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KONCERTAS. Balandžio 12
d., penktadienį, 17 val. Koplyčioje
- Pasaulio anykštėnų kūrybos centre dviejų pianisčių Mildos Daunoraitės (Lietuva) ir CheaWoom Lee
(Pietų Korėja) koncertas. Renginys
nemokamas.

Šildymo
sezonas dar
tęsis

Mityba – vieniems dilgėlių lapai,
kitiems – „šmotas“ mėsos
Vladas VITKAUSKAS, alpinistas, keliautojas:
...„Maisto versle, kaip ir globaliame gyvenime, didžiausios apgavystės vyksta manipuliuojant
kalba“...
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Viešnia. Anykščiuose balandžio
10 dieną lankysis žinoma žurnalistė
Rūta Janutienė. Domėtis Anykščių
rajono valdžios gyvenimu šįsyk ji
greičiausiai neturės laiko, nes bibliotekoje pristatys savo knygą „Ir
saugok mus nuo piktojo...“.
Svetingumas. Anykščių turizmo
ir verslo informacijos centras savo
internetinėje svetainėje sėkmingai reklamuoja net neveikiančias
Anykščių viešojo maitinimo įstaigas. Pavyzdžiui, miesto svečiai
kviečiami užsukti į jau kurį laiką
uždarytą piceriją „Jara Jums“. Ant
jos langų dabar puikuojasi skelbimai, kad patalpos yra išnuomojamos. Anykščių turizmo ir verslo
informacijos centro laikinoji direktorė Kristina Beinorytė ne kartą yra
akcentavusi, kad centras ypatingą
dėmesį skiria turizmo informacijos
sklaidai internetinėje erdvėje.

4 psl.

Svarsto apie nemokamą transportą ir
nuolaidas anykštėnams
Netyla diskusijos apie sumanymą įvesti Anykštėno kortelę, kuri Anykščių rajono gyventojams suteiktų nuolaidų
įvairioms paslaugoms, o kai
kuriomis leistų pasinaudoti nemokamai.
Per šiuos savivaldos rinkimus
vietos liberalai savo programoje žadėjo inovacijas atsiskaityme už viešąjį transportą. Pasak Anykščių rajono tarybos
nario, liberalo Mindaugo Sargūno, šiais teiginiais galvoje
turėta Anykštėno kortelė, kuri
rajono gyventojams suteiktų
galimybę viešuoju transportu
nemokamai pasiekti medicinos
įstaigas.

Kvietimas. Anykščių rajono
savivaldybės administracija gavo
Kinijos Pengžou miesto Sičuano
provincijos kvietimą dalyvauti tarptautiniame menininkų kūrybos sambūryje, kuris vyksta balandžio 7−12
d. Iš Anykščių į šį renginį deleguoti
skulptoriai Robertas Matiukas ir
Valdas Pelegrimas. Visas kelionės
išlaidas apmokės menininkų sambūrio organizatoriai.
Gaisrai. Balandžio 7 dieną Troškūnų seniūnijos Jovarų kaime sudegė pirtis. Anykščių seniūnijos
Vikonių kaime gyvenamojo namo
rūsyje įrengtoje katilinėje sudegė
3,5 m³ malkų ir 1 m³ durpių briketų.
Taip pat gesinta daugybė pievų bei
krūmų gaisrų. Balandžio 5 dieną
Skiemonyse išdegė 50 arų pievų bei
krūmų. Kurklių seniūnijos Staškūniškio kaime išdegė apie 130 arų
žolės, gaisro metu buvo kilęs pavojus pastatams. Balandžio 7 dieną
Troškūnų seniūnijos Kalnuočių kaime išdegė 15 arų žolės.

Išėję Sąjūdžio
mokyklą, visam
laikui lieka
politikoje

Nemokamas viešasis transportas tarp Anykščių miesto medicinos įstaigų gerokai palengvintų vyresnio amžiaus anykštėnų gyvenimą.
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Vikonių kaimo ,,ežių“ analogų neatrasta
Ekspertai nustė, jog lapkričio mėnesį ant Vikonių kaimo (Svėdasų sen.) kelio išberti metaliniai ,,ežiai“, specialiai padangų gadinimui skirti gaminiai, pagaminti metalo pjaustymo ir frezavimo staklėmis.
Utenos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato, Anykščių rajono policijos komisariato Veiklos
skyriaus viršininkė Aušra Staškevičienė ,,Anykštai“ sakė, jog komisariatas išsiuntinėjo užklausas,
ieškodamas, kur dar Lietuvoje
naudoti tokie patys padangų gadinimo įrenginiai, deja, analogų aptikti nepavyko. Taigi, panašu, kad
,,ežius“, bertus ant Vikonių kaimo
kelio, gamino auksarankis meistras, į kiekvieną jų įdėdamas savo
rankų šilumos.
Priminsime, jog lapkričio 27-osios rytą poros šimtų metrų kelio
atkarpoje buvo išberta labai daug
,,ežių“. Jų galėjo būti ir šimtai, nes
niekas jų tiksliai negalėjo suskaičiuoti.
Panašu, kad ežiai berti iš automobilio, nes jų barstymo pradžioje,

sankryžoje prie koplytstulpio, liko
automobilio apsisukimo žymės.
Pirmasis savo padangas sugadinęs vairuotojas apie įvykį policijai
pranešė 7 val. 41 min. Įprastai tokiu laiku į darbą iš savo sodybos
Kušlių kaime šiuo keliu važiuoja
,,Anykštos“ žurnalistai Gražina ir
Vidmantas Šmigelskai. Tačiau tą
rytą jie iš namų išvažiavo vėliau,
taigi, žurnalistų automobilių padangos liko sveikos.
Dėl padangų sugadinimo pareiškimus Anykščių rajono policijos
komisariatui parašė du vairuotojai.
Ikiteisminis tyrimas dėl šios nusikalstamos veiklos dar tebevyksta, tačiau A.Staškevičienė, kalbėdamas su ,,Anykšta“ neslėpė, kad
tyrimas nėra perspektyvus.

-ANYKŠTA

Vargu, ar bus rasta, kas užsakė nusikaltimą ir, kas metalinius
,,ežius“ išbėrė ant Vikonių kaimo kelio.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
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Tyrimai. Archeologinius tyrimus
Gedimino kalne Vilniuje ketinama
pratęsti nuo gegužės vidurio, pirmadienį teigė Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologai. „Tikslios datos
dar neturime, nes dar šiek tiek dirbame su dabar turimais rezultatais. Gegužės viduryje turime patikrinti apie
30 kvadratinių metrų Gedimino kalno, kuriuos norime ištirti. Sunku gali
būti, nes įsikasti gali tekti iki keturių
metrų“, – sakė Viduramžių ir naujųjų
laikų archeologijos skyriaus vedėjas
Valdas Steponaitis.

Pirmadienį, balandžio 8-ąją, apie 13 valandą, greitosios ir policijos automobiliai lėkė į Kavarsko pusę - kelyje Ukmergė-Kavarskas įvyko avarija. Kavarsko link važiavęs vilkikas trenkėsi į
„Renault Clio“.
Po smūgio mažas automobiliukas buvo nusviestas į griovį. Avarija įvyko mažiau nei kilometras nuo Kavarsko miesto ribos.
Vilkikas nebuvo pakrautas, jis
tempė tuščią platformą. Sunkvežimio vairuotojas „Anykštai“ sakė,
jog „Renault Clio“ nusprendė sukti
į kelkraštį ir staigiai stabdė. Vilkiką vairavęs vyras kalbėjo, kad jis
neturėjo galimybės nei sustabdyti,
nei mestis į kairę pusę – priešpriešais važiavo kitas automobilis.

Pirminiais duomenimis, „Renault Clio“ vairavo jauna moteris,
ji automobiliu važiavo viena. Automobilio vairuotoją apžiūrai išsivežė Anykščių medikai.
Kuriam laikui avarijos vietoje
viena eismo juosta buvo užtverta.
Eismą reguliavo policijos pareigūnai.

„Renault Clio“ nuo smūgio nulėkė kelis metrus.
Autoriaus nuotr.

Į klausimus atsakė tik Dainius Žiogelis
Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas platformoje
„Žinau, ką renku”, kandidatams į merus uždavė klausimus apie
planuojamas skurdo mažinimo priemones jų savivaldybėje. Iš
kandidatavusių į Anykščių rajono merus į klausimus atsakė vienintelis socialdemokratas Dainius Žiogelis.
,,Skurdo rizikos lygis didėja (2017
m.-23%), tuo tarpu pašalpos gavėjų
skaičius mažėja (2018 m.-2,6%). Vis
mažiau skurstančių gauna piniginę
paramą. Pastaraisiais metais stebimi
milžiniški lėšų sutaupymai skirstant
paramą. Kam skirtumėte prioritetą,
paskirstant sutaupytaslėšas, o gal
laikotės pozicijos, kad iš viso negalima šioje srityje taupyti?”, - klausė
Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas.
Į šį klausimą į Anykščių rajono
merus kandidatavęs D.Žiogelis pateikė tokį atsakymą:
,,Laikausi nuostatų, kad geriau
žmogui suteikti galimybę užsidirbti,
negu visada mokėti pašalpą. Taip,
būna labai daug situacijų, kada pašalpa neišvengiama, siekiant padėti
sudėtingose situacijose atsidūrusiems žmonėms, bet visada reikia
rasti galimybių padėti žmonėms
grįžti į darbo rinką, jei tam netrukdo neįgalumas. Palaikau ir palaikysiu mokymosi, persikvalifikavimo,
užimtumo skatinimo programas,

visada padėsiu darbdaviams, norintiems, galintiems ir sugrąžinantiems
gyventojus į darbo rinką ir suteikiantiems jiems galimybę užsidirbti. Aš
vertinu socialdemokratinį principą,
suteikiantį visiems lygias galimybes,
todėl nepalaikau taupymo socialinėse sferose (išskyrus administravimo
išlaidų), manyčiau, kad valstybė
daugiau dėmesio turi skirti neįgaliesiems ir senjorams, nes jų teisė į
lygias galimybes yra apribota sveikatos ir amžiaus.”
Anot Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo, nepaisant to,
kad viešumoje nuolat kalbama apie
tai, kad skurdas ir socialinė atskirtis
yra itin opi problema, kandidatai į
merus neskubėjo pateikti atsakymų,
kaip jie savo kompetencijų ribose
spręstų šią problemą. Pažymėtina,
kad savivaldybė šioje srityje turi nemažai galių: jos organizuoja socialines paslaugas, vykdo užimtumo didinimo programas, skirsto socialinę
piniginę paramą.
,,Vis dėlto sunku pasakyti, ar kan-

Šildymo sezonas baigiamas,
kai trijų parų temperatūros vidurkis būna ne mažesnis nei 10

Temidės svarstyklės
Vairuotojas. Balandžio 5 dieną,
apie 10.20 val., Anykščių seniūnijos Vaivadiškių kaime sustabdytas
automobilis „Renault Scenic“,
kurio vairuotojui (g. 1968 m.),
gyvenančiam Anykščiuose, Statybininkų g., nustatytas 1,75 prom.
girtumas. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.
Sukčiavimas. Balandžio 3 dieną,
apie 14.00 val., vyras (g. 1978 m.),
gyvenantis Anykščiuose, Draugystės g., pagal sudarytą nuomos sutartį su vyru (g. 2000 m.), išnuomavo
jam priklausantį automobilį „Volvo

laipsnių šilumos. Yra buvę metų,
kad šildymo sezonas Anykščiuose baigtas ir balandžio pradžioje,
V70“, tačiau balandžio 5 dieną sužinojo, kad automobilis neteisėtai
buvo parduotas kitam asmeniui.
Padaryta 5000 eurų žala. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Sprogmuo. Balandžio 5 dieną,
13.38 val., Kavarsko seniūnijos
Raščiagalio kaime, laukuose, rastas
II pasaulinio karo laikų artilerijos
sviedinys (100 mm.). Sviedinys
– be sprogstamosios medžiagos,
nepavojingas, SSN grupės specialistai išsivežė su savimi.
Avarija. Balandžio 6 dieną, apie
10.18 val., Molėtų rajone, kelio
Vilnius-Utena 75 km, blaivus vyras
(g. 1993 m.), gyvenantis Utenoje,

Pareiga. Europos Vadovų Tarybos (EVT) posėdžiuose sprendžiant
ekonomikos, finansų, energetikos
klausimus turi dalyvauti premjeras,
sako į prezidentus kandidatuojantis socialdemokratas eurokomisaras
Vytenis Povilas Andriukaitis. „Mūsų
prezidentė dalyvauja Europos valstybių ir vyriausybių vadovų taryboje, pabrėžiu, vyriausybių vadovų
tarybos, vienvaldiškai, neleisdama
ten pasirodyti jau trečiam premjerui,
tuomet nesistebėkime, kad mūsų vyriausybės nesuvokia EVT vykstančių
diskusijų konteksto“, – sakė V. P. Andriukaitis.
Vadovas. Buvęs nacionalinio
transliuotojo LRT direktorius Audrius
Siaurusevičius vadovaus „Lietuvos
ryto“ televizijai. Kaip pirmadienį
pranešė portalas lrytas.lt, 51-erių A.
Siaurusevičius šiose pareigose pakeitė Liną Ryškų, „Lietuvos ryto“ televizijai vadovavusį nuo 2013-ųjų.

Buvęs kandidatas į Anykščių rajono merus, Anykščių rajono tarybos narys Dainius Žiogelis parodė, kad jam svarbus bendravimas su pilietine visuomene.
didatams skurdo mažinimo klausimai nėra aktualūs, ar jų apskritai
nedomina bendravimas su pilietine
visuomene ir atsakymas į gyventojams aktualius klausimus. Tokia
situacija iš tiesų liūdina ir nevyriausybines organizacijas, kurios teigia,
kad tik nuo abipusio bendravimo,
sprendimų paieškos per dialogą, o

Šildymo sezonas dar tęsis
Pagal prognozes, po šilto ir saulėto savaitgalio orai atvės, naktimis turėtų būti šalnos, o dienomis oro temperatūra kils tik iki 6-7
laipsnių šilumos. Todėl, pasak UAB „Anykščių šiluma“ direktoriaus Virgilijaus Vaičiulio, kol kas šildymo sezono Anykščiuose
nutraukti neketinama.

spektras

ne pigių, populiarių šūkių priklauso
demokratijos tvarumas”, - reaguodami į pasyvų kandidatų į merus elgesį
konstatavo apklausos organizatoriai.
Iš apklaustų 412 kandidatų atsakymus apie skurdo mažinimą Lietuvoje pateikė tik 81.

-ANYKŠTA
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
tačiau yra buvę metų, kai šiluma
gyventojams tiekta ir visą balandį.
Šiuo metu UAB „Anykščių šiluma“ biokuro katilinėje minimaliais režimais dirba ir didysis, ir
mažasis katilai. Didžiojo galia su
ekonomaizeriu - 5 MW, mažojo 2,5 MW. Pasak V.Vaičiulio, dabar
užtektų ir vien didžiojo katilo ga-

lios, tačiau mažasis katilas negesinamas todėl, kad baigus šildymo
sezoną dirbti liks jis vienas. Pasak
„Anykščių šilumos“ direktoriaus,
katilo įkaitinimas yra gana ilgas
procesas, todėl jo gesinti dabar
neapsimoka.
Šiltuoju metų laiku mažojo biokatilo galios užteks karšto vandens
didžiajai miesto daliai gamybai.

vairuodamas automobilį AUDI A4
susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu VW PASSAT,
kurį vairavo blaivus vyras (g. 1984
m.), gyvenantis Kavarsko seniūnijos Bebrūnų kaime, Užtvankos g.
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio VW PASSAT vairuotojas,
kuriam Utenos ligoninės priėmimo
skyriuje nustatytas kairės čiurnos
bei nugaros slankstelio lūžimas, o
keleivė (g. 1991 m.) dėl krūtinės ir
pilvo sienos sumušimo paguldyta į
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas. Automobilio AUDI
A4 vairuotojui Utenos ligoninės
priėmimo skyriuje nustatytas kairės čiurnos bei peties sumušimas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Balandžio 7 dieną, apie
11.00 val., moteris (g. 1965 m.),
grįžusi į namus Troškūnų seniūnijos Raguvėlės kaime, Anykščių
g., pastebėjo, kad įsibrauta į namo
vidų ir iš virtuvės pagrobti du (1litro talpos) alaus buteliai, iš sandėliuko maisto produktai, iš kambario
10 eurų. Padaryta 25 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Mirtis. Balandžio 6 dieną apie
16.31 val. Troškūnų seniūnijos,
Vaidlonių kaime, Dariaus ir Girėno g., namo kieme rastas vyro
(g. 1969 m.) kūnas be išorinių
smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai
nustatyti.

Sulaikė. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Vilniaus valdybos pareigūnai, atlikdami ikiteisminį tyrimą
dėl galimos prekybos poveikiu, sekmadienį sulaikė Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų asociacijos
generalinį direktorių buvusį diplomatą Rimantą Šidlauską ir dar du
asmenis.
Gaisrai. Per tris savaitgalio dienas
ugniagesiai beveik 400 kartų vyko
gesinti degusios žolės. Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento
duomenimis, 393 gaisruose iš viso
išdegė 363 ha atvirų teritorijų. Iš viso
nuo metų pradžios užgesinti 1429 žolės gaisrai, jų metu išdegė 1,7 tūkst.
hektaro.
Telefonai. Lietuvos aštuntokai pirmauja Europos Sąjungoje (ES) pagal
turimus mobiliuosius telefonus, tačiau
visoje Bendrijoje moksleiviams trūksta programavimo įgūdžių. Europos
Komisijos atlikto tyrimo dėl duomenimis, Lietuvoje 84 proc. mokinių naudojasi internetu mokymo tikslais mokyklose, ES vidurkis yra 73 procentai.
Pažymėjimas. Verslas Seimą ragina greičiau priimti pataisas, leisiančias bet kurioje Europos Sąjungos
(ES) šalyje išduotą vairuotojo pažymėjimą naudoti asmens tapatybei nustatyti. Tačiau nerimstant diskusijoms
dėl Didžiosios Britanijos finansų
startuolio „Revolut“ bei bankų pinigų
plovimo skandalų, Seimas tam vis labiau priešinasi.
Rinkimai. Vyriausioji rinkimų
komisija (VRK) žada per prezidento ir Europos Parlamento rinkimus
gegužę dalyje apylinkių balsavimo
biuletenius pateikti Brailio raštu, silpnaregiams – didinamuosius stiklus.
Patys neregiai sveikina iniciatyvą,
tačiau sako, kad iš esmės problemas
išspręstų tik elektroninio balsavimo
įteisinimas.

KOMENTARAI
IŠ
ARTI
SITUACIJA

2019 m. balandžio 9 d.

Mityba – vieniems dilgėlių lapai, kitiems – „šmotas“ mėsos
Liko vos dvi savaitės iki šv. Velykų. Dabar – Gavėnios laikas... Bažnyčia rekomenduoja šiuo laikotarpiu susilaikyti nuo linksmybių, penktadieniais pasninkauti, prisiminti Kristaus kančią.
Mityba – tema, kuria kiekvienas turi savo nuomonę, dažnai ir kategorišką. Mėsiavalgiai gina savo įsitikinimus ir teigia, kad mūsų klimato
zonoje gyvenantiems žmonėms mėsa yra būtina raciono dalis, vegetarai
sako, kad puikiausiai galima gyventi ir atsisakius mėsos, žuvies, kiaušinių. Tuo tarpu žaliavalgiai konstatuoja, kad tik termiškai neapdorotas
maistas yra sveikatos šaltinis...
„Anykšta“ savo pašnekovų klausė, kokiems maitinimosi įpročiams
jie pritaria? Gal būti vegetaru, žaliavalgiu yra tiesiog mados reikalas?

Reikia klausyti
savo organizmo

Reklamos aukos

Sveta SMERTJEVA, traspersonalinės psichologijos psichologė:

Vladas VITKAUSKAS, alpinistas, keliautojas:
- Svarbu, kad viskas būtų tikra.
Ne dėl madų, ne dėl skambaus pavadinimo, ne dėl mandrumo. Kiekvienas esame skirtingas, turime
skirtingas galimybes, skirtingomis
sąlygomis gyvename. O ir patys,
metams bėgant, keičiamės. Gentys,
civilizacijos išgyveno be išgalvoto,
sufabrikuoto maisto ir mistinių papildų. Viską lėmė natūralios sąlygos: kam beveik žaliavalgiškas racionas, kam – elnių mėsa ir ruonių
taukai.

Dabar manome, kad patys renkamės. Deja, tapome reklamos ir
mums primetamų madų aukomis.
Kam tinka žaliavalgiška mityba, lai
stiprinasi ir gaivinasi gamtos dovanomis. Gali būti mėsa, tiktai tuomet
paklausčiau, kokia ir iš kur? Ar galima vadinti mėsa tuos gaminius,
pradedant dešrelėmis, kuriuose
priedų ir chemijos daugiau negu pačios mėsos, ir dar neaišku kokios?
Akivaizdžiausias pavyzdys - išliaupsintasis šokoladas, nes jau pats
pavadinimas yra apgavystė. Taip
vadinamos dauguma spalvinguose
popierėliuose įpakuotų plytelių, nekalbant apie saldainius, kuriuose du
trečdaliai, o kartais net ir daugiau,
gali būti cukrus.
Maisto versle, kaip ir globaliame
gyvenime, didžiausios apgavystės
vyksta manipuliuojant kalba: „sveikas maistas“. Lyg gali būti ir „nesveikas“? O ką reiškia „nesveikas“,
juk tai – nuodai. Taigi, rinkimės tai,
kas tikra, neišgalvota, ir kuo maitindamiesi patys, o ir savoje draugijoje
geriausiai jaučiamės.

- Man norisi tikėti, kad žmonės
tampa vegeterais, veganais, žaliavalgiais ne dėl mados, o dėl to,
kad įsiklauso į savo organizmą,
išmoksta girdėti save. Mūsų organizmas – labai protingas, jeigu tik
išmoksim jį girdėti, jis mums tikrai
praneš, ko jis nori, kas jam būtų
naudingiausia. Pati vegetare tapau
prieš maždaug 25 metus. Man nebuvo sunku tai padaryti, nes net
vaikystėje nebuvau labai didelė
mėsos valgytoja – jeigu reikėdavo
rinktis tarp daržovės ir mėsos, pasirinkdavau daržoves.
Gaila, bet dabar produktų kokybė ypač suprastėjusi. Labai daug
investuojama į pakuočių dizainą,
vienokio ar kitokio patiekalo „išvaizdą“, pateikimą, tačiau kokybė yra labai bloga. Kad ir ta pati
mėsa... Ji parduotuvių vitrinose
atrodo tikrai neblogai, tačiau yra
išmirkyta įvairiose chemijose kad
ir kvapas, ir skonis, ir išvaizda pirkėjui būtų patraukli.

kitokius valgius...

Perka nuodingąją
esenciją

Aš nesu iš tų vegetarų, kurie kardinaliai kitiems pirštų savo maitinimosi įpročius arba pasakotų, kaip
gaila gyvulėlių, todėl ir nevalgau
mėsos. Juk ir žolė yra gyva, jeigu
jau kalbam apie mėsos valgymą,
kaip apie gyvybės atėmimą. Žolė
yra gyva, todėl ir gaunam iš jos
energiją. Be to, mano vyras valgo
mėsą ir aš tikrai neįkalbinėju jo to
nedaryti. Kaip ir visur kitur, taip ir
kalbant apie mitybą, labai svarbu
yra tolerancija, pakantumas.
Jeigu prie vegetarizmo ar kitokio
alternatyvaus maitinimosi prieisi
tik todėl, kad įdomu pabandyti ar
todėl, kad kažkas pasakė, jog tai
naudinga, nieko gero iš to nebus.
Dabar – Gavėnia, labai tinkamas
metas pabadauti. Atsisakykim kuriam laikui mėsos produktų, labiau
atsigręžkim į senąsias tradicijas,
prisiminkim, ką tokiu metu valgė
mūsų seneliai, proseneliai – tai
buvo labai paprasti, natūralūs
produktai. Tik išvalius organizmą
galima imtis keisti mitybą, tada ji
duos naudos. Aš pati vegetariškai
maitintis pradėjau tik pabadavus,
išvalius organizmą, tik tada, kai
pajutau, jog man reikia gyvo, šviežio, kuo natūralesnio maisto.
Kalbant apie mitybą, nereikia
pamiršti ir valgymo kultūros. Viešojo maitinimo įstaigose kartais
tenka stebėti tokią situaciją – sėdi
prie stalo tėtis, mama ir vaikas. Tėvai nosis sukišę į savo telefonus, o
vaikui įjungta planšetė. Net valgydami jie nenustoja spoksoti į tuos
elektroninius įrenginius. Kai valgoma šitaip, jokios naudos nebus
nei pasirinkus vegetariškus, nei

Saulius RASALAS, anykštėnas:
- Esu gyvas tolerancijos pavyzdys. Gerbiu žmogaus teisę pasirinkti
savo gyvenimo būdą, tuo pačiu ir
norą „navatnai“ maitintis. Nereikėtų sugretinti idėjinių poreikių save
realizuoti ir, pavyzdžiui, nevalgyti
mėsos, ir organizmo bėdų, kai, tarkim, pienas yra neskaidomas. Man
artimiausia būtų žaliavalgystė, nes
nelabai mėgstu iš brogos pagamintus
stiprius gėrimus, galiu gyventi be kavos ir arbatos, organizmas toleruoja
nevirtą mėsą. Man visada sūdyti lašiniai buvo skaniausi, o vytina dešra gardesnė už „sasiską“. Problema
– tik su alumi. Kaip bevartysi, alus
irgi yra termiškai apdirbamas. O termiškai neapdorotas vynas ne visados
tinkamai sureaguoja su mano šarmų
rūgščių balansu.
Pats madoms nepasiduodu, ir vos
koks nors „bulvonas“ pradeda nusikalbėti apie nuodingą „Coco – colą“
einu ir nusiperku nuodingos esencijos. Jei mūsų protėviai nenumirė,
nors buvo neskiepyti, tai kodėl jie iš
vis mirė, jei tais laikais imperialistai
net nebuvo atradę „Coco- colos“?

Su parama – drąsiau ūkininkauti miške
Mišką galima ir net reikia
ne tik kirsti, bet ir puoselėti.
Tą sėkmingai atlieka nedidelė
Utenos rajone veikianti bendrovė UAB „Kestarolis“, kuri,
pasinaudojusi parama, ne tik
įsigijo galingesnę techniką miškui kirsti, medienai ruošti ir
pervežti, bet taip pat ir sodina
bei augina naujus miškus.
Ši įmonė, kaip ir visi kiti
privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir smulkios įmonės
nuo balandžio 1 iki gegužės
31 dienos gali vėl kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metais
programos (KPP) priemonės
„Investicijos į miško plėtrą ir
miškų gyvybingumo gerinimą“
veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ ir
įgyti galimybę atnaujinti savo
techninę bazę, diegti naujausias miško kirtimo, apvaliosios
medienos ir medienos biokuro
ruošos technologijas, gerinti
paslaugų teikimą miško sektoriuje ar pertvarkyti minkštųjų
lapuočių iki 20 metų amžiaus
jaunuolynus ir krūmynus.

taip
užtikrinant
jų
išsaugojimą
ateities kartoms.
„Niekada nesiekėme trumpalaikės
naudos iš miško.
Visada vadovaujamės sąžiningumo, patikimumo,
garbingumo principais“, – dėstė
miškininkas.
Pasinaudojusi
galimybe kreiptis paramos pagal
KPP priemonės
„Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo
gerinimą“ veiklos
sritį „Investicijos
į miškininkystės
technologijas“,
2017 metų lapkritį
įmonė įsigijo nauGalingoji medvežė vienu kartu gali pervežti ją modernią Suodaugiau medienos.
mijoje pagamintą
UAB „Kestarolis“ asmeninio archyvo nuotr. medvežę. Įmonės
direktorius džiaumiško kirtimu, medienos ruoša, gėsi, kad darbas miške dabar geropervežimu bei prekyba įmonė užsi- kai greitesnis ir patogesnis. Pasak
ima nuo 2002 metų, balandžio pra- pašnekovo, naujoji medvežė ekodžioje kaip tik buvo atšvęstas 17- logiškesnė, mažiau teršia aplinką,
asis bendrovės gimtadienis, todėl galingesnė, todėl per kelis kartus
„Kestarolis“ drąsiai save vadina galima suvežti daugiau medienos
profesionaliais miškų ūkininkais. nei anksčiau. Miškininkas minėjo,
Šiuo metu įmonė sėkmingai ūki- jog bendrovė turi ir lentpjūvę, taigi
ninkauja bei tvarkingai prižiūri apie įsigijus galingesnę techniką atsira1000 ha nuosavos miško žemės. K. do daugiau darbo ir jai. Atsiradus
Žemaitis pabrėžė, jog pagrindinis didesniam darbo jėgos poreikiui,
Parama padėjo įmonės plėtrai įmonės tikslas buvo, yra ir bus įmonė pasamdė penkis naujus darUAB „Kestarolis“ direktorius toks – miškai turi būti saikingai buotojus. „Galima drąsiai sakyti,
Kęstutis Žemaitis atskleidė, jog naudojami, atkuriami ir gausinami, kad ši parama ir investicija į miš-

ko technikos atnaujinimą suteikė
galimybę įmonės veiklos plėtrai
ir naujoms darbo vietoms kurti“,
– tikino K. Žemaitis, pridūręs, jog
bendrovėje šiuo metu dirba dvidešimt žmonių.
Skirta daugiau lėšų
Kaip pasakojo Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) 2-ojo Europos
Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Kvedarienė,
ši priemonė praėjusiais metais
sulaukė nemažai susidomėjimo,
todėl šiemet jai skirta daugiau paramos lėšų – šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 6 mln. eurų. Pasak
jos, paraiškos miškininkystės technologijų investicijoms finansuoti
bus priimamos nuo balandžio 1 iki
gegužės 31 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo
skyriuose.
Anot specialistės, yra remiamos
trijų rūšių veiklos: miškų ūkio
modernizavimas, miško kirtimo,
apvaliosios medienos ir medienos
biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje
teikimas; minkštųjų lapuočių iki
20 metų amžiaus jaunuolynų ir
krūmynų pertvarkymas; vidinės
miškotvarkos ir miško želdinimo ir
žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas. Pasak ŽŪM darbuotojos,

vykdant miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios
medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimo, paslaugų
miškų sektoriuje tiekimo veiklą,
gali būti finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų. A. Kvedarienės teigimu, minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei
vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar
tikslinimo paramos intensyvumas
gali siekti 65 proc. visų tinkamų
finansuoti išlaidų.
Kaip aiškino ŽŪM atstovė, pareiškėjui yra taikomi du svarbiausi
reikalavimai. „Pareiškėjas – privačių miškų valdytojas, savivaldybė,
labai maža ar maža įmonė – turi užsiimti miškų ūkio veikla ne mažiau
kaip vienerius metus, o ataskaitiniais metais iš šios veiklos turėtų
būti gauta ne mažiau kaip 50 proc.
ūkio subjekto veiklos pajamų. O
kai pareiškėjas yra labai maža arba
maža įmonė, metinės pareiškėjo
veiklos pajamos iš miškų ūkio veiklos ataskaitiniais metais turi būti
ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių
metų minimaliųjų mėnesinių algų
dydžio“, – dėstė pašnekovė.
Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 100 tūkst. Eur,
o per visą 2014–2020 m. laikotarpį
negali būti didesnė nei 200 tūkst.
Eur.
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Išėję Sąjūdžio mokyklą, visam laikui
daiva.g@anyksta.lt
lieka politikoje
Daiva GOŠTAUTAITĖ

Signatarė, buvusi Anykščių A. Vienuolio progimnazijos direktorė Irena Andrukaitienė yra filosofo Vytauto Radžvilo į Europos
Parlamento rinkimus vedamo visuomeninio komiteto „Vytautas
Radžvilas: susigrąžinkime valstybę“ steigėjų sąraše.
2000-2003 m. I. Andrukaitienė
buvo išrinkta į Anykščių rajono savivaldybės tarybą Tėvynės liaudies
partijos sąraše.
Paklausta, kodėl vėl nusprendė
grįžti į politiką, I. Andrukaitienė
kalbėjo: „Su grįžimu yra taip – tie,
kas išėjo Sąjūdžio mokyklą, visam
laikui liko vienaip ar kitaip susiję
su politika. Tiesiog ateina metas,
kai reikia veikti, todėl ir eini. Šie
rinkimai į Europos Parlamentą yra
ypač svarbūs. Nuo jų rezultatų priklausys, kokiu keliu pasuks Europa ir kokį likimą šis posūkis lems
Europos šalims.
Visiems žinomi Europos valdančiojo elito užmojai Europos Sąjungą, kuri buvo kurta kaip suverenių
valstybių bendrija, federalizuoti net
neklausiant valstybių – narių nuomonės. Briuselio viršūnės jau atvirai kalba apie tai, kad nacionalinės
valstybės yra atgyvena ir jos turės
išnykti. Tai nuolankiai ir priimsime
tokį scenarijų? Kad taptume Europos federacijos provincija, kaip jau
kartą buvome toks bevardis „severo – zapadnyj kraj“ (šiaurės vakarų
kraštas) carinės Rusijos laikais?
Europos valstybės bunda, nes
supranta momento svarbą. Džiau-

giuosi, kad ir Lietuvos drungname
politiniame lauke atsirado unikalus
reiškinys – V. Radžvilo komitetas,
drąsiai deklaruojantis Europos
Sąjungos atsinaujinimo būtinybę,
užtikrinančią ir mūsų pačių ateitį.
Norėtųsi jo misiją lyginti su anų
laikų Sąjūdžio siekiu. Tuomet susigrąžinome
Nepriklausomybę.
Dabar privalome susigrąžinti Valstybę“
„Anykštai“ pasiteiravus, kodėl
pasirinko V. Radžvilo suburtą komitetą, kodėl ji palaiko būtent šią
asmenybę, Signatarė teigė: „Pažįstu V. Radžvilą nuo Sąjūdžio laikų.
Jis buvo vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio kūrėjų, jau
tuomet neginčijamas autoritetas,
priklausęs Sąjūdžio intelektiniam
branduoliui. Gerbiu jį už tvirtą pilietinę poziciją, principingą politinę laikyseną, už drąsą sakyti tiesą
ir laikytis savo linijos šiais visuotinio politkorektiškumo laikais.
Be to, man priimtinos tos vertybės, kurias skelbia V. Radžvilo
komiteto programa – ji gina prigimtinę šeimą, krikščioniškąją civilizaciją, nacionalinę kultūrą, kalbą, tautos tradicijas. O svarbiausia
– gina Valstybę nuo artėjančio

(Atkelta iš 1 psl.)
„Mūsų rinkiminėje programoje
vienas iš punktų buvo atsiskaitymo už viešąjį transportą inovacijos. Tai turėtų būti įgyvendinama
kartu su Anykštėno kortele. Norėtume maršrutą nuo „Pirminės
sveikatos priežiūros centro“ iki
„Anykščių miesto ligoninės“
keleiviams su Anykštėno kortele daryti nemokamą. Anykštėno
kortelė būtų nuskaitoma autobuse esančiame skaitytuve. Rajono
biudžetui tai kainuotų nedaug,
tačiau tikrai yra žmonių, kuriems
bilieto kaina neatrodo maža”, sakė Anykščių rajono tarybos narys M. Sargūnas.

Ligoninėje. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga dėl
plaučių uždegimo gydomas Kauno klinikose. Daugiau nei prieš
savaitę susirgęs ministras gydėsi
namie, tačiau virusas nesitraukė ir
komplikacijos pasiekė plaučius. Jo
atstovė spaudai Lina Bušinskaitė –
Šriubėnė patvirtino, kad A. Verygai
diagnozuotas plaučių uždegimas,
tačiau tikino, kad užklupęs virusas
„tikrai nėra tymai“.
Tymai. Lietuvai kelis mėnesius
stebint tymų plitimą, Ukraina jau
kelerius metus bando suvaldyti didžiausią per visą nepriklausomybės
laikotarpį šios infekcinės ligos protrūkį šalyje. Nuo 2017-ųjų šia pavojinga liga susirgo beveik 90 tūkst.
gyventojų. Šiemet per pirmuosius
tris mėnesius susirgo jau 35 tūkst.
žmonių, 14 mirė.

Signatarė Irena Andrukaitienė sako, kad jai yra priimtina
V.Radžvilo komiteto programa, ginanti prigimtinę šeimą, nacionalinę kultūrą, kalbą, tradicijas.
išvalstybinimo, kurį atviru tekstu
žada Europos Sąjungos politinė
vadovybė.
Man imponuoja V. Radžvilo komiteto žmonės. Vienus pažįstu asmeniškai, kitus – iš jų visuomeninės ar profesinės veiklos. Viltinga
tai, kad šiame sąraše daug jaunimo. Dalis jo – paties V. Radžvilo
išugdytas profesionalių politologų
būrys. Rimta bendraminčių komanda, pasiryžusi esminiams pokyčiams“.
V. Radžvilo kandidatų į Europos

Parlamentus penketukas: Vilniaus
universiteto profesorius, filosofas,
politologas Vytautas Radžvilas,
juvelyrė, visuomenininkė, rašytoja Jurga Lago, Žemės ūkio rūmų
pirmininkas,
biotechnologijos
mokslų daktaras, ūkininkas Arūnas
Svitojus, kompozitorius, kultūros
veikėjas Faustas Latėnas bei politologas, Vilniaus forumo ir jaunimo sambūrio „Pro patria“ narys
Dovilas Petkus.
Rinkimai į Europos Parlamentą
vyks gegužės 26 dieną.

Svarsto apie nemokamą transportą ir nuolaidas anykštėnams

Anykščių rajono tarybos
narys, liberalas Mindaugas
Sargūnas mano, kad nemokamas pacientų vežiojimas
į rajono medicinos įstaigas
Anykščių rajono biudžetui
daug nekainuotų.

spektras

Anykštėnas Juozas Ratautas
Anykštėno kortelę Savivaldybei pasiūlė įvesti prieš dvejus
metus, tačiau jokio atsako
nesulaukė.

Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ direktorė Sonata
Veršelienė mano, kad anykštėnams aktualiausios nuolaidos viešojo maitinimo įstaigose.

Šiuo metu pacientai, įvertinus
jų būklę, į Anykščių ligoninę
iš Anykščių pirminės sveikatos
priežiūros centro ir atgal nemokamai yra vežami Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro
transportu.
Vienas iš pirmųjų, kuris viešai
prabilo apie Anykštėno kortelę,
anykštėnas Juozas Ratautas pastebėjo, kad idėja kol kas kelią
skinasi sunkiai.
„Įvesti anykštėno kortelę savivaldybei esu pasiūlęs prieš
porą metų. Deja, nei atsakymo,
nei kitokios reakcijos iš ten nesulaukiau. Ačiū liberalams, kad
pagavo mano mintį ir ją įsirašė į
savo programą. Kortelės įvestos
nemažoje dalyje Lietuvos mies-

tų, labai populiarios jos Birštone, taikant nuolaidas to miesto
gyventojams. Anykščiuose daug
atvykstančių žmonių, todėl diferencijuoti paslaugų kainas kitokiu būdu nelabai įmanoma. Teko
valgyti neseniai atidarytoje kavinėje - neprašmatnūs pietūs kainavo12 eurų. Tegul turistas moka,
o kodėl anykštėnas turi mokėti
nerealią kainą. Lygiai taip pat su
baseinu, kultūriniais renginiais
ar transportu... Klausimas, kas
norės daryti nuolaidas? Va čia,
valdžia, turėdama savo rankose
daug svertų, turi susitarti su verslininkais. Vieniems patogiau bus
daryti akcijas, kitiems nuolatines
nuolaidas, bet tai reikalinga. Pateiksiu vieną kitą pavyzdį. Kodėl

Nepritaria. Vaiko teisų apsaugos
kontrolierė Edita Žiobienė nepritaria baudoms už fizinio skausmo
sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą mažamečiui. Jos teigimu,
ši sankcija turėtų būti peržiūrėta.
„Įstatymų leidėjui priėmus sprendimą padidinti baudų dydžius, piniginės sankcijos šiais atvejais dar
skaudžiau atsilieps visiems šeimos
nariams“, – teigiama kontrolierės
veiklos ataskaitoje už praėjusius
metus.
Saulėlydis. Prisijungimui prie internetinės bankininkystės paslaugų
skirtos kodų kortelės netrukus taps
praeitimi. Motyvuodami saugumo
reikalavimais ir patogumu, didžiausi šalies bankai siūlo naujus klientų
identifikavimo būdus. Bent du komerciniai bankai – „Swedbank“ ir
„Luminor“ – teigia, kad kodų arba
slaptažodžių kortelės nebebus naudojamos jau nuo rudens.

visi lankytojai nemokamai įleidžiami į šventę „Bėk bėk, žirgeli“
ar kitus renginius? Anykštėnai,
suprantama, turi gauti dideles
nuolaidas, o atvykę iš kitur? Juk
renginio suorganizavimas kainuoja... Tokie dalykai gražiai
spręstųsi įvedus Anykštėno kortelę”, - dėstė J.Ratautas.
Galima sakyti, kad kaip savotiška alternatyva Anykštėno kortelei jau keletą metų veikia viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“
sumanyta nuolaidų kortelė, kuri
apjungia nemažai rajono paslaugų teikėjų. Kortelės turėtojams,
kurie gali būti ne tik anykštėnai,
taikomos nuolaidos už paslaugas
siekia nuo 5 iki 30 proc.
Viešosios įstaigos „Sveikatos
oazė“ direktorė Sonata Veršelienė „Anykštai“ prisipažino, kad
surasti paslaugų teikėjus, kurie
taikytų nuolaidas, yra gana nelengva.
„Jeigu atsirastų Anykštėno
kortelė, manau, kad vietiniams
gyventojams aktualiausios būtų
nuolaidos viešojo maitinimo įstaigose. Iš didžiųjų prekybos
centrų nuolaidas gauti mažai tikėtina”, - pastebėjo S.Veršelienė.
Anot S.Veršelienės, norint
įvesti Anykštėno kortelę, turėtų
atsirasti tokios paslaugos administratorius, kuris dirbtų su paslaugų teikėjais, tartųsi dėl konkrečių nuolaidų, nes dabar veikianti
„Bangenio“ nuolaidų kortelė vis
dėlto yra labiau orientuota į įstaigos klientų lūkesčius.

Reguliacija. Didžioji Britanija
pirmadienį pirmoji pasaulyje pasiūlė tiesiogiai reguliuoti socialinės
žiniasklaidos bendrovių skelbiamą
turinį. Pagal šį pasiūlymą tokių
bendrovių vadovams galėtų grėsti
baudos, jeigu jie nesugebėtų pašalinti kenksmingo turinio, tokio
kaip teroristų propaganda ar vaikų
išnaudojimo vaizdai. Patvirtinus
tokias taisykles, socialinės žiniasklaidos bendrovėms, tokioms kaip
„Facebook“ ir „Twitter“, būtų teisės
aktais nustatyta pareiga rūpintis jų
svetainėmis besinaudojančio jaunimo apsauga.

- ANYKŠTA
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Nedarbingumas. Šiemet išduota
mažiau nedarbingumo pažymėjimų,
nei pernai tuo pačiu metu, tačiau didėjo ligos išmokų suma. „Sodros“
duomenimis, šiemet nedarbingumo
pažymėjimų išduota 15 proc. mažiau, nei pernai. Tuo metu išmokų
suma šią žiemą dėl padidėjusių
darbo užmokesčių augo taip pat 15
proc. ir iš viso siekė 82 mln. eurų.

Koalicija. Estijos Centro partijos
pirmininkas Juri Ratas, Konservatorių partijos (EKRE) vadovas
Martas Helme ir partijos „Isamaa“
lyderis Heliras-Valdoras Seederis
pirmadienį pasirašė koalicijos sutartį. „Šios trys savaitės parodė, kad
trys partijos nori bendradarbiauti ir
yra pasirengusios daryti kompromisus“, – po ilgų politinių derybų sakė
J. Ratas. „Be abejo, Estija išsaugos
savo ankstesnę liniją užsienio ir gynybos politikoje“, – pridūrė jis.
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Ar mokame elgtis keliuose?
Praėjusį savaitgalį buvo minima Saugaus eismo diena, tad ta proga portalas anyksta.lt
skaitytojų klausė – ar anykštėnai moka elgtis keliuose? Kaip manote, kas miesto bei rajono
keliuose labiau stokoja drausmės ir kultūros – automobilių, dviračių vairuotojai, o gal pėstieji? Ar jaučiatės saugūs keliuose bei vaikštinėdami kairiuoju Šventosios upės krantu, kuriame
sušilus orams taip pat intensyvėja eismas?
O gal turite pastabų bei pasiūlymų Anykščių rajono savivaldybės Saugaus eismo komisijai?
Vairuojantis: „Aš, pavyzdžiui, jaučiuosi nesaugus dėl to,
kad pėstieji taip įsitikinę, kad
jie visur turi pirmenybę, kad per
perėjas eina net neapsidairę, neįsitikinę, jog automobilis spės
sustoti. Jiems turbūt negaila savo
gyvenimų.”
888: „Vairuot išmok ir pėstieji
nemaišys“.
Tam 888: „Panašu, kad pats
nevairuoji, o esi pėstysis, kuris
kaip nori, kur nori eina per gatvę
ir jaučiasi teisus“.
Tikrai taip: „Mano nuomone,
žioplinėjantys eismo dalyviai,
tiek pėstieji, tiek ratuoti, žinoma,
egoistai, kurie galvoja tik apie
save, o apie kitus ... kur noriu ir
kaip nori taip važiuoja, parkuoja,
kalba telefonu ir nusispjaut ar posūkio signalo nerodo, ar itin lėtai

horoskopai
AVINAS. Naujasis pažįstamas
gali jus tiesiog pakerėti. Būsite
pasiruošęs tuoj pat visko prisižadėti ar išsižadėti. Vis dėlto pasistenkite būti protingas ir šitaip nesielkite! Finansiniai reikalai visą
savaitę blaškysis tarp neapsakomos sėkmės ir visiško žlugimo tikimybių. Ar neperžengia ribų jūsų
ambicijos ir garbės troškimas?
JAUTIS. Kai visi aplink rėkia,
neįmanoma suprasti, kas teisus.
Finansinė padėtis neapibrėžta.
Dar nėra jau uždirbtų pinigų, neatiduotos skolos. Ši savaitė nebus svajonių išsipildymo metas.
Gyvenkite realiame pasaulyje. Į
savaitės pabaigą gali pagauti įkvėpimas mokytis ar šiaip tirti kokį
naują dalyką.
DVYNIAI. Jei esate toks gudrus kaip pats manote, pasisten-

tempiasi trukdydami eismą. Beje,
kartais ir policijos ekipažai piktnaudžiauja tarnybine padėtim,super lėtai važiuodami”.
Gal: „Iš tiesų policija galėtų
dažniau greitį matuoti? Pas mus
kiekvieną dieną kaime kai kurie
vairuotojai dvigubai ir daugiau
greitį viršija. Esame nesaugūs.”
Vaikai: „Prisiperka mašinų
ir spaudžia iki dugno, be teisių
reikia įvesti kaip prie ponų buvo
kirčių už tokius nusikaltimus,
pvz, greitį viršijo 10 kilometrų –
dešimt bizūno kirčių, kaip gražu
būtų vargu ar kuris norėtų būt kaladėn įspraustas”.
Nemanau: „Kad mašinos ir
vairavimas pati didžiausia problema, jog skelbti karus vairuotojams. O kad patogiausias būdas
prisirinkti baudų ir pinigus įsisakite šią savaitę pasirodyti tinkamu laiku tinkamoje vietoje.
Pirmoje savaitės pusėje nesivelkite į smulkmenas. Esate gerai
susipažinęs su padėtimi, tad galite sutelkti jėgas svarbiausiems
dalykams, ateisiantiems tik ketvirtadienį ar penktadienį.
VĖŽYS. Turite pasirinkimo
laisvę. Gerai įsiklausykite, ką
sako vidinis balsas, ir viskas bus
gerai. Savaitės pradžioje galimi
viliojantys finansiniai pasiūlymai. Nuo galutinių sprendimų vis
dėlto vertėtų kol kas susilaikyti.
Ketvirtadienį atiduokite pirmenybę kolektyviniams darbams ir
laiko leidimui.
LIŪTAS. Pamirškite kartelį
apie kitus ir galvokite šią savaitę
tik apie save ir savo tikslus. Jums
pasiseks tik tuo atveju, jei sugebėsite išlaviruoti painiose situacijose, o kai prireiks, ir alkūnėmis
pasidarbuoti. Savaitės pabaigoje

vinti - labai panašu.”
Turim pastabų: „Ar saugaus
eismo komisija domisi, kur braižomos ištisinės? Pagal viską ne.”
Klausimas: „Kada bus padidintas pėsčiųjų ir vairuotojų saugumas ties „Humana“? Ten labai
pavojinga vieta, būtina kažką
daryti, kad pėstieji negalėtų be
sustojimo įšokti į perėją tiesiai iš
„Humanos“.
???x???: „Žmonės, stovintys
prie šviesoforo, nemiegokit ir ne
telefonais žaiskit. Žalia užsidega, o tie stovi, nejuda, o kai jau
pajuda, varo per raudoną. Taip ir
susidaro kamščiai per kažkokius
miegalius.”
Lėto: „LĖTO MIESTO“ gyventojai gali vaikščioti ir kitaip
turėtų pagerėti santykiai šeimoje.
Atleisti ir pamiršti nėra lengva,
bet jei įstengsite, pasijusite kur
kas laimingesnis nei tikėjotės.
MERGELĖ. Turėsite toliau
tvarkyti tam tikrus reikalus, kurių
sėkmė priklausys nuo jums artimų
žmonių geros valios. Iš draugo
ar bendradarbio pirmoje savaitės
pusėje galite sulaukti gerokai jus
sutrikdysiančio pasiūlymo. Antroje savaitės pusėje žadėta finansinė
pagalba gali būti atšaukta.
SVARSTYKLĖS. Šią savaitę jums bus sunku koncentruoti
mintis ties viena konkrečia tema.
Būtų puiku, jei svarbų pokalbį galėtumėte atidėti vėlesniam
laikui. Savaitei baigiantis artės į
pabaigą ir gan ilgai trukęs bendro
išsiblaškymo, neorganizuotumo
periodas.
SKORPIONAS.
Aukščiau
galvą - šią savaitę pavyks susi-

judėti lėtai. Tai pačių patvirtintas
siekis????”
ili 0v8: „Kas iš to... Kad jautiesi saugus kelyje. Gyvendamas
Anykščiuose visad jautiesi kaip
partrenktas. Na, čia juokelis... O
bendrai daug nelogiškų ženklų,
žvyrkeliai tragiški. O vairuotojų
bėda yra tai... Kad jie jau pamir-

šo, kad reikia tik vairuoti kelyje.
O ne kavą gerti, rūkyti ar telefonu žaisti. O dėl ko taip viršijamas
greitis. Tiesiog žmonėm jau nėra
priimtina save riboti... Ir žmonės
turi labai mažai saviraiškos laisvės gyvenime. O tai ir atsispindi
mūsų keliuose“.
(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.
tvarkyti su visomis kliūtimis ir
nesklandumais. Tikriausiai perimsite lyderio pozicijas, nes turėtumėte puikiai įveikti varžovų
pinkles. Senokai svajotas ir fantazuotas audringas meilės romanas su kolega, atrodo, gali tapti
realybe. Atsargiai, galimas įsikišimas iš šalies, sukomplikuosiantis subtilų reikalą.
ŠAULYS. Stiprėja emocinis
pakilimas, sudarysiantis tinkamas
sąlygas siekti užsibrėžtų tikslų.
Jėgos, spendusios jums įvairiausias kliūtis ir trukdžiusios imtis
radikalių permainų, pagaliau bus
nukenksmintos ar neteks galios
savaime. Savaitės pradžioje dar
gali norėtis ramybės ir vienatvės,
bet savaitgalį jau planuokite aktyvų ir triukšmingą.
OŽIARAGIS. Šią savaitę jūsų
energija liesis per kraštus. Būsite kupinas idėjų ir to paties reikalausite iš kitų. Nors kitiems ir

nebus lengva su jumis, bet vis
tiek pagyrų ir susižavėjimo savo
atžvilgiu sulauksite su kaupu. Savaitgalį verta imtis remontuoti ar
bent jau gerai iškuopti butą.
VANDENIS. Jei esate protingas, šią savaitę darysite tai, ką
sugebate. Tuomet viskas eisis
kaip įprasta, o jūsų darbo rezultatai toliau reikš patikimą kokybę.
Dėl kažkokių eksperimentų galite išgyventi nedidelį kritimą. Į
savaitės pabaigą galite būti kalbinamas sudaryti jums nenaudingą
finansinį sandėrį.
ŽUVYS. Savaitės pradžioje
būsite labai išsiblaškęs, darbus
dirbsite ką nugriebdamas - tai tą,
tai kitą. Kažką brandinate pats
sau vienas, kas kelia nuolatinį sąmyšį jūsų viduje. Patarimas jums
šią savaitę vienas - nusileiskite iš
dangaus ant žemės. Beje, galite
sulaukti netikėtos piniginės paramos.

„Pildyk“ padeda Lietuvos vaikams mokytis programuoti
„Pildyk“ kartu su iniciatyva „Kompiuteriukai vaikams“
Lietuvos mokykloms šiemet padovanojo 20 „Micro:bit“
kompiuteriukų rinkinių, kad vaikai galėtų mokytis programavimo. Moksleiviai ne tik džiaugsis šiuolaikiškomis ir įdomiomis informacinių technologijų pamokomis, bet ir pritaikys naujai įgytas žinias dalyvaudami iššūkyje „Gerink savo
žaislą“.
„Micro:bit“ kompiuteriukai
„Mokinys turi būti ne pasyvus
telpa kišenėje, tačiau su jais klausytojas, o kūrėjas. Juk gynesudėtinga atvaizduoti sim- vename laikais, kai moksleiviai
bolius, tekstą, skaičiuoti, kurti auga greičiau, nei paskui juos
žaidimus, animaciją, o, panau- spėja švietimo sistema – duodojus jutiklius ar kitus priedus, kime šansą jiems patiems rasti
galima sukurti ir kur kas sudė- naujus kelius ir idėjas“, – sako
tingesnius projektus, net suteik- „Gerink savo žaislą“ iššūkio
ti daiktams judesį. Visas šias sumanytoja, „Pildyk“ prekės
galimybes vaikai pritaikys per- ženklo vadovė Dominyka Jonukurdami ir naujam gyvenimui šienė.
prikeldami savo senus žaislus.
Su „Pildyk“ dovanotais kom-

piuteriukais ir jų priedais galės dirbti daugiau kaip 6 tūkst.
moksleivių 20-yje Lietuvos
mokyklų. Su micro:bit dirbti ir
mokytis visai nesudėtinga – 5-8
klasių vaikai to išmoksta per
kelias minutes.
2017-aisiais gimusi iniciatyva
pirmąjį veiklos sezoną pasiekė
600 mokyklų. Kompiuteriukai
tūkstančiams moksleivių padėjo per programavimo pamokas
išmokti naujų įgūdžių ir išlaisvinti savo kūrybiškumą. Tarp
pernai vaikų sukurtų darbų –
muzikiniai laiptai, išmaniosios
apyrankės,
žingsniamačiai,
popierinis į skudučius transformuojamas pianinas, skaičiuotuvas ir kiti.
Tęsdama veiklą akcija „Kom-

piuteriukų ralis – IT pamokas
keičianti kelionė“ iki mokslo
metų pabaigos mokykloms ke-

tina išdalinti dar 20 tokių rinkinių.
Užsak. Nr. 437

IŠ ARTI

2019 m. balandžio 9 d.

MOZAIKA

AFP-Scanpix nuotr.
Olandas užbaigė „ilgiausią
pasaulyje kelionę elektromobiliu“
Vienas olandas sekmadienį Sidnėjuje užbaigė epinę 95 tūkst. ki-

lometrų kelionę elektromobiliu, kuria siekė įrodyti tokių automobilių
perspektyvumą kovoje su klimato
kaita.
Wiebe Wakkeris savo modifikuo-

tu „Volkswagen“ universalu, pavadintu „mėlynuoju banditu“, nukeliavo per 33 pasaulio šalis ir teigia,
jog tai yra ilgiausia istorijoje kelionė per pasaulį elektromobiliu.
Kelionė iš Nyderlandų iki Australijos užtruko kiek daugiau nei trejus
metus. Ji buvo finansuojama žmonių iš viso pasaulio paaukotomis
lėšomis. Žmonės taip pat leido pasinaudoti elektra įkrauti „banditą“,
suteikė maisto ir vietą nakvynei.
W. Wakkeris keliavo per įvairias
šalis, įskaitant Turkiją, Iraną, Indiją, Mianmarą, Malaiziją ir Indoneziją. Kelionės maršrutas priklausė
nuo pasiūlymų, kurių vyras sulaukė
savo tinklalapyje.
„Norėjau pakeisti žmonių nuomonę ir įkvėpti juos pradėti važinėti
elektromobiliais, parodydamas tvaraus mobilumo privalumus, – sakė
olandas. – Jeigu vienas žmogus gali
iš vienos pasaulio vietos nukeliauti
į kitą elektromobiliu, tad elektromobiliai tikrai yra perspektyvūs
naudoti kiekvieną dieną.“

Motokrosas. Ketvirtasis Pasaulio motokroso čempionato
etapas Trentino trasoje, Italijoje, anykštėnui Arminui Jasikoniui leido pakilti į 4-ąją vietą
bendroje įskaitoje. Šeštadienį
vykusi kvalifikacija lietuviui
nebuvo itin sėkminga – jis liko
už pirmojo dešimtuko ribų – 14as. Sekmadieniniai važiavimai
Arminui Jasikoniui sekėsi jau
geriau – pirmajame, po starto,
lietuvis buvo 12-as ir vėl pradėjo ganėtinai greitai lenkti savo
varžovus, tačiau pavijęs Jeremy

Seewerą, lietuvis užstrigo už
šveicaro ir nors jie ilgai kovojo
vienas su kitu, vis dėlto Arminui
nepavyko aplenkti šveicaro ir jis
finišavo 9-as.
Imtynės. Kovo 29-31 dienomis būrys Anykščių imtynininkų dalyvavo Estijoje vykusiame
turnyre „Tallin Open 2019“. Tai
vienas didžiausių imtynių turnyrų Europoje. Jame dalyvavo
per 2000 sportininkų iš 29 šalių.
M.Braždžiūnas savo svorio kategorijoje užėmę 40-ąją, M.Vilys 13-ąją, A.Vaitiekūnas - 15-ąją,
K.Juodelis - 14-ąją, K.Puikis 17-ąją, K.Gvozdas - 9-ąją vietas.
Moterų imtynių varžybose trečiąją vietą užėmė G.Čeponytė,
kovoje dėl bronzos medalio įveikusi V.Buinauskaitę.
Bėgimas.
Gegužės
1-ąją
Anykščiuose vyks 56-asis, seniausias Lietuvoje „AnykščiaiPuntuko-akmuo-Anykščiai“
bėgimas. Istorinio bėgimo trasa
tradiciškai drieksis miesto gatvėmis, vaizdinguoju ir Antano
Baranausko poemose aprašytu
Anykščių šileliu - iki pat garsiausio Lietuvos akmens. Visi
šventės dalyviai sulauks kolekcinių atminimo medalių, sportininkai bus vaišinami specialiai
bėgimui virta koše ir arbata.

Turtingiausias Afrikos
žmogus išsigrynino 10 mln. JAV
dolerių, kad ... į juos pažiūrėtų
Nigerijos milijardierius Aliko
Dangote, kuris yra išgarsėjęs kaip
turtingiausias Afrikos gyventojas,
Dramblio Kaulo Krante įvykusiame forume šeštadienį papasakojo,
jog kartą iš banko paėmė 10 mln.
JAV dolerių grynaisiais, kad galėtų į juos pažiūrėti ir suvokti, kad
tai yra tikri pinigai, o ne vien skaičiai ant popieriaus.
„Kai esi jaunas, tavo pirmasis
milijonas yra svarbus, tačiau po to

šeimos narių priklausomybių.
Paslaugas teikiantis priklausomybių konsultantas yra kompetentingas specialistas, išklausęs
akredituotą mokymų programą

-BNS

1. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA: Įvertinti vidaus audito tarnybos vadovės darbą teigiamai.
2. SVARSTYTA. Valdybos veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA: Įvertinti valdybos darbą teigiamai.
3. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA: Įvertinti paskolų komiteto darbą teigiamai.
4. SVARSTYTA: Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimas.
NUTARTA: Patvirtinti Anykščių kredito unijos 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį, įskaitant nepriklausomo auditoriaus išvadą (2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir nepriklausomo auditoriaus išvada pridedami).
5. SVARSTYTA: Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos
priėmimas.
NUTARTA: 2018 m. pelną 36.907,29 Eur sumoje skirti į rezervinį kapitalą.
6. SVARSTYTA: 2019 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
NUTARTA: Patvirtinti 2019 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
7. SVARSTYTA. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
NUTARTA: 1. Valdybos nariais išrinkti Birutę Visminienę, Virginijų Vaičionį, Renatą Cimbalistienę, Kristiną
Vogulienę ir Domantą Makauską.
2. Valdybos pirmininke išrinkti Birutę Visminienę.
8. SVARSTYTA. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
NUTARTA: 1. Paskolų komiteto nariais išrinkti Alvydą Jurkėną, Birutę Daunoravičienę, Vitalijų Petronį ir
Eugeniją Stankevičienę.
2. Paskolų komiteto pirmininku išrinkti Alvydą Jurkėną.
9. SVARSTYTA: Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
NUTARTA: 1. Patvirtinti 15600 Eur (penkiolika tūkstančių šeši šimtai) eurų metinių išmokų (tantjemų) fondą 2019 m.
2. Pavesti valdybai spręsti tantjemų vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimą.
10. SVARSTYTA: Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius,
kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
NUTARTA: Suteikti valdybai įgaliojimus priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jei turto vertė ar sandorių
suma viršija 1/10 kapitalo visam valdybos kadencijos laikotarpiui, t.y. 2019-2022 m.
VALDYBA

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure darbą pradeda
priklausomybių konsultantas:
individualios konsultacijos priklausomybių turintiems asmenims ir/ar
priklausomybių turinčių asmenų šeimos nariams
Paslaugos teikiamos Anykščių rajono savivaldybėje gyvenantiems asmenims, kurie gali
anonimiškai be gydytojo siuntimo kreiptis pagalbos dėl savo ar

skaičiai daug nebereiškia“, – pareiškė pramonės magnatas Abidžane įvykusiame forume.
„Vieną dieną banke pasiėmiau
10 mln. JAV dolerių grynaisiais,
įdėjau šiuos pinigus į savo automobilio bagažinę ir po to atsinešiau į savo kambarį. Žiūrėjau į
banknotus ir galvojau, „dabar aš
tikiu, kad turiu pinigų“. O kitą
dieną nunešiau juos atgal į banką“, – papasakojo milijardierius,
kuriam priklauso įvairiuose pramonės sektoriuose veikiančios
bendrovės, įskaitant gaminančiąsias cementą ir miltus.
A. Dangote forumo dalyviams
taip pat pareiškė, kad, žvelgiant į
Afrikos ateitį, perspektyviausi, jo
nuomone, yra du sektoriai – žemės
ūkis ir naujosios technologijos.
Jis pridūrė apgailestaujantis dėl
kliūčių muitinėje ir administracinių problemų, kurios trukdo vystyti verslą visame Afrikos žemyne.

Anykščių kredito unijos pakartotinio visuotinio narių
susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo 27 d. priimti nutarimai:

sprintas
Plaukimas. Anykštėnas plaukikas Giedrius Titenis iškovojo pergalę Bergene (Norvegija) vykstančiame „Nordic Tour
2019“ taurės antrajame etape
– „Bergen Swim Festival“ varžybose. Mūsų šalies atstovas
sekmadienį triumfavo 50 m
plaukimo krūtine rungtyje. G.
Titenis 100 m ir 200 m distancijose užėmė antrąsias vietas. Šeštadienį vyrų 200 m krūtine rungties A finale G. Titenis finišavo
per 2 min. 11,99 sek., pagerino
savo asmeninį sezono rezultatą
ir įvykdė olimpinių žaidynių B
normatyvą (2.14,26). Du aukso medalius G.Titenis iškovojo
savaitės pradžioje Helsinkyje
(Suomija) vykusiose tarptautinėse varžybose.

W. Wakkeris sakė, kad nemodifikuotas jo automobilis kelionėje būtų
„suvalgęs“ 6,785 tūkst. litrų benzino. O modifikuotas automobilis
vienu įkrovimu nuvažiuodavo 200
km. Olandas pasakojo, kad elektrai
kelionėje išleido tik 300 JAV dolerių, ir didžiąją dalį šių pinigų jis
išleido atokiuose ir retai apgyvendintose Australijos teritorijose.

ir dirbantis tik mokslu pagrįstais metodais (nekoduojama,
nehipnotizuojama ir pan.). Priklausomybių konsultantas, atsižvelgdamas į besikreipiančio

asmens situaciją, gali pasiūlyti
konkrečiai jam aktualias paslaugas – nuo patarimų ir informacijos suteikimo iki trumpųjų
intervencijų, stebėsenos.

Anonimiškumas ir konfidencialumas yra garantuojami.

Paslaugos teikiamos trečiadieniais:
10.30 val. – 12.30 val. – Kavarsko seniūnija, Respublikos a. 8, Kavarskas
13 val.- 15 val. – Troškūnų seniūnija, Vytauto g. 2, Troškūnai
17 val. - 19 val. - Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Ladygos g. 1, Anykščiai
Registracija tel. +370 641 27782, el. paštu: ajausmuratas@gmail.com
Informacija teikiama tel. +370 640 41123, el.paštu: vsbiuras.anyksciai@gmail.com

užjaučia
Mirus bendrovės darbuotojui Eligijui Jankauskui, reiškiame užuojautą
velionio šeimos nariams ir
artimiesiems.
AB „Anykščių melioracija”
darbuotojai

Užsak. Nr. 417

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.
Nekilnojamasis turtas
Brangiai mišką. Išsikirtimui arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Miškus, namus, sodybas, butus, žemę. Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662.
Sodybą ar namą, mieste ar
kaime. Siūlyti įvairius variantus.
Gali būti su mišku ir didesniu žemės sklypu.
Tel. (8-646) 47841.
Butą. Gali būti visoks (suremontuotas ir be remonto). Žinantiems
atsilygins už informaciją.
Tekl. (8-670) 37592.
Automobiliai
Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius, mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto,
sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

parduoda
Kuras
Beržines, juodalksnio, drebulės
malkas rąsteliais po 3 m ir kaladėlėmis.
Tel. (8-610) 66077.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres,
skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel. (8-600) 63820.
Malkas 3 m ilgio rąsteliais, pristatymo kiekis 30 - 60 erdm. Kaladėmis,
pristatymo kiekis 7 erdm.
Tel. (8-656) 01913.
Malkas. Kaladėlėmis ir skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

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

Kaminų įdėklai, pristatomi
kaminai. Skarda 0,6 - 0,8
mm storio.
Kaminų remontas, galvutės
mūrijimas, skardinimas,
židinių statyba. Stogų dengimas.
Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705,
(8-652) 37118.

Gyvuliai
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.
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.

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

arba nuomojame žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių, Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
Tel. (8-687) 76191.

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

Brangiai perkame

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

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

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

Tel. (8-662) 50592.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Visoje Lietuvoje - mišką
su žeme ar išsikirtimui.
Gali būti su bendrasavininkais,
malkinis.
2000 - 10000 Eur/ha.
Padeda sutvarkyti dokumentus. Atsiskaito iškart.
Tel. (8-600) 29417.

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.

Kita
Bites su aviliais. Kaina sutartinė.
Tel. (8-674) 44070, Rubikiai.
8 veršingas juodmarges telyčias.
Kaina sutartinė.
Tel. (8-603) 71424.
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994.
Ūkininkas - svilintą kiaulių skerdieną. Perkant 2 puseles, visą
kiaulę, kaina 2,35 Eur. Motininių
kiaulių skerdiena 1,87 Eur.
Atveža.
Tel. (8-607) 12690.
Amonio, kalcio amonio salietrą,
kompleksines trąšas. Pristato.
Tel. (8-687) 11893.

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

Traktorius dalimis MTZ-80, T-40
AM, T-16, T-150K, T-25, JUMZ. 6 t
kratytuvą dalimis.
Tel. (8-682) 11626.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 11 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.

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

Teleloto Žaidimas nr. 1200 Žaidimo data: 2019-04-07 Skaičiai: 70 06 37 38 43 20 15 18 04
55 36 60 52 10 39 68 69 50 54 21 47 74 49 72 24 27 71 59 57 56 08 07 44 17 66 34 48 05 (keturi
kampai, eilutė, įstrižainės) 19 75 28 26 67 11 61 53 33 29 41 12 01 25 14 22 (visa lentelė) Prizai
Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 8620.00€ 2 Užbraukus įstrižaines
23.50€ 436 Užbraukus eilutę 2.00€ 10210 Užbraukus keturis kampus 1.50€ 13699 Papildomi
prizai Bilietas Prizas 0344349 Automobilis Toyota Auris 004*491 Pakvietimas į TV studiją 036*924
Pakvietimas į TV studiją 030*645 Pakvietimas į TV studiją 001*760 Pakvietimas į TV studiją

ieško darbo
dovanoja
8 mėnesių šuniuką.
Tel. (8-605) 07142.

47 metų moteris ieško slaugės,
valytojos, auklės, auklėtojos padėjėjos darbo Anykščiuose.
Tel. (8-676) 18707.

gimė
Danielius SIMANAVIČIUS,
gimęs 03 25
Hubertas VAIČIKONIS,
gimęs 03 06
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58,
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Daiva Goštautaitė, tel. (8-673) 11320,
Austėja Šmigelskaitė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
„Anykšta“ išeina
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
antradieniais,
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, Vyr. redaktorės
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val. pavaduotojas
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 2500 egz.					
Užs. Nr. 308
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

KAIP GYVENATE?

vardadieniai
šiandien
Paladijus, Aurimas, Dalia,
Kleopas, Gitana, Gitanas.
balandžio 10 d.
Apolonijus, Mintautas, Agna,
Margarita.
balandžio 11 d.
Stanislovas, Vykintas,
Daugailė, Leonas.
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„Jaunime, mylėk dievų ir savo tėvynę“
Lina DAPKIENĖ

Jau ne pirmą kartą esu apsilankiusi „Kavarsko moterų seklyčios“ savininkės Marijos Karalienės
parduotuvėje. Čia – ir gėlės, ir įvairiausi rankų darbo kūriniai: dirbtinių gėlių puokštės, dekoracijos, suvenyrai, popieriniai dirbiniai.
Prieš kovo aštuntąją čia miestelio vyrai eina gyvų tulpių įsigyti. Dabar, pavasarį, šeimininkės
įvairiausių sėklų ir jau paaugintų sodinukų čia nusiperka. Visus užėjusius aptarnauja vien tik ponia
Marija. Išklauso, pataria, neretai – pajuokauja, pašmaikštauja. Malonu užeiti, įdomu apie gyvenimą šnektelėti.

balandžio 12 d.
Julijus, Zenonas, Galmantas,
Jūratė, Damijonas, Julius.

mėnulis

balandžio 9 - 11 d. - jaunatis,
balandžio 12 d. - priešpilnis.

anekdotas
„Kiek laiko jau kalba ponas ministras?“ - „Daugiau kaip valandą.“ - „O
apie ką?“ - „To tai jis nesako“.

- Iš kur gaunate gėlių, kurias
parduodate?
- Viską patys užauginam. Su
dukra dirbam, anūkai padeda.
Turim septynis šiltnamius. Nuo
mažiausios gėlytės iki aukščiausio pomidoro – viskas mūsų pačių
užauginta. Jau daug sudygusių
daigelių, greit į šiltnamius reikės
persodint.

***
Petriukas - tėčiui:
- Tėti, atspėk, koks traukinys labiausiai vėluoja?
- Nežinau. O koks?
- Tas, kurį tu man žadėjai padovanoti dar praeitais Naujaisiais metais!
***
Miškas. Šalia auga baravykas ir
musmirė. Iš toli pasigirsta grybautojų
balsai.
Musmirė ironiškai:
- Dabar kažkam su peiliu per kaklą.
Baravykas:
- Kažkam iš kojos per snukį!
***
Mokytoja klausia Petriuko:
– Kas toliau, Mėnulis ar Afrika?
– Aišku, kad Afrika! Juk Mėnulį
tai matome, o Afrikos ne.
***
Lošia dvi blusos. Viena išlošė 200
eurų. Kita ir klausia:
- Ką pirksi?
- Veislinį šunį - vien tik sau...
***
Pulkininkas pasakoja anekdotą,
visi juokiasi, išskyrus vieną leitenantą.
Pulkininkas:
- O jūs, leitenante, kodėl nesijuokiate?
- O aš ne iš jūsų dalinio, ponas pulkininke.

oras
+4

+2

- Kažin, nes man buvo 1,5 metukų, kai mamytė atsigulė ant
patalo. Vaikystėje teko mamą prižiūrėt. Pieninėn nešdavau pieną 6
kilometrus iki Žvirblėnų kaimo.
Eidavau ir tuo šaligatviu, kurį
1930 metais buvo išliejęs Pranciškus Kalibatas. Kartais ir dabar
prasuku pro tą kaimą, į išlikusį
marmurinį kryžių pasižiūriu. Man
patinka tas iki mūsų dienų išlikęs
užrašas ant kryžiaus: „Jaunime,
mylėk dievų ir savo tėvynę“. Prasmingi, išmintingi žodžiai, kuriuos
verta kartoti jaunimui. Norėčiau,
kad tokį pavadinimą parašytumėte
prie šio straipsnio, kurį rašysit.
Mamytė mirė, kai man buvo 12
metų. Matyt, aš nuo pat mažumės
pavyzdį ėmiau iš tėčio sesers, kuri
dešimt vaikų turėjo. Gal ir neturiu
ko, bet juk nėra tokio dalyko, kurio negalėtum pasidaryt.

Marija Karalienė prekiauja „Kavarsko moterų seklyčios“ moterų rankdarbiais, taip pat gyvomis
gėlėmis, sėklomis, sodinukais.
- Kaip Jūs gyvenate? Beje, jau
vien Jūsų vardas ir pavardė verti dėmesio.
- Kaip gyvenu? Nelengva, nes
dukros vaikus auginu, bet apskritai
tai gyvenu su energija, optimizmu
– juk turiu vyrą, darbą, veiklos.
Man klebonas sakė: „Sunkumai
skiriami patiems stipriausiems,
kurie gali juos pakelti ir įveikti.
Turit tokį liturginį vardą, tai Dievas jums ir padeda gyventi gerą,
tikslingą gyvenimą; juk į Švenčiausiąją Mergelę Mariją katalikai maldose kreipiasi Karalienės
titulu“. Aš sakau taip: jeigu tu pats
būsi surūgęs, niekuo kitu nesirūpinsi, su niekuo nebendrausi, tai ir
gyvenimas atrodys blogas. Reikia
niekada nenusimint, kad kažkas
blogai, kad ko nors trūksta – išeitis
visada yra. Na, gal tik dėl alkoholizmo išeitį sunkiau žmogui rasti.
O apskritai - sakyčiau taip: reikia
dirbt, to savo įdedamo darbo neskaičiuot valandomis. Galvoji,
žmogus, kad reikia, eini, stengiesi
ir padarai. Ir ne bet kaip, o taip,
kaip gali geriausiai. Man svarbu,
kad viskas labai gerai būtų padaryta.

Mūsų „Moterų seklyčiai“ jau ketveri veiklos metai. Tiesiog pastebėjau, kad labai trūksta kūrybinės
veiklos. O juk kiekvienas kažką
mokam, kažką galim, ypač – vyresnio amžiaus veiklios moterys,
kurios jau turi daugiau laiko ir
noro. Vienos mezga, kitos dekoruoja, lipdo, žodžiu - kas ką.
Padarom, pagaminam įvairiausių
darbelių, į muges važiuojam, dalyvaujam, parduodam ir vėl toliau
gaminam. Kažką dirbdamas, turi
ir džiaugsmo pasisemti.
Pagrindinė mūsų šventė – Žolinės. Pati imuosi viską organizuot,
viską mėgstu viena pasidaryti.

Man svarbu, kad būtų gražu, kad
būtų tikrai gerai padaryta. Paskutinį rugpjūčio sekmadienį buvusiems mokytojams, dabar jau
pensininkams, organizuoju tokį
renginį, kurį pradedame šventomis mišiomis bažnyčioje, tada
aplankom mirusius mokytojus
kapinėse, o po to jau susirenkame
čia pabūti, pabendrauti, įspūdžiais
pasidalyti. Jau daug išėjusių. Giedam giesmę kapinėse, o pedagogai
skuba savo buvusius draugus aplankyti su žvake ir gėlės žiedu...
- Iš kur tas jūsų aktyvumas?
Gal paveldėjote iš mamos?

- Ir nepasvajojate apie užtarnautą poilsį? Juk jums šiemet
bus 75-eri, tiesa?
- Ne, taip įpratom, tad tik dar
daugiau ir kuo įvairesnių daigelių
norisi užauginti. Štai išbandžiau
„Kėdainių sėklas“. Viskas gražiausiai sudygo. O pasakyti, ką
reikia daryt? Reikia 24 valandas
vandenyje, į kurį cukraus įmaišyta, palaikyt, ir turėsit puikų rezultatą.
Dešimt metų vien tik savom
gėlėm puošiau visą bažnyčią. Mažesni miesteliai iki šiol kasmet
vis paprašo gėlių sodinukų. Ir čia,
Kavarske, mano gėlės susodintos:
ir aikštėje, ir einant Šaltinio link.
Tik dėl laistymo buvo kiek sunkiau, nes labai karšta praeita vasara buvo.
- Dėkoju už pokalbį!

- Ar jūs tikra kavarskietė?
- Taip, gimiau 1944 metais Pajudinio kaime, Kavarsko seniūnijoje. Tiesa, kurį laiką gyvenau ir dirbau Molėtuose pagal zootechnikės
specialybę, bet vėliau vėl grįžau į
Kavarską, čia dirbau fermos vedėja.
- Papasakokite apie savo įmonę „Kavarsko moterų seklyčia“.
Kaip kilo idėja suburti aktyvias
moteris, kaip jums sekasi išlaikyti šį verslą?
- Kai išardė Kavarske kolūkius,
ką daryt? Ogi augint gėles, daržoves, užsiimti kūrybine veikla.

Iki mūsų dienų išliko Žvirblėnų kaimo gale 1930 metais pastatytas marmurinis kryžius. Užrašas ant
jo byloja išmintį, kuria remiasi Marija Karalienė.
Autorės nuotr.

