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2 psl.
šiupinys
Automobiliai. Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centras
pirks du naujus automobilius, kurie bus skirti pacientams namuose
lankyti. Vienas automobilis kainuos ne daugiau kaip 24 000 Eur.
Automobiliai bus perkami, jei tam
pritars ketvirtadienį posėdžiausianti Anykščių rajono taryba.

Buvęs Seimo
narys nežino,
kas jo vardu
kūrė įstatymus

Ir paaukotas pakelis kruopų yra
parama

Andrius VITKŪNAS, Anykščių J. Biliūno gimnazijos anglų
kalbos mokytojas:
...„galimybė dalytis, nesvarbu kuo - turtu ar turimais gebėjimais, yra visų pirma dovana
aukotojui“...

Šiluma. Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės komisija paviešino kovo mėnesio šilumos kainų statistiką Lietuvoje. Kovo mėnesį mažiausia šilumos kaina yra
Utenoje (4,72 ct/kWh su PVM),
didžiausia – Biržų rajone (9,89 ct/
kWh su PVM). Anykščiuose šiluma kainuoja 7,46 ct/kWh.
Teatras. Kovo 23 dieną Varėnoje vykusioje mėgėjų teatrų
šventėje ,,Tegyvuoja teatras” ryškiausia sezono aktore Lietuvoje
pripažinta Audronė Pajarskienė
už Gaškienės vaidmenį Antano
Vienuolio dramoje ,,Prieblandoje”. Ryškiausia sezono nacionalinės dramaturgijos interpretacija
pripažinta Antano Vienuolio drama ,,Prieblandoje” (rež. Jonas
Buziliauskas).

5 psl.

3 psl.

3 psl.

Rajono tarpuvaldis tęsis iki gegužės
Būsima Anykščių rajono valdančioji dauguma pirmadienį sutarė, kad jiems tinka tiesiogiai išrinkto Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus pasiūlyta būsimosios Savivaldybės administracijos direktorės Ligitos Kuliešaitės kandidatūra.

Darbas. Pernai Anykščių rajono savivaldybės viešąjį pirkimą miesto gėlynams įrengti bei
prižiūrėti laimėjusi UAB „Josvainių gėlės“ dairosi darbuotojų.
Bendrovė į darbą priims gėlynų
priežiūros darbininkus.Gėlių daigelių pikiavimas, persodinimas,
priežiūra, jų laistymas – štai tokį
darbą anykštėnams siūloma dirbti
terminuotą laikotrapį, nuo balandžio mėnesio iki pat Visų Šventųjų dienos. Kiek gėlynų prižiūrėtojai uždirbs – neviešinama, tik
žadama, kad jiems prie algų bus
mokami ir priedai.
Prekyba. Audriaus Juškos ūkis
pradėjo prekybą šiltnamiuose užaugintais agurkais. Balandžio viduryje ūkis žada pradėti prekybą
pomidorais bei braškėmis. Kiek
kainuoja anykštietiški agurkai
–viešai neskelbiama. Respublikinė spauda rašo, kad pirmųjų šviežių agurkų kainos kai kur Lietuvoje verčia išsižioti...

Narbūčių liepos
tragedija:
ar mes blogesni
už okupantus?

Į Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas pretenduoja
,,valstietė“ Renata Gudonienė ir liberalė Veneta Veršulytė.
Penktadienį
konservatorių,
,,valstiečių“, socialdemokratų ir
liberalų atstovai dar kartą sės prie
derybų stalo. Viliamasi, kad penktadienį bus sutarta ir dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo posto ir bus pasirašyta koalicijos sutartis. Pirmadie-

nį realiausiomis pretendentėmis į
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas
buvo ,,valstiečių“ atstovė Renata
Gudonienė bei liberalė Veneta Veršulytė. Daugiau pretendentų į pavaduotojus pavardžių pirmadienį
nebuvo minima. Pasak išrinktojo

mero S.Obelevičiaus, pasirenkant
Anykščių savivaldybės administracijos diretoriaus pavaduotojo
kandidatūrą didelę įtaką turės ir
pačios būsimosios direktorės pageidavimai.
Priminsime, jog valdančioji
dauguma rajono taryboje turės 19

Deividas Dilys - atvirkščiųjų namų magnatas
Anykštėnas verslininkas Deividas Dilys stato jau ketvirtąjį
atvirkščiąjį namą. Vienas namų - šalia Anykščių, kitas - Druskininkų centre, trečias - pietų Anglijos Bormuto kurorte.

Deividas Dilys stato jau ketvirtąjį atvirkščiąjį namą.

Visi D.Dilio atvirkštieji namai
išoriškai panašūs, padaryti pagal
tą patį projektą. O vidaus interjeras kiekviename name individualus, sukurtas dizainerių.
Ketvirtąjį namą D.Dilys taip
pat stato Anglijoje, netoli Bormuto, privačiame nuotykių parke,
šis namas bus teminis, įrengtas
pasakos ,,Alisa stebuklų šalyje“
motyvais.
Lietuvoje atvirkštieji namai yra
naujiena, tačiau pasaulio jais nenustebinsi, todėl anykštėno ėjimas
į Anglijos rinką atrodytų įžūlus.
Visgi D.Dilys dėstė, kad tankiai
apgyvendintoje Pietų Anglijoje
yra šio atrakciono niša, todėl jis
pabandė ją užimti.
Pirmą atvirkščiąjį namą Anglijoje D.Dilys pastatė praėjusių

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
mandatų iš 25. Jau praėjusią savaitę buvo sutarta, kad vicemeru koalicija siūlys Anykščių socialdemokratų lyderį Dainių Žiogelį.
Pirmasis naujosios kadencijos
rajono Tarybos posėdis vyks balandžio 16-ąją. Tačiau S.Obelevičius
dėstė, kad pirmajame posėdyje
greičiausiai bus tik prisiekiama. Jo
teigimu, pagal dabartinį išaiškinimą nei vicemero, nei administracijos vadovų negalima skirti, neturint
STT pažymų, o pažymas užsakyti
gali tik rajono meras. Anykščių rajonas, žinia, dabar tikro mero neturi - S.Obelevičius, po Kęstučio
Tubio nušalinimo nuo pareigų, laikinai eina rajono vadovo pareigas.
S.Obelevičius ,,Anykštai“ sakė,
jog jeigu situacija nesikeis, jis teisę kreiptis dėl pažymų į STT įgis
tik po priesaikos. Balandžio 16-ąją
automatiškai nutrūks Savivaldybės
administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos ir jo pavaduotojo Ramūno Blazarėno įgaliojimai
ir rajonas, pagaliau gavęs nuolatinį
merą, nebeturės nuolatinių administracijos vadovų. Pirmajame
naujosios kadencijos rajono Tarybos posėdyje teks paskirti laikinąjį
Savivaldybės administracijos vadovą. Juo taps vieno iš Savivaldybės administracijos skyrių vedėjas,
kitaip tariant, asmuo, jau praėjęs
STT patikrinimo filtrą.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
metų lapkričio mėnesį ir kol kas
negalima vertinti, ar projektas
pasiteisino. Kurortinis Bormutas,
kaip ir visi vidutinių platumų kurortai, atgyja tik vasaromis, todėl
viščiukus derės skaičiuoti rudenį.
D.Dilio atvirkštieji namai - laikini statiniai. Su anglais, kaip, beje,
ir Druskininkų savivaldybe, sudarytos metinės sutartys - pasibaigus
terminui, sutartis arba pratęsiama,
arba namo savininkas išsiardo ir
susirenka savo atrakcioną.
D.Dilio Labirintų parko šalia
Anykščių sezonas bus atidarytas gegužės 11-ąją. Kiaurus metus veikia tik šalia parko esantis
atvirkščiasis namas. Gegužės 11ąją duris lankytojams atvers ir
,,Labirintų parko“ savitarnos restoranas.
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Projektavo vaikų žaidimų aikštelę, kurios nebus
Anykščių rajono savivaldybės administracija nutraukė pernai
spalį su UAB „Synergy Solutions“ pasirašytą 6 143 Eur vertės
projektavimo darbų sutartį dėl vaikų žaidimų aikštelės Anykščiuose, Šaltupio gatvėje. Sutartis su projektuotojais nutraukta šių
metų vasario pabaigoje po to, kai į Sveikatos apsaugos ministeriją kreipėsi nušalintasis Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis,
prašydamas ministeriją pateikti nuomonę dėl šios vaikų žaidimų
aikštelės atnaujinimo darbų.Sveikatos apsaugos ministerija nušalintojo Anykščių rajono mero K.Tubio raštą dėl Šaltupio gatvės vaikų žaidimų aikštelės atnaujinimo gavo šių metų sausio 17
dieną, praėjus beveik keturiems mėnesiams nuo to laiko, kuomet
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka pasirašė vaikų žaidimų aikštelės projektavimo
darbų sutartį su viešąjį pirkimą laimėjusia UAB „Synergy Solutions“.
Sprendžiant iš Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus A.Gališankos UAB
„Synergy Solutions“ spalį pasirašytos sutarties detalių, per beveik
keturis mėnesius Šaltupio gatvės
vaikų žaidimų aikštelės projektavimo darbai turėjo įsibėgėti.Statinio projektiniai pasiūlymai pagal
sutartį turėjo būti parengti per 30
dienų nuo sutarties pasirašymo,
statinio projektavimo užduotis –
per 60 dienų.
Sausio 17 dieną Sveikatos apsaugos ministerijai išsiuntęs užklausą
dėl Šaltupio gatvės vaikų žaidimų

aikštelės atnaujinimo, Anykščių
rajono meras K.Tubis atsakymo
iš Sveikatos apsaugos ministerijos
sulaukė sausio 31 dieną, kuomet
dėl įtarimų prekyba poveikiu buvo
jau nušalintas nuo pareigų.
Sveikatos apsaugos viceministro Algirdo Šešelgio rašte išaiškinta, kad vaikų žaidimų aikštelės
Šaltupio gatvėje ne tik negalima
atnaujinti, tačiau ir neatnaujintos
eksploatuoti, kol neužtikrinti Higienos normoje numatyti reikalavimai. Anot A.Šešelgio, vaikų žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos
ne arčiau kaip 10 m nuo gatvės.

spektras

Šalia Šaltupio gatvės 12-ojo namo esanti vaikų žaidimų aikštelė
dažniausiai būna tuščia.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
Riziką vaikų saugai esą galima
mažinti vaikų žaidimų aikštelę aptveriant tvora.
„Tačiau pastebėtina, kad, aptveriant žaidimų aikštelę, nėra mažinama transporto priemonių skleidžiama oro tarša, todėl Higienos
normoje yra nustatytas minimalus
atstumas nuo žaidimų aikštelės
iki gatvių, automobilių stovėjimo
aikštelių, kuris turi būti išlaikomas
nepriklausomai nuo to, ar žaidimų
aikštelė yra aptveriama“, - rašoma
Sveikatos apsaugos viceministro
rašte.
Ką reikėtų daryti su Šaltupio
gatvės vaikų žaidimų aikštele,

Anykščių rajono savivaldybė praėjusių metų vasarą klausė gyventojų.Siūlytos ir alternatyvos – vietoje
jos įrengti automobilių stovėjimo
aikštelę ar žaliąją veją.
Tuomet anykštėnų nuomonės
dėl šios vaikų žaidimų aikštelės
išsiskyrė. Vieni pastebėjo, kad joje
retai mato žaidžiančius vaikus ir
savivaldybės investicijas vadino
lėšų švaistymu, kiti pageidavo, kad
vaikų žaidimų aikštelės vietoje reikėtų įrengti automobilių stovėjimo
aikštelę, suoliukus pasisėdėjimui,
žaliąją veją.
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Anykščiuose „Maisto bankui“ paaukota beveik 4,5 tūks. Eur
Kovo 23-24 dienomis Lietuvoje vykusi pavasarinė „Maisto banko“ akcija, pasak jos organizatorių, pasižymėjo itin aktyviu aukojimu. Anykščiuose per dvi akcijos dienas surinkta labdaros už
4 461,44 Eur.
Šį pavasarį „Maisto banko“ akcijoje dalyvavo 5 Anykščių rajone
esančios socialines paslaugas teikiančios įstaigos. VšĮ „Anykščių
jausmų rato“ savanoriai, paramą
rinkę „MAXIMOJE, surinko 1 296
vienetus produktų, kurių vertė 1
537,61 Eur. Šiame prekybos centre

buvo paaukota 317 kartų, o vidutinė aukotojo krepšelio vertė sudarė
4,85 Eur.
Labdaros ir paramos fondo
„Prieglobstis“ savanoriai „dirbo“
„Norfoje“ (Vilniaus g.). Čia buvo
surinkta 448 vienetai produktų, o
jų vertė – 522,21 Eur. Paaukota

buvo 205 kartUS, o vienos aukos
vidutinė vertė – 2,55 Eur.
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro atstovai buvo įsikūrę „Norfoje“ (Žiburio g.). Čia
gauta 851 vienetas prekių, kurių
vertė sudarė 1 005,86 Eur. Paaukota buvo 289 kartus, vidutinė aukojamo krepšelio vertė – 3,48 Eur.
Anykščių šv. Mato bažnyčios
Carito atstovai aukas rinko „Norfoje“ (Vilniaus g.). Šiai organizacijai žmonės paaukojo 503 viene-

tus prekių, jų vertė – 570,72 Eur.
Paaukota buvo 189 kartus, vieno
aukotojo krepšelio vidutinė vertė
– 3,02 Eur.
Anykščių rajono socialinių paslaugų centro savanoriai aukas rinko
„IKI“ prekybos centre. Šioje parduotuvėje buvo surinkti 757 vienetai produktų, kurių vertė 826,74
Eur. Paaukota 306 kartus, vieno
krepšelio vidutinė vertė – 2,7 Eur.
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Pernykštės žolės degintojams gresia solidžios baudos
Praėjusį savaitgalį įsivyravus saulėtiems ir šiltiems orams,
Anykščių rajone masiškai buvo deginamos pievos. Ugniagesiai
pernykštę žolę gesino ne tik rajono kaimuose, bet ir Anykščių
mieste.
Šeštadienį Svėdasų seniūnijos
Moliakalnio kaime išdegė apie 50
arų pievos, Kavarsko seniūnijos
Pumpučių kaime – 40 arų pievos,
Narbutų kaime – išdegė apie 100
arų pievos.
Ugnis plaikstėsi ir pačiuose
Anykščiuose – Žiburio gatvėje išdegė 30 arų žolės.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnai

Temidės svarstyklės
Vairuotojas. Kovo 22 dieną,
apie 10.20 val., Kavarsko seniūnijos Plotų viensėdyje UAB ALKURAS neblaivus (nustatytas
2,17 prom. girtumas) darbuotojas
(g. 1965 m.), gyvenantis Skuode,
Šatrijos g., vairavo ekskavatorių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Keliautojas. Tą pačią dieną ,
apie 20.15 val., Kavarsko seniūnijos Pumpučių kaime, kelio Radiškis – Anykščiai – Rokiškis 9,6
km. sustabdyto automobilio VW
GOLF vairuotojui (g. 1989 m.),

įspėja, kad draudžiama sugrėbtas
(surinktas) žolės, nendrių, nukritusių medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės augalinės kilmės atliekų krūvas deginti
miestuose ir miesteliuose, miške,
aukštapelkėse, durpingose vietose
ar vietovėse, esančiose arčiau nei
100 metrų nuo miško.
Draudžiama deginti nenupjautą
žolę ir ražienas, nes liepsnos gali
gyvenančiam Anykščių seniūnijos Naujųjų Elmininkų kaime, nustatytas 2,30 prom. girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Tyrimas. Kovo 24 dieną, apie
08.00 val., Svėdasuose, Vilniaus
g., patikrinimui sustabdyto automobilio AUDI 80 AVANT vairuotojui (g. 1985 m.), gyvenančiam
Narbučių kaime, nustatytas 2,22
prom. girtumas. Vyras po apklausos paleistas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Užpuolimas. Kovo 23 dieną,
apie 21.10 val,. Anykščiuose, J.
Biliūno g., viešoje vietoje, nepa-

persimesti į miškus, gyventojų sodybas. Augalinės kilmės atliekas
galima deginti tik sugrėbtas (surinktas) į krūvas ir ne arčiau nei
30 metrų nuo pastatų.
Administracinių nusižengimų
kodekse, pagal 286 straipsnį dėl
aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimo už sausos žolės, nendrių,
nukritusių medžių lapų, šiaudų,
laukininkystės ir daržininkystės
atliekų deginimą, numatyta administracinė atsakomybė ir gali būti
skiriama nuo 30 iki 230 eurų bauda, o juridinių asmenų vadovams
ar kitiems atsakingiems asmenims
– nuo 60 iki 300 eurų.

Be to, vengimas imtis priešgaisrinės apsaugos priemonių,
pastebėjus savo žemėje ražienų
ar nesugrėbtų (nesurinktų) šiaudų
gaisrą, gali užtraukti baudą žemės
savininkams, naudotojams ir valdytojams nuo 30 iki 170 eurų.
Ražienų, nenupjautų ir nesugrėbtų (nesurinktų) žolių, nendrių,
javų ir kitų žemės ūkio kultūrų
deginimas užtraukia baudą asmenims nuo 50 iki 300 eurų, juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims – nuo 120
iki 350 eurų.

žįstamas vaikinas iškeikė vyrą (g.
1974 m.) necenzūriniais žodžiais,
spyrė į nugarą ir į veidą. Anykščių
ligoninėje vyrui nustatytas veido
sutinimas bei nosikaulio lūžis.
Įtariamasis nenustatytas, iš įvykio
vietos pasišalino. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

17.05 val., namuose Kavarsko
seniūnijos Dabužių I kaime konflikto metu neblaivus (nustatytas
3,03 prom. girtumas) vyras (g.
1986 m.) smurtavo prieš neblaivią
(nustatytas 2,75 prom. girtumas)
moterį (g. 1989 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Mirtis. Kovo 24 dieną, apie
16.00 val., Skiemonių seniūnijos
Želtiškių kaime, Želtiškių g., ant
kelio buvo rastas vyro (g. 1979
m.) kūnas, šalia kūno rastas neapgadintas dviratis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai
nustatyti.
Smurtas. Kovo 22 dieną, apie
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Konfliktas. Kovo 22 dieną,
apie 11.00 val., sodybos Kurklių
seniūnijos Gudelių kaime kieme
kilusio konflikto metu neblaivus
(nustatytas 1,69 prom. girtumas)
vyras (g. 1970 m.) smurtavo prieš
sesers vyrą (g. 1961 m.). Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Tymai. Lietuvoje plintant tymams, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centras (ULAC) pirmadienį informavo, kad centro sandėlyje yra per
30 tūkst. tymų, epideminio parotito ir raudonukės vakcinos dozių.
Kaip praneša ULAC, vakcinos
skirtos vaikams, tačiau ta pačia
vakcina skiepijami ir suaugusieji.
Primenama, kad vaikai ir kontaktą su sergančiuoju turėję asmenys
nuo tymų skiepijami nemokamai.
Lietuvoje šiemet iš viso užregistruoti 242 tymų atvejai. Daugiausiai – 125 – jų registruota Kaune,
Vilniuje – 23 atvejai.
Stipendijos. Užsienyje mokslus
baigusiems ir norintiems į Lietuvą
grįžti mokslininkams bus teikiamos specialios verslo stipendijos,
pirmadienį paskelbė Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija. Ji teigia, kad startavo nauja verslo iniciatyva, skirta finansiškai skatinti
užsienyje doktorantūrą baigusius
lietuvius, norinčius grįžti dirbti
Lietuvos universitetuose. Norintiems į Lietuvą parvykti akademikams Mariaus Jakulio Jason (MJJ)
fondas siūlo trejus metus mokėti
stipendiją, kuri prisidėtų prie atlyginimo.
Atidėjo. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pirmadienį
pranešė, kad iki liepos atidėjo naują
kompensuojamųjų vaistų skyrimo
tvarką. Nuo kovo galiojusi tvarka
sulaukė daug kritikos iš pacientų
atstovų, kad automatiškai skiriant
pigiausius vaistus buvo apribota ligonių galimybė patiems pasirinkti
medikamentus. „Įvertinę viešoje
erdvėje kilusias reakcijas dėl nuo
kovo 1 dienos įsigaliojusios naujos
kompensuojamųjų vaistų skyrimo
tvarkos, nusprendėme prailginti
pereinamąjį laikotarpį dar keliems
mėnesiams – iki liepos 1 dienos“, –
feisbuke parašė A. Veryga.
Paleistas. Teisėjų korupcijos byloje įtariamas advokatas Drąsutis
Zagreckas paleistas į laisvę, pirmadienį pranešė portalas 15min.lt.
Nors prieš kelias dienas D. Zagreckas teismo sprendimu buvo suimtas dar mėnesiui, Generalinė prokuratūra patvirtino, kad kardomoji
priemonė buvo pakeista į švelnesnę. „Jam paskirtas namų areštas.
Motyvas toks, kad išnyko suėmimo
taikymo pagrindai“, – sakė prokuratūros atstovė Rita Stundienė.
Dėl advokato suėmimo sprendęs
teisėjas Mindaugas Striaukas yra
sakęs, kad D. Zagreckas yra linkęs
bendradarbiauti su bylos tyrėjais,
pradeda duoti parodymus.
Spaudimas. Britų ministrė pirmininkė Theresa May jaučia didelį
spaudimą atsistatydinti, kad būtų
rasta išeitis iš „Brexit“ aklavietės ir
užtikrinta parama jos „skyrybų“ su
Europos Sąjunga susitarimui. ES
sutikus atidėti Jungtinės Karalystės išstojimą viliantis, kad aklavietėje atsidūrę jos politikai galės rasti
krizės sprendimą, Th. May sušaukė skubų vyriausybės pasitarimą.
Geriausiai perkamas Britanijos laikraštis „The Sun“ padidino spaudimą Th. May pirmajame puslapyje
išspausdintu raginimu atsistatydinti: „Laikas baigėsi, Theresa.“
Streikas. Gruzijoje socialiniai
darbuotojai pirmadienį paskelbė
streiką, reikalaudami pagerinti
darbo sąlygas ir bent trečdaliu padidinti atlyginimus.
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spektras
Laikas. Lietuvai rengiantis įvesti
vasaros laiką, šalies valdžia tikisi, kad
tai bus vienas paskutinių kartų sukiojant laikrodžius. Laikas valanda į priekį bus pasuktas naktį iš šeštadienio į
sekmadienį, tai yra iš kovo 30-osios į
31-ąją. Vasaros laikas galios septynis
mėnesius – iki spalio pabaigos. Lietuva laikrodžius sukioja pagal Europos
Sąjungos (ES) taisykles, tačiau pastaraisiais metais bendrijoje svarstoma to
atsisakyti. Kovą Europos Parlamento
Transporto ir turizmo komitetas pasiūlė laiko sukiojimą stabdyti nuo
2021 metų.
Televizija. Lietuvoje transliuojamas „TVP Polonia“ kanalas šiemet
turėtų pakeisti pavadinimą į „TVP
Wilno“, o programos tinklelyje nuo
rudens turėtų atsirasti speciali Lietuvoje gyvenantiems lenkų kalba
kalbantiems žmonėms skirta 15-os
minučių informacinė laida. Praėjusią
savaitę Varšuvoje Lenkijos visuomeninė televizija TVP pasirašė sutartį su
Lenkijos užsienio reikalų ministerija.
Pasak TVP atstovo Miroslavo Ciunovičiaus, naujoji informacinė laida
lenkų kalba kuriama kaip atsvara rusiškai propagandai.
Vieta. Pirmojo pritarimo Seime sulaukė Vyriausybės siūlymas įpareigoti
už lytinius nusikaltimus prieš nepilnamečius teistus asmenis pranešti savo
faktinę gyvenamąją vietą. Tokiam
projektui pritarta bendru sutarimu,
toliau jį svarstys Seimo komitetai.
„Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus turi ypatingą pobūdį. Moksliniais
tyrimais nustatyta, kad asmenys, padarę lytinius nusikaltimus, yra linkę
juos pakartoti“, – teigiama projektą
rengusios Vidaus reikalų ministerijos
aiškinamajame rašte. Pataisos numato, kad už nepilnamečio išžaginimą,
tvirkinimą, seksualinę prievartą, įtraukimą į prostituciją, disponavimą vaikų pornografija teistas asmuo, išvykdamas iš savo gyvenamosios vietos
ilgiau nei septynioms paroms, turėtų
apie tai pranešti policijai.
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Buvęs Seimo narys nežino,
kas jo vardu kūrė įstatymus
Buvęs Seimo narys, į Anykščių rajono tarybą per šio pavasario
savivaldos rinkimus išrinktas Darbo partijos Anykščių skyriaus
pirmininkas Ričardas Sargūnas trečiadienį politinės korupcijos
bylą nagrinėjusiame teisme liudijo dėl vieno įstatymo projekto,
kuris buvo registruotas jo vardu.
Atsiskaitymo grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projektas
buvo registruotas 2015 metų pavasarį.
Tačiau buvęs Darbo partijos atstovas pareiškė teismui nežinantis,
kas parengė įstatymo projektą.
„Kadangi mano buvo parašas,
tada kilo klausimas, kad čia lyg
mano kūryba“, – sakė eksparlamentaras.
Pasak jo, „darbiečių“ frakcijoje
buvo įprasta, kad per posėdžius
buvo pristatomi įstatymų projektai, o iniciatyvas remiantys Seimo
nariai po jais pasirašydavo.
„Čia ne vienas atvejis būna, kada
frakcijos posėdžio metu yra teikiami projektai, tai tas Seimo narys,
kuris daugiau pasigilina, paskaito,
jis pasirašo. Tai čia nėra prievartos“, – kalbėjo R. Sargūnas.
Anot politiko, projektą pasirašyti galėjo pasiūlyti tuo metu
frakcijos rytiniam posėdžiui pirmininkavęs „darbietis“. Pasak jo, tuo
metu frakcijai vadovavo Kęstutis
Daukšys.
Buvęs Seimo narys teisme teigė
nepažįstantis byloje kaltinamo bu-

komentarai

vusio „MG Baltic“ viceprezidento
Raimondo Kurlianskio ar kurio
nors kito verslininko iš šio koncerno. Jis pridūrė nejautęs įtakos,
skatinimo ar korupcinio poveikio
pasirašyti po įstatymo projektu.
Bylos medžiagoje užfiksuota,
kad R. Kurlianskis 2015 metų rudenį paprašė kyšio ėmimu kaltinamą buvusį liberalų lyderį Eligijų
Masiulį balsuoti už atsiskaitymo
grynaisiais ribojimo įstatymą. Politikas pažadėjo savo balsą atiduoti.
R. Sargūnas teigė su E. Masiuliu
apie įstatymo projektą nekalbėjęs.
„Kadangi skirtingi požiūriai,
skirtingi interesai, artimiau nebendravom“, – kalbėjo „darbietis“.
Įstatymo projektą taip pat buvo
pasirašęs socialdemokratas Artūras Skardžius. Šis politikas teismui
liudys vėliau trečiadienį.
Per apklausą ikiteisminiame tyrime R. Sargūnas pavadino A. Skardžių arogantišku žmogumi ir teigė,
kad jie artimai nebendradarbiavo.
Politinės korupcijos byloje koncerno „MG Baltic“ buvęs viceprezidentas R. Kurlianskis yra kaltinamas davęs kyšius politikams už

Liudydamas politinės korupcijos byloje, buvęs parlamentaras
Ričardas Sargūnas pasakojo apie gana keistus jo darbo metodus
Seime.
koncernui naudingų sprendimų
priėmimą.
Kaltinamieji kaltės nepripažįsta
ir teigia, kad tyrimas buvo vykdomas tendencingai.
Byloje be R. Kurlianskio ir E.
Masiulio korupcija kaltinami buvęs Seimo narys Šarūnas Gustainis
ir eksparlamentaras, buvęs „darbietis“ Vytautas Gapšys. Seimo
narys Gintaras Steponavičius kaltinamas piktnaudžiavimu, nesant
kyšininkavimo požymių.
Kaltinimai byloje oficialiai pateikti ir pačiam koncernui „MG
Baltic“, Darbo partijai bei Liberalų

Vizitas. Šįmet planuojamas Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno
vizitas į Rusiją, pirmadienį patvirtino
Kremlius. „Žinote, kad apie Šiaurės
Korėjos vadovo kelionę į Rusijos federaciją kalbama seniai. Kai tik bus
konkrečiai susitarta dėl susitikimo
vietos, laiko ir pobūdžio, pateiksime
jums atitinkamą informaciją“, – sakė
prezidento Vladimiro Putino atstovas
spaudai Dmitrijus Peskovas. Tai jis
sakė atsakydamas į klausimą, ar iš
tiesų dar šįmet planuojamas Šiaurės
Korėjos lyderio vizitas į Rusiją.
Rekomenduoja. Keliaujantiems
į Ukrainą dėl šalyje esančio tymų
protrūkio patariama būti pasiskiepijus nuo šios infekcinės ligos, skelbia
Užsienio reikalų ministerija (URM).
„Dėl tymų protrūkio Ukrainoje rekomenduojama keliaujantiems į šalį būti
pasiskiepijusiems nuo tymų. Ilgalaikį
atsparumą užtikrina tik dvi skiepų dozės“, – skelbiama URM konsulinėje
informacijoje.

-BNS

Gera reikia
daryti kasdien

misija, mažas geras, gražus poelgis,
tuo ir Lietuvoje bus geriau gyventi,
tuo ir Anykščiuose bus šviesiau.

Skurdą mažina
tik darbas

Dijana PETROKAITĖ, Anykščių kultūros centro direktorė:
- Šiemet nedalyvavau „Maisto
banko“ akcijoje“. Aš tiesiog turiu
kelis žmones, kuriems padedu nuolat. Tačiau net neabejoju, kad tokios
akcijos ir veiksmingos, ir reikalingos.
Aš esu iš tų žmonių, kurių masinės akcijos nelabai vilioja. Pavyzdžiui, retai dalyvauju akcijoje „Darom“ – aš kasdien pakeliu šiukšlę,
jeigu ją pamatau. Specialios dienos
man tam nereikia, tai lygiai taip pat
ir su labdara, pagalba... Iš tiesų, man
labai gera dalytis, jeigu aš galiu praskaidrinti, pagerinti kažkieno kasdienybę, man tai suteikia labai daug
džiaugsmo. Apskritai, kuo daugiau
optimizmo, pakantumo ir gerų darbų kasdien – nebūtinai tai turi būti

-ANYKŠTA

Ir paaukotas pakelis kruopų yra parama

Statistikos duomenimis, kas penktas Lietuvos gyventojas gyvena žemiau skurdo ribos. Praėjusį
savaitgalį Lietuvą suvienijo „Maisto banko“ akcija, kurios metu šalies prekybos centrų lankytojų
buvo prašoma nupirkti produktų vargingiau gyvenantiems žmonėms. Panašios akcijos dažniausiai
organizuojamos prieš šventes, kad skurdžiau gyvenantieji bent porą kartų per metus atsisėstų prie
gausesnio stalo.
„Anykšta“ savo pašnekovų klausė, ar pakelis kruopų, miltų, konservų dėžutė yra apčiuopiama
Statistika. Dėl kyšininkavimo
parama? Ar jie patys dalyvauja panašiose akcijose? O gal skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęsskandalo Lietuvoje smarkiai smuko
pasitikėjimas teismais, rodo nauja tančiųjų reikalas:
apklausa. Kovo mėnesį teismų sistema pasitikėjo 15,8 proc. apklaustųjų
– 11,4 procentiniais punktais mažiau
nei vasarį, atskleidė „Vilmorus“ apklausa, kurią skelbia „Lietuvos rytas“.
Nepasitikinčiųjų teismais išaugo dvigubai – nuo 21 proc. iki 43 proc.

sąjūdžiui.
R.Sargūnas Seimo nariu buvo
2012 – 2016 metais. Dar kartą parlamentaru tapti jis siekė pasibaigus
kadencijai, tačiau nesulaukė rinkėjų palaikymo. R.Sargūnu rinkėjai
nepatikėjo ir 2017 metais surengtuose pakartotiniuose rinkimuose
į Seimą.
Per šį pavasarį vykusius savivaldos rinkimus iš Darbo partijos
kandidatų į Anykščių rajono tarybą pateko vos vienas šios partijos
atstovas – pats R.Sargūnas.

Reikia padėti
arčiausiai
esantiems

pasaulį, pamaitinti badaujančius
Afrikos vaikus. Tai nėra blogai, bet
pamatyti ir padėti šalia esančiam –
štai mūsų visų prioritetas. Bet koks
dėmesys jau yra pagalba.
Ir mūsų paaugliams būtų labai
„sveika“ kokiai močiutei išvalyti
langus, išplauti grindis ar nunešti
savo iškeptą pyragą... Manau, užaugtų tikrai brandesnės asmenybės.

Dėl ko vadinamės žmonėmis
Andrius VITKŪNAS, Anykščių J. Biliūno gimnazijos anglų
kalbos mokytojas:

Kristina KIAUŠAITĖ, anykštėnė:
Audronė BEREZAUSKIENĖ,
bibliotekininkė:
- Esu iš tų žmonių, kuriuos pagalbos akcijos visada pagauna. Jei
tai vyksta per televiziją, aš neatidėliodama imu telefoną į rankas ir
skambinu nurodytu numeriu atiduodama paramą.
Savaitgalį pirkau produktus ir
atidaviau Maisto bankui. Tikiu
žmonių gerumu. Jei nors kuo gali
padėti, padėk. O ar tai padeda sumažinti skurdą, nežinau. Skurdą
gali sumažinti tik darbas. Žmonės turi dirbti ir užsidirbti, tada ir
skurdo nebus.

- Tokios akcijos leidžia mums
šiek tiek sustoti nuo nepaliaujamo
lėkimo ir prisiminti, jog visai šalia
– gal net kitame bute ar name – gyvena žmogus, kuris ne visada turi
ką pasidėti ant stalo. Nupirkdami
maisto produktų dalijamės ne tik
pinigais, bet ir laiku. O jis, beje, nė
kiek ne mažiau vertingas. Smagu,
kad žmonės lieka neabejingi skurstantiems... Atsidurti kitoje „barikadų“ pusėje labai lengva – niekada
nežinai, ką tau gyvenimas ruošia.
Aš savo „kailiu“ patyriau, ką reiškia ne tik duoti, bet ir gauti. Tai nepaprasta patirtis ir išgyvenimai...
Kartais esam pasiryžę gelbėti

- Tokiose akcijose dalyvauju visuomet, kai jos tik vyksta, tačiau
ir tuomet, kai jų nėra, stengiuosi
nors kuo nors pašelpti to reikalingus žmonės. Nors tenka girdėti
manančių, kad tokios akcijos nieko
nepakeis, ne visi jos metu produktus gaunantieji jų iš tiesų stokoja ar
juos apskritai vertina, tačiau manau,
kad galimybė dalytis, nesvarbu kuo
- turtu ar turimais gebėjimais, yra
visų pirma dovana aukotojui, nes
taip tampame geresni, suvokiame,
kad dar turime dėl ko vadintis žmonėmis.

- ANYKŠTA
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Meno mėgėjų kolektyvuose mažėja dalyvių
Anykščių kultūros centrui 2018-ieji metai buvo „išskirtinai
įsimintini ir darbingi“, praėjusių metų veiklos ataskaitoje teigia
Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė. Tarp įsimintiniausių įvykių minima užbaigta Anykščių kultūros centro
pastato renovacija bei bendradarbiavimas su Anykščiuose premjerinį spektaklį stačiusiu Lietuvos nacionaliniu dramos teatru.
Ataskaitoje skelbiamos ir ne itin džiugios žinios – pernai kultūros
centro kaimo skyriuose mažėjo dalyvaujančių meno mėgėjų kolektyvuose, o didžioji dalis įstaigos darbuotojų neturėjo aukštojo
išsilavinimo.
Ataskaitoje skelbiama, kad
Anykščių kultūros centro skyrių
meno mėgėjų kolektyvų dalyvių
skaičius nuo 401 pernai mažėjo
iki 356 dalyvių. Dešimčia dalyvių
meno mėgėjų kolektyvuose sumažėjo ir pačiuose Anykščiuose.
2018 metais Anykščių kultūros
centre veikė 20 mėgėjų meno kolektyvų, kuriuose dalyvavo 291
anykštėnas, bei 6 klubai su 119
dalyvių. Kaimų skyriuose veikė 40
mėgėjų meno kolektyvų.
Anot D.Petrokaitės, 2018 metais Anykščių kultūros centre bei
jo skyriuose buvo 60,5 pareigybių,
kurias užėmė 67 darbuotojai. Iš jų
– tik 25 su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu.
„Užbaigti pastato renovacijos
darbai leido atidaryti erdves ir naujoms veikloms. Kovo mėnesį kartu
su šalyje žinomu ir populiariu festivaliu „Kino pavasaris“ startavo ir
renginiai naujoje kino salėje. Iš to,
kad per tris festivalio savaites (parodyti 22 kino filmai), apsilankė
beveik 1000 žiūrovų, nesunku suprasti, kad į Anykščius grįžta kinas.
Iš viso per 2018 metus kino salėje
įvyko 450 kino seansų, kuriuos žiū-

savaitgalio diskusija

rėjo 7615 žiūrovų. Džiaugiamės,
kad Anykščių kino ekraną filmai
pasiekia drauge su nacionalinėmis
ir pasaulinėmis filmų premjeromis,
o tai sudaro galimybę formuoti
naujausių kino filmų repertuarą”,
- rašo D.Petrokaitė, ataskaitoje
neužsimenanti apie kokias nors
investicijas kultūros centro kaimų
skyriuose.
Anykščių kultūros centro darbuotojams pernai didelį įspūdį
paliko galimybė bendradarbaiuti
kartu su Lietuvos nacionaliniu dramos teatru.
,,Galime didžiuotis, kad teko
dirbti ir su profesionalaus teatro
kūrybine komanda. Spalio pradžioje mūsų Kultūros centre išleista Lietuvos nacionalinio teatro
premjera, sulaukusi nacionalinės
žiniasklaidos dėmesio, pritraukusi
gausų žiūrovų būrį iš visos Lietuvos, buvo gera patirtis ir mums,
čia dirbantiems.. Džiugu, kad
mūsų nuoširdžios pastangos neliko
nepastebėtos ir svečių”, - džiaugiasi ir didžiuojasi Anykščių kultūros
centro direktorė D.Petrokaitė.
Per 2018 metus Anykščių kultūros centras ir jo skyriai iš viso

surengė 1042 renginius. Kai kurie
kolektyvai aktyviai dalyvavo renginiuose ir už rajono bei Lietuvos
ribų.
,,Džiugu, kad praėjusiais metais
Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai aktyviai dalyvavo regioniniuose ir respublikiniuose konkursuose bei apžiūrose. Praėję metai
buvo pažymėti Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio vardu, todėl ir
iškiliausi renginiai bei kultūrinės
akcijos buvo skirtos šiam jubiliejui. Žinoma, ryškiausias įvykis visai Lietuvai buvo šimtmečio Dainų
šventė „Vardan tos...“ Vilniuje,
kurioje sėkmingai, įveikę visus atrankos etapus, dalyvavo 12 mūsų
mėgėjų meno kolektyvų.
2018 m. vienas ryškiausiai kuriančių bei gastroliuojančių po šalį
ir užsienį buvo AKC teatras (režisierius Jonas Buziliauskas). Anykščių rajone bei išvykose per metus
parodyti 44 spektakliai. Kolektyvas dalyvavo teatrų festivaliuose
užsienyje: Maroke, Juodkalnijoje,
Ukrainoje, Baltarusijoje.
Tautinių šokių kolektyvas „Gojus“ ( vadovė Jūratė Uselienė ) dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Gruzijoje, Vokietijoje, Latvijoje.
2018 metais respublikiniame tautinių šokių kolektyvų konkurse „Iš
aplinkui“ savo amžiaus kategorijoje šis kolektyvas užėmė garbingą
2-ą vietą.
Koncertinių kelionių dosnūs
metai buvo ir folkloro ansambliui
„Valaukis’’ (vadovė Regina Stumburienė). Per metus surengti 23
koncertai, vykdytos edukacinės
programos. Manau, kad krašto kultūros istorijoje išliks ir įgyvendinta

Langų užkalimas laukia:
„Rajone per kokius 5 metus,
manau,liks tik Kavarsko bei Troškūnų mokyklos, na o Anykščių
mieste liks dvi mokyklos - tai
Vienuolio ir Biliūno, o Baranausko uždarys bei užkals langus, nes
ši mokykla jau taip nebetvarkoma,
kaip kitos dvi, o svarbiausia vaikų

tautos balsas
Kuomet vyksta elektros tinklų
darbai ir žmonės valandą ar tris
turi pakentėti be elektros srovės,
ESO atsiunčia žinutę, mandagiai
įspėja, atsiprašo dėl suteikiamų
nepatogumų. Neblogas santykis su
klientu. Visai kitaip elgiasi rajono
valdžia bei kai kurių savivaldybės
organizacijų ryšių su visuomene
tarnybos. Svėdasiškiai visai žiemai
palikti be viešosios pirties, tačiau
niekas nei įspėja, nei apgailestauja
dėl nepatogumų.

kolektyvo ir vadovės idėja 100mečio Lietuvai, kai Miesto šventės metu A.Baranausko „Anykščių
šilelį“ giedojo gerokai per 100
anykštėnų ir miesto svečių”, - ataskaitoje rašo D.Petrokaitė.
Iš Anykščių rajono Savivaldybės
biudžeto Anykščių kultūros centrui 2018 metais buvo skirta 756,7
tūkst. Eur. 2018 metais už pateiktus projektus Anykščių kultūros

Kokia ateitis laukia rajono mokyklų?

Šią savaitę posėdžiausiančiai Anykščių rajono tarybai pateiktas sprendimo projektas dėl Kurklių
Stepono Kairio pagrindinės mokyklos reorganizacijos. Mokyklą siūloma prijungti prie Anykščių
Antano Baranausko pagrindinės mokyklos. Tokiu būdu Kurkliuose liktų mokyklos skyrius.
Ką manote apie Anykščių rajono mokyklų reorganizavimą? Kokius matote to pliusus ir minusus?
Gal pokyčių reikia ir kitose rajono mokyklose?
ATEITIS TOKIA: „Nebus vaikų - nereikės ir mokyklų. Per visą
Lietuvą 6000 mokytojų jau šiandien nereikalingi. O vaikų nebus
todėl, kad Anykščių rajonas per
nukurortinimus išvarė savo jaunimą į emigraciją. Ką pasėjo nevykusi valdžia - tą dabar ir pjauna!”

Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė pernai
Lietuvos Kultūros centrų asociacijos ataskaitinėje konferencijoje 4 metų kadencijai buvo perrinkta asociacijos viceprezidente.

nebėra, jų vis mažėja, o jei gimsta
Anykščių rajone, tai nemaža dalis
tėvų su laiku emigruoja į užsienį
arba į didesnius Lietuvos miestus, tai ir išsiveža savo vaikus. Na
ir dar anksčiau ar vėliau uždarys
polikliniką bei ją perkels į ligoninę ir taip mieste padaugės pastatų
vaiduoklių, kuriuos anksčiau ar
vėliau turės nugriaut. Beje, dabar
Anykščių bei rajono mokyklose
mokosi kažkur 2059 mokiniai, o
kasmet mokinių sumažėja daugiau
nei 100. Ir dar pats prisimenu, kad
kažkur prieš 20 metų Baranausko
mokykloje mokėsi 1200 mokinių,
tad jau dabar pilnai užtektu dviejų
miesto mokyklų, tik reikėtų kaž-

kaip iš rajono suvežiot mokinius.
Na ką - Anykščiai ir toliau sparčiai
nyksta, kas ten žino, jei taip ir toliau, tai po kokių 10 metų panaikins ir Anykščių savivaldybę su
visa valdžia bei valdys iš Utenos,
o dar vėliau - Europos Sąjungos
paliepimu gal ir Lietuvą visai panaikins, kaip neefektyvią valstybę,
mažinant valdymo kaštus, bei prijungs prie kokios Lenkijos ir bus
kokia nors autonominė Lenkijos
vaivadija. Tad tokios tokelės.”
Socdemo prašymas: „Net jei ši
mokykla virstų tik užkaltų langų ir
griuvėsių krūva, labai prašau: palikite
jai signataro Stepono Kairio vardą!!! “

Pirties vizijos...
Senutėlės, istorinės ir labai neblogos visuomeninės pirties Svėdasuose remontai pradėti prieš pat
Šv. Kalėdas, o gal dar anksčiau,
mat jau praėjo tiek laiko, kad sunku
tiksliai ir beatminti. Niekas neįspėjo, tiesiog vieną šeštadienį panorę
nusiprausti, pasikaitinti, atvykę į
pirtį žmoneliai pabučiavo spyną
ir sužinojo, kad pirtis atsidūrė remonto padėjime. Žinia liaudiškais
kanalais paplito po kraštą. Rimtas
paslaugos teikėjas būtų paskleidęs

informaciją kaip dera, gal net pasiūlęs, kur žmogus remontų metu
galėtų gauti panašią paslaugą ir
kada pirtis vėl veiks.
Kaip kokie gandonašos elgėsi
ir į Svėdasus pateikti darbų ataskaitos atvykę Anykščių rajono
administracijos atstovai. Audronis
Gališanka suteikė informaciją, kad
iki vasario 15 - osios, kaip buvo
numatyta, remonto darbų užbaigti
nepavyks, meistrai papildomai užtruks dar dvi savaites. Gaila, kad

Rem: „Kurklių jau nebereiks reorganizuot..... skleidžiant melą su
valdininkų ir valdininkių pagalba
mokykla jau užsidarys...ir dauguma vaikų lankys ne Anykščių rajono mokyklas. Belieka tik sveikinti
puikiai dirbantį švietimo skyrių.
Skaldyk ir valdyk.”
Kirvėla, pasakyk: „Po to, kai
anykštėnai pasiuntė Tubį, Savicką, Gališanką, Pajuodį, Tuską,
Vilkę. Meškauskienę su visokiom
Vaišvilienėm ir Loginovom į politikos sąvartyną, tai 86 ar 77 metų
pradinukų mokytoja toliau dirbs
Svėdasuose?”
Ateitis bus tokia, kaip sakiau:

centras gavo 48 200 Eur finansavimą , Savivaldybės projektinės lėšos festivaliams organizuoti sudarė
10.500 Eur., kultūrinėms veikloms,
neformalaus ugdymo veikloms ir
kt. iš rajono savivaldybės gauta
74150 Eur. Iki 2018.12.30 ( metų
pabaigos) įstaiga už suteiktas paslaugas uždirbo 33 800 Eur.

-ANYKŠTA
„Miesto mokykla (3 ia) bus uždaryta per paskutinius 5 metus.
Tai sakiau prieš 15 metų, visi tik
pasijuokėte, dabar matote, kad tai
realybė...Niekas manim netikite,
bet aš vis tiek matau, kas ir vėl bus
po 20 metų , norite išgirsti ? Babilius”
Klausimas su atsakymu: „Klausimas: ,,Į Lietuvą grįžtanti emigrantė sunerimo: ar mano vaikams yra
vietos Vilniaus mokyklose?”
Atsakymas: ,,Tavo vaikams yra
sočiai vietos Kurklių, Kavarsko,
Troškūnų, Debeikių mokyklose. Raguvėlė tuščia. Galime net mokyklą
Skiemonyse atidaryti iš naujo tavo ir
kitų tokių kaip tu vaikams!”
(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.
kovo 11 - osios progai Svėdasų
pirtyje nuplauti gyvenimo dulkių
taip pat nepavyko. Besibaigiant
kovo paskutinei savaitei klaidžioja
gandai, kad pirtis jau suremontuota, tereikia, kad komisijos ir tarnybos patvirtintų, leistų eksploatuoti,
kaip sakoma, sutvarkytų popierius.... Panašu, kad greičiau pradėsime maudytis Alaušo ežere negu
pakrantėje stovinčioje pirtyje.
Keisti dalykai, kodėl nieko neskelbiama laikraštyje ar interneto
erdvėse? Kodėl pirties remonto
darbai buvo vykdomi ne vasarą,
o žiemą. Beje, bene kasdien reikia

kūrenti pirtį, tiksliau krosnį, kad
šiltai ir patogiai dirbtų meistrai. Ar
nepakils paslaugos kaina ir ar kitur praustis ar visai nebesiprausti
įpratę pirties mėgėjai sugrįš į restauruotą pirtį? O jei ne? Kas tada?
Parduosime?

Raimondas GUOBIS

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

SITUACIJA
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Narbūčių liepos tragedija:
ar mes blogesni už okupantus?
Nuo Narbūčių kryžkelės pasukus ir pasilypėjus ant smagaus
kalnelio, visai nebetoli ežero, nuo seno lapojo šimtametė liepa. Ne
šiaip sau liepa, o palaiminta šventa gyvastis, laimingą kelionę lemianti, pakeleivius laiminanti joje įkelta kuklia koplytėle su Nukryžiuotuoju.
Šventas tai buvo medis. Buvo, nes nebėra, kaip nebėra nieko
šventa...

Pasiliko medis atmintyje ir net virtualioje erdvėje. Į gražuolę
liepą galima žvilgtelėti įėjus į fotožemėlapį internete.
Gražioji liepužė pasitikdavo
važiuojančius ir nuo Daujočių, ir
nuo Aulelių, ji buvo lyg tas senų
laikų žymuo, pasiklysti neleidžiantis švyturys, palaikantis ir
stiprinantis viltį ir mintį, kad jau
netoli kelionės pabaiga. Medžio
didybė, vainikas, pilnas paukščių
čiulbesio, prieglobstis čia gyvenantiems sparnuočiams, poilsis
pro šalį skrendantiems: vidurnakty
galėdavai čia išgirsti iš visų kraštų sulėkusius paukščius, išgirsti
juos kalbančius ir visas naujienas,
tikriausias žinias pasakojančius.
Kaip toj senoj pasakoj. Be melo,
be klastos - viskas tikra ir teisinga.
Kalbėjo sulėkę čia paukščiai ir po
to, kai didžiojo medžio, švento jų
prieglobsčio, neliko, apie tai, kas
laukia tokios tautos, kuriai nebelieka nieko šventa...
Kodėl nupjovė šį medį? Galbūt
man atsakys, kad liepa buvo sena
ir kėlė pavojų. Tačiau, man rodosi, daug pavojingesni tie, kurie
išdrįsta naikinti šventenybes. Tarsi
apduję puola medžius, kur reikia ir
kur nereikia, kirsti, pjauti,galabyti.
Niekas dabar nė neįtartų, kad ten
ošė šimtametė liepa. Neįtartų, nes
jau prieš metus, pavasariop, Ga-

horoskopai

AVINAS. Pirmoje savaitės pusėje užgriuvusi didžiulė finansinė
atsakomybė gali priversti ieškoti
kvalifikuotos pagalbos. Užmezgęs
naują pažintį saugokitės likti pasyvus. Būkite protingas ir pasistenkite užsirekomenduoti kaip patikimas partneris.
JAUTIS. Jūs aiškiai matote savo
tikslą, jūsų planas tikslus ir išbaigtas, o strategija paruošta įgyvendinti, bet kažkas, neseniai įžengęs
į jūsų gyvenimą, suka jums galvą
romantiškomis fantazijomis. Net
jei tai ir nėra meilė, laukia jaudulio
pilnos dienos.
DVYNIAI. Šią savaitę tiesos
ieškojimai bus itin sunkūs, nes

vėnios - išgyvenimų, vertybių perkainavimo - laike atvažiavusi brigada ne tik nukirto, bet ir išsivežė
medieną, sudegino šakas, sunaikino dar ir kelmą, rodos, išrovę, išdraskę šaknis, kad neliktų pėdsako
- tą vietą dar ir smėliu užpylė. Kaip
gražu... Tačiau išdavė nedorą darbą tuomet dar neišblėsusios plėnys
to laužo, kuriame buvo sukūrentos
liepos motinėlės šakos.
Pasiliko medis atmintyje ir net
virtualioje erdvėje. Į gražuolę liepą
galima žvilgtelėti įėjus į fotožemėlapį internete, o ant to vieškelio užkėlus žmogeliuko siluetą, galima tą
nuostabų medį apžiūrėti. Pasivaikščiokite tokiu būdu ir pamatysite dar
daugybę gražių, didelių medžių,
ten dar žaliuojančių, džiuginančių,
bet realybėje - jau sunaikintų.
Kas ir kodėl nupjovė tą medį?
Netoli gyvenąs ūkininkas prisiminė, kad ankstų pavasarį vieną
dieną atvažiavusi brigada, apsirūpinusi technika, - darbavosi ilgai.
Kad medis būtų nulūžęs ar dar kas
jam būtų negero nutikę - žmogus
nepamena.
Koplytėlė pakelės liepoje rymojo įkelta nuo seniausių laikų. Sunykusią ją atnaujindavo, kažkoks
kažkas akivaizdžiai bando jumis
manipuliuoti. Tiesa, palankiai
išsidėsčiusios planetos padės
geriau suvokti jus supančius
žmones. Tikriausiai nepalankiai
žiūrite ir į flirtą? Be reikalo, atmeskite visus skrupulus ir leiskitės į nuotykį!
VĖŽYS. Kažkas ketina suversti jums savo neatliktus darbus.
Įkvėpkite gryno oro, atsiraitokite
rankoves ir pasiruoškite gintis, kitaip būsite greit įstumtas aklavietėn. Partneris gali trokšti kurį laiką
pabūti vienas ir neprieštarautų, jei
kur nors išvažiuotumėte.
LIŪTAS. Mažytis kompromisas
pirmadienį ar antradienį padėtų
daug lengviau kitas šios savaitės
dienas. Jūsų nuolatinis nuotaikų

Aulelių neklaužada buvo apdaužęs
akmenimis - kas supaisys dėl ko.
Kliuvo tam išdykėliui, nors gal ir
,,baltą bilietą“ nedorėlis turėjęs.
Sodiečiai dar kartą koplytėlę atnaujinę.
Nuostabi buvo vieta, nuostabus
buvo medis, švenčiausias tikėjimo
istorijos paminklas. Net jeigu toks
medis ir būtų patrešęs, papuvęs,
vis vien galima buvo jį pasaugoti, pagloboti, juk tai buvo liepa su
Išganytojo simbolika. Kodėl jubiliejiniais mūsų tautos laisvės ir
Šventojo tėvo vizito metais buvo
įvykdyta tokia šventvagiška provokacija? Kieno sprendimu sunaikintas sakralus medis, kokios naudos
iš to gauta, kiek kaštavo brigados
darbai? Kas atsakys?
,,Kodėl nepjaunat šito medžio?“
- stabtelėjęs prie Troškūnų kultūros namų klausė aukštas rajono
valdininkas, patikinęs, kad tam
leidimą duosiąs. Išklausyta - medis
jau nupjautas. Seno, gražaus uosio,
menančio žydų sinagogos šlovę,
nebėra.
Nebėra ir kelių ąžuolų Troškūnų
miesto kapinėse, medžių, kurie galėjo ten šlamėti tūkstantmečius. Atrodytų, kad jei nėra medžio - nėra
problemų. Taip mes ir dirbame.
Tačiau gal čia ne tas valdininkas
kaltas... Toks jo supratimas. Bet
koks supratimas gamtosaugininkų,
Regioninio parko specialistų, kur
biologų, gamtininkų, kur visuomenininkų balsas?
Nejaugi mūsų visuomenė jau tiek
pavargusi, tiek pritildyta ir apkur-

svyravimas savaitės viduryje aplinkiniams bus sunkiai pakeliamas.
Iš toli galite sulaukti gerų naujienų,
išsklaidysiančių tam tikrą nesusipratimą. Galima kelionė - puiki
dovana, kurią derėtų priimti.
MERGELĖ. Finansinės problemos, apie kurias nė nenutuokėte,
gali išlįsti į paviršių ir sukelti pakankamai rimtų problemų santykiuose su sutuoktiniu. Padėtis tik
pablogės, jei nesugebėsite valdyti
emocijų ir leisite išsilieti pykčiui.
SVARSTYKLĖS. Panašu, kad
savaitė bus labai įdomi ar bent jau
pilna permainų. Jūsų laukia kažkokia džiugi staigmena. Tarnyboje
gali keistis jūsų pareigos. Darbo ir
atsakomybės prisidės tuoj pat, kiti
privalumai atsiskleis vėliau...

Raimondas Guobis

Net jeigu Narbučių liepa ir buvo papuvusi, vis vien galima buvo
jį pasaugoti, juk tai buvo medis su Išganytojo simbolika.
tinta, kad niekas nebesvarbu. Juk
medžių su koplytėlėmis nekirsdavo
ir neregėtai Lietuvos gėrybes grobę
Pirmojo pasaulinio karo vokiečiai.
Žmonės jų šeimininkavimo metais

SKORPIONAS. Kelionės planus gali tekti atidėti dėl pablogėjusios sveikatos ar kitų kliūčių.
Neskolinkite, nesiskolinkite. Apskritai pasistenkite neprisiimti jokių
finansinių įsipareigojimų, kol gerai
neišsiaiškinsite, kiek turite pinigų
šiandien ir kiek galite tikėtis turėti
rytoj.
ŠAULYS. Galite sulaukti toli
siekiančio dalykinio pasiūlymo.
Idėja galėtų padėti išspręsti užgriuvusias finansines problemas, bet
dar nėra iki galo subrandinta. Jos
įgyvendinimas galėtų pareikalauti
pernelyg didelių aukų ir galų gale
viskas viskas būtų dar blogiau..
OŽIARAGIS.
Nepasieksite
trokštamos sėkmės, jei bandysite

net gudraudavo - į kokį didelį, gražų, mylimą medį įkeldavo koplytėlę
ir okupantai jo nenupjaudavo. Tai ar
mes savame krašte dabar blogesni
už okupantus?

dabar savo sumanymus per jėgą
įgyvendinti. Jūsų partnerio pozicija
gali radikaliai pasikeisti. Tikėtina,
kad jis pasirodys esąs kur kas jautresnis ir subtilesnis nei manėte.
VANDENIS. Atrodo, kažkas iš
artimųjų turi ganėtinai rimtų problemų. Neteiskite jo už padarytas
klaidas. Daug protingiau būtų atidžiai išklausyti ir nuoširdžiai užjausti. Jums pačiam kilti karjeros
laiptais padeda kažkoks slaptas
globėjas.
ŽUVYS. Pasirinksite šią savaitę ne itin tinkamą veikimo būdą
savo painiems reikalams spręsti,
tačiau sėkmė jums vis tiek yra
beveik garantuota. Kažkas iš artimųjų nusiteikęs destruktyviai,
gali pamėginti jus apgauti.

IŠ ARTI

MOZAIKA
Belgijos karnavalas dėl
„antisemitizmo“ gali netekti
ypatingo UNESCO statuso
Jungtinių
Tautų
švietimo,
mokslo ir kultūros organizacija
(UNESCO) penktadienį paskelbė
spręsianti, ar pašalinti iš pasaulio kultūros paveldo sąrašo vieną
populiarų Belgijos karnavalą, per
kurį buvo demonstruota „rasistinė
ir antisemitinė“ platforma.
Anksčiau šį mėnesį per šventę
netoli Briuselio esančiame Alsto
mieste, žinomą savo dalyvių nevaržomu humoro jausmu, buvo
vežama platforma, vaizduojanti
kumpanosius žydus ortodoksus ir
ant pinigų maišų tupinčias žiurkes.
UNESCO anksčiau jau kritikavo šią platformą, pabrėždama, jog
„Alsto karnavalo satyrinė dvasia ir
išraiškos laisvė negali tapti priedanga tokioms neapykantos apraiškoms“.
Europos Komisija taip pat pasmerkė platformą, tačiau ją gynė
flamandų miesto meras Christophas D'Haese (Kristofas D'Ėzė), pareiškęs, kad „pašaliniai asmenys“
mėgina „cenzūruoti“ renginį.
Vienas šaltinis UNESCO sakė

naujienų agentūrai AFP, kad sprendimas pašalinti Alsto karnavalą iš
Žmonijos nematerialaus kultūros
paveldo sąrašo būtų „beprecedentis“.
Į šį sąrašą renginys buvo įtrauktas Belgijos prašymu 2010 metais.
„Tai ne pirmas kartas, kai tokios
rasistinės ir antisemitinės platformos rodomos per šį festivalį“, –
UNESCO pareiškime cituojama
agentūros generalinė direktorė Audrey Azoulay (Odri Azulė).
Antarktyje ledkalnio duženos
apgadino Rusijos ir Kinijos
stotis
Antarktidoje esančios Rusijos
stoties „Progress“ darbuotojai likviduoja į pakrantę banga išnešto
ledo ir ledkalnio lūženų pasekmes,
penktadienį pranešė mokslininkai.
Anot Rusijos Arkties ir Antarkties mokslinių tyrimų instituto,
praėjusį ketvirtadienį netoli stoties nuo slenkančio Dolko ledyno
atskilus dideliam ledo luitui susiformavo didžiulė banga, dėl kurios
ėmė intensyviai judėti ledo lytys ir
netoli pakrantės buvę ledkalniai.
„Dėl viso to į pakrantę buvo išmesta daug ledo lyčių ir ledkalnių
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duženų. Buvo pažeista apytikriai
70 m stoties pagrindinės nuotekų
magistralės ruožas, apgadintas hidrologinis blokas, sulaužyta automobilio „Argo“ priekaba“, – sakoma pranešime.
Jame priduriama, kad stoties
personalas šiuo metu taiso apgadintą įrangą.
Per incidentą taip pat buvo išstumdyti visi netoliese esančios
kinų stoties konteineriai ir kiti
daiktai; keturi konteineriai buvo
srovės nunešti į vandenį.
Ištisus metus dirbanti stotis
„Progress“ įsikūrusi Pridzo įlankoje esančioje Larsemano kalvų
oazėje. Netoli šio 1998 metais
atidaryto objekto yra Kinijos stotis „Zhongshan“ ir Indijos stotis
„Bharati“.
Viena turtingiausių Vokietijos
šeimų paviešino ryšius su
naciais, žada milijonus labdarai
Praėjus daugiau nei 70-čiai metų
nuo Antrojo pasaulinio karo, viena
turtingiausių Vokietijos šeimų viešai prisipažino dėl jos narių ryšių
su Adolfo Hitlerio nacių režimu.
Reimannu šeimos atstovas Peteris Harfas laikraščiui „Bild am
Sonntag“ pranešė apie šeimos planus labdarai paaukoti 10 mln. eurų
po to, kai šeima sužinojo, kad dabar jau mirę jų šeimos nariai bendradarbiavo su naciais ir kompanijai karo metu dirbo priverstinius
darbus dirbę žmonės.
„Reimannas vyresnysis ir Reimannas jaunesnysis yra kalti. Šie
du verslininkai jau mirę, tačiau iš
tiesų jiems vieta buvo kalėjime“, –
sakė P. Harfas.
Albertas Reimannas vyresnysis mirė 1954 metais, o jo sūnus
– 1984 metais. Jų palikta kompanija „JAB Holding“ yra didžiulis
konglomeratas, kuriam priklauso
daug gerai žinomų prekių ženklų,
kaip „Clearasil“, „Calgon“, „Pret a
Manger“, „Krispy Kreme Doughnuts“, „Peet’s Coffee“ ir kt.
Reimannų turtas yra vertinamas

33 mlrd. eurų ir jie yra laikomi antra turtingiausia Vokietijos šeima.
Anot P. Harfo, šeima tamsia savo
praeitimi ėmė domėti pirmajame
šio amžiaus dešimtmetyje, o 2014
metais jie pasamdė istoriką, kad šis
atliktų išsamų protėvių ryšių su naciais tyrimą.
Šeima ketina paviešinti visus
duomenis po to, kai Miuncheno
universiteto istorikas Paulis Erkeris užbaigs savo knyga, sakė šeimos atstovas.
Remdamasis laiškais ir archyviniais dokumentai laikraštis „Bild
am Sonntag“ skelbia, kad Reimanas vyresnysis noriai finansavo A.
Hitlerio SS veiklą jau 1931 metais.
O 1941 metais jo kompanija buvo
laikoma „itin svarbia“ bendrove
karui, nes Vermachtui ir ginklų
pramonei gamino svarbios produkcijos.
1943 metais bendrovėje dirbo
175 priverstinius darbus dirbę asmenys, kuriuos prižiūrėjo itin žiauriu elgesiu su darbininkai garsėjęs
brigadininkas.
Pasak P. Harfo, neturima duomenų apie tai, kad buvo mėginta
priverstinius darbus dirbusiems
žmonėms išmokėti kokias nors
kompensacijas. „Tačiau mes jau
kalbamės apie tai, ką galime padaryti. Norime padaryti daugiau ir
paaukoti dešimt milijonų eurų atitinkamai organizacijai“, – sakė jis.
Verta paminėti, kad nemažai didžiųjų Vokietijos kompanijų pastaraisiais dešimtmečiai pažvelgė į
akis savo praeičiai ir bendradarbiavimui su Trečiuoju Reichu. Tarp
jų yra ir automobilių gamybos
milžinė „Volkswagen“, kuriai karo
metu taip pat dirbo koncentracijos
stovyklų kaliniai.
Beje, 1938 metais A. Hitleris
asmeniškai padėjo kertinį akmenį
pirmai „Volkswagen“ gamyklai
Volfsburge, Šiaurės Vokietijoje,
po to, kai kompanijai buvo iškeltas uždavinys pagaminti visiems
vokiečiams prieinamą automobilį.
Taip atsirado legendinis „vabaliukas“.

Kanadoje rastas tiranozauras
- stambiausias iš iki šiol aptiktų,
sako mokslininkai
Vakarų Kanadoje 1991 metais aptiktos tiranozauro (Tyrannosaurus
rex) liekanos rodo, kad šis individas
yra stambiausias iš iki šiol rastų,
penktadienį pranešė grupė paleontologų po dešimtmečius užsitęsusio
griaučių atkūrimo.
Tiranozauras, pramintas Skočiu –
dėl škotiško viskio butelio, išgerto
džiūgaujančių mokslininkų, kai jie
surado jo kaulus – buvo 13 metrų ilgio ir tikriausiai svėrė daugiau kaip
8,8 tonos, todėl jis yra stambesnis
už visus kitus mėsėdžius dinozaurus, nurodė Albertos universiteto
tyrėjų grupė.
„Tai karalių karalius“, – sakė šios
studijos pagrindinis autorius Scottas Personsas, dirbantis universiteto
Biologijos mokslų fakultete. Tiranozauro mokslinis pavadinimas Tyrannosaurus rex lotyniškai reiškia
“driežas tironas karalius”.
„Tiranozaurai pasižymi nemenka
įvairove. Kai kurie individai buvo
labiau išstypę negu kiti, o kai kurie
– kresnesni. Skotis yra kresnesniųjų
pavyzdys“, – aiškino S. Personsas.
Nors šio didžiulio mėsėdžio kaulai buvo rasti dar 1991-aisiais, paleontologai ilgiau kaip dešimtmetį
dirbo vien kad nuvalytų kietą smiltainį, kuriame griaučiai buvo rasti.
Tik atlikus šį darbą mokslininkams atsivėrė galimybė kaulus nuodugniai ištyrinėti ir suvokti, kokie
jie unikalūs, neskaitant dydžio.
„Scotty yra vyriausias žinomas
T. rex“, išgyvenęs daugiau kaip 30
metų, nurodė S. Personsas.
„Pagal tiranozaurų standartus jo
gyvenimas buvo neįprastai ilgas. Ir
jis buvo audringas, – pridūrė tyrėjas. – Griaučiuose apstu patologijų
– vietų, kur kaulų randai byloja apie
didelius sužeidimus.“
Paroda, kurioje bus eksponuojami šio dinozauro kaulai, gegužę bus
atidaryta Karališkajame Saskačevano muziejuje.

-BNS

Lėkė metai kaip paukščiai pro šalį,
Raizgės raukšlės ir balo plaukai,
Tik širdis patikėti negali,
Kad tiek daug jau galėjo praeit.
Nusimeski rūpesčių naštą,
Praeitis tebūnie lyg daina,
Leisk šventės dienoj palinkėti,
Kad sėkmė, puiki sveikata
Lydėtų Jus visada.

90-ojo jubiliejaus proga tėvelį, senelį,
prosenelį Aleksandrą JURKĖNĄ,

gyvenantį Dabužių kaime,
nuoširdžiai sveikina ir linki sveikatos, artimųjų rūpesčio
ir gražaus buvimo kartu

dukros ir žentai, sūnūs ir marčios, 14 anūkų, 5 proanūkiai

sprintas
Motokrosas. Praėjusį savaitgalį
vyko antrasis Pasaulio motokroso
čempionato etapas, kuriame lenktyniavo ir anykštėnas Arminas
Jasikonis. Po pirmojo etapo Argentinoje šįkart MXGP varžybos
sugrįžo į Europą ir vyko Didžiojoje Britanijoje esančioje „Matterley Basin“ trasoje.Šeštadienį
vykusioje kvalifikacijoje Arminas
buvo netoli pirmojo dešimtuko ir
finišavo 11-oje pozicijoje, visgi
sekmadienis lietuviui buvo kur
kas sėkmingesnis. Pirmajame važiavime A. Jasikonis po pirmojo

rato buvo 15-tas, tačiau sugebėjo
važiuoti labai stabiliai ir parodyti,
kad intensyvus fizinis pasiruošimas žiemą nepraėjo veltui – vienodą tempą laikydamas sportininkas lenkė konkurentus vieną
po kito ir po įnirtingos kovos su
vietiniu herojumi Shaun Simpson
paskutiniuose trasos metruose pakilo į 9-ą vietą.
Plaukimas. Sekmadienį Marselyje, Prancūzijoje, baigėsi tris
dienas vykęs legendinės prancūzų plaukikės Camille Muffat
atminimui rengiamų tarptautinių
varžybų antrasis etapas. Tarp beveik 200 plaukikų iš 17 valstybių

savo jėgas išbandė ir Lietuvos
atstovas Giedrius Titenis, startavęs trijose rungtyse – 50, 100 ir
200 m krūtine. Giedriui pavyko
patekti į visus šių rungčių finalus, tačiau plaukikas liko šalia
nugalėtojų pakylos. Sėkmingiausiai jam susiklostė finalinis 100
m krūtine plaukimas, kuriame
finišavęs per 1 min. 01,44 sek.
įvykdė olimpinį „B“ normatyvą
(1.01,73. 50 m krūtine „A“ finale
Giedriui iki bronzos apdovanojimo pritrūko vos 0,02 sek.
Krepšinis. Anykščių KKSC
,,Elmis“ vakar vakare žaidė trečiąsias lemiamas RKL B divizio-

no aštuntfinalio rungtynias su KK
„Radviliškis-ŠSPC“ ekipa. Išvykoje anykštėnai 66-88 (T.Jodelis
24, I.Raščius -15 tšk.) pralaimėjo
radviliškiečiams, o namuose 6052 (T.Jodelis -17, Ž.Žiukas 15
tšk.) varžovus įveikė. Trečiosios
rungtynės buvo žaidžiamos Radviliškyje.
Biatlonas. Anykštėnai biatlonininkai Domas Jankauskas ir Lukas
Žukauskas startavo šalia Sankt Peterburgo, Toksovo vykusiose Baltijos šalių bei olimpinės čempionės Anos Bagali taurės varžybose.
16-17 metų amžiaus grupėje, 6
km. sprinto rungtyje D.Jankauskas

finišavo 8-as, L.Žukauskas - 36as. D.Jankauskas varžėsi ir mišrioje estafetėje, kurioje Lietuvos
komanda užėmė 4-ąją vietą iš 18
ekipų.
Slidinėjimas. Madonoje (Latvija) vykusiose Lietuvos slidinėjimo pirmenybėse čempionais
savo amžiaus grupėse sprinto
rungtyje tapo anykštėnai Paulius
Januškevičius ir Edvinas Šimonutis. Fausta Repečkaitė ir Jaunius
Drūsys iškovojo antrąsias vietas.
E.Šimonutis laimėjo 15 km. lenktynes, P.Januškevičius šioje distancijoje finišavo antras, o Irmantas Žilinskas užėmė 4-ąją vietą.

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
Skubiai, brangiai (moka pasaulinėmis kainomis) - mišką. Siūlyti
įvairius variantus. Tarpininkams
atsilygins.
Tel. (8-608) 44340.
Visoje Lietuvoje mišką (ir malkinį) su žeme arba išsikirtimui.
Moka nuo 2000 iki 10000 Eur/ha.
Tel. (8-687) 26005.
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.
Automobiliai
Automobilį iki 500 Eur su galiojančia TA važinėti kaime.
Tel. (8-671) 75323.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Namą Anykščiuose. Kaina sutartinė.
Tel. (8-620) 45544.

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Nuoma
Išnuomoja vieno kambario butą.
Tel. (8-614) 76784.
Paslaugos
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. Vandentiekio, kanalizacijos,
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų
kasimas.
Tel. (8-650) 63678.
Fasadų šiltinimas, apdaila. Šiltina
namų fasadines sienas, pamatus.
Tinkuoja, deda dekoratyvinį tinką.
Dengia šlaitinius stogus.
Tel. (8-676) 52289.

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.

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

MIŠKUS

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

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

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

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

Tel. (8-662) 50592.

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

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

ąžuolinius rąstus

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

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.
siūlo darbą
Darbų vadovui arba brigadininkui
melioracijos, hidrotechninės statybos darbais užsiimančioje įmonėje.
Taip pat ekskavatoriaus arba greiderio vairuotojui.
Tel. (8-698) 05251.

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

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Brangiai perkame

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

Kuras

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Utenoje reikalingas vairuotojas
- ekspeditorius. Kelionės į Europą,
Rusiją.
Tel. (8-698) 43683.

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

Šieno rulonus.
Tel. (8-672) 99050.
Frezus, lėkštinius skutikus, kultivatorius, trąšų barstomąsias,
sėjamąsias, purkštuvus, rotacines
šienapjoves, kt.
Tel. (8-612) 57075.

AB „Anykščių melioracija“, įmonės kodas 154110362,
Mindaugo g. 23, Anykščiai, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2019 m. balandžio 26 d. Susirinkimo
pradžia 10 val. (registracijos pradžia 09:30 val.).
Darbotvarkė:
1. Bendrovės metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir
veiklos ataskaita.
3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
5. Bendrovės ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas ir nuoma.
6. Audito įmonės rinkimas ir atlyginimo nustatymas.
Susirinkimo apskaitos diena - 2019 m.balandžio 19 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime gali tie asmenys, kurie bus akcininkais
2019-04-19 dienos pabaigoje.
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių
įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje
nuo balandžio 19 d.

Pjauna pavojingai
augančius medžius, geni
šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

Teleloto Žaidimas nr. 1198 Žaidimo data: 2019-03-24 Skaičiai: 70 42 16 72 38 46 34 22 47 69
32 09 52 19 13 48 56 60 54 27 45 61 33 75 29 67 30 37 59 40 74 05 68 25 66 62 49 41 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 08 53 10 65 01 43 17 71 73 20 26 28 24 23 02 (visa lentelė) Prizai Žaidimas
Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 11703.00€ 2 Užbraukus įstrižaines 61.50€ 227
Užbraukus eilutę 2.50€ 10282 Užbraukus keturis kampus 4.50€ 5722 Papildomi prizai Bilietas Prizas
0001459 Automobilis Citroen C3 0117741 Automobilis Fiat 500 0261440 Automobilis Fiat 500 0219755
Automobilis Fiat 500 0190886 Automobilis Peugeot 208 0183294 Automobilis Peugeot 208 0182381
Automobilis Peugeot 208 0117967 Automobilis Toyota Yaris 032*677 Pakvietimas į TV studiją 044*226
Pakvietimas į TV studiją 045*521 Pakvietimas į TV studiją 055*131 Pakvietimas į TV studiją

UAB „Farmers Circle“
ieško darbų vadovo
(žemės ūkis).
Atlyginimas nuo 1500
Eur „į rankas“.
Tel. (8-652) 56202.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 28 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.

pro memoria
Andrioniškio sen.
Albinas TUMAS, gimęs 1937 m., mirė 03 21
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KAIP GYVENATE?

vardadieniai
šiandien
Feliksas, Liudgaras, Arbutas,
Vydmantė, Emanuelis, Teklė.
kovo 27 d.
Nikodemas, Rupertas,
Alkmenas, Rūta, Aleksandras,
Lidija.
kovo 28 d.
Filemonas, Sikstas,
Rimkantas, Girmantė, Odeta.
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Belaukiant, kol nutirps
paskutiniai ledai

Lina DAPKIENĖ

Vizito kryptį pas Budrių kaimo gyventojus Jūrą ir Kazimierą Burneikus man parodė netoli jų
sodybos į dideles laukų balas sugrįžusios gulbės. Pavasarį Jūra pirmoji man praneša telefonu, kai
gulbės ar gervės šalia jų namų jau gerai matomos.
Vasarą iš šių tolimų kaimynų visada sulaukiu skambučio ir pasiūlymų: „Gal žemuogių reikia?“,
„Gal miško aviečių pirksit?“, rudenį – „Gal grybų reikia?“, „Gal spanguolių?“ Einu keliuku link
atokios Burneikų sodybos, o Kazimieras, matau iš tolo, jau sėdi priešais saulutę ant suolelio.

kovo 29 d.
Narcizas, Almantė,
Bertoldas, Manvydas.

mėnulis
kovo 26 - 27 d. - pilnatis,
kovo 28 - 29 d. delčia.

anekdotas
Anūkas prašo senelio:
- Seneli! Papasakok, kaip tu per
karą partizanavai.
- Vadinasi, sėdžiu aš krūmuose...
- Fašistų traukinio lauki?
- Na, anūkėli, vienas kitam netrukdo...
***
- Aš įsitikinusi, kad turtai laimės neatneša, - tvirtina moteris
draugei. - Juk tiek turtingų žmonių nelaimingi.
- Sutinku, tačiau verkti limuzine vis tiek maloniau negu troleibuse...

Kovo 17-ąją – saulėtą sekmadienio rytą – visi ledai ant ežero jau buvo ištirpę, tad Kazimieras atsidavė žūklei. Man befotografuojant, žvejys traukė raudytes ir džiaugėsi, kad bus „balius“ katinui Ickai,
tiesiog dievinančiam žuveles.
- Kaip Jūs gyvenate?
- Ačiū, gyvenam, laukiam pavasario. Kai pensininkas būni, tai ko gi
daugiau belauksi. Mirties kaip ir nelauki, kai taip gera gyvent (šypsosi).
Nesiskundžiam. Ant Budrių ežero
dar daug ledo?

Tėvai miške dirbo, medžius ir medieną plukdydavo per upę.

laiką Sibire. Tiesa, net ir tie išsislapstę vis tiek tremtinių statusą gavo.
- Kiek tiksliai asmenų išvežė?
- Išvežė keturis: bobutę, dvi jos
dukteris ir sūnų. Mūsų šeima labai
nukentėjo. Juk išvežė į Sibirą, galima sakyti, nuogus – nieko neleido
pasiimti. Kai sugrįžom iš Sibiro, reabilitavo, grąžino turtą. Daug kas sudeginta, tik namas buvo išlikęs. Kitam namo gale tie gyventojai karvę
buvo laikę. Iškraustė juos į Budrius.
Dabar jau mirus ta senelio pusseserė
Katrina. Ir kita teta, kuri buvo Sibire,
jau nebegyvena. Visi Kavarsko kapinėse palaidoti.
Maždaug pusantrų metų buvo visai užrakinta šita gryčia iki mūsų sugrįžimo. Namas senos statybos, galima gyvent. Senelis čia iki 90 metų
gyveno. Kad ir tarp laukų esam, bet
mes taip įpratę, mums gerai. Čia
mūsų trys vaikai gimė, bet jie jau
suaugę.
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- Žmona apsidžiaugia, kai žuvyčių parvežate?
- Kartais tik katinas.

- Kokia yra istorijos pradžia,
kad jūsų šeimą ištrėmė?
- Žinau tą istoriją. Seneliai, proseneliai mano yra iš Budrių. Senelio
Adomo pusseserė Katrina Burneikaitė, auginusi du vaikelius, buvo
susidėjus su skrebu, vadinamu „liaudies gynėju“. Pavardė jo, atsimenu,
Riskovas, o vardo nebeatmenu.
Nuomojosi jie Ukmergėje būstą, bet
norėjo kur patogiau įsikurt ir visam
laikui apsigyvent. Ištekėjo ji už to
skrebo. Du vaikai buvo nesantuokiniai, susituokę daugiau vaikų nebesusilaukė. Mūsų šeimos išvežimas
į Sibirą buvo būtent dėl tų giminių
ir dėl šitų namų. Įskundė senelį, kad
susideda su miškiniais, kad palaiko
juos. Kai mus visus išvežė, su skrebu
ir visa šeimyna persikėlė čia gyvent.
Būtent ta senelio pusseserė pasistengė, kad turėtų vietą, kur apsistoti
ilgam, geruose, tvirtai suręstuose namuose. Manė, kad visam laikui mus
išvežė. 11 metų mūsų sodyboje gyveno, bet, sakyčiau, gana netvarkingai: pirtį sudegino dėl nepriežiūros,
tvartą nugriovė, nes malkų reikėjo.
Grįžom į gerokai apleistą sodybą.
Reikėjo daug ką atsikurti, atstatyti.
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- Priminkite man, kiek jums
metų. O dar norėčiau, kad ką nors
apie vaikystės metus papasakotumėte.
- Dabar man 64. Gimęs aš Krasnojarsko krašte, Sibire. Šeima ten
gyveno 11 metų, aš mažiau – ketverius metus tremtyje prabuvau.
Prie pat upės Manos gyvenom. Tai
Jenisiejaus dešinysis intakas. Kai
patvindavo pavasarį, čiut (vos – red.
past.) gryčios nenunešdavo. Viduj
tiek vandens būdavo, kad ant stalo
lipdavom. Žinau, sprogdindavo tuos
ledus, po kiek laiko nusileisdavo
vanduo.

- Čia ir gyveno jūsų seneliai?
- Čia senelio su sūnumi (motinos
broliu) statyti namai. Senelis prieš
išvežimo naktį pasikavojo (pasislėpė – red. past.), jo nepagavo. Žinau,
kad kažkas pranešė: „veš, bėkit“, tai
ir pabėgo. Senelis buvo siuvėjas, eidavo pas žmones drabužių siūti. Ir
apsigyvendavo ten, pas tuos, kam
siūdavo, kol baigdavo siuvinį. Tad
senelis žinojo, kur galima saugiai
pasislėpti. Pamenu, dvi siuvimo mašinas turėjo. Man neduodavo pabandyt, sakydavo - „sugadinsi“. Mamos
sesers šeima irgi išsislapstė. Maždaug pusė išsislapstė, o pusė atbuvo

***
- Įdomu, kodėl valdžia žmonėms pensijas sumažino?
- Krizė.
- O kodėl tuomet milijonierių
padaugėjo?
- Infliacija.
***
Goda skundžiasi draugei:
- Kai Kutuzovas Maskvą sudegino, tai jis - didvyris, o kai aš
kotletus - tai kvaiša paskutinė,
kuriai rankos iš užpakalio dygsta.
***
Prie vaikų darželio tvoros stovi
nepaprastai storas vyriškis.
- Laukiate vaiko? - teiraujasi
priėjusi auklėtoja.
- Ne, ką jūs, aš nuo pat gimimo
storas...
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- Dar daug. Žinau, į žvejybą
ruošiatės, tiesa? Atsimenu, pernai
vienas iš pirmųjų dviračiu atvažiavote, raudyčių prisižvejojote.
- Pasiilgau žvejybos. Gera po žiemos pažvejot. Jau valtį pripučiamą
įsidėjau. Važiuočiau ir į Laviškį, bet
ten blogas kelias pavasarį, tad pirmiausia Budrius aplankau. Smalsumas veda pažiūrėt, kas kibs. Žiemą
aš nežvejoju, tad ir katinas laukia
mažų žuvelyčių. Stebiu, kada nutirps paskutiniai ledai ant balų (mosteli ranka į laukų pusę – red. past.),
tada jau numanau, kad ir ežero nemaža kranto dalis bus be ledo. Budrių paežerė – pati pirma vieta, kur
nuvažiuoju anksti pavasarį, o šiaip
mano, kaip pensininko žvejo, maršrutas vis tas pats: Laviškis–Budriai–
Pakarklė.

- Kiek buvo metukų, kai grįžot?
- Man buvo ketveri, bet atsimenu, ką radom grįžę. Tiesa, grįžau su

bobute, nes mama jau anksčiau čia
atvažiavo, aptvarkė viską. Mama
norėjo, kad tik man netektų rusiškai
Sibire mokytis. Visa laimė, neteko.
Grįžom ir lankiau Budrių pradinę
mokyklą, vėliau į Kavarską mokytis
ėjau.
Tiesa, mama gana anksti mirė.
Man buvo 22 metai, kai netekau mamos. O savo tėčio nei atsimenu, nei
ką papasakot galiu, nes jis mirė Sibire, kai man buvo tik dveji. Mama labai nedaug ką apie tėvą kalbėdavo.
Voroneže tarnavau, kai man pranešė, kad mama mirė. O dėl armijos,
tai aš labai norėjau eit tarnaut, bet po
Sibiro buvau laikomas atskirtiniu,
nes charakteristika baisiai atrodė.
Kaip dabar pamenu, kas buvo parašyta Ukmergės kariniame komisariate: iš tremtinių šeimos, nepaklusnus,
niekam tikęs. Vis dėlto dvejus metus
tarnavau Voroneže, vidury Rusijos.
Dabar nesiskundžiu – esu pripažįstamas nukentėjusiu nuo 1939–
1990 metų okupacijų. Su tremtinio
pažymėjimu kelionės bilietai – pusė
kainos, pensija kiek didesnė. Faktas,
kad tėvams labai pikta buvo, kad
giminės gali taip padaryt dėl namo:
įskųsti, užgrobti. Kai trėmė, sakė,
kad amžiams. Daugelis negrįžo...
Kiti į savas, gimtąsias vietas negrįžo.
Vis dėlto tas žmonių noras sugrįžti į
tėvynę visada buvo stiprus.
- Kaip toliau jums klostėsi gyvenimas? Kur dirbote Budriuose?
- Žmona iš Kupiškio. Vaikus auginom pakaitom, tai aš, tai ji, nesgi
į turgų žmoną išleisdavau. Dirbau
Anykščiuose statybų įmonėje,
prisidėjau prie ligoninės statybų,
prokuratūrą remontavom, teismo
pastatą – taip pat. Laisvu laiku,
savaitgaliais, aš krepšių pripindavau, šluotų surišdavau. Tuo metu
Kavarske visai nemažas turgelis
būdavo. Dar dirbau „Atžalyno“ kolūkyje traktorininku, o kai nebeliko
kolūkių, bendrovės susikūrė, tai ten
teko dirbti. Žmona priuogaudavo,
prigrybaudavo kasmet, ir dabar dar
mielai į mišką eina. Taip bėga laikas ir gyvenimas.
-Ar tie nemaži miškai šalia jūsų
sodybos nė kiek nebaugina? Ar
yra nutikę kas nors tokio, ką galėtumėt prisiminti ir papasakoti?
- Stumbrai buvo atėję. Kolūkio
pirmininkas Žibutis, atsimenu, šaudė, kad tuos žvėris išgąsdintų, o jie
nebijojo, derliaus skanavo. Iš Panevėžio stumbryno, manau, buvo
atklydę. Kelias savaites jie čia plavinėjo (šypsosi).
Vilkai yra mūsų ožką nusinešę su
visu kuolu ir lenciūgu. Gerokai tolėliau radom įrodymus, kad tai tikrai
vilkų darbas. Kaukia vilkai, iki šiol
vis dar girdim.
- Nuoširdžiai dėkoju už pokalbį!

Besibaigiant vasario mėnesiui, Kazimieras Burneika nekantravo,
kada nutirps ežerų ledai ir bus galima dviračiu minti žvejybon.
Autorės nuotr.

