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šiupinys
Kūrėjai. Anykščių menų inkubatoriuje – menų studijoje reziduojantys buhalterinės apskaitos
paslaugų teikėjai įstaigoje pristatomi kūrėjais.Anykščių menų
inkubatoriaus – menų studijos
direktorė Daiva Perevičienė nemato nieko bloga, kad buhalterija
prilyginama kūrybai. „Pagrindinis
menų inkubatoriaus - menų studijos tikslas - ,,teikti informacijos,
konsultacijų, rezidentavimo ir
mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio
verslo subjektams, susijusiems su
menu”. Menų inkubatoriuje įsikūrusi buhalterinės apskaitos įmonė
kaip tik ir prisideda prie šio tikslo
įgyvendinimo, rezidentams pagal
poreikį, neatidėliotinai teikdama profesionalias buhalterinės
apskaitos paslaugas”, - aiškino
D.Perevičienė.

Juozas RATAUTAS,
anykštėnas:
...„Per išpažintį turiu ką pasakyti“...
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Išnešė. Kovo 29-ąją, apie 17
val., vyras (g. 1972 m.), gyvenantis Vilniuje, atvykęs į sodybą,
esančią Andrioniškio seniūnijos
Puroniškio viensėdyje, pastebėjo,
kad išlaužti sodybos namo langai,
sulaužytos ūkinio pastato spynos
bei iš namo į lauką išnešti du dviračiai, televizoriaus priedėlis su
pulteliu, metalinė gervė. Padaryta
žala - 215 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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Visas moters gyvenimas - braškės

Lina DAPKIENĖ

Iš kavarskietės ūkininkės, visoje šalyje žinomos braškių daigų
augintojos Danguolės Lingienės ne vienerius metus esu pirkusi
braškių, bet niekada nebuvo laiko pasikalbėti apie gyvenimą.
Priėjusi prie durų, matau įspėjamąjį lipduką - „Piktas šuo“, o
pro langą – viduje prie stalo sėdinčią ponią Danguolę, kuri manęs dar nepastebi, nes, galvą nulenkusi, įdėmiai žiūrėdama per
padidinamąjį stiklą, susikaupusi sprendžia kryžiažodžius. Paspaudžiu durų skambutį. Didžiulis šuo sodriu balsu šeimininkei
praneša žinią, kad kažkas atėjo. Namų sargo apuostyta ir į kambarį įleista, šiek tiek nedrąsiai glostau milžinišką, bet draugišką
augintinį Ramzį ir teiraujuosi tiesiog apie gyvenimą.

Pareigos. Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir
komunikacijos skyriuje – naujas
veidas. Specialiste skyriuje pradėjo dirbti buvusi Anykščių Antano
Baranausko ir Antano Vienuolio –
Žukausko memorialinio muziejaus
vadybininkė Kristina Kiaušaitė.
Sprogdino. Kovo 29-ąją, apie
11.45 val., Kavarsko seniūnijos
Pasusienio kaime, prie upelio, rasti
Antrojo pasaulinio karo laikų vokiški sprogmenys: dvi prieštankinės minos T.04 ir vienas artilerijos
sviedinys (75 mm.). Sprogmenys
sunaikinti Kavarsko seniūnijos Pukenių kaimo žvyro karjere.

Tradicinė teatrų
šventė
Svėdasuose

Geriausi balandžio 1-osios pokštai

Danguolė Lingienė savo seną, jau dvylikos metų, bet labai mylimą 40-ties kilogramų augintinį Ramzį laiko kambaryje.

- Kaip gyvenate?
- Štai grįžau iš ligoninių ir dabar taip: turi gyvent, nes jau saulė
šviečia, pavasaris. Negaliu nusėdėt, kojos vos ne polką šoka. Aš
planuoju: štai braškių veislių daigyno planas, šias veisles vešimės
į tarptautinę parodą „Ką pasėsi“.
Jau daugybėje parodų ir mugių
dalyvauta, betgi negali, žmogus,
sustot. Čia pirmieji užsakymai pirkėjų, kurie daigų atvažiuos tiesiai į
namus. Visus dokumentėlius sukabiname skelbimų lentoje, atvirame
kambarėlyje už ūkinių pastatų, kur
suruošiame daigus pardavimui.
Kai kuriomis dienomis ten kabo
po 10–15 lapelių su daigų užsakymais. Man dar nespėjus išeit iš
namų, atėjusios į darbą mergelės
jau iš karto mato, kokiais darbais
prasidės diena.
Gyvenam iš braškių – tai yra
mūsų verslas. Buvo laikai, kai
mes bene vieni auginom braškių

Būsimoji valdžia: sudėti beveik visi taškai

daigus ir jais prekiaudavom, o dabar jau nemaža konkurencija šioje
rinkoje, bet tikrų daigų augintojų
nėra daug: rinką užpildo perpardavinėtojai. Prisiperka Lenkijoje
pigių, prastos kokybės daigų, kurie užauginti indeliuose, netinkamuose braškės šaknynui. Šaknys,
per mažai turėdamos vietos indelyje, raitosi aukštyn–žemyn, o
taip neturėtų būti.Toks daigelis,
užaugintas indelyje, per mažame
šaknynui, pasodintas į žemę, šaknų
nebeaugina gilyn į dirvą, o kerojasi
paviršiuje. Susiraitęs daigas duos
žmogui darbo, bet derliaus gero
niekada neduos. Nuo motininio
augalo daigelis turi pats kabintis į
žemę ir augti tiesiomis šaknimis.
Branginantis savo laiką ir darbą
žmogus ieško kokybiškų daigų iš
patikimų augintojų.
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Pirmadienį
išrinktasis
Anykščių rajono meras, konservatorius Sigutis Obelevičius su ,,valstiečių“ atstovais
sutarė, kad pastarieji atsisakytų pretenzijų į Savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojo portfelį.

Raktai. Anykščiuose, Taikos
gatvėje, rasta raudona raktinė su
raktais. Kreiptis į ,,Anykštos“ redakciją.

Trečiai kadencijai meru išrinktas Sigutis Obelevičius tradiciškai dirbs kartu su socialdemokratu
vicemeru. Šį kartą jo pavaduotoju turėtų būti paskirtas Dainius Žiogelis. 2007-2015 m. mero pavaduotoju dirbo socialdemokratas Donatas Krikštaponis.
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Dalis medžių bus iškirsta prie paminklo
A.Vienuoliui - Žukauskui

spektras
Siūlymas. Opoziciniai konservatoriai siūlo naikinti „valstiečių“ atstovo Dainiaus Kepenio vadovaujamą Sveikos gyvensenos komisiją.
Tokį siūlymą registravo Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vadovas Gabrielius Landsbergis ir jo pavaduotoja
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.
Komisiją siūloma naikinti, nes „po
šios komisijos priedanga jos vadovo organizuojama veikla kelia
grėsmę visuomenės sveikatai ir
saugumui“, teigiama frakcijos pranešime.

Anykščiuose ruošiamasi sutvarkyti teritoriją šalia paminklo rašytojui Antanui Vienuoliui – Žukauskui. Ši pačiame miesto centre
esanti reprezentacinė teritorija darbininkų rankų nematė net 37erius metus – nuo 1982-ųjų.
Teritorijos sutvarkymo projektavimo darbų viešąjį pirkimą
laimėjo UAB „Egna“, pasiūliusi teritorijos sutvarkymo projektą
parengti už 8 334 Eur.
Savivaldybė konstatavo, kad
teritorijos šalia A.Vienuolio – Žukausko paminklo nepuošia senos
dangos, daugelį metų neformuoti
želdiniai, pasenusi mažoji architektūra.
Pastebėta, kad čia trūksta tinkamo apšvietimo, atskirties su A.
Vienuolio gatve, jaukumo, todėl
pernai buvo parengta projektavimo
užduotis ir atliktos viešųjų pirkimų
procedūros A. Vienuolio-Žukausko
paminklo teritorijos sutvarkymo
techninio darbo projektui.
Projektuotojų siūlymu, numatoma atnaujinti esamą aikštės dangą,
padidinti „žaliųjų“ dangų kiekį,
pasodinti naujų želdinių, įrengti
vietas gėlynams. Dangomis ir neaukštais želdiniais teritorija bus
atribojama nuo gatvės erdvės, išsaugant tinkamus atstumus pamin-

klo apžvalgai.
Taip pat teritoriją funkciškai numatoma integruoti į upės erdvę.
Sklype esamus medžius numatoma
tvarkyti pagal anksčiau pernai metais atliktą želdinių inventorizaciją,
dalis jų bus iškirsta.
Priminsime, kad pernai visuomenei paviešinus Anykščių koplyčios
teritorijos sutvarkymo projektą,
dalis žmonių sukilo prieš Savivaldybės planus čia iškirsti dalį augančių medžių.
Deja, bet pernai metų pabaigoje
paviešinus A.Vienuolio – Žukausko paminklo teritorijos sutvarkymo projektą, planai kirsti medžius
niekam neužkliuvo. Pastabų nesulaukė ir projektuotojų pasiūlymai.

-ANYKŠTA

Teritorija šalia paminklo rašytojui Antanui Vienuoliui – Žukauskui netvarkyta nuo 1982-ųjų metų, nors yra pačiame miesto centre.

Technologijos mokykla ,,tebekaba ore“

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Nuo šių metų pradžios Anykščių technologijos mokykla, kaip
ir visos šalies profesinio ugdymo įstaigos, tapo viešąja įstaiga. VšĮ
Anykščių technologijos mokykla turi vienintelį dalininką - Švietimo ir mokslo ministeriją.

Kadenciją baigianti Anykščių rajono valdžia Anykščių technologijos mokyklos problemos nesprendė. Mokyklos direktorius
Ramūnas Zlatkus laukia, kol bus suformuota naujoji valdžios
komanda, su kuria jis vėl bandys derėtis.

Dar prieš Naujuosius metus
vykusiose diskusijose VšĮ dalininkais siūlyta tapti ir Anykščių
rajono savivaldybei. Savivaldybė,
tapusi technologijos mokyklos dalininke, įsipareigotų nuostolingai
įstaigai teikti finansinę pagalbą ir
drauge būtų savotiškas profesinio
ugdymo paslaugos išsaugojimo
Anykščiuose garantas.
Anykščių technologijos mokyklos direktorius Ramūnas Zlatkus
,,Anykštai“ sakė, jog šiuo metu
vyksta procedūriniai dalykai, iš
naujo inventorizuojamas įstaigos
turtas. Į Anykščių rajono valdžią
R.Zlatkus sakė dar neikreipęs.
,,Reikia luktelėti, kol nauja valdžia susiformuos“, - dėstė mokyklos direktorius.
Anykščių savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė, ,,Anykštos“
paklausta apie Anykščių technologijos mokyklos ateitį, sakė, jog
yra gautas Švietimo ir mokslo

Anykščiuose karaliauja „Kino pavasaris“
Didžiausias kino renginys Lietuvoje – 24-asis Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“ kovo 21 d. – balandžio 4 d.
kino mėgėjus džiugina ne tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet ir
mažuosiuose miesteliuose. Anykštėnams per dvi savaites parodyta
20 įvairaus žanro filmų.
Anykščiuose „Kino pavasario“
festivalį atidarė režisieriaus Kirilo
Serebrenikovo muzikinė odisėja
„Vasara“, pasakojanti apie legendinį Viktorą Cojų ir grupę „Kino“.

Repertuare – ne tik Europos režisierių sukurti filmai, bet ir juostos,
nukeliančios žiūrovus į tolimąją
Japoniją (filmas „Vagiliautojai“)
ar Pietų Ameriką (filmas „Vasaros

paukščiai“).
Tarp 20 filmų yra ir du, skirti
mažiesiems žiūrovams – „Mano
mažoji sesutė Mirai“ (nominuotas „Oskarui“ ir „Auksiniam gaubliui“) bei „Gordonas ir Padi“.
Anykščiuose iš viso planuojama
parodyti 49 kino seansus. Filmai
prasideda apie 16 val. ir tęsiasi iki
vėlaus vakaro.
Bilieto kaina – 5 eurai.
Anykščių „Kino namų“ salė

ministerijos raštas, kuriuo rekomenduojama Anykščių technologijos mokyklą jungti su Alantos
technologijų ir verslo mokykla.
Alantos technologijų ir verslo
mokykla jau daugelį metų turi
VšĮ statusą. Jos steigėjais yra ir
Molėtų savivaldybė, ir verslo
įmonės. Taigi, mažai tikėtina,
kad Alantos mokyklos steigėjai
bus suinteresuoti išlaikyti Anykščių profesinio ugdymo padalinį.
Kaimyninių rajonų profesinio
ugdymo įstaigų sujungimas, tikėtina, greitu laiku baigtųsi Anykščių padalinio likvidavimu.
J.Banienė ,,Anykštai“ sakė,
kad Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus specialistai
mano, jog racionaliau Anykščių
technologijos mokyklą būtų jungti
su Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Pasak J.Banienės, ukmergiškiai patys pageidauja tokių jungtuvių.
talpina apie 40 žiūrovų. Praėjusią
savaitę daugumos filmų pažiūrėti
susirinkdavo apie pusė salės kino
gerbėjų.
Per „Kino pavasarį“ Anykščiuose savanoriauja Anykščių J.
Biliūno gimnazijos „Kino klubą“
lankantys moksleiviai, kuriems organizatoriai padovanojo „privatų“
kino seansą.
Balandžio 4-oji – paskutinė festivalio „Kino pavasaris“ diena.

- ANYKŠTA

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

Dėl prenumeratos galite skambinti „Anykštos“ redakcijai telefonu 8-381 59458 arba mob tel. (8-686) 33036.

Skiepai. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Infekcinių
ligų centro Priėmimo-skubiosios
pagalbos skyriaus vedėjas Linas
Svetikas tikisi, kad tymų protrūkis
taps postūmiu visuomenei suvokti,
kad nuo infekcijų patikimai apsaugo tik vakcinacija. „Su vakcinacija
panašiai kaip su krašto gynyba –
kol viskas saugu ir ramu, visiems
atrodo, kad nieko daryti nereikia.
Kai prasidėjo netvarka Ukrainoj,
ir Lietuvoj prasidėjo bruzdėjimas,
kad būtų, jei viskas vyktų pas mus.
Galbūt šitas tymų protrūkis taps
postūmiu, kad visuomenė pradėtų
galvoti, jog mes nesame saugūs,
infekcijos niekur nedingsta. Visuomenė buvo saugi, nes buvo saugi
vakcinacija“, – sakė L. Svetikas.
Mirė. Kovo 31 dieną mirė buvęs
Seimo narys, buvęs žemės ūkio ministras, agronomas 81 metų Jeronimas Kraujelis.
Gaisrai. Šį savaitgalį nuo penktadienio iki sekmadienio ugniagesiai 140 kartų vyko gesinti žolės
gaisrų. Iš viso šiemet jau kilo 660
tokių gaisrų, per juos išdegė 824 ha
atvirų teritorijų.
Susitarimas. Seimas šią savaitę ratifikavo susitarimą su Latvija
dėl greitosios medicinos pagalbos
pasienyje. Susitarimas numato
galimybę, kad pagalbą netoli nuo
valstybės sienos Lietuvos teritorijoje galėtų teikti Latvijos medikai
ir atvirkščiai. Susitarimas ratifikuotas vienbalsiai, už balsavus 103
Seimo nariams. „Tai pozityvus ir
reikalinga sprendimas. Pagrindinis kriterijus, kai reikia suteikti
pagalbą, turi būti ne kieno teritorijoje įvyko įvykis, o kas operatyviau gali suteikti reikiamą pagalbą
gelbstint žmogaus gyvybę“, – sakė
socialdarbietis Antanas Vinkus.
„Brexit“. Europos Tarybos vadovas Jeanas-Claude’as Junckeris
pirmadienį pabrėžė, kad Jungtinė
Karalystė privalės dalyvauti gegužę
vyksiančiuose Europos Parlamento
rinkimuose, Jeigu šalis po balandžio 12-osios tebebus Europos
Sąjungos narė. Britanija privalo
išstoti iš ES balandžio 12-ąją arba
pasiūlyti alternatyvų planą. Jeigu
nebus nuspręsta apskritai atšaukti
„Brexit“, tuomet šalies išstojimo
data veikiausiai bus atidėta daug
vėlesniam laikui negu gegužės 2326 dienomis vyksiantys Europos
Parlamento rinkimai.
Tikisi. Kremlius pirmadienį pareiškė besitikintis, kad per Ukrainos prezidento rinkimus į valdžią
neateis „karo partija“, bet atsisakė
komentuoti faktą, kad skaičiuojant
pirmojo turo balsus pirmauja politinės patirties neturintis komikas
Volodymyras Zelenskis.

KOMENTARAI
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Geriausi balandžio 1-osios pokštai

spektras
Vaistai. Netrukus pacientams
sveikatos draudimo lėšomis bus
kompensuojami šeši nauji vaistai,
penki iš jų skirti onkologinėms
ligoms gydyti, pirmadienį pranešė Valstybinė ligonių kasa. Du iš
pradedamų kompensuoti vaistų
skirti inkstų vėžiui gydyti, kiti du
– kovai su leukemija, o dar vieni –
mantijos ląstelių limfomai gydyti.
Taip pat bus kompensuojami nauji
vaistai, skirti Krono ligai gydyti.
Atsakomybė. Nuo balandžio 1
d. įsigalioja teisės aktų pakeitimai,
griežtinantys atsakomybę neblaiviems vairuotojams, tarp naujovių
– baudžiamoji atsakomybė vengiantiesiems tikrintis blaivumą.
Baudžiamojo kodekso pataisos
numato, kad vairuotojui, atsisakiusiam tikrintis blaivumą, bus
taikoma tokia pat bausmė, kaip ir
nustačius 1,5 promilės girtumą, t.
y. už tai gali būti skiriama bauda,
areštas arba laisvės atėmimas iki
vienų metų. Iki šiol blaivumą tikrintis vengusiems vairuotojams
taikyta administracinė atsakomybė.
Kritika. Privačios klinikos kritikuoja Vyriausybės priimtą embrionų donorystės programą, kad
joje galės dalyvauti tik valstybinės
ligoninės – Santaros ir Kauno klinikos. „Visos įstaigos dirba pagal
vienodus reikalavimus, įstatymai
ir normos yra visiems vienodi. Kad
vienos įstaigos yra išskiriamos iš
kitų teikti išskirtines paslaugas,
mes nepritariame tam. Jeigu taip
yra, turėtų būti kažkokie argumentai, kodėl tos įstaigos išskiriamos
iš kitų“, – BNS sakė „Northway“
Kokybės vadovė Kristina Mateikienė.
Knygos. Lenkijos šiaurėje
esančio Košalino miesto katalikų kunigai praėjusį savaitgalį
sudegino knygų, kurias vadina
šventvagiškomis, įskaitant britų
rašytojos J. K. Rowling tomų apie
Harį Poterį. „Klausome Žodžio“,
– pareiškė kunigai socialiniame
tinkle „Facebook“ prie įkeltų nuotraukų, kuriose užfiksuotas viešas
knygų deginimas. Įraše taip pat
cituojamos ištraukos iš Senojo
Testamento Pakartoto Įstatymo
knygos. Vienoje citatoje, kurioje
tikintieji raginami naikinti Dievo
priešus, sakoma: „Sumesi į ugnį
jų stabus.“

Balandžio 1-oji - Juokų, arba melagių, diena. Dar mūsų senoliai
tikėjo, kad jei pokštas pavyks, prasidedantys pavasario darbai
bus sėkmingi. „Anykšta“ pašnekovų prašė prisiminti „geriausią“
melą, kuriuo jie patikėję. Taip pat klausė, ar patiems yra pavykę
ką nors apgauti, meluoja jie balandžio 1-ąją ar ne.

Apsimetė
mokytoju

pabaigoje pasirodė tikroji mokytoja.
Nepatikėsit, vaikai nusiminė, o paklausus, kuris mokytojas labiau patinka, visi choru šaukė: „Jūs, jūs“.

ir iš savęs pasijuokti. Juk balandžio
1-oji yra ne tik melagių, bet ir juokų
diena. Pats nekenčiu meluojančių, tai
nemėgstu ir nenoriu pats meluoti, na
nebent kaip šiandien...

džio žuvis).
Šią dieną pameluoti mėgstu, nors
mano esminiai principai yra atvirumas ir nuoširdumas. Šiandien rytą,
vakar išvykusiam svečiui anksti
parašau žinutę, ar nepasigedo vieno
daikto, kurį paliko. Tuoj pat skambutis : „Ką palikau?“,, Ogi „aprilis,“sakau.

Balandžio žuvis

Besmegenis...

Laimėjo aukso
puodą
Laima JUZĖNIENĖ, Anykščių
J. Biliūno gimnazijos prancūzų
kalbos mokytoja:

Juozas RATAUTAS, anykštėnas:
- Meluoju, dar ir kaip... Per išpažintį turiu ką pasakyti... Prisiminiau
vieną balandžio 1-osios pokštą, kurį
suokalbyje su viena mokytoja iškrėčiau. Tą dieną žmonos paprašiau ilgiau pailsėti, o pats nuėjau į jos klasę
pamokos trečiokams pravesti. Įėjau,
pasisveikinau, pasakiau, kad mokytoją pervedė į kitą mokyklą ir nuo
šiol aš jus mokysiu. Vaikai nuščiuvo,
vieni - patikėjo, kiti kažką nepatikliai
šnibždėjo... Na, o pamoką pradėjau
kaip tikras profesionalas: patikrinau,
ar visi klasėje, ar paruošė namų darbus, ką nuveikė namuose, ar klausė tėvelių. Vėliau kalbėjome apie
Anykščių istoriją, svarbius įvykius,
kultūrines tradicijas. Nustebau, kad
vaikai tiek daug žino. Deja, pamokos

Alvydas JANICKAS, anykštėnas:
- Jokių komentarų šiandien nebus,
nes dabar esu išvykęs į Vilnių, Teleloto būstinę, tvarkausi vakar laimėto
Teleloto Aukso puodo reikalus...
Na, o jei rimtai, tai manau, kad
geresnių melagių nei politikai šiame
pasaulyje tikrai neatrasi. Meluoja ir
nemirksi! Ko jie tik nėra prižadėję
ir ko tik jie nežada tautai : meduolių
kalnus, pieno ir medaus upes, medines pilis ir kurortus. Na, reikia pripažinti, yra daug jais tikinčių. Kol bus
meluojančių, tol bus ir tikinčių melu.
Labai vertinu humoro jausmą ir jį
turinčius, gebančius ne tik iš kitų, bet

- Visada laukdavau šios dienos.
Šeimoje būdavo tradicija ką nors apgauti tą dieną, ypač iš ryto, kol dar
nebūdavom „atsigavę“ po miegučio.
Bet mama sakydavo, kad tikras „aprilis“ tik tada, kai kur nusiunti pasižiūrėti, patikrinti, o ne dirstelti veidrodin,
jog „išsitepus“.
Mielai prisimenu balandžio 1-ąją,
kai sugalvojom su mokinukais šią
dieną paminėti pagal prancūzų papročius. Apgauta „auka“ būna ta, prie
kurios prisegama iškirpta žuvytė, o
dar tiksliau – nupiešti jos griaučiai.
Smagu buvo, kai tyliai tyliai prisėlindavę prikabindavo tą „atributą“ prie
visiškai nieko nepajutusiojo. Nežinantiems šios tradicijos buvo ne tik
keista, bet ir juokinga. O apgautajam,
nejaukiai pasijutusiam, paaiškindavom, jog tai „Poisson d’avril“ (balan-

Rimantas VANAGAS, rašytojas:
- Aš paprastai užmirštu melagių
dieną ir dažniausiai pats būnu „išdurtas“. Labiausiai atmintin įstrigęs melas? Jį, patirtą vaikystėje, esu aprašęs
knygoje „Visi nuo Šventosios“, štai
tokia būtų citata: „Sunkiai šniokštuodamas, visas paklaikęs, Jurgelis atsirito nuo kalno ir, įpuolęs vidun, čiupo
mamai už peties: – Kur Rapolas?!
– Gryčytėj, kur daugiau? Ar kas atsitiko? – Taigi... taigi žmona ką tik pasakė, kad jis ranką nusikirto! – Prieš
penkias minutes mačiau su visom
rankom ir kojom... Ra-pol! Gryčytės
tarpdury išlindo skiedruota Rapoliuko galva. – Ko? Mama su Jurgeliu išpūtę akis žiūrėjo vienas į kitą, paskui
į Rapoliuką, kol mama susizgribo: –
Pala… ar šiandien ne balandžio pirma? Jurgelis sunėrė pirštus už galvos,
pakratė ėriuko garbanėles – ir tyliai
pravirko: – O aš... besmegenis... boba
pa... pa... tikė...“

Traktorių, savaeigių mašinų, žemės ūkio mašinų ir jų priekabų
valstybinės techninės apžiūros 2019 metams
GRAFIKAS

Era. Japonija pirmadienį atskleidė, kad naujojo imperatoriaus
epocha, prasidėsianti kitą mėnesį,
kai princas Nurahito perims Chrizantemų sostą, kurio atsižadėjo jo
tėvas, vadinsis Reiva. Šis pavadinimas susideda iš dviejų hieroglifų: „Rei“, galinčio turėti reikšmių,
susijusių su „tvarka“ bei „klestėjimu“, ir Va (Wa), paprastai verčiamo kaip „taika“ ar „darna“.
Vagystė. Lenkijos pietuose
esančio Osvencimo miesto policijos atstovė sekmadienį pranešė,
kad vienas amerikietis, lankęsis
buvusioje Aušvico–Birkenau mirties stovykloje, pabandė pavogti
metalinę bėgių kelio, kur būdavo
išlaipinami kaliniai, dalį. 37 metų
vyras buvo apkaltintas bandymu
pavogti kultūrinės svarbos objektą. Už tokius nusikaltimus gali
būti skiriamos įkalinimo iki 10
metų bausmės.

-BNS

Rinkliava už techninę apžiūrą:
traktoriaus – 5 Eur;
priekabos –3 Eur.
Mokėti: Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos, įmokos kodas 53034
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Džiugina, kad Anykščiai tampa Angelų miestu
Anykščių menų centras pernai sulaukė pastebimai mažesnio
lankytojų srauto. 2018-ųjų metų veiklos ataskaitoje šios įstaigos
direktorius Tomas Tuskenis akcentuoja, kad,, Anykščių menų
centras“ patiria negailestingą konkurenciją su technologijomis,
aktyvaus laisvalaikio praleidimo formomis bei gamta.”
Pernai Anykščių menų centrą
aplankė 44 092 lankytojai (2017
m. – 48 368 lankytojai). Du trečdaliai apsilankiusiųjų – pavieniai
lankytojai ir šeimos.
,,Grupėmis dažniausiai važiuoja senjorai, pastebimas sumažėjęs
moksleivių grupių skaičius”, - turizmo Anykščių rajone tendencijas
apibendrino T.Tuskenis.
Sakralinio meno centrą - Angelų
muziejų 2018 metais apžiūrėjo 11
683 lankytojų, tarp jų – 978 svečiai iš užsienio šalių.
,,Daugiausia, kaip ir pernai, užsienio turistų apsilankė iš Latvijos,
taip pat Amerikos, Baltarusijos,
Lenkijos, Estijos, Suomijos, Rumunijos, Italijos, Ispanijos, Rusijos, Vokietijos, Anglijos, Filipinų,
Korėjos, Prancūzijos, Ukrainos,
Olandijos, Japonijos, Portugalijos, Škotijos, Švedijos, Brazilijos,
Kazachstano, Kinijos, Danijos,
Airijos, Dominykos respublikos,
Belgijos, Norvegijos, Meksikos ir
kt.”, - vardijo Anykščių menų cen-

tro direktorius T.Tuskenis.
Mažiau lankytojų sulaukė ir
Anykščių menų centro administruojama Anykščių Šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčios bokšte įrengta apžvalgos aikštelė – į
ją pernai kopė 28 616 lankytojų
(2017 m. – 31 701). Didžioji dalis lankytojų aikštelę lankė šiltuoju metų laiku - gegužės–spalio
mėn. Bažnyčios bokšto apžvalgos
aikštelė buvo ypač populiari tarp
latvių.
Per 2018 metus Anykščių menų
centras surengė 24 parodas bei 57
renginius (2017 m. – 66), o juose
apsilankė 4 333 lankytojai.
Per praėjusius metus Angelų
muziejaus fondas pasipildė 109
eksponatais.
,,Džiugu, kad Anykščiai iš tikrųjų tampa Angelų miestu. Rajono vadovai vykdami į kitas šalis
dovanų veža angelus iš Anykščių.
Anykščiams partneriai taip pat
dovanoja angelus”, - džiaugėsi
T.Tuskenis.

2018 metų veiklos ataskaitoje
Anykščių menų centro direktorius
T.Tuskenis atskleidė, kad jau pernai pradėti pasirengimo darbai
Sakralinio meno centro jubiliejiniams metams. Šiemet sukanka 10
metų, kai buvo atidarytas Sakralinis meno centras.
,,Asmeniškai aš koordinuoju
tarptautinį projektą, kuris skirtas
Sakralinio meno centre planuojamai rengti tarptautinei parodai bendradarbiaujant su Kijevo „Knygos
ir knyginės spaudos muziejumi“.
Vedami šios idėjos 2018 m. su muziejumi pasirašėme sutartį”, - atskleidė T.Tuskenis.
Pernai Anykščių menų centre
dirbo 14 darbuotojų - 3 administracijos, 9 kultūros ir meno specialistai, 2 darbininkai po 0,5 pareigybės. Įstaigos vadovaujančių
darbuotojų vidutinis mėnėsinis
atlyginimas siekė 986,37 Eur, įstaigos darbuotojų - 668,14 Eur.
Panašu, kad pernai Anykščių
menų centro darbuotojams darbo
tikrai netrūko.
,,Menų centras per 2018 m. dirbo 331 dieną (kai 2018 m. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytas
įprastinis įstaigos metinis darbo
dienų skaičius yra 251 darbo die-

Anykščių menų centro direktoriaus Tomo Tuskenio iniciatyva
diegiamos technologijos, kad ekspozicijas būtų galima apžiūrėti
ir virtualiai.
na). Žiemos sezono metu dirbame
pirmadieniais–šeštadieniais, o vasaros sezono metu – visomis savaitės dienomis, įskaitant ir šventi-

nes”, - ataskaitoje dėmesį atkreipė
T.Tuskenis.

-ANYKŠTA

Būsimoji valdžia: sudėti beveik visi taškai

Tikėtina, kad netrukus į Anykščių rajono Tarybą ,,įkris“ liberalas Kęstutis Indriūnas, konservatorė Jūratė Musteikienė bei ,,valstietė“
Renata Gudonienė.
(Atkelta iš 1 psl.)
Anykščių savivaldybės administracijai greičiausiai vadovaus
S.Obelevičiaus pasiūlyta teisininkė Ligita Kuliešaitė, o pavaduotoja taps Veneta Veršulytė. Buvusi
Anykščių savivaldybės administracijos direktorė V.Veršulytė pagal liberalų sąrašą išrinkta į šios
kadencijos rajono Tarybą. Tačiau į
administraciją ji grįš ne liberalų, o
būsimosios direktorė L.Kuliešaitės
iniciatyva. S.Obelevičiaus teigimu,
L.Kuliešaitė kėlė savotišką ultima-

tautos balsas

tumą - arba vadovauti administracijai eina kartu su V.Veršulyte, arba
nė viena iš jų neina.
32-ejų metų L.Kuliešaitė - teisininkė, pastaruoju metu ji dirba
Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnyboje. Prieš tai ji keletą
metų dirbo Anykščių savivaldybės
administracijos teisininke.
35-erių metų V.Veršulytė - pagal išsilavinimą socialinio darbo
specialistė bei žurnalistė. Pastaruoju metu ji užsiima konsultacine
veikla.

Konservatoriai, liberalai, ,,valstiečiai“ ir socialdemokratai koalicinę sutartį turėtų pasirašyti trečiadienį. Vicemero portfelis, kaip
ir buvo žadėta anksčiau, atiteks
socialdemokratui Dainiui Žiogeliui. Preliminariais duomenimis,
koalicija pasidalys ir tris mero
patarėjo etatus - po vieną atiteks
,,valstiečiams“, konservatoriams ir
socialdemokratams. ,,Valstiečiai“ į
šias pareigas ketina deleguoti buvusį Anykščių ligoninės direktorių, 66-erių Dalį Vaiginą, konser-

vatoriai – 28-erių metų verslininkę
Gabrielę Griauzdaitę Patumsienę,
o socialdemokratai - šiomis dienomis Savivaldybės administracijoje
pradėjusią dirbti 25-erių metų Karoliną Stankevičiūtę.
V.Veršulytė, G.Griauzdaitė Patumsienė bei D.Vaiginas yra išrinkti į Rajono tarybą. Administracijos
direktoriaus pavaduotojo bei mero
patarėjų pareigos negali būti derinamos su Tarybos nario veikla,
tad visi minimi asmenys turėtų
atsisakyti deputatų mandatų. Juos

Suniokotas Dešinysis Šventosios krantas

Savaitgalį teko praeiti Kairiuoju upės taku. Žmonių daug, visi
skuba į gamtą...
Tačiau apmaudu žiūrėti, kaip
suniokotas Dešinysis krantas
– iškirsti medžiai, tiesiog plyni kirtimai padaryti. Ir štai tokie Anykščiai pasitiks turistus?
Gėda... Suprantama, projektai
yra gerai, į miestą pritraukiamos

investicijos, tačiau, jeigu tam reikia paaukoti medžius, suniokoti
gamtą..., kažin ar reikia tokių investicijų?
Girdėjau, kad Anykščiai planuoja siekti Lėtojo miesto statuso, tačiau man atrodo, kad lėtas
gyvenimo būdas neatsiejamas
nuo gamtos, o gamta mūsų mieste tikrai buvo verta titulų. Dabar

galėsim pasigirti žiedinėmis sankryžomis, takais, keliais, bet tik
ne gamta.
Ar mieste nebėra specialistų,
kurie suprastų, kokia žala daroma Anykščių įvaizdžiui ir laiku
sustabdytų nuo tokių neapgalvotų žingsnių?

Laura M., anykštėnė

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

pakeistų pirmieji ,,už brūkšnio“ jų
partijų sąrašuose likusieji - liberalas Kęstutis Indriūnas, konservatorė Jūratė Musteikienė bei ,,valstietė“ Renata Gudonienė.
Pirmasis naujosios kadencijos
Rajono tarybos posėdis vyks balandžio 16-ąją. Greičiausiai šiame
posėdyje bus tik priimtos Tarybos
narių priesaikos bei paskirtas laikinasis administracijos vadovas.
Pirminiais duomenimis, be STT
pažymos negalima paskirti ne tik
administracijos vadovų, bet ir vicemero, o užklausą į STT gali parašyti tik meras. Šiuo metu Anykščiai tikrojo mero neturi - Kęstutis
Tubis nušalintas nuo pareigų, o
S.Obelevičius kol kas yra laikinasis meras.
Mero patarėjai yra asmeninio
politinio pasitikėjimo pareigūnai.
Juos savo įsakymu skiria ir iš darbo atleidžia meras. Tad įsakymą
S.Obelevičius dėl patarėjų paskyrimo galės pasirašyti jau balandžio
16-ąją, po priesaikos priėmimo.

užjaučia
Nuoširdžiai užjaučiame
Gedimino Meškausko
artimuosius.
Telydi Jus paguoda ir
dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
UAB PLASTENA
kolektyvas
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Tradicinė teatrų šventė Svėdasuose
Kovo 31-ąją, sekmadienį, Anykščių kultūros centro Svėdasų
skyrius organizavo tradicinę teatrų šventę, skirtą Tarptautinei
teatro dienai „Kelią teatrui!“ Toks renginys Svėdasuose organizuojamas kasmet, tad žiūrovai eilinį kartą turėjo malonią progą
pasižiūrėti keletą spektaklių.

Akimirka iš vaitkūniečių parodyto spektaklio – Vaižganto „Žemės ar moteries“.
Teatro šventę linksmais pašmaikštavimais pradėjo, gerą nuotaiką dovanodamos, į plepias Svėdasų „bobeles“ Stasę ir Mikasę
persikūnijusios Anykščių kultūros

savaitgalio diskusija

centro Svėdasų skyriaus meno mėgėjų kolektyvo narės Ramunė Lapienytė ir Alma Švelnienė.
Pirmą kartą svėdasiškių scenoje
pasirodžiusi Zarasų rajono savival-

dybės Kultūros centro jaunimo teatro šiuolaikinio šokio grupė „Mėta“
(vadovė Skaidrė Vanagaitė) atliko
originalų spektaklį pagal Šventąjį
Raštą (Senąjį Testamentą). Norom nenorom, perskaičius afišas,
ne vienam kilo klausimas, kaipgi
galima šokio kalba perteikti šventraščio paslaptis? Tačiau stebint
labai sumaniai į vieną kompoziciją sujungtas skirtingas, bet labai
raiškias judesio, šokių, vaidybos
scenas su įvairia simbolika, jokių
klausimų nebeliko. Daugeliui jau
pažįstama Utenos rajono Užpalių kultūros centro vaikų dramos
studija „Artistukai“, vadovaujama
Birutės Minutkienės, nuotaikingame spektakliuke pagal Holly Webb
„Mažąją kalytę Britą“ atskleidė
labai aktualią temą - vaikų meilę
gyvūnėliams.
O nuolatiniai teatro šventės dalyviai - Anykščių kultūros centro
Vaitkūnų skyriaus dramos mėgėjai, vadovaujami Aldonos Bagdonienės, atvežė į Svėdasus kraštiečio, lietuvių literatūros klasiko,
kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto komediją „Žemės ar moteries“,
kurią skyrė Lietuvos Respublikos
Seimo paskelbtiems Vaižganto
metams. Aktualias turtines, meilės

Ligonis: „Atvežė vidury nakties
mane labai blogos savijautos, budėjo A.Pilkauskaitė, nuostabus ir
paslaugus žmogus, net keista buvo,
kaip ji per naktį nepavargo vaikščiodama aplink lovas. Bet ryte atėjo Šermukšnienė, na ir prasidėjo
koncertas: aprėkė vieną, aprėkė
moterį, atvykusią su ligoniu, tiesiog pasibaisėjau tos darbuotojos
elgesiu. Gal jai reiktų vietą rasti pagal charakterį, pvz., Zoosode“.
Aldona: „Teko bendrauti su
abiem vadovais. Ir svarbiausia, kad

horoskopai
AVINAS. Jau nuo savaitės pradžios imkitės energingiau ginti savo
autoritetą, taip pat praverstų tvirtesnė
ir konkretesnė pozicija krizės šeimoje
klausimu. Artimi giminaičiai be jūsų
žinios gali įsivelti į rizikingus ir kvailus finansinius žaidimus. Savaitgalį
būsite labai reikalingas šeimai, todėl
pasistenkite likti namie.
JAUTIS. Netikėta ir džiugi žinia
suteiks jums drąsos ir jėgų nugalėti
nenugalima, ir jūsų svajonių tikslas
gerokai priartės. Kontaktai su švietimo įstaigomis gali būti naudingi ir
informatyvūs. Stenkitės galvoti, ką
kalbate, kad vėliau netektų gailėtis.
Savaitgalį galite pajusti poreikį pabūti vienas.
DVYNIAI. Kai kas, nerandantis
vietos gyvenime, šią savaitę gali au-

Svėdasiškius linksmina jau gerai visiems pažįstamos „bobelės“
Stasė ir Mikasė (Ramunė Lapienytė ir Alma Švelnienė).
iš „išskaičivimo“ bei kitas gyvenimiškas problemas gvildenančiame
spektaklyje sėkmingai patikėtus
vaidmenis sukūrė Pranas Maišelis,
Vidas Balaišis, Angelė Bielaūsienė, Jūratė Dagytė, Zita Šukienė ir
Edmundas Vaitkūnas, kurių įtikinamą vaidybą žiūrovai sutiko plojimais ir gėlėmis. Pagiriamąjį žodį
vaitkūniečiams aktoriams verta
tarti ir dėl to, kad jie suvaidino
grynai tokį spektaklį, kokį sukūrė
pats Vaižgantas, nieko nepakeitę,
be jokių interpretacijų, nenormindami tarmiškų žodžių, ,,neįvilkę“
vaidinimo į dabarties laiką. Taigi,
Svėdasų scenoje skambėjo tarmiš-

ka kalba, archaiški žodžiai. Žiūrovų dėmesį traukė aktorių kruopščiai suvaidinti paties Vaižganto
nurodyti arbatnamyje susirinkusių veikėjų - nunokusio jaunikio
Gaidžio, arbatininkės Petrutės,
ūkininko Gražio, senmergės Karusės, kaimyno Rudžio, jaunamartės
Peliogėjos (Pelės) - reakcijos ir
veiksmai.
Pasibaigus teatro šventei, renginio organizatoriai, Svėdasų skyriaus darbuotojai Rožė ir Vilius
Lapieniai, atsidėkodami kolektyvams įteikė rėmėjų dovanas. Atsisveikinta ir išsiskirta iki kitų metų,
iki kitos teatrų šventės.

Kaip vertinate pokyčius rajono medicinos įstaigose?

Anykščių rajono medicinos įstaigos jau kurį laiką turi naujus vadovus. Anykščių ligoninei nuo
praėjusių metų gruodžio vadovauja Audrius Vasiliauskas, o Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centrui nuo 2018 metų rugsėjo – Sonata Steniulienė.
Ar pastebėjote kokių nors pokyčių minėtose medicinos įstaigose? Gal dabar sirgti yra „tikras
džiaugsmas“?
Vadovas: „Nebijokit, niekur direktorius nepabėgs. Gauna solidų
atlyginimą Anykščiuose, dar darbelis Vilniuje. Pasaka. Tokie stebuklai tik pas mus. Sakote , kad ponas
šypsosi. Aš irgi šypsočiausi iš žmonių nesupratimo ar kvailumo“.

Vytautas BAGDONAS

kolektyvuose atmosfera pagerėjo,
į darbą kaip į šventę einama. Komentaruose yra tiesos apie vieną
arba kitą specialistą, tačiau visiems
sunku įtikti, kaip besistengtum. Pasistenkim būti objektyvūs ir naujų
vadovų negąsdinkit su komentarais, pabėgs ir vėl turėsim džiaugtis
tuo, ką turėjom“.
Atsakymas visiems: „Va, dabar
ir išlindo yla iš maišo. Nauji vadovai maišo kažkam ir toliau naudotis
padėtimi, iš komentarų matoma,
kuria kryptimi norima vėl pasukti
- ogi grįžti prie senos tvarkos - tik
sau. Pasikeitė, galima sakyti, nemažai. Pats svarbiausias dalykas - tai
psichologinis klimatas, kuris tokiame sunkiame darbe su žmonėmis
yra svarbiausia. Dabar niekas nieko
nebeuja, niekas ant nieko neberėkia, atsirado darbuotojų veide ir
dringai reikšti savo nepasitenkinimą
jumis. Protingiausia būtų nekreipti
dėmesio ir tiesiog toliau dirbti savo
darbus, tiesa, vengiant aštresnių konfliktų. Iš aplinkos pastaruoju metu ir
taip jau sugeriate pernelyg daug neigiamos energijos.
VĖŽYS. Šią savaitę neturėsite
daug darbo ir turėsite daug laiko, kurį
galėsite skirti sau. Be didelių išlaidų
ir kliūčių įgyvendinsite savo planus.
Naujos perspektyvos paįvairins gyvenimą, nors ir privers suvirpėti širdį.
Savaitgalį tikėtinas meilės romanas,
gal net gana audringas...
LIŪTAS. Niekur nepulkite stačia
galva, nors ir svarbiausi dalykai slystų iš rankų. Šią savaitę turėsite pakankamai laiko ir progų, kad viską ramiai galėtumėte susitvarkyti. Pirmoje
savaitės pusėje galite pasirodyti esąs
nekantrus ir netolerantiškas. Savait-

šypsenų. Ne ligoninės ar poliklinikos vadovai kalti, kad eilės susidaro
prie kabinetų, o nauja sistemos pertvarka. Tai, pvz., kompiuterizuotas receptų rašymas, kuris užima
nemažai laiko, vyresnio amžiaus
gydytojams truputį sunkiau adaptuotis, bet Jūsų, ponai, nusivylimui,
jie susitvarko puikiai. Dar vienas
dalykas - labai gerai, kad vadovai
atėjo iš kitur, nes dingo vietinis biznelis ir klanai, kurie buvo susidarę
per tiek metų. Ar ne taip buvo: „Tu
manęs neliesk, aš kaip pasakysiu,
taip ir bus“? Būtų labai šaunu, kad
visi vadovai ateitų iš kitur, nebūtų
jokių „blatų“, gal tada požiūris visų
būtų kitoks, nebūtų tokio sąstingio.
Skaitau ir stebiuosi mūsų naujai išrinktų tarybos narių elgesiu. Tas to
nepasveikino, anas ano, o Tu, pirmininke Žiogeli, kandidate į merus
(dabar, atrodo, būsimas vicemeras),
galį neužsidarykite tarp keturių sienų,
daugiau bendraukite.
MERGELĖ. Dėl nenumatytų įvykių ši savaitė prabėgs žaibišku greičiu
ir atneš šiokios tokios naudos - tapsite
išmintingesnis, o naujos žinios suteiks
pranašumo prieš kitus. Kartais reikia
bandyti iššokti aukščiau bambos, jei
nori kažką pasiekti. Pagaliau pavasaris, todėl savaitgalį bus lengviau rasti
būdų pailsėti ir atsipalaiduoti.
SVARSTYKLĖS. Savaitės pradžioje būsite priverstas skubiai priimti kažkokius svarbius sprendimus.
Be to, dar ir neturėsite teisės suklysti.
Antroje savaitės pusėje laukia trumpa
romantiška iškyla ar kažkas panašaus.
Savaitgalį jūsų pagalbos gali prireikti
senam bičiuliui.
SKORPIONAS. Jei sugebėsite
tinkamai organizuoti darbus, savai-

negalėjai atsinešti gėlių ir pasakyti
merui, koks reikalas. Aš būdamas
meru pagalvočiau, ar galima toliau
su Tavimi dirbti. Nepilkite purvo
ant protingu vadovų. Jums iki jų dar
labai toli ir išsilavinimu, ir kultūros
stoka, kurios Jums visiems labai dar
trūksta. Jei pakliuvote ten, kur labai
veržėtės, tai ir parodykite rajono gyventojams, kad mokate dirbti“.
Aš: „Reikia nuo savęs pradėt, o ne
direktorių prižiūrėt, kada jis į darbą
atvažiuoja, kada išvažiuoja, o gyd.
Bubliauskienė tikras geras, paprastas, kultūringas žmogus, o kad bjaurūs priėmime, tai tikrai, čia viskas
priklauso nuo vyr. slaugytojos: jei
vyr. slaugytoja kultūros nesupranta,
tai taip ir eilinės elgiasi“.
Abejoju: „Abejoju, ar kas pasikeitė. Gal tik tiek, kad vienai gydymo įstaigai vadovauja ponia iš Pa-

nevėžio, o kitai – ponas iš Vilniaus.
Tarsi vadovauti iš anykštėnų niekas
nesugeba. Poliklinikoje eilės didžiulės ir prie daktarų kabinetų, ir prie
kraujo tyrimų. Pas šeimos gydytoją
gali pakliūti tik už kelių savaičių
užsiregistravęs telefonu, dantų gydytojų ar tai trūksta, ar jos vis serga,
kol sulauki eilės taisyti dantis, jie
patys iškrinta. Pas kai kurias šeimos
gydytojas visokie pažįstami lenda
be eilės, užtat užsirašiusiems reikia
ilgiau laukti“.
(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.
tės pradžia gali būti itin produktyvi.
Atėjo laikas pagaliau atskirti grūdus
nuo pelų ir parodyti, ką iš tikrųjų sugebate. Atlyginimas už darbą, kokio
jūs tikitės, tikriausiai atpirks viską.
Savaitgalį gali tekti priimti kažkokį
svarbų sprendimą.
ŠAULYS. Ką pasieksite šią savaitę, jums nepasirodys pakankama.
Norite visiškos sėkmės, ir tai, tiesą
sakant, yra visai įgyvendinama. Senos problemos po truputį sprendžiasi, perspektyvos aiškėja. Savaitgalį
- tinkamas metas pradėti reguliariai
mankštintis, laikytis dietos ar panašiai.
OŽIARAGIS. Šią savaitę turėsite itin svarbų pokalbį. Turite jam iš
pagrindų pasiruošti, kad padarytumėte norimą įspūdį. Gali būti, kad
pokalbio metu bus priimti svarbūs
sprendimai, kurie turės reikšmės jūsų

tolesnei ateičiai. Apskritai savo reikalus stenkitės tvarkyti pats, pernelyg
neatviraukite.
VANDENIS. Viskas einasi ne taip
gerai, kaip galėtų ir norėtųsi. Gal elgiatės pernelyg drąsiai? Ženkite šiek
tiek mažesniais žingsneliais. Nesitikėkite niekieno pagalbos, santūriau
dalinkitės savo turima informacija.
Pirmoje savaitės pusėje galite turėti
problemų dėl vyresniosios kartos.
Savaitgalį verčiau praleisti namuose.
ŽUVYS. Pirmomis savaitės dienomis turėsite galimybę viešai pasirodyti su svarbiais asmenimis ir taip
pakelti savo socialinį statusą. Svarbiausia likti santūriam ir adekvačiai
reaguoti į situaciją. Antroje savaitės
pusėje galite būti neteisingai apkaltintas. Stiprios emocijos gali pakenkti
jūsų sveikatai.
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MOZAIKA
Lenkijoje apkaltintas
amerikietis, bandęs pavogti
bėgių gabalą iš Aušvico
Lenkijos pietuose esančio Osvencimo miesto policijos atstovė
sekmadienį pranešė, kad vienas
amerikietis, lankęsis buvusioje
Aušvico–Birkenau mirties stovykloje, pabandė pavogti metalinę
bėgių kelio, kur būdavo išlaipinami kaliniai, dalį.
Pasak Malgorzatos Jureckos, 37
metų vyras buvo apkaltintas bandymu pavogti kultūrinės svarbos
objektą. Už tokius nusikaltimus
gali būti skiriamos įkalinimo iki
10 metų bausmės.
Įtariamasis pripažino savo kaltę, sakė M. Jurecka.
Osvencimą Antrojo pasaulinio
karo metais buvo okupavę vokiečiai. Aušvico memoriale pastaraisiais metais buvo užfiksuota
vagysčių ir vandalizmo atvejų.
Rimčiausias atvejis yra mirties
stovyklos pagrindinių vartų dalies su nacių šūkiu „Arbeit Macht
Frei“ (Darbas išlaisvina) vagystė
2009-aisiais. Vėliau užrašas buvo
surastas supjaustytas į gabalus.
Popiežius Maroke perspėja
katalikus neversti kitų pereiti į
jų tikėjimą
Popiežius Pranciškus sekmadienį su retu vizitu lankydamasis
Maroke perspėjo katalikus nebandyti atversti kitų siekiant padidinti savo bendruomenės narių
skaičių.
Antrąją savo apsilankymo Maroko sostinėje Rabate dieną kalbėdamas jos katedroje, Pranciškus
tvirtino, kad bandymai atversti
žmones į savo tikėjimą „visuomet
veda į aklavietę“.
„Prašom, jokių bandymų at-

sprintas
Motokrosas. Anykštėnui Arminui Jasikoniui 3-iasis Pasaulio
čempionato etapas Olandijoje susiklostė labai sėkmingai – sportininkui pritrūko vos vieno taško iki
3-iosios vietos. Abu važiavimus po
starto pradėjęs už pirmojo dešimtuko ribų, A. Jasikonis pozicijas

versti!“ – sakė jis maždaug 400
susirinkusių tikinčiųjų. Dar keli
šimtai žmonių buvo susirinkę prie
katedros.
99 proc. Maroko gyventojų yra
musulmonai, o krikščionys sudaro mažytę bendruomenę. Katalikų
šalyje yra 30 tūkst.; didelę jų dalį
sudaro afrikiečiai iš šalių, esančių
į pietus nuo Sacharos.
Marokas akcentuoja „religinę
toleranciją“, pagal kurią krikščionys ir judėjai gali laisvai praktikuoti savo religijas, bet visuomenė smerkia islamo išsižadėjimą, o
raginimai atsiversti laikomi nusikaltimu.
Pranciškus yra pirmasis Maroke apsilankęs popiežius nuo Jono
Pauliaus II kelionės 1985 metais.
Šia proga Rabato katedra buvo
perdažyta.
Grupės „Her’s“ narius
pražudžiusi avarija kilo į
priešpriešinę juostą išlėkus
vairuotojui
Avariją, per kurią žuvo abu britų indi roko dueto „Her’s“ nariai,
sukėlė į priešpriešinę eismo juostą
viename JAV greitkelyje išlėkęs
vairuotojas, šeštadienį pranešė
amerikiečių policija.
Arizonos viešojo saugumo departamentas patvirtino, kad per
trečiadienio eismo nelaimę žuvo
24-erių Stephenas Fitzpatrickas,
25-erių Audunas Laadingas ir jų
vadybininkas 37-erių Trevoras
Engelbrektsonas.
Kaip pranešama, pareigūnai
ankstų trečiadienį sureagavo į
incidentą, kai vienas vairuotojas
išvažiavo į priešpriešinio eismo
juostą į vakarus nuo Finikso esančiame greitkelyje.
Netrukus „Nissan“ markės pikapas susidūrė su muzikantų migerinti pradėdavo jau nuo pirmojo
rato ir sportininkus lenkė iki pat
važiavimų pabaigos. Tiek pirmajame, tiek antrajame važiavimuose
lietuvis išvengė didelių klaidų ir
abu kartus finišavo 4-as. Iškovotos dvi ketvirtos vietos lietuviui
leido surinkti 36-is taškus – tiek
pat 3-iajame etape surinko 3-5 vietas užėmę sportininkai, tačiau dėl
aukštesnių vietų važiavimuose 3
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kroautobusu, nurodė pareigūnai.
„Abu automobiliai užsiliepsnojo“, – sakoma pareigūnų pranešime.
„Ant kelio nebuvo jokių stabdymo žymių. Tarp nuolaužų rasta
alkoholinio gėrimo talpa“, – priduriama jame.
„Her’s“ įrašų bendrovė „Heist
or Hit“ po nelaimės pranešė, kad
muzikantai važiavo į koncertą Kalifornijoje.
„Amerikoje jie koncertavo tūkstančiams juos dievinančų gerbėjų.
Jiems buvo labai svarbu susitikti
su savo gerbėjais ir kartu leisti laiką“, – rašė bendrovė.
Pirmadienį „Her’s“ feisbuke
paskelbė savo paskutinę žinutę: „Vaikinams jau beveik metas namo. JAV turas vyksta kaip
sviestu patepta. Šįvakar per saulėlydį laukia karštas pasimatymas
su Didžiuoju Kanjonu.“
JAV rasta fosilijų, įamžinusių
įvykius per dinozaurus
nušlavusio asteroido smūgį
Vienas Jungtinėse Valstijose
aptiktas fosilijų telkinys išsaugojo
įrodymų apie katastrofą, įvykusią
beveik prieš 66 mln. metų, kai į
mūsų planetą įsirėžus didžiuliam
asteroidui lijo ugnimi, o žemę
purtė požeminiai smūgiai, daug
smarkesni už bet kurį šiuolaikinį
drebėjimą, sakoma penktadienį
paskelbtoje studijoje.
Ši katastrofa nušlavė didelę dalį
Žemės gyvybės, įskaitant dinozaurus.
Tyrėjai nurodė Šiaurės Dakotoje aptikę įrodymų apie asteroido
smūgį Meksikoje, pavyzdžiui, suakmenėjusių žuvų, kurių žiaunose
išliko vulkaninio stiklo dalelių –
ant Žemės kritusio ugninio lietaus
liekanų. Jie taip rado suanglėjusių
medžių, toli į žemyno gilumą nusiritusio cunamio pėdsakų ir išsilydžiusio gintaro.
Atskiroje studijoje Amsterdamo
universiteto mokslininkas Janas
Smitas pranešė kartu su bendradarbiais aptikęs dinozaurų pėdsair 4 vietas iškovojo varžovai, o A.
Jasikonis užėmė 5-tą vietą.
Plaukimas. Anykščių KKSC
plaukikas Julius Bačkulis užtikrintai pasirodė Estijoje vykusiame
Baltijos šalių čempionate. Lietuvos suaugusių rinktinei atstovavęs
anykštėnas iškovojo bronzos medalį 50 m laisvu stiliumi plaukime,
100 m laisvu stiliumi plaukime

kų, paliktų prieš pat jų žūtį.
J. Smitas nurodė, kad pėdsakai,
palikti augalėdžio hadrozauro ir
kažkokio mėsėdžio, galbūt nedidelio tiranozauro, yra „aiškus
įrodymas, kad smūgio metu dinozaurai buvo gyvut gyvutėliai...
Jie bėgo, persekiojo vienas kitą“,
kol galiausiai gyvūnus pražudė
potvynis.
„Tai mirtinas smūgis, (kurio
pėdsakų) išliko šioje konkrečioje
vietoje. Tai tiesiog įspūdinga“, –
sakė Purdue universiteto geofizikas ir meteoritų smūgių ekspertas
Jay Meloshas, neprisidėjęs prie
šio tyrimo, bet redagavęs straipsnį, penktadienį paskelbtą žurnale
„Proceedings of the National Academy of Sciences“.
Pasak J. Melosho, šiame fosilijų telkinyje padarytas „šimtmečio
atradimas“.
Tačiau kiti ekspertai, nors ir
pripažino atlikto darbo svarbą,
sakė esantys smarkiai susirūpinę
dėl šių tyrimų, ypač dėl fakto, kad
kitiems mokslininkams nebuvo
suteikta prieiga prie šio konkretaus fosilijų telkinio vadinamojoje Pragaro Upokšnio geologinėje
formacijoje.
Pragaro Užpokšnio formacija, nusidriekusi per Montaną, abi
Dakotas ir Vajomingą, yra tikras
fosilijų rojus: čia rasta daugybė
įvairių rūšių dinozaurų, žinduolių,
roplių ir žuvų liekanų, užkonservuotų molyje ir uolienose, susidariusiose prieš 60–70 mln. metų.
Smithsono nacionalinio gamtos istorijos muziejaus direktorius
Kirkas Johnsonas (Kirkas Džonsonas), 38 metus tyrinėjęs Pragaro Upokšnio formaciją, rašė, kad
žuvų ir medžių fosilijos bei stiklo
fragmentai „demonstruoja kai kurias detales, kas dėjosi TĄ DIENĄ. Tai išties labai įdomi ir labai svari medžiaga.“ Vis dėlto K.
Johnsonas pridūrė, kad dėl ribotos
prieigos kiti mokslininkai šių tyrimų rezultatų negali patvirtinti.
J. Smitas aiškino, kad apsaugos
priemonių imtasi siekiant apsaugoti telkinį nuo neteisėtų fosilijų

rinkėjų.
K. Johnsonas taip pat kėlė klausimų dėl teiginių, pateiktų pagrindinio studijos autoriaus – Kanzaso
universiteto doktoranto Roberto
DePalmos – penktadienį žurnalo
„New Yorker“, o ne kokio nors
mokslinio leidinio paskelbtame
straipsnyje. Mėginimai susisiekti
su R. DePalma elektroniniu paštu
arba SMS žinutėmis nebuvo sėkmingi.
Stambaus asteroido smūgis,
išmušęs Čiksulubo kraterį Meksikos Jukatano pusiasalyje ir
įamžintas uolienų geologiniame
metraštyje kaip vadinamoji kreidos ir paleogeno periodų (K-Pg)
riba, dešimtmečius buvo laikomas labiausiai tikėtina dinozaurų
epochą užbaigusio masinio rūšių
išnykimo priežastimi. Tačiau kai
kurie mokslininkai teigia, kad šį
procesą iš dalies lėmė smarkiai
suaktyvėjusi vulkaninė veiklą.
Pasak K. Johnsono ir J. Melosho, naujieji radiniai padeda pagrįsti asteroido smūgio padarinių
teoriją.
Iš tų laikų išliko mažai dinozaurų fosilijų, bet suakmenėję pėdsakai yra įtikinamiausias įrodymas,
sakė J. Smitas.
Mokslininkas pridūrė, kad rasta
ne vien dinozaurų. Per kasinėjimus buvo aptikta skruzdėlynų liekanų, trapių lapų atspaudų ir žuvų
fosilijų. J. Smitas aiškino, kad natūraliai nugaišusioms žuvims paprastai greitai išsipučia pilvai, bet
tirtose fosilijose tokių pakitimų
nepastebėta.
Tyrėjai sakė, kad cunamis žemyno gilumoje rodo, jog asteroido smūgis sukėlė 10–11 balų
žemės drebėjimą – taigi, jis buvo
apie 350 kartų stipresnis už 1906
metais San Fransiską nuniokojusį
drebėjimą.
J. Meloshas sakė, kad skaitydamas studiją nuolat kartojo „Tai
bent atradimas!“ Mokslininkas
pridūrė, kad šio tyrimo atskleistos
katastrofos detalės yra „sukrečiančios“.

užėmė 4 vietą ir pateko į 50 m peteliške finalą. Anykštėnas su Lietuvos komanda 4x100 laisvu stiliumi
plaukime taip pat iškovojo sidabro
medalį.

Jojimas. Letuvos konkūrų žiemos čempionate Augustė Baužaitė (11m.) rungėsi tris dienas su
stipriausiais Lietuvos raitėliais
vaikais. Pirmą ir antrą dienomis
anykštėnei nebuvo lygių ir ji iškovojo pirmąsias vietas, trečiąją
dieną A.Baužaitė liko antra, bet
tai nesutrukdė jai tapti Lietuvos
čempione.

Krepšinis. Anykščių KKSC,,Elmis“ baigė kovas RKL B divizione. Anykštėnai varžybų aštuntfinalyje rungtynių seriją 1-2
pralaimėjo ,,Radviliškio“ ekipai.
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„Tele2“ nuolaidos telefonams: sutaupykite net iki 110 Eur
Bundančio pavasario proga, technologijų lyderė „Tele2“ siūlo atsinaujinti ir skelbia įspūdingas
nuolaidas išmaniesiems telefonams. Ypač viliojantys pasiūlymai klientų laukia visuose operatoriaus
salonuose ir internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.
„Pavasaris visuomet įkvepia atsinaujinti
ir pažadina norą keistis. Nusprendusiems
pakeisti telefoną – kaip tik dabar „Tele2”
tai padaryti siūlo itin patraukliomis sąlygomis“, – sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“
pardavimų direktorė.
Išmanieji – tik nuo 3 Eur/mėn.
Neįtikėtinas pasiūlymas laukia „Xiaomi“
gerbėjų. Sumokėjus pradinę 1 Eur įmoką
ir sudarius 24 mėn. sutartį, lengvas ir stilingas išmanusis „Redmi Go“ su bet kuriuo
operatoriaus mokėjimo planu kainuos vos
3 Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu – 89
Eur).
Mėgstantiems asmenukes rekomenduojama rinktis „Samsung Galaxy A7“, turintį
24 MP priekinę kamerą ir reguliuojamą
blykstę, kuri ryškius kadrus užfiksuoks net
prietemoje. Šis telefono modelis, sumokėjus pradinę 42 Eur įmoką ir sudarius 24

mėn. sutartį su bet kuriuo „Tele2“ mokėjimo planu, šiuo metu kainuoja tik 9,87 Eur/
mėn. (kaina ne akcijos metu – 349 Eur).
Ypatingas pasiūlymas laukia ir „Huawei“
gerbėjų. 6,21 colio įstrižainės ekraną ir
dvigubą galinę kamerą turintis išmanusis
„Huawei P Smart (2019)“ sumokėjus pradinę 33 Eur telefono įmoką ir sudarius 24
mėn. sutartį su bet kuriuo operatoriaus
mokėjimo planu, kainuos vos 7,75 Eur/
mėn. (kaina ne akcijos metu – 249 Eur).
Nuolaidos taikomos nuo kainų, galiojusių
ne akcijos metu 2018 m. spalio mėn.
Naujieji „Samsung Galaxy S10”
telefonai – iki 110 Eur pigiau
Tai dar ne viskas – „Tele2“ taiko nuolaidas ir visiems naujiems, vos vasarį pristatytiems „Samsung Galaxy S10“ serijos
flagmanams.
Ieškantiems modernaus ir kompaktiš-

kesnio telefono verta rinktis 5,8 colio įstrižainės ekraną turintį „Samsung Galaxy
S10E“ modelį ir sutaupyti net 60 Eur.
Sumokėjus pradinę 105 Eur įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su bet kuriuo „Tele2“
mokėjimo planu nuo 2 GB, šis telefonas
kainuos 24,75 Eur/mėn. (kaina ne akcijos
metu – 759 Eur).
Norintiems didesnio „Samsung“ flagmano – pasiūlymas taip pat yra. Telefoną
„Galaxy S10“ su 128 GB atmintine ir triguba galine kamera dabar įsigyti galima net
110 Eur pigiau. Sumokėjus pradinę 120
Eur įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su
bet kuriuo operatoriaus planu nuo 2 GB,
išmanusis kainuos 28,29 Eur/mėn. (kaina
ne akcijos metu – 909 Eur).
Tiek pat sutaupys ir pasirinkę patį didžiausią ekraną turintį „Samsung“ telefoną
„Galaxy S10+“. Sumokėjus pradinę 135
Eur įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su

bet kuriuo „Tele2“ mokėjimo planu nuo
2 GB, šis išmanusis kainuos 31,83 Eur/
mėn. (kaina ne akcijos metu – 1009 Eur).
Nuolaidos taikomos nuo kainų, galiojusių ne akcijos metu 2019 m. vasario mėn.
Pirmą mėnesį – neriboti gigabatai
dovanų
„Tele2“ paruošė ir daugiau staigmenų.
Įsigyjant šiuos ir kitus pasiūlyme dalyvaujančius telefonus su neribotų pokalbių ir

SMS planais nuo 2 GB – pirmą mėnesį
interneto duomenis galėsite naudoti neribotai.
Daugiau informacijos sužinosite bet kuriame „Tele2“ salone arba apsilankę internetinėje parduotuvėjė www.tele2.lt.
Telefonams papildomai taikomas vienkartinis valstybės nustatytas laikmenos
mokestis. Pasiūlymų laikas ir įrenginių
kiekis – riboti.
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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
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.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
12 a žemės sklypą su nedideliu
mediniu nameliu Liudiškių soduose (12 000 Eur).
Tel. (8-698) 58235.
Kuras
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

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.
Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.
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Brangiai superkame

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

MIŠKUS

karves, bulius, telyčias.

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

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

Brangiai perkame

UAB „Anykštos
redakcija“
priima skelbimus į
šiuos laikraščius:

ąžuolinius rąstus
visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.
J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
„Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
Molėtų „Vilnis“
„Molėtų žinios“
„Mūsų Ignalina“
„Utenis“
„Utenos
apskrities žinios“

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

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

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

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

UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g. 29, Anykščiai,
Tel.: (8-686) 33036).

Šienainį (balti rulonai, 6 vnt.).
Kaina derinama.
Tel. (8-601) 96529. Piktagalio k.,
Anykščių sen., Anykščių r.

rado
Pensininko pažymėjimą.
Tel. (8-674) 04560.

Tralą (rėmas GAZ 51), arklinį
grėblį, nedidelę priekabėlę.
Tel. (8-600) 06015.
Deguonies,
angliarūgšties,
mikso, argono balionus (naujo
tipo, europiniai, 50 l, 300 barų).
Atveža.
Tel. (8-675) 37964.

Kita
Ūkininkas - svilintą kiaulių skerdieną. Perkant 2 puseles, visą
kiaulę, kaina 2,14 Eur. Motininių
kiaulių skerdiena 1,75 Eur.
Atveža.
Tel. (8-607) 12690.
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994.

siūlo darbą
VIŠTOS VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 4 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.

Patikimas darbas namų tvarkytojoms (-ams) Anglijoje, be jokių
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083.
www.superdarbas.com
Utenoje reikalingas vairuotojas ekspeditorius. Kelionės į Europą,
Rusiją.
Tel. (8-698) 43683.

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

dovanoja
3 mėnesių kalytę.
Tel. (8-615) 47417.

gimė
Rojus MIKOLIŪNAS, gimęs 02 28

įvairūs

Lėja ANDRIŪNAITĖ, gimusi 03 20

Paslaugos

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

Melisa BERTAŠIŪTĖ, gimusi 03 20

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

Š a u k i u 2019 m. balandžio 16 d. 10 val. 2019-2023
m. kadencijos Anykščių rajono savivaldybės tarybos 1-ąjį
posėdį.

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

Posėdžio vieta: Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno
g. 23, Anykščiai, III a. 304 kabinetas.
Komisijos pirmininkė Janina Kuliešienė
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KAIP GYVENATE?

vardadieniai
šiandien
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Visas moters gyvenimas - braškės

Pranciškus, Jostautas,
Jostautė, Pranas, Elona.

- Ar palaiko jus dukros, kiek
prisideda, kiek padeda?
- Mano viena dukra yra gydytoja, dirba Kaune, tad man sako:
„Baik vieną sykį jau, mesk“, o
aš atsakau taip: „Taigi čia šitos
braškės yra mano gyvenimas. Kai
manęs nebus, gal nebebus ir braškių“. Dukra Aušrė rūpinasi mano
sveikata, o jaunesnioji, Sandrutė – mano užvadėlis. Kartais taip
viską skauda, bet ateina pavasaris,
privalau ištiesti nugarą, išlįsti iš
kambario. Išeinu į lauką ir sakau
sau: „Dabar jau dirbsiu“.

balandžio 3 d.
Irena, Ričardas, Vytenis,
Rimtautė, Kristijonas.
balandžio 4 d.
Izidorius, Algaudas, Eglė,
Ambraziejus.
balandžio 5 d.
Krescencija, Vincentas,
Rimvydas, Žygintė,
Zenonas, Zenius.

mėnulis

balandžio 2 - 4 d. - delčia,
balandžio 5 d. - jaunatis.

anekdotas
Vaikai - gyvenimo džiaugsmas,
o vyrai - silpnybė... Vieną sykį pasidavus silpnybei, džiaugiesi visą
gyvenimą!
***
Mikė Pūkuotukas guodžiasi
Knysliukui:
- Knysliuk, man atrodo, kad
šitos bitės keistos, neteisingos ir
neša blogą medų.
- Mike, tai musės...
***
Įmonės vadovas klausia įsidarbinti norinčio vyro: „Ar jūs
vedęs?“ - „Ne, bet vis tiek darau
viską, ką man sako“.
***
Vieno garsaus oligarcho dukra
rengiasi stoti į universitetą. Konkursas - didelis. 40 universitetų į
vieną vietą.
***
Vaikas:
- Mama, ar angelai skraido?
- Skraido, skraido.
- Vakar tėtis mano auklę pavadino angelu.
- Ryt išskris…
***
Vyras:
- Ona, kur tu padėjai arbatžoles?
- Tu niekada nieko nerandi. Arbatžolės vaistinėlėje, dėžutėje nuo
druskos, ant kurios užrašyta „Geriamoji soda“ !!!

oras
+9

-4

Vietos braškių augintojos Danguolės Lingienės širdyje meilės
užtenka ir priglaustam benamiui katinukui Kasparui, kuris jau
išgražėjo ir sustiprėjo, bet vis dar yra labai baikštus.
(Atkelta iš 1 psl.)
- Kiek metų ūkininkaujate
savo specializuotame veislinių
braškių ūkyje? Kas padeda?
- Braškių ūkį čia, pačioje Kavarsko pašonėje, turime jau 29-tus
metus. Didžiausia mano pagalbininkė yra dukrytė Sandra. Taip pat
turiu iki dešimties samdomų ūkio
darbuotojų, iš jų aštuonios kvalifikuotos moterys, kurias vadinu
mergelėmis. Jos čia dirba nuo
kovo iki spalio mėnesio pabaigos.
Aplink auginamas braškes reikia nemažai tupinėti, įdėti daug
rankų darbo. Gal pasirodys keista,
bet samdinės yra iš tolimesnių kaimų. Kiekviena jų tiksliai žino savo
darbą. Džiugu, kad per tiek metų
visos jos beveik tos pačios – tai
rodo ir pasitikėjimą manimi, kaip
darbdave, ir tai, kad šis darbas
joms patinka. Yra tokių, kurios jau
po keliolika metų čia dirba ir vis
dar ateina į darbą geros nuotaikos,
žinodamas, kad čia „mūsų braškynas“. Aš laukuose neinu, nesekioju
joms iš paskos, per daug nenurodinėju. Jos žino, kaip turi atrodyti
laukas ir braškynas. Kavarskietės
dirbti braškyne nepageidauja.
- Kokį plotą užima braškynas?
- Kasmet laikome maždaug 3
hektarų dydžio braškyną, kuriame
auga apie 30 veislių braškių: lietuviškų, olandiškų, daniškų, lenkiškų, rusiškų, vokiškų... Kasmet
įsigyjame ir pasodiname 20-25000
grynaveislių braškių, kurių daigus
pardavimui imame tik iš pirmamečių augalų, nes tik tokie daigai
vertingiausi. Užauginam daug, bet
konkrečius skaičius pakoreguoja
gamta. Iš užaugusio kerelio daigus, kaip minėjau, imam tik vienus metus, o visus ateinančius metus ten skiname uogas – vėlesnių
metų braškes auginam dėl uogų. Ir
taip kasmet sukamės ratu apie sodybą, vis kitoje vietoje įrengdami
žemės plotą, skirtą daigams auginti. Čia didelis ir atsakingas darbas,
bet nuo seno sakoma, kad ,,durnius darbą, darbas durnių myli“
(šypsosi).
- Kokias dar veisles galėtumėte išskirti, ką rekomenduotumėt
pasisodinti žmogui, nieko nenumanančiam apie braškininkystę, bet labai mėgstančiam šias
sultingas ir saldžias uogas?
- Verta paminėti kiekvieną iš
auginamų braškių veislių, bet
nėra reikalo jų girti, nes nė vienas
pirkėjas nepirks visų 30 veislių

daigų. Mažiausias parduodamas
kiekis paprastai yra 10 daigų. Tiesa, yra kolekcionierė, gyvenanti
Kupiškyje, kuri kas keleri metai
vis prašo nuvežti jai kiekvienos
veislės po 3–5 daigus. Tokiais kiekiais niekada niekam neparduodame, tik jai. Visgi kelias, šiuo metu
mylimiausias, paminėsiu: „Kleri“,
„Asia“, „Kristina“, „Polka“, „Yamaska“, „Florence“, „Malvina“ ir
mano numylėta lietuviška veislė
„Venta“ – sodų karalienė. Braškių veislė „Venta“ labai atspari
ligoms, dera 5–6 metus, niekada
neiššąla, o ir esant sausrai užaugina geras uogas. Turim ir remontantinių braškių, kurios dera visą
sezoną iki pat šalnų. Jau greitai
atveš iš Olandijos dar mano neaugintų veislių – „Allegro“, „Jive“
ir dar vardo neturinčią FF1503.
Pagal aprašus, tai bus nuo pačių
ankstyviausių iki vėliausiai derančių veislių, kurios labai derlingos,
atsparios ligoms ir klimato kaitai.
Bus labai įdomu stebėti, kaip joms
seksis augti pakavarskio žemėje.
Apskritai, geriausia yra neapsiriboti viena patikusia braškių veisle, o pasisodinti keletą. Vis dėlto
dar noriu paminėti štai ką: nėra
tokių stebuklingų braškių veislių
daigų, kurių nereikėtų prižiūrėti:
laistyti, tręšti, ravėti. Jei jau sodini
daigus, darbo vis tiek turėsi įdėti.
Jei tingi dirbti, vadinasi, nemyli
augalo, tada teks pirkti uogų iš tų,
kurie užaugina.
- Kas jūs esate pagal specialybę?
- Ilgą laiką dirbau buhaltere,
ekonomiste „Nugalėtojo“ ir „Atžalyno“ kolūkiuose. Atsibodo poniškai sėdėt šiltai už stalo, išėjau
duotis po laukus su motociklu.
Vėliau „Nugalėtojo“ kolūkį sujungė su „Atžalyno“, atėjo vadovauti ponas Juozas Auglys. Jis už
ausų ištempė kolūkius iš atsilikimo. O jau koks griežtas buvo, bet
mane labai daug ko išmokė. Labai jo bijodavau, bet šakodavausi
kaip velnias. Iki šiol man žemės
sklype paklaida tarp braškių eilių
gali būti nebent iki trijų centimetrų. Kuoliukai, špagatai – viskas
atmatuota, suskaičiuota, sužymėta, viskas savo vietose. Auglys
išmokė mane preciziškos tvarkos.
Aštuonerius metus purvina, lietaus sulyta dirbau padalinio vadove, pasibaigė lakstymai ir motociklai, kai sveikata nebeatlaikė
didelio darbo krūvio, kai stuburą
operavo. Tada įsikabinau į braškes
ir iki šiol neblogai laikausi.

- Atėjusi radau Jus kryžiažodžius besprendžiančią. Tai laisvalaikio pomėgis?
- Visą laiką sprendžiu kryžiažodžius. Man labai patinka vakarais,
prieš einant gult, pamankštinti
galvą. Iš bibliotekos imu krūvą
knygų. Matot tas knygas? (rodo
į lentyną, kurioje sustatyta apie
20 knygų). Visos paimtos vienu
kartu. „Lietuvos rytą“, „Anykštą“
prenumeruoju, visada skaitau, kitaip gi sustabarėčiau.
- Ar Ramzis jūsų vienintelis
augintinis?
- Myliu gyvūnus, visada turėjau
ne vieną keturkojį. Kai vieną palaidoju, apverkiu, būtinai priglaudžiu ar nusiperku kitą. Iš Svėdasų
sesuo atvežė ir aš priglaudžiau
visiškai sulysusį, baisiai išbadėjusį 700 gramų benamį kačiuką.
Pavadinau Kasparu. Jis išaugo į
gražuolį mėlynakį Siamo veislės
katiną. Iki šiol labai baikštus. Oi,
kokiom pavydžiom akim Ramzis
žiūrėjo į mane, kai aš štai taip čia
sėdėjau, mažutį ir silpnutį katinuką ant kelių laikydama! Na, aš
jam labai gerai išaiškinau, kad yra
ir bus mylimiausias mano šuo.
Mes su Sandra esame abi labai
patenkintos, kad priglaudėme šį
benamį katinėlį. Jis buvo ir yra
mūsų džiaugsmas, o ypač tą pirmą
žiemą, kai stebėjom, kaip gyvūnėlis auga, pratinasi prie žmonių
ir jau supranta, kad ne visi Homo
sapiens vėlų rudenį išmeta bejėgį
gyvūnėlį, pasmerkdami baisiai
mirčiai iš bado ir šalčio. Nors tebėra baikštus, bet rečiau slepiasi
po lova. Jaučiasi saugesnis, juo
labiau, kad turi tokį užtarėją ir gynėją – labradorą Ramzį.
- Nepasiteiravau, kiek Jums
metų? Paprastai savo rašomuose
straipsniuose parašau pašneko-

vo amžių.
- Na, kas gi klausia moters apie
metus (šypsosi). Kai buvo 75, visiems sakydavau, kad 57. Dabar
gerokai per 75, tai sakau taip: jei
pagal pasą, tai netoli 80, o širdyje
– vos per 60. Mano amžiaus žmonės vargu ar dirba. Turėdama daug
sveikatos problemų, įsitikinau: esu
gyva tik dėl to, kad pradėjau mylėti
viską: augalą, gyvūną, žmogų.
- Iš ko paveldėjote tą energiją,
veržlumą, organizuotumą?
- Vargai, nepritekliai užgrūdina.
Vaikystė buvo sunki. Augom vos
ne pamečiui: du broliukai ir dvi
sesutės. Kai jaunėlei buvo pusė
metukų, susirgo tėtis ir po to visą
gyvenimą vaikščiojo suriestas, pasiremdamas dviem lazdom. Kad ir
sunkios ligos suriestas, bet labai
gerus, gražius veltinius visą gyvenimą vėlė. Pamatuodavo moterims
blauzdytes, labai dailiai, kruopščiai darydavo. Ir dažytus veltinius
gamino – viską pagal užsakymus.
Pirkėjų eilės būdavo namuose.
Niekur nereikėjo vežt parduot, visi
pirkėjai atvažiuodavo, užsisakydavo, o tėtis padarydavo. Taip pat
gamino tvirtus nedidelius baldus:
etažeres, taburetes. Žinoma, kad
tėčiui susirgus sunkumų našta gulė
ant mamos ir ant mūsų pečių. Darbo nebijojom. Ir mūsų namas buvo
gražiausias Svėdasų parapijoj
(Anykščių raj.), ir sodas didžiausias.
Gyvenimas man užaugino ragus
ir nagus. Nebuvo lengva išsiskyrus,
vienai du vaikus augint, bet neleisdavau sau pasiduoti. Nelepinau ir
savo dukrelių, ūkį didelį visada
turėdavau. Kolūkyje iš pirmininko
išmokau gerų vadovavimo pagrindų. Visa kita – gyvenimas. O mano
visas gyvenimas – braškės.
- O jūs mėgstate braškes?
- Labai! Braškių suvalgau tikrai
daug, net porą dubenėlių vienu prisėdimu. Mes visiems sakom, kad
per vasarą suvalgęs kibirą braškių
uogų visai žiemai gauni vitaminų
ir mineralų. Pirmiausia reikia valgyt iki soties – tiek, kiek tik nori.
Kai jau atsivalgai ir nebėra, kur tų
uogų dėti, tada gali šaldyti, uogienes gaminti, kad per visą žiemą turėtum. O kad visą vasarą valgytum
šviežias uogas, reikia nusipirkti
tokių daigų, kurie derėtų pusantro
mėnesio pagal eiliškumą.
- Dėkoju už pokalbį!

Veislinių braškių sodmenų auginimo tarp privačių šalies ūkių
pradininkė Danguolė Lingienė turi beveik 30-ties metų patirtį ir
savo braškyne augina 30 veislių braškių.
Autorės nuotr.

