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Premjeras
dažnai susitinka
su Dariumi
Gudeliu

Juozas RATAUTAS, anykštėnas: „Ne žurnalistai kalti
dėl blogybių gyvenime, o tie,
kas turi pareigą ir įgaliojimus
spręsti“.

Patikra. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
pareigūnai baigė prevencinę Lietuvoje esančių pabėgimo kambarių patikrą, kuri parodė, kad jų
priešgaisrinė būklė yra nebloga.
Anykščiuose veikia du pabėgimų
kambariai.Vienas iš jų - avarinės
būklės buvusiame Anykščių rajono policijos komisariato pastate
J.Biliūno gatvėje.
Poilsis. Šią savaitę Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas darbą derins su poilsiu - atostogaus antradienį, o po
to – penktadienį.

Šiais metais jau sumedžioti du vilkai
Sausis tik įpusėjo, o Anykščių rajono medžiotojai jau nušovė
du vilkus. Vieną jų sumedžiojo Troškūnų medžiotojų būreliui priklausantis Remigijus Aviža, kitą Baltušavos miške, netoli Skiemonių, nušovė anykštėnas Tomas Gudonis.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus valdybos pirmininkas, medžioklės žinovas Rimantas Pečkus sako:
„Vilkų medžioklės sezonas skaičiuojamas nuo spalio vidurio iki
balandžio. Spalį buvo nušauti du vilkai, o lapkritį – dar vienas“.

Jubiliejus. Ateinantį penktadienį Anykščių rajono savivaldybės
vadovai dalyvaus prisiminimų
popietėje „Taip tikrai buvo“ ir
sveikins buvusį Anykščių rajono
Vykdomojo komiteto pirmininką
Albertą Budavičių 90-ečio proga.
A.Budavičius Anykščių rajono
Vykdomojo komiteto pirmininku
dirbo 1975 – 1989 metais.
Rinkimai. Anykščių Jono Biliūno gimnazija išsirinko naują
prezidentą. Surinkusi 117 balsų ir
aplenkusi dar keturis pretendentus,
gimnazijos prezidente išrinkta Žiedė Ovsiukaitė. Ž.Ovsiukaitė yra
Anykščių kūno kultūros ir sporto
centro direktoriaus Žilvino Ovsiuko dukra.
Anšlagas. Praėjusį šeštadienį
„Bangenyje“ apsilankę lankytojai
pasakojo, kad norint patekti į baseiną, teko laukti ilgose eilėse šalia
bilietų kasos, trūko laisvų persirengimo spintelių. Dėl didelio lankytojų antplūdžio buvo problematiška rasti vietų pirtyse ar sūkurinėse
voniose.
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Nuo paukščių
lizdų iki
bažnyčios stogo

Žurnalistų darbą siekiama paversti
grožinių kūrinių rašymu

Šį medžioklės sezoną, kuris tęsiasi nuo spalio vidurio iki balandžio, Anykščių rajone jau nušauti penki vilkai.
„Buvęs aplinkos ministras Kęstutis Navickas rudenį pasirašė
įstatymą, kuriuo 2018-2019 metų
medžioklės sezonui leido sumedžioti 60 vilkų ir, pasakysiu savais
žodžiais, dar 50 paliko „rezerve“,

jeigu reikės. Todėl sakyti, kad dabartinis laikinai ministro pareigas
einantis Žygimantas Vaičiūnas leido – tarsi suteikė malonę – sumedžioti papildomus 50 vilkų, nėra
labai tikslu. Jie kaip ir buvo nu-

matyti pirminiame įstatyme. Noriu
pabrėžti, kad šie 50 vilkų leidžiami sumedžioti tik tose 22 savivaldybėse, kur nustatyta, jog vilkai
pridaro daugiausia žalos. Tarp šių
savivaldybių yra ir Anykščių savivaldybė“, – kalbėjo R. Pečkus.
Pasak jo, skaičiuojama, kad
Lietuvoje yra apie 1000 vilkų.
„Tai – labai didelė populiacija. Tik
šiemet, po ilgų kalbų, konsultacijų, leista sumedžioti 110 vilkų. Iki
tol buvo leidžiama sumedžioti po
60 šių plėšrūnų per medžioklės sezoną. Net ir 110 yra labai mažai.
Mano nuomone, sezono kvota turėtų būti bent 200 vilkų. Jų populiacija nemažėja, net seniau, kai pats
pradėjau medžioti, o tai buvo prieš
kokius 30 metų, vilkų medžioklė
buvo leidžiama ištisus metus, ir tai
niekas nepasikeitė – jų populiacija
nesumažėjo“, – sakė R. Pečkus.
Paklaustas, ar vilkas yra lengvai
sumedžiojamas gyvūnas, R. Pečkus sakė: „Tikriausiai važiuojant
automobiliu ne kartą teko matyti
stirnas. O vilką ar kada matėt? Tai
ir yra atsakymas – vilkai vengia
žmonių, nebent būtų sužeisti, ligoti ar pasiutę. Juos ir medžiotojams
nėra lengva pastebėti bei apsupti.
Matyt, ir posakis „gudrus kaip vilkas“ nėra iš piršto laužtas“.
Kol valdininkai ir medžiotojai
ginčijais dėl leidžiamų nušauti

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Lietuvos medžiotojų ir žvejų
draugijos Anykščių skyriaus
valdybos pirmininkas, medžioklės žinovas Rimantas
Pečkus mano, kad Lietuvoje
kvotos sumedžioti vilkams
yra gerokai per mažos.
vilkų kvotų, beveik kas mėnesį Anykščių rajono savivaldybės
administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistai fiksuoja didžiules
vilkų daromas žalas ūkininkams –
pilkiai sugeba aveles papjauti net ir
laikomas tvartuose.

Anykščių savivaldybės skaidrumas vertinamas vidutiniškai

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) atliko savivaldybių skaidrumo tyrimą. Bendras Anykščių rajono savivaldybės skaidrumas sudaro 74 balus iš 100. Geriausiai – 100 balų – įvertinta rajono Tarybos veikla, blogiausiai – vos 38 balais – informacijos pateikimas apie Savivaldybės darbuotojus, jų funkcijas, pareigybių nuostatus ir pan.
Apie darbuotojus – mažiausiai
informacijos
Atliekant tyrimą buvo vertinami
keli kriterijai – „Darbuotojai“, „Taryba“, „Antikorupcija“, „Įmonės“,
„Finansai“, „Pirkimai“, „Dalyvavimas“.
Kiekvienoje minėtoje skiltyje
buvo užduodama po kelis klausimus, kurių atsakymai vertinti nuo 0
balų, o tai reiškia, jog apie tai nėra
jokios informacijos, iki 1 balo –
vadinasi, informacija savivaldybės
tinklalapyje nurodoma visa.

Viktorina. Mokytoja Vilma
Žvybienė „Anykštai“ pranešė, kad
sausio 18 dieną Troškūnų Kazio
Inčiūros gimnazijos pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė
organizavo viktoriną „Pasakų lobynuose“. Plačiau – anyksta.lt
Kopijuojame. Vienos kopijos
iki A 4 formato kaina 15 ct.

Galima pasidžiaugti, kad Anykščių rajono savivaldybės tarybos skaidrumas yra 100 balų, tačiau iš
60 Lietuvos savivaldybių tik 5 rajonų tarybos įvertintos mažiau nei 100 balų.
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Premjeras dažnai susitinka su Dariumi Gudeliu

spektras

Premjeras Saulius Skvernelis dažnai susitinka su viešųjų ryšių
konsultantu Dariumi Gudeliu, pranešė naujienų portalas 15min.
lt. Portalo duomenimis, 2018 metais Vyriausybės kanceliarija D.
Gudeliui išrašė mažiausiai 19 leidimų patekti į rūmus.
D. Gudelis yra komunikacijos
agentūros „VIP Viešosios informacijos partneriai“ savininkas ir krepšinio
klubo „Rytas“ dalininkas. Per praėjusius Seimo rinkimus jo kompanija
turėjo sutartį su Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga, bet po to jokių oficialių sutarčių nesudaryta.
D. Gudelis teigia su S. Skverneliu besidalijantis patirtimi ir
žiniomis, bet to nevadina konsultacijomis: „Apie aktualijas, apie
krepšinį, apie „Ryto“ reikalus, apie
Regionų krepšinio lygą, apie daug
įvairių dalykų. Temos konkrečios
ar vienos tikrai nebuvo“.
Pats S. Skvernelis nuo platesnių

komentarų susilaiko ir sako, kad
su daug kuo susitinka ir Seime, ir
Vyriausybėje.
Anot portalo, D. Gudelio įmonės
laimi daug viešųjų pirkimų. Pernai
„VIP Viešosios informacijos partnerių“ ir „MIG marketingo idėjų
generatoriaus“ bendra laimėtų sutarčių suma siekė daugiau nei 2,5
mln. eurų. Sutartis šios bendrovės
sudarė su įvairiomis valstybės institucijomis: Nacionaline mokėjimo
agentūra, Žemės ūkio ministerija,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Aplinkos ministerija ir
kitomis.

-ANYKŠTA

Viešųjų ryšių specialistas Darius Gudelis 2001 – 2004 buvo
Anykščių rajono meras.
BNS (Juliaus KALINSKO) nuotr.

Iš rajono sumažėjo emigracija į užsienį
Pernai, lyginant su 2017 metais, Anykščių rajone mažėjo deklaravusiųjų gyvenamąją vietą gyventojų skaičius.Vienintelė gera žinia, kad 2018 metais iš rajono sumažėjo emigrantų į užsienį.
Anykščių rajono savivaldybės
duomenimis, Anykščių rajone
2018 m. gruodžio 1 d. gyvenamąją

vietą buvo deklaravę 26 144 gyventojai ( 2017 m. – 26 588). Pernai rajone gyveno 12 482 vyrai ir

Klemenso Kairio atmintis....
Sausio 18- tos vakarą Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių bibliotekos salėje sutikome Skirmanto Valento knygą apie
anykštėną, poetą, kun. Klemensą Kairį ,,Net jeigu ir angelas...“
bei Ingos Liepaitės ir Pauliaus Subačiaus parengtą faksmilinį
Jono Mačiulio - Maironio sveikinimo Antanui Baranauskui leidinį.

Profesorius - profesoriui... Garsūs lietuvių literatūros tyrinėtojai Skirmatas Valentas ir Paulius Subačius.
Anykštėnų poezijos ir tarmės
gerbėjas bei tyrinėtojas, Šiaulių universiteto profesorius Skirmantas Valentas pažįstamas iš nuostabių kalbotyros ir garsų atgaivinimo darbų
tyrinėjant ,,Anykščių šilelį”.
Profesorius kalbėjo apie senuosius raštus aukštaičių tarme, kun.
K. Kairio (1836 - 1864) gyvenimą,
jo mokslus, bičiulystę su poetu A.
Baranausku, kitais to meto šviesuoliais, lietuviškos dvasios žadintojais.
Priminė jų studijų metus Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, ne
tik uolų mokymąsi bet ir aukštosios kultūros pažinimą lankantis šio
miesto kultūros židiniuose. Pasako-

jo ir apie jaunojo kunigo K. Kairio
pirmąją vos trijų mėnesių tarnystę
Rokiškyje, o po to jau kapeliono darbą Kauno gimnazijoje. Po 1863 m.
sukilimo pralaimėjimo caro valdžia
ieškojo valdžiai pavojingų. Kun.
K. Kairys buvo apkaltintas dėl laiškuose ir paskaitose išreikštų minčių.
Ypač užkliuvo vienoje paskaitoje
pasakytas sakinys, kad iš visų jėgų
turime priešintis caro nurodymams,
kurie prieštarauja tikėjimui: ,,Jeigu
Caras liepia ką nors priešinga mūsų
religijai, mes turime tam priešintis su
didžiausiu pasipiktinimu“.
Kalbėdamas apie pavyzdingą ir
pagarbų caro tardytojų darbą, K.

Temidės svarstyklės

šlapinosi bendrojo naudojimo patalpose, garsiai triukšmavo, keikėsi
necenzūriniais žodžiais, elgėsi įžūliai
bei grasino pranešėjai susidorojimu.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Kaimynas. Sausio 20 dieną , apie
10.28 val., gautas moters (g. 1956
m.) pareiškimas, kad sausio 19 dieną, apie 16.00 val., kaimynas (g.
1984 m.), gyvenantis Anykščiuose,
M. Valančiaus g., bendrabučio koridoriuje spardė pranešėjos buto duris,

Vairuotoja. Sausio19 dieną,
apie 16.30 val., Anykščių seniūni-

13 622 moterys. Į gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų apskaitą
buvo įtraukti 135 asmenys.
Pernai į užsienį gyventi ir dirbti
išvyko 328 gyventojai. 2017 metais pasirinkusių emigranto duoną
buvo gerokai daugiau – 536. Daugiausia gyventojų išvyko į Jungti-

Raimondas GUOBIS
Kairys pabrėžė, kad buvo civilizuotai klausinėjama,o jis atsakinėjo be
jokių išsisukinėjimų, tiesiai, surašė,
įsivėlus klaidai, tardytojai leido protokole pataisyti. Pakako mėnesio ir
byla buvo baigta - teismas nusprendė K. Kairį ištremti.
Knygoje galima susipažinti su visais rusiškai - lietuviškai pateiktais
tardymo protokolais bei kitais bylos dokumentais. Birželyje suimtas,
Kairys jau liepos mėnesį iškeliavo į
tremties vietą - prie Uralo kalnų prigludusį Verchoturės miestelį. Daugiau negu 2700 kilometrų per Žemutinį Naugardą, Permę, beveik iki
pačios Tiumenės. Knygos autorius
pabandė rekonstruoti tų metų Šv.
Kalėdas, tremtyje vykusias pamaldas, kuriose galėjo dalyvauti apie
penkios dešimtys žmonių: tiek tame
mieste tuomet gyveno tremtinių. Sąlygos, matyt, nebuvo labai blogos,
juk tremtiniams caro valdžia mokėjo pinigus - duonai, pragyvenimui.
Mirtis kunigą K. Kairį ištiko, matyt,
netikėtai - dėl komplikacijų. Mirties liudijime rašoma, kad 28 metų
anykštėną 1864 m. gegužės 16 - ąją
pakirto karštligė.
Kunigo liturginių reikmenų kryžiaus, žvakidžių sugrįžimas į
Lietuvą - joks ne stebuklas, juk tarp
tremtinių buvo turtingų žmonių,
kurie ir pasirūpino, kad kankinio relikvijos sugrįžtų į tėvynę, pasiektų
gimines, o iš jų sugrįžtų į Anykščių
lobyną prie A. Baranausko klėtelės
veikiančiame muziejuje.
Paskojamoje istorijoje skambėjo
mintis, kad Rusija, paėmus valdžią
bolševikams, krito keliais šviesmečiais žemyn, tardytojai buvo kelis
kartus žiauresni negu prie caro, o jei
iš Rytų čia ateitų dar kartą, matyt,
jos Ažupiečių kaime patikrinimui
buvo sustabdytas automobilis AUDI
80, kurio vairuotojai (g. 1962 m.),
gyvenančiai Anykščių seniūnijos
Vikonių kaime, Kaštonų g.., buvo
nustatytas 1,60 prom. girtumas. Moteris po apklausos paleista. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

nę Karalystę – 131, Norvegiją – 61,
Airiją – 34, Vokietiją – 26, Daniją16, Nyderlandus – 11, Švediją – 11
ir Ispaniją – 3. Net 68 proc.
Išvykusiųjų į užsienį amžius –
nuo 20 iki 45 metų.

-ANYKŠTA
būtų dar žiauriau...
Ekrane sukosi senųjų tekstų fragmentai, fotografijos, šiek tiek laiko buvo skirta ir antrajam leidiniui,
Jono Mačiulio, būsimojo Maironio,
poetui ir vyskupui A. Baranauskui
dedikuoto teksto - poemos ,,Lietuva“ rankraščio faksimiliniam leidimui.
Paulius Subačius pažymėjo, kad
visas tekstas spausdinamas pirmą
kartą, jei ir buvo iki tol spausdintas,
tai tik atskiros dalys. Tame nemenkame sueiliavime daugybė motyvų,
kurie vėliau buvo išplėtoti ir tapo
atskirais eilėraščiais. Juk yra ir apie
mūsų laukus, slėnius, yra apie Nevėžį, kuris vagą, nors dar negilią,
vagoja...
Buvo pažymėta, kad Maironis
poezijos tobulumo pasiekė metų
metais ją taisydamas, šlifuodamas,
o A. Baranauskas buvo nepalyginamai gabesnis: jam tiesiog buvo
duota Dievo tobulai kalbėti ir tobulai eiliuoti.
Labai gražiai prisimintas nenuilstantis svėdasiškis kan. Juozas Tumas
- Vaižgantas, juk šiemet gyvename
Vaižganto metus, mat P. Subačius
net gėrėjosi, kad šioje naujoje S.
Valento knygoje medžiaga išdėliota
tokia pat tvarka, kaip apie apie rašytojus prieš beveik šimtmetį rašė
Juozas Tumas - Vaižgantas, skaitęs
ta tema literatūros kursą universitete. Tekstai, jų forma, biografija, paaiškinimai. Vaižgantas - modernaus
tyrinėjimo tėvas, išgelbėjęs daugybę rankraščių, padėjęs pamatus, ant
kurių ir dabar kai kas pastatoma be
skubos, ,,žmoniškai“, taip, kaip ši
knyga apie K. Kairį.
Pabaigoje prakilniai nuskambėjo
bendromis susirinkusiųjų pastangomis sudainuota K. Kairio ,,Dienela
brėkšta ir aušra sava skaistų veidų
roda...“
Smurtas. Sausio 18 dieną apie
15.30 val., Svėdasų seniūnijos Aulelių kaime, Užpalių g., namuose, neblaivus (nustatytas 2,10 prom.) vyras
(g. 1974 m.) smurtavo prieš neblaivų
(nustatytas 1,67 prom. girtumas) motinos sugyventinį (g. 1978 m.). Vyras
sulaikytas ir patalpintas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Netektis. Pirmadienį mirė žinomas disidentas, visuomenininkas,
pogrindžio spaudos platintojas,
politinių bado akcijų iniciatorius,
pirmųjų mitingų už laisvę organizatorius Petras Cidzikas. P. Cidzikas gimė 1944 metų balandžio 25
dieną Lazdijų rajone, Šeštokuose.
1971 metais jis įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, tačiau dėl
įtarimų platinant pogrindinę Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką
suimtas ir pusę metų kalintas KGB
tardymo izoliatoriuje. Nepavykus
surinkti įrodymų ir dvasiškai palaužti, KGB iniciatyva jam skirtas
prievartinis psichiatrinis gydymas.
Išėjęs į laisvę P. Cidzikas tęsė kovą
prieš okupantus: rašė valdžiai ir
tarptautinei bendruomenei protesto
laiškus, 1978 metais prisidėjo prie
Antano Terlecko įkurtos Lietuvos
laisvės lygos veiklos. Iki Lietuvai
atkuriant nepriklausomybę P. Cidzikas buvo šešis kartus sulaikytas
ir 3–15 parų kalintas, jo namuose
atliktos septynios kratos. 1987 metų
rugpjūčio 23 dieną P.Cidzikas kartu
su A. Terlecku, Vytautu Bogušiu ir
Nijole Sadūnaite surengė mitingą
Ribentropo-Molotovo pakto pražūtingoms Lietuvai pasekmėms
paminėti. 1988 metų rugpjūčio 16
dieną Katedros aikštėje Petras Cidzikas pradėjo garsiąją bado akciją,
ji sulaukė didelio visuomenės palaikymo, plačiai komentuota Vakarų
spaudoje.
Gripas. Toliau smarkiai daugėja
sergančiųjų gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis
(ŪVKTI). Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centro (ULAC) duomenimis,
sausio 14 – 20 dienomis bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI
rodiklis buvo 127,7 atvejo 10 tūkst.
gyventojų. Toliau smarkiai daugėja
susirgimų gripu. Sausio 7 – 13 dienomis tokių ligonių registruota 1742,
sausio 14 – 20 dienomis – 3890.
Geležinkeliai. Valstybės valdomi „Lietuvos geležinkeliai“ pradėjo
diegti tarptautinį antikorupcinio valdymo standartą. Pasak bendrovės,
tai leis užtikrinti skaidrų visų jos
veiklų valdymą. Bendrovės teigimu, ISO37001 yra pasaulinis antikorupcinio valdymo standartas, jis
apima visas valdymo grandis – nuo
planavimo, iki procesų kontrolės
mechanizmų. Kuriant standartą bendradarbiavo Tarptautiniai prekybos
rūmai, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO),
„Transparency International“ ir kitos
organizacijos. „Lietuvos geležinkeliai“, išankstiniais duomenimis, pernai gavo 502,1 mln. eurų pajamų –
12,5 proc. daugiau nei 2017-aisiais,
kai gauta 446,4 mln. eurų.
Gelbėja. Ispanijos gelbėtojai itin
sunkiomis sąlygomis pamažu juda
link dvejų metų berniuko, prieš aštuonias dienas įkritusio į siaurą,
gilų gręžinį šalies pietuose, pranešė
pareigūnai. Paieškos ir gelbėjimo
operaciją koordinuojantis inžinierius Angelis Garcia sakė, jog anksti
pirmadienį darbus teko trumpam
sustabdyti, kad būtų galima suremontuoti gręžimo įrangą, naudojamą kitai vertikaliai šachtai išgręžti.
Pasak A. Garcios, uoliena toje vietovėje itin kieta, o gręžimo įranga be
perstojo dirbo daug valandų. Šachta
gręžiama lygiagrečiai gręžiniui, į
kurį įkrito vaikas, ir turi būti 60 m
gylio. Maždaug tokiame gylyje, kaip
manoma, yra įkritęs berniukas.
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spektras
Žuvo. Pietvakarių Pakistane per
metano sprogimą kasykloje žuvo
mažiausiai trys kalnakasiai, pirmadienį pranešė vienas pareigūnas.
Pasak kasyklos administracijoje
dirbančio Abdulo Wali, per pirmadienį Beludžistano provincijos
Dukio kaime įvykusį incidentą taip
pat dingo keturi kalnakasiai. Pasak
jo, šiuo metu vykdoma gelbėjimo
operacija, bet tikimybė rasti daugiau gyvų išlikusių žmonių yra
maža. Dukio kaimas yra maždaug
už 160 km į šiaurę nuo Kvetos,
Beludžistano provincijos sostinės.
Pakistano kasyklose dažnai įvyksta tokių nelaimių – daugiausiai dėl
prastų saugumo priemonių.

Anykštėnai, mielieji,
Sausio 22 dieną, 17.30 val. – visi į
Anykščių kultūros centrą!
Kviečiame, prašome, tikimės!
Mes, visuomeninis rinkimų komitetas „Kęstučio
Tubio sąrašas „Anykščių krašto labui“, startuojam!
Pristatysime savo kandidatų sąrašą, veiklos kryptis, pasitarsime.

Biudžetas. 2018 metų valstybės
biudžetas ir savivaldybių biudžetai
gavo 8,9 proc. (713,1 mln. eurų)
daugiau pajamų nei 2017 metais ir
1,5 proc. (132,9 mln. eurų) daugiau
nei prognozuota, išankstinius duomenis skelbia Finansų ministerija.
Prognozuotos bendros minėtų biudžetų 2018 metų pajamos – 8,608
mlrd. eurų, faktinės – 8,74 mlrd.
eurų. Pajamų į valstybės biudžetą
gauta 6,806 mlrd. eurų. Tai yra 6,8
proc. (433,2 mln. eurų) daugiau nei
2017 metais ir 0,6 proc. (38,8 mln.
eurų) daugiau nei prognozuota.

Laukiame Jūsų, visų geros valios žmonių!

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Visuomeninio komiteto „Kęstučio Tubio
sąrašas Anykščių krašto labui“ rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 78
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komentarai

Žurnalistų darbą siekiama paversti grožinių kūrinių rašymu

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos inicijuotos ir Seimo kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio ir komiteto narių – konservatoriaus Vytauto Kernagio, socialdemokratės Ramintos Popovienės,
„valstiečio“ Stasio Tumėno ir „tvarkietės“ Onos Valiukevičiūtės pateiktos Visuomenės informavimo įstatymo pataisos kursto aistras – mat joms įsigaliojus būtų uždrausta valdžios kritika.
„Anykšta“ savo pašnekovų klausė, ar bandymas pažaboti žiniasklaidos laisvę nepažeidžia Konstitucijos.
Kaip Jūs, būdamas žurnalistu, korektiškai ir neformuodamas blogos nuomonės apie valdžią būtumėte pateikęs informaciją apie labai konkretų įvykį – darbo metu didelė Anykščių rajono savivaldybės darbuotojų
dalis išvažiavo savo profesinės šventės švęsti į Vasaknų dvarą Zarasų rajone? Ar ateis laikas, kai žurnalistai
galės rašyti tik apie tai, kur valdžios atstovai pasodino ąžuoliuką ar atidengė atminimo lentą?

Reikia rašyti ne
korektiškai, o
teisingai

ją. Jeigu anykštėnų paklaustumėt,
kokią jie nuomonę susidarė apie
valdininkus, kurie darbo metu išvykoje šventė savo profesinę šventę, manau, atsakytų, jog teigiamą.
Bet kitaip ir negali būti... Kaip aš
būčiau „korektiškai“ pateikęs šitą
žinią? Lygiai taip pat, kaip padarėte jūs. Rašykite taip, kaip yra, o
ne taip, kaip kažkam norėtųsi. Aš
labai tikiuosi, kad panašios iniciatyvos ne tik nebus priimtos, bet
apie tai tiesiog net nebebus diskutuojama. Ginkimės nuo to!

Dainius RADZEVIČIUS, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas:
- Siūlytas projektas neatitinka nei
Konstitucijos, nei sveiko proto. Demokratinėje valstybėje negali būti
varžoma žodžio laisvė. Projekto
iniciatorių aiškinimai, kad žiniasklaida kritiškai rašydama apie politikus, valdžios institucijas formuoja apie juos neigiamą nuomonę, yra
visiškai absurdiški. Žiniasklaidos
funkcija yra nei formuoti gerą, nei
blogą nuomonę – žurnalistų užduotis yra pateikti teisingą informaci-

Žurnalistai
nekalti dėl blogo
gyvenimo

Juozas RATAUTAS, anykštėnas:

- Nesiimsiu vertinti, ar pateiktos
Visuomenės informavimo įstatymo
pataisos nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ar
žmonių teisės gauti informaciją –
tai teisės specialistų darbo laukas.
Tačiau, mano galva, naujai sugalvotas apynasris žiniasklaidai – tai
valdžios noras atsiriboti nuo neigiamo veiklos vertinimo, kritikos.
Tai suprantama. Tik ar toks noras
atitinka žmonių lūkesčius? Visuomenė nori žinoti apie valdžios
priimamus sprendimus, valdininkų darbus bei kitą informaciją, ne
persijotą per tankų cenzūros filtrą,
o kuo tikroviškesnę. Jei kritika yra
pagrįsta, teisinga, neįžeidžianti ir
konstruktyvi, o informacija neiškraipyta – viskas tvarkoj.
Ne žurnalistai kalti dėl blogybių
gyvenime, o tie, kas turi pareigą
ir įgaliojimus spręsti. Pastebiu,
„Anykštoje“ pasirodo nemažai kritinių straipsnių apie mūsų valdžios
veiklą. Bet juk tai ne žurnalistų
grožiniai kūriniai, o tikrų faktų
viešinimas, žurnalistiniai tyrimai.
Ar turėjo „Anykšta“ nerašyti apie
savivaldybės valdininkų kelionę į
Zarasus darbo metu už valdiškus
pinigus? Neturėjo, kadangi valdininkai yra viešieji asmenys, o
lėšos, kuriomis buvo apmokomos

kelionės išlaidos – viešieji finansai.
„Sodroje“ kasmet įvairiom progom išvykdavom į teatrus, ekskursijas, tik niekuomet iš valdiškų pinigų ir niekada darbo laiku.
Susėdę prieš penkias į autobusus,
neišdrįsdavom pajudėti – o gal pasirodys koks klientas... Valdininkai
turi suprasti, jog jie nuolat stebimi
ir turi vengti interesų konflikto ar
piktnaudžiavimo tarnyba, o žiniasklaidos priedermė – kelti negeroves į viešumą. Todėl nevaržykime
žurnalistų darbo.

Būtų oriau išeiti
iš salės

Sergejus JOVAIŠA, LR Seimo narys, balsavęs „prieš“ žiniasklaidos laisvę ribojančias
pataisas:
- Ar šios pataisos nepažeidžia
Konstitucijos, turėtų išaiškinti
Konstitucinis Teismas. Tačiau
man keisčiausia tai, kad iš viso
pradėta galvoti, kalbėti apie
kažkokius žiniasklaidos pažabojimus, kad išsakyta mintis, jog
turėtų atsirasti institucija, kuri
pradėtų reguliuoti žiniasklaidos

veiklą. Kai Ramūno Karbauskio Seimo posėdžių salėje viešai
buvo paklausta, kurios laidos,
kokia žurnalistų pateikta informacija jam užkliuvo, jis nieko
neatsakė, tiesiog išsisuko nuo šio
klausimo.
Tiems, kurie inicijavo šias pataisas, neslėpkim - ir kai kuriems vietos valdžios politikams
labai svarbu turėti „kišeninę“ žiniasklaidą, kuri gražiai rašytų.
Žmonių pasitikėjimas žiniasklaida yra pakankamai aukštas,
tai, akivaizdu, ir nepatinka daliai
politikų. Vadinasi, reikia žiniasklaidai uždėti apynasrį. Kritikuoti valdžią, pastebėti jos daromas
klaidas ir apie tai garsiai kalbėti
– demokratinės valdybės požymis. Prieisim ir iki to, kad ne tik
žiniasklaida, bet ir eilinis žmogus
nebegalės pasakyti nieko neigiamo apie valdžią. Už tai dar ir
baudžiamojon atsakomybėn bus
patrauktas.
Man koktu tai, kad tarp valdančiųjų, tarp kurių yra ir mokslinius
laipsnius turinčių žmonių, atsiranda tokioms nesąmoningoms iniciatyvoms pritariančių asmenybių.
Tegul, yra žmonių, kurie galbūt iki
galo nesupranta, už ką jie balsuoja
ir kam pritaria, bet tie – intelektualai, tie išsilavinę žmonės – ką
jie daro? Už ką pasako vadas, už
tą ir balsuoja? Jau geriau išeiti iš
salės, negu pasisakyti „už“ tokias
absurdiškas pataisas.
Ir dar vienas pastebėjimas –
partija, kuri nori išlikti valdžioje,
kuri nori artėjančiuose rinkimuose
sulaukti palaikymo, pradeda karą
su žiniasklaida...

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti!

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Dėl prenumeratos galite skambinti „Anykštos“ redakcijai telefonu 8-381 59458 arba mob tel. (8-686) 33036.
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Anykščių savivaldybės skaidrumas
vertinamas vidutiniškai
(Atkelta iš 1 psl.)
Vertinant „Darbuotojų“ skiltį
buvo pateikti 4 klausimai. Pirmasis: „Ar savivaldybės svetainėje
skelbiami darbuotojai (Tarybos
nariai, valstybės tarnautojai) ir jų
kontaktinė informacija (vardas ir
pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar
jo sudarymo tvarka)?“ – pagal šį
rodiklį Anykščių savivaldybė gavo
maksimalų balų skaičių – 1, antras klausimas: „Ar savivaldybės
tinklalapyje nurodomos kiekvieno savivaldybės administracijos
darbuotojo atliekamos funkcijos
ir reikalavimai jų pareigybei?“
– už tai gauta 0.5 balo, vadinasi,
nurodoma tik dalis informacijos,
trečias klausimas: „Ar savivaldybės tinklalapyje viešai skelbiamos
savivaldybėje dirbančių politikų
ir administracijos darbuotojų, užimančių vadovaujančias pareigas,
viešų ir privačių interesų deklaracijos?“ – gauta 0 balų, tai reiškia,
jog tokios informacijos nėra, ketvirtas klausimas: „Ar savivaldybės tinklalapyje viešai skelbiamos
savivaldybėje dirbančių politikų
ir administracijos darbuotojų, užimančių vadovaujančias pareigas,
turto deklaracijos?“ – už šį rodiklį
taip pat gauta 0 balų.
Tarybos veikla – skaidriausia
Vertinant rajono Tarybos veiklą

buvo 4 klausimai, kurie surinko
po maksimalų balų skaičių. „Ar
savivaldybė skelbia savivaldybės
Tarybos narių individualius balsavimus svarstomais klausimais?“,
„Ar savivaldybė skelbia pernai
metų savivaldybės Tarybos narių
individualius balsavimus svarstomais klausimais?“, „Ar savivaldybės interneto svetainėje skelbiami
savivaldybės Tarybos posėdžių
protokolai?“, „Ar savivaldybės interneto svetainėje skelbiami pernai
metų savivaldybės Tarybos posėdžių protokolai?“ – visi šie klausimai gavo po 1 balą, o tai reiškia,
kad informacija savivaldybės internetiniame puslapyje yra visiškai
išsamiai skelbiama.
Apie dovanas valdininkai nežino
Koją Anykščių rajono savivaldybės skaidrumui kišo informacijos apie antikorupciją skelbimas.
Už šį kriterijų savivaldybė gavo 64
balus. Į klausimą, ar „savivaldybės
svetainėje yra viešinama kovos su
korupcija programa“, atsakyta teigiamai ir gautas 1 balas, tai reiškia,
jog informacija apie tai pateikiama
visa. Taip pat gerai – 1 balu – įvertintas ir kitas parametras: „Ar savivaldybės svetainėje yra viešinamos
įgyvendinamos
antikorupcinės
priemonės, kurios kyla iš kovos su
korupcija programos?“, 0.5 balo
gauta stengiantis išsiaiškinti, „Ar
savivaldybės darbuotojams (admi-

nistracijai bei Tarybos nariams) yra
taikomas viešai prieinamas elgesio
ar etikos kodeksas?“
Tyrimas atskleidė, kad Savivaldybės svetainėje nėra nurodoma
tvarka (taisyklės) dėl galimų/negalimų dovanų ir kelionės išlaidų
– už tai gauta 0 balų. 1 balu įvertintas ir tyrimas, „ar savivaldybės
tinklalapyje yra nurodomi pranešimų apie galimą neteisėtą veiklą savivaldybėje kanalai bei nurodomas
jų pobūdis (konfidencialūs arba
anoniminiai)?“
Į klausimą, „ar savivaldybė turi
viešai prieinamą tvarką, informuojančią, kas yra daroma su gautais
pranešimais?“, taip pat atsakyta
teigiamai ir gautas 1 balo įvertinimas. Tačiau paskutinis kriterijus
antikorupcijos vertinime: „Ar skelbiama, su kokiomis interesų grupėmis susitinka meras/-ė, Tarybos
nariai ir vadovaujančias pareigas
užimantys savivaldybės darbuotojai, jų raštu arba žodžiu pateikti
pasiūlymai savivaldybei?“- surinko 0 balų.
Įmonės dirba beveik skaidriai
Toliau vertintas Savivaldybės
įmonių ir įstaigų skaidrumas. Už
tai gauta 83 balai. Pateikti 3 klausimai – 2 iš jų - „Ar savivaldybės
tinklalapyje yra viešinamas visų
savivaldybės įmonių, įstaigų ir
savivaldybės valdomų bendrovių
sąrašas?“ ir „Ar savivaldybės tin-

klalapyje nurodoma, kokia savivaldybės valdomų bendrovių akcijų dalis priklauso savivaldybei?“
- įvertinti po 1 balą, o klausimas,
„Ar savivaldybės tinklalapyje yra
viešinama, kokius asmenis ir kodėl
savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės valdomų įmonių valdybas?“, įvertintas 0.5 balo, tai reiškia, jog savivaldybės tinklalapyje
nurodoma tik dalis informacijos.
Problemos su paieška
Savivaldybės biudžeto ir jo vykdymo skaidrumas įvertintas 83
balais. Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad Savivaldybė pateikia visą
informaciją apie metinį biudžetą,
taip pat skelbia praėjusių metų
biudžetą, neslepia ir paskutinių, ir
ankstesnių metų finansinių ataskaitų bei nurodo, kokią turi skolą
ir dėl ko ji įgyta. Visi šie punktai
įvertinti po 1 balą. Tik atsakant į
klausimą, „ar savivaldybės skelbiamose finansinėse ataskaitose
veikia kompiuterinė paieškos sistema?“, išsiaiškinta, kad nurodoma tik dalis informacijos, – už tai
gauta 0.5 balo.
Problemos su viešųjų ir
privačiųjų interesų deklaracijomis
Vertintas ir savivaldybės viešųjų pirkimų skaidrumas, už kurį
Anykščių rajono savivaldybė gavo
83 balus. Tyrimas atskleidė, kad

Savivaldybės interneto svetainėje
yra pateikiama visa informacija
apie planuojamus viešuosius pirkimus, taip pat skelbiami viešųjų pirkimų konkurso laimėtojų sąrašai,
nurodoma, kokias paslaugas teiks
viešųjų pirkimų konkursą laimėjusios įmonės, kokios yra paslaugų,
kurias teiks viešuosius pirkimus
laimėjusios įmonės, vertės.
Tačiau 0 balų įvertinta tai, jog
Savivaldybės internetiniame puslapyje nėra skelbiama darbuotojų,
atrenkančių viešųjų pirkimų laimėtojus, viešųjų ir privačiųjų interesų
deklaracijos.
Neaišku kada konsultuoja
67 balais įvertintas gyventojų
įtraukimas į sprendimų priėmimą.
Tyrimas parodė, kad Anykščių
rajono savivaldybė neteikia jokios informacijos apie galimybes
gyventojams dalyvauti viešosioe
konsultacijose bei neviešina viešųjų konsultacijų metu iš gyventojų gautų pasiūlymų. Šie kriterijai
įvertinti 0 balų.
Po 1 balą gavo atsakymai į
klausimus: „ar savivaldybė viešina savo sprendimus dėl viešųjų
konsultacijų metu gautų pasiūlymų?“, „ar savivaldybė savo svetainėje informuoja apie būsimus
savivaldybės Tarybos posėdžius,
jų laiką, skelbia jų darbotvarkes ir
nagrinėsimus dokumentus?“, „ar
savivaldybės svetainėje yra nurodomas būdas, kaip gyventojai
gali pateikti savo pasiūlymus ar
skundus?“, „ar savivaldybė savo
svetainėje informuoja, ką daro su
iš gyventojų gautais pasiūlymais
ar skundais?“
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Gamintojų grupėms problemas spręsti lengviau
Smulkiųjų ir vidutinių ūkių problemos gali būti lengviau sprendžiamos plečiant kooperaciją bei steigiant gamintojų grupes. Siekiantys bendradarbiauti ir taip didinti savo konkurencingumą
bei produkcijos pridėtinę vertę ūkininkai raginami dalyvauti
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonėje „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ pagal veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės
ūkio sektoriuje“.
Paramą gaus 5-erius metus
Kai remiama gamintojų grupių veiklos pradžia, gali didėti
susijungusių gamintojų – ūkininkų, žemės ūkio bendrovių –
konkurencingumas. Ūkiai, ypač
vidutiniai ir smulkūs, dalyvaujantys kooperatiniais pagrindais
įsteigtų gamintojų grupių veikloje, veikia efektyviau, gauna
didesnes pajamas, gali geresnėmis sąlygomis investuoti, diegti inovacijas, reaguoti į rinkos
pokyčius. Gamintojų grupių ar
organizacijų įsisteigimas bei
veiklos plėtra sudaro sąlygas
ir papildomoms darbo vietoms
kurti, spręsti socialines problemas.
Pretendentas į paramą gali
būti juridinis asmuo, Juridinių
asmenų registre įregistruotas ne
anksčiau kaip 2014 m. sausio
1 d. ir sudarytas iš ne mažiau
kaip 10 fizinių ir (ar) juridinių
asmenų, vykdančių žemės ūkio
veiklą, atitinkantis keliamus
reikalavimus bei verslo plano
pagrindu oficialiai pripažintas
gamintojų grupe (organizaci-

ja). Atrenkant paraiškas, prioritetas teikiamas pareiškėjams,
sudarytiems iš ekologinės gamybos ir gyvulininkystės ūkių,
taip pat pareiškėjams, kuriuose
yra daugiau dalyvių – fizinių ir
(ar) juridinių asmenų. Paramą
galima gauti 5-erius metus, ir ji
mažėja – už pirmuosius, antruosius, trečiuosius, ketvirtuosius ir
penktuosius veiklos (verslo plano įgyvendinimo) metus neturi
viršyti atitinkamai 10, 9, 8, 7 ir
6 procentų metinės parduotos
produkcijos vertės tais metais.
Didžiausia galima viešosios paramos suma už vienerius veiklos
(verslo plano įgyvendinimo)
metus visais atvejais negali viršyti 100 tūkst. eurų. Maksimali
paramos suma naujai įsisteigusiam stambiam žemės ūkio kooperatyvui, parengusiam veiklos
planą ir pripažintam gamintojų
grupe ar organizacija per 5-erius
metus, gali sudaryti 500 tūkst.
eurų. Konkreti galima paramos
suma priklauso nuo per kooperatyvą parduotos produkcijos
vertės.
Priemonė skirta palengvinti

tik gamintojų grupių (organizacijų) žemės ūkio sektoriuje įsisteigimą.
Susijungę ūkininkai tampa
aktyvesni
Priemonė skirta palengvinti
tik gamintojų grupių (organizacijų) žemės ūkio sektoriuje
įsisteigimą, taip pat įgyvendinti
Europos Sąjungos kaimo plėtros
politikos prioritetą ir šią tikslinę sritį: skatinti maisto tiekimo
grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų
gerovę ir rizikos valdymą žemės
ūkyje: pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimą geriau juos integruojant į
žemės ūkio ir maisto produktų
grandinę per kokybės sistemas,
žemės ūkio produktų pridėtinę
vertę, skatinant vietos rinkas ir
trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir organizacijas
bei tarpšakines organizacijas.
Priemonės „Gamintojų grupių
ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritis „Gamintojų grupių ir
organizacijų įsisteigimas žemės
ūkio sektoriuje“ tiesiogiai prisideda prie nurodytos tikslinės
srities įgyvendinimo, kadangi remiama juridinių asmenų,
įskaitant kooperatines bendroves
ir kooperatyvus, kuriuos įsteigė
žemės ūkio veiklos subjektai –
ūkininkai ar žemės ūkio bendrovės – veiklos pradžia; juridinis

Smulkiesiems ūkininkams įsteigus gamintojų grupes ir bendradarbiaujant didėja jų konkurencingumas bei produkcijos
pridėtinė vertė.
Dariaus Šypalio nuotr.
asmuo pripažįstamas gamintojų
grupe (organizacija) verslo plano pagrindu tik tuo atveju, jei
vykdoma veikla yra Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo
I priede nurodytų produktų, išskyrus žvejybos ir akvakultūros
produktus, prekyba ir (ar) rinkodara; priemonė prisideda prie
Europos Sąjungos kompleksinio
tikslo – inovacijų kūrimo, diegimo ir sklaidos – įgyvendinimo.

Susijungę į gamintojų grupes ar
organizacijas, ūkininkai ir kiti
gamintojai tampa aktyvesni, labiau diegia inovacijas, sėkmingiau prisitaiko prie naujų technologijų bei naujos besikeičiančios
aplinkos, labiau tarpusavyje
dalijasi patirtimi, turi geresnes
galimybes naudotis praktinėmis,
mokslinėmis ir techninėmis žiniomis.
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Sąrašo Nr. 2 Profesorius pasiryžęs sukaupta patirtimi
pasidalyti su gimtaisiais Anykščiais

Anykščiuose gimęs ir augęs, o šiuo metu sostinėje mokslinį darbą dirbantis prof. dr. Lukas Giriūnas, iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Anykščių skyriaus sulaukęs kvietimo kandidatuoti
į Anykščių rajono tarybą, ilgai nesvarstė.
Nors Lukas dar gana jaunas – jam 35-eri, tačiau net neabejoja,
kad jo sukaupta patirtis ne tik mokslo, bet ir verslo srityse pasitarnaus gimtajam Anykščių kraštui.
Žiemą mūsų akys patiria
dvigubą smūgį – lauke diskomfortą sukelia šaltis, dargana ir
vėjas, o patalpose jas vargina
šildymo prietaisų išsausintas
oras.
Jei didžiąją dienos dalį praleidžiate prie kompiuterio ar
išmaniųjų prietaisų, raustančios, perštinčios ir sausėjančios
akys tampa kasdienybe.
Žiemą vėjas ir šaltis džiovina
akies paviršių, o organizmas, norėdamas apsiginti, pradeda drėkinti
akį ir ima riedėti ašaros. Ašarojimas yra sveika apsauginė reakcija,
tačiau daugeliui tai sukelia rimtą
diskomfortą.
O štai sausų akių sindromui didelį poveikį turi patalpų šildymas:
kuo intensyviau šildoma, tuo stipriau oras paveikia akis dengiančią
natūralią ašarų plėvelę, akys išsausėja, tampa jautresnės, gali atsirasti
deginimo jausmas, dilgčiojimas.
.Pasak R. Medučio, akių sausumas dar stipriau pasireiškia tiems,
kurie daug laiko praleidžia prie
ekranų, diskomfortą gali sukelti ir
ryškus dirbtinis apšvietimas.
Nuolat dirginamos akys sparčiau sensta, tad jas reikėtų nuolat
stiprinti, prižiūrėti. Akims svarbus
vitaminas A, žuvų taukai, liuteinas.
Šių medžiagų ir vitaminų galima
gauti ir su maistu – ypač akims
naudingos morkos ir mėlynės. Tačiau bene svarbiausia taisyklė, kuri
gali padėti apsaugoti akis nuo perštėjimo ir sausėjimo, yra kasdienis
akių drėkinimas.
Pajutę diskomfortą akyse, kai
kurie bando jas drėkinti vandeniu,
tačiau tai labai laikina pagalba.
Norint palaikyti nuolatinę drėgmę,
reikėtų pasitelkti dirbtines ašaras ar
akių lašus, kurie ir drėkina, ir panaikina deginimo, karščio pojūtį.
Drėkinti svarbu ne tik akis, bet
ir patalpas. Ne ką mažiau svarbu
leisti akims pailsėti nuo ekranų bei
daryti specialius pratimus.

Kartu su žmona Gintare, kuri
taip pat yra Vilniaus universiteto
profesorė, prof.dr. L.Giriūnas augina du sūnus – Ąžuolą ir Laurą.
Beje, L.Giriūnas – žinomos Anykščių pirminės sveikatos priežiūros
centro šeimos gydytojos Vitalijos
Giriūnienės sūnus.
L.Giriūnas baigė ekonomikos
bakalauro ir magistro studijas Vilniaus universitete. Pradėjęs jame
dirbti, įgijo ir vadybos mokslų
krypties mokslų daktaro laipsnį.
Per savo darbinę patirtį Lietuvos
didžiausiuose universitetuose parengė ir išleido du vadovėlius,

AVINAS. Romantiška pažintis
savaitės pradžioje ilgainiui gali pasirodyti esanti ne tokia, kokią įsivaizdavote. Susižavėjimas, deja, bus
vienpusis. Darbe sėkmė lydės tik
tada, kai dirbsite su žmonėmis, kuriuos iš tiesų gerbiate.
JAUTIS. Nesivaržykite prašyti
pagalbos pirmoje savaitės pusėje.
Ketvirtadienį ar penktadienį sužinosite tokių dalykų, kurie labai daug ką
paaiškins. Į jūsų paties žodžius gali
būti labai įvairiai sureaguota.
DVYNIAI. Savaitės pradžioje
tikriausiai ieškosite tam tikro emo-

Anykščiams, kurie negali pasigirti išplėtotu verslu ir pritraukiamomis investicijomis, jauno,
išmanančio šiuolaikinę verslo ekonomiką ir finansų politiką, profesionalo žinios ir praktiniai įgūdžiai
būtų didelis privalumas ir paspirtis.

Vokietis verslininkas didžiuojasi draugyste su Daliu Vaiginu
Praėjusių metų rugsėjo mėnesį Anykščių rajono ligoninę pasiekė solidi finansinė parama iš Vokietijos. 6 000 eurų ligoninei paaukojo buvusio Anykščių rajono vyriausiojo gydytojo bičiuliai,
verslininkų Hilde ir Rolf Shaap šeima.
Jau daugiau kaip 20 metų D. Vaiginas bendrauja su šio krašto,
esančio Šiaurės Reino Vestfalijoje, verslininkais, bankininkais,
pedagogais, gydytojais, dvasininkais. Šis gražus būrys žmonių ne
tik tapo gerais D. Vaigino bičiuliais, bet ir nuolatinės paramos
Anykščių ligoninei tiekėjais.
Ponai H. ir R. Shaap 6 000 eurų
Anykščių ligoninei surinko per
savo 50 metų vestuvių jubiliejaus
šventę. Kvietimuose svečiams
buvo įrašytas jubiliatų prašymas
nenešti jokių dovanų, geriau paaukoti Raudonajam Kryžiui ir
Anykščių ligoninei.
„Praėjusią vasarą aš buvau pakviestas dalyvauti ponų Hilde ir
Rolf vestuvių jubiliejaus šventėje,
kurioje dalyvavo per šimtą žmonių. Džiaugiuosi, kad mano kelionė į Vokietiją nieko nekainavo nei
ligoninei, nei rajonui, tačiau davė

pastebimų rezultatų“, – kalbėjo
buvęs Anykščių ligoninės vadovas, dabar „valstiečių“ kandidatas
į merus D. Vaiginas.
Nors Anykščių ligoninė jau kuris laikas turi naują vadovą. D.
Vaiginas, joje likęs dirbti gydytoju ortopedu, viliasi, kad vokiečių
paaukoti pinigai bus investuoti
kompiuterizuojant ligoninės darbo vietas, nes, pasak gydytojo, nei
valstybė, nei savivaldybė tam neskiria pakankamai lėšų.
D. Vaiginas džiaugėsi ne tik gauta parama – jos per kiek daugiau

nei 20 bendravimo ir bendradarbiavimo metų surinkta nemažai,
bet ir šiltu, draugišku ryšiu su ponu
R. Shaap.
Vokietijoje gyvenantis verslininkas taip pat prisimena draugystės su D. Vaiginu pradžią ir sako:
„Pirmiausia Daliui Vaiginui noriu
palinkėti sėkmės, geros sveikatos
ir gražaus buvimo su savo artimaisiais. Smagu pažvelgti į kartu nueitą kelią... 1998 metų gegužės mėnesį susitikome Anykščiuose... Jis
parodė mums tuometinę Anykščių
ligoninę, matėme ir naujos ligoninės statybas ir mums pasidarė
liūdna – supratome, kad turime
kiek galime daugiau padėti. Nuo tų
metų į Anykščiuos nuolat keliavo
parama – tiek reikalingais daiktais,
tiek pinigais. Kuo ilgiau bendravome, tuo vis šiltesnis asmenis ryšys
mezgėsi. Tik D. Vaigino dėka ligoninėje buvo suburta profesionali
komanda – tiek administracijoje,
tiek tarp medicinos darbuotojų.
Per kiekvieną apsilankymą Anykš-

čiuose matėme daromą pažangą. O
gražiausia diena tapo ta, kai buvo
baigtos naujos ligoninės statybos
ir visi jūs persikėlėte į naujas patalpas. Tiek aš, tiek mano šeima
ir bičiuliai nepaprastai gerbiame
D. Vaiginą už visą tą sunkų, daug
jėgų kainavusį darbą. Per 20 metų
tapome draugais... Atėjo laikas
gerbiamam ligoninės vadovui išeiti į pensiją. Tačiau jis tam tikrai per
jaunas, o energijos turi į valias. Aš
ir mano draugai jam linkime geriausios kloties naujame kelyje“.

JŪSŲ
RŪPESČIAIMANO
TIKSLAI!
Politinė reklama. Bus apmokėta iš LVŽS rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr.80

Pranešimas spaufai

horoskopai

daugiau nei 30 mokslo straipsnių
apskaitos, finansų ir mokesčių tematika, skaitė pranešimus daugiau
nei 15 tarptautinių mokslinių konferencijų, stažavosi užsienyje. Jau
keleri metai yra aktyvus Europos
apskaitininkų asociacijos (EAA)
ir Sertifikuotų sukčiavimo tyrėjų
asociacijos (ACFE) narys.
Darbinę patirtį sukaupęs ne tik
universitetuose, bet ir plėtodamas,
vystydamas ir vadovaudamas verslo įmonėms, prof.dr. L.Giriūnas
sakė, kad dirbdamas Anykščių rajono taryboje galėtų būti naudingas, nes gerai išmano ekonomikos

sritį, turi puikų žinių bagažą apie
apskaitą bei finansus.
„Mano sukauptos žinios bei
analitiniai, problemų sprendimo
priėmimo ir vadovavimo komandai įgūdžiai leis priimti tinkamus
sprendimus Anykščių miesto savivaldybės taryboje“, - tikino prof.
dr. L.Giriūnas.
Jeigu rinkėjai pasitiki profesoriaus Luko Giriūno kvalifikacija
ir gebėjimais dirbti jo gimtajam
Anykščių kraštui ir savo balsą
kovo 3- iąją atiduos už Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą Nr. 2 bei reitinguos L. Giriūną,
Anykščių rajono Taryboje turėsime
ne tik jauną žmogų, bet ir profesorių, kurio kvalifikacija ir įgūdžiai
neabejotinai bus naudingi rajono
gyventojams svarstant ir priimant
sprendimus, kaip racionaliai paskirstyti bei naudoti biudžeto lėšas. Profesorius yra sukaupęs žinių
ir patirties finansų, ekonomikos,
verslo valdymo srityse.

cinio poilsio. Pasistenkite nesivelti
į diskusijas ar konfliktus. Savaitės
viduryje labai sveikintina aktyvi fizinė veikla.
VĖŽYS. Savaitės pradžioje pasinerkite į darbus. Antroje savaitės
pusėje gali tekti daugiau laiko skirti
šeimos reikalams. Nesinervinkite
dėl pasikeitusių planų - savaitgalį
galėsite laiko skirti ir sau. Tikriausiai
norėsite pabūti vienas.
LIŪTAS. Savaitės pradžioje nesikiškite į svetimus, ypač susijusius
su pinigais ar asmeniniais santykiais.
Jūsų pagalbos gali prireikti vaikams.
Paskutinę savaitės darbo dieną neužsikraukite pernelyg daug darbo turite turėti laisvą vakarą. Savaitgalį

tikriausiai ir pats nebūsite tikras, ko
norite.
MERGELĖ. Savaitės pradžioje
tikriausiai turėsite gerą progą pakeisti aplinką ir tokiu būdu, suderinęs
reikalus su pramoga, kiek pailsėti
emociškai. Trečiadienį ir ketvirtadienį daugiau žiūrėkite savo reikalų.
Kitiems jūsų dėmesio prireiks tik į
savaitės pabaigą.
SVARSTYKLĖS. Savaitės pradžioje pasistenkite nesiginčyti su
viršininku, o dar geriau - apskritai
nelįskite jam į akis. Nesileiskite išmušamas iš vėžių dėl smulkių kliuvinių ar nemalonumų. Nepamirškite,
kad planavimas neatstoja veiksmo.

SKORPIONAS. Savaitės pradžioje prieš jus gali būti pradėtos
pinti intrigos. Būkite atidus, atsargus
ir kantrus. Jūs dar turėsite progą perimti iniciatyvą ir įrodyti tikrąją savo
vertę. Vos ištartus jūsų žodžius bus
bandoma iškraipyti.
ŠAULYS. Savaitės pradžioje nepasiduokite gundymams leisti pinigus. Investicijos, deja, neatsipirks.
Savaitės vidurys bus pilnas rūpesčių.
Gali tekti paplušėti, tad planuokite,
kaip ilsėsitės savaitgalį. Tiktų aktyvi
fizinė veikla.
OŽIARAGIS. Pirmomis savaitės
dienomis turėsite gerą progą aplankyti egzotiškus kraštus ar bent iš
arčiau susipažinti su svetima kultū-

ra. Neleiskite, kad savaitės viduryje
pavydas virstų pykčiu. Gali tekti pakovoti dėl teisių.
VANDENIS. Apsispręskite pagaliau, ko iš tikro siekiate. Savaitės
viduryje galite turėti problemų dėl
asmeninių santykių. Į nesusipratimus pasistenkite reaguoti adekvačiai. Savaitgalį jūsų galva tikriausiai
bus užimta planais, kaip uždirbti
daugiau pinigų.
ŽUVYS. Savaitės pradžioje pasistenkite baigti pradėtus darbus,
bet venkite imtis naujų. Asmeniniai
reikalai gali pareikalauti viso dėmesio savaitės viduryje. Jei parodysite
pakankamai iniciatyvos, savaitgalį
galite tikėtis svajonės išsipildymo.

IŠ ARTI

sprintas
Krepšinis I. RKL B divizione rungtyniaujantis Anykščių
„KKSC-Elmis“ šeštadienį išvykoje 59-52 įveikė „Kazlų Rūdą“.
Ž.Žiukas įmetė 13, G.Šniaukštas
– 12 taškų. A.Jakštonis pelnė vos
2 taškus, tačiau atkovojo net 14
kamuolių. RKL B diviziono B
grupėje Anykščių „KKSC-Elmis“
užima 8 vietą tarp 14 komandą (10
pergalių, 7 pralaimėjimai).
Biatlonas. Praėjusį savaitgalį
Madonoje vyko biatlono varžybos,
kuriose jėgas išbandė 270 dalyvių.
Jaunių grupėje tarp startavusių
anykštėnų Lukas Žukauskas finišavo trečias, Domas Jankauskas

savaitgalio diskusija

– aštuntas. Tarp mergaičių Viktorija Kapancova užėmė ketvirtą
vietą. Šis turnyras sutapo su naujos šaudyklos atidarymu. Madona, kuri palaiko draugiškus ryšius
su Anykščiais ir pagal gyventojų
skaičių yra panašaus dydžio, 2021
metais planuoja organizuoti pasaulio jaunių ir jaunimo biatlono čempionatą.
Futbolas. Sekmadienį „Nykščio namų“ arenoje buvo sužaistos
rajono salės futbolo pirmenybių
ketvirtojo turo rungtynės. Pirmasis
mačas pasibaigė itin rezultatyviai
– „Šiandien plotas“ 20:3 nugalėjo
AKKSC. Kitame susitikime „Penkiasdešimt“ užtikrintai 8:4 nugalėjo „Patkatą“. Turnyro lentelė:
1. „Penkiasdešimt“ 9 tšk. (įvarčių
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santykis +15), 2. „Veteranai“ 7 taškai (+5), 3. „Šiandien plotas“ 4 tšk.
(+13), 4. „Patkatas“ 3 tšk. (-2), 5.
AKKSC 0 tšk. (-31).
Krepšinis II. Sausio 20 dieną buvo sužaisti šeštojo Anykščių rajono krepšinio pirmenybių
turo susitikimai. Čempionate toliau pirmauja „Cosmos“ komanda, kuri rezultatu 67:53 nugalėjo
„Teradentą“. Nugalėtojus į priekį
vedė S.Butkys, surinkęs 21 tašką, o „dantistų“ ekipos neišgelbėjo ir 23 B.Pociūno taškai. Dar
atkakliau klostėsi rungtynės tarp
„Cerrol“ ir „Traupio“ (73:65).
„Cerrol“ gretose sužibėjo E.Šlaitas
(28 tšk.) ir J.Guobužas (18 tšk.),
o traupiečių komandoje geriausiai
sekėsi rinkti taškus Jokūbui Valiu-

kui (25). Kiti rezultatai: „Tauras“
(M.Simonavičius 27, S.Pakeltis 15)
– „Svėdasai“ 67:95 (P.Martinonis
32, A.Kvietkauskas 29), „Taifūnas“ (J.Dilys 25, J.Misiūnas
22) - AKKSC (L.Maksvytis 16,
R.Pumputis 13) 88:51. Turnyrinė
lentelė: 1. „Cosmos“ 6-0 +146, 2.
„Taifūnas“ 5-1 +71, 3. „Svėdasai“
4-1 +97, 4. „Teradenta“ 3-3 +39,
5. „Tauras“ 2-3 +10, 6. „Cerrol“
2-3 -17, 7. „Troškūnai“ 1-4 +30, 8.
„Traupis“ 1-4 -44, 9. AKKSC 0-5
-332.
Krepšinis III. Anykščių KKSC
berniukų (2007-2008 m.g.) krepšinio komanda toliau tęsia kovas
MKL „Pirmojo iššūkio“ čempionate. Penktadienį mūsiškiai varžėsi
su svečiais iš Kupiškio. Pirmajame

rate svečiuose AKKSC auklėtiniai
pralaimėjo 15 taškų skirtumu, tačiau šįkart atsirevanšavo su kaupu ir šventė užtikrintą pergalę
rezultatu 65:39. Daugiausia taškų anykštėnams pelnė M.Niaura
21, M.Judickas ir K.Volkovas po
9, E.Sriubas 8, M.Čerškus 6 tšk.
Anykščių KKSC komanda turi 4
pergales ir 4 pralaimėjimus ir savo
pogrupyje (8 komandos) užima 5
vietą.
Slidinėjimas. Ignalinoje vyko
atviros rajono slidinėjimo pirmenybės pasaulinei sniego dienai
paminėti. Varžybose dalyvavo ir
Anykščių KKSC slidininkai. Savo
amžiaus grupėse Irmantas Žilinskas finišavo pirmas, Matas Gražys
- antras, Eglė Savickaitė- ketvirta.

O kas pasakys apie blogus rajono valdžios darbus?

Anykščių rajono seniūnijose prasidėjo seniūnų 2018 m. ataskaitų ir 2019 m. veiklos planų pristatymai. Šiuose pristatymuose, ko gero, net aktyviau nei patys seniūnijų gyventojai dalyvauja
Anykščių rajono savivaldybės vadovai, savivaldos rinkimuose registruoti kandidatai. Kaip manote, ar šie susirinkimai naudingi gyventojams? O gal jie labiau skirti politikams pasirodyti prieš
artėjančius savivaldos rinkimus? Ar eisite į šiuos susirinkimus? Kaip vertinate juose skambančius
Anykščių rajono savivaldybės vadovų , kandidatų į Anykščių rajono tarybą pasisakymus?
Jadze iš Svedasų: ,,Seniūnai
atsiskaito kasmet, dalyvauja seniūnaičiai ir šiaip visuomenė.
Atvažiuoja rajono valdžia, būna
puiki proga vieniems su kitais
susitikti. Jokie kiti politikai nedalyvauja. O prieš rinkimus, tai
aišku, kad pažadukų privažiuoja,
kad pasirodytų, pasigirtų, paagituotų už save ar savo partijas. Jei
jau jie tris metus sėdėjo kaip pelė
po šluota, tegu ir toliau tebesėdi,
kam jie reikalingi. Geriausia būtų
visokių pašalinių neįsileisti į salę,
ale bus nedemokratiška, negi uždrausi žmogui atvažiuoti. Reikia
nebendrauti ir nekreipti dėmesio
į visokius netikrus pranašus. Aš
kaip kaimo bobelė misliju, kad iš
visokiausių politikų važinėjimų
po kaimus išeis bezdalas. Kaimo
žmonės ne kvaili, žino, už ką balsuoti, agituok neagitavęs.”
BGK: „O kokie pernai rinkimai
buvo ar užpernai, kad zarazos važinėjo po seniūnijas. Klausimas
Anykštai: ar jūs manote, kad dauguma susirgo Alzhaimeriu, ar jūs,
užduodami provokacinius klausimus, užsikaifuojate nuo neigiamų
komentarų. Nors taip atsigausit po

antros dalies apie jūsų kandidatą
patirto fiasko“.
To BGK, atsaktymas į BGK:
„Klausiama, kaip vertinate savivaldos rinkimuose registruotų
kandidatų atsiradimą? Niekas
neprieštarauja dėl rajono vadovų
atvažiavimo“.
Tegul: „Na, ir tegul važinėja.
Kad tiktai kojų neišsisuktų, mašinų nesudaužytų slidžiuose keliuose. Kai tik prasideda rinkimai,
tai ir kaimus politikai prisimena.
Ačiū bent už tai.”
ATASKAITA: „Kodėl seniūnai apsiriboja tik savo nuveiktų ar
planuojamu darbų ataskaita, jokio
politikavimo. Reiktų merui iš jų
pasimokyti, maziau save reklamuoti o kalbeti tik apie nuveiktus
darbus“.
Svarstau: „O ką gi kaimo labui
ši kadencija nuveikė.Nieko“.
Šūkis, atsakymas į Svarstau:
„Kiekvienam kaimui po nudažytą
Gaidį“.

Kaimietė: „Keturis metus kandidatam buvo neįdomu, kaip mes gyvenam, bet prieš rinkimus kokie susirūpinę kaimiečiais net juokas ima.”
Tiesa: „Tai dar kam nors neaišku, kad ši pakazucha reikalinga rinkimams. Tik gaila, kad kiti
kandidatai kažkokie neįgalūs:
reikia pranešti vrk. Kodėl po kaimus? Nori kaimo palaikymo. O
miesto bijo?”
Juozas: „Nėra abejonės, kad
susirinkimai seniūnijose yra priemonė rinkiminei kampanijai. S.
Skvernelis, pagarsinęs Rusnėje
sprendimą kandidatuoti į prezidentus, susilaukė politologų kritikos, jog pasinaudojo premjero padėtimi. Kas jei ne administracinių
resursų naudojimas, kai meras ir
dar keli krašto labo komiteto nariai vykata į seniūnijas ir garsiai
pasakoja apie gerus darbus. O kas
pasakys prieš rinkimus žmonėms
apie blogus savivaldybės darbus
ar klaidas? Sako, kiekvienais
metais vyksta seniūnų ataskaitos. Betgi ne kiekvienais metais
- rinkimai. Tad siekiant išvengti
interesų konflikto ar pasinaudo-

jimo tarnybine padėtimi, reikėjo
pakeisti šios priemonės formatą.
Susirinkimų tikslas- seniūnų ataskaitos gyventojams. Kas būtų atsitikę, jei jos būtų nukeltos į kovo
vidurį arba šįkart vyktų be rajono
vadovų, kurie yra rinkimų komiteto nariai, dalyvavimo. Jeigu merui
ar administracijos direktoriui įdomu, kas buvo kalbėta Skiemonyse
ar Kurkliuose, jis galėjo paprašyti
garso ar vaizdo įrašo. Pagarbiai.”
Cirkas: „Savaime suprantamas
atsakymas. Tik politika, rinkimai
ir daugiau nieko.”

Aš: „Faktas kaip blynas ataskaita už 2019m. bus daug gražesnė,
vien del vieno fakto: grįžta lietuviai is Anglijos po Brexit, žiūriu,
dar yra keletas parduodamų butų
ir namų, manau, viską iššluos.
Gal Anykščiai paseks Rokiskio
pavyzdžiu ir pradės statyti daugiabučius, kad tik būtų kur jiems
grįžt su maišais pinigų ant peties.
O kas planuojat parduot nekilnojamą turtą, dėkit kuo greičiau
skelbimus.”
(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.

„Tele2“ namų apsauga: be laidų ar gręžimo ir vos per 30 min.

Jei norite apsaugoti būstą, kurio
Praėjusių metų statistika rodo, kad būsto apsauga šalyje rūpinamasi vis dar
per mažai – iš visų vagysčių net kas aštunta buvo įvykdyta gyvenamosiose pa- plotas siekia iki 50 kv. metrų, verta
talpose. Todėl „Tele2“ kartu su partneriais sukūrė belaidį, per pusvalandį įdie- rinktis planą „Namai Mini“. Sumokėjus vienkartinį 19,99 Eur paslaugos
giamą ir saugos tarnybos visą parą prižiūrimą sprendimą „Saugūs namai“.
aktyvinimo mokestį, apsaugos sistema
„Dažnai manoma, kad namų apsau- ir signalizacijos valdymo pultelis – yra kainuos vos 12,26 Eur/mėn. Ją sudaro
gą įsirengti galima tik statybų metu, tvirtinamos lipniomis juostelėmis. To- judesio jutiklis, belaidis lango ar durų
tam reikia daug laiko ir investijų. kiu būdu nereikia vedžioti naujų laidų, jutiklis, belaidė vidaus sirena, saugos
Sugriovėme šiuos mitus ir savo klien- namų interjeras lieka nesugadintas, o tarnybos „Grifs AG“ priežiūra ir du
tams sukūrėme belaidę apsaugos nuo jutikliai gali būti įrengiami net ir sun- nemokami jos reagavimai per mėnesį.
Norintiems ramiai jaustis dėl paįsilaužimų ir gaisro sistemą, kurią na- kiai pasiekiamose vietose.
Tačiau namų šeimininkams siste- talpų, kurių plotas sudaro 50–70 kv.
muose įrengti galima jau po remonto
arba perkelti kartu su savimi į naują mos montavimu rūpintis nė nereikia, metrų, yra parengtas planas „Namai
būstą“, – sakė Remigijus Brasius, „Te- tai atlieka profesionalai. Įvertinę būsto Medi“. Sumokėjus vienkartinį 19,99
le2“ paslaugų verslui plėtros vadovas. išplanavimą ir dydį, jie parenka tinka- Eur paslaugos aktyvinimo mokestį,
„Tele2“ namų apsaugos sprendimas miausias vietas ir jose kruopščiai pri- visa apsaugos sistema kainuos tik
– ne tik garsinė signalizacija. Sistemai tvirtina įrenginius, o darbai netrunka 14,87 Eur/mėn. Šią sistemą sudaro du
judesio jutikliai, belaidė LED klavisuveikus, pranešimą iš karto gauna ir ilgiau nei 30 minučių.
atūra, belaidė vidaus sirena, belaidis
profesionalią pagalbą suteikti nedelGaražui ir namui – skirtingi
dūmų jutiklis, saugos tarnybos „Grifs
siant atvyksta saugos tarnybos „Grifs
planai, bet toks pats saugumas
AG“ priežiūra ir du nemokami jos reAG“ ekipažas.
Svarstyti, kiek ir kokių jutiklių rei- agavimai per mėnesį.
kėtų pasirinkti sodo nameliui, o kiek
Būstui, kurio plotas yra didesnis nei
Greitas ir patogus montavimas
Visos išmaniosios „Tele2“ apsau- – kotedžui, „Tele2“ klientams taip pat 70 kv. metrų, galioja planas „Namai
gos sistemos dalys: judesio, dūmų, nereikia – saugos planai individualiai Maxi“. Sumokėjus vienkartinį 19,99
Eur paslaugos aktyvinimo mokestį,
durų atidarymo jutikliai, garso sirena pritaikomi pagal būsto dydį.

visa apsaugos sistema kainuos vos
19,63 Eur/mėn. Šią sistemą sudaro net
penki judesio jutikliai, belaidė LED
klaviatūra, belaidė vidaus sirena, belaidis dūmų jutiklis, saugos tarnybos
„Grifs AG“ priežiūra du nemokami
jos reagavimai per mėnesį.
Kad ir kurį planą pasirinksite, dėl
savo būsto galėsite jaustis ramiai visur
ir visada – kiekvieną „Saugūs Namai“
sistemą realiu laiku galima valdyti tiesiog telefonu. Tam buvo sukurta išmanioji programėlė, kuri leidžia stebėti
visus signalizacijos veiksmus: kada ji

suveikė, buvo įjungta ir išjungta, taip
pat – atšaukti apsaugos komandos iškvietimą netikro pavojaus atveju.
Daugiau informacijos apie „Tele2“
paslaugą „Saugūs Namai“ sužinoti
bei ją užsisakyti galima internetinėje
parduotuvėje www.tele2.lt ir visuose
operatoriaus salonuose.
Tekste remtasi Informatikos ir ryšių
departamento duomenimis apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje
per 2018 m. sausio-gruodžio mėn.
Užsak.Nr. 76

SKELBIMAI

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
Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. (8-641) 55554.
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
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

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

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

dovanoja
2,5 mėn. kačiukus.
Tel. (8-617) 52196.

parduoda

Brangiai perkame

ąžuolinius rąstus

Kuras

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

Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

Superkame automobilius.

Malkas kaladėmis, skaldytas,
medienos atraižas pakais ir supjautas.
Tel.: (8-609) 91007, (8-622) 44850.

Važiuojančius ir nevažiuojančius.
Išsivežame patys.
Atsiskaitome vietoje.

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

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

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

Tel. (8-662) 50592.

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283
Paslaugos
Atlieka dažymo, tapetavimo,
gipskartonio, parketlenčių dėjimo
darbus.
Tel. (8-608) 55878.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.

Asmeninis skelbimas,
jeigu jame tik vienas žodis ir
telefono numeris, antradienio „Anykštoje“ kainuos tik 5
eurai, šeštadienio – 6 eurai.
Skelbimai priimami
„Anykštos“ redakcijoje Vilniaus g.29, Anykščiai.
Tel. (8-686) 33036.

Malkas. Turi ir sausų skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.
Alksnio, klevo, pušies, ąžuolo
malkas. Turi ir sausų. Pristatymas
nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Kita
Veršelio skerdieną puselėmis.
Tel. (8-624) 18666.
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567, (8-686) 80994.

NAUDOTOS
AUTOMOBILIŲ
DALYS.

Brangiai superkame

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-12-14 atliko žemės sklypo, kurio projektinis
Nr. 467-4, esančio Levaniškių k., Traupio s., Anykščių r. sav. kadastrinius (geodezinius) matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3438/0002:311 savininką dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
2018-12-13 atliko žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 443-1, esančio Vaidlonių k., Troškūnų
sen., Anykščių r. sav. kadastrinius (geodezinius) matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3480/0001:216 paveldėtojus dėl bendros sklypo ribos
suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel. (8-615) 52931, el.p.info@anmat.lt

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.

2019 m. sausio 22 d.

Anykščiai, Gegužės g. 22.
Tel. (8-638) 04766.
UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-09-24 atliko žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 3426/0008:19,
esančio Šeimyniškėlių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., kadastrinius (geodezinius) matavimus. Kviečiame atvykti
žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3426/0008:218 paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis dėl bendros
sklypų ribos ir riboženklių suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
2018-10-16 atliko žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 3427/0001:211, esančio Kurklių II k., Kurklių s., Anykščių
r. sav., kadastrinius (geodezinius) matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr.
3427/0001:355 savininkus ar jų įgaliotus asmenis dėl bendros sklypo ribos ir riboženklių suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
2018-12-13 atliko žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 443-1, esančio Vaidlonių k., Troškūnų s., Anykščių r.
sav., kadastrinius (geodezinius) matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr.
3480/0001:216 paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis dėl bendros sklypų ribos ir riboženklių suderinimo 10 dienų
laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
2018-12-21 atliko žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 443-9, esančio Nakonių k., Troškūnų s., Anykščių r.
sav., kadastrinius (geodezinius) matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr.
3480/0001:272 savininkę ar jos įgaliotą asmenį dėl bendros sklypų ribos ir riboženklių suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
2018-11-23 atliko žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 3476/0001:155, esančio Surdaugių k., Traupio sen.,
Anykščių r. sav., kadastrinius (geodezinius) matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo
kad. Nr. 3476/0001:206 savininką ar jo įgaliotą asmenį dėl bendros sklypų ribos ir riboženklių suderinimo 10 dienų
laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel.: (8-615) 52926, (8-615) 52631, el. p. info@anmat.lt

siūlo darbą

gimė

Patikimas darbas namų tvarkytojoms (-ams) Anglijoje, be jokių
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083.
www.superdarbas.com
TV laida “TV Pagalbos pokalbiai
su Renata ir Edgaru” ieško redaktorių. Darbo pobūdis - herojų
paieška.
Tel. (8-678) 06166.

Žaidimas nr. 1189 Žaidimo data: 2019-01-20 Skaičiai: 12 65 52 53 71 51 67 60 62 26 47
56 01 72 44 61 45 57 55 05 54 70 33 73 06 03 75 36 64 69 21 39 13 15 02 49 58 29 (keturi
kampai, eilutė, įstrižainės) 31 42 68 37 50 46 19 10 43 18 11 16 48 08 04 (visa lentelė) Prizai
Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 30232.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 46.00€ 391 Užbraukus eilutę 2.50€ 12587 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 84488
Papildomi prizai Bilietas Prizas 04**649 100 EUR piniginis prizas 06**638 100 EUR piniginis
prizas 01**781 100 EUR piniginis prizas 00**325 100 EUR piniginis prizas 01**290 100 EUR
piniginis prizas 00**983 100 EUR piniginis prizas 00**454 100 EUR piniginis prizas 01**585
100 EUR piniginis prizas 05**360 100 EUR piniginis prizas 037*646 1000 EUR piniginis prizas
001*229 1000 EUR piniginis prizas 048*411 1000 EUR piniginis prizas 0421423 20 000 EUR
piniginis prizas 01**179 200 EUR piniginis prizas 04**338 200 EUR piniginis prizas 02**740
200 EUR piniginis prizas 00**403 200 EUR piniginis prizas 01**367 200 EUR piniginis prizas
01**177 200 EUR piniginis prizas 0205696 2000 EUR piniginis prizas 0324863 2000 EUR piniginis prizas 0368909 2000 EUR piniginis prizas 0376984 2000 EUR piniginis prizas 0515051
2000 EUR piniginis prizas 0593442 2000 EUR piniginis prizas 0299604 2000 EUR piniginis
prizas 0624024 2000 EUR piniginis prizas 0505066 2000 EUR piniginis prizas 0424824 2000
EUR piniginis prizas 005*406 2000 EUR piniginis prizas 0466571 2000 EUR piniginis prizas
0550617 2000 EUR piniginis prizas 0532991 2000 EUR piniginis prizas 0317675 2000 EUR
piniginis prizas 00**787 300 EUR piniginis prizas 00**601 300 EUR piniginis prizas 06**037
300 EUR piniginis prizas 029*956 300 EUR piniginis prizas 013*834 300 EUR piniginis prizas
038*688 300 EUR piniginis prizas 031*470 300 EUR piniginis prizas 037*767 300 EUR piniginis
prizas 024*499 300 EUR piniginis prizas 0628073 3000 EUR piniginis prizas 0576998 3000
EUR piniginis prizas 0129456 3000 EUR piniginis prizas 0668642 3000 EUR piniginis prizas
0358453 3000 EUR piniginis prizas 0245103 3000 EUR piniginis prizas 0353137 3000 EUR
piniginis prizas 0304937 3000 EUR piniginis prizas 060*991 500 EUR piniginis prizas 052*372
500 EUR piniginis prizas 020*276 500 EUR piniginis prizas 033*358 500 EUR piniginis prizas
028*956 500 EUR piniginis prizas 012*677 500 EUR piniginis prizas 049*144 500 EUR piniginis prizas 010*568 500 EUR piniginis prizas 042*170 500 EUR piniginis prizas 0392532 5000
EUR piniginis prizas 0089105 5000 EUR piniginis prizas 0163370 5000 EUR piniginis prizas
0449883 Automobilis Renault Clio 0112945 Automobilis Suzuki Vitara 008*588 Pakvietimas į TV
studiją 053*288 Pakvietimas į TV studiją 034*646 Pakvietimas į TV studiją 006*231 Pakvietimas
į TV studiją

Evelina TUMAITĖ,
gimusi 01 11
Adelė PILKAUSKAITĖ,
gimusi 12 29

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
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KAIP GYVENATE?

vardadieniai
šiandien
Anastazas, Gaudentas,
Vincentas, Aušrius, Skaistė,
Džiugas, Vincas.
sausio 23 d.

2019 m. sausio 22 d.

Nuo paukščių lizdų iki bažnyčios stogo
Pradedame naują antradienio laikraščio rubriką. Pirmasis šios rubrikos interviu – pokalbis su
82 metų Alfonsu Dapkumi, taisiusiu ne vieną bažnyčią, kuris kilęs iš Šovenių kaimo (Kavarsko
seniūnija).

Gailigedas, Gunda,
Raimundas, Armandas.
sausio 24 d.
Pranciškus, Vilgaudas,
Gaivilė, Artūras, Felicija.
sausio 25 d.
Viltenis, Žiedė, Povilas,
Paulius.

mėnulis
sausio 22-25 d. - pilnatis.

anekdotas
Žmogeliui įkando šuo. Po apžiūros gydytojas jam sako:
-Turiu jus nuliūdinti. Jums – pasiutligė.
Žmogelis ima lapą popieriaus
ir kažką greitai rašo. Gydytojas
tęsia:
-Bet testamento neskubėkite rašyti, mes jus išgydysime.
-Kas jums pasakė, kad rašau testamentą? Aš tik sudarau sąrašą tų,
kuriems turėsiu įkąsti!
***
-Vakar mano uošvę užpuolė maniakas.
-Viešpatie, koks siaubas!
-Taip pat ir jis pasakė...
***
- Daktare, pasakykit tiesą - ar
šios gydomosios žolės duoda nors
kokios naudos?
- Žinoma, duoda. Štai, sūnui
butą nupirkau, dukrai baigiu namą
įrengti…
***
Viršininkas pasakoja anekdotą.
Visi, išskyrus vieną, juokiasi.
- Tu ko nesijuoki?
- Nematau reikalo! Rytoj išeinu
iš darbo.
***
Žmona:
-Brangusis, ar žinai, kad rytoj
mano mamos gimtadienis? Tai ką
padovanosim?
Vyras:
-Na pernai padovanojom metalini krėslą, tai šiemet gal nusamdom
elektriką kad prie srovės pajungtų?

oras
-5

-11

Alfonsas Dapkus padėjo sūnui Daliui atstatyti sodybą Budrių kaime. Iki šiol 82 metų Alfonsas vairuoja pats ir dažnai aplanko anūkus, su kuriais labai šiltai bendrauja.
- Kaip Jūs gyvenate?
- Šiemet širdies stimuliatorių
įdėjo, o prieš porą metų klubo sąnarį pakeitė, tai visai gerai dabar.
Žiemą laisviau – tik pečių reikia
kūrenti ir pas vištytes kasdien nueiti. Kartais ūkininkai paprašo kokią detalę nutekinti, tai pasikrapštau garaže: priderinu, išmatuoju,
nutekinu.
Iš darbo išėjau būdamas 77
metų. Turiu 30 metų privalomojo
darbo stažo ir dar 22 metus daugiau nei norma dirbta buvo. Atrodė, o ką gi reikės namie veikti? Bet
vis yra ką patvarkyti, ką paremontuoti. Televizijos laidas pažiūriu,
telefonu nemažai pakalbame su
Linu, su Dalium (sūnumis – red.
past.), o Birutė (sesuo – red. past.),
būna, net po du kartus per dieną
paskambina. Neretai nuvažiuoju
į Kavarską pas Stefutę (giminaitė
– red. past.) ar pas kokį bičiulį iki
Šovenių.
- Ką prisimenate iš savo vaikystės ir jaunystės Šovenių kaime?
- Šokinėdavome daržinėje ant
šieno nuo tos pusės, kur daug šieno
prikrauta, ant kitos, kur tik pusė būdavo. Vasarą gulėdavom ten. Kartą
po senu šienu lyg sucypė kažkas.
Tėvokas su šakėmis atvertė šieną,
o ten šeškiokai kokie trys-keturi!
Nebepaliko, aišku, tėvas tų šeškiokų gyvų, tai po to įvykio ir vištų
savų nebeliko – išpjovė, atkeršijo.
Iki to nutikimo savų vištų nepjovė
(šypsosi).
Vaikams rūpi palaipioti, pasikarstyti. Nueidavau pas Vilkončius.
Palei klojimą sienojų prikrauta.
Palaipiojau, o saulė šviečia, šilta,
tai atsiguliau ir užmigau neaukštai ant tų sienojų. O tvartas visai
šalia, jame – didžiulė kiaulė dvejų metų! Vilkončius išėjo kieman,
žiūri, kiaulė kriuksi, priekinėm
kojom lipa jau, čiups mane. Nuvarė tą savo kiaulę, mane pažadino.
Sakydavo man vėliau: „Čiut nesudraskė tavi mano kiaula. Galėjo gi
sudraskyt!“
Su broliu tai nemažai pykdavomės, kol maži būdavom. Mat jis
visokių parakinių pistoletų pasigamindavo, o aš, kai jis nemato,

būdavo, pagadinu jam (juokiasi).
Daug vaikų būdavo kaime. Lipdavom aukštai į medžius, nes rūpėjo
varnų kiaušinius paimti. Varnos
mat viščiokus išnešioja, šarkų
kiaušinius išneša, norėjom atkeršyti. Užlipam, į kišenes tuos kiaušinius susikišam, o po to kariaujam
su vaikais – mėtomės tais kiaušiniais (juokiasi). Buvom apuoko
lizdą suradę. Gražus tas apuokas,
akys didelės! Visiems net nesakėm, saugojom, kad neišdraskytų
kiti. Užlipdavom kartą per savaitę
pasižiūrėt. Jau buvo apuokiukus
išperėjęs tas apuokas.
Gal todėl, kad vaikystėje daug
ir aukštai laipiota, visai nebijojau
aukščio – per gyvenimą yra tekę
net kelias bažnyčias taisyt Ukmergės rajone (Siesikų, Krikštėnų,
Deltuvos), Širvintų mieste, prie
Šiaulių - Pakapės bažnyčią. Širvintų bažnyčios karo metu peršautą
bokštą taisėm. Pamenu, vyskupas
liepė klebonui sutvarkyt, tai kunigas per mišias paprašė žmonių
suvežti lentų. Privežė arkliais žmonės, pasidarėm tvirtas kopėčias,
gražiai pataisėm.
Tėvokas norėjo, kad nors vienas
iš trijų vaikų būtų muzikantas. Aš
vyriausias buvau, tai aš ir turėjau
juo tapti (juokiasi). Pirmiausia armoniką nupirko. Parodė man šiek
tiek toks jau ligos patale gulintis
vyriokas, betgi iš tokio parodymo
ne ką išmoksi. Patampai, patampai,
ir tiek. Juk reikia pirštų miklumo,
reikia klausą turėti. Bet ta tėvo idėja mane muzikantu padaryt niekur
nedingo. Važiavom arkliu, pamenu, į Užugirį akordeono pirkti. Žodžiu, kai jau kavalierystė prasidėjo, į šokius pas Pleskienę eidavau
(mat ji dukterį turėjo, o stancijoj
grindys buvo, nes stambesnių ūkininkų troba), kažkiek pagrodavau.
Paskui, po ilgokos pertraukos, nes
Rusijoj buvau, grįžtu namo, žiūriu,
klausau, ir patikėti negaliu – sesuo
kad gražiai groja, geriau nei aš!
Tiesa, kai jaunas buvau, dar
mėgdavau kilpas statyt. Šeškų, kiškių pagaudydavau. Žiemą sniego
daug, o kiškiai takais eina, tai ant
tako, būdavo, pastatau, ir pagaunu.
Nulupdavom su tėvu kailį, nes supirkdavo tuos kailiukus. Esu ir lapę

pagavęs. Lapės kailį per medžiotojus pardaviau. 13 rublių ir parako
už ją gavau. Tėvokas šautuvą turėjo savigynai po karo.
- Papasakokite apie karo metus.
- Tėvas, atsimenu, po sienojais
buvo iškasęs duobę ir sudėjęs viską, ką tik geresnio turėjęs. Siuvimo
mašiną taip pat joje paslėpė. Juk
jei kur sode užkasi, vis tiek pasimatys, o po sienojais saugiai liko.
Karvę, arklį miškan nuvedė, kad
nerastų. 1944-aisiais man buvo
aštuoneri. Kai Rytų frontas artėjo
link Anykščių, visas kaimas buvo
išėjęs miškan, mes tvarte nuošalesniame slėpėmės. Karas artėja,
girdisi, kad netoli šaudo. Žiūrim
- liepsnos didžiulės. Tada labai jau
baisu buvo – mat nežinojom, ten
sėdėdami, kieno dega... Visi galvojo, kad mūsų. Degė Kiaulio namas
ir klojimas.
Mūsų tėvai rūsio neturėjo, tai
dvi duobės buvo didelės iškastos:
viena burokams, kita bulvėms.
Stalčius su visais daiktais buvo
tėvukas ištraukęs ir sudėjęs ten, į
duobes, kad nedingtų per karą.
Vokiečiai praėjo pro Šovenius
link Taujėnų, mat čia gerų kelių
nebuvo. Vėliau, po karo, palei
kelią, kraštuose, daug išbyrėjusių
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šovinių buvo. Tokie suvažinėti,
suploti. Būdavo, prisirenkam daug
tų šovinių, miškelin nueinam, susikuriam laužą, metam ugnin. Palekiam tolyn, atsigulam, ir klausom,
kaip šauna (šypsosi). Tokių lyg
sviedinių buvo prie žydkapių, šalia
Kavarsko, palikta krūmuose.
- Kur vėliau Jūsų gyvenimo
kelias pasuko?
- Tėvai patarė man, kad į Ukmergę važiuočiau, ten mat daugiau
didesnių gamyklų. Pusę namo
Ukmergėje nusipirkau. Šeštadieniais su motociklu vis į kaimą atvažiuodavau – jau buvom su Aldona
(būsima žmona iš Budrių kaimo,
– red. past.) susipažinę. Šoveniuose, pas tėvus, vestuves atšokom, į
Ukmergę persikėlėm.
Ieškojau mašinos nusipirkti. O
tais metais reikėjo gauti paskyrą.
Žodžiu, būtinas įrodymas, kad tau
reikia tos mašinos (šypsosi). Toks
Bakšys, kolūkio pirmininko pavaduotojas ir partinės organizacijos
sekretorius, parašė man įgaliojimą,
pradėjau vairuoti „Pobedą“. Tik po
metų, kai pasikeitė taisyklės, galima buvo nusipirkti mašiną, bet tik
per komisą. Nuvažiavome į komisą
Panevėžyje, apžiūrėjo, bet variklio
numeriai netiko! Ėmė klausinėt,
iš kur tas variklis gautas. Tą variklį buvo įdėjęs Deltuvos kolūkio
„Lenino keliu“ pirmininkas Kondratas. Važiuojam su Bakšiu pas
Kondratą. Sakom, netinka variklio
numeris, ar gali įrašyt? O Kondratas sako: „Įrašyt, tai įrašyt, o jei
paklaus, iš kur tu gavai tą variklį“?
Važiavom pas inspektorių į namus.
Pažiūrėjo, pamąstė ir sako: „Nezapisat – vam plocha, a zapisat – mne
plocha (rus.)“. Ten, apačioj, po tuo
buvusiu numeriu, mums užrašė dar
vieną numerį. Tada Panevėžyje,
kai jau komiso pardavėja tikrino,
aš pirštu uždengiau tą viršutinį numerį (juokiasi), apatinis sutapo, ir
taip įsigijau „Pobedą“.
Jau penkeri metai, kai nebeturiu
žmonos Aldonos, bet du sūnūs su
šeimomis vis atvažiuoja.Ir kaimynai draugiški. Kartais kur nors
sudalyvauju su Bočiais – Lietuvos
pensininkų sąjungos nariais. Patinka paskaitinėti spaudą. Į sekmadienio mišias nuvažiuoju. Nesunku juk su mašina (šypsosi). Anksčiau,
kai Šoveniuose gyvenom, tuos 6
kilometrus iki Kavarsko bažnyčios
pėsti eidavom. Šventą ugnį nešdavom namo pėsti, saugodami, kad
tik neužgestų...
- Nuoširdžiai dėkoju už pokalbį!

Vakaruškose, jaunimo suėjimuose savamokslis muzikantas Alfonsas pagrodavo akordeonu. Muzikavimas nutrūko kartu su
senberniavimo pabaiga, pasibaigus kaimo vakaruškoms.

