėm tą
lygį, kada važiuoti keliu nebėra galimybių...
O dėl sniego gatvėse... Miegamųjų rajonų gatvėse nuvalyti siauri
ruožai, kuriais tikrai sunku ir važiuoti, ir prasilenkti. Taip pat labai
skiriasi gatvių priežiūra miesto centre ir už jo. Meras dirba sovietiniu
metodu, tai jam, tikriausiai, labai
gerai įaugę į kraują – Maskvoje ar
kituose didmiesčiuose prieš įvairias
šventes būdavo sutvarkomi miesto
centrai, o jau koks vaizdas toliau,
nėra svarbu. Tas sniego vežimas iš
miesto centro – gryna „pakazucha“.
Šio žodžio reikšmė merui, manau,
labai gerai suprantama. Sutvarkykim miesto centrą, dar pastatykim
didžiulį šviečiantį ekraną – labai

Marius ŠIMĖNAS, anykštėnas:
- Keliai ir ypač miesto gatvės
galėtų būti valomos geriau. Ypač
dabar, kai nuolat sninga, kelių ir
gatvių priežiūra turėtų būti prioritetas. Gatvės valomos į kelkraščius
sustumiant sniegą, tačiau tai problemos neišsprendžia – sustumtas
sniegas tik susiaurina važiuojamąją
dalį. Gal dabar, kai to sniego tiek
daug, jį reikėtų vežti ne tik iš centro, bet ir iš kitų gatvių. Didelė problema miegamuosiusoe rajonuose,
kur žmonės automobilius, dažnai ir
ne po vieną, palieka ne aikštelėse,
o tiesiog gatvėje – tokiais atvejais tampa ypač sudėtinga ne tik
prasilenkti dviem mašinoms, bet
didesniu automobiliu ir apskritai
važiuoti.

- ANYKŠTA
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Užkopęs į Everestą, visuomet liks
užkopusiu į Everestą
grazina.s@anyksta.lt
Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Sekmadienį, sausio 13-ąją, Anykščių kultūros centro kino salėje
rodytas islandų režisieriaus Baltasar Kormakur filmas ,,Everestas“. Į šį filmą savo bičiulius pasikvietė psichologė Sveta Smerjeva ir garsusis, dabar Anykščiuose gyvenantis alpinistas Vladas
Vitkauskas.
Prieš filmą alpinistas pasakojo apie savo patirtis kalnuose, o po
filmo rodė savo nuotraukas iš kalnų.

Alpinistas Vladas Vitkauskas sakė, kad žiūrint ,,Everestą“ reikia
įvertinti ir filmo duoklę holivudiškumui - ten, beveik 8000 metrų
aukštyje, alpinistų stovyklose, žmonės nešokinėja ir nesilinksmina dėl paprasčiausios priežasties - išretėjusio deguonies.
Autorės nuotr.

JAV ir Didžiosios Britanijos filmas ,,Everestas“ - apie 1996 metų
tragediją Himalajuose. Į Everestą
tuo pat metu kopė Naujosios Zelandijos ir JAV komercinės ekspedicijos, kurioms besileidžiant nuo
aukščiausios pasaulio viršukalnės
kilo pūga, nusinešusi gyvybes.
Tarp žuvusiųjų ir abiejų ekspedicijų vadovai Robas Hallas ir Scottas
Fischeris.
Alpinistas V. Vitkauskas buvo
pažįstamas su R. Hallu. Ir R. Hallo
vadovaujama ekspedicija, ir V. Vitkauskas į Everestą kopė tuo pačiu
maršrutu.
Alpinistas V.Vitkauskas - pirmasis lietuvis, įkopęs į Everestą
(kalno aukštis 8848 m.), ir vienintelis lietuvis, įkopęs į visų žemynų
aukščiausias viršukalnes bei pirmasis, ten iškėlęs valstybės vėliavą.
Alpinistas V.Vitkauskas į Everestą susiruošė turėdamas kelionės
bilietus, vos 500 dolerių ir milžinišką skolą už kelionę. Lietuvos
trispalvę Everesto viršūnėje jis iškėlė 1993 metų gegužės 10 dieną,
o komercinių ekspedicijų tragedija,
apie kurią sukurtas filmas ,,Everestas“, įvyko 1996 metų gegužės 11
dieną.
V. Vitkauskas kalbėjo, jog jis
pažino Naujosios Zelandijos komandos narius bei galėjo būti ir tos
tragiškosios ekspedicijos dalyviu.
,,Būčiau sutikęs jiems dirbti virėju, bet už ekspediciją vis tiek būtų
reikėję mokėti 60 tūkst. dolerių,”
- kodėl netapo Naujosios Zelandijos komandos nariu, pristatydamas filmą apie Everestą pasakojo
V.Vitkauskas.

Alpinistas pasakojo, jog jis į
aukščiausią pasaulio viršukalnę
įkopė vienas, dar prieš komercinio
alpinizmo įsigalėjimą, vedamas
didžiulio troškimo ir turėdamas
varganą amuniciją. Dabartiniais
laikais, norint nusifotografuoti
aukščiausioje pasaulio viršukalnėje, tereikia turėti daug pinigų.
V.Vitkauskas ironizavo, jog ne tik
tavo daiktus samdyti šerpai į viršukalnę užgabens, bet ir kojas padės
perstatyti.
,,Kalnas sprendžia, ką priimti“, - apie tai, kad šventu Himalajuose vadinamas Everestas (kitas
pavadinimas Džomolungma) yra
ne šiaip aukštas kalnas, kalbėjo V.
Vitkauskas.
Beje, žuvusiųjų kūnai iki šiol
nuo aukščiausio pasaulio kalno
viršaus nėra leidžiami žemyn - alpinistai amžinojo poilsio lieka ten,
kur žuvo. Nes kūnus iš beveik 9
tūkstančių kilometrų aukščio gali
nuleisti tik žmonės : sraigtasparniai dėl išretėjusio oro ir pakitusio
slėgio į tokį aukštį pakilti iki šiol
negali.
Visgi nepalietės, moterų ekspedicijos vadovės, Pasang Lhamu,
kuri žuvo 1993 metais, kūnas nuo
Everesto buvo gabenamas žemyn.
Ši moteris paskelbta nacionaline
didvyre. Šioje ekspedicijoje teko
dalyvauti ir V.Vitkauskui. Už žygį
pargabenant žuvusios alpinistės
kūną V. Vitkauskas buvo apdovanotas ,,Fair play“ taptautinio komiteto Garbės diplomu. Jis to nevadina žygdarbiu, atvirkščiai - mano,
kad gyvo žmogaus rizika vardan
negyvo yra beprotybė... Nes ir be

tokių rizikų statistiškai keturiems,
įkopusiems į Everestą, tenka vienas žuvęs. ,,Kalnas sprendžia,
ką priimti“, - apie tai, kad šventu
Himalajuose vadinamas Everestas
yra ne tik šiaip aukštas kalnas, kalbėjo V. Vitkauskas.
Ir dar - V.Vitkauskas mano, kad
žmonės kalnuose žūsta ne dėl audrų ir lavinų, o tik dėl savo klaidų.
Alpinistas yra įsitikinęs, kad sunkumai, su kuriais žmonės susiduria
ir kalnuose, ir kasdienybėje, yra jų
pačių pasirinkimų pasekmė.,,Jeigu
tavo vertybės - visur išspausti tik
naudos sau, negali tikėtis, kad bus
lengva“, - kalbėjo V. Vitkauskas.
Paklaustas, kaip Everestas pakeitė jo gyvenimą, alpinistas kalbėjo: ,,Grįžau kaip žuvis. Be žvynų.
Grynas. Tačiau gyvenimas kasdienybėje pastato tokius kalnelius,
kad tik laikykis“.
Simboliška, kad susitikimas su
V. Vitkausku ir filmo ,,Everestas“ peržiūra vyko Sausio -13-ąją.
Kalnai visuomet simbolizuoja
laisvę. „Everesto viršukalnėje
praleidau tik kelias minutes. Sunkiausia buvo užrišti Trispalvę.
Kad sumegzčiau sintetinius raištelius, turėjau nusimauti viršutines pirštines. Kai užrišau vėliavą
– ji iškilo ir suplazdėjo juodame
danguje virš Himalajų. Apie ką
tuomet galvojau? Prisiminiau artimuosius, savo vaikus, prisiminiau
seną močiutę, kuri kas vakarą
mažame kambarėlyje meldėsi už
mane, kad sugrįžčiau“, - kalbėjo
alpinistas V. Vitkauskas apie savo
gyvenimo žygį.

Jonas Kadžionis iš Seimo tribūnos pasakė griežtą kalbą
(Atkelta iš 1 psl.)
Po
apdovanojimo
Seime
J.Kadžionis pasakė kalbą, kurioje
kliuvo ir dramaturgui, nacionalinės
premijos laureatui Mariui Ivaškevičiui. Tiesa, dramaturgo pavardės
jis neįvardijo.
Pateikiame J.Kadžiono kalbą
Seime:
,,Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente, gerbiamasis
Seimo Pirmininke, Ministre Pirmininke, ministrai, Seimo nariai,
Laisvės gynėjai, Bažnyčios atstovai ir visi čia esantys žmonės,
kalbėsiu taip, kaip diktuoja tikinčiojo sąžinė ir partizanų garbė.
Bedieviška bolševikinė okupacija
Lietuvai buvo tragiška, ji žudė ne
tik tautos kūną, bet ir sielą, griovė
kryžius, tautos paminklus, šventoves. Šventoves griovė mūsų vaikelių ir jaunimo širdyse. Lietuva
priešinosi, pasaulis nežino analogų, kad tokia maža tautelė dešimt
metų būtų vedusi ginkluotą kovą
su tokia brutalia ir su niekuo nesiskaitančia blogio imperija. Tačiau
ypač didvyriškai gynėsi krikščioniškai išauklėtas Lietuvos kaimas,

tautos balsas
,,Anykšta“ vis rašo apie vilkus
- tai avis papjovė, tai šunis sudraskė. Paskui dar prirašote, kiek
šiemet leista sumedžioti vilkų. Na
niekaip negaliu suprasti, kodėl
vilkai yra tokia didelė vertybė, at-

artojų sūnūs (šį kartą ir dukros) ir
Lietuvos Katalikų bažnyčia.
Tai buvo gražiausias tautos žiedas, kurį okupantai ir kolaborantai
trypė gatvių purve, raistuose, stribynuose ir kalėjimuose. Ačiū Dievui, kad leido partizanų vadams
susirinkti į vieną būrį ir Minaičių
kaime, bunkeryje, parašyti testamentą Lietuvai. Testamentą, kurį
tūkstančiai partizanų patvirtino
savo krauju. Todėl visiems mums
tai turi būti šventa, turi tapti nauju kelrodžiu, deja, kol kas netapo.
Seimas yra tarytum Lietuvos širdis. Kaip norėtųsi, kad šita širdis
būtų sveika, dora ir kilni, atvira
tiesai, grožiui ir gėriui ir uždara bet
kokioms nužmonėjimo srutoms.
Taigi padėk jums, Dieve.
Lietuvoje dar labai daug yra
okupacinių šiukšlių ir puvėsių grybo. Norint apsivalyti, reikia, kad
Lietuvos televizijoje atsirastų laida, panaši į „Atgimimo bangą“, ir
aiškintų Lietuvos žmonėms, kokias
baisias piktadarybes okupantai padarė Lietuvai. Tai būtų balzamas
tautos žaizdoms ir puiki priemonė
okupaciniam grybui naikinti.
Jau 25 metai, kai nebėra oku-

pacinės kariuomenės, tačiau tebėra labai gilus okupacinis įšalas ir
okupacinė dvasia – teismai, prokuratūra tiesiog tyčiojasi iš partizanų.
Partizanų vado Adolfo Ramanausko - Vanago byla buvo vilkinama
24 metus, laukiama, kol išmirs tie,
kurie jį skundė. Taip pat legendinio Lietuvos partizano Antano
Kraujelio padėtis. Dabar man tiesiog nesuprantama, ką reiškia tai,
kad neleidžiama Vilniaus Lukiškių
aikštėje pastatyti Vyčio ženklo?
Sakykite, ar Lietuvai reikalingas
Grūto parkas? Ką reiškia kalbos,
kad savi šaudė į savus? Kodėl iki
šiol tebėra kolaborantų vila Vilniuje ir kolaborantų vardais pavadintų
Lietuvos gatvių? Ir galiausiai žmogus, literatūrinis vandalas, kuris
apvėmė partizanų vadus, žuvusius
už Lietuvos laisvę, apdovanojamas
literatūrine premija, tai yra ne literatūrine, atsiprašau, ir ne valstybine, nacionaline premija. Sakykite,
ką visa tai reiškia Nepriklausomoje
Lietuvoje? Kaip pasielgtų tautinės
savigarbos nepraradusios Lenkija
ar Izraelis su tais žmonėmis, kurie
tyčiotųsi iš Katynės ar Holokausto
aukų? Tikriausiai tokiems vieta tik

Kodėl vilkai yra patys svarbiausi?
rodytų, kad jie gamtoje yra patys
svarbiausi.
Juk akivaizdu, kad net ir leidus
visiems medžiotojams neribotai
šaudyti vilkus, jų iki paskutinio
nesunaikinsi. Liks jų sanitariniam

,,darbui“ dar sočiai. Jeigu neklystu,
kiti medžiojami žvėrys nėra tiek
saugomi. Pavyzdžiui, stirnas medžiotojai šaudo dideliais kiekiais,
jas gaudo ir tie patys vilkai, o šių
gyvūnų populiacija, turbūt, visai

už grotų.
Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente, kreipiuosi į jus
savo ir žuvusiųjų už Lietuvos laisvę partizanų vardu, sustabdykite
tyčiojimąsi iš partizanų ir Lietuvos
valstybės pamatų griovimą.
Poetas Antanas Miškinis rašė:
Nežinom, kiek likimas bus nulėmęs
Ir kiek terios mus įžūli gauja;
Kapai išniekinti bus ir emblemos,
Ir dieviškas paveikslas žmoguje.
Tačiau ne viskas sutemose žuvo,
yra ir gerų žinių Lietuvai. Pirmoji – tai Popiežiaus Pranciškaus
apsilankymas Lietuvoje ir tiesiog
dangaus balso paraginimas laikytis
savųjų šaknų. Tikriausiai ne visi
žmonės žino, kad Popiežių aplankyti Lietuvą paragino Dievo angelas sapne. Jeigu Dievas su mumis,
kas prieš mus?
Ir antroji džiugi žinia – tai nepaprastai iškilmingos kankinio, partizanų vado Adolfo Ramanausko
- Vanago laidotuvės sostinės kapinėse. Tai tarytum pirmosios kregždės, pranašaujančios, kad tikrasis
laisvės pavasaris ateis.
nemažėja.
Lietuviai taip myli ir saugo vilkus, jog juos gal reikėtų paskelbti
šventais gyvūnais - kaip Indijoje
karves. Vilkas būtų šventas, nereikėtų aiškinti, kodėl jų medžioti negalima. Šventas ir yra šventas.

Anykštėnas

Nuo mūsų šauksmo skaldos kalno uolos,
Nuo verksmo verčias marių sietuva;
Nužeminta po Tavo kojų puola
Rūsti Rūpintojėlių Lietuva.
Dieve, padėk tiek daug kentėjusiai mūsų Tėvynei Lietuvai, žudytai, tremtai, spardytai, kankintai,
niekintai ir gaivalingai nepasiduodančiai, kuo greičiau pradėti
išbristi iš okupacinių brūzgynų,
sutemų ir raistų ir pradėti eiti dorybių, tiesos ir šviesos vieškeliais
į pilnąją, tikrąją laisvę ir nepriklausomybę, į galutinį visų mūsų
gyvenimo tikslą – amžinybės uostą.
Taigi, ,,numesk, Tėvyne, rūbą
seną, kurį užvilko svetimi“.
Ačiū.”
Laisvės premija taip pat įteikta skirtingose Lietuvos vietose
kovojusiems partizanams: Jonui
Čeponiui, Juozui Jakavoniui,
Bronislavui Juospaičiui, Vytautui
Balsiui, Jonui Abukauskui, Juozui
Mociui. Septyni asmenys parinkti
kaip viso laisvės kovos sąjūdžio
simboliai.

-ANYKŠTA

Savo nuomonę išsakykite
paskambinę į „Anykštą“
(8-381) 5-82-46.

SITUACIJA

specialistas pataria

Kaip saugiai
vaikščioti ledu

Pavieniams žmonėms ant ledo
lipti saugu, kai jo storis yra didesnis kaip 7 cm, o kad jis išlaikytų
grupę žmonių, jo storis turi būti
ne mažesnis kaip 12 cm.
Ledo storį galite išmatuoti išgręžę
skylę lede žvejybiniu grąžtu arba prakirtę ledą kirtikliu. Taip pat informaciją apie pagrindinių ežerų ledo storį
galite rasti žvejams skirtose interneto svetainėse. Įsidėmėkite, kad ledo
storis ne visur yra vienodas. Dažnai
jis būna plonesnis tose vietose, kur
įšąla medžiai, medžių šakos, krūmai,
nendrės, taip pat arčiau kranto ir ten,
kur įteka šaltiniai ar upeliai, neseniai
buvo iškirstos eketės.
Dėl srovės, nevienodo upės dugno
reljefo kai kurios vietos išvis neužšąla, susidaro sunkiai pastebimų properšų. Tekančiame vandenyje ledas
nebūna vientisas, jis susidaro iš atskirų ledo fragmentų, sušalusio sniego.
Todėl ant upės ledo rekomenduojame
apskritai nelipti, nes yra didelis pavojus įlūžti. Be to, ištikus nelaimei, yra
labai maža tikimybė išsigelbėti, nes
srovė nelaimėlį gali greitai patraukti
po ledu.
Prieš lipdami ant ledo būtinai įvertinkite visą užšalusio vandens telkinio
vaizdą. Tvirtas ledas yra mėlyno arba
žalio atspalvio, o matinės baltos spalvos arba geltono atspalvio ledas yra
netvirtas.
Eidami ant ledo su grupe žmonių
laikykitės atstumo, nes didelis žmonių susibūrimas vienoje vietoje didina įlūžimo riziką. Nepalikite vaikų
be priežiūros. Ant ledo eikite tik šviesiuoju paros metu, kad galėtumėte
pamatyti visas pavojingas zonas. Taip
pat apie planuojamą pramogą ant ledo
nepamirškite pranešti artimiesiems.
Neleiskite ant ledo mažamečių vaikų vienų, be suaugusiųjų priežiūros!
Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių ar
neatsargaus elgesio įvyktų nelaimė,
būkite pasiruošę neatidėliotiniems
veiksmams bei iš anksto su gelbėjimo
ir gelbėjimosi metodais supažindinkite kartu einančius vaikus.
Įlūžus ledui, nepasiduokite panikai
ir karštligiškai nesikabinkite už ledo
krašto, nes jis lūžinės, o jūs prarasite
jėgas.
Bandykite „užplaukti ant ledo“
laikydamiesi ant vandens paviršiaus,
irdamiesi kojomis ir artėdami prie
tvirtesnio ledo.
Iš lėto ropškitės ant ledo pirmiausia
plačiai ištiestomis rankomis ir krūtine, po to kojomis viena po kitos. Pabandykite nusiauti sunkius ir slidžius
batus, jei jie trukdo užlipti ant ledo.
Drabužių nenusivilkite – jie apsaugo
kūną nuo šalto vandens ir ledo.
Užlipę ant ledo kuo plačiau paskirstykite savo kūno svorį. Atsargiai
nusiridenkite kuo toliau nuo eketės.
Šliaužkite į tą kranto pusę, iš kurios
atėjote. Ant kojų stokitės tik išlipę ant
kranto.
Išlipę į krantą, kuo greičiau bėkite
ieškoti reikiamos pagalbos: persirengti sausais drabužiais, sušilti, išgerti arbatos, kreipkitės į medikus.

Pranešimas spaudai
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Vaikus siūloma maitinti čili troškiniais
daiva.g@anyksta.lt
ir čija sėklų pudingu
Daiva GOŠTAUTAITĖ

Nuo šių mokslo metų pradžios šalies ugdymo įstaigų valgiarščiuose nebeliko „blogų“ patiekalų
– daug cukraus, druskos turinčių produktų, riebių padažų, kepsnių, apvoliotų džiūvėsėliuose, patiekalų gamybai naudojama daugiau ankštinių, raugintų, šviežių daržovių, sultis pakeitė vanduo ar
nesaldinta arbata.
Prasidėjus naujiesiems metams, patiekalų receptūra tapo dar įvairesnė. Apie tai kalba ir Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Pagalienė.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro direktorė Lina Pagalienė sako, kad sveikesnis
meniu turėtų vaikams padėti
augti sveikesniems.
Sveikesnis darželinukams bei
moksleiviams siūlytas meniu
buvo vertinamas įvairiai – vieni
vaikai greitai pamėgo naujus patiekalus, kiti, užuot valgę ugdymo
įstaigų valgyklose ruoštą maistą,
iš namų nešdavosi pietus dėžutėse.
Beje, viena anykštėnė, trijų vaikų mama, liko nemaloniai nustebinta, kai per dukros gimtadienį
į darželį nunešusi tortą sulaukė
kai kurių mamų kritikos. „Aš
esu už sveiką mitybą, bet kraštutinumai yra blogai. Yra mūsų
grupėje mamų, kurios auklėtojas
yra įspėjusios, kad jų vaikams neduotų jokių saldumynų. Tegul jos
savo vaikus maitina kaip tik nori,
bet kodėl mano vaikas per savo
gimtadienį su draugais negali suvalgyti torto? Aš turiu gerbti ir
toleruoti kitaip mąstančius, kitaip
valgančius, bet kodėl esu įžeidinėjama dėl savo pažiūrų. Tikrai
nemanau, kad nuo torto gabaliuko
vaikui kas nors atsitiks. Bet kiekvienas tegul elgiasi kaip nori...
Argi dėl to, kad aš savo vaikams
nedraudžiu suvalgyti torto, esu
blogesnė mama nei ta, kuri vaiką
maitina grūdais ir daržovėmis?“ –
kalbėjo anykštėnė.
Nuo šių metų pradžios į vaikų
meniu įtraukta dar daugiau patiekalų, kurie, jų kūrėjų nuomone,
turėtų patenkinti net išrankiausių
vaikų poreikius. Maistą vaikams

„Šios pertvarkos pliusas, kad
vaikai po truputį įpranta gerti vandenį,“ – sakė Anykščių
A. Baranausko pagrindinės
mokyklos mokytoja Elena
Bražiūnienė.

Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos direktorė
Dalia Kūgienė teigė, kad nusiskundimų dėl pasikeitusios
maitinimo tvarkos nesulaukė
nei iš mokinių, nei iš tėvelių.

ruošiantiems virėjams pasiūlyta šimtas naujų patiekalų. Tarp
jų – ir ypač egzotiškai skambantys: čija sėklų pudingas, burokėlių maltinukai, trinta pastarnokų
sriuba ir t.t.
Anykščių rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro direktorė L. Pagalienė, paklausta, ar
naujieji patiekalai tikrai bus mokinių sutikti su džiaugsmu, sakė:
„Sveikatos apsaugos ministerija
(SAM) kartu su Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių
asociacija (RLVVKA) parengė
patiekalų receptūras, kuriomis
nemokamai gali naudotis šalies
ugdymo įstaigos – bendrojo lavinimo mokyklos, organizuodamos
vaikų mitybą. Džiugu, kad vaikų
sveikatai ir mitybai ypatingą dėmesį skiria ne tik LR sveikatos
apsaugos ministerija, bet ir mitybos ekspertai – virtuvės šefai, dietologai bei kiti specialistai, kurie
parodė geranorišką iniciatyvą ir
neatlygintinai parengė patiekalų
receptus ir gamybos aprašymus.
Nuo šiol receptai šalies ugdymo
įstaigoms – nemokami ir viešai
prieinami SAM interneto svetainėje“.
Pašnekovė teigiamai vertino
pasikeitusį vaikų meniu: „Apklausus Anykščių rajone esančių bendrojo lavinimo mokyklų
specialistus,
organizuojančius
mitybą, paaiškėjo, kad šiuo metu

neketinama keisti iki šiol parengtų receptūrų. Be to, mokyklų valgyklų darbuotojai pastebėjo, kad
valgančių vaikų, praeitais metais
įsigaliojus naujam Vaikų maitinimo tvarkos aprašui, nesumažėjo.
Daugelis vaikų noriai valgo mokyklų valgyklose, o vaikų lėkštėse vis mažiau lieka nesuvalgyto
maisto.
Maisto vartojimas ir skonio jutimas priklauso nuo mitybos įpročių. Deja, dėl didelio užimtumo ir
daugybės rūpesčių kasdieniniame
gyvenime tėvams neretai pritrūksta laiko, o kartais gal ir noro gaminti namuose, todėl vaikai turi
gerą galimybę gauti šviežiai pagamintą, šiltą ir visavertį maistą
mokyklose. O mokyklose dažnai
vaikai nesirenka tų produktų ar
patiekalų, kurių neįpratę vartoti
namuose, savo šeimose, pvz. moliūgų, cukinijų ar košių su tokiais
priedais, kaip džiovinti abrikosai,
saulėgrąžų daigai ir panašių, todėl
kritiškai vertinami ir kai kurie patiekalai naujai parengtose receptūrose, pvz. čija sėklų pudingas,
pastarnokų sriuba ir panašūs“.
Apie pasikeitusį vaikų maitinimą kalbėjo, savo nuomonę išreiškė ir Anykščių A. Baranausko
pagrindinės mokyklos direktorė
Dalia Kūgienė. Paklausta, kokių
atsiliepimų dėl naujos maitinimo
tvarkos jau teko išgirsti, Anykščių A. Baranausko pagrindinės

mokyklos direktorė Dalia Kūgienė sakė: „Mūsų mokykloje maitinimas organizuojamas pagal mitybos specialistų rekomendacijas,
sumažėjo sveikatai nepalankių
produktų ir gėrimų. Maitinantis
pagal naująją tvarką nesame gavę
nusiskundimų nei iš tėvų, nei iš
mokinių dėl patiekalų kokybės
ar įvairovės. Kai kurie tėvai domėjosi pasikeitimais ir apsilankė
valgykloje, kad pamatytų realią
situaciją“.
Sveikesniu meniu džiaugėsi ir
Anykščių pagrindinės mokyklos
pradinių klasių mokytoja Elena Bražiūnienė. „Man naujasis
meniu patinka kur kas labiau. Jis
labiau atitinka ir mano maitinimosi įpročius. Teigiamai vertinu,
kad ruošiant patiekalus dedama
mažiau druskos, cukraus, nebegaminami įvairūs riebūs padažai.
Pradžioje vaikams gal ir buvo
keista, kad iš meniu dingo saldinta arbata, bet už tai dabar jie
mielai geria vandenį. Mokyklos
valgykloje visada stovi ąsočiai
su vandeniu, todėl bet kada gali
atsigerti. Maistas taip pat tapo gerokai įvairesnis. Kasdien siūloma
rinktis iš 4-5 pagrindinių patiekalų. Pavyzdžiui, vaikams siūlomas
žuvies maltinukas – jis pagamintas ir patiektas taip, kad net nelabai žuvį mėgstantys vaikai jį
suvalgo. Valgyklos darbuotojos
kreipia dėmesį į kiekvieno vaiko pageidavimus – visada jų paklausia, su kokiomis kruopomis
ar daržovėmis valgantysis norėtų
pirkti pietus. Gal kiek „sunkiau“
sekasi su šviežiomis daržovėmis
– vaikai buvo įpratę jas valgyti
gausiai pagardintas majonezu ar
kitais riebiais padažais, dabar jos
siūlomos tik su aliejumi arba visai be nieko,“ – kalbėjo trečiokų
klasės mokytoja.
Na, o naujosiose patiekalų
technologinėse lentelėse siūloma,
ką vaikams gaminti pusryčiams,
priešpiečiams, pietums, taip pat
užkandžių ir gėrimų sąrašai.
Pusryčiams siūlomos įvairiausios košės, omletas su daržovėmis. Tačiau jau skaitant
rekomenduojamų sriubų, pagrindinių patiekalą sąrašą, galima
būtų svarstyti, ar visų išvardytų
patiekalų sudėtis yra maistinga,
lengvai virškinama ir panašiai. Ar
kepinti svogūnai gerai, ar blogai?
Siūloma vaikams virti pastarnokų sriubą su kepintais svogūnais.
Pagrindiniam patiekalui siūlomas
ispaniškas aitriųjų paprikų (čili)
troškinys, taip pat - įdarytos paprikos. Vaikams rekomenduojama gerti, pvz., avižų gėrimą.

„Surink Lietuvą“ - magnetukų sėkmė
(Atkelta iš 1 psl.)
Didžiulio pasisekimo sulaukusios idėjos autorė Ukmergės
turizmo ir verslo informacinio
centro vadovė Lina Baublienė, o
jos sumanymą bene per devynis
mėnesius įgyvendino dailininkė
Eglė Zubkovienė.
Šešios dešimtys spalvingų, su
simboliais, vaizdais, būdingais
tam ar kitam regionui, magnetukų
pabrėžia krašto išskirtinumą.

Ženklelyje su Varėna stiebiasi
grybai, Širvintos puikuojasi Kernavės piliakalniais, Ignalina vaizduojama korio tinkle su Palūšės
bažnyčia, Vilniuje - šalia ištiestos
verbos, Gedimino bokšto staugia
geležinis Vilkas, Nidoje - mąslus Vytautas Kernagis, Telšiuose
visu ūgiu stovi žemaitiška meška,
Ukmergė puikuojasi metaliniais
takais ir šviestuvais apkarstytu
piliakalniu, Panevėžyje raguotą
galvą kelia stumbras, Kupiškyje

- bažnyčia, nuometu pasipuošusi aukštaitė ir „Parduotų vasarų“
piemenėlis, Molėtus garsina iš
žvaigždynų nusileidęs marsietis,
Rokiškyje aplink gardų sūrį - ir
karvės, ir katinai. Anykščius garsina mažasis traukinukas, Lajų
takas ir Puntuko akmuo.
Surinkti tuos vaizdelius ne
taip jau paprasta, nes kiekvieno
magnetuko reikia ieškoti būtent
tame mieste, kuris jame ir pavaizduotas. Tad tam, kad surinktum

spalvingą mozaiką, reikia keliauti
arba susirasti bičiulių, kad vieną
ar kitą geidžiamą vaizdelį „sumedžiotų“. Kartais ištinka nesėkmės,
nes magnetukus platinantys turizmo informacijos centrai ima ir
jų pritrūksta, tenka laukti naujos
siuntos.
Pasak Anykščių TIC darbuotojų,
jos jau išplatino daugiau negu tris
tūkstančius magnetukų ir tai, be jokios abejonės, pats populiariausias
suvenyras su mūsų miestu.

MOZAIKA

MOZAIKA
Vatikanas įsteigė sporto
komandą iš šveicarų gvardiečių
ir kunigų
Vatikanas įsteigė savo oficialią
sporto komandą „Vatikano atletika“, pranešta ketvirtadienį.
Pirmieji akredituoti jos nariai
yra maždaug 60 bėgikų – šveicarų gvardiečiai, kunigai, farmacininkai ir net 62 metų profesorius,
dirbantis Vatikano apaštališkojoje
bibliotekoje.
Vatikanas ir Italijos olimpinis
komitetas pasirašė susitarimą dėl
šios komandos įsteigimo ir priklausymo Italijos atletikos asociacijai. Naujoji komanda tikisi
varžytis tarptautinėse varžybose,
įskaitant mažųjų valstybių žaidynes ir Viduržemio jūros žaidynes.
Komandos įsteigimo ceremonijoje dalyvavo jos nariai mėlynais
sportiniais kostiumais su Vatikano
herbu.
Ši iniciatyva yra dalis seniai
vykdomos Vatikano politikos propaguoti sportą kaip dialogo, taikos
ir solidarumo įrankį.
Delio karvės ir senjorai galės
apsigyventi kartu
Delis planuoja įkurti specialius
namus pagyvenusiems žmonėms
ir kai kurioms iš tūkstančių šio
didmiesčio karvių – tai naujas gy-

sprintas
Krepšinis I. Anykščių ,,KKSCElmis“ RKL B diviziono varžybose penktadienį išvykoje 71-74
pralaimėjo ,,Kaišiadorys-Savingė“ ekipai. T.Jodelis pelnė 18,
I.Raščius -12 taškų. ,,KKSC-Elmis“ RKL B diviziono B grupėje
užima 8-ąją vietą (9 pergalės, 7
pralaimėjimai).
Slidinėjimas. Savaitgalį Madonoje vyko atviras Latvijos slidinėjimo čempionatas, kuriame dalyvavo Latvijos, Estijos ir Lietuvos
sportininkai, o tarp jų - ir Anykščių
KKSC slidininkai. Sprinto rungtyje
klasikiniu stiliumi puikiai pasirodė
Jaunius Drūsys - jis buvo greičiau-

savaitgalio diskusija

vūnų gerovės vajus, kuriuo taip pat
siekiama sumažinti beždžionių ir
valkataujančių šunų skaičių.
Trečiadienį pristatydamas programą vietos plėtros ministras
Gopalas Rai sakė, kad „karvės ir
senjorai gyvens šalia, rūpindamiesi
vieni kitais“.
Pirmoji tokia įstaiga planuojama
Delio pietvakariuose.
„Kai karvė nebeduoda pieno,
žmonės palieka ją ir ji atsiduria
karvių prieglaudoje. Panašiai apleidžiami ir į senelių namus išsiunčiami seni žmonės, net iš turtingų
šeimų“, – vietos žiniasklaidai sakė
G. Rai.
Tarp kitų programos žingsnių
bus visur esančių ir kartais pavojų
keliančių miesto beždžionių „gimstamumo kontrolės“ priemonės,
valkataujančių šunų sterilizavimas
ir elektroninės mikroschemos karvėms bei augintiniams.
Be to, žmonės, nebegalintys pasirūpinti savo karvėmis, galės už
nedidelį mokestį apgyvendinti jas
specialiuose centruose.
Delio gatvėse dažnai pamatysi
karvių, trukdančių eismui ir ėdančių atliekas. 2014 metais į valdžią
atėjus hinduistų nacionalistų premjero Narendros Modi dešiniojo
sparno partijai „Bharatiya Janata“
(BJP), hinduistams šventos karvės
įgijo kone labai svarbių asmenų
statusą.
sias vyrų grupėje ir tapo Latvijos
čempionu. Varžybose laisvu stiliumi savo amžiaus grupėse Edvinas
Šimonutis finišavo antras, Fausta
Repečkaitė - pirma, Eglė Savickaitė - antra. Šiame turnyre baigėsi
atranka į Lietuvos jaunių rinktinę,
kuri vasario mėnesį dalyvaus Europos jaunių olimpiniame festivalyje Sarajeve. Teisę dalyvauti šiose
varžybose iškovojo Jono Biliūno
gimnazijos atstovai Fausta Repečkaitė ir Edvinas Šimonutis.
Krepšinis II. Sausio 12-13
dienomis buvo sužaisti penktojo
Anykščių rajono krepšinio pirmenybių turo susitikimai. Penktąją
pergalę iš eilės pasiekė ,,Cosmos“
komanda, kuri 90:69 privertė pa-
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A. Skardžius atsiprašo dėl
provokuojančio plakato
„Gabrielius“

Prieštaringai vertinamam Rusijos meno performansų atlikėjui Piotrui Pavlenskiui Paryžiaus
teismas ketvirtadienį dėl Prancūzijos banko pastato padegimo
2017 metų rugsėjį skyrė įkalinimą
trejiems metams, kurių dveji paskirti lygtinai, pranešė Prancūzijos žiniasklaida.
Negana to, jis gali būti išvis paleistas, nes jau buvo sulaikytas 11
mėnesių.
Baigiamojoje kalboje P. Pavlenskis ragino pašalinti Prancūzijos centrinio banko skyrių iš Paryžiaus Bastilijos aikštės ir sveikino
„geltonųjų liemenių“ judėjimą.
Be P. Pavlenskio, ant Teisingumo rūmų teisiamųjų suolo ketvirtadienį atsidūrė jo buvusi partnerė
Oksana Šalygina.
Abu atsakovai buvo apkaltinti
„turto sugadinimu pavojų žmonių
gyvybėms keliančiu būdu“.
2017 metų pabaigoje politinį
prieglobstį Prancūzijoje gavęs P.
Pavlenskis padegė Bastilijos aikš-

tėje esantį Prancūzijos centrinio
banko vieną iš skyrių. Policija
sulaikė rusą ir jo partnerę vietoje, kur buvo atlikta akcija. Vėliau
menininkas paaiškino, kad šio
performanso tikslas buvo sukelti
„revoliucijos gaisrą“ visame pasaulyje.
„Prancūzijos bankas užėmė
vietą Bastilijos aikštėję, o bankininkai užėmė monarchų vietą.
Didžioji Prancūzijos revoliucija
pavertė Prancūziją laisvės simboliu visam pasauliui... Revoliucinės Prancūzijos atgimimas
sukels revoliucijos gaisrą visame
pasaulyje“, – tuomet pareiškė P.
Pavlenskis.
2018 metų pradžioje O. Šalygina buvo paleista už užstatą.
Pats menininkas buvo paleistas iš
areštinės pernai rugsėjį. Teismas
įpareigojo jį pareikalavus rodytis
policijos nuovadoje.
P. Pavlenskis žinomas savo performansais, neretais susijusiais su
savęs žalojimu. Per vieną naujausių savo akcijų jis padegė Maskvos Lubiankos aikštėje esančio
Federalinės saugumo tarnybos
(FSB) pastato duris. Už tai jam
buvo skirta 500 tūkst. rublių (6,5
tūkst. eurų) bauda.
Tačiau labiausiai jis yra žinomas dėl 2013 metais surengto performanso Maskvos Raudonojoje
aikštėje, kai prikalė vinimis prie
grindinio savo kapšelį.
Pernai sausį paaiškėjo, kad P.
Pavlenskis išvyko į Prancūziją,
nes būgštavo, kad Rusijoje jam
galėjo būti neteisėtai iškelta baudžiamoji byla.

siduoti ,,Troškūnus“. Titulą ginanti ekipa pataikė 13 tritaškių,
o vien S.Butkys - 7 tolimus metimus. Rezultatai: ,,Svėdasai“
(A.Jakštonis ir M.Trumpickas
po 21) - ,,Traupis“ (D.Kiela 30,
A.Keraitis 10) 99:65, ,,Teradenta“ (D.Radžiūnas ir I.Raščius po
17) - ,,Taifūnas“ (T.Bagdonas 24,
T.Jodelis 10) 51:63, ,,Troškūnai“
(T.Urbonas 24, V.Peleckas 19) ,,Cosmos“ (G.Žiukas 29, S.Butkys
23) 69:90, ,,Tauras“ (S.Pakeltis 32,
A.Bagdonas 20) - AKKSC 104:36
(L.Maskvytis 15, A.Raščius 9).
Turnyrinė lentelė: 1. ,,Cosmos“
5-0 +132, 2. ,,Taifūnas“ 4-1 +34, 3.
,,Svėdasai“ 3-1 +69, 4. ,,Teradenta“ 3-2 +53, 5. ,,Tauras“ 2-2 +38,

6. ,,Cerrol“ 1-3 -25, 7. ,,Traupis“
1-3 -36, 8. ,,Troškūnai“ 1-4 +30, 9.
AKKSC 0-4 -295.
Futbolas. Sausio 12 dieną buvo
sužaistos dvejos Anykščių rajono
salės futbolo čempionato rungtynės.
Pirmajame susitikime ,,Šiandien
plotas“ 1:5 nusileido ,,Penkiasdešimt“. Antrajame mače ,,Veteranai“
8:6 įveikė KSKC komandą. Po trijų
sužaistų turų ,,Veteranai“ išliko pirmenybių lyderiais. Turnyro lentelė: 1. ,,Veteranai“ 7 taškai (įvarčių
santykis +5), 2. ,,Penkiasdešimt“ 6
tšk. (+11), 3. ,,Patkatas“ 3 tšk. (+2),
4. ,,Šiandien plotas“ 1 tšk. (-4), 5.
KKSC 0 tšk. (-14)
Krepšinis III. Anykščių KKSC
berniukų ( gim. 2007-2008 m.)

krepšinio komanda toliau tęsia kovas MKL ,,Pirmojo iššūkio“ čempionate. Trečiadienį Ramūno Šližio
auklėtiniai svečiavosi Panevėžyje,
kur susitiko su pogrupio lyderiais
,,Aukštaitijos KM-I“. Anykštėnai visas varžybas puikiai gynėsi
ir buvo priekyje. Visgi tiksint paskutinei minutei šeimininkai priartėjo
iki 2 taškų. Varžovams prasižengus
M.Judickas pataikė abi baudas ir
įtvirtino Anykščių KKSC pergalę 44:40. Daugiausia taškų KKSC
pelnė: M.Judickas - 18, M.Čerškus
- 8, K.Volkovas - 7, M.Niaura - 6
tšk. Anykščių KKSC komanda su 3
pergalėmis ir 4 pralaimėjimais savo
pogrupyje tarp 8 komandų užima 5
vietą.

Gandai apie skerdimui vežamas
karves išprovokuodavo kruvinas
represijas ir religines riaušes.
Kiekvieną mėnesį Delyje sugaunama maždaug 600 galvijų, kurie
perkeliami į penkias prieglaudas.
Per 2012 metų naminių gyvulių
surašymą paaiškėjo, kad visoje Indijoje yra daugiau kaip 5 mln. neprižiūrimų karvių. Delyje jų buvo
daugiau kaip 12 tūkstančių.
Rusų menininkas Pavlenskis
Paryžiuje nuteistas kalėti 3
metus, bet gali likti laisvėje

Sušaudytą taikinį su užrašu „Gabrielius“ kolegoms penktadienį
Seimo posėdžių salėje demonstravęs socialdarbietis Artūras Skardžius atsiprašo ir teigia nesitikėjęs
„tokio ažiotažo“.
Jo pranešimą pirmadienį savo
feisbuko puslapyje išplatino Lietuvos socialdemokratų darbo partija.
„Apgailestauju, jeigu mano atsineštas į Seimą plakatas – taikinys, kuriame nebuvo konkretaus
asmens nuotraukos, kaip bandoma
viešojoje erdvėje įteigti, ką nors
įžeidė. Su kolege pasijuokėme, kad
tai galėtų būti kažkam politinė reklama. Tai tebuvo tikras šaudyklose naudojamas taikinys, kuriame
pavaizduota figūra, į jus nukreiptu
ginklu“, – rašoma įraše.
„Bet turbūt viešojoje erdvėje
nebūtų tokio pasipiktinimo iš opozicijos, jei vietoje užrašo „Gabrielius“ ten būtų užrašas „Artūras“, –
įraše pridūrė A. Skardžius.
Penktadienį Seimo posėdžio
metu su plakatu besijuokiantys užfiksuoti socialdarbiečių frakcijos
narys A. Skardžius bei Teisės ir
teisėtvarkos komiteto pirmininkė
„valstietė“ Agnė Širinskienė. Šalia
jų – ir Seimo pirmininko pavaduotoja „valstietė“ Rima Baškienė.
Pastaroji pirmadienį išplatino
pranešimą, kad gailisi apžiūrinėjusi plakatą ir linki kolegoms „pagyti
nuo pykčio“.

-BNS

Siūlo sujungti savivaldybę su policijos komisariatu

Anykščių rajono savivaldybėje jau nebe pirmą savaitę svarstomas 2019 metų Anykščių rajono
biudžetas.
Kaip manote, kurioms sritims Anykščių rajono valdžia šiais metais turėti skirti didesnį finansavimą? Pernai rajono valdantieji drąsiai kalbėjo ir apie optimizacijos variantus. Kaip manote,
kokias biudžetines įstaigas reikėtų, pavyzdžiui, sujungti? O gal kažkur kažką, taupant rajono
biudžeto pinigus, metas net uždaryti?O gal “pasispausti” reikėtų patiems valdininkams? Pvz., rečiau vykti į užsienio komandiruotes ar kukliau švęsti profesines šventes? Apie tai diskutavo portal
anyksta.lt skaitytojai.
Nu: „visada babkių užtenka
valdžiažmogiams ,tik tautai nelieka ???”

Biudžetas: „kurie prie lovio tai
svarbu kaip išsidalins o dievo našlačiams nepriklauso”

mobilius sudėti vietos nustatymo
įrangą. Ypač į vadovų. Biudžetui
efektas turėtų būti.”

Pvz.: „Jokių užsienių, jokių
profesinių švenčių ir tik viena biudžetinė įstaiga. Va.”

Iš esmės: „Reikia policijos komisariatą sujungti su savivaldybe.”

Faktas kaip blynas !: „Nuo
pat nepriklausomybės pradžios
Lietuvoje nebuvo ir nebus tokių
biudžetų, kurie patenkintų visus
poreikius! Diskusijai pasiūlyta
tema yra provokacinė.”

Koks biudžetas?: „Kai biudžetas taškomas ekranams, o keliukų
nuo sniego nuvalyti nėra lėšų kam jis visai reikalingas?”

Kalnas atsakymas į: Siūlau:
„Nereikia programos reklamuoti.
Galvojate, kad Pakelčioko planas
duos didelę naudą? Ar jis skaičiavo kiek biudžete sudaro asignavimai kurui“?

Neramu: „Pernai Donaldas
kalbėjo bus optimizuojami kaimų
kultūros namai”

Pasvarstykim: „Gal vietinis
meras biudžetui pigiau kainuotų?”
Siūlau: „Į savivaldybės auto-

Slėnis atsakymas į: Kalnas:
„Nereikia nukreipti kalbos. Nieko
nežinau apie jokius Pakelčio planus, bet žmonės mato automobilius ir spėja, kad savivaldybės, visai ne ten, kur jie turėtų būti. Mato
ir kokiais greičiais jie skraido.

Kalbame apie būtinybę užtikrinti
nepiktnaudžiavimą tarnyba“.
Pilietis: „Šios dienos sausio
13 minėjimo suoragizavimas
toks, kad reikia keisti ne tik kultūros skyriaus vedėją, bet visą
skyrių. Numatyti lėšas ir atleisti

visą kultūros skyrių.”
Tam piliečiui: „Nejaugi aklas
?Valdžioje visų pavadinimų prėjuna.... atskalūnai seimunų užslaptinti dar 75 metams. Nepakenktų ir pusę jų atleisti taupant
biudžetą”
(Kalba netaisyta – red. past.)

„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.

SKELBIMAI

horoskopai
AVINAS. Savaitės pradžioje
būsite labai išsiblaškęs, darbus
dirbsite ką nugriebdamas - tai
tą, tai kitą. Turite pagaliau apsispręsti ir nurimti. Jei iš tiesų norite kažką pasiekti, turite jau šią
savaitę imtis vienos konkrečios
srities.
JAUTIS. Konfliktas namuose
pirmoje savaitės pusėje gali paskatinti siekti didesnės asmeninės nepriklausomybės ir laisvės.
Visiškai netikėtai gausite džiugią
žinią. Pamatysite, kaip neįveikiama taps nugalimu. Be to, išsipildys viena didelė jūsų svajonė.
Laukite savaitgalio!
DVYNIAI. Šią savaitę galite

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Automobiliai
Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

įvairūs
Vosgėlių kaime priklydo didelė
kalė.
Tel. (8-610) 00913.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Valo sniegą individualių namų,
sodybų, įstaigų kiemuose, teritorijose. Nuvalo takus, privažiavimus.
Jei reikia, išveža sniegą.
Tel.: (8-686) 59473,
(8-606) 11211.

Kaminų įdėklai, pristatomi
kaminai. Skarda 0,6 - 0,8 mm
storio. Kaminų remontas, galvutės mūrijimas, skardinimas.
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

išvengti vieno nemalonaus susitikimo. Nesijaudinkite, negalvokite apie mažareikšmius dalykus
ir pagaliau pasakykite garsiai tai,
ką privalote pasakyti. Galite nusivilti žmonėmis, kuriais iki šiol
pasitikėjote.
VĖŽYS. Savaitės pradžioje
gali būti bandymų primesti jums
savo nuomonę. Nesileiskite! Savaitės viduryje nesusikoncentruokite ties menkaverčiais dalykais ir mažiau tuščiai plepėkite.
Galimos naujos perspektyvios
pažintys.
LIŪTAS. Savaitės pradžioje
gali atsiverti visiškai naujos finansinės galimybės. Iš pradžių
naujoji situacija gali sukelti rimtų nesutarimų šeimoje, bet galiausiai visi įsitikins realia būsi-

Gyvuliai
Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.

2019 m. sausio 15 d.

ma nauda. Pamatysite, rūpesčiai
atsipirks su kaupu ir reikalai eisis
sklandžiai.
MERGELĖ. Nuo ankstesnių
laikų jūs jaučiate permainų tendencijas jūsų gyvenime. Nuo šios
savaitės tai įgaus konkrečią formą,
todėl būtina įtempti protines ir fizines jėgas, kad paskubintumėte
pozityvias permainas. Senokai
varginusios finansinės problemos
pagaliau pradės spręstis.
SVARSTYKLĖS.
Sulaukęs
įdomaus pasiūlymo šią savaitę pateksite į gana pikantišką situaciją.
Galite šiek tiek supanikuoti visiškai neteisingai interpretuodamas
vyresnybės pasisakymą. Pasitikslinkite geriau dar kartą! Pasistenkite išsaugoti gerą nuotaiką. Jūs
turite teisę būti vertinamas, o jūsų

Brangiai superkame

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

Brangiai perkame

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

nuomonės turėtų būti paisoma.
SKORPIONAS. Gausite svarbų vyresnybės nurodymą. Nepamirškite, kad turite teisę pareikšti
ir savo nuomonę. Laimė, prieštarauti vargu ar teks - pasikeitimai
atitiks jūsų interesus. Beje, jūsų
artimieji taip pat norėtų, kad būtų
paisoma ir jų nuomonės.
ŠAULYS. Reikalai, kuriems
reikia finansinių išlaidų, bei susiję su teise ir tvarka, pagaliau bus
sutvarkyti. Iki šiol jie visą laiką
buvo atidėliojami. Daugiau taip
nebus, bet saugokitės priešininkų
ir pavyduolių. Šiomis dienomis
jūsų laukia paskutinis pokalbis
jums asmeniškai labai svarbiu reikalu.
OŽIARAGIS. Konfliktai darbe

VANDENIS. Šiuo metu būtų
gerai neprarasti perspektyvos,
nuosekliai laikytis savo paties nustatytų taisyklių. Antroje savaitės
pusėje gali užsimegzti nauja subtili draugystė. Asmeniui, kuriam
jūs neabejingas, reikia jūsų pagalbos ir paramos.
ŽUVYS. Jei iš tiesų prieš akis
turite vertą tikslą, energingai dirbkite ta kryptimi ir nesigąsdinkite
laikinų komplikacijų. Sėkmingi
jūsų projektai privers nutilti kritikus ir pavydžius varžovus.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:
karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.
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.

Perka įmonę
registruotą kaimo
vietoveje.
Tel. (8-686) 23411.

BRANGIAI PERKA
MIŠKUS IR APVALIĄ
MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

griauna ir asmeninį jūsų gyvenimą. Laimė, ši savaitė bus dosni
įvairiausių gerų galimybių. Nepraleiskite progos išspręsti pačias
didžiąsias problemas, gal net pakeisti darbą. Taip pat neatidėliokite ir vizito pas gydytoją.

Superkame automobilius.

Važiuojančius ir nevažiuojančius.
Išsivežame patys.
Atsiskaitome vietoje.

Išrašome reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

VISI STATYBOS IR REMONTO DARBAI!
Atliekame visus vidaus apdailos ir lauko, fasado, stogų
dengimo, staliaus, santechnikos, tvorų, pamatų ir kitus darbus. Išrašome dokumentus. Mūsų kainos nustebins, o kokybę
garantuojame, 19 metų patirtimi! Greičiausi paslaugų terminai.
Mažos kainos, suderintos su maksimalia kokybe! Paskambinkite nemokamai Jus pakonsultuosime bei atvyksime į bet kurią vietovę.
Tel. (8-613) 03778.
Matininkė Raimonda Kukienė 2018-12-12 atliko žemės sklypų, kadastro Nr. 3428/0004:124
ir 3428/0004:129, esančių Ramonų k., Kavarsko sen., Anykščių r.sav., kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimų sklypų, kadastro Nr.3428/0004:133,
3428/0004:127 ir 3428/0004:134, bendrasavininkę ar jos įgaliotus asmenis bei sklypo Nr.
3428/0004:131 savininko turto paveldėtojus dėl ribų suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
2018-01-22 10:30 val. matininkė atliks sklypo kadastro Nr.3480/0002:29, esančio Nakonių
k., Troškūnų sen., Anykščių r.sav., ribų ženklinimą, kviečiame gretimo sklypo, kadastro
Nr.3480/0002:85, savininką ar jo įgaliotą asmenį atvykti prie sklypo dėl ribų suderinimo.
Kontaktinė informacija: Dariaus ir Girėno g. 13, LT-29116 Anykščiai, tel. (8-615) 52936, el.
paštas: matininke.raimonda@gmail.com
UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-12-13 atliko žemės sklypo projektinis
Nr.330-4, esančio Petkūnų k., Troškūnų sen., Anykščių raj., kadastrinius matavimus.
Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3458/0003:28 bendrasavininkius, dėl bendros sklypų ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
2018-12-20 atliko žemės sklypo projektinis Nr. 469-1, esančio Janapolio k., Traupio sen.,
Anykščių raj., kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo
sklypo kad. Nr. 3438/0001:22 bendrasavininkę dėl bendros sklypų ribos suderinimo 10 dienų
laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
2019-01-03 atliko žemės sklypo projektinis Nr. 380 esančio Vašuokėnų k., Troškūnų sen.,
Anykščių raj., kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo
sklypo kad. Nr. 3482/0001:65 savininkę dėl bendros sklypų ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel.
(8-615) 52931.

Žaidimas nr. 1188 Žaidimo data: 2019-01-13 Skaičiai: 18 71 46 60 75 54 55 53 33 72 34 58 21 15 25 03
57 69 49 19 02 04 39 22 51 48 28 36 74 38 52 42 62 27 56 29 31 40 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 37
43 63 73 41 59 65 14 66 23 68 50 11 64 44 08 26 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 1511.00€ 14 Užbraukus įstrižaines 40.00€ 317 Užbraukus eilutę 2.50€ 9184
Užbraukus keturis kampus 7.00€ 3405 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0328505 Automobilis Mercedes
Benz CLA 18 037*960 Pakvietimas į TV studiją 017*733 Pakvietimas į TV studiją 007*887 Pakvietimas į TV
studiją 038*724 Pakvietimas į TV studiją

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

dovanoja
1,5 mėn. šuniukus.
Tel. (8-658) 35014.
Medinius langų rėmus su stiklais
(20 vnt. 1,20 m x 0,60 m).
Tel. (8-677) 47382.

parduoda
Kuras
Malkas kaladėmis, skaldytas,
medienos atraižas pakais ir supjautas.
Tel.: (8-609) 91007, (8-622) 44850.
Sausos malkos.
Tel. (8-662) 25588.

Malkas. Turi ir sausų skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
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vardadieniai
šiandien
Paulius, Skirgaila,
Snieguolė, Meda, Povilas.
sausio 16 d.

2019 m. sausio 15 d.

Sausio 13-ąją pagerbta 13 anykštėnų
Sekmadienį, sausio 13-ąją, anykštėnai minėjo Laisvės gynėjų dieną. Šventinis renginys vyko Anykščių šv.Mato bažnyčioje.
Miesto centre, prie paminklo Laisvei, šiais metais tik sugiedotas
himnas ir iškelta valstybinė vėliava.

Marcelis, Norgailas,
Norgailė.
sausio 17 d.
Antanas, Dovainis,
Vilda, Leonilė.
sausio 18 d.
Gedgaudas, Jogailė,
Liberta, Jolita.

mėnulis
sausio 15-18 d. - priešpilnis.

anekdotas
Skęsta žmogus. Atplaukia pirmas laivas, sako:
- Gal tau padėti?
- Ne, mane dievas išgelbės.
Atplaukia kitas laivas, sako:
- Gal tau padėti?
- Ne, mane dievas išgelbės.
Atplaukia trečias laivas, sako:
- Gal tau padėti?
-Ne, mane dievas išgelbės.
Nuskęsta žmogus ir sako dievui:
- Dieve, kodėl tu manęs neišgelbėjai?
Dievas atsako:
-Asile, aš tau tris laivus siunčiau...

Iš bažnyčios anykštėnai kartu keliavo iki paminklo Laisvei.
Laisvės gynėjų dienos renginys prasidėjo šv. mišiomis, paskui bažnyčioje vyko koncertas
bei 13-kos Šimtmečio anykštėnų
pagerbimas. Atminimo ženklus
jiems įteikė bei juostas užrišo
Anykščių rajono meras Kęstutis

Tubis.
Laisvės gynėjų dienos iškilmėse „Šimtmečio anykštėno“ ženklais pagerbti anykštėnai, kovoję
už Lietuvos nepriklausomybę,
kūrę Lietuvos kariuomenę. Tarp
jų – pirmasis atkurtos Lietuvos

Respublikos kariuomenės vadas,
generolas Jonas Andriuškevičius,
Parlamento gynėjas, ilgametis
Anykščių šaulių kuopos vadas
Zenonas Mameniškis, Parlamento gynėjai : Juozas Gerimantas
Kaklauskas bei Jonas Seibutis.
„Šimtmečio anykštėno“ ženklais taip pat apdovanoti asmenys - buvęs „Anykštos“ redakcijos vyr. redaktorės pavaduotojas,
fotomenininkas Jonas Junevičius,
etnokultūros puoselėtoja Regina
Stumburienė, Anykščių rajono
neįgaliųjų draugijos pirmininkė
Aldona Šerėnienė, gydytojas Rolandas Jurkėnas, Anykščių rajono
savivaldybės specialistas, istorikas Gintaras Vaičiūnas, Anykščių šv.Mato bažnyčios klebonas
Petras Baniulis, muziejininkas,
„Anykštos“ bendradarbis Raimondas Guobis, istorikas dr.
Norbertas Černiauskas, verslininkė Gintarė Žemaitienė.
Anykščių rajono savivaldybė
„Šimtmečio anykštėno“ ženklais yra numačiusi apdovanoti
100 anykštėnų. Kandidatus šiam
įvertinimui 2018 metų pradžioje
siūlė krašto bendruomenės, visuomeninės institucijos.
Šventiniame renginyje dalyvavo ir vienintelis lietuvis, tapęs
Pasaulio imtynių čempionu, Rimantas Bagdonas. Sibire užaugusiam sportininkui po Pasaulio
čempionato Suomijoje, kur jis

pelnė aukso medalį, buvo uždrausta išvažiuoti į užsienį - tarnybos pasidomėjo čempiono biografija ir išsiaiškino, jog jis yra
tremtinys.
Šildomoje bažnyčioje vykusiame renginyje nemažą suolų dalį
užėmė politikai. Meldėsi visi
kandidatai į Anykščių rajono merus bei didelis būrys kandidatų į
Anykščių rajono tarybą.
Portale anyksta.lt paskelbus
žinutę apie sausio 13-osios renginį, pasipylė komentarai - dalis
skaitytojų piktinosi, kad vienas
iš apdovanotų asmenų atsidūrė ne savo vietoje, kiti reiškė
priekaištus savivaldybei dėl
neaiškios renginio dienotvarkės. ,,Gražus renginys buvo,
bet niekas nepranešė, laukėme
12 val. prie paminklo. Kas galėjo žinoti, jog šį kartą vėliavą
kels ne kaip visados. Karas su
spauda gyventojams nieko gero
neduoda, " - komentarą anyksta.
lt parašė ,,senjora". Beje, jau ir
bažnyčioje keli vietiniai politikai ,,Anykštai" dėstė, kad vidurdienį atėję prie Laisvės paminklo, kaip buvo įpratę, bet ten
nieko neradę ir tik todėl užsukę
į bažnyčią. ,,Ar sunku normaliai,
suprantamai paskelbti renginio
darbotvarkę?" - piktinosi vienas
iš kandidatų į Anykščių merus.

-ANYKŠTA

oras
-2

-8

„Šimtmečio anykštėno“ ženklu apdovanotas
buvęs „Anykštos“ vyr. redaktorės pavaduotojas Jonas Junevičius, žurnalistikai ir fotografijai atidavęs 39 savo gyvenimo metus.

Kraštietis, generolas Jonas Andriuškevičius - pirmasis Lietuvos kariuomenės kūrėjas ir pirmasis jos kariuomenės vadas.

Šimtmečio anykštėnu tapo ir jaunosios
kartos atstovas, istorikas, mokslų daktaras Norbertas Černiauskas.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

„Tele2“ skelbia išpardavimą – nuolaidos telefonams siekia iki 40 proc.
Kaip ir kasmet, „Tele2“ naujuosius metus pradeda su puikiais
išpardavimo pasiūlymais. Šįkart jie skirti telefonams – dabar juos
operatoriaus salonuose bei internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt
galima įsigyti ypač patraukliomis sąlygomis.
Gera žinia mėgstantiems foto„Metų pradžia tradiciškai reiškia ir nuolaidų bumą. Todėl no- grafuoti – suskubus pasinaudoti
rintiems sutaupyti ir atsinaujinti išpardavimu, išmanųjį „Samsung
išmanųjį – dabar pats metas pra- A9“ su 128 GB atmintine ir kedėti jo dairytis, klientų pamėg- turguba kamera galima įsigyti net
tiems telefonams paruošėme itin 160 Eur pigiau. Sumokėjus pragerų pasiūlymų“, – sakė Vaida dinę 66 Eur įmoką ir sudarius 24
Burnickienė, „Tele2“ pardavimų mėn. sutartį, šis telefonas kainuos
vos 15,54 Eur/mėn. Perkant išmadirektorė.
nųjį be sutarties, jis tekainuos 439
Išmanieji – iki 40 proc. pigiau Eur (kaina ne akcijos metu – 599
„Tele2“ nuolaidos telefonams Eur).
Puikių pasiūlymų paruošta ir
siekia net iki 40 proc. ir galioja
tiek sudarant 24 mėn. sutartį su „Huawei“ gerbėjams. Itin talpios
bet kuriuo operatoriaus mokėjimo baterijos, „Leica“ kamera ir dirbplanu, tiek perkant išmaniuosius tiniu intelektu papildytą išmanųjį
be sutarties ir mokant visą sumą „Huawei P20 Pro“ dabar įsigyti
galima net 250 Eur pigiau. Suiš karto.

mokėjus pradinę 90 Eur įmoką ir
pasirašius 24 mėn. sutartį, telefonas kainuos tik 21,20 Eur/mėn.
Perkant šį išmanųjį be sutarties,
jis kainuos vos 599 Eur (kaina ne
akcijos metu – 849 Eur).
Ieškantiems dar didesnės nuolaidos, verta rinktis „Huawei P20
Lite“. Šį elegantiško dizaino ir
tvirto metalinio korpuso išmanųjį
dabar galima įsigyti net 40 proc.
pigiau. Sumokėjus 34 Eur pradinę
įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį,
telefonas kainuos vos 8,04 Eur/
mėn. Perkant šį išmanųjį be sutarties, jis kainuos tik 227 Eur (kaina
ne akcijos metu – 379 Eur).
Telefonams papildomai taikomas valstybės nustatytas laikmenos mokestis.
Pasiūlymų ir įrenginių kiekis
bei laikas – riboti.

Pirkti internetu – greičiau ir
patogiau
Sužinoti apie kitus „Tele2“ išpardavimo pasiūlymus galima ne
tik operatoriaus salonuose, bet ir
internetinėje parduotuvė www.tele2.lt. Joje nuolaidomis pasinaudoti
galima bet kuriuo paros metu ir tik
kelių mygtukų paspaudimu.

Be to, užsisakius prekę, ji yra nemokamai pristatoma nurodytu adresu vos per 2–3 d. d. Kaip ir perkant
salone, taip ir internetu įsigytą prekę, jei ji nepateisino jūsų lūkesčių,
(laikantis numatytų sąlygų dėl pakuotės ir prekės kokybės išsaugojimo) galima grąžinti per 14 dienų.
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