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Paroda. Parduotuvėje „Biržų
duona“ veikia Raimondo Guobio
fotografijų paroda „Žemyn upe“,
kurioje kelionės baidarėmis iš
Anykščių į Kauną vaizdai.
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Pienios tvenkinys visiems laikams
pasiglemžė Pakarklę
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Tiesioginiuose mero rinkimuose
Sigučio Obelevičiaus triumfas vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Tiesioginių Anykščių rajono savivaldybės mero rinkimų
antrajame ture dabartinis rajono vicemeras, konservatorius
Sigutis Obelevičius surinko
du trečdalius rinkėjų balsų ir
triuškinamai įveikė nuo pareigų nušalintąjį merą, visuomeninio rinkimų komiteto „Kęstučio Tubio sąrašas „Anykščių
krašto labui“ atstovą Kęstutį
Tubį.
Solidžią S.Obelevičiaus pergalę lėmė būsimų koalicijos
partnerių - socialdemokratų, liberalų ir ,,valstiečių“ - palaikymas antrajame rinkimų ture.

Gaisrai. Šeštadienį Debeikių
seniūnijos Leliūnų kaime kilo
gaisras gyvenamajame name.Per
gaisrą apdegė ir išardyta apie 2
m² rąstinės sienos prie krosnies.
Sekmadienį Troškūnų seniūnijos
Latavėnų kaime degė ūkinis pastatas. Pastato karkasinė dalis visiškai
sudegė, rąstinė dalis stipriai apdegė, išdegė vidus. Apsaugotas už 7
metrų stovėjęs gyvenamasis namas
ir garažas su technika.
Vairuotojas. Kovo 16 dieną,
apie 16.34 val., Kavarsko seniūnijos Svirnų I kaime vyras (g. 1981
m.) vairavo motociklą būdamas
neblaivus (nustatytas 2.91 prom.
girtumas).Vyras sulaikytas ir patalpintas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Mokiniai. Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla tęsia kovą su iš pamokų bėgančiais
moksleiviais. Praėjusių metų veiklos ataskaitoje mokyklos direktorė Dalia Kugienė rašo, kad dažniausiai be pateisinamos priežasties
pamokas praleidinėjo 9 ir 10 klasės
moksleiviai. Konstatuojama, kad,
palyginti su 2017 metais, be priežasties praleistų pamokų skaičius,
tenkantis vienam mokiniui, sumažėjo 3 pamokomis.

Ona Šereikienė – viena iš kadais veikusio Pakarklės malūno gyventojų.

Sigutis Obelevičius ir Kęstutis Tubis antrajame Anykščių rajono mero rinkimų ture varžėsi antrąjį
kartą. Rezultatas lygus - 1-1. Šiuose rinkimuose S.Obelevičius surinko 65 procentus, o K.Tubis - 35
procentus rinkėjų balsų.

Arvydas Juozaitis: ,,Lietuviai tol nekenčia
valdžios, kol į ją nepatenka“

5 psl.
Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt
Anykščiuose ir Svėdasuose
penktadienį, kovo 15 dieną,
lankėsi rašytojas, filosofas,
kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus dr. Arvydas
Juozaitis.

Energija. Savivaldybės įstaigoms artimiausius dvejus metus
elektros energiją tieks UAB „Enefit“. Savivaldybė su bendrove pasirašė 37 362 Eur vertės sutartį.
,,Enefit” yra nepriklausomas energijos tiekėjas, didžiausios Baltijos
šalyse energijos gamintojos „Eesti
Energia“ antrinė įmonė.

Svėdasų bibliotekoje laukdami
A. Juozaičio, svėdasiškiai dalijosi prisiminimais apie ankstesnius
rašytojo apsilankymus miestelyje.
Buvusi bibliotekininkė Elena Bublienė, prisimindama prieš gerą
dešimtmetį šioje bibliotekoje surengtą A. Juozaičio knygos ,,Laikraštis“ pristatymą, pastebėjo, kad
tokių nesavanaudiškų kultūros
žmonių kaip A. Juozaitis yra reta.
Tuomet A. Juozaitis ne tik, kaip
yra įprasta, dovanojo savo knygą
su autografu, bet išsitraukęs piniginę paliko bibliotekai ir 100 litų.

Būstas. Savivaldybės administracija Traupyje už 14 400 Eur
pirks 1964 metų statybos gyvenamąjį namą su ūkiniais pastatais.
Namas perkamas socialinio būsto
fondo plėtrai. Namo pirkimui pritarė Anykščių rajono taryba.

Ekonomistas, filosofas, humanitarinių mokslų daktaras, rašytojas, dramaturgas, Monrealio olimpinių žaidinių sidabro medalininkas Arvydas Juozaitis niekuomet nesiveržė į politiką. Sąjūdžio metais
jis atsisakė kandidatuoti į Aukščiausiąją Tarybą Anykščių rajone, užleisdamas šią rinkimų apygardą mokytojai Irenai Andrukaitienei. 				
Vytauto JANULIO nuotr.
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Nuo tilto nušokusi moteris pati bandė plaukti į krantą
Penktadienio rytą ugniagesiai gelbėtojai Anykščiuose, Šventosios upėje, ,,žvejojo“ moterį. Nuo tilto nušokusią moterį srovė
nunešė gerokai žemyn upe. Gelbėjimo operacijoje dalyvavo visų
specialiųjų tarnybų atstovai, o ugniagesiai gelbėtojai išsiuntė net
keturis ekipažus.

Laikinasis Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas Valdas
Palionis ,,Anykštai“ sakė, kad jokio
kriminalo nėra, moteris nuo tilto į
upę šoko savo noru. Skrydis, panašu, baigėsi ypač laimingai - moteris
sušalo, bet rimtesnių sužalojimų
išvengė. Ugniagesiai gebėtojai ją
perdavė Anykščių medikams.
Anykščių ligoninės reanimacijos
palatoje nuo tilto šokusią moterį
lankė Anykščių psichikos centro
vadovas, gydytojas psichiatras
Audronius Gustas. Jis ,,Anykštai“
sakė, jog nuo tilto šokusi moteris
Psichologinę pagalbą teikia:

Moteris, atsidūrusi šaltame Šventosios vandenyje, savo planus
pakeitė - ji pati bandė gelbėtis ir plaukė į krantą.

Vilties linija
Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos
sveikatos specialistai
116 123 (visą parą)
Jaunimo linija
Emocinę paramą teikia savanoriai
8 800 28888 (visą parą)
Vaikų linija
Emocinę paramą teikia savanoriai
116 111 (kasdien 11:00–21:00)
Krizių įveikimo centras

spektras

jo įstaigos įskaitoje nebuvo, tačiau,
pasak gydytojo, akivaizdu, kad dabar jai reikia specialistų pagalbos.
Moteris, atsidūrusi šaltame Šventosios vandenyje, savo planus pakeitė - ji pati bandė gelbėtis ir plaukė į krantą.
Tai jau kelintas atvejis, kai nuo
pagrindinio ar geležinkelio tiltų
žmonės puola į upę. Tačiau, pasak
gydytojo A.Gusto, tokie veiksmai
dažnai yra ne tiek realus bandymas
pasitraukti iš gyvenimo, kiek spektaklis.

-ANYKŠTA

Jeigu ieškote skubios psichologinės
pagalbos, kviečiame kreiptis į specialistą
jo budėjimo laiku. Konsultacijos teikiamos per Skype arba atvykus į Krizių įveikimo centrą (Giedraičių g. 60A, Vilnius,
www.krizesiveikimas.lt).
*Pirminė konsultacija nemokama, be
išankstinės registracijos, amžiaus apribojimų nėra.
8-640 51555 (I–V 16.00–20.00 ir VI
12.00–16.00)

Socialinei paramai nepanaudotus pinigus skirs
atlyginimams didinti
Per 2018- uosius metus Anykščių rajono savivaldybė socialinei paramai nepanaudojo 49,3 tūkst.
eurų. Vasarį posėdžiavusi nueinanti Anykščių rajono taryba priėmė sprendimą, kokioms reikmėms
bus išleistos nepanaudotos lėšos.

Anykščių rajono savivaldybė dalį sutaupytų lėšų socialinei paramai panaudos atlyginimams didinti ar mokėti.

Už klaidas – mažesni
mokesčiai vartotojams
Gyventojams Anykščių rajono tarybos sprendimu privalės
būti mažinama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kaina. Taip nusprendė Valstybinė kainų ir energetikos
kontrolės komisija, atlikusi UAB ,,Anykščių vandenys” planinį
veiklos patikrinimą.
Patikrinimo metu nustatyta, kad
UAB ,,Anykščių vandenys” 2014–
2016 metų laikotarpiu neteisingai
vykdė sąnaudų paskirstymą tarp
atskirų veiklų, taip pat nepagrįstai
gavo 11,40 tūkst. Eur pajamų. Gautas pajamas bendrovė turės grąžinti
vartotojams, ateities laikotarpiais
mažindama paslaugų kainą.
Valstybinė kainų ir energetikos
kontrolės komisija, patikrinusi reguliuojamas veiklos sąnaudas, nustatė, kad UAB ,,Anykščių vandenys” nurodė per dideles ilgalaikio
turto pradinę ir balansinę vertes,
dėl to reguliuojamos veiklos nusidėvėjimo sąnaudoms priskirtos
nepagrįstos sąnaudos.
Patikrinimo metu nustatyta, kad  
dalis ilgalaikio UAB ,,Anykščių
vandenys” turto, tiesiogiai naudojamo reguliuojamojoje veikloje, nepagrįstai priskirtas nereguliuojamajai veiklai, todėl šio
turto priežiūros ir eksploatacinės
sąnaudos nepagrįstai priskir-

UAB „Anykščių vandenys“
privalės sumažinti kainas.
tos nereguliuojamajai veiklai.
Taip pat nustatyta, kad dalis bendrovės sąnaudų (elektros energijos,
ryšių paslaugų, reprezentacinės,
laboratorijų) nepagrįstai priskirtos
reguliuojamjai veiklai, apskaičiuotas didesnis nei faktinis, reguliuojamosios veiklos nuostolis, o normatyvinis pelnas – per mažas.
Šie neatitikimai bus įvertinti
UAB ,,Anykščių vandenys” rengiant metinės atskaitomybės ataskaitą už 2018 metus.
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Sprendimo projektą parengusi
Anykščių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Ieva
Gražytė informavo, kad nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos
piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti pirmiausia bus naudojamos socialinių paslaugų srities
darbuotojų darbo sąlygoms gerinti ir
darbo užmokesčiui didinti bei savivaldybės administracijoje dirbančių
socialinių išmokų specialistų darbo
užmokesčiui didinti.
Jiems bus skiriama ne mažiau
kaip 20 procentų šių lėšų.
Taip pat nepanaudotas savivaldy-

bės biudžeto lėšas numatyta naudoti
socialinių pedagogų, psichologų,
specialiąją pedagoginę ir specialiąją
pagalbą teikiančių specialistų darbo
užmokesčiui mokėti. Tokia tvarka
numatyta šių metų pradžioje įsigaliojusiame piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatymo pakeitime.
Anykščių rajono savivaldybės
duomenimis, pernai iš viso piniginei
socialinei paramai buvo panaudota
1804,2 tūkst. Eur. 1501 rajono gyventojas gavo socialines pašalpas,
1068 gyventojai gavo kompensacijas už būsto šildymą, 540 – už krašto
vandens išlaidas, 920 – už geriamąjį
vandenį, 475 gyventojai – už būsto
šildymą kietuoju kuru.
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Stichija. Mozambiką praėjusią
savaitę talžęs ciklonas sunaikino
ar apgadino 90 proc. Beiros miesto, pirmadienį paskelbė Raudonasis Kryžius. Organizacijos pareiškime sakoma, kad 90 proc. šio
miesto ir jo apylinkių buvo „apgadinta ar sunaikinta“. Sekmadienį
sugriuvus užtvankai buvo atkirstas
paskutinis kelias, vedantis į maždaug 530 tūkst. gyventojų turintį
miestą, nurodoma pareiškime.
Ciklonas ketvirtadienį smogė centrinei Mozambiko daliai, o vėliau
nuslinko į Zimbabvę, kur sukėlė
staigių potvynių ir stiprių vėjo
gūsių. Naujienų agentūra AFP,
remdamasi oficialiais šaltiniais,
pirmadienį paskaičiavo, kad aukų
Mozambike yra 68, iš jų 55 – Beiroje; tuo metu Zimbabvėje žuvo
89 žmonės. Anksčiau buvo skelbiama, kad aukų iš viso yra 127.
Aukų skaičius gali išaugti, kai paaiškės visas stichijos žalos mastas.
Be to, prognozuojama, kad regione smarkios liūtys nesiliaus.
Šaulys. Naujosios Zelandijos policijos komisaras Mike’as
Bushas pirmadienį pareiškė, kad
dviejose Kraistčerčo mečetėse 50
žmonių nušovęs užpuolikas veikė
vienas, bet galimai buvo remiamas
kitų asmenų. Australas baltųjų nacionalistas Brentonas Tarrantas
buvo suimtas tuojau po penktadienį įvykdytų šaudynių. Jam buvo
pareikšti kaltinimai dėl nužudymo. Kaip šeštadienį nurodė teisėjas, jam gali būti iškelta daugiau
kaltinimų.
Areštavo. Kinija pranešė nuo
2014 metų šiaurės vakariniame
Sindziango regione areštavusi
beveik 13 tūkst. žmonių ir likvidavusi šimtus „teroristų gaujų“.
Pekinas visus areštuotuosius vadina teroristais. Šie duomenys buvo
pateikti vyriausybės ataskaitoje
apie padėtį neramiame Sindziango regione, kur gyventojų daugumą sudaro musulmonai uigūrai.
Ataskaita buvo parengta reaguojant į augančią tarptautinę kritiką
dėl fakto, kad maždaug milijonas
uigūrų ir kitų Sindziango vietos
etninių grupių atstovų laikomi
specialiose stovyklose. Kinijos
komunistų vyriausybė iš pradžių
neigė, kad Sindziange esama sulaikymo stovyklų. Dabar šalis tvirtina, jog tai yra profesinio rengimo
centrai, skirti kovai su musulmonų
radikalizmo ir separatizmo tendencijomis. Anot oficialiojo Pekino,
žmonės čia mokosi savanoriškai.
Tuo metu buvę sulaikytieji tvirtina, kad buvo laikomi žeminančiomis sąlygomis, verčiami išsižadėti
islamo ir prisiekti ištikimybę Kinijos valdančiajai partijai.
Žuvo. Šiaurės Arijoje per galimą spūstį žuvo du 17-mečiai ir
vienas 16 metų paauglys, miniai
mėginus patekti į patalpą, kur vyko
renginys, skirtas Šv. Patriko dienai
paminėti, pirmadienį informavo
policija. Per sekmadienio vakarą
Kukstauno viešbutyje „Greenvale
Hotel“ įvykusį incidentą taip pat
nukentėjusi 16-metė šiuo metu
gydoma ligoninėje. Anot policijos
viršininko Marko Hamiltono, panašu, kad minia plūdo prie durų,
už kurių vyko diskoteka. „Vėliau,
regis, nugriuvo keli žmonės, kurie
po to buvo sumindžioti“, – sakė jis.
Policija taip pat paragino neskelbti vaizdų socialiniuose tinkluose, o
perduoti juos tiesiai pareigūnams.

PIRMŲ LŪPŲ
IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
Deklaravimas.
Gyventojai
nuo trečiadienio galės deklaruoti 2018-ųjų pajamas. Valstybinė
mokesčių inspekcija (VMI) elektroninio deklaravimo sistemoje
kovo 20-ąją turėtų pateikti suformuotas preliminariąs pajamų mokesčio deklaracijas. Šiemet VMI
gyventojams yra parengusi 1,9
mln. preliminarių deklaracijų, iš
kurių 1,4 mln. reikės tik patvirtinti
vienu mygtuko paspaudimu – į jas
bus sukelti visi duomenys, pranešė VMI. Pasak VMI, patogiausia
ir greičiausia tai padaryti yra e.
būdu – pasinaudojant e.vmi programėle išmaniesiems telefonams
ir planšetiniams kompiuteriams,
arba elektroninėje deklaravimo
sistemoje (EDS). Pernai gyventojai pateikė 1,71 mln. deklaracijų –
daugiausiai per visą deklaravimo
istoriją. Daugiausiai – 1,33 mln. –
pateikta pajamų mokesčio (GPM)
deklaracijų.
Neįvertino. Didžiausią mandatų skaičių savivaldos rinkimuose
savo partijai prognozavęs „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis pirmadienį pripažino neįvertinęs, kiek šiuose rinkimuose yra
svarbios asmenybės. „Matyt, kad
neįvertinau to, kiek stipriai veiks
rinkimuose asmenybės“, – žurnalistams Vilniuje sakė R. Karbauskis. „Jeigu mes būtume leidę sau
daugiau Seimo narių iškelti kandidatais į merus, mes tikrai būtume
turėję kiek kitokį vaizdą“, – pridūrė jis. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga rinkimuose iškovojo 222
savivaldybių tarybų narių mandatus, šeši partijos atstovai išrinkti
merais.
Vadovas. Kandidatų į „Sodros“
vadovo postą sumažėjo nuo devynių iki septynių, BNS pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vasarį buvo sulaukta devynių
paraiškų, tačiau, pasak ministro
patarėjos Eglės Samoškaitės, du
iš jų atsiėmė paraiškas. Pasak jos,
konkursas įvyks kovo 26 dieną,
tuomet tikimasi išrinkti naują fondo vadovą. BNS žiniomis, į postą
kandidatuoja ir „Sodros“ vadovo
pavaduotoja Julita Varanauskienė.
Kiek anksčiau, ji šios informacijos
BNS nei patvirtino, nei paneigė.
Dabar „Sodrai“ laikinai vadovauja fondo direktoriaus pavaduotojas Ježis Miskis. Jis pakeitė Turto
bankui nuo lapkričio vadovaujantį
Mindaugą Sinkevičių.
Konstitucija. Seimas šią savaitę
planuoja apsispręsti dėl individualaus konstitucinio skundo įteisinimo. Siūloma įtvirtinti kiekvieno
asmens teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl teisės aktų, jeigu
jų pagrindu priimtas sprendimas
pažeidė jo konstitucines teises ar
laisves, o kitos teisinės gynybos
priemonės išnaudotos. Ketvirtadienį numatytas galutinis balsavimas dėl tokios Konstitucijos
pataisos priėmimo. Konstitucijos
pataisos turi būti svarstomos ir dėl
jų priėmimo balsuojama Seime du
kartus. Seime anksčiau bandymas
įteisinti individualų konstitucinį
skundą žlugo, nes per priėmimą
pritrūko keturių balsų iki konstitucinės daugumos. Dabar Konstitucija numato, kad kreiptis į KT dėl
teisės aktų atitikimo pagrindiniam
šalies įstatymui gali tik Seimas,
Seimo narių grupė, prezidentas,
Vyriausybė ir teismai.
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Arvydas Juozaitis: ,,Lietuviai tol
nekenčia valdžios, kol į ją nepatenka“
(Atkelta iš 1 psl.)
Kandidatą į prezidentus A. Juozaitį į Svėdasus atlydėjo sąjūdžio
,,Už Lietuvos miškus“ pirmininkas, buvęs Seimo narys Gintautas
Kniukšta.
Dr. A. Juozaitis kelioms dešimtims į susitikimą atėjusių svėdasiškių pristatė esmines programos
gaires. Jis išskiria keturis kertinius
valstybės stulpus - kalbą, šeimą,
švietimą ir teisingumą.
Lietuvių kalba, teigia A. Juozaitis, privalo likti vienintele valstybine kalba. Apie trisdešimt knygų
parašęs A. Juozaitis kalbėjo, kad
rusai nepadarė tokios žalos lietuvių kalbai, kaip pastarieji dešimtmečiai. Filosofas stebėjosi, kad
Švietimo ministerijos Kokybės
vertinimo centras siuntinėja anketas aiškindamasis, kokius dalykus
moksleiviai norėtų mokytis anglų
kalba, o ,,Dainų dainelės“ repertuare angliškos dainos jau tampa
norma.
Šeima – stipri, tradicinė, ji svarbiausia valstybės ašis. A. Juozaitis baisėjosi, kad savivaldybėse
panaikintos tarnybos, dirbusios
su socialinės rizikos šeimomis,
o yra sukurtos naujos struktūros,
veikiančios apskričių pagrindu,
bet jos dažnai neturi tikslios informacijos, veikia pagal gautus skun-

komentarai

dus. Be teismo sankcijų, prokuroro
leidimų šių tarnybų darbuotojai
veržiasi į privačią žmonių erdvę,
iš šeimų atiminėdamos vaikus dėl
neva tėvų prieš atžalas taikomo
smurto. „Aš, kaip vyras, jėga pasipriešinčiau, jeigu kas brautųsi
į mano namus“, - kalbėjo A. Juozaitis.
,,Reikia įrodinėti tai, kas matoma plika akimi. Niekas niekada
nevertė žmonių kurti šeimos – tai
daro pati gamta. Šeima svarbesnė
negu santuoka. Bažnyčia sako, kad
santuoka sukuria šeimą, bet iš tiesų santuoka šeimai suteikia sakralumą“, - kalbėjo A. Juozaitis apie
bandomą pakeisti sampratą, kas
yra šeima.
Švietimas A. Juozaičiui yra vienas iš esminių valstybės išlikimo
garantų. Mokyklos vaidmuo stabdant emigraciją yra didžiausias,
nes vyresniųjų klasių moksleivių
apklausos rodo, kad dauguma jaunuolių vos baigę mokyklą jau žino,
kad ,,raus iš Lietuvos“.
Teisingumas – būtina įsteigti
ypatingojo prokuroro instituciją.
„Neseniai įvykęs 28 teisėjų suėmimas rodo, kad reikia steigti
ypatingojo prokuroro instituciją,
nes kas teis korupcija kaltinamus
teisėjus. Tie patys teisėjai?“ - retoriškai klausė A. Juozaitis. „Reikia

pvz., prie upės ar mikrorajonuose. Tačiau vaikams svarbu ne
tik žaidimų aikštelės, labiausiai
džiugina tokios tėvų iniciatyvos,
kaip „Šventosios upės mokykla“,
kurią remia ir Anykščių rajono
savivaldybė. Žodžiu, einame į
priekį ir gyvenimas tik gerėja – ir
mums, ir mūsų vaikams.

Trečdalis vaikų
lieka „už borto“

- Malonu, kad kažkas žino ir
prisimena, kad tarp visokių gyvenimo pareigų ir įsipareigojimų
esu dar ir jaunas tėvas – na, čia
pati maloniausia mano užduotis).
Teigti, kad mažiesiems anykštėnams ir svečiams trūksta dėmesio
ir blogai su žaidimų aikštelėmis,
tikrai negaliu, bet... stengtis, kad
būtų dar geriau - tikrai reikia. Tikrai reikia dėti visas pastangas,
kad įtrauktumėm visus vaikus į
neformaliojo švietimo programas, nes dabar apie 30 proc.
mokinių vis dar lieka už borto.
Tikrai reikia kuo tolygiau „padengti“ gyvenamąsias teritorijas
įvairiomis aikštelėmis ar sporto
įrenginiais, kad vaikams ir jų tėveliams būtų patogu ir priimtina
jomis naudotis, o kur jų trūksta
ar susidėvėjo, įrenginėti naujas.
Reikia bendrauti su vietinėmis
bendruomenėmis ir kartu įgyvendinti visų lūkesčius. To siekiu ir
sieksiu savo gyvenime.

Dar yra kur
tobulėti

Justė
LOTYŠ,
Pasaulio
anykštėnų kūrybos centro kuratorė:
- Aš, kaip mama, esu suinteresuota, kad mano vaikams būtų
gera čia augti. Dėl to džiaugiuosi, kai atsiranda naujų žaidimo
aikštelių (parke esanti - tikras
džiaugsmas),džiugu, kad ją ne tik
pastatė, bet ir rūpinasi jos išsaugojimu. Žinoma, norėtųsi, kad jų
būtų daugiau - tose vietose, kur
su šeima dažniausiai lankomasi,

bėjo filosofas. ,,Jeigu jūs žmogui
esate žmogus, tai ir žmogus jums
yra žmogus“, - teigė A. Juozaitis,
sakydamas, kad jam pasisekė sutikti daugiau vaižgantiškos dvasios
žmonių – monsinjorą Kazimierą
Vasiliauską, tėvą Stanislovą, apie
kurį A. Juozaitis drauge su režisiere Aldona Bugvilioniene yra sukūręs ir filmą ,,Tėvas Stanislovas.
Stotis tyloje“. Šie žmonės padarė
didžiulę įtaką A. Juozaičio asmenybės formavimuisi.
Beje, Svėdasuose buvo 303 A.
Juozaičio susitikimas. Kandidatas
į prezidentus sakė esąs nepageidaujamas televizijoje, patiriantis
kaltinimų iš Vyriausiosios rinkimų
komisijos, kuri svarsto jį ,,už akių”
bandydama anuliuoti surinktus parašus, kad A. Juozaitis turėtų teisę
dalyvauti rinkimuose, tačiau keliones po Lietuvą jis laiko išskirtine
ir nuostabia galimybe stiprinti kiekvieno sutikto žmogaus suvokimą,
kad Lietuva yra ne bet kur, kur gyvena lietuvių, o čia, mūsų valstybėje. Lietuvoje.
,,Prezidento rinkimų naktį, kai
bus skaičiuojami jūsų balsai, aš
būsiu ramus kaip olimpietis“, kalbėjo A. Juozaitis apie tai, kad jis
padarė viską skleisdamas idėjas,
kuriomis tiki, ir taip atliko savo
pareigą Lietuvai.

Dėmesio reikia ir mažiesiems anykštėnams

Anykščiuose gausu turistams pritaikytų pramogų – čia ir Lajų
takas, ir kairiajame Šventosios upės krante esančios pramogos,
nemažai žmonių pritraukia Labirintų parkas ir t.t., tačiau vietiniai dažnai pasiskundžia, kad valdžia itin orientuojasi į turistus,
o kiaurus metus čia gyvenantys anykštėnai susiduria su kasdienėmis problemomis – viena tokių, apie kurią vis garsiau kalba
žmonės – vaikų žaidimų aikštelių trūkumas.
„Anykšta“ pašnekovų klausė, ar ne per mažai rajono valdžia
skiria dėmesio mažųjų anykštėnų poreikiams užtikrinti? Gal be
grandiozinių projektų kūrimo vertėtų pagalvoti apie paprastus
„objektus“ – sūpynes, karstykles ir pan.?

Gyvenimas
gerėja

teisti Briuselyje? Bet kiek tai tęstųsi?“ Atsakydamas į klausimą, ar
teisėjų sulaikymas, STT pareikšti
nušalinimai nuo pareigų merams
(taip pat ir Anykščių merui Kęstučiui Tubiui) nėra apsivalymo nuo
korupcijos ženklas, A. Juozaitis
sakė manantis, kad STT turėjo surinkusi pakankamai rimtų įkalčių,
jeigu pradėjo tokius procesus. Po
poros mėnesių bus kitas Lietuvos
prezidentas ir STT turės atsiskaityti naujajam valstybės vadovui, jeigu pareikšti kaltinimai subliūkš. A.
Juozaitis sakė nesuprantantis nušalintųjų nuo pareigų merų norų vėl
būti perrinktiems. Pasak A. Juozaičio, nesulaukus teismo sprendimo,
veržtis į valdžią yra paprasčiausiai
negarbinga. ,,Kartą naktį aiškiai
supratau – lietuviai tol nekenčia
valdžios, kol į ją nepatenka, - kalbėjo filosofas apie tuos, kurie nieko nepaisydami veržiasi į valdžią.
Kandidatas į šalies prezidentus daug dėmesio skyrė kultūrai.
Jis žavėjosi svėdasiškio Juozo
Tumo – Vaižganto plačiąja katalikybe. ,,Vaižgantas tuokė cicilikus, šventino visokias partijas...
Kur pasirodydavo Vaižgantas, ten
nebelikdavo jokios priešpriešos.
Vaižgantas dėl to ir yra didis, nes,
supratęs žmogų iki kaulo smegenų, pats gyveno tik dvasia“, - kal-

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas,
rajono Tarybos narys:

Gabrielė

GRIAUZDAITĖ-

PATUMSIENĖ,
verslininkė,
rajono Tarybos narė:
- Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skyrėme gyvenamųjų kvartalų renovacijai, tvarkymui, taip pat yra įrengta ne viena
vaikų žaidimo aikštelė, lauko treniruoklių aikštelės, sutvarkyti 2
miesto stadionai. Žinoma, žaidimo aikštelių nėra pakankamai,
kai kurias jau reikia atnaujinti, sutvarkyti, tačiau po truputėlį judame į priekį, stengiamės įsigilinti
į gyventojų keliamas problemas,
siūlymus, ypač jaunų šeimų, vaikų poreikius. Juk ne paslaptis, kad
norime, jog miestas atjaunėtų, čia
atsikraustytų dar daugiau šeimų,
todėl infrastruktūra turi būti tobulinama ir pritaikyta šeimoms.
Mieste jau yra keletas veiklų
mūsų mažiesiems - „YAMAHA“
muzikos mokykla, taip pat baseine „Bangenis“ vyksta užsiėmimai nėščiosioms bei mamoms su
mažais kūdikėliais, baleto klasė,
dainavimo būreliai Anykščių kultūros centre ir kt. Žinoma, veiklų
ir paslaugų spektrą galima plėsti,
tačiau tai priklauso ne vien nuo
rajono valdžios sprendimų, bet ir
nuo neformalaus ugdymo vykdytojų, verslo iniciatyvų, kurias, jei
tai naudinga rajonui ir jo gyventojams, visada palaikome ir palaikysime.
Norėčiau pasidžiaugti, jog
Anykščiuose norima kurti alternatyvią mokyklą, kurios koncepciją
visai neseniai jau pristatė idėjos
sumanytojai. Labai sveikintina,
gražu ir tikrai naudinga miestui,
siekiančiam tapti dar patrauklesniam jaunoms šeimoms.

-ANYKŠTA
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Paramą gavę bitininkai stebins Lietuvos gurmanus
Kovo 4 dieną prasidėjo paraiškų priėmimas pagal Lietuvos kaimo plėtros (toliau – KPP) 2014–
2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo
grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Šia parama siekiama skatinti prekybą,
steigti prekybos vietas, užtikrinti žemės ūkio produkcijos propagavimą, populiarinimą ir gamintojų integraciją į trumpąsias tiekimo grandines. Taip vartotojas gali paprasčiau įsigyti kokybiškų
vietos ūkininkų produktų iš pirmų rankų, o ūkiai – atrasti daugiau galimybių savo produktus
tiekti tiesiai ant pirkėjo stalo. Vieni tokių – bitininkai iš Rokiškio rajono.
Naujovė gurmanams
Bitininkai iš Rokiškio rajono
Rimantas Petras ir Zita Rušėnai
sutarė bendradarbiauti su bitininke iš Švenčionių rajono Maryte
Pupkevičiene ir įsigyti medaus
perdirbimo įrenginių, padėsiančių
greičiau, kokybiškiau bei patogiau paruošti medaus produktus.
„Naujais įrengimais ruošime ir
tieksime rinkai medaus šokoladą.
Kiek žinau, tai naujiena Lietuvoje, o gal ir pasaulyje – lankantis
bitininkų parodose užsienyje tokio gaminio matyti neteko. Tai –
kremo konsistencijos produktas,
kurį galima tepti arba valgyti,
pavyzdžiui, su kietuoju sūriu. Tikimės, kad ši naujovė lietuviams
patiks ir mes galėsime ją pasiūlyti
ne vienam gurmanui“, – planais
dalijosi ūkyje talkinanti Rušėnų dukra Diana ir džiaugėsi, kad
įrenginys paspartins procesą – ne
tik sumaišys, bet ir steriliai išpilstys į indelius. R. P. ir Z. Rušėnų
bitynas nėra didelis – jie laiko
apie šešiasdešimt avilių. M. Pupkevičienės ūkis kur kas didesnis
– ji turi per 800 avilių. Tad bendradarbiaudami ūkiai ketina pasidalyti pajėgomis: Rušėnų ūkyje
stovės už paramą įsigyta įranga ir
vyks gamyba, o Pupkevičienė bus
medaus tiekėja.
„Manau, kooperacija yra būtina, nes vienas visko neaprėpsi.
Parama naudinga ir dėl to, kad

savaitgalio diskusija

gavę vienkartinę piniginę išmoką
galėsime viską padaryti iš karto, o ne taupyti ilgus metus, nes,
bandant ką nors pasiūlyti rinkai,
prekybos centrams reikalingi didesni kiekiai. Medaus perdirbimo
įrenginiai yra gana brangūs, o jų
reikia ne vieno“, – teigiamai Europos Sąjungos paramą vertino
Rušėnai. Per trumpąsias tiekimo
grandines jie su partneriais tieks
savo pirkėjams viską, ką geriausio turi savo ūkiuose.
Būtinas bendradarbiavimas
Žemės ūkio ministerijos (toliau
– ŽŪM) 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji
specialistė Nomeda Padvaiskaitė
priminė, kad paraiškos pagal šią
veiklos sritį priimamos nuo kovo
4 iki balandžio 5 dienos, ir pabrėžė, kad ši priemonė išskirtinė tuo,
kad įgyvendinama su partneriais,
bendradarbiauti turi mažiausiai
du ūkio subjektai, partnerių kiekis neribojamas. Šiais metais šiai
veiklos sričiai skirta 2,9 mln.
eurų.
Anot specialistės, įgyvendinant
šią priemonę pareiškėjais ir partneriais gali būti ūkininkai; privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų
gamyba, perdirbimu ir (arba) rinkodara; privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir
maisto produktų prekyba; viešieji

juridiniai asmenys, kurie projekte
gali būti partneriais arba tarpininkais. N. Padvaiskaitė teigė, jog
prieš teikiant paraišką pareiškėjas su partneriais turi pasirašyti
jungtinės veiklos sutartį, kurioje
numatomos šalių pareigos, atsakomybė ir kaip bus dalijamasi už
paramos lėšas įsigytomis investicijomis ir pan.
Įvesta naujovių
Pasak specialistės, yra nemažai naujovių ir paramos teikimo
supaprastinimo, palyginti su praėjusiais metais. Viena jų – verslo
planas nuo šiol integruotas į paraišką, todėl sumažėjo reikiamų
pristatyti dokumentų sąrašas.
N. Padvaiskaitė pažymėjo, kad
tiek pareiškėjams, tiek partneriams yra taikomos tinkamumo
sąlygos, kurios priklauso nuo pareiškėjo ar partnerio statuso, t. y.
ūkininkams taikomi vieni, juridiniams asmenims, užsiimantiems
prekyba, – kiti reikalavimai.
Taip pat, anot ŽŪM darbuotojos, prasiplėtė tinkamų išlaidų
sąrašas ir atsirado naujas priežiūros rodiklis – įsteigti prekybos
vietą, kuri gali būti stacionari,
mobili, laikina, ūkyje ar internete, ir pradėti vykdyti mažmeninę
prekybą. Stacionarioje prekybos
vietoje per metus turi būti aptarnauta ne mažiau kaip 3 000 pirkėjų, laikinoje (mugėje, produktų

Dviguba pilietybė: už ar prieš?

Gegužės 12 dieną bus surengtas referendumas dėl dvigubos pilietybės.Kaip skelbia lrytas.lt, referendume piliečių ketinama klausti, ar jie sutinka leisti dvigubą pilietybę asmenims, išvykusiems
į šalis, atitinkančias „euroatlantinės integracijos kriterijus“. Konkrečios šalys būtų nustatytos įstatymu.Šiuo metu dviguba pilietybė nėra leidžiama emigrantams, Lietuvą palikusiems po nepriklausomybės atkūrimo ir įgijusiems kitos šalies pilietybę.
Kokia jūsų pozicija dėl dvigubos pilietybės? Kokius prognozuojate referendumo rezultatus? Apie
tai savaitgalį diskutavo portalo anyksta.lt skaitytojai.
Jadze iš Svėdasų: „Aš balsuosiu
prieš. Kam reikalinga ta dviguba pilietybė? Jei išvažiavai iš Lietuvos,
apsigyvenai kitoje šalyje, ten uždarbiauji ir negalvoji apie grįžimą į
Lietuvą, žadi likti kokioje Anglijoje
ar Ispanijoje, tai ir lik. Būk tos šalies
pilietis. Dabar kaip išeina? Mes čia
Lietuvoje vargstam, vos pragyvenam, o užsienin išvažiavę maudosi
turtuose, prabangoj, visaip Lietuvą
niekina, dergia, o vis tiek nori likti
Lietuvos piliečiais ir dar būti kitos šalies piliečiais. Lietuvai reikalingi tikri
lietuviai, o ne skaičius. Dabar mūsų
valdžia ieško po visą svietą lietuvių ir
giriasi, kad mūsų jau keturi milijonai.
O tie lietuviai jau nei kalbos bemoka lietuvių, nei ką nors apie Lietuvą
žino. Bereikalingas referendumas.”
Kaima Jurgis: „Aš na pat gimima
jesu lietuvis ir man kitas pilietybes
nerajkia. Net jakinga butu, jeigu aš
gyvyndamas Lietuvoj, turėč dar kokia inda, kiniečia ar japona pilietybį.

pristatymuose ar
paviljone) – 1 000
pirkėjų.
Dar viena naujovė – supaprastintas išlaidų apmokėjimo būdas,
taikant
fiksuotuosius įkainius,
kurioms nereikalingi pagrindžiantys dokumentai.
Fiksuotasis įkainis
nustatytas
parduotuvės pardavėjo darbo užmokesčiui – 3,03
euro už valandą,
gatvės ir turgaus
pardavėjui – 1,78
euro už valandą.
Taip pat fiksuotas
įkainis yra mokamas internetinės
svetainės
arba
Medaus šokoladas – visiška naujovė Lietuvos
interneto parduorinkoje.
Nuotr. iš asmeninio albumo.
tuvės sukūrimą
ir priežiūrą – atimos verslo plano įgyvendinimo
tinkamai 10,50 Eur/ mėn. ir 25 išlaidos: mobiliai parduotuvei,
eurai mėnesiui.
naujoms statyboms, sandėliams
Kaip pasakojo specialistė, nau- įsirengti, fasavimo bei pakavimo
ja yra numatyta galimybė samdy- įrangai, prekybiniams baldams,
ti projekto vadovą ir jam mokėti kasos aparatams, produktų apdarbo užmokestį, neviršijantį dorojimo, perdirbimo bei paruovidutinio darbo užmokesčio Lie- šimo įrangai, prekybos vietos
tuvoje.
paprastajam remontui ir pan.
Šiemet, pasak N. Padvaiskai- Einamosios bendradarbiavimo ir
tės, iki 120 tūkst. eurų buvo pa- projekto įgyvendinimo bei skadidinta galima paramos suma, o tinamosios veiklos išlaidos denparamos intensyvumas yra dviejų giamos 100 proc. intensyvumu.
lygių – 60 ir 100 proc. 60 procentų intensyvumu kompensuojaUžsak. Nr. 302

Referenduma arganizatoriai niekais
užsiima. Geriau liaudes paklaustu
par referendumu, ar rajkia tiek daug
pinigu seimunam skirt algoms, kanceliarinem prekem ir kitakiom išlaidom?”
Valio: „Pagaliau ateis referendumas, kurio visi taip laukia. Tik žmonės nesupranta, kaip reikės balsuoti
ir kokia nauda iš tų dviejų pilietybių.
Išeis taip, kad aš būdamas lietuviu,
panorėjęs galėsiu būti ir kitos valstybės piliečiu? Pavyzdžiui, noriu
išvažiuoti į Tailandą. Tai panorėjęs
galėsiu tapti tailandiečiu? O žmona
nori po Indiją pakeliauti. Jeigu jai
ten patiks ir kokį chachalį ten susiras, tai galės tapti Indijos piliete? Bet
kas liks iš Lietuvos, jei dauguma lietuvių įsigeis tapti kinais, indais, afganais, belarusais, vokiečiais, amerikonais?”
Nesutinku: „Viena subine ant
dviejų kėdžių neatsisėsi. Pakanka

lietuviams ir vienos pilietybės. Jei
nori gauti dar kokią nors pilietybę,
tai tu jau ne lietuvis. Nesutinku su
referendumu.”
Griežtai prieš: „Kas atiminėja
LT pilietybę emigrantams? Patys
atsisako savo valia, dėl savo asmeninio patogumo. Aišku, labai patogu
turėti,, niolika “ pilietybių: laisvai
migruoji, kur daugiau ėdesio, turi
krūvas teisių, o pareigų - jokių. Plius
dar tyčiojasi iš vargstančių tautiečių
Tėvynėje. Lietuvių mažai belikę, o
lietuvakalbių, žinia, patriotizmas nevargina.”
Alfas: „Dviguba pilietybė yra
Lietuvos realybė. 1/4 tautos gyvena
užsienyje ne dėl kokių nors išdavysčių, o dėl ekonomikos. Ir jei norime
bent dalį jų ar jų vaikų susigrąžinti,
neturime elgtis kaip užsispyrę ožiai.
O jei galvojate, kad jie daug mokesčių sumoka ne Lietuvai, tereikia tik
prisiminti, kiek jie atsiunčia pinigų

giminėms ir artimiesiems. Nei daug ,
nei mažai - iki 1/10 viso Lt biudžeto.
Gyvenkime draugiškai.”
Agnė: „Anglijoj už Brexit irgi nelaimingi, neišprusę provicialai balsavo... Leiskit Lietuvai kilti. Stiprios ir
toli pažengusios valstybės turi kelių
pilietybių sistemą. Lietuviai, kankinami kažkokio pykčio, pavydo ir
susireikšminimo sindromo, bando
tame įžvelgti nebūtas blogybes. Labai norėčiau, kad Lietuvos regionai
suklestėtų, kad žmonės turėtų darbo
ir pomėgių, hobių. Na kad kaip tose
išsivysčiusiose Vakarų šalyse, kur
neatiminėja pilietybių bet, déjà, panašu, kad kol nepasikeis kelios kartos ir emigrantų vaikai (su neatimta
pilietybe) nesugalvos kurtis Lietuvos regionuose, mūsų šalis dar ilgokai kapstySis iš šito sąstingio.”
Taigi: „Emigrantų mąstymas: jūs
čia dirbkite, kurkite Lietuvai turtą,
mes pagyvensime ten, kur jau vietiniai gyventojai sukūrė gerą gyvenimą, mes ir mūsų vaikai grįš į
Lietuvą, kai Lietuvoje sukursite gerą
gyvenimą, neduosite pilietybės, tai
jūs blogi, pavydūs, atsilikę. Šiuolai-

kiniam pasauliui įprastas parazitinis
mąstymas.”
Rita: „Tai ne dvigubos pilietybės,
o LIETUVYBĖS IŠSAUGOJIMO
referendumas. Ar Naujojoje Zalandijoje gyvenentis lietuvis jau nebe lietuvis? Užsienyje gyvenantys mūsų
tautiečiai kartais pasirodo žymiai
didesni patriotai už čionykščius. O
dėl tų kuriamų vertybių ir turtų... juk
daug valstybių turi pilietybės mokestį. Valstybei būtų naudinga, o norintys išlaikyti pilietybę užsienio gyventojai mokėtų mokestį. Toks yra
JAV (ir visai nemažas) ir daugumoje
valstybių, leidžiančių turėti ne vieną
pilietybę. Jau taip nedaug mūsų, o
dar siūlote, karingieji komentatoriai,
visas šaknis ir šakas nukapoti. Mąstykite, žmonės !!!”
(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.
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Tiesioginiuose mero rinkimuose
Sigučio Obelevičiaus triumfas

Sigutis Obelevičius pergalei buvo pasiruošęs ir vaikiško
šampano.
(Atkelta iš 1 psl.)
Rinkimų rezultatų laukė kartu
Rinkimų naktį K.Tubio komiteto ,,Anykščių krašto labui“ nariai rinkosi į kavinę ,,Erdvė“, o
S.Obelevičius rezultatų laukė parapijos namuose. S.Obelevičius pergalę šventė kartu su savo partiečiais
bei su Anykščių socialdemokratų,
,,valstiečių“ ir liberalų elitu.
,,Viskas aišku, kas padėjo laimėti
rinkimus, tas ir bus koalicijoje - liberalai, socialdemokratai ir ,,valstiečiai“. Jeigu komiteto žmonės
norės prisijungti, mielai priimsime į
kurią nors frakciją“, - apie koaliciją
dar net nesulaukus visų apylinkių
balsavimo rezultatų, rinkimų naktį
,,Anykštai“ sakė S.Obelevičius.
S.Obelevičiaus pergalė tapo akivaizdi, kai pradėjo eiti rezultatai iš
tų apylinkių, kur tradiciškai didžiausią įtaką turi kairieji. ,,Raudonieji“
Mačionys, Kurkliai, Antrieji Kurkliai, Surdegis, Raguvėlė balsavo
už konservatorių. Nors greičiau jie
balsavo prieš K.Tubį.
Konservatorių, ,,valstiečių“, liberalų ir socialdemokratų koalicija turės 19 mandatų iš 25. S.Obelevičiui
laimėjus tiesioginius mero rinkimus
į rajono Tarybą, įkris pirmoji sąraše
,,už brūkšnio“ likusi konservatorė,
verslininkė Rita Kripaitienė. Konservatoriai Taryboje turės 6 mandatus, socialdemokratai 5, liberalai ir
,,valstiečiai“ - po 4.
5 mandatus iškovojo K.Tubio
visuomeninio komiteto ,,Anykščių
krašto labui“ komanda, tačiau yra
tikimybė, kad išrinktieji komiteto
nariai (ar bent jų dalis) mikliai išsibėgios po partijų frakcijas.
Niekam nereikalingas liko Darbo
partijos balsas. ,,Darbiečiai“ pelnė
vieną mandatą - į Tarybą išrinktas
buvęs Seimo narys Ričardas Sargūnas ir, gerai sukritus kortoms,
jo mandatas galėjo tapti auksinis.

Tačiau kai valdančioje koalicijoje
jau ir be ,,darbiečių“ 4/5 deputatų,
R.Sargūnas turės tenkintis tik garbe
būti rajono Taryboje.
Kęstutis Tubis jaučiasi
pralaimėjęs partinei sistemai
Pirmadienio rytą ,,Anykštos“
pakalbintas rinkimus pralaimėjęs
K.Tubis sakė, kad rezultatas jo nenustebino. ,,Realiai vertinu. Kai
keturios partijos susijungia, partinė
sistema kovoja prieš vieną kandidatą - tai nieko nepadarysi. 29 metus
partijos gyvuoja... Antrajame ture
nieko nebuvo galima padaryti“,
- kalbėjo K.Tubis. Jis laimėjo tik
penkiose apylinkėse - Andrioniškio, Viešintų, Svėdasų, Nausodės ir
Troškūnų. Apie šias pergales korupcija įtariamas K.Tubis sakė, jog tai
jo kraštai, jo žmonės, kur jis gerai
pažįstamas, žinomas ,,ir jokios provokacijos ten neveikia“.
Nei apie savo asmeninę, nei apie
komiteto ateitį K.Tubis sakė dar
nesvarstęs. ,,Per mažai laiko... Kad
gyvensiu, tai tikrai, o ką darysiu dar nenusprendžiau“, - pirmadienį
,,Anykštai“ sakė K.Tubis.
K.Tubio rinkimų komitetas po
rinkimų turi skolų, tarp komiteto
kreditorių ir UAB,,Anykštos redakcija“. ,,Skolas padengsim. Anksti
kalbėti, reikia žiūrėti, kokiu būdu
skolos bus padengtos“, - aiškino
rinkimus pralaimėjęs politikas.
Jis sakė kontaktų su rinkimus
laimėjusiu S.Obelevičiumi neieškojęs, bandyti tartis dėl koalicijos su
išrinktuoju meru nematąs prasmės,
nes ,,ir taip viskas aišku.“
Sigutis Obelevičius - politikoje
nuo 1995-ųjų
S.Obelevičius į Anykščių rajono
Tarybą renkamas nuo 1995-ųjų. O
nuo 2003-ųjų - jis vienas iš Anykš-

čių rajono vadovų. 2003-2007
S.Obelevičius buvo liberalų merų
Dariaus Gudelio ir Alvydo Gervinsko pavaduotoju. 2007-2015 metais
dvi kadencijas S.Obelevičius dirbo
Anykščių rajono meru. Valdančiąją
koaliciją tuo metu sudarė konservatoriai, socialdemokratai ir ,,valstiečiai“. S.Obelevičiaus pavaduotoju
2007-2015 m. buvo socialdemokratas Donatas Krikštaponis, administracijos direktoriais - ,,valstietis“
Antanas Baura bei socialdemokratas Vilius Juodelis.
2015-2019 S.Obelevičius - liberalų remto, pirmojo tiesiogiai
išrinkto Anykščių rajono mero
K.Tubio pavaduotojas. Nuo vasario
pradžios, po K.Tubio nušalinimo,
S.Obelevičius laikinai eina rajono
mero pareigas.
Pergalę lėmė koalicijos
partnerių parama
Antrajame Anykščių rajono mero
rinkimų ture dalyvavo 42,36 proc.
rinkėjų. Pirmajame ture Anykščių
rajono rinkėjų aktyvumas buvo
50,97 proc. rinkėjų.
Lyginant su 2015-ųjų rinkimais,
aktyvumas šiais metais gerokai
aukštesnis. 2015 metais renkant
Anykščių merą, pirmajame ture
dalyvavo 39,15 proc., antrajame 34,15 proc. rinkėjų.
Tiesioginius mero rinkimus laimėjęs S.Obelevičius antrajame rinkimų ture surinko 6500 balsų arba
65,01 proc., K.Tubį palaikė 3498
rinkėjai( 34,99 proc).
Lygininant su pirmuoju rinkimų
turu, S.Obelevičiaus elektoratas išaugo nuo 2810 iki 6500, K.Tubio
nuo 2466 iki 3498. Taigi, net 3690
pirmajame ture už S.Obelevičių
nebalsavusių anykštėnų antrajame
ture pasirinko šį kandidatą. K.Tubio
elektoratas išaugo 1032 balsuotojais.
Konservatoriaus S.Obelevičiaus
ryškią pergalę lėmė būsimųjų koalicijos partnerių - socialdemokratų, ,,valstiečių“ ir liberalų parama. Antrajame ture geriausiai už
S.Obelevičių balsavo socialdemokratiškieji Mačionys. Tikėtina, kad
ilgamečio rajono vicemero Donato
Krikštaponio dėka net 85,29 proc.
Mačionių rinkėjų savo balsus atidavė už S.Obelevičių. Traupyje,
kur gyvena pats S.Obelevičius, jis
surinko 84,98 proc. balsų. Tiesa,
Traupyje fiksuotas kitas išskirtinumas - tai vienintelė apylinkė, kur
vienas iš kandidatų antrajame ture

Socialdemokratas Dainius Žiogelis - būsimas Anykščių rajono vicemeras.

surinko mažiau balsų nei pirmajame. Už K.Tubį kovo 3-ąją Traupyje
balsavo 33 rinkėjai, kovo 17-ąją 32.
,,Valstietiškajame“
Surdegyje
S.Obelevičius surinko 83,33 proc.
balsų, Šeriuose - 80,85 procentus.. Anykščių socdemų lyderio
D.Žiogelio įtakoje esančiuose
Antruosiuose Kurkliuose ir Kurkliuose S.Obelevičius pelnė atitinkamai 75,2 ir 70,4 proc. balsų.
S.Obelevičius netikėtai laimėjo
Vaitkūnuose (62,12 proc.), kur gyvena K.Tubio giminaičiai.
Triuškinamai S.Obelevičių palaikė Anykščių miestas. Keturiose
miesto apylinkėse už S.Obelevičių
balsavo 2796 rinkėjai (pirmajame
ture 1101), už K.Tubį 1317 (861).
K.Tubis rinkimus laimėjo tik 5 iš
35 balsavimo apylinkių. Stipriausiai
nušalintąjį merą palaikė andrioniškiečiai (65,60 proc.). Daugiau nei
pusė į rinkimus atėjusių Viešintų,
Nausodės, Troškūnų ir Svėdasų gyventojų taip pat balsavo už K.Tubį.
2015
metais
K.Tubis
ir
S.Obelevičius taip pat varžėsi antrajame mero rinkimų ture. Pirmajame
ture K.Tubis surinko 24,5 proc.,
S.Obelevičius - 23,7 proc. Antrajame už K.Tubį balsavo 54,3 proc., už
S.Obelevičių 45,7 proc. rinkėjų.
Vicemeru bus Dainius Žiogelis
Pirmadienį Anykščių socialdemokratų, liberalų ir ,,valstiečių“
lyderiai susitiko su išrinktuoju
meru S.Obelevičiumi. Koalicijos
partneriai pradėjo derybas dėl postų pasidalijimo naujosios kadencijos rajono valdžioje. Abejonių
nekyla, kad socialdemokratams
bus atiduotas vicemero portfelis,
o į šias pareigas ketina eiti partijos
skyriaus pirmininkas, Anykščių
valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos viršininkas Dainius Žiogelis.
Pasak S.Obelevičiaus, dėl administracijos direktoriaus pareigybės
kol kas nėra sutarta. ,,Deriname
pozicijas. Tik viena vieta yra aiški
– vicemero“, - kalbėjo išrinktasis
meras. S.Obelevičius aiškino, kad

laukiama vieno jau buvusio rajono
valdžioje asmens apsisprendimo,
kurį jis turėtų pasakyti šiandien.
Apskrityje - keturi nauji
merai
S.Obelevičius į Anykščių mero
postą grįžo po vienos kadencijos
pertraukos. Utenos apskrityje mero
postus išsaugojo tik Utenos rajono
vadovas, socialdemokratas Alvydas
Katinas bei jo partietis, Zarasų meras Nikolajus Gusevas.
A.Katinas antrajame ture surinko
54,2 proc. balsų (nuo dalyvavusių
rinkimuose) ir nugalėjo liberalą, su
visuomeniniu komitetu į rinkimus
ėjusį Marijų Kaukėną. N.Gusevas
(50,4 proc) sunkiai nugalėjo liberalą Kęstutį Stankevičių (48,2 proc.).
Molėtuose konservatorius Saulius Jauneika (57 proc.) nugalėjo
ekskonservatorių Mindaugą Kildišių (41,8 proc.). Pastarasis į rinkimus ėjo su visuomeniniu komitetu.
Kadenciją baigiantis Molėtų meras
Stasys Žvinys mero rinkimuose nedalyvavo, rėmė dabartinį vicemerą
M.Kildišių.
Netikėtumai Visagine ir Ignalinoje. Ignalinos rajoną pirmą kartą
nuo 1990-ųjų valdys ne ,,valstiečiai“. 36 metų socialdemokratas
Justas Rasikas antrajame mero rinkimų ture surinko 54,4 proc. balsų
ir įveikė Henriką Šiaudinį (44,7
proc.), kuris Ignalinos meru buvo
pastaruosius penkerius metus, o iki
tol dvidešimt metų buvo Ignalinos
mero Bronio Ropės pavaduotoju.
Visagino merė, Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) atstovė
Dalia Štraupaitė antrajame ture
surinko tik 39,4 proc. balsų ir pralaimėjo Erlandui Galaguz (59,5
proc.). Originalu, jog 2015-aisiais
D.Štraupaitė Visagine rinkimus
laimėjo per jos korupcijos skandalo įkarštį, o dabar tas skandalas
nurimęs. Taip pat originalu, kad
E.Galaguz yra ,,valstietis – žaliasis“. Atomininkų mieste, atrodytų,
nei ,,valstiečiams“, nei juo labiau
,,žaliesiems“ erdvių nei tiesiogine, nei perkeltine prasme neturėtų
būti.

Pirmasis skaičius - balsai I -ajame mero rinkimų ture, o skliaustuose II-ojo turo rezultatas.
Apylinkė
S.Obelevičius
K.Tubis
Senamiesčio
350 (933)
283 (419)
Janydžių
183 (523)
154 (253)
Ažupiečių
240 (547)
186 (292)
Liudiškių
328 (793)
238 (353)
Anykščių miestas
1101 (2796)
861 (1317)
Piktagalio
36 (121)
51 (62)
Ažuožerių
62 (162)
61 (72)
Elmos
125 (294)
91 (125)
Burbiškio
60 (166)
43 (89)
Šlavėnų
35 (114)
31 (40)
Debeikių
145 (267)
60 (102)
Leliūnų
45 (98)
39 (48)
Kavarsko
103 (202)
74 (97)
Dabužių
20 (44)
21 (30)
Janušavos
41 (114)
29 (56)
Svirnai
15 (69)
20 (46)
Šerių
31 (76)
5 (18)
Šovenių
35 (54)
10 (24)
Kurklių
42 (119)
32 (50)
Kurklių II
21 (94)
17 (31)
Staškūniškio
36 (102)
25 (39)
Katlėrių
24 (83)
5 (27)
Skiemonių
47 (100)
33 (45)
Mačionių
24 (87)
8 (15)
Aulelių
43 (81)
38 (62)
Svėdasų
100 (199)
224 (296)
Vaitkūnų
25 (82)
46 (50)
Troškūnų
109 (222)
178 (236)
Vašuokėnų
25 (40)
10 (21)
Surdegio
59 (95)
12 (19)
Nausodės
22 (37)
25 (38)
Raguvėlės
37 (106)
27 (54)
Levaniškių
69 (76)
19 (28)
Traupio
165 (181)
33 (32)
Andrioniškio
43 (86)
129 (164)
Viešintų
65 (133)
162 (165)
Anykščių rajonas be miesto
1709 (3704)
1558 (2181)
Anykščių rajonas
2810 (6500)
2419 (3498)
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MOZAIKA
Režisierius E. Kusturica
paskirtas Bosnijos serbų lyderio
patarėju
Įžymus Serbijos filmų kūrėjas
Emiras Kusturica buvo paskirtas
Bosnijos ir Hercegovinos nacionalisto lyderio Milorado Dodiko
patarėju, ketvirtadienį pranešė prezidentūra.
Žinoma, kad abu vyrai yra artimi
draugai, o 64 metų režisierius, dukart pelnęs prestižinius „Auksinė
palmės šakelės“ apdovanojimus,
pernai duodamas interviu vietos
žiniasklaidai apibūdino M. Dodiką
kaip „visų geriausią“.
Prezidentūros tinklapyje paskelbtame pranešime nenurodoma, už
kokią sritį bus atsakingas E. Kusturica.
Prorusiškų pažiūrų M. Dodikas,
kuriam Vašingtonas yra paskelbęs
sankcijas, pernai spalį buvo išrinktas serbų atstovu į trinarį Bosnijos
ir Hercegovinos prezidiumą. Jo
pergalė išprovokavo nuogąstavimų
dėl šios trapios ir susiskaldžiusios
šalies ateities.
Nors M. Dodikas pradėjo savo
politinę karjerą palaikydamas Vakarų politiką, vėliau jis sukūrė aršaus nacionalisto įvaizdį.
Pastaruoju metu jis pykdo Vakarų galybes vadindamas pokario
laikotarpio Bosniją „žlugusia valstybe“ ir grasindamas, kaip žada jau
dešimtmetį, surengti referendumą
dėl daugiausiai serbiško regiono
atsiskyrimo.
Sarajeve gimęs, bet ten nebegyvenantis nuo 1992–1995 metų karo
pabaigos E. Kusturica garsėja savo
kontroversiškomis pažiūromis.
Kritikai teigia, kad vienas iš jo
„Auksine palmės šakele“ apdova-

sprintas
Krepšinis. Anykščių KKSC
,,Elmis“ sėkmingai pradėjo RKL
B divizono atkrentamąsias varžybas. Anykštėnai išvykoje 7641 (E.Šlaitas 20 tšk., T.Jodelis
16 tšk) įveikė, o namuose 50-59
(T.Jodelis 12 tšk., D.Radžiūnas
-10 tšk.) Šiaulių KA „Saulė“SG-ASKA ekipą ir, skaičiuojant
bendrą abiejų rungtynių rezultatą, šventė pergalę, garantavusią
anykštėnams vietą RKL aštuntfinalyje.
Imtynės. Kovo 16 dieną į
Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiū-

horoskopai
AVINAS. Šią savaitę visos jūsų
mintys suksis apie ką tik nori, tik
ne apie tai, kas iš tiesų jūsų laukia.
Galite šiek tiek supanikuoti visiškai neteisingai interpretuodamas
vyresnybės pasisakymą. Pasitikslinkite geriau dar kartą!
JAUTIS. Reikalai, kuriems reikia finansinių išlaidų, bei susiję
su teise ir tvarka, pagaliau bus sutvarkyti. Iki šiol jie visą laiką buvo
atidėliojami. Daugiau taip nebus,
bet saugokitės priešininkų ir pavyduolių.
DVYNIAI. Nuo šios savaitės
būtina įtempti protines ir fizines

notų filmų yra pernelyg proserbiškas.
Praėjus beveik ketvirčiui amžiaus nuo 100 tūkst. žmonių gyvybių pareikalavusio konflikto pabaigos, Bosnija ir Hercegovina tebėra
susiskaldžiusi į etnines grupes, o
valdžia šalyje padalyta tarp serbų,
musulmonų ir kroatų bendruomenių narių.
Tokijas pristatė robotus 2020ųjų olimpiadai
Tokijo olimpiados organizatoriai,
toliau populiarindami naujausias šalies technologijas, penktadienį pristatė porą šnekių robotų, per 2020
metų žaidynes padėsiančių vežimėliuose sėdintiems neįgaliesiems.
Automobilių gamintojos „Toyota“ žmonių palaikymo (HSR) ir išnešiojimo (DSR) robotai, vadinami
tolimais „Žvaigždžių karų“ (Star
Wars) personažo R2D2 giminaičiais, per kitų metų olimpiadą lydės
neįgalius gerbėjus į vietas ir nešios
jiems maistą bei gėrimus.
Pirmą kartą per olimpiadų istoriją
šie robotai „savanoriai“ prisistatys
klientams, o šie tuomet galės pateikti užsakymų planšetiniais kompiuteriais.
„Sveiki, visi. Aš esu gyvenimo
būdo palaikymo robotas“, – per
pristatymą pareiškė HSR, galintis
sukiotis į visas puses.
„Atnešiu jums, ko reikia. Aš taip
pat turiu pailginamą ranką, kuria
galiu paimti daiktus, jei juos pamestumėte“, – pridūrė robotas.
DSR, turintis įmontuotą padėklą
gėrimams, iš tikrųjų labiau primena
judančią šiukšlių dėžę su mirksinčiomis lemputėmis, bet „Toyota“
tvirtina, kad ši technologija užti-
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krins didesnį patogumą per žaidynes invalido vežimėliuose sėdintiems žmonėms.
„Bus daug lengviau ir patogiau
bendrauti su robotais“, – naujienų
agentūrai AFP sakė kompanijos robotų olimpiadai departamento vadovas Minoru Yamauchi (Minorus
Jamaučis).
„Prieš olimpiadą pasirūpinsime
kitomis naudingomis funkcijomis,
kurias jie gali vykdyti“, – pridūrė
jis.
Šiuo metu „Toyota“ planuoja per
olimpiadą naudoti po 16 HSR ir
DSR.
Žaidynių organizatoriai taip pat
pristatė kompanijos „Panasonic“
sukurtą egzoskeletą-kostiumą, kuris padės atlikti įvairius su olimpiada susijusius darbus, pavyzdžiui,
atnešti ar pakelti sunkų sportininkų
ir pareigūnų atsivežtą bagažą.
Prie Rusijos ambasados Kijeve
atidarytas Nemcovo skveras
Kijevo meras Vitalijus Klyčko
penktadienį atidarė Ukrainos sostinėje skverą, pavadintą 2015 metais
Maskvoje nužudyto rusų opozicionieriaus Boriso Nemcovo vardu.
„Šiandien Ukrainos sostinėje atidarome skverą, pavadintą Ukrainos
didelio draugo, garsiojo Rusijos
opozicijos politiko Boriso Nemcovo vardu. Nemcovas dažnai lankydavosi Ukrainoje ir mylėjo Ukrainą“, – penktadienį V. Klyčko citavo
Kijevo merija.
Ši žalioji erdvė yra šalia Rusijos
ambasados.
„Nemcovas griežtai kritikuodavo Rusijos Federacijos veiksmus
Ukrainos atžvilgiu, smerkė Krymo
aneksiją, skelbdavo apie Rusijos
karių buvimą Donbase. Jis buvo
žmogus, kuris palaikydavo ir sirgdavo už mūsų šalį, linkėjo Ukrainai
sėkmės“, – pridūrė V. Klyčko.
Skvero pervadinimo bei atminimo lentelės atidengimo ceremo-

ros gimnaziją rinkosi imtynininkai ne tik iš Lietuvos: sulaukėme
sportininkių iš Latvijos Liepojos
miesto. Tradicinime tarptautiniame pirmojo Troškūnų imtynių
trenerio Ričardo Deksnio vardo
imtynių turnyre kovojo 52 moterų
imtynių sportininkės ir 87 graikų
- romėnų imtynių sportininkai.
Daugiausia turnyro nugalėtojų
vardų iškovojo Anykščių krašto
sportininkai - Skaistė Jakaitytė60 kg., Evelina Uselytė -52 kg.,
Greta Čeponytė - 64 kg., Viktorija
Buinauskaitė - 75 kg. moterų imtynėse. Kipras Puikis - 45 kg. ir
Kipras Gvozdas - 62 kg. - graikų
- romėnų imtynėse. Anykščių imtynininkai savo amžiaus grupėse

ir svorio kategorijose dar iškovojo šešis sidabro medalius: Julita
Ivanauskaitė (56 kg.), Evelina
Vaicekavičiūtė (60 kg.), Laura
Budrevičiūtė ( 55 kg.), Vidmantė
Kavaliauskaitė ( 56 kg.), Mantas
Vilys (48 kg.), Almantas Kaunietis ( 58 kg.). Bronzos medaliais
pasipuošė Vytautė Tamašauskaitė
( 38 kg.), Raminta Puodžiūnaitė (
42 kg.), Liveta Uselytė (58 kg.),
Iveta Jazokaitė (56 kg.), Valius
Kavaliauskas ( 45 kg.), Povilas
Gvozdas (75 kg.).

jėgas, kad paskubintumėte pozityvias permainas. Pasistenkite išsaugoti gerą nuotaiką. Jūs turite teisę
būti vertinamas, o jūsų nuomonės
turėtų būti paisoma. Senokai varginusios finansinės problemos pagaliau pradės spręstis.

įsitikins realia būsima nauda. Galų
gale rūpesčiai atsipirks su kaupu ir
reikalai eisis sklandžiai.

VĖŽYS. Gausite svarbų vyresnybės nurodymą. Nepamirškite,
kad turite teisę pareikšti ir savo
nuomonę. Laimė, prieštarauti vargu ar teks - pasikeitimai atitiks jūsų
interesus. Savaitės pabaigoje galite
patekti į gana pikantišką situaciją.
LIŪTAS. Savaitės pradžioje
gali atsiverti visiškai naujos finansinės galimybės. Iš pradžių naujoji
situacija gali sukelti rimtų nesutarimų šeimoje, bet galiausiai visi

Kalnų slidinėjimas. Kovo pirmąjį savaitgalį Siguldoje (Latvija)
vyko kalnų slidinėjimo Baltijos
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų II

MERGELĖ. Jei griebsitės reikalų karštakošiškai, naudos nesitikėkite, o nuostoliai bus ir piniginiai, ir psichologiniai. Savaitės
pabaigoje turėsite priimti ryžtingą finansinių padarinių turėsiantį
sprendimą. Gali atsinaujinti senokai užmegztos dalykinės pažintys.
SVARSTYKLĖS.
Konfliktai
darbe griauna ir asmeninį jūsų
gyvenimą. Laimė, ši savaitė bus
dosni įvairiausių gerų galimybių.
Nepraleiskite progos išspręsti pačias didžiąsias problemas, gal net
pakeisti darbą. Taip pat neatidėliokite ir vizito pas gydytoją.

nijoje dalyvavo nužudyto politiko
dukra Žana Nemcova, įsteigusi B.
Nemcovo fondą.
Anot jos, įrengti lentelę skvere
pasiūlė šis fondas, o jos maketą sukūrė rusų architektai.
Vienas aršiausių Rusijos valdžios
kritikų B. Nemcovas buvo nužudytas 2015 metų vasario 27 dieną,
eidamas per tiltą, esantį labai arti
Kremliaus.
Australijos miestelis surengė
krokodilo Bismarcko laidotuves
Skambant Eltono Johno (Eltono
Džono) dainai „Crocodile Rock“ ir
Steve’o Irwino šeimos kalbai, Australijos šiaurinio pajūrio miestelis
šeštadienį atsisveikino su mylimu
bendruomenės nariu – briaunagalviu krokodilu.
Kvynslando šiaurėje esančio Kardvelio gyventojai surengė ceremoniją 4,5 m ilgio ropliui, meiliai vadintam Bismarcku, Fluffy ar Gary.
Vietos gyventojos Thea Ormonde
organizuotame renginyje miestelio
prieplaukoje dalyvavo daugiau kaip
50 žmonių.
Bismarckas, kuriam galėjo būti
80 metų, tarptautinio dėmesio sulaukė šį mėnesį, kai žvejys Ryanas
Moody socialinėje žiniasklaidoje
paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti upelyje rastas negyvas
krokodilas su numanoma šautine
žaizda.
Velionio gamtininko ir televizijos
laidų kūrėjo S. Irwino šeima atsiuntė atstovą ir įrašytą padėką miesteliui už pozityvų požiūrį į krokodilus. Įraše, kuris buvo leidžiamas per
ceremoniją, sakoma, kad S. Irwinas
būtų nepaprastai didžiavęsis Kardvelio gyventojais, laikančiais krokodilą savo miestelio dalimi.
Th. Ormonde naujienų agentūrai
AFP sakė negalinti patikėti, kokį
didelį susidomėjimą krokodilo žūtis
sukėlė pasaulyje.
„Bismarckas žavėdavo vietos

gyventojus ir turistus, nes visuomet
mielai rodydavosi saugiu atstumu,
– sakė ji. – Tikiu, kad jis gyveno
vadovaudamasis taisykle „Palikit
mane ramybėje ir aš paliksiu jus
ramybėje“.“
Vis dėlto ne visi norėjo tokiu
būdu pagerbti Bismarcką. Vietos
parlamento narys Nickas Dametto
sakė, jog „nėra įrodymų, kad gyvūnas buvo nušautas; tai vis dar tiriama“.
„Užaugau medžiodamas ir visuomet buvau mokomas, kad jei
ruošiesi kažką sumedžioti, turėtum
tai daryti dėl dviejų priežasčių: kenkėjų kontrolės arba gyvūno dalių
panaudojimo ar suvalgymo“, – sakė
jis.
Kardvelio policijos atstovas patvirtino, kad pareigūnai tiria krokodilo žūties aplinkybes ir aiškinasi,
ar jis galėjo būti nelegaliai sumedžiotas.
Kvynslande už nelegalų krokodilo sumedžiojimą galima skirti baudą iki 28 383 Australijos dolerių (17
753 eurų).
Rusijos Sibire pastebėtas į
bolido skrydį panašus reiškinys
Rusijos Sibire buvo nufilmuotas į
krintantį meteoritą panašus švytintis objektas, bet tarnybos šeštadienį
nurodė neturinčios tikslesnės informacijos apie šio reiškinio pobūdį.
Vieno automobilio, penktadienį
vakare važiavusio snieguota gatve
netoli Turos gyvenvietes Evenkų
autonominėje apygardoje, Krasnojarsko krašte, vaizdo registratorius
užfiksavo skaisčiai aptemusia padange skriejantį skaisčiai objektą,
galiausiai nusileidusį už horizonto.
Vaizdo įrašas buvo paskelbtas internete, o Rusijos žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad šis incidentas įvyko apie 19 val. 25 min. vietos
(14 val. 25 min. Lietuvos) laiku.

-BNS

etapo varžybos Baltic Cup. Varžybos vyko dvi dienas, dalyvavo apie 200 dalyvių. Lietuvai ir
Anykščiams atstovavo kalnų slidinėjimo klubo ,,Kalitos kalnas“
sportininkė Gabija Šinkūnaitė.
Pirmąją dieną vyko Didžiojo
Slalomo rungtis, kurioje Gabija
padarė klaidą ir trasos nebaigė.
Antrają dieną vyko paralelinio
slalomo varžybos. Jose dalyvauja
8 kiekvienos grupės sportininkai
prieš tai greičiausiai įveikę atranką superslalomo rungtyje. Tuomet
trasą čiuožia dviese, o nugalėtojas patenka į kitą etapą. Gabija,
įveikusi Latvijos, Rusijos, Estijos
sportininkes, užėmė ketvirtąją
vietą. Kalnų slidininkams varžy-

bų sezonas eina į pabaigą, liko
vienerios varžybos Druskininkuose ir treniruotės Snow arenoje bei
ledyne Alpėse.

SKORPIONAS. Savaitės pradžioje pasistenkite išvengti vieno
nemalonaus susitikimo. Nesijaudinkite, negalvokite apie mažareikšmius dalykus ir pagaliau pasakykite garsiai tai, ką privalote
pasakyti. Galite nusivilti žmonėmis, kuriais iki šiol pasitikėjote.

šią savaitę prireiks nemažai. Ir jei
jūsų kelyje pasitaikys nemalonių
situacijų, kelią skirtis gali tekti ir
alkūnėmis... Savaitgalį naujoje
šviesoje pažinsite, rodos, seniai
pažįstamą žmogų.

ŠAULYS. Reikalus stenkitės
tvarkyti pamažu ir be nereikalingo
triukšmo. Giminaičiai šią savaitę
bus nusiteikę kur kas geriau ir linkę vėl atnaujinti draugiškus santykius. Antroje savaitės pusėje gali
užsimegzti nauja subtili draugystė.
Asmeniui, kuriam jūs neabejingas,
prireiks jūsų pagalbos ir paramos.
OŽIARAGIS. Turite marias laiko darbams nuveikti. Tačiau jėgų

Smiginis. Praėjusią savaitę
vyko Anykščių rajono mokinių
smiginio varžybos. Mergaičių
važybose nugalėjo J.Biliūno gimnazijos atstovės A.Ališauskaitė
ir V.Veršulytė, antrąją vietą užėmė A.Vienuolio progimnazijos
komanda - K.Mikalauskaitė ir
K.Tubelytė. Berniukų varžybas
laimėjo T.Žilys ir L.Bernotas iš
A.Vienuolio progimnazijos, antrąją vietą užėmė J.Biliūno gimnazijos atstovai S.Razanovas ir
G.Žemaitis.

VANDENIS. Savaitės pradžioje
turėsite gerų sumanymų, liečiančių
asmeninį gyvenimą. Nedelskite
juos įgyvendinti. Ketvirtadienį visiškai pakriks nervai. Būtinai nusišalinkite nuo visų reikalų bent dienai, kol atgausite pusiausvyrą.
ŽUVYS. Visi jūsų sumanymai
šią savaitę nueis šuniui ant uodegos. Ir tai yra tik jūsų vieno kaltė,
nes veikėte ne laiku ir ne vietoje.
Nemėginkite kitiems suversti atsakomybės!

SKELBIMAI

perka

Automobiliai

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
Visoje Lietuvoje mišką (ir malkinį) su žeme arba išsikirtimui.
Moka nuo 2000 iki 10000 Eur/
ha.
Tel. (8-687) 26005.
Skubiai, brangiai (moka pasaulinėmis kainomis) - mišką. Siūlyti
įvairius variantus. Tarpininkams
atsilygins.
Tel. (8-608) 44340.
Brangiai mišką. Išsikirtimui arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Butą. Gali būti visoks (ir pirmame,
ir penktame aukšte, ir suremontuotas, ir be remonto). Žinantiems
atsilygins už informaciją.
Tel. (8-670) 37592.

parduoda

Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414,
(8-663) 58871.
Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

namą

12 a žemės sklypą su nedideliu
mediniu nameliu Liudiškių soduose (12 000 Eur).
Tel. (8-698) 58235.
Kuras
Beržines, juodalksnio, drebulės
malkas rąsteliais po 3 m ir kaladėlėmis.
Tel. (8-610) 66077.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres,
skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-617) 00616.

nuoma.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. Vandentiekio, kanalizacijos,
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų
kasimas.
Tel. (8-650) 63678.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2019 m. kovo 21 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems
KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156,
(8-698) 70127.

Tel. (8-662) 50592.

Asmeninis skelbimas,
jeigu jame tik vienas žodis ir telefono numeris,
antradienio „Anykštoje“
kainuos tik 5 eurai,
šeštadienio – 6 eurai.

Brangiai perkame

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

Skelbimai priimami
„Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29,
Anykščiai.
Tel. (8-686) 33036.

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

Rokiškio r. ŽŪB
„Audrupio paukštynas“
nuo kovo 19 d. 9-15 val.
(kovo 23 d., šeštadienį, 9-12 val.)

parduos 15 mėn. rudas
dedekles vištas.
Vienos kaina 1,50.
Tel.: (8-606) 32240,
(8-611) 32392.

Š. m. balandžio 2 d. 10 val.,
„Nykščio namuose“
šaukiamas Anykščių
rajono Ūkininkų Sąjungos
ataskaitinis - rinkiminis
susirinkimas.
Narių dalyvavimas būtinas.

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.

karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

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

MIŠKUS

Tel. pasiteirauti: (8-687) 58422.

Paslaugos

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Amonio, kalcio amonio salietrą,
kompleksines trąšas. Pristato.
Tel. (8-687) 11893.

3 korpusų plūgus, 3 m pločio
kultivatorių, T-40 priekinį tiltą, dideles ir mažas akėčias, melžimo
aparatą.
Tel. (8-610) 15368.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

Brangiai superkame

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

Frezus, lėkštinius skutikus, kultivatorius, trąšų barstomąsias,
sėjamąsias, purkštuvus, rotacines
šienapjoves, kt.
Tel. (8-612) 57075.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

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

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

Pjauna pavojingai
augančius medžius, geni
šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.

įvairūs

Krovininio transporto
Krovinių pervežimas.
Tel. (8-601) 21323.

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

Kita

Nekilnojamasis turtas
Mūrinį
gyvenamąjį
Kavarske (6 a žemės).
Kaina 27 000 Eur.
Tel. (8-606) 86755.

Automobilį iki 500 Eur su galiojančia TA važinėti kaime.
Tel. (8-671) 75323.
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siūlo darbą
Darbų vadovui arba brigadininkui
melioracijos, hidrotechninės statybos darbais užsiimančioje įmonėje.
Taip pat ekskavatoriaus arba greiderio vairuotojui.
Tel. (8-698) 05251.
Reikalingas traktorininkas, dirbantis užsienietiška bei rusiška
technika. Aprūpina gyvenamuoju
plotu.
Tel. (8-641) 12980.
Patikimas darbas namų tvarkytojoms (-ams) Anglijoje, be jokių
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083.
www.superdarbas.com

Teleloto. Žaidimas nr. 1197 Žaidimo data: 2019-03-17 Skaičiai: 75 59 49 71 48 36 27 37 08 16 32 18 09 54 12 46 22 04 57 56
07 53 67 10 73 05 50 62 61 40 33 30 19 72 68 51 25 52 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 35 66 03 55 21 47 39 58 69 23 42 60 24
74 38 14 28 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 1059.00€ 18 Užbraukus įstrižaines 19.50€ 578 Užbraukus eilutę 2.00€ 10674 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 20298 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0270114
Automobilis TOYOTA RAV4 HYBRID 045*294 Pakvietimas į TV studiją 018*899 Pakvietimas į TV studiją 030*370 Pakvietimas į TV
studiją 012*082 Pakvietimas į TV studiją

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 21 d. (ketvirtadienį) prekiausime "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis,
dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina
nuo 3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų.
Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur.
Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome
palaukti. Tel.(8-608) 69189.
Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45,
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15,
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 16:30,
Svirnai 16:40.

Per „Anykštą“ galite
pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar
kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami
„Anykštos“ redakcijoje Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-686) 33036.

gimė
Viltė BANYTĖ, gimusi 03 11
Maja TARASOVAITĖ, gimusi 03 07
Gabrielius MIKALAJŪNAS, gimęs 03 03
Ugnius ČAIKAUSKAS, gimęs 02 25
Majus ČAIKAUSKAS, gimęs 02 25
Ugnė ŠANTARAITĖ, gimusi 02 20

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58,
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Daiva Goštautaitė, tel. (8-673) 11320,
Austėja Šmigelskaitė,
Sigita Pivorienė.
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šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, Vyr. redaktorė
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 2500 egz.					
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KAIP GYVENATE?

vardadieniai
šiandien
Juozapas, Vilys, Vilė, Juozas.
kovo 20 d.
Žygimantas, Tautvilė,
Filomenas, Irmgarda, Irma,
Irmantas.
kovo 21 d.
Mikalojus, Nortautas,
Lingailė, Benediktas, Reda.
kovo 22 d.
Benvenutas, Kotryna,
Gedgaudas, Gedgaudė.
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Pienios tvenkinys visiems laikams
pasiglemžė Pakarklę

Lina DAPKIENĖ

Susidomėjusi nebeišlikusiu Pakarklės malūnu, apie kurį papasakojo Janina Migevičienė (žr. 2019 m. vasario 12 d. „Anykšta“,
psl. 8), nuvykau pas jos seserį Oną Šereikienę į Šovenių kaimą
Anykščių rajone. Pasibeldusi radau abu - Onutę ir jos vyrą Vytautą.
Žinoma, uždaviau tą patį klausimą, kurį, akivaizdu, jau žino
beveik visi gerbtino amžiaus sulaukę senjorai, mėgstantys skaityti
vietinę spaudą.

kovo 19 d. - priešpilnis,
kovo 20 - 22 d. pilnatis.

anekdotas
- Ką daryti, kai įsimyli iš pirmo žvilgsnio?
- Žvilgtelėti antrą kartą...
***
- Apie ką galvoja pora varlių
ir pora įsimylėjėlių, sėdinčių ant
ežero kranto?
- Neduok Dieve, atskris gandras!

Ona Šereikienė – viena iš kadais veikusio Pakarklės malūno
gyventojų.

Kompiuterininko klausia:
- Turite vaikų?
Tas susimąsto:
- Taip. Du.
- Kiek jiems metų.
- Na, vienas jau žaidžia kompiuteriu, o kitas dar ne.
***
Gydytojas susirūpinęs aiškina
pacientui:
- Privalote liautis gerti. Jūsų
paskutinis kraujo mėginys išgaravo dar prieš man jį ištiriant!
***
- Tau net neįdomu, kodėl aš
verkiu? - priekaištauja žmona
vyrui. - Nori, pasakysiu?
- Ne, ne, ne, neturiu tiek pinigų!
***
Valstybinėje įstaigoje:
- Man reikia pažymos, kad turiu gauti iš jūsų pažymą.
- Deja, negalime tokios išduoti.
- O kokią galite?
- Galime išduoti pažymą, kad
pažymų neišduodame.

oras
+6

+1

- Kaip gražiai, kaip meiliai Jūs
vadinate savo mamą – mažybine
malonine forma - mamutė. Ar
Jūsų vaikai irgi taip kreipiasi?
- Ne, vadina mama. O mes taip
pradėjom iš mažumės, taip ir įpratom.
- Labai gražu! Kai kalbinau
Jūsų seserį, ji irgi tik taip ir minėjo viso pokalbio metu – mamutė, ne kitaip. Kai iš Jūsų lūpų vėl
išgirdau - mamutė, tiesiog džiaugiasi širdis dėl to. Na, bet tęskime
mūsų pokalbį. Kiek metų gyvenote Pakarklės malūne?
- Į Šovenius persikraustėm po
karo, kai užėjo rusai, kai išvarė.
Tie savininkai Mackevičiai pabėgo
Australijon. Girdėjau, kad dar visai
neseniai, prieš kelerius metus, buvo
atvažiavusios į Kavarsko seniūniją
Mackevičiaus anūkės, ieškojo informacijos. Gaila, nesuvedė niekas
jų su manim, būčiau papasakojusi
apie buvusį malūną.

mėnulis

***

mes vienas kitą dabodavom (prižiūrėdavom – red. past.).

- Kaip Jūs gyvenate?
- Ačiū, gyvenam (šypsosi). Reikia ligonį prižiūrėt. Nebeapsieinam
patys, socialinė darbuotoja padeda.
Vis dėlto jau ir metai mums: man
86-eri, vyrui 81-eri. Tik vištyčių
belaikom. Maždaug prieš šešerius
metus pardavėm arklį Kaštaną. Oi,
kaip verkėm abu.
- Esu kalbinusi Jūsų, Onute, seserį Janiną. Norėčiau dar ką nors
sužinoti apie Pakarklės malūną,
apie jūsų vaikystę ir šių dienų tėkmę.
- Brolis ir aš gimėm gretimame,
bet jau išnykusiame Marijampolės
kaime (Anykščių raj.), o kiti vaikai
– Pakarklėj, viensėdyje. Dvi klases
lankiau Pienionių mokykloj, o dar
dvejus metus ėjau į Budrių pradžios
mokyklą. Ponas Alfonsas Mackevičius, kuris buvo taip pat kilęs iš Marijampolės kaimo, pasisamdė mano
tėvelį Vitalį Kajetą už malūnininką.
Mūsų šeimai skyrė tris kambarius
malūne. Kai man buvo šešeri, jau
malūne gyvenom.
- Koks gi gyvenimas buvęs Pakarklės malūne?
- Per šventes suvažiuoja, būdavo,
į malūną iš visų kaimų: aplinkinių
ir tolimesnių. Mes, vaikai, irgi padėdavom: šluodavom, nes pridulka
daug, žemių prisineša. Su sesute
Vanda iššluodavom gražiai.
Atmenu, tai buvo triaukštis vandens malūnas. Maišus, būdavo,
užkelia, užtraukia aukštai į viršų.
Pakabina juos ant kablių. Miltai
išbyra paskutiniame aukšte. Kurie
bagotesni (turtingesni – red. past.)
žmonės, tai duodavo mums vakarienei sumaltų miltų. Sakydavo: „Čia
jums zacirkai (kukulienei – red.
pas.) išsivirti“. Mamutė pati duoną
kepdavo. Jei iš antrarūšių, būdavo,
iškepa, jau aš lyg ir nenoriu – o ko
ne iš pirmarūšių?
Tėtis prie girnų stovėdavo. Jei
gyvuliams mala, tai „razavai“. Nebūdavo labai švarūs tie grūdai, tai
reikėdavo, atmenu, prakrapštyti, jei

užsikimšdavo bemalant. Žodžiu,
negalėdavo atsitraukti. Per šventes
tai net naktimis maldavo. Ateidavo
pono Mackevičiaus sūnus – mes jį
ponaičiu vadindavom – pavaduoti.
Beje, tik jis pavaduodavo, niekas
kitas. Labai gražiai jis giedodavo
„Sveika, Marija“. Mat naktį dirbant miegas ima. Dar atsinešdavo
akordeoną ir grodavo, dainuodavo.
Visada už sienos girdėdavom dūzgiančias girnas ir dainą ar kokią melodiją. Tiesa, vienoje patalpoje dar
ir vilnas karšdavo.
Kai 1944 metais ėjo frontas, tai
labai sudaužė malūną, Pakarklės
tiltą bombardavo, sudegino. Per
karą pratupėjom miške, duobėj iškastoj, o kai praėjo frontas, grįžom
Pakarklėn. Tėvelį buvo išsivarę vokiečiai. Paskui jis pabėgo, sugrįžo
gal po kokių trijų savaičių. Prie pat
malūno bombos buvo didžiausias
duobes išmušusios, stiklai buvo
subyrėję. Kiaulės išbombierytos.
Kaimynų Čiukčių namus sudegino
per karą. Tada atėjo jie pas mus pagyventi, kol pasistatė. Sunkūs buvo
metai.
Visą malūną, įrangą išvežė Janušavon. Ten, kur stovėjo malūnas,
dabar labai gilu. Pienios tvenkinys
viską pasiglemžė. Iškasė Šventąją
su Nevėžiu jungusį kanalą - malūną
apsėmė nuo supiltos užtvankos išsiliejęs tvenkinys.
- Ar Jūsų mama taip pat dirbo
malūne?
- Ne, mama vaikus augino. Vis
dėlto tėvai ir septynios atžalos –
didelė šeima. Malūno savininkas
turėjo 30 hektarų žemės, iš jų 15 –
Pakarklėj, tai mūsų tėtis ir dirbdavo
tuos 15 hektarų: ardavo, sėdavo.
Kai išaugina derlių, pasidalija per
pusę su Mackevičium. Jei grūdus
užaugindavo, tai juos dalydavosi
per pusę. Tas piliakalnis Mackevičiams priklausė, o mes čia, Pakarklėj, karves ganydavom.
Kai šeimoje daug vaikų, jie vienas kitą auklėja, prižiūri. Mamutei
reikėdavo eiti lauko darbų dirbti, tai

- Jums, didelės šeimos vaikams,
matyt, nelengva dalia teko?
- Eidavom dirbt nuo mažumės.
Viską mamutei pagelbėdavom.
Reikėjo karves ganyt, rugius iš po
dalgės imti. Sesuo ima - aš rišu. Kai
baigiau keturias klases, broliukas
gimė, tai vis prie jo būdavau, kol
mama darbus nudirbdavo.
Kai gyvenom malūne, mūsų
vietovė atrodė taip: prūdas, kelias,
malūnas. Vis maudydavomės ir
maudydavomės. Dabar tai atrodytų
pavojinga. Einam per kelią išsižioję
(šypsosi). Antys plaukioja - ir mes
čia pat, bet neprigėrėm, užaugom.
- O kur sutikote savo būsimąjį?
- Vakaruškose, per kaimo gegužines. Tai pas Pleskienę, tai pas
Žibutienę labai daug mergaičių sueidavo, gal kokios trys dešimtys.
Atsimenu, artėjo šventė – Oninės.
Sukviečiau visus, o Vytauto, galvoju sau, nekviesiu – paskui sakys visi,
kad labai reikia (juokiasi). Brolienė,
kai sužinojo mano planus, pabarė:
„Kaip tai nekviesi?“ Tai pakviečiau
(šypsosi). Vestuves atšokom 1964
metais. Šitą namą nusipirkom. Jau
auksinės mūsų vestuvės buvo. Beje,
mano tėveliai irgi laimingai auksinių vestuvių sulaukė. Visi buvom

susirinkę. Štai čia nuotrauka, kur
mes, visi septyni vaikai, su tėveliais
nusifotografavome. Šiandien kaip
tik metai, kai nebėra brolio Vaclovo.
- Tėveliai laiko ilgas lazdas.
Kaip gražu! Tai stiprybės ir išminties simbolis, tiesa?
- Taip, padovanojo vyriausias sūnus. Kunigas, prieš paduodamas jas
tėveliams, pašventino. Beje, jau ne
tik mūsų tėvų, bet ir dviejų jų sūnų
auksinės vestuvės buvo. Ir mūsų su
Vytautu – taip pat, tik baliaus nedarėm. Taip ir keliauja tos lazdos iš
kartos į kartą.
- Gražu. Kiek metų sulaukė
Jūsų mamutė?
- 95 metų. Daug. Ir mūsų šeima
tais metais dar buvo visa, kartu dalyvavo šventėje trys seserys ir keturi broliai. 96-erių jau nebesulaukė
mamutė.
- Papasakokite, kiek turite vaikų, kokie jie, kuo užsiima?
- Užauginom dvi dukras. Edita
dirba mokytoja, o Asta – Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikose slaugytoja.
Asta studijavo šešerius metus. Edita
jau didelį pedagoginio darbo stažą
turi. Ji iki šiol dirba Jonavos rajono
Ruklos Jono Stanislausko mokykloje - daugiafunkciame centre su
pradinių klasių mokiniais, be to,
vadovauja įvairiems popamokinės
veiklos būreliams. Dukros dažnai
atvažiuoja, aplanko, pradžiugina.
Asta gražiai mezga. Daug savo
megztų šalikų man yra padovanojusi. Aš irgi iki šiol mezgu. Pamenu,
trečioj klasėj kai buvau, numezgiau
sesytėms vilnonius megztukus. Pirmąjį tai labai sunkiai sekėsi megzti.
Mamutė sakydavo: „Jei taip neišeina, tai mesk“. O man parodydavo
penkeriais metais vyresnė mergaitė,
kaip reikia, išardom kiek, pataisau,
ir antrą megztuką tai labai jau dailiai numezgiau. Editai labai patinka
knygas skaityt, o mes su Asta vis
mezgam. Riešines, pirštines, kojines mezgu. Kai reikia prie bitučių
nueiti, Asta padeda, nes vyras jau
nebegali: vakar ėjo, koja užsikabino
- ranką susimušė. Buvo metai, kai
net 10 avilių vyras laikė. Šiemet gal
tik viena bičių šeima beliko.
- Nuoširdžiai dėkoju už pokalbį!

Barbora ir Vitalijus Kajetai per auksines vestuves 1974 metais
su vaikais. Iš kairės stovi: Vladas, Ona, Stasys, Vanda, Jonas,
Janina, Vaclovas.

