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Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį galite 
pasveikinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis.

 Sveikinimo kaina – 20 eurų.

3 psl.2 psl.

Koncertas. Sausio 19 d., ke-
tvirtadienį, 17:30 val. Sakralinio 
meno centre vyks pianistės Mil-
dos Daunoraitės koncertas. Ren-
ginys nemokamas.

Gaisrai. Ketvirtadienį ugniage-
siai gavo pranešimą apie tai, kad 
namo savininkas rado sudegusį 
savo sodybos namą. Išdegė namo 
vidus ir namų apyvokos daik-
tai. Sekmadienį Kurkliuose degė 
ūkiniame pastate įrengta pirtis ir 
priestatas.Gaisro metu sudegė 35 
kv.m stogo, 25 kv.m perdengimo, 
išdegė visa pirties patalpa ir pries-
tatas.

Paroda. Svėdasų bibliotekos 
Meno galerijoje veikia jaunos fo-
tografės, buvusios Svėdasų Juo-
zo Tumo-Vaižganto gimnazijos 
auklėtinės, dabar Kaune Vytauto 
Didžiojo universitete lietuvių fi-
lologiją ir leidybą studijuojančios 
Simonos Bagdonaitės fotografijų 
paroda „Gimtajame Vaižganto 
krašte“. Svėdasiškiai ir miestelio 
svečiai šią parodą turės progos 
apžiūrėti net iki vasario 17-osios.

Gimė. Per 2016 metus Anykš-
čių rajone įregistruoti 201 kūdi-
kis, iš jų 117 berniukų ir 84 mer-
gaitės. 160 vaikų gimė Lietuvoje 
ir 41 – užsienio valstybėse. Iš visų 
gimusių vaikų 126 gimė susituo-
kusiems tėvams, 63 pripažinta tė-
vystė ir 12 vaikų gimė vienišoms 
motinoms. Iš 160 Lietuvoje gimu-
sių ir įregistruotų kūdikių Anykš-
čių ligoninėje gimdė 53 mamos, 
Panevėžio ligoninėje – 46, Vil-
niaus ligoninėse – 26, Kauno ligo-
ninėse – 10, Ukmergės ligoninėje 
– 13 ir Utenos ligoninėje – 12.

Apiplėšimas. Sekmadienį, apie 
10  val., Svėdasų  J. Tumo-Vaiž-
ganto gatvėje išdaužti automobi-
lio „Opel Vectra“ priekinis deši-
nės pusės durelių ir galinis stiklai. 
Iš automobilio pavogta magne-
tola. Automobilis buvo draustas 
civiline tvarka, garsinė signaliza-
cija neįrengta. Padaryta žala - 50 
eurų.

Kopijuojame. Vienos kopijos 
iki A 4 formato kaina 15 ct.

Apie Gretą Kildišienę ir 
„Agrokoncerno“ „roverį“ Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių-Panevėžio apygardoje į Seimą išrinkta Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovė, 31 metų Greta Kildišienė pra-
ėjusį savaitgalį buvo populiariausiu Lietuvos žmogumi. Apie LVŽS 
frakcijos Seime vicepirmininkę rašė turbūt visi šalies portalai, rodė 
televizijos, o turbūt kas antras „Facebook“ vartotojas jautė pareigą 
iš politikės pasišaipyti. 

Skandalas kilo „Lietuvos rytui“ atskleidus, kad G. Kildišienė va-
žinėja Ramūno Karbauskio „Agrokoncerno“ visureigiu „Range Ro-
ver“. Portale lrytas.lt pateikiama ir G. Kildišienės pažinties su R. Kar-
bauskiu istorija, analizuojama, kaip ji praturtėjo bei kur mokėsi. 

Pirmadienį LVŽS  išplatino pranešimą, kuriame nurodė, jog pati 
G. Kildišienė kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją.  

Po kilusios skandalo Seimo narė Greta Kildišienė pati kreipėsi į 
Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Susipažino per partiečių žygį

Portale lrytas.lt buvo išspausdinta 
tęstinė publikacija apie G. Kildišienę 
(Rasa Karmazaitė; „Ramūno Kar-

bauskio numylėtinė Greta Kildišienė 
turi skandalingų paslapčių“).

Patikrinimo metu nustatyta, kad 
radijo stočių „Nykščiai“ ir „Kuror-
to radijas“  programos neatitiko iš-
duotoje licencijoje numatytų pro-
gramos sandaros ir turinio sąlygų.

Abiejų radijo stočių programo-
se, kaip to reikalauja Visuomenės 
informavimo įstatymas, reklama 
nebuvo išskiriama iš kitų progra-
mos dalių. Be to, „Kurorto radijas“ 
nesilaikė nustatytų reikalavimų 
programų saugojimui.

Anykščiuose veikianti radijo 
stotis „Nykščiai“ licencijoje per 
savaitę daugiau nei po 14 valan-
dų yra įsipareigojusi transliuo-
ti kultūros, švietimo, pokalbių, 
religines ir kitas laidas, tačiau 
akivaizdu, kad įsipareigojimų vi-
siškai nepaisoma -  radijo eteryje 
dažniausiai skamba tik muzika 
bei respublikinės žinios. Po to, 
kai iš radijo stoties „Nykščiai“ 
pasitraukė nuo pat jos įsikūrimo 
dirbęs žurnalistas Robertas Alek-
siejūnas, ne visai sėkmingai pa-
dėtį bando gelbėti  kartais eteryje 
pašnekovus kalbinantis vienas 
iš UAB „Atvirai“ akcininkų, bu-
vęs televizijos operatorius Aidas 
Gurskus.

Lietuvos radijo ir televizijos ko-
misijos administracijos direktorius 

Nerijus Maliukevičius „Anykštai“ 
sakė, kad komisija nelinkusi tole-
ruoti radijo stočių duotų įsiparei-
gojimų nesilaikymo ir už tai taiko 
griežtus sprendimus.

„Yra keli žingsniai: pirmiausia 
- įspėjimas, po to – bauda, o po 
to ir licencijos panaikinimas. Jei-
gu radijo stotys mato, kad negali 
išsilaikyti ir vykdyti elementarių 
įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė 
konkurso metu, pačios atsisako 
turimos licencijos. Lietuvoje yra 
buvę ir tokių atvejų“, - sakė N. 
Maliukevičius.

 „Nykščiai“ buvo įkurti parti-
jos „Tvarka ir teisingumas“ nario, 
anykštėno Vytauto Galvono inicia-
tyva. Nuo 2010-ųjų metų jie buvo 
tapę šio politiko kovos su politi-
niais oponentais tribūna.

 2015 metais  savivaldos rinki-
mus laimėjus liberalams, radijo 
stoties programa pakrypo vietos 
valdžios liaupsinimo linkme, o po 
rajono valdžios krizės „Nykščiai“ 
daugiausia atlieka tik muzikinio 
fono vaidmenį.  2014 metais UAB 
„Atvirai“ laimėjo konkursą licen-
cijai radijo stotį „Kurorto radijas“ 
transliuoti Druskininkuose.

                            - ANYKŠTA

UAB „Atvirai“ radijo stotyse – daugybė pažeidimų
Lietuvos radijo ir televizijos komisija planinio patikrinimo metu  

nustatė daugybę pažeidimų UAB „Atvirai“, kuriai Anykščiuose 
priklauso radijo stotis „Nykščiai“, o Druskininkuose - radijo stotis 
„Kurorto radijas“.

 UAB „Atvirai“ už pažeidimus nutarta skirti įspėjimą, ateityje 
jų nepašalinus, Lietuvos radijo ir televizijos komisija gali atimti 
radijo stočių transliavimui skirtas licencijas.

Radijo stoties „Nykščiai“ gyvastį dabar bando palaikyti buvęs 
televizijos operatorius, vienas iš UAB „Atvirai“ akcininkų Ai-
das Gurskus. Po Lietuvos radijo ir televizijos komisijos planinio 
patikrinimo „Kurorto radijo“ stoties internetinėje svetainėje ne-
beliko nei naujienų, nei laidų įrašų – tik radijo logotipas...

Kompensacijos 
už šildymą 
teikiamos beveik 
visiems 
besikreipiantiems 

Gyventojų mažiau, 
bet Seimo narių – tiek pat

Donatas KRIKŠTAPONIS, vie-
nas Anykščių socialdemokratų ly-
derių: „Estija ir Latvija turi ma-
žesnį parlamentarų skaičių, bet 
sėkmingai spren-
džia problemas.“

Šovenių seniūnaitis ir bendruomenės 
pirmininkas dirba išvien

Seniūnaitis Romualdas Sunklo-
das: „Kaime žmonės geri, lyg ir nėra 
tokių, kuriuos reikėtų vesti į doros 
kelią.“
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spektras

Skandalingąją dainą „Šėtone, 
prašau“ sukūrę ir viešai ją „You-
Tube“ išplatinę troškūniečiai 
nepadarė jokio nusikaltimo, o 
garsusis jų kūrinys tėra juodas hu-
moras. Tai konstatavo Panevėžio 
apygardos teismas, palikęs galio-
ti anksčiau priimtą išteisinamąjį 
Anykščių rajono apylinkės teismo 
nuosprendį.

Dvejus metus trukę teismi-
niai procesai kėlė didžiulį ša-

„Šėtone, prašau“ kūrėjai laimėjo 
ir Panevėžio teisme
Panevėžio apygardos teismo trijų teisėjų kolegija atmetė Pa-

nevėžio apygardos prokuratūros apeliacinį skundą. Šiuo teismo 
sprendimu baigėsi troškūniečių brolių Vaidoto ir Manto Grince-
vičių bei jų pusbrolio Giedriaus Sasnausko byla. Jie išteisinti dėl 
neapykantos kurstymo prieš socialinę grupę – vaikus.

lies žiniasklaidos susidomėjimą. 
Anykščių rajono apylinkės teisme 
kaip liudininkai lankėsi daininin-
kas Marijonas Mikutavičius, hu-
moristas Paulius Ambrazevičius. 
Teoriškai troškūniečiai galėjo būti 
nuteisti realiomis laisvės atėmimo 
bausmėmis.

Po Panevėžio apygardos teis-
mo išteisinamojo sprendimo šią 
žinią pranešė portalas „Delfi“ 
„Teismas nutarė, kad neįrodytas 

tyčios buvimas skatinant nea-
pykantą ir smurtą“, – pažymėjo 
teismo atstovė Jolita Gudelienė. 
Teismas nutarė, kad jaunųjų me-
nininkų daina yra meno kūrinys: 
„Šioje byloje ginčo objektą – au-
torių sukurtą ir publikuotą dainą 
,,Šėtone, prašau“ – teismas trak-
tuoja kaip meno kūrinį. Pastebė-
tina, jog šiuolaikiniai meno ar į 
jį pretenduojantys kūriniai ne-
būtinai atitinka aukštus etinius 
ar estetinius standartus, kartais 
yra išreiškiami ir per neigiamų 
bei visuotinai nepriimtinų da-
lykų prizmę, tačiau bet kuriuo 
atveju kūrinio vertinimas ir jo 
supratimas yra labai subjektyvus 
ir individualus dalykas.“ Trijų 

teisėjų kolegija savo nutartyje 
nurodė, kad prieštaringai verti-
nama daina, dėl kurios jaunieji 
menininkai atsidūrė kaltinamųjų 
suole, tėra tik juodasis humoras, 
o tokia jų, kaip menininkų iš-
raiška negali būti ribojama, nes 
kitaip būtų pažeista saviraiškos 
laisvė. „Daina „Šėtone, prašau“ 
nėra pirmas V. Grincevičiaus, M. 
Grincevičiaus bei G. Sasnausko 
viešai publikuotas ir prieinamas 
neapibrėžtam žmonių skaičiui 
kūrybinės veiklos rezultatas, – 
pažymėjo teismas. – Kaip matyti 
iš teismui pateiktos medžiagos, 
šie autoriai yra sukūrę ir viešai 
pateikę kitų savo kūrinių. Tai 
leidžia daryti išvadą, jog minėti 
autoriai turi savo meninį braižą, 
paremtą juodu humoru, o daina 
„Šėtone, prašau“ yra jų kūry-
binės veiklos tęsinys“, -  rašo 
„Delfi“.

-ANYKŠTA

Spalio mėnesį buvo 792, lapkritį 
– 1 256, o gruodį – 135 tokie spren-
dimai. 

Kompensacijos už šildymą teikiamos beveik 
visiems besikreipiantiems 
Anykščių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius per 

tris paskutinius 2016 m. mėnesius priėmė 2 183 sprendimus dėl 
teisės į būsto šildymo ir karšto vandens kompensacijas.

UAB „Anykščių šiluma“ pateik-
tais duomenimis, 2016 m. spalio mė-
nesį kompensacijas už būsto šildymą 

faktiškai gavo 318 šeimos ūkių, o už 
karštą vandenį – 468 šeimos ūkiai. 
O lapkričio mėnesį – 676 šeimos 
už būsto šildymą ir 494 šeimos - už 
karštą vandenį. Gruodžio mėnesio 
paskaičiavimai dar nėra atlikti. 

Savivaldybės administracijos So-

cialinės paramos skyrius už kitą kurą 
(gali būti kompensuojamos išlaidos 
ir besišildantiems kietuoju kuru, du-
jomis) kompensacijas lapkričio mė-
nesį paskyrė 299 šeimoms, gruodį 
– 390 šeimoms. 

2015 m. per visą šildymo sezoną 
kompensacijos už šildymą buvo pa-
skirtos 1 285 asmenims (šeimoms), 
už karštą vandenį – 959 asmenims 
(šeimoms), o kompensacijos už šil-
dymąsi kitu kuru – 890 gavėjų. 

-ANYKŠTA 

Ši rubrika žurnale yra tradiciš-
kai populiariausia, šį kartą ji su-
rinko 20,4 proc. balsų. Vidmanto 
Šmigelsko tekstas „Anykščių val-
džioje – krizė“ surinko 14,3 proc. 
balsų. Po 10,2 proc. surinko Lino 
Bitvinsko tekstas apie anykštėnes, 
gaminančias muilą („Muilo gaba-
liukas apvertė gyvenimą“) bei V. 
Šmigelsko „Surask tris gandriu-

kus“. Keturios publikacijos gavo po 
6,1 proc. balsų -  „Prie Šventosios 
prigludusi lietuviškoji „Šveicari-
ja“ (Jono Junevičiaus pasakojimas 
apie Kavarską), „Generolo anūkas 
pasirinko nekarišką specialybę“ (L. 
Bitvinsko interviu su operos solistu 
Tomu Ladiga), „Pranas Kalibatas: 
amžinybe paženklintas dosnumas“ 
(istoriko Raimondo Guobio pasako-

Redaktorės skiltis - neįveikiama
Išleidus naują žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numerį ir 

paskelbus balsavimą portale anyksta.lt., penktadalis balsavusių 
nurodė, kad žurnale pirmiausiai skaitė redaktorės Gražinos Šmi-
gelskienės skiltį.

jimas apie Amerikoje gyvenusį  ka-
varskietį verslininką P.Kalibatą) bei 
„13 klausimų Kazimierui Jakučiui“ 
(autorius Robertas Aleksiejūnas).

Žurnalas „Aukštaitiškas for-
matas“ prenumeruojamas visoje 
Lietuvoje, jis parduodamas visose 
Utenos regiono prekybos vietose 
bei Vilniuje, Panevėžyje, Kupišky-
je ir Ukmergėje.

„Aukštaitišką formatą“ nuo 
2007-ųjų leidžia UAB „Anykštos 
redakcija“. Šis žurnalo numeris jau 
70-as. 

-ANYKŠTA

Sutartis. Lietuva ir Jungtinės 
Valstijos antradienį pasirašys su-
tartį dėl amerikiečių karių statuso, 
pranešė Krašto apsaugos minis-
terija.„Šią sutartį, kuria šalys įsi-
pareigoja tvirtai laikytis abipusės 
gynybos įsipareigojimų, sausio 17 
dieną Krašto apsaugos ministeri-
joje pasirašys krašto apsaugos mi-
nistras Raimundas Karoblis ir JAV 
ambasadorė Lietuvoje Anne Hall 
(En Hol)“, - rašoma pranešime.
Antradienį tokią sutartį su JAV pa-
sirašys ir Estija. Latvija ją pasirašė 
praėjusią savaitę.

Naujienos. NATO yra „atgyve-
na“, Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel „katastrofiškai suklydo“ 
dėl pabėgėlių, „Brexit“ bus „pui-
kus dalykas“, o Jungtinės Valstijos 
gali sudaryti susitarimą su Rusija – 
tai tik keli iš virtinės skambių Do-
naldo Trumpo pareiškimų, kuriuos 
jis padarė sekmadienį duodamas 
interviu Europos žiniasklaidai. 
Liks penkioms dienoms, kai bus 
prisaikdintas 45-uoju Amerikos 
prezidentu, milijardierius populis-
tas interviu britų dienraščiui „ The 
Times“ ir Vokietijos laikraščiui „ 
Bild“ pažėrė nemažai kontrover-
siškos kritikos JAV sąjungininkų 
Europoje atžvilgiu.

Konferencija. Prancūzijos sosti-
nėje vyksta tarptautinė konferencija, 
kurios tikslas - paspartinti taikos pro-
cesą tarp Izraelio ir palestiniečių, in-
formuoja BBC.  Delegatai iš 70-ies 
valstybių, kaip tikimasi, patvirtins 
savo paramą dviejų valstybių sambū-
viu pagrįstam sprendimui, kad būtų 
nutrauktas kelis dešimtmečius besi-
tęsiantis konfliktas.  Konferencija, 
manoma, taps galingiausių valstybių 
platforma, kurioje jos pasiųs žinią 
išrinktajam JAV prezidentui Donal-
dui Trampui (Donald Trump), kad 
dviejų valstybių sambūviu pagrįs-
tas sprendimas yra vienintelis įma-
nomas būdas palestiniečių ir žydų 
konfliktui sureguliuoti. Prancūzija 
jau įspėjo, kad JAV planai perkelti 
savo ambasadą į Jeruzalę sužlugdys 
pastangas dėl taikos. 

Seimas. Seimas antradienį ketina 
svarstyti projektą, kuris pateiktas 
esą siekiant užtikrinti mažųjų teises. 
Tačiau už viso šito slypi noras Lie-
tuvoje įdiegti skandinavišką mo-
delį, pagal kurį vaikai iš tėvų būtų 
atimami už mažiausias smulkmenas 
ir galbūt atiduodami įvaikinti tiems 
patiems skandinavams. Projektą 
palaikančios lietuviškos visuomeni-
nės organizacijos gal net yra finan-
suojamos tų pačių skandinavų.

Žuvo. Mažiausiai septyni žmo-
nės žuvo Jemeno Hodeidos pro-
vincijoje per aviacijos antskrydį, 
praneša naujienų agentūra SABA. 
Jos duomenimis, tarp aukų - ketu-
ri vaikai ir trys moterys. Aviacija 
smogė gyvenamajam namui Beit 
el Fakiho mieste. Sanos provinci-
joje per arabų šalių koalicijos avi-
acijos antskrydį žuvo mažiausiai 
aštuoni moksleiviai žuvo, o dar 15 
buvo sužeisti.  Husių sukilėlių ir 
vyriausybės pajėgų konfrontacija 
Jemene nesiliauja nuo 2014 metų 
rugpjūčio, bet ji ypač suaktyvėjo 
po to, kai 2015 metų kovo mėnesį į 
konfliktą įsikišo arabų šalių koali-
cija, vadovaujama Saudo Arabijos. 
Jemeno teisių ir plėtros centro duo-
menimis, nuo 2015 metų pavasario 
šalyje žuvo daugiau kaip 10 tūks-
tančių žmonių, tarp jų - beveik 2,4 
tūkstančio vaikų ir apie 2 tūkstan-
čius moterų. 

Kūrėjo gimtadieniui – knygos apie jo 
biblioteką sutiktuvės

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Knygą anykštėnams pristatė autoriai dr. Inga Liepaitė ir An-
tanas Verbickas. Į knygos sutiktuves susirinko šešios dešimtys 
anykštėnų. 

Autoriaus nuotr. 

Knygą pristatė jos autoriai A. 
Verbickas ir I. Liepaitė. Šioje 
knygoje pristatomos 37 knygos iš 
gausios po pasaulį išsisklaidžiu-
sios ir klajojančios A. Baranaus-
ko bibliotekos. 

Knygos pristatymas prasidėjo 
A. Baranausko 1855 metais pasa-
kytais žodžiais „Tegu Dievas ne-
paniekina karštų maldų už tuos, 
kurie tiekia šviečiančią knygą“. 

Pasak A. Verbicko, knygą 
spausdinusios spaustuvės savi-
ninkas anykštėnas Petras Kaliba-
tas pasakęs, kad šie žodžiai turėtų 
būti išrašyti didelėm raidėm kie-
kvienoje spaustuvėje. Jie liudija 
ir kokia svarbi knyga buvo poeto, 
kalbininko, matematiko, aukšto 
rango dvasininko, skaičiusio ir 

Šeštadienį A. Baranausko ir A. Vienuolio - Žukausko memorialinis 
muziejus surengė Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų 
ir paveldo rinkinių centro Rankraščių skyriaus vedėjos dr. Ingos Lie-
paitės ir muziejaus direktoriaus Antano Verbicko knygos „Antano 
Baranausko asmeninė biblioteka“ sutiktuves, kurios vyko Anykščių 
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje. 

Šiandien sukanka 182 metai nuo vyskupo ir poeto Antano Bara-
nausko gimimo. 

rašiusio keliom kalbom, gyve-
nime. Beje, seniausia išlikusi A. 
Baranausko bibliotekos knyga 
yra Marcino Šmigleckio „Apie 
dievo sūnaus amžinąjį dievišku-
mą“, išleista 1595 metais.   

Apie knygos reikšmę ir vertę 
kalbėjo Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto Kny-
gotyros ir dokumentotyros ins-
tituto mokslininkai prof. habil. 
dr. Domas Kaunas (pastebėjęs, 
kad ši knyga turi detektyvinių 
elementų, todėl turėtų būti skai-
toma ir plačios visuomenės), 
doc. dr. Alma Braziūnienė, 
Lietuvos istorijos instituto vy-
resnioji mokslo darbuotoja dr. 
Reda Griškaitė, Vilniaus uni-
versiteto bibliotekos direktorė 

dr. Marija Prokopčik. 
Poetas ir vyskupas A. Bara-

nauskas grojo daugybe muzikos 
instrumentų.

Renginyje koncertavo Anykš-
čių muzikos mokyklos mokinys 
Nedas Raugalė (gitara) ir moky-

tojai Lina Sutkienė (smuikas) bei 
Justinas Kanaporis (gitara). 

Knygą „Antano Baranausko 
asmeninė biblioteka“ apipavida-
lino Vilniaus dailės akademijos 
profesorius Alfonsas Žvilius. 
Knyga išleista 500 egz. tiražu. 



mo nariai turėtų atstovauti tik vals-
tybei. Ar bus 141, ar 101 narys, jei 
atsiras nesąžiningų žmonių, tai jų 
atsiras nepaisant skaičiaus. Apskri-
tai neturėtų būti taip, kad žmogus 
galėtų būti paperkamas.   

Dalies net 
nežinom

Vygantas ŠLIŽYS, verslinin-
kas:

- Teigiamai vertinčiau. Vis tiek 
matom patys, ką išrenkam į Sei-
mą. Paperkamumo pavojus dėl 
to neatsiras, o kompetencijos gal 
padaugėtų. Juk dabar dalis seimū-
nų, tiesiai šviesiai sakant, tik sėdi 
ir jų veiklos kaip ir nesimato. Kai 
kurių net nežinai, o kai pažiūri, 
kokius įstatymus pateikė svarstyti 
per ketverius metus, tai praktiškai 
nulis arba tokie nereikšmingi, kad 
geriau jau būtų mažiau narių. Juo 
labiau kad ta institucija mums ne-
mažai kainuoja. Kita vertus, nuo 
2020 metų Europos Sąjungos lėšų 
tikrai mažės, skirstymosi, dalini-
mosi nebebus toks didelis poreikis, 
„giminių ratą“ galima sumažinti. 

Ar nepavėluota? Žinoma, kad 
taip. Juk gyventojų sumažėjo žen-
kliai, institucija tapo per didele. 
Seimo nario darbas, žinoma, labai 
geras, visi norėtų, bet ne visi turi 
tokią kalbos dovaną arba sėkmę.

-ANYKŠTA

SITUACIJAIŠ ARTI 
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spektras

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija

Iš jų nei: „Vienas dėl žmogaus 
nedirbo, tik skolų pridarė ir pabė-
go, o atsakomybės jokios“.

Mano nuomonė: „Mūsų gyve-
nimas – mūsų pačių rankose. Prie 
ko čia valdžia“?

Tik švaisto mūsų pinigus: „Pi-
lis medines statosi, valgyklas per-
kasi, šviesos kabinete neišjungia“.

Na: „Labai priklauso - vienas 
palieka skolas, kitas moka tik lie-
žuviu malti, o trečiam tenka jų pa-
likimą srėbti“.

Pensininkas: „Geriausias buvo 
Gudelis. Mokėjo rasti palaikymą 
Vilniuje, patiko anykštėnams. Jo 
metu Anykščiai tapo žinomi ir 
veržlūs“.

Juozas: „Provincijos rajonuose 
valdžios pareiga - spręsti komu-
nalines, žmonių gerovės, kasdie-

Anykščiuose – provincijos sindromas?
Internetiniame naujienų portale www.anyksta.lt savaitgalio 

diskusijoje kvietėme skaitytojus išsakyti nuomonę apie Anykščių 
rajono merus. Klausėme, kuris, Jūsų nuomone, iš buvusių (ar 
esamų) rajono vadovų dirbo geriausiai? O ir apskritai, ar mūsų 
gyvenimas priklauso nuo vietinės valdžios?  

nines ir kitas žemiškas problemas 
(vokiečiai savivaldybes vadina 
Kommunalselbstverwaltung, t.y 
komunalinėmis savivaldybėmis). 
Ir merai turi varžytis, kas daugiau 
padarys per savo kadenciją. Tuo-
met ir jų komandos bus formuo-
jamos ne savęs aptarnavimui, o 
kompetencijos ir patirties principu. 
Provincijos sindromu psichologai 
vadina reiškinį, kai kaimo ben-
druomenė išrenka vadovą, o šis 
pasijunta tarsi Niujorko ar Londo-
no meru. Mes galim visai nematyti 
mero, bet pastebėti jo darbus -būti-
na, kitaip 4 metai nuplaukė“...

Anykštėnė: „Tikrai Gude-
lis buvo puikus meras, įžvalgus. 
Grįžk, Dariau, gelbėk Anykščius. 
Dveji metai greit prabėgs. Balsuo-
sim“.

Ką veiks Gudelis: „Anykščių 
rajone milijonų nėra, ne taip kaip 
VLN , čia tik beliko medinė pilis iš 

kurios dar galima uždirbti, o dau-
giau tik katilines vėl belieka staty-
ti, be „navaro“ nėra valdymo“.

Gaila bet: „Protingų ir dirbančių 
žmonių naudai nėra, nebuvo ir ne-
bus, meras tai labai panašu i marą. 
Dėl manęs jų gali ir nebūti“.

Jo: „Prie Alesionkos pašalpų 
žmonės negavo, alkani buvo, prie 
Nefo su katilinėm pridirbo skolų... 
Žmonėm vargas buvo su tokiais 
merais“.

Ei veikėjau, atsakymas į Jo: 
„Ko tu prie Alesionkos kabinėjie-
si? Taigi Nefas jam paliko suvary-
tą į skolas rajoną! Tai Nefas pali-
ko tokį sumautą rajono biudžetą, 
kuriame trūko lėšų ir pašalpoms, 
ir mokytojų atlyginimai 3 mėn. 
nebuvo sumokėti ir t.t. Alesionka 
kaip tik stengėsi rajoną iš Nefo pa-
liktos duobės traukti, tik jam žmo-
gui neleido. Ko kabinėjiesi“?

Karamba Bliamba: „Ei tautie-

čiai, o kam tokiam degraduojan-
čiam kaimui, kaip Anykščiai, iš 
kurio bėga jaunimas, iš vis reika-
lingas Meras? Net seniūną ne kie-
kvienas kaimas turi, o čia - merą! 
Prabanga. Neracionaliai mokesčių 
mokėtojų pinigus naudojate!!! Cha 
cha cha“!

Buvęs kolega: „Žmogiškąja pras-
me geriausias meras Gudelis. Jis 
buvo geranoriškas, demokratiškas, 
atsakingas, gera su juo buvo dirbti“.

Janina: „Nuo vadovų daug 
priklauso. Jeigu dėlioti vadovus 
pagal tai, kiek per jų kadencijas 
buvo padaryta darbų, tai eilišku-
mas būtų toks. Be konkurencijos 
pirmas Obelevičius, nes prie jo 
Anykščiuose buvo padarytos ir 
vasaros rogės, ir lajų takas, ir visi 
festivaliai prasidėjo. 2. S.Nefas, 3. 
D.Gudelis, 4. Gervinskas, 5. Tubis, 
6. Alesionka“.

(Komentarų kalba netaisyta,- 
red.past.)

-ANYKŠTA

Auga. Vokietijos ekonomikos au-
gimas per 2016 metus paspartėjo 0,2 
proc. punkto, iki 1,9 procento, teigia-
ma Vokietijos federalinės statistikos 
tarnybos pranešime.  Anot Vokietijos 
statistikos agentūros “DeStatis”, tai 
geriausias rodiklis nuo 2011 metų, 
kai šalies bendrasis vidaus produktas 
(BVP) išaugo 3,7 proc. 2015 metais 
Vokietijos BVP išaugo 1,7 proc., 
2014 metais - 1,6 proc. Vidutinis au-
gimo tempų rodiklis per dešimt metų 
siekė 1,4 proc.

Paslaptys. Kas bando žlugdyti Ru-
sijoje pasislėpusio buvusio bankinin-
ko Vladimiro Romanovo prabangaus 
namo Kaune aukcioną? Kyla įtarimų, 
kad skandalingojo verslininko aplin-
ka tiesiog nenori prarasti vertingo tur-
to.  Daugiau nei mėnesį elektroninių 
varžytinių portale puikavosi skelbi-
mas apie parduodamą turtą Kaune, 
Vaižganto gatvėje: beveik 10 a žemės 
sklypas, daugiau nei 300 kv. m gyve-
namasis namas, 10 kv. m sargybos 
pastatas ir kiti statiniai. Pradinė kai-
na buvo 840 tūkst. eurų. Tai tas pats 
bankrutavusio banko savininko V. 
Romanovo namas. “Nieko nekomen-
tuosiu. Čia labai jautrus reikalas”, - į 
kalbas nesileido Vilniaus miesto 20-
on notaro biuro vykdomojo įrašo nu-
rodymais varžytines skelbęs antstolis 
Raimundas Stanislauskas.

Nafta. Naftos kainos ketvirtadie-
nio rytinėje prekyboje svyruoja, rea-
guodamos į duomenis apie išaugusias 
naftos atsargas ir išliekantį pasaulinės 
rinkos perteklių, informuoja naujienų 
agentūra “Reuters”. “Brent” rūšies 
naftos ateities sandorių kaina ūgtelėjo 
0,15 proc., iki 55,18 JAV dolerio už 
barelį. JAV “West Texas Intermedia-
te” naftos ateities sandorių kaina ke-
tvirtadienį, palyginti su trečiadienio 
vakarine prekyba, pakilo 0,02 proc., 
iki 52,26 dolerio už barelį. Jungtinių 
Valstijų naftos atsargos per savaitę, 
padidėjo 4,10 mln. barelių, iki 483,1 
mln. barelių. Benzino atsargos, EIA 
duomenimis, išaugo 5,02 mln. bare-
lių, iki 240,5 mln. barelių. Distiliatų 
atsargos padidėjo 8,36 mln. barelių, 
iki 170,0 mln. barelių.

Infliacija. Infliacija Rusijoje per-
nai metais buvo žemiausia nuo So-
vietų Sąjungos žlugimo prieš 25 
metus. Vartotojų kainos 2016-aisiais 
augo 5,4 proc. 2015 metais prekės 
ir paslaugos dar brango 13 proc. 
Santykinai žema vartotojų kainų ki-
limas - 6 proc. - pastarąjį kartą buvo 
2011-aisiais. Tačiau pirmiausiai 
2014 ir 2015 metais kainos smar-
kiai šoko į viršų, daugiausiai - dėl 
rublio nuvertėjimo. Rusijos valiutos 
vertė smuko dėl mažų naftos kainų 
ir sankcijų, kurias Vakarai paskelbė 
Rusijai dėl Ukrainos krizės. Ypač 
smarkiai brango importuotos prekės. 

Taika. Taikos derybos dėl padaly-
tos Kipro salos suvienijimo įstrigo ne-
randant kompromiso saugumo klausi-
mais, todėl nuspręsta padaryti penkių 
dienų pertrauką. Kipro vyriausybės 
atstovas spaudai Nikas Kristodulidis 
sakė, kad Ženevoje baigėsi vadina-
mųjų laiduotojų – Graikijos, Turkijos 
ir buvusios Kipro kolonijinės valdy-
tojos Didžiosios Britanijos – diplo-
matijos vadovų derybos.  Maždaug 
milijoną gyventojų turintis Kipras yra 
padalytas nuo 1974 metų, kai įsiver-
žusios Turkijos pajėgos okupavo sa-
los šiaurę, atsakydamos į Atėnų orga-
nizuotą perversmą, kurio tikslas buvo 
prijungti salą prie Graikijos. 

Parengta pagal 
BNS informaciją

Klausimas jau 
įsisenėjęs

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
vienas Anykščių socialdemokra-
tų lyderių:

- Vertinu tik teigiamai. Seniai šį 
klausimą reikėjo išspręsti. Gyven-
tojų skaičius Lietuvoje sumažėjo, 
o seimūnų skaičius liko tas pats, 
yra tikrai didelis. Seimo narių skai-
čius buvo paskaičiuotas situacijai, 
kai gyventojų yra beveik milijonu 
daugiau, nei dabar yra. Estija ir 
Latvija turi mažesnį parlamentarų 
skaičių, bet sėkmingai sprendžia 
problemas. 

Reikia dviejų 
rūmų

Tomas BARANAUSKAS, isto-
rikas:

Gyventojų mažiau, 
bet Seimo narių – tiek pat
Seime svarstomas siūlymas keisti Konstituciją ir Seimo narių 

skaičių nuo 141 sumažinti iki 101, o rinkimus į Seimą rengti nebe 
spalio, bet kovo mėnesį. 

„Anykšta“ klausia, kaip vertinate siūlymą mažinti Seimo narių 
skaičių nuo 141 iki 101?

- Manau, kad tai nebūtų esmi-
nis skirtumas, bet išaugtų vieno 
Seimo nario reikšmė, o mažesnį 
narių skaičių būtų lengviau papirk-
ti. Iš principo, jei darytume rimtą 
reformą, tai reikėtų steigti du par-
lamento rūmus, kad antrieji rūmai 
kontroliuotų įstatymų kokybę, kaip 
yra daugelyje senas demokratijos 
tradicijas turinčiose šalyse. Tuo 
atveju esamą Seimo narių skaičių 
būtų galima padalinti, 101 palikti 
žemesniesiems rūmams, o 40 pa-
skirti antriesiems. 

Ar ne per maža šalis dvejiems 
rūmams? Dveji reikalingi ne todėl, 
kad didelė ar maža šalis, o tiesiog 
priimamų įstatymų srautas yra di-
delis, vienas Seimo narys nelabai 
gali įsigilinti ir po to balsuoja, kaip 
partija liepia, kaip kas nors pasiū-
lo ar panašiai. Priimtų įstatymų 
skaičius yra mažesnis už pasiūlytų 
ir tada juos antrieji rūmai galėtų 

dar kartą patikrinti, įsigilinti į ar-
gumentus ir atmesti projektą, jei 
jis kažkuo negeras. Tai padidintų 
įstatymų leidimo kokybę. Dabar 
priimtus įstatymus peržiūri prezi-
dentas, bet vieno žmogaus net su 
institucijos aparatu nepakanka. 

Labai gaila, jei 
galima papirkti

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras:

- Šį siūlymą tikrai vertinu tei-
giamai. Dar 2012 metais, kai kan-
didatavau į Seimą, tą patį siūlymą 
turėjau. Mano manymu, kadangi 
labai sumažėjo Lietuvos gyventojų 
skaičius, tai Seimo narių skaičius 
taip pat turėtų mažėti. 

Ar nebus lengviau papirkti? La-
bai gaila, jei Seimo narį apskritai 
galima papirkti. Seimo narys netu-
rėtų būti paperkamas jokiais atve-
jais, niekada. Seimo narys gali būti 
įtikinamas, visų grupių lobistinė 
veikla turėtų būti skirta, kad jį įti-
kintų, kad valstybine prasme reikė-
tų elgtis taip, o ne kitaip. Bet ne dėl 
savo interesų. Manyčiau, kad Sei-
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(Atkelta iš 1 p.)
„Apie 40 tūkstančių eurų vertės 

visureigis, atriedėjęs į Panevėžį, pa-
suka prie daugiabučio, kuriame būs-
tą nuomojasi 31 metų G. Kildišienė. 
„Automobiliu „Range Rover“ važi-
nėja tik G. Kildišienė, kuri labai ne-
tikėtai išgarsėjo. Graži moteris, bet 
ar etiška Seimo narei vairuoti auto-
mobilį, kuris priklauso koncernui?“, 
– krapštė galvą panevėžiečiai, kartu 
džiaugdamiesi kraštietės sėkme.” – 
dėmesį į prabangų Seimo narės vai-
ruojamą visureigį atkreipė portalas 
lrytas.lt. Žurnalistai išsiaiškino ir kur 
gyvena G. Kildišienė, surado žmo-
nių, kurie pasakojo, kaip panevėžie-
tė susipažino su R. Karbauskiu.

„Namas, kuriame maždaug dve-
jus metus būstą už beveik 300 eurų 
per mėnesį nuomojasi parlamentarė, 
yra prestižinėje Panevėžio vietoje, 
prie Skaistakalnio parko. Dviejų 
upių vagojamas seniausias miesto 
parkas mena laikus, kai čia vyko 
pagoniškos apeigos ir ugnį kūreno 
žynio prižiūrimos vaidilutės. Pago-
nybei prijaučiantis R. Karbauskis 
per pastaruosius metus buvo dažnas 
svečias Panevėžyje. Tačiau 47 metų 
politikas, verslininkas ir blaivybės 
propaguotojas ten vykdavo ne šven-
tų apeigų ugnies kurstyti. „Kai G. 
Kildišienė ir R. Karbauskis susipa-
žino, jos gyvenimas pasikeitė – iš-
sinuomojo butą prestižinėje vietoje, 
nusipirko „Mercedes“, vyko ilsėtis 
į šiltuosius kraštus“, – pasakojo pa-
nevėžiečiai. Lemtinga pažintis užsi-
mezgė 2014 metų rudenį per pėsčių-
jų žygį „Aukštaitijos kovų keliais“. 
R. Karbauskis į žygį išėjo kartu su 
visu partijos Panevėžio skyriumi. 
Jį užkalbino naujokė G. Kildišienė, 
įstojusi į „valstiečių“ gretas vos prieš 
kelis mėnesius. „Žygyje jie ilgai ėjo 
kalbėdamiesi, diskutuodami, o ga-
liausiai nuo visų atsiskyrė. Jie kaip 
nuėjo tolyn, taip ir eina iki šiol“, – 
prisiminė žygio dalyviai.” - pasako-
jama portale lrytas.lt.

Portalas lrytas, kalbino buvusį 
LVŽS  Panevėžio skyriaus pirmi-
ninką Mantą Leliuką. Jis dėstė, kad 
dabartinė Seimo narė dar prieš kele-
rius metus sunkiai vertėsi, jog bandė 

pragyventi iš mezgimo.
„Aš ne kartą mačiau ją sėdinčią 

prie tų staklių ir mezgančią. Ji sun-
kiai gyveno. O po pažinties su R. 
Karbauskiu atkuto – iš kažkur gavo 
pinigų mašinai, firminiams rankinu-
kams. O kokią karjerą padarė, nors 
yra baigusi vos 12 klasių!“, – rėžė 
M. Leliukas. 

„Nelabai buvo populiarūs jos 
mezginiai. Man parodydavo megz-
tinį, pasakydavo kainą, aš nupirkda-
vau. Prašydavo po kelis šimtus litų, 
kaip už autorinius darbus. Siūlydavo 
rankdarbių ir kitiems pažįstamiems. 
Greta padejuodavo, kad verčiasi 
sunkiai, o nuoma brangi, trūksta 
pinigų“, – pasakojo buvusi G. Kildi-
šienės bičiulė. Ji taip pat pastebėjo, 
kad po lemtingojo žygio draugė pa-
sikeitė.” - rašo lrytas.lt.

Portale lrytas.lt teigiama, kad Vil-
niaus kolegijoje net nėra Teisės fa-
kulteto, kuriame studijavusi, oficia-
lioje biografijoje rašo G. Kildišienė. 
Tačiau “Lietuvos ryto” žurnalistei 
pavyko išsiaiškinti, kad politikė 
2008 metais neakivaizdžiai studijavo 
Utenos kolegijoje, iš kurios nebaigu-
si pirmojo kurso buvo pašalinta už 
studijų skolas.

Ramūnas Karbauskis 
pripažino, kad Greta 
Kildišienė važinėja 
„Agrokoncerno“ visureigiu

Po „Lietuvos ryto“ publikacijos 
darbo ėmėsi ir BNS agentūra. Su 
pačia G. Kildišiene agentūros žur-
nalistams  susisiekti nepavyko, bet 
situaciją komentavo R. Karbauskis. 

„Šeštadienį BNS paklaustas, ar 
tiesa, kad G. Kildišienė naudojasi 
„Agrokoncerno“ automobiliu, R. 
Karbauskis iš pradžių primygtinai 
tvirtino negalįs teikti tokios infor-
macijos, nes neturįs tokios teisės. 
„Seimo narė laikosi visų įstatymų. 
(...) Šitos informacijos joks portalas 
gauti negalėtų, niekada. Jie tiesiog 
provokuoja vienokius ar kitokius da-
lykus. Nes nėra nieko. Negali Seimo 
narys naudotis kokiomis nors prie-
monėmis, kuriomis negali naudotis. 
Noriu pasakyti viena, Seimo narė 

naudojasi tuo, kuo ji gali naudotis 
teisiškai. Viskas“, - šeštadienį kal-
bėjo R. Karbauskis. Dar kartą kelis 
kartus perklaustas, ar G. Kildišienės 
naudojamas automobilis priklau-
so jo valdomam „Agrokoncernui“, 
R. Karbauskis toliau kartojo žinąs 
situaciją, tačiau negalįs jos atskleis-
ti, nes gali būti paduotas į teismą. 
„Juk tai gali patikrinti bet kas, jei 
būtų kažkoks pažeidimas. Seimo 
narė nepažeidžia jokių įstatymų, ji 
negali važinėti kokios nors įmonės 
automobiliu, jei ji neturi teisės. Ne-
galima sakyti informacijos, kurios 
nesako pats žmogus“, - aiškino R. 
Karbauskis. „Šiuo atveju aš žinau 
tiksliai, kad Seimo narė naudojasi 
automobiliu teisiškai, teisėtai. (...) 
Tokia informacija neteikiama, aš 
negaliu tokios informacijos teikti, 
kaip ir niekas negali teikti. Tai tei-
giniai, kurių neįmanoma patikrinti, 
nes tai yra draudžiama. (...) Teisiškai 
bandau jums pasakyt, jei tai bandy-
čiau padaryt dabar, aš galėčiau būti 
paduotas į teismas. Tai yra faktas, aš 
tą žinau tiksliai. (...) Galėtų bet kas 
paduoti į teismą, kas yra šio automo-
bilio savininkas“, - teigė „valstiečių“ 
lyderis”.  – pokalbį su R. Karbaus-
kiu perpasakojo BNS.  Kiek vėliau 
R. Karbauskis BNS papildė pateiktą 
informaciją.

„Pasitaręs su teisininkas, vėliau 
šeštadienį R. Karbauskis informavo 
BNS, kad „Lietuvos ryto“ publika-
cijoje minimas automobilis, kuriuo 
naudojasi G. Kildišienė, priklauso 
„Agrokoncernui“. Pastarasis išper-
kamosios nuomos būdu automobilį 
nuomoja kitam privačiam asmeniui, 
kurio tapatybė neatskleidžiama. 
„Automobilis naudojamas išperka-
mosios nuomos būdu. Šio automobi-
lio turėtojas nėra Seimo narė G. Kil-
dišienė. Šis žmogus, kuris nuomoja 
šį automobilį yra tokiame ryšyje 
su Seimo nare, kad ji gali naudotis 
šiuo automobiliu nedeklaruodama 
kažkokių interesų. O tas žmogus 
(nuomininkas - red.) nėra viešas as-
muo, jis yra privatus asmuo“, - sakė 
R. Karbauskis. Jis užsiminė, kad G. 
Kildišienę ir automobilio nuominin-
ką sieja giminystės ryšiai“, – pranešė 

naujienų agentūra. 
R. Karbauskis BNS teigė „kad 

publikacijos apie jo pavaduotoją G. 
Kildišienę yra iškraipančios tiesą 
ir užsakytos interesų grupių, mat 
Seimo narė rengia Medžioklės įsta-
tymo pataisas, kurios gali užkabinti 
medžiotojų interesus: „Kitą savaitę 
darysime spaudos konferenciją ir 
pasakysime, kas čia vyksta. Seimo 
narė, mano pavaduotoja frakcijoje, 
palietė labai skaudų reikalą - palietė 
medžioklės įstatymą ir santykį tarp 
medžiotojų būrelių ir žemės savinin-
kų“.

Rimvydas Valatka 
nepasigailėjo

„Delfi“ apžvalgininkas Rimvydas 
Valatka sekmadienį portalui parašė 
negailestingą komentarą („Mezgėjos 
profesionalės K. medžioklė Seime, 
miške, Naisiuose ir kitur“). 

„Seimo profesionalų Šlovės mu-
ziejaus palubėje pakabinti dar vieni 
marškiniai. Šalia Šustausko, Bau-
kutės, Antano, Albertyno, Valkiūno, 
Valinskienės, Venckienės, Varkalos, 
Kepenio, Širinskienės ir kitų tautos 
pirmųjų pasirinkimų žaidėjų biržoje 
a la tuk tuk pakabinti ir Mezgėjos 
profesionalės K. naktiniai. Šis pa-
gerbimas leido Karbauskiui stoti 
į didžiųjų tautos liūtų gretą. Šalia 
AMB ir Uspaskicho. Tradicinių 
mūsų vyrų. Kurie Seime ir kitur val-
džioje netradiciškai gynė tradicinės 
šeimos vertybes. Įteisindamas poli-
gamiją ir atsilygindamas valstietei 
K. už suteiktas paslaugas partijos ir 
valstybės postais, kelionėmis ir nuo-
savo koncerno džipu (tebus magary-
čios), Dvarininkas priartino Lietuvą 
prie pagonybės. Kaip įžvalgiai prieš 
tai pastebėjo krivė Inija, Naisiuose 
neabejotinai puoselėjamas sena-
sis lietuvių tikėjimas.” – ironizavo 
R.Valatka. 

„Opozicijos darbas – aiškintis, ar 
„Agrokoncerno“ akcijos vis dar pri-
klauso Karbauskiui. O jei priklauso, 
ar taip turėtų būti? O jei turėtų, tai 
ar Seimo daugumos lyderis turėtų 
prekiauti su agresore Rusija? Ar gali 
Seimo narys rinkėjams pateikti me-

Apie Gretą Kildišienę ir „Agrokoncerno“ „roverį“

Šventei išpuolė puikus oras, o 
anykštėnai puikiai paruošė trasą var-
žyboms. Tai vienbalsiai patvirtino 
Lietuvos kalnų slidinėjimo federaci-
jos ir Lietuvos kalnų slidinėjimo aso-
ciacijos prezidentai Paulius Augūnas 
ir Algirdas Raslanas. Ant kalno susi-
rinko gausybė kalnų slidininkų iš vi-
sos šalies, tarp jų ir nemažai žinomų, 
išskyrus olimpiečius, kurie ruošiasi 
Pasaulio čempionatui. 83 iš jų daly-
vavo varžybose, tarp jų – 5 suaugę 
anykštėnai ir 18 kalnų slidinėjimo 
sporto klubo „Kalitos kalnas“ vaikų.

Savo mažiaus grupėse Lietuvos 
kalnų slidinėjimo čempionėmis 
tapo anykštėnės Deimantė Vilūnaitė 
ir Gabija Šinkūnaitė (Treneris Ma-
rius Šinkūnas). „Kalitos kalno“ klu-
bo vadovė Jolita Šinkūnienė buvo 
trečia, elito klasėje startavęs Ra-
mūnas Matulionis iškovojo bronzą, 

o vyriausio amžiaus vyrų grupėje 
anykštėnas Gintautas Gotovskis 
vos trim sekundės dalim atsiliko 
nuo rungties nugalėtojo Tauro Mi-
lašiaus, o Petras Nazarovas užėmė 
trečiąją vietą. Greičiausiai nuo kal-
no per 15,15 sek. leidosi taurę iško-
vojęs Jurgis Janulionis. 

Pelningu savaitgaliu ir gražia 
kalnų slidinėjimo švente džiaugėsi 
Anykščių sporto ir pramogų centro 
“Kalita”  direktorius Ramūnas Bla-
zarėnas. Pasak jo, per savaitgalį ant 
kalno pabuvo apie 1300 žmonių. 
„Per tris savaitgalio dienas pardavė-
me 1100 bilietų, tačiau ant kalno lai-
ką praleido dar keli šimtai žmonių, 
kurie bilietų slidininkų keltuvams 
nepirko. Tai daugiausia šeimos su 
vaikais, - sakė direktorius. - Dalis 
jų leidosi nuo kalno vasaros rogu-
tėmis. Smagu ant kalno matyti vis 

Ant Kalitos kalno - 1300 žmonių Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščiuose, sporto ir pramogų centre „Kalita“, dėl 
Kalitos kalno taurės rungtyniavo suaugusieji ir vyko Lietuvos 
kalnų slidinėjimo vaikų, jaunučių ir jaunių pirmenybių I etapas. 
Varžybose dalyvavo 23 anykštėnai.  Sekmadienį Pasaulinę sniego 
dieną ant Kalitos šventė tėveliai su slidinėti besimokančiais vai-
kais. Vaikai gavo dovanėlių su „World Snow Day“ ženklu

daugiau anykštėnų šeimų, norinčių 
išmokti ir vaikus išmokyti slidinėti 
kalnų slidėmis“.

Dar viena kalnų slidinėjimo šven-
tė turėtų įvykti vasario pradžioje. 
„Kalnų slidinėjimo entuziastus pa-

kviesime pakovoti dėl Anykščių ra-
jono mero taurės. Kad tik oras būtų 
palankus“, - sakė R. Blazarėnas. 

lagingą savo biografiją ir už tai nie-
ko? Ar gali Seimo narė būti papirkta 
privačios bendrovės džipu? Ar tokių 
valstybinių ir „Agrokoncerno“ bene-
ficijų yra gavę ir kiti Seimo valstie-
čiai? Kiek dar džipų („Agrokoncer-
nas“ turi 265 automobilius) skirta 
tam, kad valstiečiai nemurmėdami 
šoktų Karbauskio „Jurgelį meistrelį“ 
ant mūsų laisvių kaulų?“ – retoriškai 
klausė „Delfi“ apžvalgininkas. 

Užvirus aistroms, Greta 
Kildišienė kreipėsi į 
etikos sargus

Pirmadienį žiniasklaidoje pasirodė 
pranešimai, jog Seimo narė G. Kildi-
šienė prašo Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijos (VTEK) paaiškinti, 
ar jai reikėjo privačių interesų dekla-
racijoje nurodyti, kad naudojasi arti-
mo giminaičio iš bendrovės „Agro-
koncernas“ pirktu automobiliu.

„Žiniasklaidoje pasirodžius insi-
nuacijoms neva Greta Kildišienė yra 
netinkamai deklaravusi sandorius su 
juridiniais asmenimis, Seimo narė 
kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės 
etikos komisiją ir prašo išaiškinti, 
ar Seimo nariai privalo privačiųjų 
interesų deklaracijoje nurodyti ne 
tik savo bei sutuoktinių, bet ir visus 
kitus atvejus, kada artimieji giminai-
čiai sudaro sandorius su juridiniais 
asmenimis“, – rašoma pirmadienį 
išplatintame LVŽS Infocentro pra-
nešime. G. Kildišienė teigia pagal 
nustatytus reikalavimus užpildžiusi 
ir pateikusi privačių interesų dekla-
raciją.

„Pagal įstatymų reikalavimus jose 
nėra teikiama informacija apie arti-
mųjų giminaičių sudaromus sando-
rius. Viešai aptarinėjamą automobilį 
prieš beveik metus išsimokėtinai iš 
bendrovės „Agrokoncernas“ pir-
kęs artimas Seimo narės tiesioginis 
giminaitis, kuris leidžia, esant po-
reikiui, juo neatlygintinai naudotis. 
Todėl jokio interesų konflikto nėra ir 
negali būti“, – rašoma pranešime.

Anot jo, Seimo narė tikisi, kad 
VTEK išvada padės tašką interpre-
tacijoms dėl jos viešųjų ir privačių 
interesų deklaracijos teisingumo“, – 
pranešė BNS.     

             -ANYKŠTA

Vyriausio amžiaus vyrų grupėje antrą ir trečią vie-
tas iškovojo anykštėnai, kalnų slidinėjimo etuziastai 
Gintautas Gotovskis (dešinėje) ir Petras Nazarovas. 

Autoriaus nuotr.

Sporto klubo „Kalitos kalnas“ vadovė 
Jolita Šinkūnienė iškovojo bronzą mo-
terų grupėje. 
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Didžiausia problema – 
dulkėti ir duobėti keliai

Šoveniai – seniūnaičio Romualdo 
Sunklodo tėviškė. Čia augo, mokėsi, 
visus jis pažįsta, ir jį visi žino.Tėvai 
Antanas ir Alfonsa Sunklodai tebegy-
vena Šoveniuose. „Gal 1991–aisiais 
tėtis vienas pirmųjų rajone pradėjo 
ūkininkauti. „Sukūręs šeimą 10 metų 
gyvenau Kaune, tačiau vėliau sugrį-
žęs į gimtinę perėmiau ūkį, - sakė R. 
Sunklodas, sukūręs vieną stipriausių 
augalininkystės ūkių Kavarsko se-
niūnijoje. Įsitvirtinti padėjo tėvai ir 
kasmetinės gyvenimiškos pamokos”. 
Dabar seniūnaitis su Anykščių vaikų 
lopšelyje darželyje dirbančia žmona 
Danguole gyvena jaukioje, išpuose-
lėtoje sodyboje prie Kavarsko, tačiau 
visas jų ūkis yra Šoveniuose, ten gy-
vena tėvai ir tame pačiame kaime 
gyvenantis brolis ūkininkas Kęstutis 
su šeima. Šios šeimos dirba apie 600 
hektarų žemės.

R. Sunklodas samdo du darbinin-
kus, ūkyje per atostogas talkina stu-
dentai sūnus Justas ir dukra Kamilė. 
Dukra Viltė – A. Vienuolio progim-
nazijos penktokė, į antrą klasę eina 
brolio Kęstučio dukra Sandra. 

Pasak seniūnaičio, kaime žmonės 
geri, lyg ir nėra tokių, kuriuos reikė-
tų vesti į doros kelią. „Nors jaunimo 
mažai, didžioji gyventojų dalis jau 
sulaukę garbaus amžiaus, tačiau kas 
nori darbo ir veiklos, suranda“, - sakė 
seniūnaitis. 

„Kasdienybę nuskaidrina šventės, 
renginiai, kuriuose dalyvauja didžio-
ji kaimiečių dalis. Linksmai šventė-
me Kalėdas, triukšmingai sutikome 
Naujuosius. Šventę susikūrėme 

Šovenių seniūnaitis ir bendruomenės 
pirmininkas dirba išvien

patys, tačiau bene didžiausias krū-
vis teko bendruomenės pirmininkui 
Valentinui Gudėnui”, - pasakojo R. 
Sunklodas, priminęs ir įspūdingą Jo-
ninių laužą, tradicines dviračių lenk-
tynes ir kitus renginius. 

Seniūnaičio nuomone, gyventojai 
neretai nusivilia valdžia, kuri žada, 
tačiau pažadų netesi. Antai nuo ko-
lūkmečio tęsiasi neišsprendžiama 
kelių problema. „Kolūkmečiu Šo-
venių gyvenvietėje išlietas asfaltas 
vėliau išsiduobėjo. Tas duobes užpy-
lus žvyru, asfaltas prapuolė, žmonės 
dūsta dulkėse. Reikia asfaltuoti ir 
tuos 7 km iki Šovenių kaimo iš Ka-
varsko, nes šiuo keliu važinėja Gire-
lės ir dar kelių kaimų žmonės. Bene 
20 metų girdime tik pažadus. Kartais 
valdžios vyrai prasitaria, kad mažai 
gyventojų, tačiau ar dėl to jie turi būti 
pasmerkti gyventi prasčiau?”, -  re-
toriškai klausė seniūnaitis, priminęs, 

kad dėl šių problemų daug raštų pri-
rašyta, valdžios slenksčių numinta ir 
per kokius vargus vis dėlto pavyko 
Šoveniuose, už europinius pinigus 
rekonstruotuose bendruomenės na-
muose,  atidaryti biblioteką - bene 
vienintelį kultūros židinį kaime. 

Dirba nepaisydami intrigėlių 

Bendruomenės pirmininkas, A. 
Vienuolio progimnazijos mokytojas 
V. Gudėnas dirba bibliotekoje, tad 
kaimiečiams jis visada pasiekiamas. 
Pasak jo, bendruomenė vienija 68 
narius. Jie moka simbolinį 4 eurų 
mokestį, kurio užtenka susimokėti 
už bendruomenės namų sunaudotą 
elektrą ir vandenį. V. Gudėnas teigė, 
kad žmonės neskirstomi į narius ar 
ne, prieš Kalėdas buvo visi aplankyti 
su dovanėlėmis, o prie Naujameti-

nio laužo susirinko tikrai labai daug 
žmonių. „Eglutę bendruomenės na-
muose įžiebėme gruodžio 20–ąją, 
senuosius palydėjome gruodžio 
30–ąją miške. Tuo pačiu pririnkome 
sausuolių Naujųjų sutikimo vakaro 
laužui, -   pasakojo V. Gudėnas. – Va-
karą iki Naujųjų leidome smagiai”. 
Ir bendruomenės pirmininkas var-
dijo metų nominantus:  “Neskuban-
tys kurti šeimos”, “Ir vis dar vienas 
(viena)” (dėl suprantamų priežasčių 
V. Gudėnas pavardžių neįvardijo), ir 
be jų dar daug vakaro herojų buvo. 
Kaip antai „Aktyviausias medžio-
tojas“, nuo šernų ir kiškių saugan-
tis kaimiečių sodus, R. Sunklodas, 
„Aktyviausias 2016 metų vaikas“ – 
moksleivė Vaiva Galinytė, „Žmogus 
– enciklopedija“ – Gražina Radzevi-
čienė,  „Metų gėlininkė“ -  Danutė 
Čiukšienė, „Žmogus – skruzdėlė“ - 

darbštuolis Dainius Dilys, „2016 m. 
runkelių augintoja“ - Gražina Gali-
nienė, mat runkelis kaime jau tampa 
retenybe…

Kaimiečiai savo bendruomenės 
pirmininką gali susitikti bibliotekos 
darbo valandomis. Pasak V. Gudėno, 
jam tai irgi labai patogu, nes biblio-
teka iškovota labai didelių pastan-
gų, o ir pačių gyventojų atkaklumo 
dėka. Bibliotekos pradžia - gyvento-
jų dovanotos knygos. „Dabar bibli-
otekos fonduose 2000 knygų, tačiau 
didžiausia dovana kaimo žmonėms 
- prieiga prie interneto ir galimybės 
skaityti bibliotekos prenumeruoja-
mus spaudos leidinius, nes ne visi iš-
gali užsiprenumeruoti laikraštį. Kita 
vertus, gyvenime pasitaiko mažų in-
trigėlių. Tačiau savo veikloje nei aš, 
nei seniūnaitis į jas dėmesio nekrei-
piame”, - pasakojo V. Gudėnas.

Kelios Naujametinio vakaro akimirka.
Danguolės SUNKloDIENėS nuotr. 

Buvęs “Atžalyno” kolūkio administracinis pas-
tatas stovi nenaudojamas.

Budrių bendruomenės namuose įsikūrė ir bi-
blioteka.

Buvusiame kolūkio technikos kieme šeimininkauja ūkininkai. 
Autoriaus nuotr. 

Septynetą kilometrų nuo Kavarsko, seniūnijos centro, nutolęs 
Šovenių kaimas tris dešimtmečius buvo „Atžalyno” kolūkio cen-
trine gyvenviete. Tą mena aptrupėjusios raidės ant nenaudojamo 
dviaukščio buvusio kolūkio administracijos ir kultūros namų pas-
tato. 

Dabar gyvenimas verda šalia esančiame buvusios mokyklos 
pastate, kur įsikūrusi Budrių bendruomenė, vienijanti Šovenių, 
Budrių ir dar kelių mažų kaimelių žmones. Šių kaimų žmonės yra 
draugiški, bendruomeniški, kartu švenčia, linksminasi ir užjaučia 
vienas kitą nelaimėje. Šoveniuose gyvenamąją vietą deklaruoja 
per 100 gyventojų. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Seniūnaitis Romualdas Sunklodas su žmona Danguole  jau treti me-
tai gyvena nuosavame name prie Kavarsko, tačiau visa širdimi yra su 
Šovenių kaimo gyventojais, nes ten yra jo tėvai, brolis ir ūkis. 

Portale anyksta. lt  perskaičiau 
„Anykštos” reportažą iš Sausio 13-
osios renginio Anykščiuose ir nuste-
bau - nejaugi „Anykštos” žurnalistas 
taip atsipalaidavo, kad nepastebi 
svarbių detalių, kurios kalba, kad 

mūsų rajone politinė situacija, švel-
niai kalbant, kvepia prastai? 

Buvau minėjime ir mačiau, kad 
šalia mūsų rajono mero Kęstučio 
Tubio, sakyčiau net arčiausiai, sto-
vėjo rajono deputatas nuo Darbo 

partijos Alfrydas Savickas, o tuo 
tarpu anykštėnų labai gerbiamas 
Seimo narys Sergejus Jovaiša buvo 
nukištas į „galiorkę”.  Renginio or-
ganizatoriai Seimo nariui S. Jovai-
šai net nesuteikė žodžio. 

O tuo metu A. Savickas neužima 
jokio svarbaus rajone posto, bet 
stovi prie vadovo, tarytum būtų 
kokia reikšminga persona.

Anykštėnas (pavardė redakcijai 
žinoma)..

Žurnalistas galėjo būti įžvalgesnis - 
renginyje trūko pagarbos
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kampas

Apie 
įžvalgumą

horoskopas
AVINAS. Atliekamas darbas rei-

kalaus daug jėgų, sveikatos ir pa-
tyrimo. Santykiai su konkurentais 
ir verslo partneriais tikriausiai bus 
įtempti, kupini pavydo, tačiau dėl 
įtakingų asmenų palankumo galite 
neabejoti. 

JAUTIS. Aktualūs bus su meile, 
kūryba, vaikais susiję reikalai. Kaž-
kokie santykiai ar pasiūlymai vers 
apsispręsti, rinktis. Sunku bus atsi-
sakyti rizikingos avantiūros, nors ir 
baugins galimos kliūtys. Vis dėlto 
kartais rizika labai apsimoka.

DVYNIAI. Reikės pasistengti 
suderinti asmeninius ir profesinius 
interesus. Rytą stigs veiklumo, inici-
atyvos, nesinorės stengtis. Nuotaiką 
gali sugadinti kas nors iš namiškių 

arba atsiras techninių rūpesčių. Va-
karas smagesnis, bet nejausite saiko. 

VĖŽYS. Metas gana produkty-
vus. Gali pavykti susitarti dėl ben-
dradarbiavimo, informacijos. Ti-
kriausiai turėsite reikalų, susijusių 
su transportavimu, technikos pirki-
mu-pardavimu ar remontu, reklama, 
žiniasklaida.

LIŪTAS. Daug galvosite apie 
nuosavybės, gyvenamosios vietos ir 
šiaip materialinius, piniginius klausi-
mus. Galbūt imsite kreditą, paskolą, 
nusipirksite techninę prekę arba ką 
nors nunešite taisymui, pardavimui.

MERGELĖ. Būsite valdingi, 
aktyvūs ir godūs tiek gera, tiek ne-
gatyvia prasme. Jei visiems gadinsi-
te nuotaiką, vadinasi, jus slegia per 
tuščia piniginė, nerealizuoti materi-
aliniai norai. Nepatartinas pretenzin-

gumas, savo ambicijų iškėlimas. 
SVARSTYKLĖS. Jausite būti-

nybę susitarti dėl tolesnio dalykinių 
ar asmeninių santykių pobūdžio, fi-
nansinių reikalų, bet vargu ar pavyks 
būti suprastiems, įvertintiems. Ga-
limas slaptas kenkimas, klastingos 
provokacijos.

SKORPIONAS. Daugiau nu-
veiksite, jei pasitelksite kolektyvą, 
bendraminčius. Vakare tykos nesusi-
pratimai, bendravimas vargins. Pro-
blemų gali sukelti viešai išsakytos 
slaptos mintys, atskleistos paslaptys. 

ŠAULYS. Metas bus darbinga 
ir pralėks beveik nepastebimai. Vis 
dėlto nebūtinai pavyks viską padary-
ti taip, kaip norite ir tikitės. Daug kas 
priklausys nuo aplinkybių. Galite 
būti suklaidinti, įvelti į nesusiprati-
mus. 

OŽIARAGIS. Neblogas laikas 
mokytis, skaityti paskaitas, publi-
kuoti, tyrinėti, įrodinėti savo tei-
sybę, siekti objektyvumo. Galbūt 
kontaktuosite su užsieniečiais ar 
įtakingais veikėjais. Vis dėlto paža-
bokite savąjį ego ir nepervertinkite 
galimybių.

VANDENIS. Nekelkite gyve-
nimui bei aplinkiniams per didelių 
reikalavimų. Jeigu turėsite reikalų 
su valdininkais ar užsieniečiais, pa-
sirenkite netikėtumams. Nesielkite 
lengvabūdiškai, neveidmainiaukite.

ŽUVYS. Labai svarbūs bus ryšiai 
su kitais žmonėmis. Nauji pažįstami 
gali pateikti svarbių pasiūlymų arba 
pasitarnauti jums kaip tarpininkai. 
Teks vykdyti ir nelengvus finansi-
nius įsipareigojimus.

Linas BITVINSKAS

Vyrai dažniausiai kaltina-
mi kaip nepastabūs sutvėri-
mai. Gal ir taip – tačiau tik 
ne vienu klausimu. Pasirodo, 
vyro neįmanoma apgauti, kai 
kalba eina apie moters amžių. 
Neteisingas ir posakis, kad 
„Negražių moterų nebūna, tik 
per mažai degtinės“. Visai ne-
svarbu, ar vyras blaivus, ar iš-
gėręs alkoholio – vyras nieka-
da nesumaišys nepilnametės 
su suaugusia moterimi. 

Tai buvo patvirtinta moks-
liškai. Anglų mokslininkai 
eksperimentais įrodė, kad 
nepriklausomai nuo makiažo 
ar išgerto alkoholio kiekio, 
vyro dėl moters amžiaus ap-
gauti nėra šansų. Beje, net 
ir įkaušę vyrai nemano, kad 
visos iš eilės moterys pa-
trauklios, greičiau priešingai.    
Eksperimente dalyvavo 120 
vyrų ir 120 moterų. Vieni buvo 
blaivūs, kiti išgėrę. Buvo pa-
teiktos 10-ies septyniolikme-
čių nuotraukos ir paprašyta 
nustatyti jų amžių ir patrau-
klumą. Kai kurios nuotraukos 
buvo „pasendintos“ uždedant 
kompiuteriu makiažą, kitos – 
pajaunintos.

Rezultatai parodė, kad mo-
teris makiažas galėjo apgauti, 
ypač, jeigu jos vartojo alko-
holį, tačiau vyrų – ne, jų in-
tuicija, tiek jaunų, tiek pagy-
venusių vyrų, buvo tvirta kaip 
plienas – jie tiksliai nustaty-
davo moters amžių. 

Tiesiog didžiuojuosi savo 
gimine, mes šitoje srityje ne-
pralenkiami. 

Leonas ALESIONKA

Ne ne, nereikia manęs nei vatni-
ku vadinti, nei Kremliaus ruporu – 
ne aš taip pasakiau! Šiuos žodžius, 
anot BNS agentūros, ištaręs išrink-
tasis JAV prezidentas Donaldas 
Trumpas: „Jei tu prieš Rusiją, tai tu 
– kvailys!”. Tai jis šeštadienį sakė, 
kad „tik „bukagalviai“ žmonės arba 
kvailiai“ atmestų glaudesnius ryšius 
su Rusija. „Geri santykiai su Rusija 
yra geras dalykas, ne blogas“, – 
virtinėje „Twitter“ žinučių rašė D. 
Trumpas. Taip sakė jis ir tvirtino, 
kad jam valdant rusai Jungtines 
Valstijas „gerbs daug labiau“, nei 
gerbė Baltuosiuose rūmuose dir-
bant Barakui Obamai. 

O štai konservatorė, partijos pir-
mininko pavaduotoja, buvusi Sei-
mo vicepirmininkė I. Degutienė ir 
man, ir tautai sako kitaip: „Ragi-
nimai draugauti su Rusija skam-
ba amoraliai“. Vos nepasimečiau! 
Tai kuriuo politiniu autoritetu man 
šiandieną vadovautis? D. Trampu 
ar I. Degutiene? Lyg ir išeitų, kad 
„amoralusis“ D. Trampas, kuris 
apie tokią ponią I. Degutienę var-
gu ar yra girdėjęs, išvadina ją bu-
kagalve kvaile... Retai kada būna 
pasakyta aiškiau. Dabar kieno, vis 
dažniau pravardžiuojamos „konse-
vatorių ruporu“ prezidentės Dalios 
Grybauskaitės ar „Brazausko kom-
jaunuolio“ eilė?

 „Viskas baigta, užuolaidos nu-
leistos. Blogas spektaklis baigėsi. 
Visas pasaulis, nuo pirmųjų eilių iki 
balkonų, stebi destruktyvų Ameri-
kos prestižui suduotą smūgį. Smūgį 
sudavė Obama ir jo prasta užsienio 
politikos komanda, kurį išdavė pa-
grindinę šalies paslaptį visam pa-
sauliui – jos išskirtinumas slėpė jos 
bejėgiškumą. Joks priešas negalėjo 
padaryti daugiau žalos JAV”. Taip 
rašoma apie JAV prezidento B. Oba-
mos paskutines dienas Baltuosiuose 
rūmuose ir pasaulio politikoje. Švel-
niai, bet taikliai pasakyta. Jei pats B. 
Obama Rusijos prezidentą V. Putiną 
sulygina su “nuobodžiaujančiu vaiku 
klasės gale”, tai JAV politikai ir ži-
niasklaida Obamą išvadino ir „ruda 
beždžione“, ir „šluba antimi“ ir... na, 
labai jau negražiai. Nesisekė prezi-
dentauti ponui Obamai! Jei V. Puti-
nas pasaulio politikoje skynė vieną 
pergalę po kitos, tai B. Obamai teko 

Jei tu prieš Rusiją, 
tai tu – kvailys!

vieną po kito krimsti pralaimėjimų 
riešutus. Vieni pastebi, kad „Obamos 
administracija „pastaraisiais metais 
naudojo įvairiausias priemones, kad 
įskaudintų. Dabar jie jaučiasi įsiu-
tinti, nes jų kandidatas pralaimėjo 
prezidento rinkimus. Tačiau dėl savo 
pralaimėjimo jie siekia apkaltinti bet 
ką, tik ne save. Ir toks frustravimas 
yra išraiška ir jų prasto elgesio, ir 
rusofobijos”. Kiti jo kritikai vis dar 
kaltino Obamą „pasirinkimu nu-
smukdyti santykius”. 2016 metai pa-
gal kinų kalendorių buvo Beždžio-
nės metai, tad rasistinių  paveikslėlių 
su juose vaizduojamu Obama buvo 
apstu ir JAV, ir ES, ir kitose šalyse. 
O jo konkurentas V. Putinas laimėjo 
ir paskutiniąją pergalę prieš B. Oba-
mą, kuris per paskutiniąsias savojo 
prezidentavimo dienas ir valandas 
tai prisigalvodamas ir įvesdamas 
naujas sankcijas prieš Rusiją, tai per 
Šv.Kalėdas išvarydamas 35 Rusijos 
diplomatus su šeimomis ir vaikais 
desperatiškai stengiasi dar ką nors 
„prikiaulinti“ Rusijai, taip apsun-
kindamas išrinktajam prezidentui D. 
Trampui jo būsimą darbą. Gi prezi-
dentas V. Putinas atsakomojo kirčio 
nekirto. JAV diplomatų neišsiuntė. 
Lyg tuo norėdamas pasakyti: „Oba-
ma, tu nebesi  toks svarbus, kad į 
tave reaguočiau, kad tau atsakyčiau”. 
Manyčiau, puikus politinio antausio 
pavyzdys! Ne tik V. Putinas - ne ma-
žiau skambų antausį dar tebeprezi-
dentaujančiam B. Obamai skėlė JAV 
kongresas. Ryškia balsų dauguma 
panaikino „Obama care“ vadinamą, 
jo sunkiai sukurtą  sveikatos draudi-
mo sistemą. Tai pastebėjo ir vedan-
čiosios pasaulio informacinės agen-
tūros.  CNN rašo: „Baracko Obamos 
prezidentavimo laikas jau beveik 
baigėsi – ir ta proga Rusijos pareigū-
nai leidžia sau šnekėti, ką tik nori“. 
Kad ir taip: „Dievas sukūrė pasaulį 
per septynias dienas. Obamos admi-
nistracija dar turi daugiau nei savaitę 
laiko jo sugriovimui”, - savo sociali-
nio tinkle „Facebook” paskyroje šią 
savaitę rašė Rusijos užsienio reikalų 
ministeros atstovė spaudai Maria 
Zakharova. D. Trumpas „Twitter“ 
parašė, kad Jungtinėms Valstijoms 
susiduriant su daugeliu pasaulinių 
klausimų, joms nereikia dar ir irzlių 
santykių su Rusija.

 „Tik bukagalviai žmonės arba 
kvailiai galvotų, kad blogai turėti ge-
rus santykius“, - sakė jis ir pridūrė, 
kad jo prieiga galėtų sudaryti prieši-
ninkėms sąlygas dirbti drauge spren-
džiant „kai kurias iš daugelio didelių 

ir neatidėliotinų pasaulio problemų 
ir klausimų!“. Donaldas Trumpas 
žvelgia į priekį. Ar laukia jis tolesnio 
ES byrėjimo? Donaldas Trumpas ir 
vienas iš Breksito aktyvistų Nigelas 
Farage’as susitinka Niujorko dan-
goraižyje „Trump Tower“. Netrukus 
Baltuosiuose rūmuose įsikursiančio 
Donaldo Trumpo komanda tikisi to-
lesnio Europos Sąjungos byrėjimo, 
remdamasi „The Financial Times“ 
skelbia Rusijos naujienų agentūra 
„Interfax“. Anot „The Financial Ti-
mes“ šaltinių, D. Trumpo komandos 
žmonės pastaruoju metu kontaktavo 
su ES šalių lyderiais ir klausinė-
jo, kuri šalis kita paliks Bendriją. 
Pernai šokiruojančiame referendu-
me tokį sprendimą priėmė britai, o 
D.Trumpas neslepia šiltų santykių su 
vienu „Brexit“ krikštatėvių Nigelu 
Farage’u. Donaldas 

Trumpas užsimena galįs panai-
kinti sankcijas Rusijai. Oficialioji  
Rusija laikosi oriai ir nekomentuoja 
pranešimų apie pokalbius su Do-
naldo Trumpo komanda. D.Trumpo 
komandos skambučius su šiuo sa-
votišku klausimu „The Financial 
Times“ patvirtino postą paliekantis 
JAV atstovas ES Anthony Gardneris. 
„Buvau apstulbintas, kai sužinojau 
apie kelis išrinktojo JAV prezidento 
administracijos skambučius ES ša-
lims. Labiausiai naująją vadovybę 
domino, kuri šalis bus kita, palik-
sianti ES. Naujoji administracija 
mano, kad 2017-ieji taps ES iširimo 
metais“, – cituojamas A.Gardneris. 
„Brexit“ krikštatėvis N.Farage’as 
„The Financial Times“ nurodė 
skambučius vertinantis visiškai ki-
taip: „Akivaizdu, kad D.Trumpo 
komanda į viską žiūri realistiškai“.  
Jei tokios valstybės, kaip JAV iš-
rinktasis prezidentas, formuodamas 
savo naujosios politikos strategiją 
ir taktiką, rimtai galvoja apie savo 
svarbiausiojo partnerio ir vasalo su-
byrėjimą, man nejuokinga! Juk to 
„vasalo“ sudėtyje yra ir mano tėvynė 
– Lietuva. 

Juk mes - ES nariai. Net ES va-
liutą įsivedėme! Ne, po velnių, na, 
kas mes per valstybė, jei niekaip sa-
varankiškai ir neutraliai, kaip kokie 
švedai ar šveicarai, negalime? Kaip 
pripratome „melžti“ buvusią TSRS, 
taip ir su ES elgiamės. Duok! Argi 
ne toks mūsų elgesys po to, kai buvę 
didžiausia valstybe Europoje subyrė-
jome iki trupinio prie Baltijos. Jei iš 
tos ES “išsibreksintume” mes – nie-
kam galvos neskaudėtų. Anoks čia 
rūpestis. O va kai išeina vieni iš kelių 

svarbiausių ES finansinių donorų, 
nebeapsikentę būti „melžiami” , juo-
kai nebeima. Jei Europos Sąjunga iš 
tiesų 2017 metais, kaip kad kalba kai 
kurie pranašautojai ir ekspertai, ne-
beatsilaikys ir subyrės, kur dėsimės 
mes, Lietuva? Grįžti atgal? Nei kas 
laukia, nei kviečia. Tiek prisilojome, 
tiek visokių makeinų diriguojami 
privarėme ant Rusijos, kad, manau, 
visi keliai į ten uždaryti. Putino vie-
toje aš uždėčiau tokį “veto” ponams 
„litovcams“, pastatyčiau tokią sieną 
nuo rusiškų žaliavų ir prekybos rin-
kų, kad uodas nepralįstų! Gal todėl 
aš Rusijos prezidentas ir nesu. Ge-
resnius jie išsirenka. Tai kas gi tas  
kitas, kuris paliks bankrutuojančią 
ir byrančią ES? Prie ko glausimės 
tada? Gal kursime „United states of 
Žečpospolita“ su sostine Vilniuje, a? 
Chebra, ar norinčių yra? O gal iš tie-
sų tegu Trampas su Putimu susodina 
mus į tuos prancūziškus „Mistralius“ 
kaip į Nojaus „Arką“ ir perkelia į 
kokį nors „Zanzibarą“, kaip nesu-
gebančius gražiai su kaimynais su-
gyventi. O ką? Skurdas, drambliai, 
balti paplūdimiai ir turistai. Kaip toje 
dainoje: „Pabandom iš naujo! Nes 
mūsų jau nebe trys milijonai…“ 

Laukiu naujojo JAV prezidento 
inauguracijos ir jo darbų pradžios. 
Jei neeilinis  verslo žmogus su-
pranta, kad tokiai trilijonus dolerių 
prasiskolinusiai valstybei, kokia yra 
JAV, nebeįmanoma išlikti Pasaulio 
žandaru, neleistina žlugdyti kitų 
valstybių, žudyti nenorinčius JAV 
marionetėmis būti jų prezidentus, 
kaip amerikoniškosios  demokrati-
jos vertybes jėga eksportuoti „spal-
votąsias revoliucijas“ ir „arabiškuo-
sius pavasarius“, kurti ir finansuoti 
„maidanus“. D. Trampas sakė, kad 
jam esant prezidentu JAV taip ne-
besielgs! Rinkėjai jį suprato ir pa-
laikė. Nes Hilary Clinton pergalė 
garantavo dabartinę nebepopuliarią 
ir niekam nebereikalingą prievarti-
nės JAV politikos stagnaciją. Ame-
rikiečiai tikisi permainų ir sieja jas 
su Donaldu Trampu. Bet rinkimų 
metu kai kurie ES ir Lietuvos poli-
tikai taip akivaizdžiai vaipėsi iš D. 
Trampo, taip aklai palaikė H. Clin-
ton ir su ja sietiną JAV politikos 
neperspektyvią stagnaciją, kad da-
bar sėdi kaip į kelnes „prikrovę“ ir 
vaizduoja, kad visai ne jie čia smir-
di. Norėčiau pamatyti, kaip atrodys 
kai kurių konservuotos pakraipos ir 
„degutieniško“ mąstymo politikų 
„rusofobiški snukučiai“, kai dvie-
jų galingiausių, branduolinę triadą 
turinčių pasaulio valstybių, JAV ir 
Rusijos, prezidentai D.Trampas ir 
V.Putinas susės, susitars, pradės tin-
kamai bendrauti ir dirbti ne tik savo 
šalių, bet ir viso pasaulio labui. Ši-
tos šventės aš kantriai laukiau. Ti-
kiu, kad tokios šventės laukėte ir 
jūs. Tai ar jau sulaukėme?

užjaučia

Anelei PETRONIENEI
Nuoširdžiai užjaučiame 

mirus mylimai mamai.

Kaimynai iš Draugystės ir 
J. Janonio gatvių
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Vilnius,  tel. 8 643 63666, evaldas.luksa@vzf.lt

UAB „Jonroka“ organizuoja A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų ir papildo-
mus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.

Renkama nauja grupė 2017 m. sausio 19 d. 17 val. 
Dėl  A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vairavimo kursų kreiptis telefonu 8-657 
72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. 8-657 68156.

Superkame KARVES, 
BUlIUs IR TElyčIAs 

„KREKENAVOs 
AGROFIRMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

siūlo darbą UAB “Renesansas” reikalingi
VAIRUOTOJAI - 

EKsPEDITORIAI
dirbti Europoje su naujais MB 

vilkikais.
Garantuojame laiku mokamą 
atlyginimą nuo 2000 eurų.

Tel.: (8-662) 28119,
 (8-687) 88496.

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Žemę visoje Lietuvoje. Gali būti: 
apleista, su mišku, su bendraturčiais, 
išnuomota. Sutvarko dokumentus, at-
siskaito iškarto. 

Tel. (8-671) 08059.

Automobiliai

Automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius, motociklus, sunkvežimius.

Tel. (8-628) 07656.

Brangiai - įvairių markių automobi-
lius. Gali būti su defektais, nevažiuo-
jantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko 
dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus, traktorius.

Tel. (8-629) 10247.

Perka automobilius, trakto-
rius (daužtus, nevažiuojančius 
ir pan). Prekiauja automobilių 
dalimis (siunčia). 

Tel.: (8-625) 99100, 
(8-695) 89890.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.   

Be tarpininkų arklius, karves 
(1,20 Eur/kg), telyčias (1,35 
Eur/kg), bulius (1,50 Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito 
iš karto. Išsiveža. 

Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumen-
tus.

Tel. (8-680) 41510.

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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 
auginti. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502. 

Kita

Bendrovė - grūdus, kviečius, 
miežius, rapsus, žirnius. Atsiskaito 
iš karto. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Kviečius, miežius, kvietrugius. 
Atsiskaito, išsiveža. 

Tel. (8-687) 58119.

Šiaudus. Gali būti ir praeitų metų 
derliaus.

Tel.: (8-656) 06060, 
(8-610) 62827.

Brangiai perka, nuomojasi že-
mės ūkio paskirties žemę Kurklių, 
Skiemonių, Debeikių, Kavarsko 
apylinkėse.

Tel. (8-687) 76191.

Brangiai perka įvairų mišką 
su žeme arba biržes išsikirsti. 
Parduoda malkas. 

Tel. (8-687) 23618.

Paslaugos

Įmonė teikia paskolas už užsta-
tą. Nereikalauja rodyti pajamas. 
Atvyksta į namus. 

Tel. (8-673) 19696.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077. 

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Kuras

Medienos atraižas pakais, su-
pjautas. Malkas kaladėmis. 

Tel. (8-629) 76267.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). 
Veža miškavežiu.

Tel.: (8-600) 63820, 
(8-617) 20473.

Kaitrūs rapsų briketai maišeliuo-
se. Atveža ir suneša. 

Tel. (8-642) 21122.

Kita

Lenkišką rotorinę žoliapjovę ir 
šieno vartytuvą.

Tel. (8-686) 74638.

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, įvairius pašarinius mil-
tus, sėlenas. Greitai atveža. 

Tel.: (8-611) 47343, 
(8-680) 96778.

Nuolat ūkininkas - mėsinių kiau-
lių skerdieną 40-50 kg tik kaimiš-
kai svilintos dujomis. Atvėsintos, 
subproduktai. Pristato nemokamai 
ir greitai. 

Tel.: (8-686) 80994, 
(8-611) 34567.

Lietuvišką, svilintą kaimiškai, 
kiaulienos skerdieną puselėmis 
po 40-60 kg, perkant 2 puseles 
(visa kiaulė) kaina tik 2,28 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

ŽŪB Elma reikalinga buhalterė.
Tel.  (8-682) 97420.
 
 Reikalingi žmonės galintys su 

savo trimeriais nupjauti meldus ir 
esant galimybei juos surinkti. Prie 
Nevėžos ež. Anykščių r. 

Tel. (8-612) 94492.
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Antanas, Dovainis, Vilda, Le-
onilė.

vardadieniai

Gedgaudas, Jogailė, Liberta, 
Jolita.

Kanutas, Marijus, Morta, Rai-
vedys, Gedvilė, Marius.

Fabijonas, Sebastijonas, Dau-
gvydas, Nomeda.

oras
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-5

redaktorei nežinantNNN

MOZAIKA

sprintas
Biatlonas. Vokietijoje vykusių 

pasaulio biatlono taurės varžybų 
penkto etapo vyrų estafetėje 4x7,5 
km trečiadienį Lietuvos komanda 
iš 25-ių ekipų užėmė 23-ią vietą. 
Nugalėjo baudos ratų išvengusi 
Norvegijos rinktinė (Ole Einaras 
Bjoerndalenas, Vetle Sjastadas 
Christiansenas, Henrikas L’Abee-
Lundas ir Emilis Hegle Svend-
senas). Lietuvos atstovai: Tomas 
Kaukėnas, Vytautas Strolia, Karo-
lis Dombrovskis ir Rokas Susla-
vičius - panaudojo 11 papildomų 
šovinių ir turėjo įveikti du baudos 
ratus. Mūsiškiai nugalėtojams 
pralaimėjo 7 min. 35 sek.

Krepšinis. Anykščių rajono 
krepšinio pirmenybėse krito pa-
skutinė iki šiol pergalingai žygia-
vusi komanda. „Švietimo“ ekipa 
57-72 buvo priversta pripažinti 
„Cosmos“ pranašumą ir prarado 
lyderės poziciją, kurią dėl ge-
riausio įmestų ir praleistų taškų 

skirtumo susigrąžino „Liberalai“. 
Minėtose rungtynėse „Švietimo“ 
gretose rezultatyviausiai žaidė 
P.Leonavičius, pelnęs 16 taškų. 
R.Šližys įmetė 13, J.Gobužas 
11 tšk. „Cosmos“ ekipoje re-
zultatyviausi buvo G.Žiukas ir 
G.Šniaukštas, įmetę po 13 taškų. 
S.Butkys pelnė 12, Ž.Žiukas 10 
tšk. Kitų rungtynių rezultatai: 
KKSC (G.Asačiovas ir A.Butkys 
po 17, B.Pociūnas 15 tšk.) – 
„Svėdasai“ (M.Trumpickas 19, 
P.Kiaušas 16, P.Martinonis ir 
A.Jakštonis po 12 tšk.) 73:72; „Po-
licija“ (A.Stasiūnas 21, M.Taleišis 
19, P.Mėlynis 17, G.Rudokas 13 
tšk.) – „Patriotai“ (V.Žalatkovas 
13, M.Gražys 12, D.Leščius 
11 tšk.) 82:52; „Liberalai“ 
(B.Urbonavičius 23, D.Butkus 14, 
D.Šablevičius 13 tšk.) – „Troškū-
nai“ (V.Peleckas 12, T.Urbonas 11, 
M.Minkevičius 7 tšk.) 88:44; „Tai-
fūnas“ (L.Širmenis 23, J.Misiūnas 
18, E.Sriubas 11 tšk.) – „Energe-

tinė Statyba“ (A.Andrijauskas 35, 
D.Juknevičius 11, S.Asačiovas 
7 tšk.) 67:59. Turnyro lentelė: 1. 
„Liberalai“ 4-1 (+134); 2. „Cos-
mos“ 4-1 (+46); 3. „Taifūnas“ 4-1 
(+45); 4. „Švietimas“ 3-1 (+22); 
5. „Troškūnai“ 3-2 (-16);  6. „Svė-
dasai“ 2-2 (+33); 7. „Energetinė 
Statyba“ 2-3 (-10); 8. „Kavars-
kas“ 1-3 (+8); 9. „Policija“ 1-3 
(-69); 10. „KKSC“ 1-4 (-57); 11. 
„Patriotai“ 0-4 (-136).

Slidinėjimas. Anykščių KKSC 
slidininkai dalyvavo Lietuvos 
slidinėjimo čempionate, vykusia-
me Madonoje (Latvija). Sprinto 
rungtyje savo amžiaus grupėje 
Lukas Jakeliūnas  finišavo trečias, 
Ąžuolas Bajoravičius – antras, 
Jaunius Drūsys – ketvirtas. 15 km 
distancijoje Lukas Jakeliūnas fini-
šavo antras, Ąžuolas Bajoravičius 
– pirmas. Senjorų grupėje Marijus 
Rindzevičius abiejose distancijose 
iškovojo pirmąsias vietas.

Į olimpiadą. Perspektyviau-

sias Anykščių KKSC slidininkas 
Ąžuolas Bajoravičius pateko į 
Lietuvos rinktinę, kuri vasario 
13-18 dienomis Erzurume, Tur-
kijoje, dalyvaus EJŽOF (Europos 
jaunimo žiemos olimpiniame fes-
tivalyje). Vasario pabaigoje taip 
pat planuojama, kad jis dalyvaus 
pasaulio slidinėjimo čempionate 
Lahtyje, Suomijoje.

Kartingai. Šeštadienį  Anykščių 
kartodrome vyko Lietuvos kartingo 
čempionato  Žiemos taurės II etapo 
varžybos. Ant slidžios asfalto dan-
gos lenktyniavo dvi dešimtys geriau-
sių šalies kartingo meistrų. Pasak 
Anykščių technikos sporto klubo 
„Motorsportas“ prezidento Romual-
do Vitrkaus, anykštėnai čempionate 
nedalyvavo. „Raket“ klasėje nuga-
lėjo Darius Maciulevičius, „Open 
Junior“ - Ąžuolas Eidukas, „Open 
P“ – Giedrius Jurkauskas, „Open“ 
– Lukas Stanevičius. „Mini“ klasėje 
nepralenkiamas buvo svečias iš Ka-
liningrado Ivanas Tkačiovas. 

Lėktuvo keleiviai neramiai žiū-
ri, kaip du vyrai, dėvintys piloto 
uniformas ir juodus akinius, ieško 
kelio su savo lazdom iki lakūno 
kabinos. Lėktuvas pradėda riedėti 
pakilimo taku ir visi keleiviai išsi-
gąsta artėjančio tako galo. Vos li-
kus keliems metrams, visi garsiai 
surėkia iš baimės, bet lėktuvas 
pakyla paskutinę sekundę. Visi 
pagalvojo, jog pilotai pajuokavo.

– O tu žinai, – sako vienas pilo-
tas kitam, – vieną gražią dieną jie 
surėks per vėlai ir mes visi žūsim.

Rajono kelių priežiūros tema tiek 
įtraukė žinomus anykštėnus, kad 
apie tai diskutuodami, jie net ėmė-
si tarpusavyje peštis. Ypač kliuvo  
kelininkus vis bandančiam užstoti 
rajono Tarybos nariui, „darbiečiui“ 
Alfrydui Savickui.

„Niekas kelio Andrioniškis - 
Viešintos neprižiūri. Ir dar teigia 
p. Savickas, kad geri keliai Anykš-
čių rajone. Per langą žiūrint ir nosį 
krapštant - tikrai taip, visi keliai 
gražūs“, - A. Savickui nusprendė 

„įkąsti“ Kupiškio rajono kūno kul-
tūros ir sporto centro direktoriaus 
pavaduotoja Sonata Balienė.

„Sonata, jai pati nosį tik krapš-
tai, tai ir toliau žiūrėk per langą...“, 
- S. Balienei  neliko skolingas A. 
Savickas.

Vargu, ar pakrapščius nosį 
Anykščių keliai taps labiau prava-
žiuojami. Faktas tik vienas, kad jų 
krapštyti  tikrai nebus kada kelinin-
kams – sinoptikai artimiausiomis 
dienomis ir vėl žada sniegą…

Kelią nuvalyti – 
tai ne nosį krapštyti...

Rajono Tarybos narys Alfrydas Savickas pataria kritikams ne-
krapštyti nosies.

Blyneliai - sumuštiniai

Ingredientai:
Kiaušiniai, 2 vienetai
Grietinė, 4 valgomieji šaukštai
Miltai, 4 valgomieji šaukštai
Cukrus, 1 valgomasis šaukštas
Aliejus, 0,5 valgomojo šaukšto
Obuolienė, 8 arbatiniai šaukšte-

liai
Kepimo milteliai, 0,5 arbatinio 

šaukštelio

Gaminimo eiga:
Grietinę sumaišyti su kepimo 

milteliais. Kiaušinius išplakti su 
cukrumi. Grietinės ir kiaušinių 
masę sumaišyti, pilti aliejų, berti 
nusijotus miltus ir užmaišyti ganė-
tinai tirštą tešlą. Jei tešla pasirodys 
per skysta - pridėkite dar miltų.

Įkaitinti sumuštinių keptuvę, 
dėti po šaukštą tešlos, po šaukšte-
lį uogienės ir dar po pusę šaukšto 
tešlos, kad uogienė būtų paslėpta. 
Kepti, kol taps traškus viršus.

Popiežius prisipažino 
patiriantis „tamsių“ akimirkų
savo paties tikėjime

 Popiežius Pranciškus sekmadienį 
prisipažino, kad jo paties tikėjimą 
kartais užtemdo „tamsos“ debesis ir 
perspėjo dėl krikščionių „papūgų“, 
kurie tik tuščiažodžiauja apie Baž-
nyčią, bet nesivadovauja jos verty-
bėmis.

„Kartais aš taip pat susiduriu su 
tamsos akimirkomis savo tikėjime 
– jaučiu, kad tikėjimas smarkiai su-
silpnėjo, tačiau po kiek laiko jį vėl at-
randame“, – po mišių sakė pontifikas 
tikintiesiems, susirinkusiems netoli 
Romos esančiame kaime.

„Kai kuriomis dienomis nemato-
me tikėjimo, viskas skendi tamsoje“, 
– sakė jis. „Pavyzdžiui, vakar pa-
krikštijau 13 vaikų vietovėse, kurios 
nukentėjo nuo žemės drebėjimų, ir 
ten buvo vienas tėvas, praradęs savo 
žmoną. Mes klausiame savęs, ar gali 
tas vyras tikėti“, – kalbėjo pontifikas. 
„Suprantame, kad tamsa egzistuoja, 
privalome gerbti šią sielos tamsą. 
Tikėjimą įgyjame ne mokydamie-
si – gauname jį lyg dovaną“, – sakė 
Pranciškus.

Jis taip pat paragino tikinčiuosius 
praleisti daugiau laiko besikalbant su 
savo šeima.

„Jei sakau, kad esu katalikas ir kie-
kvieną sekmadienį einu į mišias, bet 
nesikalbu su savo tėvais, nepadedu 
savo seneliams, vargšams, nelankau 
ligonių, tada nėra jokios prasmės“, – 

sakė popiežius.
„Tokiu atveju, esame tik krikščio-

nys papūgos: vien žodžiai, žodžiai, 
žodžiai“, – pareiškė Pranciškus.

Žiemos šventėje Nepale 
ragus surėmė buliai

Kanopomis trypdami žemę, į orą 
kylant dulkių debesims, buliai surė-
mė ragus priešais plojančių žiūrovių 
minią laikinoje arenoje Himalajų pa-
pėdėje Nepale. Bulių kautynėmis ato-
kiame Tarukos kaime, esančiame apie 
76 km nuo Nepalo sostinės Katman-
du, kasmet švenčiama žiemos pabai-
ga pagal hinduistų kalendorių.

Šeštadienį tūkstančiai žmonių ste-
bėjo besikaunančias 14 bulių porų, 
kurių laimėtojas gavo po 3 tūkst. ru-
pijų (41 euro) prizą.

Kitaip nei kautynės Ispanijoje, bu-
lių kovose Nepale matadorai nedaly-
vauja, tarpusavyje kaunasi tik buliai, 
dažniausiai buivolai. 

Prieš kovą buliai šeriami ypatin-
gais produktais – kiaušiniais ir lęšiais. 
Kautynės rengiamos žemdirbių ben-
druomenėje vyksta ramiu laikotarpiu, 
kai laukuose beveik niekas neauga.

„Iki kautynių likus penkiems mė-
nesiams, imame juos šerti ryžiais, 
miltais, kviečiais, kiaušiniais ir juo-
daisiais lęšiais, kad sustiprėtų“, - pa-
sakoja vieno buliaus savininkas Ma-
danas Shrestha (Madanas Šresta), 
pastaruosius 12 metų kautynėms pa-
rengiantis po vieną bulių.

„Mano bulius kovoja su dviem 

trimis kitais. Jis smarkiai puola, tad 
tikiuosi jo pergalės“, - priduria 42-ejų 
vyriškis. Ši šventė Tarukoje kasmet 
rengiama jau daugiau nei šimtą metų 
ir sutraukia tūkstančius žiūrovų, kurie 
kovas stebi nuo stačių terasinių šlaitų 
prie plokščiakalnio.

„Čia švenčiame “Maghe Sankran-
ti” ir mėgaujamės bulių kovomis“, 
- teigė kasmet čia atvykstantis vietos 
gyventojas.

Kitaip nei bulių kautynėse Euro-
poje, kraujo čia beveik nepraliejama, 
nes pagal taisykles, kova sustabdoma, 
gyvuliui pavargus.

Nepaisant to, gyvūnų teisių gynėjai 
peikia šią šventę, nes jo metu žaloja-
mi buliai, ir reikalauja ją uždrausti.

Buvusio JAV prezidento 
Busho dukros pataria Obamų 
atžaloms, kaip gyventi 
pasibaigus jų tėvo kadencijai

Likus savaitei iki JAV prezidento 
Baracko Obamos (Barako Obamos) 
kadencijos pabaigos jo dukros Malia 
(Malija) ir Sasha (Saša) iš buvusio 
valstybės vadovo George’o W. Bus-
ho (Džordžo V.Bušo) atžalų sulaukė 
pagyrų ir patarimų, kaip elgtis pasi-
traukus iš visuomenės dėmesio cen-
tro. „Vieną šaltą lapkričio dieną prieš 
aštuonerius metus mes pasveikinome 
jus ant Baltųjų rūmų laiptų. Jums žiū-
rint į savo naujuosius namus, matėme 
jūsų akyse ir šviesą, ir atsargumą“, 
– vėlų ketvirtadienį žurnalo „Time“ 
tinklapyje paskelbtame straipsnyje 
rašė 35 metų dvynės Jenna ir Barbara 
Bush (Džena ir Barbara Buš). „Per 
aštuonerius metus jūs labai daug nu-
veikėt. Labai daug pamatėt“, – rašė 
jos.

„Stebėjome, kaip jūs iš mergaičių 
išaugote į nuostabias gracingas ir lais-
vas jaunas moteris... Dabar jūs prisi-
jungsite prie kito siauro rato – ekspre-
zidentų vaikų“, – sakoma straipsnyje.

18-metė Malia baigusi vidurinę 
mokyklą pasiims metus atostogų, o 
kitąmet pradės mokytis Harvardo 
koledže.Tuo tarpu jos jaunesniajai se-
seriai 15-metei Sashai dar liko keleri 
metai mokykloje, todėl Obamų šeima 
nusprendė kol kas likti gyventi Va-
šingtone.Dvynės Bush savo straips-
nyje taip pat išreiškė paramos žodžius 
ir davė keletą patarimų Obamoms, ką 
veikti palikus Baltuosius rūmus.

„Mėgaukitės koledžu. Kaip žino 
didžioji dalis pasaulio, mes taip ir 
darėme“, – rašė moterys, juokais už-
simindamos apie žiniasklaidos prane-
šimus, kaip jas studijų metais dėl al-
koholio vartojimo lydėdavo nedideli 
skandalai.

„Atraskite savo aistras. Atraskite, 
kas jūs esate. Klyskite – tai jums lei-
džiama. Ir toliau būkite ištikimų drau-
gų, kurie jus pažįsta, myli ir nuožmiai 
gina, apsuptyje“, – rašė jos.

„Tie, kurie jus teisia, nemyli jūsų, 
ir jų nuomonė neturėtų jums rūpėti. 
Daug svarbiau yra jūsų širdžių bal-
sai“, – pabrėžė seserys Bush.

G.W.Busho dukterys užaugo Tek-
sase, o vidurinę mokyklą baigė 2000 
metais, kai jų tėvas buvo išrinktas 
Jungtinių Valstijų prezidentu.

Respublikonas prezidentas dirbo 
dvi kadencijas, o vėliau jį pakeitė 
B.Obama. Šiuo metu B.Bush dirba 
žmogaus teisių gynėja sveikatos ap-
saugos srityje ir gyvena Niujorke. 
Tuo tarpu jos sesuo Jenna yra ištekė-
jusi, turi du vaikus ir dirba televizijos 
korespondente.


