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Dominykas
Tutkus nebenori
patarinėti
Kęstučiui
Tubiui

2 psl.
šiupinys
Tyla. Sausio 28 dieną STT pareigūnams laikinai sulaikius Anykščių
rajono merą Kęstutį Tubį, Savivaldybės internetiniame puslapyje jokios informacijos apie tai nepateikta.
Žinių apie šį įvykį nėra ir Savivaldybės feisbuke, nors Anykščių rajono
savivaldybės administracijai MB
„Komunikuok LT“ už 9 300 Eur parengė komunikacijos strategiją socialiniuose tinkluose.
Pastatas. Anykščių rajono savivaldybė jau trečiąjį kartą bandys
parduoti buvusį bibliotekos pastatą
Anykščiuose, J.Biliūno gatvėje. Kadangi neatsiranda pastato pirkėjų,
objekto kainą Anykščių rajono tarybai siūloma mažinti 10 proc. iki 162
290 Eur.

Anykštėnai
prieš gripą
dar atsilaiko

2 psl.

Anykščių rajono savivaldybė ruošia
13 Eur vertės naujagimio kraitelį

Anykščiai
TASS - o
žurnalisto
akimis

Lina KAMARAUSKAITĖTAMOLIŪNIENĖ, anykštėnė:
„O tėveliams, susilaukusiems kūdikio, visada pravers
kad ir papildomas sauskelnių
pakas“.
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Anykščių meras Kęstutis Tubis sulaikytas
vidmantas.s@anyksta.lt
įtarus jį kyšio paėmimu
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Dėl įtarimų korupcija Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pirmadienį sulaikė Anykščių rajono merą Kęstutį Tubį. Įtarimai pateikti
dar vienam asmeniui, kurio pavardė neatskleidžiama (manoma, jis iš Utenos rajono) ir sprendžiama, kokią kardomąją priemonę
jiems skirti. STT teigia, kad įtariamųjų gali būti ir daugiau.
Meras K. Tubis sulaikytas jo namuose Vilniaus rajone, kaip įtariama, po kyšio paėmimo. Dėl prekybos poveikiu Anykščių rajono
savivaldybėje atliekamas ikiteisminis tyrimas.
Iki pirmadienio 13 val. 40 minučių K. Tubį pareigūnai buvo sulaikę ir kelioms valandoms užsidarę jo darbo kabinete, o po to
K.Tubis, lydimas trijų pareigūnų, neženklintu automobiliu buvo išsivežtas.

Šeimininkai. Anykščių rajono
tarybos sprendimu siūloma elektrinių transporto priemonių įkrovimo
aikštelę Anykščiuose, Paupio g.,
perduoti eksploatuoti UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ pagal turto
patikėjimo sutartį.Anykščių rajono
savivaldybė skelbia, kad tokia aikštelė įrengta tenkinant vietos gyventojų bei atvykstančių miesto svečių
poreikius. Dar viena tokia aikštelė
yra įrengta šalia SPA centro.
Reorganizacija. Šią savaitę
Anykščių rajono taryba priims
sprendimą dėl Kurklių pagrindinės mokyklos reorganizavimo.
Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus
mokyklą norima paversti Anykščių
Antano Baranausko pagrindinės
mokyklos skyriumi. „Mokiniams
ir mokytojams niekas nepasikeistų. Tik sumažėtų arba visai neliktų
direktoriaus pareigybės, buhalterio,
sekretoriaus, pavaduotojo ugdymo
reikalams pareigybių. Taip būtų
taupomos mokymo bei savivaldybės biudžeto lėšos”, - aiškinama rajono Tarybai pateiktame sprendimo
projekte.
Erdvė. Anykščių kultūros centre
atidaroma nauja erdvė renginiams.
Nuo šiol jie vyks ir kultūros centro
teatro studijoje. Šią erdvę Anykščių
kultūros centras vadina kamerine
teatro sale, į kurią bent kartą per
mėnesį žiūrovus planuojama kviesti
į kamerinius spektaklius ar poezijos
vakarus.

Deklaravęs kovą su korupcija ir per savo kadenciją atsisveikinęs su daugeliu savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavaldžių
įmonių darbuotojų, o rinkimų šūkiu pasirinkęs „Bitės dirba! Nevagia ir nemeluoja!“, iš Anykščių savivaldybės meras Kęstutis Tubis
buvo išvesdintas STT pareigūnų.
Ir į tualetą lydėjo pareigūnai
Meras K. Tubis sausio 28 -tosios,
pirmadienio, rytą nepasirodė darbe,
o Anykščių rajono savivaldybės
administracijos vadovai sulaukė
svečių iš STT.
Mero K.Tubio kabineto durys
buvo užplombuotos, o po kurio laiko atvyko dar keli STT pareigūnai,
kurie į Anykščių rajono savivaldybę
atsivedė patį merą. STT pareigūnai
su K.Tubiu užsidarė jo kabinete.

Meras net į tualetą buvo išleidžiamas tik su STT pareigūno palyda.
Prieš 14 valandą rajono vadovą pareigūnai išsivedė į Anykščių rajono
savivaldybės administracijos kiemą
ir įsisodino į neženklintą automobilį. Pirmadienį 14 valandą Panevėžio apygardos prokuratūroje buvo
surengta spaudos konferencija.
Kyšio suma paslaptyje
Spaudos konferencijoje Pane-

vėžio apygardos prokurorė Nida
Grunskienė ir STT Panevėžio
valdybos viršininkas Žydrūnas
Krampalcas sakė, kad tyrimas
dėl prekybos poveikiu Anykščių
rajono savivaldybėje buvo pradėtas maždaug prieš mėnesį.
Buvo gauta duomenų apie ten
vykstančius negerus dalykus. Įtariama, kad Anykščių rajono savivaldybėje buvo susitarta priimti
ir priimta kyšių iš kai kurių verslo atstovų. Už gautą kyšį, kaip

įtariama, buvo pažadėta priimti
verslininkams naudingus sprendimus, paveikiant Anykščių rajono savivaldybės tarnautojus, kad
šie sudarytų išskirtines, jų verslui
naudingas sąlygas.
Kaip pavyzdį pareigūnai paminėjo sprendimus dėl disponavimo
žemės sklypu, dėl paramos verslo
plėtrai.
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Nacionalinės viktorinos Anykščių žaidimą laimėjo
Vidmantas ŠMIGELSKAS
Saulius Rasalas
vidmantas.s@anyksta.lt
Šeštadienį, sausio 26-ąją, Lietuvos bei užsienio miestuose vyko
Nacionalinė viktorina. Jos dalyviai turėjo atsakyti į 240 klausimų
iš įvairių sričių - istorijos, geografijos, kultūros, sporto ir kt. Žaidimas vyko dviem kėliniais, abiem jiems buvo skirta po valandą.
Visi žaidimo klausimai buvo apie Lietuvą.
Anykštėnai žaidė miesto bibliotekoje. Į viktoriną susirinko apie dvidešimt skirtingo amžiaus ir profesijų žmonių. Tarp sprendžiančiųjų
užduotis buvo ir gydytojas Valdas
Macijauskas, Anykščių bibliotekos
direktorius Romas Kutka, J.Biliūno
gimnazijos istorijos mokytoja Jūratė Musteikienė.
O nugalėjo Anykščiuose protmūšių asas, VšĮ,,Aukštaitijos siaura-

sis geležinkelis“ dirbantis Saulius
Rasalas, surinkęs 120 taškų iš 240
-ies galimų. Antrąją vietą užėmė
istorikė Rasa Černiauskaitė. Beje,
abu jie žaidžia toje pačioje ,,Auksinių protų“ komandoje ,,Nikė“.
Pernai vykusioje pirmojoje Nacionalinėje viktorinoje Anykščių
rajone lyderiai buvo tie patys,
tada irgi nugalėjo S.Rasalas, o
R.Černiauskaitė buvo antra.

Saulius Rasalas antrus metus iš eilės tapo Nacionalinės viktorinos Anykščių žaidimo nugalėtoju.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Dominykas Tutkus nebenori patarinėti Kęstučiui Tubiui

Daiva GOŠTAUTAITĖ

Sausio 25 dieną, penktadienį, Anykščių rajono mero Kęstučio
Tubio patarėjas Dominykas Tutkus įteikė merui prašymą atleisti
jį iš užimamų pareigų. D. Tutkus - „valstiečių“ partijos deleguotas
į mero patarėjus.
Patarėjo D.Tutkaus pareiškimas Anykščių savivaldybėje guli
nevizuotas ir neužregistruotas, nes asmeninio pasitikėjimo politiką iš darbo atleisti gali tik meras K.Tubis.
O mero K.Tubio buvimo vieta šiuo metu yra nežinoma dėl pirmadienį jam Specialiųjų tyrimų tarnybos pareikštų įtarimų - prekybos poveikiu.
Sausio 28 dieną „Anykštai“ susisiekus su D. Tutkumi, jis patvirtino,
kad pareiškimą merui atleisti jį iš
einamų pareigų tikrai įteikęs penktadienį, besibaigiant darbo dienai.
„Tokio mano apsisprendimo motyvai – grynai asmeniniai. Tame tikrai
nereikia įžvelgti jokios politikos.
Šiuo metu esu darbe ir atlieku savo
pareigas“.
Pasak D. Tutkaus, meras K. Tubis penktadienį jo pareiškimo nepasirašė sakydamas, kad viską aptars
pirmadienį.
„Meras manęs pasilikti neįkalbinėjo, tačiau laukiau šiandien turė-

jusio įvykti to lemtingojo pokalbio.
Dėl visiems suprantamų priežasčių
(merą K. Tubį pirmadienio rytą sulaikė STT pareigūnai – aut.past.) tas
pokalbis neįvyko. Sudėtinga būtų
šnekėtis, kai aplink dirba STT pareigūnai“, – kalbėjo D. Tutkus.
Mero patarėjas yra politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas ir,
mero sprendimu, iš pareigų gali būti
atleistas bet kada. „Žinoma, šiuo
metu susiklosčius tokiai situacijai,
nežinau, kaip ilgai dirbsiu. Meras
mane gali atleisti nors ir rytoj. Tačiau kadangi pats parašiau pareiškimą, man, kaip ir visiems dirban-

daiva.g@anyksta.lt

Mero Kęstučio Tubio patarėjas Dominykas Tutkus yra baigęs
Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, kuriame įgijo gyvulininkystės technologo specialybę.
tiesiems, galioja Darbo kodekse
numatyti terminai“,- „Anykštai“
kalbėjo mero patarėjas.
Į klausimą, ar turi kitų darbo pasiūlymų bei planų, ką ketina veikti
pasitraukęs iš mero patarėjo pareigų, D. Tutkus teigė: „Dėl kitokių

Anykštėnai prieš gripą dar atsilaiko
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis (ULAC), gripo
epidemija paskelbta septyniose savivaldybėse. Anykščių rajono
pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja Viktorija
Noreikienė sako, kad Anykščiams gripo epidemija dar kol kas negresia, yra fiksuojami tik pavieniai šios ligos atvejai.
„Sergamumas šiuo metu tikrai išaugęs, tačiau daugiausia
nustatome „paprastų“ virusinių
susirgimų. Gripas diagnozuotas
vos keliems pacientams“, – sakė
gydytoja V. Noreikienė.
Paklausta, ar šiųmetis gripas
savo požymiais, ligos eiga skiriasi nuo praėjusiais metais buvusio
gripo, gydytoja sakė, kad gripu
sergama panašiai. „Nors žmonės virusinius susirgimus dažnai
vadina gripu, tačiau taip nėra.
Gripo požymiai yra kur sunkesni, žmogaus savijauta būna labai
bloga ir paprasta skausmą malšinanti tabletė gripo simptomų
tikrai nenumalšins“.
Susirgus gripu, būdingas daž-

Temidės svarstyklės
Keliautojas. Sausio 26 dieną,
apie 14.30 val., Troškūnų seniūnijos Mileikiškių kaime, kelio
Anykščiai-Troškūnai-Panevėžys

nas bendras silpnumas, didelis
nuovargio jausmas, galimas dažnas šaltkrėtis, didelis krūtinės
diskomfortas, staigi ir aukšta
temperatūra, pakylanti per 38
laipsnius. O peršalus temperatūra
pakyla maždaug iki 37 laipsnių
arba jos visai nebūna. Susirgus
gripu, pasireiškia stiprus sausas
kosulys, kurio pikas susidaro 2-3
susirgimo dieną. Skirtingai nei
peršalimui, gripui būdinga staigi
simptomų pradžia, kuri išsivysto per 12 val., o peršalus minėti
simptomai vystosi laipsniškai.
Gripu sergama apie savaitę, peršalimas trunka apie 3-4 dienas.
Pajutus pirmuosius gripo simptomus, rekomenduojama kreiptis į
22,9 km., neblaivus (nustatytas
1,86 prom. girtumas) vyras (g.
1973 m.), vairuodamas automobilį ,,Audi”, slidžiame kelyje nepasirinko saugaus greičio, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Vyras

asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
Dažniausiai gydymui yra vartojami antivirusiniai vaistai, kurie gali palengvinti ligos simptomus ir padėti greičiau pasveikti.
Susirgus gripu negalima vartoti
antibiotikų. Antibiotikų skiriama
tik išsivysčius bakterinės kilmės
komplikacijai.
Anykščių rajone praėjusią savaitę registruoti 27 gripo atvejai,
o ūminių viršutinių kvėpavimo
takų susirgimų buvo 208.
Praėjusią savaitę sergamumas
gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų ligomis Lietuvoje
buvo aukštesnis nei pernai tokiu
pat metu – šiemet tai 127,7 atvejo
10 tūkst. gyventojų. Pernai tokiu
pat metu šie skaičiai buvo 98,4
atvejo 10 tūkst. gyventojų.
Gripo epidemija paskelbta
Prienų, Ukmergės, Ignalinos,
Kėdainių, Jonavos rajonų savivaldybėse bei Panevėžio ir Kauno miesto savivaldybėse.
sulaikytas ir patalpintas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vairuotojas. Sausio 26 dieną,
apie 16.20 val., Anykščiuose, A.
Vienuolio g., neblaivus (nustaty-

pasiūlymų nieko konkrečiai dar negaliu kalbėti. O planų, žinoma, yra
visokių. Tačiau esu kuklus žmogus
ir kalbėti anksčiau laiko nenoriu“.
D. Tutkus mero K. Tubio patarėju dirba nuo 2017 metų sausio pradžios.

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Anykščių pirminės sveikatos
priežiūros centro šeimos gydytoja Viktorija Noreikienė
teigė, jog pacientų šiomis
dienomis sulaukia gerokai
daugiau, tačiau tarp jų sergančių gripu yra vos keli.
tas 2,46 prom. girtumas), neturintis teisės vairuoti vyras (g. 1980
m.) vairavo automobilį ,,VW Passat”. Vyras sulaikytas ir patalpintas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

spektras
Skundžiasi. Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjunga pirmadienį
pareiškė, kad valdžios numatyti
papildomi pinigai pareigūnų algoms kelti skirstomi nevienodai,
ir paragino sukurti atlyginimų didinimo metodiką. Anot profsąjungos, pernai derantis dėl papildomų
3,5 mln. eurų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui
(PAGD), sutarta, kad atlyginimai
visiems bus pakelti po maždaug
100 eurų. „Visgi dabar ima atrodyti, kad PAGD kol kas vadovaujantis Kęstutis Lukošius arba pamiršo
šiuos įsipareigojimus, arba mano,
jog jo nuomonė yra svarbesnė už
Vyriausybės vadovų. Ugniagesių
bendruomenė nesirengia taikstytis
su tokia situacija“, – pranešime
cituojamas profsąjungos vadovas
Saulius Džiautas.
Utenoje. Panevėžio apygardos
prokuratūra apskundė nuosprendį
Utenos merui Alvydui Katinui ir
siekia, kad jis būtų nubaustas net
tik pinigine bauda, bet ir jam būtų
atimta teisė antrą kartą būti išrinktam meru. Prasidėjus tyrimui A.
Katinas suspendavo narystę Socialdemokratų partijoje (LSDP),
tačiau su šia partija sieks perrinkimo dar vienai kadencijai šių metų
tiesioginiuose merų rinkimuose.
LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas yra sakęs, kad partija neturi
galimybių šiuo metu keisti kandidatų rinkimuose.
Pensijos. Dalis gyventojų šį savaitgalį galėjo dar negauti pensijų,
pripažįsta „Sodros“ atstovai.
Detalesnius duomenis tikimasi
pateikti vėliau pirmadienį, sako
„Sodros“ atstovas Saulius Jarmalis. „Šiandien renkame galutinius
duomenis iš įmonių – šeštadienį
pensijos dar buvo nešiojamos, sekmadienį įmonės nedirbo. Šiandien jos turėtų pateikti duomenis.
Kiekvieną mėnesį būna dalis gyventojų, kurie pensijų dėl vienų ar
kitų priežasčių negauna, tad nebus
šimtu procentų gavę ir šįkart“, –
sakė S. Jarmalis.
Amnestija. Pirmieji asmenys
po amnestijos į laisvę bus paleidžiami balandį, iš viso jų bus apie
170, sako teisingumo ministras
Elvinas Jankevičius. „Kiekvienoje
įkalinimo įstaigoje yra sudarytos
amnestijos komisijos ir jos nagrinės visus pretendentus, kurie gali
būti amnestuoti. Komisija turi savo
darbą baigti iki balandžio 1 dienos.
Visi pretendentai, kuriuos komisija
svarstys ir priims teigiamą sprendimą, bus paleidžiami nuo balandžio
1 dienos ir bus prižiūrimi probacijos
pareigūnų“, – sakė E. Jankevičius.
Nuomonė. Nederamu elgesiu su
moksleiviais įtariama Žiežmarių
gimnazijos mokytoja neturėtų būti
atleista, sakė švietimo, mokslo ir
sporto ministras Algirdas Monkevičius. „Nemanyčiau (kad turėtų
būti atleista – BNS). Galų gale
yra teisinės aplinkybės, net negali
svarstyti šitų aplinkybių, yra darbo
sutartis, ir norint nutraukti darbo
sutartį nei iš šio, nei iš to, negalėčiau net teigti“,- sakė ministras.
„Tai būtų blogiausias sprendimas.
Man atrodo, ji turi grįžti, nusiraminusi. Mano galva, ji pati suvokia
visas aplinkybes, kad toje situacijoje jai nepavyko būti tokia, ko
gero, kokia iš tikrųjų yra. Aš netikiu, kad ji yra mokytoja, kuri nuolat taip elgiasi“, – pridūrė jis.
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spektras
Įstatymas. Seime registruotas
naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo projektas, pagal kurį reikėtų deklaruoti ne visus
sandorius, o tik sukeliančius galimą
interesų konfliktą. Pagal dabartinę
įstatymo redakciją, deklaruojantis
asmuo privalo pateikti informaciją
apie sandorius, jei jų vertė didesnė
negu 3 tūkst. eurų, taip pat gautas
dovanas, didesnes nei 150 eurų
vertės, kitus duomenis.
Referendumas. Vyriausybė gegužę planuojamo referendumo dėl
dvigubos pilietybės kampanijai
žada išleisti apie 230 tūkst. eurų.
„Vyriausybės kanceliarija valstybės biudžeto lėšomis (planuojama
apie 230 tūkst. eurų) įpareigota informuoti visuomenę apie referendumo dėl pilietybės išsaugojimo
tikslus, esmę, svarbą ir pasekmes“,
– rašoma kanceliarijos BNS pateiktame atsakyme. Seimas prieš
kelias savaites pavedė Vyriausybei skelbti informaciją apie šį referendumą. Ministrų kabinetas šią
savaitę nusprendė, kad pinigai tam
bus paimti iš Vyriausiosios rinkimų komisijos asignavimų.
Pavaduotojai. Valdantieji „valstiečiai“ šeštadienį suvažiavime
patvirtino kiek kitokį pirmininko
Ramūno Karbauskio pavaduotojų
sąrašą, nei siūlė partijos lyderis.
R. Karbauskio pavaduotojais patvirtinti europarlamentaras Bronis
Ropė, Seimo nariai Aušrinė Norkienė ir Tomas Tomilinas, sveikatos apsaugos bei ekonomikos ir
inovacijų ministrai Aurelijus Veryga ir Virginijus Sinkevičius bei
partijos administratorė Kristina
Kirslienė.
Kadencijos. Trijų svarbių Lietuvos muziejų laukia permainos –
baigiasi ilgamečių jų vadovų, jau
sulaukusių pensinio amžiaus, kadencijos. Paskelbti naujų vadovų
konkursai. Kultūros ministerija
paskelbė ieškanti naujų direktorių
Lietuvos nacionaliniam, Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės ir
Lietuvos dailės muziejams. Dabartiniai šių muziejų direktoriai
pareigas eina ne vieną dešimtmetį. Ilgiausiai iš jų tose pačiose
pareigose dirba Lietuvos dailės
muziejaus direktorius Romualdas
Budrys.
Celibatas. Popiežius Pranciškus pirmadienį pabrėžė, kad kunigų celibatas yra „dovana Bažnyčiai“ ir „ne laisvai pasirenkamas“
dalykas, taip atmesdamas vedusių
vyrų įšventinimo galimybę. „Asmeniškai aš manau, kad celibatas
yra dovana Bažnyčiai“, – lėktuve
pakeliui iš Panamos į Vatikaną
žurnalistams sakė popiežius.
Maras. Danija pradėjo statyti
70 kilometrų ilgio tvorą pasienyje su Vokietija, kad apsisaugotų
nuo afrikinio kiaulių maro viruso,
keliančio pavojų svarbiam šalies
kiaulininkystės sektoriui. Iki 1,5
metro aukštį siekiančios tvoros
statyba prasidėjo pirmadienį Padborge, esančiame už 220 kilometrų į pietvakarius nuo Kopenhagos. Tokiu būdu siekiama Danijos
namines kiaules apsaugoti nuo
afrikinio kiaulių maro viruso, kurį
perneša iš Vokietijos migruojantys šernai.

-BNS
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Anykščiai TASS - o žurnalisto akimis
Raimondas Guobis
Žiema, sniegas, pūga. Iš sniegu užversto vieškelio platybių iššoksta niekuo neypatingas tamsios spalvos automobilis. Porelė.
Besišypsantis vyras, kaip ir dera sporto mėgėjui ir žinovui, dėvintis treningo kelnes, ir nedidukė, sibirietiškai apskrito veido
mergina, stilingai, iki pat alkūnių, užsitempusi pirštines.

Sportui pasišventę svečiai iš Rusijos - Artiomas ir Kristina.
Autoriaus nuotr.
Ryžtingas žingsnis, viltinga šypsena, pasisveikinimas ir klausimai
rusiškai... Dirbame. Siaurukas.
Geras tiek, kiek reikia... Svečiai iš
Maskvos man ne naujiena. Ką veikiate tame dideliame mieste, imperijos sostinėje? Atsako, kad jie abu
iš sporto pasaulio. Kristina darbuojasi Rusijos olimpiniame komitete

komentarai

bei studijuoja vadybą, o Artiomas
apie sportą rašo, dirba sporto žurnalistu garsiojoje žinių agentūroje
TASS. Ypač domisi žiemos sporto
šakomis, tad jo straipsniai apie biatloną, čiuožimą - ledo ritulio nelabai mėgsta, kaip ir vasaros sporto
šakų. Daug važinėja po pasaulį, ima
vardyti, kur teks skrieti jau šį mė-

už tą sumą įsigyti. Žinau, kad yra
tokių praktikų savivaldybėse, kai
dovanojamas jau sukomplektuotas
kūdikio kraitelis. Bet tai tikrai nėra
gera praktika. Juk šeimų poreikiai
labai skiriasi.

Sauskelnių
pakas visada
pravers

- Kadangi neįsivaizduoju, ką
dabar savivaldybė skiria ir ar apskritai ką nors skiria, gimus kūdikiui, tai, manau, puiku, kad yra
planuojami kraiteliai. Suomijoje,
kiek žinau, yra „kūdikio dėžutė“, todėl tikriausiai ir Anykščių
savivaldybė planuoja kažką panašaus. O tėveliams, susilaukusiems kūdikio, visada pravers kad
ir papildomas sauskelnių pakas.
Nuo tėvų požiūrio priklauso, kiek
jiems kainuos supirkti pagrindinį,
patį reikalingiausią kūdikio kraitelį – „lubų“ čia nėra, o sutaupyti
visada galima.

Rankšluosčiai
turi savo
paskirtį

Veneta VERŠULYTĖ, anykštėnė:
- Abejoju, ar toks žingsnis paskatins gimstamumą, tačiau idėja
parodyti dėmesį jaunoms šeimoms
yra gera. Tai daro ne viena savivaldybė. Manau, kad šiuo atveju
geriausias sprendimas būtų skirti
tam tikros sumos čekį kūdikio susilaukusiai šeimai, kad kiekviena
šeima pati nuspręstų, ką geriausia

siurprizas - eilėje prastovėjo apie
septynias valandas. Tačiau kirtus
sieną pasaulis nušvito: užplūdo
ryškių emocijų pliūpsnis, nuotaika,
kuri neapleido visos kelionės po
Lietuvą metu. Estijoje ir Latvijoje
veik niekur kitur ir nebuvęs - tik
sostinėse. Tik jam pasirodė, kad
anuose miestuose daug daugiau
senovinės architektūros, senojo
paveldo negu Vilniuje, tie miestai
atrodo daug senoviškesni. Tačiau
Lietuvos sostinės centras, siauros
gatvelės kuria ypatingo jaukumo
ir ramybės aplinką, būdingą seniesiems Europos miestams. Aplankė
žymiausias vietas - Trakus, Kauną.
Didžiausią įspūdį paliko ne senieji
paminklai, bet naujosios kultūros
darbai. Nustebino paminklas ,,Pabučiuok Putiną ir Trampą“, rojaliai
Vilnelės pakrantėje, unikaliojoje
Užupio respublikoje, sužavėjo Kaune, seno namo kiemelyje, aplankyta
modernaus meno paroda. Tačiau
dar didesnį įspūdį sukėlė Kryžių
kalnas, ant kurio, kylant švelniai
pūgai, vaikštinėjo dviese. Anykščiai pribloškė tuo, kad toks nedidelis miestukas žymus aukščiausia šalyje bažnyčia (lankėsi joje, įkopė į
bokštą), unikaliu Lajų taku ir mažu
traukinuku. Siauruko muziejui buvo
numatę skirti 15 minučių, o užsibuvo pusantros valandos...

Anykščių rajono savivaldybė ruošia 13 Eur
vertės naujagimio kraitelį

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka už 6 324 Eur iš UAB „Echo Stamp“ užsakė
partiją reprezentacinių prekių. Šį sykį iš jų bus formuojamas
naujagimio kraitelis, kurį sudarys medvilniniai rožinis arba žydras seilinukas, pliušinis rankšluostukas su užrištais kampais,
dviejų dalių dėžutė ir pasakų knygelė. Vieno kraitelio vertė apie
13 Eur.
„Anykšta“ pašnekovų klausė, kaip jie vertina tokį Savivaldybės
sprendimą? Galbūt tokia planuojama dovana paskatins rajone
gimstamumą? Ir apskritai ar Anykščių rajono savivaldybė skiria
pakankamai dėmesio ir lėšų jaunoms šeimoms?

Šeimų poreikiai
yra skirtingi

nesį - Ispanija, Vokietija, Slovakija... Mėgstamiausias nuo vaikystės
futbolo klubas ,,Lokomotiv”, todėl
ir pamatęs garvežiuką šypsodamasis ištarė: ,,Lokomotyv“. Pasisuko
kalba apie Rusijos futbolą, tos šalies futbolininkų pasirodymą pasaulio čempionate: sužaidę puikiai,
aukščiau galimybių - vos nepatekę
į pusfinalį ir tai geriausias Rusijos
futbolininkų pasiekimas po SSRS
griūties. Darbuojasi intensyviai reikia suktis, nors jau kitą dieną ir
didžiausias, įdomiausias straipsnis
būna pasenęs ir krenta į internetinių erdvių nebūtį. Tad sporto istorija, senienos veik nedomina, tam
net nėra laiko - tik ši diena.
Tuomet kalbėjomės apie Maskvą, jos pribloškiamą didumą, gal
net sunkumą gyventi ten. Artiomas
nusišypsojo - jam ten labai gera,
mat sostinėje gimęs, augęs ir gyvenąs, tad jokios nuostabos ar šoko
nejaučia. Įdomu ir gera.
Kokia jam pasirodžiusi Lietuva?
Na, jauki Pabaltijo šalis, kuri buvo
nežinoma dėmė Pabaltijo šalių
žemėlapyje. Buvo sumanęs mūsų
šalį aplankyti prieš metus, tačiau
tuomet užtruko Minske ir jo apylinkėse. Šių metų naujametė kelionė, matyt, buvo panaši daugeliui jų
tėvynainių, nes prie Baltarusijos Lietuvos sienos laukė nemalonus

Sonata VERŠELIENĖ, VšĮ
„Sveikatos oazė“ direktorė:

Lina KAMARAUSKAITĖTAMOLIŪNIENĖ, anykštėnė:

- Būsiu atvira ir atsakingai pasakysiu, kad nenagrinėju įstaigų
pirkimų planų, tarp jų ir Anykščių rajono savivaldybės.

Tačiau kiekviena įstaiga privalo pasitvirtinti pirkimų planą,
planuojamas pirkti prekes ir paslaugas. Prekės ir paslaugos perkamos pagal patvirtintą bendrąjį
viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ),
kurį sudaro daugiau nei 8 tūkstančiai produktų ir paslaugų kodų.
BVPŽ kodai padeda identifikuoti
perkamus produktus, darbus bei
paslaugas. Planuojant pirkimus,
galima pasirinkti keletą kodų,
kurie susiję su pirkimo objektu,
šiuo atveju, prekės, matyt, buvo
priskirtos jūsų minėtai kategorijai.
Jūs paminėjote, kad Savivaldybė perka rankšluosčius, tai yra
prekė, kuri civilizuotose įstaigose turi savo paskirtį, kitų prekių
komentuoti negaliu, tačiau jeigu
taip Anykščių rajono savivaldybė
savo planuose numatė, tikriausiai
prekių poreikį ištyrė, nors tai yra
tik planas. Kokias lėšas skiria
Savivaldybė jaunoms šeimoms,
aš negaliu atsakyti, bet jau vien
tai, kad šeimoms yra perkami socialiniai būstai, rajone vykdomas
neformalus švietimas, stiprinama
infrastruktūra, tai jau yra rūpinimasis šeimų socialine gerove.
Jeigu Anykščių rajono savivaldybė savo veiklos planuose yra
numačiusi parodyti išskirtinį dėmesį šeimoms, susilaukusioms
kūdikio, tai labai džiaugiuosi,
bet koks dėmesys - ar šeimai, ar
vienišiems žmonėms - yra labai
sveikintinas.

-ANYKŠTA
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Anykščių meras Kęstutis Tubis sulaikytas
įtarus jį kyšio paėmimu
jos valstybės tarnautojams. Merui
įteiktas pranešimas apie įtarimus
dėl prekybos poveikiu. Nusikalstamos veikos požymiai buvo nustatyti 2018-ųjų metų pabaigoje
ir vyko iki 2019-jų metų sausio.
Atskleidžiama, kad šioje byloje be
mero yra dar vienas įtariamas asmuo. Dėl kardomosios priemonės
paskyrimo prokuroras spręs artimiausiu metu“,- rašo 15 min.lt
,,Kaip LRT RADIJUI nurodė STT Komunikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė Ramūnė
Paukštienė, Anykščių rajono meras buvo sulaikytas dėl galimo kai
kurių verslininkų protegavimo.
Dėl to jam pareikšti įtarimai dėl
galimos prekybos poveikiu. „Šiuo
metu sulaikytas tik vienas asmuo,
bet pareigūnai atlieka baudžiamojo
proceso neatidėliotinus veiksmus
ir sulaikytųjų gali būti daugiau“, –
komentavo R. Paukštienė“, - rašo
-,,Delfi“.

Vakar surengtoje spaudos konferencijoje Panevėžio apygardos prokurorė Nida Grunskienė ir STT Panevėžio valdybos viršininkas Žydrūnas Krampalcas sakė, kad tyrimas dėl prekybos poveikiu Anykščių rajono savivaldybėje buvo pradėtas maždaug prieš mėnesį.
Dariaus KRASAUSKO („Panevėžio kraštas“ korespondento) nuotr
(Atkelta iš 1 psl.)
Ž.Krampalcas sakė, kad meras
buvo sulaikytas tuoj po galimo kyšio priėmimo. Kokia pinigų suma
buvo siekiama pamaloninti rajono
galvą, pareigūnai neatskleidžia.
Jie tik prasitarė, kad kyšio vertė
buvo didesnė nei vienas minimalus
gyvenimo lygis, kuris siekia 38 eurus.
Pas administracijos direktorių
meras ėjo sveikintis
Tuo metu, kai merą jo kabinete buvo užsidarę STT pareigūnai,
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktorius Audronius Gališanka ir vicemeras Sigutis
Obelevičius ,,Anykštai“ teigė nieko
apie STT darbą Anykščių rajono
savivaldybės administracijoje nežinantys.
Konservatorius
S.Obelevičius
kalbėjo, kad mero dar nesutikęs, o
paprašytas rajono vadovo paieškoti jo kabinete sakė, kad jį sustabdė
mero sekretorė Jurgita Povilaitienė,
pavaduotojui neva paaiškindama:

,,Meras yra, bet pas jį negalima, pas
jį svečiai“.
Savivaldybės administracijos direktorius ir K. Tubio visuomeninio
sąrašo ,,Anykščių krašto labui“ narys
A.Gališanka taip pat ,,Anykštai“ ryte
aiškino, kad nežino, kur yra meras.
Po pietų direktorius jau pripažino,
kad į Anykščių rajono savivaldybės
administracijos patalpas atvykę STT
pareigūnai jam prisisistatė ir pranešė, kokiu tikslu atvyko. ,,Atvyko ir
prisistatė, pasakė, kad dirbs. Neklausinėkit, aš vis tiek nieko nepasakysiu“, - kalbėjo A.Gališanka.
STT pareigūnai, išsivesdami iš
Anykščių rajono savivaldybės administracijos K.Tubį, merui leido užeiti
į savivaldybės administracijos direktoriaus kabinetą. ,,Pasisveikino - ir
viskas“, - kokiu tikslu į jo kabinetą
buvo užėjęs meras, aiškino administracijos direktorius A.Gališanka.
STT domėjosi ir
administracijos veikla
STT pareigūnai nemažai laiko
praleido ir Investicijų ir turto val-

Mero K.Tubio patarėjas, K. Tubio visuomeninio sąrašo
,,Anykščių krašto labui“ narys Donaldas Vaičiūnas, sėdėdamas prie mero kabineto, kuriame tuo metu buvo STT pareigūnai, neslėpė nerimo.

dymo bei Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuose.
Pareigūnams kartu su meru
K. Tubiu esant jo kabinte kartais
kažkas iš STT išeidavo iš kabineto ir paprašydavo sekretorės
J.Povilaitienės padaryti dokumentų
kopijas. Vicemeras S.Obelevičius
tuo metu sėdėjo užsidaręs savo
kabinete, o administracijos direktorius A.Gališanka dažnai išeidavo
į koridorių, bandė organizuoti Savivaldybės administracijos darbą
ir subarė su ,,Anykštos“ žurnalistu
besišnekučiuojančius abu mero patarėjus Donaldą Vaičiūną ir Dominyką Tutkų : ,,Ką, neturite darbo?“
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas
Blazarėnas ruošėsi vakare vykti į
Svėdasų seniūno Valentino Neniškio veiklos ataskaitą.
Iš tualeto į kabinetą su palyda
grįžtantis meras K.Tubis jį fotografuojančiam ,,Anykštos“ žurnalistui
patarė turėti sąžinės. Merą išvedant
iš Savivaldybės, lyg netyčia atsirado buvęs ,,Nykščių“ savininkas
Aidas Gurskas, kuris lyg netyčia
pafilmavo, kaip K. Tubis, lydimas
pareigūnų, palieka savivaldybę ...
Daug kam žadėjo uždėti
antrankius

Anykščių rajono mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius,
Anykščių rajono savivaldybės administracijoje dirbant
STT pareigūnams, stengėsi
neišeiti iš savo kabineto.

STT pareigūnai nė minutei nepaleido mero Kęstučio
Tubio iš akiračio, jį lydėjo
net iki savivaldybės administaracijos pastate esančio
tualeto.

K.Tubis - pirmasis tiesiogiai išrinktas Anykščių rajono meras. Jis
drauge su Lietuvos liberalų sąjūdžiu dalyvaudamas rinkimuose, o
vėliau - ir vadovaudamas rajonui,
deklaravo išskirtinį sąžiningumą,
tvarką ir besąlygišką paklusnumą
įstatymams. Tikrų ar menamų vagių gaudymas, kalbos apie antrankių uždėjimą buvo K.Tubio ,,arkliukas“ ir tapo šių dienų Anykščių
folkloru.
Į 2019 metų savivaldos rinkimus K.Tubis eina su visuomeniniu
komitetu. ,,Vienas iš jo komiteto
šūkių: ,,Bitės dirba! Nevagia ir nemeluoja.“
Sulaikymas
greičiausiai
K.Tubiui nebus kliūtis dalyvauti tiesioginiuose Anykščių rajono
mero rinkimuose.

Yra ir daugiau įtariamųjų
Portalas 15 min.lt pranešė, kad
Anykščių mero K..Tubio sulaikymo
istorijoje gali būti dar bent vienas
įtariamasis. O portalas „Delfi“ nurodė, kad įtariamųjų gali būti ir pačioje
Anykščių rajono savivaldybėje.
,,Įtariama, kad Anykščių rajono
savivaldybėje buvo susitarta priimti bei priimta kyšių iš kai kurių
verslo atstovų. Verslininkams, kaip
įtariama, buvo pažadėta priimti
naudingus sprendimus, paveikiant
Anykščių rajono savivaldybės
valstybės tarnautojus, kad šie teisėtai arba neteisėtai veiktų ir sudarytų išskirtines sąlygas, naudingas
jų verslui, pavyzdžiui, dėl disponavimo žemės sklypu, dėl paramos
verslo plėtrai. Atlikdami procesinius veiksmus, STT Panevėžio
valdybos pareigūnai iš Anykščių
rajono savivaldybės paėmė tyrimui
reikšmingų dokumentų. Buvo atliktos kratos kai kurių asmenų darbo vietose bei namuose. Anykščių
rajono meras Kęstutis Tubis laikinai sulaikytas tuoj po galimo nusikalstamos veikos padarymo, savo
paties namuose. Tokiu būdu buvo
nutrauktos galimai daromos apysunkės korupcinės nusikalstamos
veikos ir neteisėta įtaka Anykščių
rajono savivaldybės administraci-

Koalicijos partneris netiki,
kad meras korumpuotas
Vakar LRT Radijui, laidai
„Lietuvos diena“, mero K.Tubio
pavaduotojas,
konservatorius
S.Obelevičius sakė, kad netikėjęs,
jog K.Tubiui gali būti pareikšti
tokie reikšmingi STT kaltinimai,
nes, prieš tapdamas politiku, meras
daugelį metų pats dirbo aukštu policijos pareigūnu,vienu iš Lietuvos
policijos vadovų.
Daugelis visuomeninio
komiteto narių - biudžetininkai
Priminsime, kad K. Tubis į
Anykščių rajono merus 2015-aisiais išrinktas kaip Liberalų sąjūdžio keltas kandidatas. Dabar
antrajai kadencijai jis kandidatuoja, subūręs visuomeninį rinkimų
komitetą „Kęstučio Tubio sąrašas
„Anykščių krašto labui“, į kurį įrašyta 50 žmonių, iš kurių daugelis
yra biudžetininkai.
K. Tubis yra buvęs Panevėžio
Kriminalinės policijos komisaras,
nuo 1997-ųjų jis metus vadovavo
Anykščių rajono policijos komisariatui, vėliau buvo Policijos departamento Kriminalinių nusikaltimų
tyrimo tarnybos vyresnysis komisaras. Nuo 2003 metų K. Tubis
ėjo Kriminalinės policijos biuro
Nusikaltimų tyrimo vyriausiosios
valdybos viršininko pareigas, o
2004–2008 metais buvo policijos
generalinio komisaro pavaduotojas.

K.Tubio bendražygis, Anykščių savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka dėjosi, kad STT viešnagė
adminsitracijoje jam nelabai rūpi.
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Sąrašo Nr. 2 Algirdas Ananka koncentruosis į veiklą, kurią
geriausiai išmano

Kuklus treneris Algirdas Ananka anykštėnus sunkiosios atletikos paslapčių moko nuo 1982-ųjų. Jaunystėje pats A.Ananka
yra tapęs daugkartiniu Lietuvos jaunių ir jaunimo pirmenybių
nugalėtoju, Lietuvos suaugusiųjų čempionatų prizininku. Sakoma - geras tas mokytojas, kurio mokiniai jį pranoksta. A.Ananka
gali didžiuotis savo auklėtinių pasiekimais. Anykštėnai sunkiaatlečiai Arnas Šidiškis ir Gintarė Bražaitė yra tvirti šalies olimpinės rinktinės kandidatai, todėl yra nemaža tikimybė, kad 2020ųjų olimpiadoje kovos net du anykštėnai, tos pačios sporto šakos
atstovai.
A.Ananka yra išugdęs ir vieną
garsiausių visų laikų Lietuvos sunkiaatlečių - Eriką Maldžių, kuris
praėjusio amžiaus devintame dešimtmetyje buvo Sovietų Sąjungos
rinktinės narys.
Anykščių kūno kultūros ir sporto centro treneris A.Ananka jau
ketvirtą kadenciją dirba Anykščių
rajono taryboje. Kovo 3-iąją, kaip
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas, A.Ananka vėl

varžysis savivaldybės Tarybos rinkimuose.
,,Manau, kad galiu būti naudingas rajonui. Nesigiriu, jog pritrauksiu investicijų ar kaip kitaip
iš esmės pakeisiu anykštėnų gyvenimą. Tačiau sutikit, kad rajono
Taryboje reikia ir žmonių, kurie išmano sporto reikalus. Sportas nėra
tik pramoga ir laisvalaikio leidimo
forma. Aš stengiuosi, kad kuo didesnei daliai anykštėnų sportas

taptų gyvenimo būdu, o rezultatai
šioje sferoje neatsiranda čia ir dabar - reikia ilgai ir kryptingai dirbti. Ne tik sportininkams šie žodžiai
taikomi, bet ir visai rajono sporto
politikai”, - kalbėjo sunkiosios
atletikos treneris.
Klabėdamas apie Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatą
į Anykščių rajono merus Dalį Vaiginą A.Ananka sakė, kad buvusį
rajono ligoninės vadovą pirmiausia pažįsta kaip gerą vadybininką.
,,D.Vaiginas ir pačiais sunkiausiais
laikais sugebėjo išsaugoti ligoninės paslaugas ir specialistus. Kai
kitų rajonų ligoninės uždarinėjo
skyrius, mūsų ligoninė kraustėsi į
naujas patalpas, sugebėta nupirkti
šiuolaikinę aparatūrą, ligoninėje
dirba aukštos kvalifikacijos gydytojai. Manau, jis taip pat sėkmingai sugebės valdyti ir visą Anykščių rajoną“, - savo požiūrį dėstė
A.Ananka.
Sveiką gyvenimo būdą propa-

guojantis treneris atrodo neįtikėtinai jaunai. Vargu ar kas atspės, jog
A.Anankai jau eina 69-ieji. ,,Nei
rajono Taryboje, nei darbe aš jaunų
žmonių vietos neužimu. Nemanau,
kad vyresnis žmogus vien dėl amžiaus turėtų būti nurašytas. Kita
vertus, per rinkimus žmonės yra
laisvi reitinguoti sąrašus, kam nepatinka vyresnieji - tegu reitinguoja jaunimą“, - šypsojosi treneris.
Kartais šaipomasi, kad ,,valstiečių“ kandidatu į merus tapo inteligentiškasis gydytojas D.Vaiginas.
Pasak A.Anankos, tiesmukai
žiūrint, ir jo paties veikla - vaikų
treniravimas - nėra labai jau ,,valstietiškas užsiėmimas. ,,Jeigu visi
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatai būtų vien tik ūkininkai, kažin ar tai reikėtų laikyti
privalumu. Rajono, o juo labiau šalies valdžioje reikia skirtingų žmonių. Visažinių nebūna: vieni turėtų
išmanyti verslą, kiti - mokslą, treti - žemės ūkį ir panašiai“, - savo

nuomonę dėstė ,,valstiečių“ kandidatas į Anykščių rajono tarybą.
A.Anankos nuomone, tai, kad
Anykščių ,,valstiečių“ kandidatų
sąraše yra skirtingų sferų specialistų, yra kaip tik šio sąrašo privalumas. ,,Visi stengsimės padėti
Anykščiams, geriau ir gražiau
gyventi tose srityse, apie kurias
geriausiai suprantame“, - tikino
treneris.

Dalis Vaiginas sugebėjo užtikrinti aukštą ligoninės
produktyvumą net kriziniu laikotarpiu
Gydytojas, diplomatas, LR Seimo narys Antanas Vinkus sako,
kad buvusį Anykščių ligoninės vadovą, kandidatą į rajono merus Dalį Vaiginą pažįstantis ne vieną dešimtmetį. „Nuo pat mūsų
pažinties pradžios Dalis Vaiginas man imponavo kaip labai kompetentingas specialistas, nuoširdus žmogus, išsaugojęs savyje pačias svarbiausias žmogiškąsias vertybes – padorumą, darbštumą,
objektyvumą,“ – kalbėjo A. Vinkus.
Paprašytas prisiminti, kada užsimezgė pažintis su D. Vaiginu, A.
Vinkus kalbėjo: „Mūsų pažinties
pradžioje pats dirbau dabartinių
Santaros klinikų vadovu, todėl
priežasčių artimesniam ir intensyvesniam bendravimui turėjome
labai daug. Gydytojas D.Vaiginas
visada rasdavo tinkamą ir logišką
sprendimą visose gyvenimo situacijose. Mano jau minėtos savybės
D. Vaiginą lydėjo per visą karjeros kelią – nuo gydytojo interno
Vilniaus „Raudonojo kryžiaus“
klinikinėje ligoninėje iki Traumatologijos skyriaus vedėjo ir ligoninės vyriausiojo gydytojo Anykščių
ligoninėje.
Siekdamas kaip įmanoma tobu-

lesnių sprendimų ir norėdamas įgyti vadybos meno žinių, D. Vaiginas
papildomai studijavo Kauno technologijos universiteto Socialinių
mokslų fakulteto magistratūroje,
kur įgijo viešojo administravimo
magistro diplomą. Kaip gydytojas traumatologas savo profesinę
kompetenciją praturtino stažuotėse
Švedijoje ir Vokietijoje.
Daugiau kaip du dešimtmečius
vadovaudamas Anykščių rajono
savivaldybės ligoninei ir sukaupęs
didelę vadybininko patirtį, sugebėjo užtikrinti tinkamą ligoninės veiklą ir pačiais sunkiausiais krizės
laikotarpiais. Dėl savo gebėjimų
organizuoti veiklą, dirbti komandoje, rasti logiškus ir efektyvius

sprendimus, D. Vaiginas buvo išrinktas Lietuvos ligoninių asociacijos prezidentu, šios asociacijos
tarybos nariu, Lietuvos gydytojų
vadovų sąjungos bei Utenos apskrities sveikatos tarybos nariu.
Jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio sveikatos apsaugos darbuotojo
vardas.
Beje, negaliu neprisiminti jo
nuostabaus vokalo ir visus kerinčių dainų įvairiuose medikų susibūrimuose ar šventėse“.
A. Vinkus prisiminė ir savo vizitus Anykščių ligoninėje, kai jos vadovu buvo D. Vaiginas. „Anykščių
ligoninėje lankiausi dirbdamas Vyriausybėje ir Sveikatos apsaugos
ministru. Apsilankymas Anykščių
ligoninėje paliko D. Vaigino, kaip
itin atsakingo vadovo, įspūdį. Ligoninėje ypač daug dėmesio buvo
skiriama rūpinimuisi ligoninės
pacientais, kurie labai šiltai atsiliepdavo apie gydytojų priežiūrą,
gydymosi sąlygas, tyrimų ir gydymo kokybę, įstaigos administraciją. Ligoninės infrastruktūrai,
apsirūpinimui reikiama medicinos
įranga, remontui buvo skiriami
visi įmanomi finansiniai resursai.
Pagal finansines galimybes nuolat
buvo rūpinamasi ligoninės personalo atlyginimais bei jų gerove“, –
įspūdžiais apie Anykščių ligoninę
dalijosi A. Vinkus.
Pasiteiravus A. Vinkaus nuomonės, ar meras turi pakankamai
įgaliojimų, kad galėtų daryti įtaką,
pavyzdžiui, sveikatos apsaugos politikai rajone, kalbėjo: „Kiekvienam
išrinktam merui, kokios srities spe-

cialistas jis bebūtų, galima užduoti
panašų klausimą, nes kiekvienas iki
tol turėjo savo darbovietę, buvusių
kolegų ir bendradarbių ratą, tam tikros srities žinias.
Kaip nors subjektyviai daryti įtaką sveikatos politikai rajone tiesiog
būtų neįmanoma, nes sveikatos apsaugos sistema ir jos santykiai yra
reglamentuojami valstybės mastu,
Seimo priimamais įstatymais, Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės ligonių kasos įsakymais.
Rajono lygmenyje jokie sprendimai

nepriklauso mero kompetencijai, jie
gali būti priimami tik Savivaldybės
tarybos posėdžiuose, kuriuose mero
balsas yra tik vienas iš daugumos
šios tarybos narių balsų.
Gydytojo D. Vaigino patirtis ir
žinios sveikatos srityje būtų didelis laimėjimas, didžiulė pagalba
sprendžiant su anykštėnų sveikata
susijusius klausimus. Sveikatos
apsaugos klausimai liečia kiekvieną gyventoją, todėl D. Vaigino pranašumas, mano nuomone, yra labai
daug žadantis“.
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sprintas
Krepšinis I. Anykščių ,,KKSCElmis“ RKL B diviziono varžybose
penktadienį namuose 97-93 įveikė
Rokiškio ,,Feniksą“, šeštadienį išvykoje 62-82 pralaimėjo Vilniaus
,,Stekui-Riviliai“. T.Jodelis penktadienį pelnė 29, šeštadienį -25
taškus. Anykščių ,,KKSC-Elmis“
RKL B diviziono B grupėje užima
8-ąją vietą (11 pergalių, 8 pralaimėjimai).
Geriausi. ,,Nykščio namuose“
apdovanoti geriausi 2018 metų
Anykščių sportininkai. Jaunaisiais
talentais buvo pripažinti Kipras
Puikis (graikų-romėnų imtynės,

treneris Renatas Puikis), Nojus
Pupkis (graikų-romėnų imtynės,
Algiridas Pupkis), Julita Ivanauskaitė (moterų imtynės, Artūras
Sudeikis), Vitautė Tamašauskaitė
(moterų imtynės, A.Sudeikis), Rėjus Pumputis (krepšinis, Vaidutis
Zlatkus), Tautvydas Klastauskas
(krepšinis, Paulius Leonavičius),
Kristupas Girnius (krepšinis, Paulius Leonavičius), Viktorija Boičenko (krepšinis, Rūta Meliūnienė), Martynas Čerškus (krepšinis,
Ramūnas Šližys), Eitonas Puodžiūnas (futbolas, Marius Valančiūnas), Gytė Pupelytė (krepšinis,
R.Meliūnienė), Jogaila Zlatkus
(krepšinis, P.Leonavičius), Augustė Baužaitė (žirginis sportas,
Stasys Uogela), Austėja Pupelytė

MOZAIKA

BNS (B.Tilmantaitės nuotr.)
Į Lietuvą atkeliauja
Urugvajaus lietuvių sukaupti
archyviniai dokumentai
Iš Urugvajaus į Lietuvą keliauja daugiau negu 20 kg archyvinės
medžiagos, surinktos iš ten esančios lietuvių bendruomenės.
Tarp gabenamų dokumentų –
pirmieji Urugvajuje leisti lietuviški laikraščiai „Darbas“, „Laisvoji
Lietuva“, „Urugvajaus lietuvių kolonijoje“, „Naujoji banga“, taip pat
tarpukario lietuvių susirašinėjimai
su Pietų Amerikos lietuviais, visas
Urugvajaus lietuvių bendruomenės
archyvas – minėjimų, susirinkimų,
kongresų fotografijos, teatro, renginių afišos, diplomatų kalbos.
Anot Lietuvos literatūros ir
meno archyvo specialistės ir ekspedicijos Urugvajuje vadovės Vaidos Jonušytės, Urugvajuje atrasti
archyviniai dokumentai svarbūs

horoskopai
AVINAS. Sutriksite suvokęs,
kad visi bando išsisukti ir nevykdyti ankstesnio susitarimo. Jūsų
šeimynykščiai tiesiog dar nesuvokia jūsų siekių svarbos ir būtinumo. Apskritai savaitė pilna stresų
ir konfliktų. Savaitgalį geriausiai
pailsėtumėte vienas ar bent jau kuo
mažesnėje kompanijoje.
JAUTIS. Už viršvalandžius
antradienį ir trečiadienį bus atlyginta su kaupu. Antroje savaitės
pusėje didelė tikimybė užmegzti
naują pažintį. Jei nesukliudys koks
apmaudus nesusipratimas, ji turi
visus šansus peraugti į tvirtą ilgalaikę draugystę.

tuo, kad apie užsienio lietuvių veiklą vis dar žinoma nelabai daug.
Taip pat į Lietuvą gabenami
Urugvajuje esančioje lietuvių
bažnyčioje aptikti muziko Miko
Petrausko kūriniai, diplomatų Berutės Žukas ir Kazimiero Graužinio surinkti dokumentai, Lietuvos
užsienio reikalų ministerijos, Lietuvių aktyvistų fronto, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto
raštai, taip pat garsaus Urugvajaus
dailininko Alfredo Stanevičiaus
darbai.
Popiežiui apsilankius Panamos kalėjime paleisti 11 jaunų
pažeidėjų
Panamoje 11 jaunų pažeidėjų
buvo paleisti po penktadienį surengto popiežiaus Pranciškaus apsilankymo pagrindiniame jaunimo
sulaikymo centre.
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(plaukimas, Edvinas Apčinikovas),
Edvinas Baklanovas (sunkioji atletika, Gintarė Bražaitė) ir Martyna
Limbaitė (plaukimas, Redas Pivoriūnas). Geriausiais 2018 metų
sportininkais tapo Benjaminas
Orlovas (sunkioji atletika, treneris
Algirdas Ananka), Rimgailė Čeponytė (imtynės, Algirdas Pupkis),
Kipras Gvozdas (graikų-romėnų
imtynės, Renatas Puikis), Andželika Zlatkutė (plaukimas, Edvinas
Apčinikovas), Julius Bačkulis
(plaukimas, Redas Pivoriūnas),
Linas Banys (biatlonas, Bronius
Vitkūnas), Edvinas Šimonutis (slidinėjimas, Algis Drūsys), Jorilė
Petrauskaitė (žirginis sportas, Stasys Uogela), Edgaras Šlaitas (krepšinis, Ramūnas Šližys), Gražvydas

Mackevičius (futbolas, Marius Valančiūnas).

Vyriausybės pareigūnė Emma
Alba sakė, kad tarp paleistųjų yra
21 metų Luisas Oscaras Martinezas, anksčiau anksčiau pasikalbėjęs
su pontifiku ir sakęs, kad po arešto
2016 metais apsisprendęs pakeisti
savo gyvenimą. L. O. Martinezas
sakė vietos televizijai trokštantis
grįžti pas savo šeimą, „bažnyčios
broliją“ ir „žmones, kurie, kaip žinau, labai mane myli“.
Sulaikymo centre Pranciškus
paragino daugiau kaip 100 kalinių
neprarasti vilties, taip pat kvietė
visuomenę neatstumti atlikusių
įkalinimo bausmę žmonių.

tijos Saremos saloje taip pat planuojama pastatyti paminklą. Finansiškai paremti paminklą siūlėsi
Rusijos ambasada.
Ekspedicijos metu dviem nedideliais burlaiviais, nepritaikytais
plaukioti tarp ledo lyčių, buvo
atrastas Antarktidos žemynas ir
29 salos. Be to, buvo surinktos
unikalios gamtinės ir etnografinės
kolekcijos, kurios dabar saugomos
Kazanės universitete.

Estija planuoja mokslo populiarinimo ekspediciją Antarktidos
atradimui paminėti

Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas sekmadienį vadovavo 75ųjų Leningrado blokados pabaigos
metinių minėjimo ceremonijoms
savo gimtajame Sankt Peterburgo
mieste.
Sankt Peterburgas, kuris anksčiau vadinosi Leningradu, pasinėrė
į Antrojo pasaulinio karo metais apsiausto miesto atmosferą: transliuojami oro pavojaus signalai, radijo
pranešimai ir metronomo tiksėjimas. Per Leningrado apsiaustį žuvo
daugiau kaip 800 tūkst. žmonių.
Pagrindinis 75-ųjų blokados pabaigos metinių akcentas buvo karinis paradas miesto Rūmų aikštėje,
kuriame dalyvavo daugiau kaip
2,5 tūkst. karių šiuolaikinėmis ir
istorinėmis uniformomis, tankai ir
raketų leidimo sistemos.
Daugelis Sankt Peterburgo gyventojų, įskaitant kai kuriuos blokadą išgyvenusius žmones, smerkė
planuojamą paradą kaip ne vietoje
rengiamą žvanginimą ginklais ir
militaristinę propagandą.
V. Putino darbotvarkėje numatyti apsilankymas garsiosiose Piskariovo kapinėse ir dalyvavimas
atminimo koncerte, nurodė Kremlius.„Tai labai svarbi data visai

Estijos jūrų muziejus rengia
mokslo populiarinimo ekspediciją
į Antarktidą, skirtą šio žemyno atradimo 200-osioms metinėms.
Antarktidą atrado iš Estijos Saremos salos kilęs Rusijos imperijos laivyno admirolas Fabianas
von Bellingshausenas.
„Įvyks didžiausia per dabartinės
Estijos jūreivystės istoriją mokslo
populiarinimo ekspedicija, nušviesianti istorinį Saremoje gimusio
Fabiano von Bellingshauseno reisą
ir skirtą Antarktidos atradimo 200osioms metinėms“, – pranešama
transliuotojo ERR portale.
Ekspedicijai užsakytas burlaivis
šių metų vasarą atplauks į Taliną,
kur bus parengtas ilgai kelionei.
Ekspedicijos dalyviai kol kas
nepranešė, kada konkrečiai prasidės ir kiek laiko truks ekspedicija,
tik nurodė, kad F. von Bellingshausenas iš Kronštato Rusijos Leningrado srityje išplaukė 1819 metų
liepos 4 dieną ir grįžo 1821 metų
rugpjūčio 5-ąją.
Garsiojo keliautojo garbei Es-

DVYNIAI. Iki savaitės vidurio
verčiau įsiklausykite į draugų patarimus. Ketvirtadienį ar penktadienį
turėsite progą pelningai investuoti
pinigus. Savaitgalį gali tekti ginti
savo teisę į privatumą - atsiras norinčių kišti nosį ne į savo reikalus.
Nedvejodamas meskite jau nebeperspektyvų užsiėmimą.

pusėje verčiau neskolinti ir nesiskolinti. Ketvirtadienį ir penktadienį nesiginčykite su mylimu
žmogumi. Kaip tik tomis dienomis
šeimos reikalams teks skirti visą
savo dėmesį ir jėgas. Nekreipkite
dėmesio į paskalas - tik patikrinti
faktai gali būti jūsų sprendimo pagrindas.

VĖŽYS. Savaitės pradžioje vertėtų susitvarkyti dokumentus, dalykinius popierius, korespondenciją. Venkite papildomų pareigų
ir atsakomybės. Savaitės viduryje
nepasiduokite spaudimui priimti
skubų sprendimą. Savaitgalis žada
daug teigiamų emocijų ir romantiškų nuotykių.

MERGELĖ. Pirkiniai pirmoje savaitės pusėje bus sėkmingi ir
atneš daug džiaugsmo tiek jums,
tiek jūsų šeimai. Antroje savaitės
pusėje artimam bičiuliui ar mylimam žmogui reikės jūsų pagalbos.
Elkitės taip, kad jūsų draugystė dar
labiau tvirtėtų.

LIŪTAS. Saugokitės neplanuotų išlaidų, galinčių turėti įtakos
šeimos biudžetui. Pirmoje savaitės

SVARSTYKLĖS. Savaitės pradžioje gali pradėti megztis naujas
romanas. Gerai pagalvokite prieš
įsiveldamas. Antroje savaitės pu-

Krepšinis
II.
Sekmadienį
Anykščių rajono krepšinio lygoje
netrūko intriguojančių susitikimų.
Rezultatai: AKKSC (L.Maksvytis
13, R.Pumputis 10) - „Svėdasai“
(M.Trumpickas 18, G.Eigėlis 13)
40:90, „Cosmos“ (Ž.Žiukas 31,
G.Žiukas 18) - „Taifūnas“ (T.Jodelis
38, L.Širmenis 12) 82:75, „Cerrol“
(J.Guobužas 16, T.Laurinavičius
ir E.Bartaševičius po 13) - „Tauras“ (S.Pakeltis 26, K.Pakeltis 13)
64:73, „Troškūnai“ (T.Urbonas
26, D.Kadžionis 24) - „Traupis“
(J.Valiukas 16, T.Jeneliūnas 13)
76:49. Turnyrinė lentelė: 1. ,,Cosmos“ 7-0 +153, 2. ,,Svėdasai“ 5-1

Rusija mini 75-ąsias
Leningrado blokados pabaigos
metines

sėje galite neblogai užsidirbti, jei
mąstysite strategiškai ir galėsite
sau leisti ilgalaikes investicijas.
Atidžiai įvertinkite savo biudžetą
prieš priimdamas galutinį sprendimą.
SKORPIONAS. Pirmąsias tris
savaitės dienas nesikiškite su patarimais - tegul kiti daro savo klaidas
ir taiso jas patys. Verčiau stebėkite
ir mokykitės. Antroje savaitės pusėje nepainiokite asmeninio gyvenimo su profesiniais interesais.
ŠAULYS. Pirmoje savaitės pusėje jums turėtų rūpėti tik tai, kaip
uždirbti daugiau pinigų, daryti karjerą ar gal net pradėti naują verslą.
Siekdamas padaryti įspūdį, saugokitės išleisti daugiau pinigų nei iš
tiesų galite sau leisti.

+147, 3. ,,Taifūnas“ 5-2 +64, 4.
,,Teradenta“ 3-3 +39, 5. ,,Tauras“
3-3 +19, 6. ,,Troškūnai“ 2-4 +57, 7.
,,Cerrol“ 2-4 -26, 8. ,,Traupis“ 1-5
-71, 9. AKKSC 0-6 -382.
Futbolas. Šeštadienį Antano Baranausko mokykloje buvo
sužaistos rajono salės futbolo
pirmenybių penktojo turo rungtynės. Pirmasis mačas pasibaigė
„Šiandien plotas“ pergale 14:3
prieš „Patkatą“. Kitame susitikime ,,Penkiasdešimt“ 5:1 nugalėjo
„Veteranus“. Turnyro lentelė: 1.
,,Penkiasdešimt“12 tšk. (įvarčių
santykis +19), 2. ,,Šiandien plotas“
7 tšk. (+24), 3. „Veteranai“ 7 taškai
(+1), 4. ,,Patkatas“ 3 tšk. (-13), 5.
AKKSC 0 tšk. (-31).
mūsų šaliai, visiems... rusams ir
asmeniškai prezidentui Putinui“, –
sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus
Peskovas.
66 metų V. Putinas gimė jau po
karo, bet jo vyresnysis brolis vaikystėje žuvo per Leningrado blokadą ir yra palaidotas bendrame
kape Piskariovo kapinėse. Rusijos
lyderio motina per blokadą vos nemirė iš bado, o tėvas kovojo kare ir
netoli Leningrado buvo sužeistas.
Nacių pajėgos miestą buvo apsupusios 872 dienas 1941–1944
metais. Tuomet jame gyveno maždaug 3 mln. žmonių, kuriems teko
išgyventi neįsivaizduojamą siaubą.
Nutraukus tiekimą miestui, duonos norma fizinį darbą dirbusiems
žmonėms buvo sumažinta iki 250
g, o kitiems civiliams – iki 125
gramų.
Daugiau kaip 800 tūkst. žmonių
mirė nuo bado, ligų ir apšaudymų.
Daug istorikų sako, kad tikrasis
aukų skaičius yra didesnis.
Prieš metinių minėjimą kone
5 tūkst. žmonių pasirašė peticiją,
kuria ragino pareigūnus atšaukti
karinio parado planus.
Sekmadienį vakare saliutu bus
paminėta artilerijos ugnis, žymėjusi kankynės pabaigą 1944 metais.
Bus uždegtos garsiųjų Sankt Peterburgo Rostralinių kolonų ugnys,
o gyventojai kviečiami uždegti
žvakutes savo languose.
Karo trauma yra giliai įsirėžusi
į kolektyvinę miesto sąmonę. Ant
kai kurių pastatų vis dar kabo ženklai, perspėjantys gyventojus apie
antskrydžius.
Šiuo metu Sankt Peterburge –
buvusioje Rusijos imperijos sostinėje – gyvena maždaug 108 tūkst.
karo veteranų ir blokadą išgyvenusių žmonių.

-BNS
OŽIARAGIS. Nedvejodamas
skelbkite savo idėjas ir dėkite visas
pastangas jas įgyvendinti. Metas
ryžtingai atsikratyti praeities nesėkmių šleifo. Su niekuo nesileiskite
į kalbas apie tai, kas buvo, bet jau
seniai pražuvo.
VANDENIS. Pirma savaitės
pusė - apmąstymų, įvertinimų, klasifikacijos metas. Dėl savo polinkio į avantiūras ir nuotykius antroje savaitės pusėje susirasite naujų
įdomių draugų. Tik reikės mažiau
kalbėti, o daugiau veikti.
ŽUVYS. Pirmomis savaitės
dienomis jūsų reputacija versle ar
tarnyboje gali kiek sušlubuoti. Atgaivą turėtumėt rasti asmeniniuose
santykiuose. Neabejokite dėl savaitgalio išvykos - ji bus maloni ir
naudinga.

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
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 .
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.

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Kaminų valymas, įdėklų gamyba, montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.

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.

siūlo darbą
TV laida „TV Pagalbos pokalbiai
su Renata ir Edgaru“ ieško redaktorių. Darbo pobūdis - herojų
paieška.
Tel. (8-678) 06166.

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.

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

parduoda

Važiuojančius ir nevažiuojančius.
Išsivežame patys.
Atsiskaitome vietoje.

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

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 superkame

MIŠKUS

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

Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres,
skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas kaladėmis, skaldytas,
medienos atraižas pakais ir supjautas.
Tel.: (8-609) 91007,
(8-622) 44850.
Pjuvenų briketus. Pristato ir mažais kiekiais.
Tel. (8-675) 63191.
AKCIJA. Granulės 8 mm (saulėgrąžų lukštų) - 125 Eur/tona. Gali
pristyti įvairiais kiekiais. Perkant
2 tonas ir daugiau - pristatymas
nemokamas.
Tel.: (8-685) 01316,
(8-650) 39145.

BRANGIAI
PERKAME MIŠKĄ

visoje Lietuvoje.
Įvertiname miško kainą.
Tel. (8-681) 60552.

Brangiai perkame

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

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

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

ąžuolinius rąstus

Alksnio, klevo, pušies, ąžuolo
malkas. Turi ir sausų. Pristatymas
nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.

Kita
Šieną rulonuose.
Tel. (8-682) 45168.

karves, bulius, telyčias.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994.

Tel. (8-662) 50592.

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-12-13 atliko žemės sklypo, kurio projektinis Nr.
330-1, esančio Petkūnų k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav., kadastrinius matavimus. Kviečiame
atvykti žemiau nurodytu adresu gretimų sklypų kad. Nr. 3458/0003:82 ir 3458/0003:47 savininkus dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
2018-12-06 atliko žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 42A-3-2, esančio Juostininkų k., Troškūnų
sen., Anykščių r. sav., kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3458/0002: 230 savininkę dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų
laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
2019-01-03 atliko žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 333, esančio Rukiškio k., Troškūnų sen.,
Anykščių r. sav., kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo
sklypo kad. Nr.3458/0002:45 savininką dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
2019-01-03 atliko žemės sklypų, kurių projektiniai Nr. 390-2, 390-3 ir 379, esančių Gudelių k.,
Troškūnų sen., Anykščių r. sav., kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu
adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3482/0002:17 savininkę dėl bendrų sklypų ribų suderinimo 10
dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
2019-01-03 atliko žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 390-4, esančio Vašuokėnų k., Troškūnų
sen., Anykščių r. sav., kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3482/0001:173 bendrasavininkę dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10
dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.
Kontaktinė informacija: UAB ,,Anykščių matininkas“ J.Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel.
(8-615) 52931.

Dėmesio, kursai ūkininkams, turintiems žemės ūkio valdą!
Kviečiame dalyvauti LSMU Veterinarijos akademijos organizuojamuose
mokymo kursuose „Karvių melžimo technologijų pagrindai“. Kursai vyks:
• Kurklių pagrindinėje mokykloje, Anykščių r. : 2019 m. vasario 1 d.
nuo 9.00 val.
• Alantos gimnazijos salėje, Molėtų r.: 2019 m. vasario 1 d., nuo 9.00 val.
Kursai yra nemokami. Kursų dalyviai gaus metodinę medžiagą, nemokamą maitinimą, kursų baigimo pažymėjimus. Platesnė informacija mob. tel.
(8-679) 91390 arba el. paštu: tmc@lsmuni.lt

Žaidimas nr. 1190 Žaidimo data: 2019-01-27 Skaičiai: 50 12 49 55 54 47 28 59 23 40 25
06 57 53 01 03 33 61 48 26 08 52 74 56 43 62 72 75 10 60 02 07 58 04 14 73 68 37 (keturi
kampai, eilutė, įstrižainės) 29 69 17 44 66 36 22 21 32 15 34 24 (visa lentelė) Prizai Žaidimas
Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 32266.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 29.00€
666 Užbraukus eilutę 3.00€ 12846 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 55332 Papildomi prizai
Bilietas Prizas 06**792 100 EUR piniginis prizas 01**313 100 EUR piniginis prizas 02**754
100 EUR piniginis prizas 00**603 100 EUR piniginis prizas 01**084 100 EUR piniginis prizas
01**194 100 EUR piniginis prizas 05**460 100 EUR piniginis prizas 04**635 100 EUR piniginis prizas 03**264 100 EUR piniginis prizas 014*575 1000 EUR piniginis prizas 004*361 1000
EUR piniginis prizas 015*754 1000 EUR piniginis prizas 0074345 20 000 EUR piniginis prizas
03**311 200 EUR piniginis prizas 04**049 200 EUR piniginis prizas 00**018 200 EUR piniginis
prizas 04**915 200 EUR piniginis prizas 06**908 200 EUR piniginis prizas 02**869 200 EUR piniginis prizas 0717804 2000 EUR piniginis prizas 0584275 2000 EUR piniginis prizas 0126057
2000 EUR piniginis prizas 0449274 2000 EUR piniginis prizas 0343633 2000 EUR piniginis
prizas 0411714 2000 EUR piniginis prizas 0129652 2000 EUR piniginis prizas 0678698 2000
EUR piniginis prizas 0388780 2000 EUR piniginis prizas 0387022 2000 EUR piniginis prizas
018*240 2000 EUR piniginis prizas 0632392 2000 EUR piniginis prizas 0355654 2000 EUR
piniginis prizas 0686889 2000 EUR piniginis prizas 0085029 2000 EUR piniginis prizas 00**170
300 EUR piniginis prizas 00**229 300 EUR piniginis prizas 06**936 300 EUR piniginis prizas
024*719 300 EUR piniginis prizas 049*526 300 EUR piniginis prizas 046*851 300 EUR piniginis
prizas 060*496 300 EUR piniginis prizas 056*099 300 EUR piniginis prizas 030*730 300 EUR
piniginis prizas 0241094 3000 EUR piniginis prizas 0011727 3000 EUR piniginis prizas 0516374
3000 EUR piniginis prizas 0277845 3000 EUR piniginis prizas 0543732 3000 EUR piniginis prizas 0718347 3000 EUR piniginis prizas 0622757 3000 EUR piniginis prizas 0262503 3000 EUR
piniginis prizas 037*674 500 EUR piniginis prizas 010*739 500 EUR piniginis prizas 042*158
500 EUR piniginis prizas 006*154 500 EUR piniginis prizas 019*816 500 EUR piniginis prizas
052*843 500 EUR piniginis prizas 072*612 500 EUR piniginis prizas 061*064 500 EUR piniginis
prizas 013*417 500 EUR piniginis prizas 0105571 5000 EUR piniginis prizas 0257067 5000
EUR piniginis prizas 0395832 5000 EUR piniginis prizas 0138812 Automobilis Toyota Auris
059*477 Pakvietimas į TV studiją 018*822 Pakvietimas į TV studiją 049*171 Pakvietimas į TV
studiją 021*419 Pakvietimas į TV studiją.

Anykščių rajono savivaldybė skelbia
Anykščių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto projektą.
Nuo sausio 31 d. jį galite rasti internetiniame tinklalapyje www.
anyksciai.lt. Gyventojai ar juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus gali pateikti iki 2018 m. vasario 5 d. elektroniniu paštu danuta.gruzinskiene@anyksciai.lt arba tel. (8 381) 5 80 86.
2019 m. vasario 6 d. 17 val. 15min. Anykščių kultūros centro mažojoje salėje vyks Anykščių rajono savivaldybės 2019m.
biudžeto projekto pristatymas gyventojams.
2019 m. vasario 14 d. 10 val. šaukiamas Anykščių rajono
savivaldybės tarybos 50-asis posėdis.
Tarybos posėdis vyks Anykščių rajono savivaldybės salėje.
Jungtinis komitetų posėdis vyks 2019 m. vasario 12 d. 10 val.
(antradienį) Anykščių rajono savivaldybės salėje.
Administracijos direktorius Audronius Gališanka
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KAIP GYVENATE?

vardadieniai
šiandien
Girkantas, Žibutė,
Valerijus, Aivaras.
sausio 30 d.
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Kad visada taip būtų, tai ir gerai bus!

Lina DAPKIENĖ

Šį kartą rubrikoje „Kaip gyvenate?“ – pokalbis su Budrių k.
(Anykščių r.) 75 metų gyventoja Birute Mikalkevičiene.

Hiacinta, Jacinta, Martyna,
Milgaudas, Banguolė,
Ipolitas, Liudvika, Liuda,
Martė.
sausio 31 d.
Liudvika, Marcelė,
Skirmantas, Budvilė,
Luiza, Skirmantė.
vasario 1 d.
Pijonijus, Gytautas,
Eidvilė, Ignotas, Brigita.

mėnulis
sausio 29-31 d. - delčia.

anekdotas
Petriukas klausia: – Mama, ar
Ramusis vandenynas visada ramus?
– Ar negali paklausti ko nors protingesnio, – nepatenkinta mama.
– Galiu. Tada pasakyk, nuo ko numirė Negyvoji jūra?
***
Miręs inžinierius buvo nukreiptas
į pragarą. Tačiau netrukus esamas
komforto lygis jį suerzino ir jis pradėjo diegti patobulinimus. Įrengė
šiuolaikinius tualetus, oro kondicionierius, liftus. Jis pasidarė labai
svarbus ir populiarus.
Vieną dieną Dievas pasišaukė Šėtoną ir paklausė su pašaipa:
- Na, kaip ten einasi apačioje,
pragare?
- O, viskas puikiai. Turime oro
kondicionavimą, šiuolaikinius tualetus ir liftus, - ir dar net neaišku, ką
inžinierius įrengs po to.
- Ką? Pas jus inžinierius? - sušuko Dievas. - Tai klaida. Jis niekaip
negalėjo papulti į pragarą. Išsiųsk jį
atgal pas mus.
- Jokiu būdu! - nesutiko Šėtonas.
- Man patinka pas save turėti inžinierių.
- Išsiųsk, arba bylinėsimės, - pagrasino Dievas.
Šėtonas nusijuokė ir tarė:
- Tikrai? Ir kur, po galais, tu rasi
TEISININKĄ?
***
Pirtininkas neleidžia vyro su moterimi į vieną kabiną. Vyras piktinasi:
- Klausyk, juk tai mano žmona!
- Neleisiu, ir viskas, - užsispyrė
pirtininkas. – Atsirado mat švaruolė.
Šiandien jau ketvirtą kartą maudosi...

oras
0

-7

Katinas, vardu Princas, prieš penkerius metus buvo išgelbėtas
nuo mirties – Birutės draugė atvežė jį į Budrius iš Kauno miško,
kur buvo paliktas likimo valiai. Birutės teigimu, bėgant metams
jos Princas darosi vis irzlesnis – vis dažniau kuo nors nepatenkintas, vis dreskia.
- Kaip Jūs gyvenate?
- Nagi krutam, krutam (šypsosi).
Normaliai gyvenu. Pensiją gaunu,
užtenka. Mat darbo stažas mano 30
metų ir 1 mėnuo. Kad visada taip
būtų, pensijas ir toliau mokėtų, tai ir
gerai bus. Svarbu, kad sveikata būtų
gera. Kas mėnesį vaistams reikia
skirti ir nuo spaudimo, ir dėl akių.
O visa kita – kiekgi man vienai ko
bereikia? Vyras numiręs, jau gal trisdešimt metų viena gyvenu. Krutu...
Dabar, žiemą, kai dideli šalčiai
būna, tai pečiuką du kartus per dieną
kūrenu. Nemėgstu sėdėt, kai šalta –
kai šilta, daug geriau. Namas medinis, bet senas, tai tos šilumos nekiek
ir lieka po kūrenimo. Kokį romaną
pasiimu paskaityt ar laikraštį – norisi šilčiau įsitaisyti. Vasarą, žinoma,
geriau: gėles sodinu, daržus raviu.
- Kur Jūs esate gimusi, kokio dydžio buvo šeima ir kaip gyvenimo
keliai atvedė iki Budrių kaimo?
- Esu gimusi Jusiškio I kaime,
Ukmergės rajone. Daugelis, kai tik
pasakau, kad esu kilusi iš Jusiškio,
mano, kad esu iš to, kur yra už poros
kilometrų, bet jau esančio Anykščių
rajone, kur dabar, deja, vos viena sodyba belikusi. Taigi anksčiau buvo
du besiribojantys kaimai, bet skirtinguose rajonuose. Anuomet tarp miškų buvo penkios sodybos: Grigonavičių, Markilevičių, Piščikų, Sakalų
ir mūsų, Auglių, o dabar nė vienos
nelikę, viskas apaugę. Oi, miške kai
gyvenom, tai pokario laikais baisu
būdavo: miškiniai ateidavo, stribai
– baisu, kad nenušautų...
Vietiniai tą vietą, kurioje užaugau,
neretai Sakaline vadina. Šiuo metu
Jusiškio kaimai yra net trijuose rajonuose: Ukmergės, Anykščių, Širvintų.
Mūsų šeima iš pradžių buvo net
šešių asmenų: tėvas, mama, aš, brolis ir dvi sesutės. Deja, sesytės dar
mažutės mirė: viena – trejų metukų,
kita – vos septynių mėnesių. Plaučių uždegimas mažam vaikui tuo
metu buvo nepagydoma liga. O ta
mažutėlė numirė labai stipriai nu-

siplikiusi – dieve, tai mano krikštynoms tėvai ruošėsi, alų gamino...
Kad taip dabar nutiktų, gal į kalėjimą tėvus pasodintų. Nutiko, kaip
nutiko... Visko gyvenime nutinka,
būna ir labai skausmingų išgyvenimų. Abi sesytės palaidotos Traupio
kapinėse.
- O kur ėjote į mokyklą?
- Ėjau į Taujėnų mokyklą. 8 kilometrai iki mokyklos. O kiek sniego žiemą būdavo, kiek šalčio! Tai
patamsiais išeidavom, su tamsa ir
sugrįždavom – juk toks atstumas!
Bet visada labai norėdavau eiti į
mokyklą. Jei kada mama neleisdavo, atsimenu, ir byra man ašarytės.
Kartais kas arklį pakinkydavo, į
roges susėsdavom, bet ir rogės
klimpdavo...
- Ar tai buvo pradinė mokykla?
- Vidurinė. Tiesa, iš pradžių ji
veikė kaip septynmetė, bet aš ten
baigiau visas 11 klasių.
- Kuo užsiėmė Jūsų tėvai?
- Tėvai dirbo Karlo Markso kolūkyje. Kolūkis jungė tris kaimus:
Jusiškio, Radžiūnų, Punių.
- O kas toliau, po vidurinės?
Kaip atsidūrėte Budrių kaime?
- Kai Kaune baigiau buhalterių
kursus, pradėjau dirbti skyriaus buhaltere Taujėnų tarybiniame ūkyje.
Gyvenau pas tėvus. Vėliau, kai
Taujėnų ūkis atsiskyrė, darbavausi
Balelių ūkyje. Vedžiau visą apskaitą. Baleliuose,Ukmergės rajone, ir
apsigyvenau. Susipažinau su būsimuoju vyru. Ištekėjau būdama 22
metų. Mano vyras Budriuose dirbo traktorininku. Šią trobą, statytą
apie 1938-uosius, pirkom iš Kiaulienės, čia gimė ir abu sūnūs.
Buhaltere, dispečere dirbau, vaikus auginau. Tada dar ir savo šeimos ūkį turėjom, bet kol jaunas,
kažkaip viską suspėji ir niekas nėra
sunku. Dabar vienas sūnus jau miręs, kitas gyvena Budriuose.
- Kokie prisiminimai iš vaikystės, jaunystės?
- Brolis jaunesnis už mane ke-

Stovi (aukščiausias) Aloyzas Sakalas, iš kairės – brolis Kęstutis,
per vidurį – pusseserė Vlada Piščikaitė, o dešinėje – Birutė Auglytė (Mikalkevičienė).
tveriais metais. Labai jį mylėjau,
visur vesdavausi kartu. Tai man sakydavo: „kad tu taip brolį myli, tai
užaugęs jis turi tave labai gerbti.“
Vasarą eidavom kolorado vabalų rinkti. Kaip kažin kas mums jie
atrodė, nes dar vos tik pasirodę tie
kolorado vabalai buvo, pati pradžia, dabar tai daug (šypsosi). Karves ganydavom po miškus. Štai
nuotrauka, kur su pussesere vištas
lesinam. Žodžiu, mums visai įdomu ir linksma, o kartu ir pagalba
tėvams tas mūsų, vaikų, dalyvavimas kasdieniuose darbuose.
Pamenu, šernai išknisdavo bulves, tai baidykles gamindavom,
vagose statydavom, kad atbaidytų.
O kartais ir kokį pokštą sumanydavom iškrėsti. Kartą, prisimenu,
vežimo ratus ant stogo užkėlėm
(juokiasi). Linksma paišdykaut būdavo. Mamos broliai Juozas ir Petras Sakalai gyveno netoliese. Su
pusbroliu Aloyzu Sakalu neretai
irgi padūkdavom.
- Ar kalbame apie garsų profesorių, Seimo narį, Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto
signatarą, Europos parlamento
narį Aloyzą Sakalą?
- Taip, turiu ir nuotrauką, kur
mes, vaikai, su Aloyzu kartu stovim. Beje, net kai mokėsi Kaune,
dažnai atvažiuodavo į Jusiškį. Dabar jau kalbu apie Anykščių rajono
Jusiškio kaimą. Kartu daug žaista,
lakstyta (šypsosi).
- Papasakokite apie Aloyzą,
kaip apie vaikystės draugą. Ar
jis buvo iš gausios šeimos, kaip
auklėtas?
- Ta šeima ilgai Jusiškyje negyveno – jie persikraustė į Kauną.
Aloyzas turėjo vyresnę seserį Liudą. Jo tėvas ilgai buhalteriu dirbo
Veterinarijos akademijoje Kaune.
Žinau, kad Aloyzo tėvas apskritai
labai ilgai dirbo, gal iki kokių 90ies metų. Sesuo Liuda dėstytoja
dirbo irgi toje pačioje akademijoje.
O Aloyzo motina buvo namų šeimininkė.

Pareidavo Aloyzas iš mokyklos, ir
jam nė nereikėdavo ruoštis – tikrai
gabus buvo. Žinau, kad Aloyzas
labai gerai mokėsi, mokyklą baigė
aukso medaliu.
- Kokia veikla Jums, Birute,
teikia malonumo?
- Su kitomis Budrių bendruomenės narėmis vis pavaidinam kur
nors. Buvom Šeriuose, Vašakėnuose, Ažuožeriuose pagastroliuoti. O
ką gi veikti? Vis užsiėmimas kažkoks (šypsosi). Viena juk gyvenu.
Jei niekur neitum, niekur nedalyvautum, nuobodu būtų.
Kelios iš ūkininkių buvome Ūkininkių draugiją subūrusios, vis prisidėdavom prie Kavarske vykusių
renginių, ypač per Rudenėlio šventes, per Jonines.
- Žaviuosi Jūsų fiziniu aktyvumu. Kai vairuoju, sutinku vis
Jus ant žvyrkelio, dviračiu iš Kavarsko bevažiuojančią - važiuojat sau ir šypsotės!
- Nuvažiuoju. Pirmyn ir atgal 12
kilometrų susidaro, bet nieko. Va,
pėstute jau sunkoka pareiti. Vasarą ėjau, jau sunkoka, bet kartais
dar pareinu (šypsosi). Šiaip ir su
sūnum, ir su drauge Stase vis nuvažiuoju Kavarskan sekmadienį.
Po mišių apsiperku, ir man savaitei
užtenka – viena esu.
- Kas džiugina, o kas gal neramina?
- Džiugina, žinoma, vienas anūkas, viena anūkė ir du mažutėliai
proanūkiai: vienam dveji metukai,
kitam dar tik šeši mėnesiai. O kas
neramina, net nežinau. Vakar grįžau, žiūriu, keliukas pravalytas.
Turbūt ūkininkai Sunklodai valė.
Gaila, namie nebuvau – būčiau
paprašiusi, kad ir iki mano kiemo
prabrauktų. Valdiškai čia jau niekas nevalo šito kelio. Kai kolūkis
buvo, tai bendruomenės traktoriumi pravalydavo. Džiugu, kad ištuštėjusias sodybas kiti nusiperka,
atvažiuoja, vasaroja.
Dėkoju už pokalbį!

