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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.

Susitikimas. Sausio 28 d. (šeš-
tadienį) 13 val. Sakralinio meno 
centre Vėtrės Antanavičiūtės foto 
parodos „Elementai“ atidarymas 
ir susitikimas su autore. Paroda su-
sideda iš kelių ciklų fotografuotų 
skirtingose vietose - Salake, senoje 
sodyboje, Neringoje ir saloje Suo-
mijoje. Renginys nemokamas.

Paskaita. Ketvirtadienį, sausio 
26 d., 16 val. Anykščių akademi-
joje paskaitą “Apie knygų leidybą 
ir spaudos įdomybes” skaitys Dr. 
Kamilė Kalibataitė. Renginys vyks 
Koplyčioje-Pasaulio anykštėnų kū-
rybos centre.

Šernai. Pernai Anykščių me-
džiotojai nušovė 1300 šernų, šie-
met bus sumedžiota tik apie 500-
600 šernų. Pernai tik 22 iš nušautų 
1300 šernų buvo užsikrėtę afrikiniu 
kiaulių maru. Pasak Anykščių rajo-
no valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos viršininko Dainiaus 
Žiogelio, afrikinis kiaulių maras 
labai staigiai pakerta juo susirgu-
sį šerną - žvėris per kelias dienas 
nugaišta. Šernų gaišenų dabar ran-
dama ir šiltuoju metų laiku sunkiai 
prieinamose vietose, pvz. pelkėse. 
Praėjusią savaitę veterinarai važia-
vo iš ledo iškirtinėti 5 įšalusių šer-
nų gaišenų.  

Mokestis. Anykščių rajono taryba 
ketvirtadienį tvirtins Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centro mokesčio 
už treniruotes įkainius. Brangiausiai 
- po 10 eurų per mėnesį - mokės vai-
kų, kurie lanko teniso ir kalnų slidi-
nėjimo treniruotes, tėvai. Po 6 eurus 
mokės lankantys plaukimą, krepšinį, 
futbolą ir žirginį sportą. Kitų sporto 
šakų treniruotės apmokestintos po 3 
eurus per mėnesį.  

Rinka. Debeikiuose neseniai už-
daryta viena maisto prekių parduo-
tuvė. Debeikių seniūnijos seniūnas 
Alvydas Simonavičius sako, kad 
miestelyje prekybos taškų jau per 
daug. Anksčiau Debeikiuose veikė 
ir alaus baras, tačiau ir jo nebeliko.
„Kažkaip natūraliai užsidarė. Ti-
kriausiai dėl to, kad mažėja varto-
tojų“, - sakė A. Simonavičius.

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

Šiauriniame Anykščių mies-
to pakraštyje, abipus Anykštos 
upelės, ant kalvų, išsimėčiusios 
Anykščių viensėdžio sodybos. 
Kam išpuolė čia gyventi, ne-
atsidžiaugia gamtos grožiu. Ir 
miestas čia pat - nuo tolimiau-
sios kaimo trobos iki Anykščių 
centro yra kokie trys kilome-
trai. 

Kaime gyvenamąją vietą de-
klaruoja 62 gyventojai. Anykš-
čių viensėdyje įsikūrusi baldų 
gamybos įmonė ir pastatyti net 
trys telekomunikacijų bendro-
vių mobiliojo ryšio bokštai. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Anykščių viensėdį garsina mobiliojo 
ryšio antenų bokštai

Nagingi „Anykščių baldų“ staliai Vilius Lavinskas ir Rolandas Tautkevičius. Viduryje – direktorius 
Daivis Grigonis. 

Greta Kildišienė atsistatydino iš Seimo
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį rudenį į Seimą išrinkta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos atstovė Greta Kildišienė pirmadienį Vyriausiajai rinki-
mų komisijai (VRK) įteikė atsistatydinimo pareiškimą. Jos, kaip 
Seimo narės, įgaliojimai turėtų būti nutraukti ketvirtadienį.

Nauji rinkimai Anykščių-Panevėžio apygardoje gali būti su-
rengti balandžio 23-ąją.

Jauniausios, gražiausios ir garsiausios Anykščių – Panevėžio 
apygardos Seimo narės Gretos Kildišienės parlamentarės karje-
ra truko tik kiek daugiau ne du mėnesius.

Prisirinks būrys kandidatų

Balandžio 23-ąją vyks nauji Jo-
navos ir Šakių merų tiesioginiai 
rinkimai, todėl VRK ketina ir nau-
jo Seimo nario Anykščių-Panevė-
žio apygardoje rinkimus surengti 
tą pačią dieną.

Įstatymiškai Seimo nariui nete-
kus ar atsisakius mandato, nauji 
rinkimai turi būti surengti ne vė-
liau nei per 6 mėnesius.

Jei tikrai bus nuspręsta Seimo 
rinkimus Anykščių-Panevėžio 
apygardoje rengti balandžio 23-
ąją, kandidatai turės tik dvi savai-
tes dokumentų registracijai.

Partijų Anykščių skyrių lyderiai 

kol kas nenoriai kalba apie galimus 
kandidatus. Tačiau panašu, kad rin-
kimuose dalyvaus liberalas Lukas 
Pakeltis bei socialdemokratė Auksė 
Kontrimienė. Konservatorius, rajono 
vicemeras Sigutis Obelevičius nea-
bejoja, jog skyrius iškels jo kandida-
tūrą, tačiau sakė, kad pats nežinąs, ar 
jam norisi kandidatuoti. 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjun-
gos Anykščių skyriaus pirmininkas 
Antanas Baura, regis, taip pat nežino, 
ar verta jam dalyvauti rinkimuose. Ta-
čiau panašu, kad ir S. Obelevičius, ir 
A. Baura leistųsi įkalbami dalyvauti 
rinkimuose, jei jų partijos labai užsi-
spirtų ir ilgai įkalbi-
nėtų.

Krosnies kai kurie nekuria, 
bet sudegti gali

Kurklių seniūnijos seniūnas 
Algimantas Jurkus sako, kad 
kai kuriems gyventojams per 
šalčius nereikia net malkų, nes 
jie šildosi ger-
dami alkoholį.

Savęs adekvačiai neįvertino... 
Saulius FILIPAVIČIUS, ka-

nauninkas, Troškūnų klebonas:  
„Jei žmonės eina į rinkimus, 
juolab deklaruoja aukštas ver-
tybes, didelį skaidrumą - priva-
lo tą moralinį skaidrumą turėti 
ir patys.“

Anykščiuose 
kurs Lietuvos 
nacionalinis 
dramos teatras
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Temidės svarstyklės
Vagystė. 2017-01-19 Troškūnų 

seniūnijos Mitošiūnų kaime iš fer-
mos kiemo pavogtos žemės ūkio 
padargų detalės bei įvairus metalo 
laužas. Turtas nedraustas, padaryta 
žala tikslinama. 

Vairuotojas. 2017-01-20 Ka-
varsko seniūnijos Kabošių kaime 
buvo sustabdytas mopedas, ku-
rio vairuotojui (gimusiam  1966 
m.) gyvenančiam Garbėnų kaime 

buvo nustatytas 2.54 promilių 
girtumas. Taip pat jis nepateikė 
vairuotojo pažymėjimo, kuris 
suteiktų teisę vairuoti mopedą, 
mopedas nebuvo draustas trans-
porto priemonių valdytojų civi-
linės atsakomybės privalomuoju 
draudimu. Mopedas priverstinai 
nuvežtas į automobilių saugoji-
mo aikštelę. 

Smurtas. 2017-01-21, apie 
17.57 val., į policiją kreipė-
si 1969 metais gimusi moteris  

(nustatytas 2,19 prom. girtumas) 
ir pranešė, kad Debeikių seniūni-
jos  Janonių kaime vyras (gimęs 
1980 m.) (nustatytas 1,88 prom. 
girtumas) naudojo fizinį smurtą. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įta-
riamasis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę. 

Narkotikai. 2017-01-21, apie 
16.30 val., Anykščiuose, J. Biliū-
no gatvėje, Utenos apskrities VPK 
Kelių policijos skyriaus Kelių pa-
trulių būrio vyriausiajam patruliui 

bei vyriausiajai patrulei sustab-
džius automobilį SAAB, pas 
automobilio keleivį (g. 1996 
m.) gyv. Utenoje, Smėlio g., 
apžiūros metu, dešinės rankos 
sugniaužtame kumštyje, rastas 
skaidrus plastmasinis maišelis 
su žalsvos spalvos augalinės 
kilmės medžiaga, galimai nar-
kotine medžiaga. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.

„Šis spektaklis ir buvo pradėtas 
vaidinti bare. Jis daugiau nei prieš 
dešimt metų parodytas Rokiškyje. 
Kultūros centro bare vaidinau su 
tikra barmene. Ji aptarnauja kli-
entus, aš, kaip paprastas klientas, 
ateinu į barą ir taip prasideda spek-
taklis. Vėliau tas spektaklis trans-
formavosi, jame pradėjo vaidinti 
aktoriai“, - apie paties įkurto „Re-
bus teatro“ spektaklio sumanymą 
„Anykštai“ pasakojo režisierius J. 
Buziliauskas.

Spektaklį „Velnioniškai vie-
nas...“ rodęs ne tik Lietuvos, bet 

Jono Buziliausko spektaklis 
bus rodomas bare

Šį penktadienį Anykščių kultūros centro režisierius Jonas Bu-
ziliauskas spektaklį pagal Pauliaus Širvio poeziją „Velnioniškai 
vienas...“ demonstruos netradicinėje erdvėje -  Anykščių miesto 
europube „Seklyčia”.

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių kultūros centro re-
žisierius Jonas Buziliauskas 
sakė, kad spektaklį „Velnio-
niškai vienas...“ viename iš 
Rokiškio barų yra demons-
travęs net 11 kartų.

ir Rusijos, Airijos, Makedonijos 
baruose, J. Buziliauskas sakė, kad 
tokia erdvė teatrui – visiškai tinka-
ma vieta.

„Nėra tokių žmonių, kurie spek-
taklio metų sėdėtų ir gertų. Jie 
susidomi spektakliu. Juk nevaidi-
name naktį, kai pilna girtų. Kadan-
gi laikas paskelbiamas iš anksto, 
žmonės pirmiausia ateina žiūrėti 
spektaklio“, - pastebėjimais dalijo-
si J. Buziliauskas.

Daugeliui labiau pažįstamas 
kaip humoro grupės „Ambrozija“ 
personažas Beausis, J. Buziliaus-

kas sakosi nesibaiminantis to, kad 
demonstruodamas spektaklius ba-
ruose gali būti tapatinamas su po-
puliariosios kultūros atstovu, o ne 
solidžiu režisieriumi.

„Pažiūrėjus spektaklį „Velnioniš-
kai vienas...“, minčių apie „popsą“ 
nebelieka. Tas spektaklis yra labai  
gilus. Ta išeivių poezija kartais pri-
veda net iki ašarų. O šiaip, tai aš 
nieko prieš tą popkultūrą neturiu. 
Svarbu, ką nori pasakyti, juk tai 
galima padaryti ir komedijos žan-
ru“, - sakė J. Buziliauskas.

Tai, ko gero, bus pirmasis kartas 
Anykščių istorijoje, kai spektaklis 
rodomas bare. Režisierius J. Buzi-
liauskas sakė, kad ties tuo sustoti 
nežada ir spektaklius žada prista-
tyti ir kitose netradicinėse erdvėse. 

Etika. Seimo pirmininkas Vik-
toras Pranckietis po susitikimo su 
Vyriausiosios tarnybinės etikos 
komisijos (VTEK) pirmininku 
Romu Valentukevičiumi pareiškė, 
kad šis turėtų trauktis iš pareigų. 
Pretekstas - esą jis, nepasitaręs su 
komisija, vienašališkai nusprendė, 
kad parlamentarė Greta Kildišienė 
neprivalėjo deklaruoti fakto, kad 
naudojasi motinos automobiliu, 
įsigytu iš “Agrokoncerno”.  

Pasipiktino. “Diversija ar pa-
mišėlių paradas?”, “Lėlių teatras”, 
“Kičas ar prieštvaninis realiz-
mas?”, - taip ir panašiai kalbėjo 
pasipiktinę vilniečiai, išvydę Jono 
Basanavičiaus paminklo siūly-
mus, atsiųstus į savivaldybės pa-
skelbtą konkursą. Šešiolika Jono 
Basanavičiaus projektų šiuo metu 
galima apžiūrėti Vilniaus rotušėje, 
o vasario 16-ąją turėtų paaiškėti 
nugalėtojas. “Ši paroda - tai di-
delis skulptorių pralaimėjimas. Ją 
išvydus mane ištiko šokas”, - sakė 
Aušra Jasiukevičiūtė, Dailininkų 
sąjungos Vilniaus skulptorių sek-
cijos pirmininkė.  Ji ragina ieš-
koti priežasčių, kodėl taip įvyko. 
Skulptorės tikinimu, tai - viešųjų 
pirkimų konkursų pasekmė. Dau-
gelis talentingų skulptorių šiame 
konkurse net nedalyvavo, nes yra 
nusivylę tokiais konkursais. 

Galvijai. Baudžiamojon atsa-
komybėn patraukti trys asmenys. 
Kaltinimai dėl pasikėsinimo pa-
naudojant šaunamąjį ginklą api-
plėšti galvijų supirkėjus pareikšti 
24 metų septynis kartus teistam 
Telšių rajono gyventojui, kuris 
buvo sulaikytas mažiau ne per parą 
po nusikaltimo padarymo. Įtaria-
ma, kad suplanuoti ir įvykdyti nu-
sikaltimą jam padėjo taip pat anks-
čiau teistas 1976 m. gimęs Telšių 
r. gyventojas - jis paskolino užpuo-
likui neteisėtai laikytą šautuvą bei 
šaudmenis. 

Pasisavino. Teismui perduota 
byla, kurioje plungiškis kaltinamas 
iš savo darbovietės pasisavinęs 
daugiau kaip 31 tūkst. eurų. Kaip 
pirmadienį pranešė Generalinė pro-
kuratūra, G.I. taip pat kaltinamas 
tuo, kad apgaulingai bei aplaidžiai 
tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą 
ir Valstybinei mokesčių inspekcijai 
(VMI) teikiamose metinėse pelno 
deklaracijose pateikęs neteisingus 
duomenis išvengė pelno mokesčio 
mokėjimo.Per trejus metus G.I. iš 
viso pasisavino ir į įmonės buhal-
terinę apskaitą neįtraukė daugiau 
nei 31 tūkstančio eurų. Už daugiau 
nei 31 tūkstančio eurų pasisavini-
mą plungiškiui gresia laisvės atė-
mimo iki 10 metų bausmė.

Smurtas. Prieš neigalią-
ją psichologinį smurtą galbūt 
naudojusi savivaldybės specia-
liojo ugdymo įstaigos „Aidas“ 
darbuotoja pirmadienį įteikė 
atsistatydinimo prašymą. „Ga-
liu patvirtinti, kad padėjėja pir-
madienį ryte atsirado įstaigoje, 
parašė prašymą išeiti iš darbo, 
susirinko daiktus ir pasišalina. 
Motyvuojančios dalies neskaitė-
me, manome, kad nelabai yra ko 
motyvuoti. Jei policija nepradės 
ikiteisminio tyrimo, tuomet ir 
viskas su konkrečiai šiuo asme-
niu. Bet kitus asmenis, galbūt da-
lyvavusius ar nesustabdžiusius, 
neuždraudusius tokių veiksmų 
mes irgi bandysime išsiaiškinti“, 
- BNS sakė Vilniaus vicemeras 
Gintautas Paluckas.

„Nepatikėsite, bet seniūnijoje yra 
3 gyventojai, kurie „žiemą pratrau-
kia“ beveik nekūrendami krosnies, 
- sakė seniūnas A. Jurkus. – Net 
malkų tokiems esu siūlęs, tačiau 
jiems nereikia. Jie šildosi „iš vi-

daus“ stipriu alum. Deja, jie ir rūko. 
Kalbuosi, profilaktiškai perspėju 
apie tykančią nelaimę, tačiau dėl to-
kių savo gyventojų nerimą jaučiu.“ 
Seniūnas bijo, kad nėra kam kaimo 
gyventojų apsaugoti nuo galimos 

Krosnies kai kurie nekuria, 
bet sudegti gali

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Per praėjusį savaitgalį Lietuvoje gaisruose žuvo 4 žmonės, Kur-
klių seniūnijos seniūnas Algimantas Jurkus sako, kad jam dėl ke-
lių savo seniūnijos gyventojų tapo dar neramiau. Pasak seniūno, 
nors jie krosnį užsikuria retai, tačiau padauginę stipraus alaus 
gali sudegti net lovoje.

nelaimės. Jis kalbėjo: „Nemaža 
dalis kaimo gyventojų gyvena po 
vieną. Daugelis jų yra senyvo am-
žiaus, retai lankomi artimųjų. Tad 
kartas nuo karto juos stengiasi 
aplankyti seniūnijos darbuotojai, 
seniūnaičiai, tuo pačiu primena ir 
priešgaisrinius reikalavimus“.

Vyresnių seniūnijos gyventojų 
atmintyje dar neišblėsęs gais-
ras Kurkliuose, kai jame žuvo 2 
Kurklių vidurinės mokyklos mo-
kytojai.  

Į vadinamąją „žalgiriadą“ buvo 
susiruošęs nemenkas anykštėnų 
kalnų slidinėjimo entuziastų būrys, 
tačiau nuvažiavo tik vienas kalnų 
slidinėjimo klubo „Kalitos kalnas“ 
narys Ramūnas Matulionis ir būrys 
vaikų. 

Tarp suaugusiųjų jis iškovojo 
šeštąją vietą.  

Ignalinoje G. Šinkūnaitė buvo 
nepralenkiama slalomo giganto 
rungtyje, o sekmadienį slalomo 
rungtyje ji iškovojo 4 vietą.  

Slalomo giganto rungtyje be 
pergalę iškovojusios G. Šinkū-
naitės dalyvavo dar 8 kalnų sli-
dinėjimo klubo „Kalitos kalnas“ 
slidininkai. Matas Pipiras savo 
amžiaus grupėje finišavo antras, 
Vytė Vilūnaitė užėmė 4 vietą, o 

Pretenduoja į Lietuvos 
čempionės titulą

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Praeitą savaitgalį Ignalinoje, Lietuvos žiemos sporto centre, 
vyko Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ žiemos sporto žaidynės 
ir Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos vaikų, jaunučių ir 
jaunių pirmenybės, kuriose užtikrintai pirmavo anykštėnė Gabi-
ja Šinkūnaitė (treneris Marius Šinkūnas). 

Tautvydas Vertelka liko šeštas. 
Sekmadienį slalomo rungtyje 

savo amžiaus grupėse M. Pipi-
ras tapo rungties nugalėtoju, V. 
Vilūnaitė iškovojo 2 vietą, o 4 
vietoje liko Tautvydas Vertelka. 
Teodoras Galvonas ir Kasparas 
Smertjevas užėmė atitinkamai 5 
ir 6 vietas. 

Dar užpraeitą šeštadienį Anykš-
čiuose ant Kalitos kalno vykusiose 
Lietuvos vaikų, jaunučių ir jaunių 
pirmenybėse anykštėnė G. Šinkū-
naitė iškovojo pirmąją vietą. Kitą 
dieną, sekmadienį, Druskininkuo-
se II–ojo etapo varžybose G. Šin-
kūnaitė vėl tapo nugalėtoja ir pa-
tvirtino, kad savo amžiaus grupėje 
pretenduoja į Lietuvos čempionės 
titulą.

A.Baranausko pagrindinės mokyklos šeštokė Gabija Šinkūnaitė 
kalnų slidėmis susidomėjo 5 metukų ir šiuo metu savo amžiaus 
grupėje šalyje yra nepralenkiama.

 Autoriaus nuotr. 

Kurklių seniūnijos seniūnas 
Algimantas Jurkus sako, kad 
kai kuriems gyventojams per 
šalčius nereikia net malkų, 
nes jie šildosi gerdami alko-
holį.
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“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

Yla iš maišo vis 
tiek išlenda

Saulius FILIPAVIČIUS, ka-
nauninkas, Troškūnų parapijos 
klebonas: 

„Sunkus politinis klausimas, 
nuo kurio norėtųsi atsiriboti. Ta-
čiau faktas tas, jog jei žmonės 
eina į rinkimus, juolab deklaruoja 
aukštas vertybes, didelį skaidru-
mą - privalo tą moralinį skaidru-
mą turėti ir patys. 

Jei jo nėra, yra du keliai: arba 
nedalyvauti rinkimuose, arba apie 
tai nekalbėti. Juk liaudies išmintis 
byloja, kad yla iš maišo anksčiau 
ar vėliau išlenda. Šis skandalas 
- didelis kirtis visai partijai ir jų 
deklaruotoms politinio skaidrumo 
idėjoms. Jei G. Kildišienė tikrai 
padės mandatą ir išeis iš Seimo, 
šį poelgį vertinsiu kaip garbingą 

Savęs adekvačiai neįvertino... 
Antra savaitę Anykščių–Panevėžio apygardoje išrinkta Seimo 

narė Greta Kildišienė yra garsiausias Lietuvos žmogus. Paaiškė-
jus naujoms politikės biografijos detalėms – jog dėl pinigų vagys-
tės iš tuometinio darbdavio prieš gerą dešimtmetį buvo pradėtas 
ikiteisminis tyrimas - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos pir-
mininkas Ramūnas Karbauskis, o paskui ir pati G. Kildišienė, 
pareiškė, jog pirmadienį Vyriausiajai rinkimų komisijai įteiks 
atsistatydinimo iš Seimo narių pareiškimą. 

„Anykšta“ pašnekovų klausė, ką jie mano apie skandalą ir pa-
čią G. Kildišienę.

ir logišką žingsnį. Jeigu žmogus 
pats save pasidaro viešu asmeniu, 
jis turi turėti ne tik tam darbui 
reikalingas kompetencijas, bet ir 
moralines savybes.“ 

Atsistatydinimas 
nesugraudino

Arvydas LINGAITIS, žurna-
listas, valstybės tarnautojas: 

„Manau, kad pirmiausia dide-
lis smūgis partijos pirmininkui, o 
paskui ir pačiai valdančiajai par-
tijai. Paskutinis lašas, po kurio ji 
nusprendė nešti atsistatydinimo 
pareiškimą rinkimų komisijai, 
buvo tada, kai paaiškėjo, jog ji 
apsivogus, yra tik įrodymas, kad 
ji nebuvo pasirengusi būti Seimo 
nare. Savo biografijos detalių G. 
Kildišienė neatskleidė prieš rin-

kimus, todėl rinkėjai ją ir išrinko 
nežinodami visos tiesos apie jos 
gyvenimą... 

Kodėl ji su tokia biografija 
lindo į viešumą? Sprendžiant iš 
visos informacijos žiniasklaidos 
priemonėse ir iš skyrybų bylos su  
buvusiu vyru, kuris sako, kad jai 
niekad nebuvo gana, matosi, kad ji 
- toks žmogus, kuris lipdamas per 
kitų galvas norėjo pasigerinti sau 
gyvenimą. Ir tie kailinukai, „rove-
ris“, laikrodžiai ir žinomų firmų 
apranga parodė, kad tai žmogus, 
kuris nori gauti viską šiandien ir 
kuo daugiau. 

Jos atsistatydinimas manęs ne-
sugraudino, manau, savo biografi-
joje ji sąmoningai nenurodė, kad 
dirbo toje įmonėje, kurią apvogė, 
stengėsi, kad neišlįstų „galai“. 

Kai apie save 
užmiršti – 
atsiranda, kas 
primena

Vytautas JANULIS, fotome-
nininkas, buvęs kandidatas į 
Seimą Anykščių-Kupiškio apy-
gardoje:

 „Skandalą galima iš bet ko pa-
daryti... Tačiau, einant Seiman, 

@ X – man: „Blogai, kad užsi-
daro paštų skyriai gyvenvietėse. Ir 
laikraštį ten galima užsiprenume-
ruot, ir mokesčius sumokėti, pini-
ginę perlaidą ar atviruką pasiųsti. 
Kaimuose juk daug pagyvenusių 
žmogeliukų, kuriems tokia įstaiga 
reikalinga kuo arčiau namų.”

@ Alfredas Savickas: „Labai 
blogai, mokyklas, paštus panai-
kinkim, kaimo parduotuves. Nors 
prieš rinkimus kalbėjo visai ki-
taip...”

@ Pranytis: „Kam tie penciny-
kai reikalingi? Nei jie turi pinigų, 
nei laiškus kas šiais laikais rašo. 
O kad laikraščio negalės užsakyti, 

Portalo anyksta.lt skaitytojai: 
tamsesnius žmones lengviau valdyti

Anykščių rajone jau kuris laikas sklando kalbos apie tai, kad 
šiemet rajono miesteliuose ir kaimuose gali nebelikti kai kurių 
pašto skyrių. Apie pašto tinklo pertvarkos planus sakosi girdėję 
tiek patys vietos pašto darbuotojai, tiek ir seniūnai. Kaip verti-
nate galimus AB „Lietuvos paštas“ planus uždaryti pašto skyrius 
kaimuose bei miesteliuose? Kaip dažnai naudojatės paštų pas-
laugomis? Kurios pašto teikiamos paslaugos jums yra svarbiau-
sios? Ar, siekiant išsaugoti pašto skyrius, savo žodį turėtų tarti ir 
Anykščių rajono valdžios atstovai?

tai dar geriau. Mažiau žinos, geriau 
miegos. Tamsesnius žmones, be to, 
lengviau ir valdyti.”

@ Tai aišku: „Pirma uždarė mo-
kyklas, tada atėjo laikas paštams. 
Gal humaniškiau uždaryti kaimo 
žmones kaip indėnus į rezervatą? 
Ir seniūnų nereikėtų išlaikyti, ir 
gaisrininkų. Kiek pinigų liktų pi-
lims ir paupių takams.”

@ Krizė: „Liberalai prieš rinki-
mus žadėjo į Anykščius sugrąžinti 
elektros tinklus, bankų skyrius... 
Pažadų daug.O gavosi šnipš-
tas......”

@ Kaip čia pasakius: „Nieko 

baisaus, tik koks 30 žmonių neteks 
darbo. Nebus kur voko ar atvirutės 
nusipirkti, siuntinuko išsiųsti. Taip 
pat nuoširdžiai abejoju, ar naują 
darbą atleistiems laiškanešiams 
paštas pasiūlys. Taigi turėsim nau-
jų pašalpininkų. Žlunga miesteliai 
galutinai. Valstiečiai neištesėjo 
pažadų atsisukti į kaimo žmogų ir 
nėra kuo Lietuvoje pasitikėti.”

@ Juozas: „Nereikėtų uždari-
nėti pašto skyrių, jei bent vienas 
žmogus jos paslaugomis pasinau-
dotų. Antra, reikia išlaikyti pašto 
istorinę reikšmę, kuri siekia ne 
vieną šimtmetį ar net tūkstantmetį. 
Nežiūrint į tai, kad informacinės 
technologijos pakeičia nemažai 
pašto paslaugų, paštas ir toliau liks 
svarbi institucija. Galbūt reikia to-
bulinti jos veiklą, darbo metodus 
ar teikiamų paslaugų asortimen-
tą, tačiau uždarinėti, naikinti nėra 
geriausia išeitis. Tuo labiau paštas 

yra valstybės reguliavimo institu-
cija, ne grynai komercinė įmonė, 
todėl mūsų rajono valdžiai turėtų 
būti naujas iššūkis sudėlioti taškus 
ir imtis iniciatyvos žmonių labui ir 
gerovei.”

@ Mintis: „Jei šie pažadukai 
uždarys kaime paštus, tai aš siūlau 
mobilų paštą. Užsikuriu savo Opel 
Ascona ir pagal grafiką aplankau 
visus seniūnijų centrus. Mane fi-
nansuoja savivaldybė, faktas, kad 
padoriai ir viduramžių nereikės 
baimintis.”

@ Pasiūlymas: „Alaus tegu at-
veža paštan parduot ,,neatsigins 
pirkėjų.”

(Komentarų kalba netaisyta, - 
red.past.)

-ANYKŠTA

reikia pačiam šiokią tokią infor-
maciją apie save susirinkti, pagal-
voti, kas tavo gyvenime yra buvę 
ir ką esi padaręs. G. Kildišienė 
šiek tiek savo biografiją primiršo, 
na, bet taisyklė tokia - jei būdamas 
politiku kažką užmiršti, tai būtinai 
atsiranda tas, kas primena.“

Nusikaltėliai su 
viduriniu 
išsilavinimų 
neturėtų kurti 
įstatymų

Egidijus MATIUKAS, teisi-
ninkas, UAB „Anykščių šiluma“ 
juristas: 

„Jau ir be skandalo buvo aišku, 
kad jai Seime ne vieta. 

Mano asmenine nuomone, par-
lamentarams turėtų būti nustaty-
tas kažkoks išsilavinimo cenzas, 
jie turėtų turėti ekonominį, teisinį 
ar politikos mokslų išsilavinimą. 
Na, ne vieta jai ten buvo.  O kai 
buvo atskleisti jos gyvenimo fak-
tai, buvo suduotas smūgis ne tik 
jai, bet ir „valstiečių“ partijai, ir 
Ramūnui Karbauskiui. Neturėtų 
įstatymų mums kurti nusikaltėliai 
su viduriniu išsilavinimu. 

Aš antrajame ture sugadinau 
biuletenį. Ir nebijau to pasakyti. 
Atlikau pilietinę pareigą, balsa-
vau, bet išbraukiau abiejų kandi-
datų pavardes.“ 

-ANYKŠTA

Vieni. Rusijos dujų monopoli-
ninkui „Gazprom“ gali tekti vie-
nam finansuoti Baltijos jūrą ker-
tančio dujotiekio „Nord Stream“ 
plėtrą, nes jo Vakarų partneriai 
šiame projekte atsitraukė, rašo 
Austrijos „Der Standard“. „Gaz-
prom“ prarado viltį į „Nord Stream 
2“ projektą pritraukti energetikos 
milžinus iš Europos, bent jau arti-
miausioje ateityje“, – rašo leidinys. 
Pleištą įkalė ryžtingai projektui 
pasipriešinusi Lenkijos antimo-
nopolinė žinyba UOKiK, pernai 
rugpjūtį atmetusi prašymą leisti 
steigti bendrą įmonę „Nord Stream 
2“, pareikšdama, jog šio projekto 
įgyvendinimas gali pakenkti kon-
kurencijai Europos dujų rinkoje.

Nafta. Kuveito nacionalinė naf-
tos kompanija paskelbė nepapras-
tąją padėtį, nes vienoje jos gavybos 
vietoje šalies šiaurės vakaruose 
išsiliejo nafta. Naftos įmonės „Ku-
wait Oil“ pirmadienį paskelbtame 
pranešime nenurodoma, kuriame 
pakrantės naftos gręžinyje sekma-
dienį įvyko nuotėkis. Valstybinė 
Kuveito naujienų agentūra nurodė, 
incidentas įvyko al Makvos naftos 
telkinyje. Pasak kompanijos, žen-
klų, kad būtų nutekėję nuodingų 
dujų, nėra. Ji nepateikė jokių deta-
lių, kiek barelių naftos išsiliejo.

Dingo. Buvęs britų žvalgybos 
agentas Christopheris Steele’as, ku-
ris, remiantis pranešimais, yra susi-
jęs su žvalgybos dosjė apie išrinktą-
jį JAV prezidentą Donaldą Trumpą, 
dingo iš akiračio, vos tik buvo pa-
viešinta skandalinga informacija. 
„The Wall Street Journal“ trečiadie-
nį nurodė, kad ataskaitos autorius 
yra Ch.Steele’as, dabartinis Lon-
done įsikūrusios bendrovės „Orbis 
Business Intelligence“ direktorius, 
kuris, pasak leidinio, per tarpininką 
atsisakė duoti jam interviu.

Eksportas. Europos šalims 2016 
metais teko 67 proc. Norvegijos 
žuvų bei jūros gėrybių eksporto 
(pinigine išraiška). Didžiausia rin-
ka tapo Lenkija, įsigijusi jų už 9,7 
mlrd. kronų (1,1 mlrd. dolerių). 
Antroji vieta atiteko Prancūzijai 
- 7,9 mlrd. kronų (910 mln. dole-
rių).  Daugiausia eksportuojamos 
Norvegijoje dirbtinai veisiamos la-
šišos ir upėtakiai. Bendras šviežių, 
džiovintų ir šaldytų baltųjų žuvų 
(menkių, juodalopių menkių, pola-
kų ir kitų) eksportas išaugo 7 proc. 
(pagal eksportuojamą kiekį) ir 6 
proc. (pinigine išraiška), iki 13,8 
mlrd. kronų (1,6 mlrd. dolerių). 
2016 metais Norvegija taip pat 
eksportavo 200 tūkst. tonų silkių, 
uždirbusi iš šio eksporto 3,1 mlrd. 
kronų (360 mln. dolerių). 

Bausmė. Bangladešo teismas 
mirties bausme nuteisė 26 žmones, 
tarp jų šalies elitinių saugumo pa-
jėgų tris aukšto rango pareigūnus, 
už septynių žmonių pagrobimą ir 
nužudymą. Aukų kūnai buvo aptik-
ti plūduriuojantys upėje 2014 metų 
balandį, praėjus trims dienoms po 
to, kai liudininkai pranešė matę juos 
sodinamus į numeriais nepažymė-
tą furgoną šalia kriketo stadiono 
centriniame Narajangandžo mieste. 
Apygardos teisėjas Syedas Enayetas 
Hossainas  pripažino kaltais visus 35 
Bangladešą sukrėtusios bylos kalti-
namuosius, tarp kurių yra 25 elitinių 
Greitojo reagavimo bataliono nariai, 
nurodė advokatai. Iš jų 26 asmenys, 
nuteisti mirti, bus pakarti.

Parengta pagal 
BNS informaciją
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Anykščių kultūros centro patal-
pas apžiūrėjo Lietuvos nacionalinio 
dramos teatro generalinis direktorius 
Martynas Budraitis ir generalinio 
direktoriaus pavaduotoja Ieva Skar-
žinskaitė. Svečiai nusprendė, kad 
2018-aisiais rekonstrukcijai uždarius 
Lietuvos nacionalinį dramos teatrą, į 
Anykščius galima  perkelti dalį tea-
tro veiklos. 

Pasak Anykščių kultūros centro 
direktorės Dijanos Petrokaitės, Lie-
tuvos nacionalinis dramos teatras 
2018-aisias planuoja išvažiuoti iš 
Vilniaus ir greičiausiai dirbs dviejuo-

Anykščiuose kurs Lietuvos nacionalinis 
dramos teatras

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Realu, jog 2018-aisiais Anykščių gatvėse sutiksime daug Lietu-
vos teatro scenos žvaigždžių, o Anykščių kultūros centro scenoje 
išvysime premjerinius šio teatro spektaklius. 

se provincijos miestuose. Iš Aukš-
taitijos miestų pasirinkti Anykščiai, 
dabar dairomasi tinkamos scenos ir 
auditorijos Žemaitijoje.

Planuojama, jog Anykščiuose 
vyks ir Lietuvos nacionalinio dramos 
teatro spektaklių repeticijos. Per me-
tus mūsų mieste turėtų būti pastatyti 
3-4 spektakliai. D. Petrokaitė kal-
bėjo, kad Lietuvos teatro žvaigždės 
statant spektaklius ir gyvens mūsų 
mieste. Anykščių kultūros centras 
savo darbo režimą kitais metais de-
rins prie Lietuvos nacionalinio dra-
mos teatro. 

Lietuvos nacionalinį dramos teatras Anykščiuose kitais metais 
turėtų pastatyti 3-4 spektaklius

Nuotr. iš inerneto

Direktorės nuomone, profesiona-
lų atvažiavimas į Anykščių – ne tik 
šventė žiūrovams, bet ir kultūros 
darbuotojams. Žadama į Lietuvos 
nacionalinio dramos teatro spekta-
klių kūrybos procesą integruoti tech-
ninį kultūros centro personalą ir net 
kviesti vietinius aktorius.  

Svečiai taip pat lankėsi Anykščių 
menų inkubatoriuje-menų studijoje, 
kur apžiūrėjo repeticijoms ir pasiro-
dymams skirtas erdves. M. Budrai-
tis bei I. Stražinskaitė susitiko ir su 
Anykščių rajono meru Kęstučiu 
Tubiu. „Šis bendradarbiavimas – tai 
puiki galimybė mūsų rajono gyven-
tojams ne tik pasisemti patirties, bet 
ir parodyti tai, ką turime geriausio“ –  
savivaldybės pranešime spaudai ci-
tuojamas Anykščių meras K.Tubis..  

Kita vertus, didžiosios partijos 
– socialdemokratai ir konserva-
toriai - turi daug garsių politikų, 
kurie 2016-ųjų rudenį nepateko į 
Seimą ir jiems surasti garsią pa-
vardę iš Vilniaus ar kitos Lietuvos 
vietos nėra sudėtinga.  Šalyje įta-
ką praradusios partijos: „Tvarka ir 
teisingumas“ bei Darbo partija - į 
mūsų apygardą galbūt siųstų pačią 
sunkiausią artileriją (pvz. Loretą 
Graužinienę ar Artūrą Paulauską). 
Matyt, savo atstovus kandidatais 
kels ir Naglio Puteikio Centro par-
tija (pvz., Kristupą Krivicką) bei 
Lino Balsio Lietuvos žaliųjų parti-
ja. Neatmestina, kad dėl Seimo na-
rio mandato surizikuotų pakovoti 
ir pats rajono meras Kęstutis Tubis. 
Galbūt jį, kaip prieš antrąjį rinki-
mų turą parėmusį G. Kildišienę, o 
ne A. Baurą „valstiečiai“ pabandys 
įkalbėti kandidatuoti į Seimą.    

Gynėsi diplominį darbą

 G. Kildišienė pirmadienį, 

prieš VRK įteikdama atsista-
tydinimo pareiškimą, keliavo į 
Vilniaus kolegiją, Menų ir kūry-
binių technologijų fakultetą, kur 
gynėsi baigiamąjį darbą. 

„Vilniaus kolegijoje studijuoja 
aprangos technologijas ir verslą. 
Į Vilniaus kolegiją Didlaukyje 
G. Kildišienė atvyko su maža-
mete dukra. Politikė komisijai 
pristatė klasikinio stiliaus mote-
rišką moheros vilnos rožinį paltą 
su pamušalu, skirtą 30-50 metų 
amžiaus moterims. Mažmeninė 
tokio palto kaina - daugiau nei 
300 eurų.“ – pranešė portalas 
„Delfi“

Iš įmonės seifo 
paėmė 1300 litų

Priminsime, kad po visureigio 
nuomos iš Ramūno Karbauskio 
„Agrokoncerno“ skandalo penk-
tadienį buvo paskelbta infor-
macija, kad G. Kildišienė buvo 
pavogusi pinigus iš įmonės, 
kurioje ji dirbo, ir dėl to buvo 

pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Po šios žinios paviešinimo pra-
džioje partijos pirmininkas R. 
Karbauskis, o paskui ir pati G. 
Kildišienė pareiškė, kad atsisa-
kys Seimo nario mandato.  

Penktadienį G. Kildišienė 
išplatino pareiškimą, kuriame 
rašė:  „Neįvertinau galimų savo 
jaunystės klaidų įtakos situaci-
jai, kuomet pati tapsiu Seimo 
nare, o Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjunga - valdančiąja parti-
ja. Nesu teista, bet suprantu, jog 
paviešinti faktai kenkia Seimo ir 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos, kuri siekia sąžiningumo, 
skaidrumo ir atvirumo principų 
įgyvendinimo Lietuvoje, reputa-
cijai“. 

Naujienų portalas 15min.lt 
penktadienį pranešė, kad 2005 
metais G. Kildišienė, tuomet 
Mikalauskaitė, esą apvogė savo 
darbovietę, su bendrininke pa-
sisavinusi iš seifo daugiau nei 
1,3 tūkst. litų, bet ikiteisminis 
tyrimas buvo nutrauktas, nes 

Greta Kildišienė atsistatydino iš Seimo
moterys grąžino pinigus ir ofi-
cialiai susitaikė su darbdaviu. 
Oficialiai G. Kildišienė teistu-
mo negavo, tad įstatymas jos 
neįpareigojo apie šią dėmę bio-
grafijoje informuoti kandida-
tuojant į Seimą.

Greta Kildišienė – 
istorinė asmenybė

Praėjusių metų rudenį 31 metų 
G. Kildišienė, laimėjusi Seimo 
rinkimus Anykščių-Panevėžio 
apygardoje, tapo jauniausia visų 
laikų mūsų apygardos Seimo 
nare. Ji pirmoji mūsų apygardo-
je išrinkta Seimo narė, neturin-
ti aukštojo išsilavinimo. Pirmą 
kartą istorijoje rinkimų nugalė-
toju tapo antras jau anksčiau rin-
kimus laimėjusios partijos atsto-
vas – rinkimus du kartus mūsų 
apygardoje yra laimėjęs „vals-
tietis“ A. Baura. Visi kiti nu-
galėtojai priklausė skirtingoms 
partijoms - buvo LDDP, konser-
vatorių, „Tvarkos ir teisingumo“ 

bei Darbo partijos atstovai.
Sausio 23-ąją parašiusi atsis-

tatydinimo pareiškimą, G. Kil-
dišienė tapo pirmąja kadencijos 
Seime nebaigusia Anykščiuose 
išrinkta vienmandatininke. Ir 
turbūt per visą Lietuvos Seimo 
istoriją jis bus pirmoji per trum-
piausią laiką paskatinta atsista-
tydinti Seimo narė.   

Pirmajame ture Anykščių-Pa-
nevėžio apygardoje G. Kildišie-
nė surinko 24,3 proc., antrajame  
- 58,3 proc. balsų. Pirmajame 
ture G. Kildišienė laimėjo net 15 
Anykščių rajono apylinkių: Ra-
guvėlėje, Kurkliuose, Auleliuo-
se, Svėdasuose, Debeikiuose ir 
kt. Antrajame ture ji konservato-
riui Sergejui Jovaišai pralaimėjo 
tik šešiose apylinkėse, o visur 
kitur šventė pergalę

„Nuvilsiu tuos, kurie galvoja, 
jog aš sėdėsiu ir kilnosiu ran-
kas. Mano darbai bus matomi. Ir 
tai įvyks greitai“, –  likus porai 
dienų iki Seimo nario priesaikos 
davimo „Anykštai“ sakė G. Kil-
dišienė. Seimo nare ji išbuvo vos 
šiek tiek daugiau nei du mėne-
sius.

„Anykščių valstybinės maisto 
ir veterinarijos specialistai pa-
gal elektronines identifikavimo 
priemones nustatinėja, kam pri-
klauso be priežiūros palikti žir-
gai. Prelimariais duomenimis, 
gyvuliai priklauso UAB „Nevė-
žio žirgai“. Dėl gyvūnų neprie-
žiūros savininkams gresia admi-
nistracinė atsakomybė – nuo 
įspėjimo iki 1200 Eur bauda“, - 
„Anykštai“ sakė Anykščių rajo-
no policijos komisariato Viešo-
sios tvarkos ir eismo priežiūros 
poskyrio viršininkas Rimvydas 
Versinskas.

Žirgų globos asociacijos va-

dovė Rūta Matukonytė „Anykš-
tai“ sakė, kad nors žirgus pavy-
ko sugauti, tačiau tolimesnis jų 
likimas kol kas labai neaiškus.

„Čia yra konfliktinė situaci-
ja, dėl kurios kenčia gyvūnai. 
Vyksta teisminiai procesai tarp 
dviejų ūkininkų ir tų žirgų visi 
kratosi. Pagal registraciją tik 
vienas žirgas turi savininką, o 
kitu du neturi. Ta situacija nėra 
paprasta ir dar konfliktinė, todėl 
ją dar sunkiau yra spręsti. Žirgai 
buvo paimti ir nugabenti laiki-
nam prieglobsčiui į Panevėžio 
rajoną, tačiau dabar vėl grįžta į 
savo vietą. Dabar vyksime į vie-

Troškūnų seniūnijoje išgelbėti be 
priežiūros palikti žirgai Robertas ALEKSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Praėjusį penktadienį Troškūnų seniūnijos Rūkiškio kaime buvo 
gaudomi po apylinkes klaidžiojantys be priežiūros palikti trys 
žirgai. Apie tai, kad nesirūpinama gyvuliais, skambučio sulaukė 
Anykščių policijos komisariatas. Pareigūnai apie tai pranešė Žir-
gų globos asociacijai.

Oficialiai savininką turi tik vienas iš šių žirgų, kiti du – be elek-
troninių indentifikavimo priemonių, nors jos yra privalomos.

 Žirgų globos asociacijos nuotr.

tą patys, kad pažiūrėtume, ko-
kios yra jų laikymo sąlygos ir ar 
galima ten žirgus palikti iki tol, 
kol bus išspręsti visi teisminiai 
bei dokumentaciniai reikalai“, - 
pasakojo R. Matukonytė.

Anykščių valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos virši-
ninkas Dainius Žiogelis „Anykš-
tai“ sakė, kad anksčiau UAB 
„Nevėžio žirgai“ dėl gyvūnų 
nepriežiūros į specialistų akiratį 
nebuvo patekusi, tačiau esą pro-
blemų su žirgų laikytojais buvę 
ir anksčiau.

„Buvo anksčiau tokių niuansų, 
kad iš Panevėžio pusės ieškojo 
pradingusių arklių ir juos čia 
rado Anykščių rajone. Čia jau 
policijos reikalas. Manau, kad 
policija pranešimą netgi galėjo 
gauti iš vienos žirgų nepasida-
linančios pusės“, - situaciją ko-
mentavo D. Žiogelis.
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(Atkelta iš 1 p.)
Dar neseniai gyventojų 
būta dvigubai daugiau

Už siaurojo geležinkelio per-
važos, pirmąja, Janydžių gatve, 
pasikėlus ant kalno prasideda pir-
mosios viensėdžio trobos ir atsive-
ria nuostabus vaizdas į už nugaros 
pasilikusius Anykščius bei tarp kal-
vų boluojantį Anykštos slėnį. Bai-
giantis Antrajam pasauliniam karui, 
šios viensėdžio aukštumos atsidūrė 
fronto linijoje. Galima spėti, kad 

Anykščių viensėdį garsina mobiliojo 
ryšio antenų bokštai

po karo, kolūkmečiu, tos kalvos 
ir už jų prasidedantys laukai buvo 
apgyvendinti tankiau, dar prieš 
penkiolika metų gyventojų buvo 
priskaičiuota dvigubai daugiau nei 
dabar. Tačiau sodybų tuštėjimo me-
tas nebuvo išimtis ir prie pat miesto 
prigludusiam kaimui. Pasak Anykš-
čių seniūnijos seniūno Eugenijaus 
Pajarsko, gyvenamąją vietą kaime 
deklaruoja 62 gyventojai, kaime 
nebuvo kapinių, jis priklauso Ke-
blonių seniūnaitijai.

Bokštų skleidžiama 
energija džiugina ne visus

Išskyrus Storių kalvas, Anykščių 
viensėdis bus bene aukščiausia vieta 
šalia miesto. Pirmieji „Omnitel“ ir 
„Bitės“ bendrovių  mobiliojo ryšio 
bokštai ant kalno išdygo dar praeito 
amžiaus pabaigoje, o šiame amžiuje 
prisijungė ir trečiasis – „Tele 2“ mo-
biliojo ryšio bokštas. Jų skleidžiami 
signalai daugumos gyventojų ne-
gąsdina, nors kai kurios trobos visai 
šalia ir net bokštų papėdėje. 

„Čia mano tėveliai gyveno, čia 
mano žemė, čia gimiau, čia ant to 
gražaus kalnelio užaugau, - sakė 
vieno pirmųjų ant kalno pastatyto 
bokšto papėdėje gyvenanti, augusi 
5 asmenų šeimoje ir pati 5 vaikus 
užauginusi, anūkų net nesuskai-
čiuojanti senolė Janina, Teklė Ba-
nytė. – Nekliūva man tas bokštas, 
tačiau sūnus taip nesako, kai baigsis 
sutartis, žada jos nepratęsti“.

„Mama čia tą sutartį pasirašė, kai 
aš dirbau Norvegijoj, jai ten pinigų 
pasiūlė, tai ir pasirašė, - pastebėjo 
Gintaras Papievis. - Kai tik baig-
sis sutartis, aš linkęs jos nepratęsti, 
sieksiu, kad bokštas būtų nugriau-
tas. Netikiu, kad mobiliųjų bokštų 
spinduliuotė nekenksminga. Juk net 
kiekvienas mobilusis telefonas ken-
kia sveikatai“. 

Kiti mano kalbinti atokiau nuo 
bokštų gyvenantys žmonės tik gūž-
čiojo pečiais. Savaime suprantama, 
kad bokštų savininkai turi visus rei-
kiamus dokumentus, įtikinančius, 
kad bokštų skleidžiami signalai 
žmogaus sveikatai nekenksmingi, 
tačiau mokslininkai vis drąsiau tei-
gia atvirkščiai. „Antenas Lietuvoje 
UAB „Antena“ 1992 m. pradėjo sta-
tyti mobilaus korinio ryšio bazines 
stotis ir dabar yra apie 2100 „Om-
nitel“, „Tele2“ ir „Bitė“ operatorių 
mobilių ryšio bokštų... Ši industrija 
teigia, kad jų antenų spinduliuotė 
yra saugi, bet nuolat auga fizikų ir 
gydytojų skaičius, kurie su tuo ne-
sutinka ir mato artėjančią sveikatos 
krizę. Bazinių stočių antenos keleto 
kilometrų atstumu spinduliuoja to-
kias pat mikrobangas, kurios šildo 
ar kepina maistą jūsų mikrobangė-
je krosnelėje, tik mažesnės galios. 

Tyrimai seniai parodė, kad net sil-
pna elektromagnetinė spinduliuotė 
žaloja DNR ir ląsteles, ypač nervų, 
silpnina imuninę sistemą, skatina 
smegenų auglius ir vėžį, sukelia de-
presiją, Alzhaimerio ir daugelį kitų 
ligų“, - teigia prof. habil. Dr Jonas 
Grigas. 

Buvusioje fermoje gamina
baldus

Šiek tiek tolėliau nuo miesto, 
Janydžių gatvės 45-uoju numeriu 
pažymėtame pastate, įsikūrusios 
bendrovės „Anykščių baldai“ dirb-
tuvės. „Šias patalpas, tiksliau buvu-
sią paršelių fermą, įsigijome prieš 
kelis metus iš Antalgės paukštyno, 
- pastebėjo bendrovės direktorius 
Daivis Grigonis. – Fermas įsigijęs 
paukštynas niekada ten paukščių 
nelaikė, o kai stogas pradėjo griūti, 
pardavė mums. Prieš pradedant bal-
dų gamybą, teko daug investuoti – 
sutvarkyti stogą, apšiltinti, išdažyti. 
Įsikraustėme pernai rudenį, tačiau 
dar iki galo neįsikūrėme, bet baldus 
gaminame.“

Bendrovėje dirba vos 6 žmonės, 
keturi iš jų neįgalūs, tačiau jų darbš-
tumu ir nagingumu direktorius 
džiaugiasi. Juk net norvegams, Lie-
tuvos paštui įtiko su čia pagamin-
tais baldais. „Mus renkasi ir nestan-
dartinių baldų norintys gyventojai“, 
- sakė direktorius. 

Į Anykščius – pėsčiomis

Eimontas Krasauskas iš Anykš-
čių ėjo pėsčias. Pasisiūlius pavežti, 
atsisakė. „Kiek čia to kelio! Nuo 
namų iki pašto lygiai 3 kilometrai. 
Per pusvalandį ir nueini“, -  sakė 

vyras. Buvęs panevėžietis į Anykš-
čių viensėdį atsikėlė prieš penkioli-
ka metų iš Senųjų Elmininkų. Iš ten 
miestas be nuosavo transporto buvo 
sunkiau pasiekiamas. Kita vertus, 
nuo viensėdžio kalvų visas miestas 
kaip ant delno, panorama nepakar-
tojama, tad ir pasivaikščioti smagu. 

Vasaromis E. Krasauskas dirba 
Anykščių urėdijoje, o žiemą darbo 
nėra, tad laiko turi į valias. Beje, 
vyras prasitarė, kad garsus dailinin-
kas, grafikas Stasys Krasauskas jam 
kaip ir giminė iš senelio pusės. Tik 
gaila, kad toks tvirtas ir kūrybingas 
buvęs vos 46–erių pasimirė...

Papievių šeima gyvena prie 
pat mobiliojo ryšio bazinės 
stoties bokšto. 

Buvusioje paršelių fermoje įsikūrė „Anykščių baldai“. 

Eimontas Krasauskas į Anykščius iš viensėdžio vaikšto pėsčias. 

Anykščių viensėdžio panorama.                Prieš gyventojų akis - žiemiškas Anykštos slėnis. 
Autoriaus nuotr.

tautos balsas
Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Keliukas į viensėdį kyla į kalną.

Nuo 2017 metų sausio mėnesio  
1 dienos  vidutinė senatvės pensija 
vidutiniškai didėja 20 eurų – nuo 

268 iki 288 eurų. 
Man pensija padidino 7 procen-

tus ir tai sudarė 16,23 €. Kad pa-

siekčiau vidutinę pensiją,  dar rei-
kės didinti po 7 proc.  2,6 karto.

Mano darbo stažas - 33 metai. 

Vysimės vidutinę pensiją...
Pensininkė,

„Anykštos“ skaitytoja 

Vysimės vidutinę pensiją
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kampas

IŠ ARTI

Apie 
vangumą

horoskopas
AVINAS. Bus daug pokalbių, su-

sitikimų. Sėkmingai bus sprendžiami 
juridiniai, kelionių bei mokslo klausi-
mai. Tai suteiks optimizmo. Tikėtina, 
kad išsisklaidys abejonės ir asmeni-
nių santykių srityje.

JAUTIS. Regis, teks peržiūrėti 
kai kuriuos dalykinius ir finansinius 
planus ar ryšius, sutartis. Galbūt su 
kažkuo teks atsisveikinti, nutraukti 
sutartį arba naujai derėtis bei pratęsti, 
pakeitus kai kurias sąlygas.

DVYNIAI. Galite išgirsti dalyki-
nių pasiūlymų. Neatidėliokite darbų 
ir vizitų, kuriuos tikslinga padaryti 
kuo greičiau, kad užbaigtumėte se-

niai pradėtą reikalą. Tikriausiai kaž-
kuo nustebins partneriai. 

VĖŽYS. Pasistenkite atlikti neati-
dėliotinus darbus, o jau tuomet galė-
site galvoti apie atsipalaidavimą, su-
sitikimus su draugais, simpatijomis. 
Griežčiau laikykitės higienos reikala-
vimų, sveikos mitybos plano.

LIŪTAS. Iš jūsų bus laukiama 
patarimų, užuojautos, meilės. Būsi-
te gana populiarūs priešingos lyties, 
draugų tarpe. Nusimato įdomus kul-
tūrinis renginys. 

MERGELĖ. Būsite susirūpinę 
kasdieniniais reikalais, bus nelengva 
praktiškai atlikti susikaupusius darbus. 
Tikriausiai nerimą kels nemažos išlai-
dos arba šeimos narių problemos. Pasi-

stenkite nesinervinti, sveikai maitintis. 
SVARSTYKLĖS. Geras laikas 

kaupti ir skleisti informaciją, tvarkyti 
reikalus, susijusius su ryšiais, tech-
nika, transportu, korespondencija, 
kelionėmis. Būtų gerai, kad pasitelk-
tumėte sveiką humoro jausmą.

SKORPIONAS. Pasižymėsite ne-
bloga komercine nuovoka. Palanku 
imtis neatidėliotinų verslo reikalų. 
Tiktų apsvarstyti aktualią finansinę, 
tiekimo, pirkimo-pardavimo ar nekil-
nojamojo turto problemą. 

ŠAULYS. Gera savaitė megzti 
partnerystės ryšius, atnaujinti meilės 
santykius, aiškintis nesusipratimus. 
Mokėsite visus įtikinti savo teisumu, 
geranoriškumu. Gali atgyti seni prisi-

minimai, slaptos viltys.
OŽIARAGIS. Gali būti, kad 

labiau vengsite atsakomybės ir pri-
klausomybės. Norėsis, kad kažkas 
kitas viską darytų už jus. Visgi seksis 
veikla, kuriai svarbi intuicija. Nepasi-
duokite svaigalų traukai bei slidžioms 
pagundoms. 

VANDENIS. Puikus laikas kolek-
tyviniam darbui, kūrybai, draugystei, 
bendravimui. Apie save gali priminti 
senas bičiulis. Regis, bus kalbama 
apie idealus, neįgyvendintus planus.

ŽUVYS. Tikriausiai teks rimtai 
plūktis darbe, atlikti įvairias pareigas.
Galimos kalbos apie komandiruotę, 
kelionę ar aktualius projektus. Pasi-
stenkite apsišarvuoti kantrybe.

užjaučia

Linas BITVINSKAS

Depresiją galima įsikalbėti, bet 
pasirodo, jog galima ir „įsivalgyti“. 
Mokslininkai išsiaiškino, kas daro 
žmogų apatišku. Priežastis kartais 
labai banali. Neskanus ir vienodas 
maistas, kurį vartoja žmogus, jų 
nuomone, gali iššaukti depresiją 
daug dažniau negu manote. 

Vienodas maistas, o ypač griež-
tos dietos, sumažina emocinį foną 
ir žmogų daro apatišku.

Medikai aiškina, kad būdamas 
depresinėje būsenoje žmogus 
sau suduoda dvigubą smūgį. Ir 
taip neskanus maistas tampa dar 
neskanesnis, taip pat keičiasi ir 
skonio supratimas. Todėl įsise-
nėjus depresijai, net ir mėgstami 
patiekalai praranda skonį. Tačiau 
jeigu depresinę būseną naikinsime 
„mechaniškai“ - vaistais, tai vers 
žmogų valgyti dar daugiau. Pa-
skaičiuota, kad maždaug 30 pro-
centų žmonių, susirgę depresija, 
priauga svorio.

Psichiatrai net išskyrė atskirą 
depresijos porūšį – dietinę depresi-
ją. Ją suserga moterys ir merginos, 
kurios „sėda“ ant griežtos dietos. 
Organizmas, negaudamas reikia-
mų medžiagų, siunčia pavojaus 
signalus ir aktyvina tas smegenų 
sritis, kurios gali sukelti bulimiją 
ir anoreksiją. 

Žodžiu, mane įtikino, ypač, kai 
pavasaris dar taip toli, kad mėsą 
keisčiau bulvėmis, o bulves – 
mėsa. 

Pirmosiomis šių metų dieno-
mis didžiojoje Svėdasų bibliote-
kos meno galerijos salėje atverta 
svėdasiškės, iš Vaitkūnų kaimo 
kilusios, jau išgarsėjusios, tapu-
sios jauniausia fotografijų albumo 
“Padangių egzotika fotografijo-
se”  autore šalyje, nūnai Vytauto 
Didžiojo universiteto studentės 
Simonos Bagdonaitės paroda 

„Gimtajame Vaižganto krašte“. 
Eksponuojama dvi dešimtys 

spalvingų mistiškame vakaro va-
ryje, rudens auksuose  užfiksuotų 
vaizdų. Tai ir Vaižganto paminklo 
fragmentas, plento prie Pakalni-
nės vingis, vienišas medis laukų 
platybėse, Malaišių „ulyčia“ ir 
senas kelias. 

Ši paroda veiks iki vasario 18 

dienos. 
Prie šios prisidėjo ir Trijų Kara-

lių šventėje skaidriosios istorijos 
erdvėje, stiklo spintoje, atverta 
paroda „Iš jubiliejinių krikščiony-
bės 200 metų piligrimo krepšio“, 
kurioje ir bambuko lazda, ir susi-
tikimo su Šventuoju Tėvu vėliava, 
ir laivelio formos žvakidė, ir dar 
daugybė įdomybių. 

Dar buvo iš seniau užsilikusi 
angelų angelėlių, atvežtų iš An-
gelų muziejaus Anykščiuose, par-
oda, o šitą lobyną papildė visus 
nustebinę Rokiškio vaikų darželio 
„Varpelis“ auklėtojų ir vaikučių 
darbelių ekspozicija „Linas su 
mumis“. 

Šias parodas galima aplankyti 
iki šv.Velykų. 

Mažasis Luvras Svėdasuose Raimondas GUOBIS

Svėdasų bibliotekoje bei meno galerijoje nuolat vyksta įvairiau-
sios profesionalaus ir mėgėjiško meno parodos. 

Praeitų metų pabaigoje svėdasiškiai žavėjosi Loretos Uzdraitės 
menais, o štai šių metų pradžioje susitelkė į spalvingą paletę net 
keturios parodos. Kuo ne mažasis Luvras?

Modernus angelo siluetas. Šiaudų pastogė ir angelo veidas dera...

Jums pasipuošti - lino skrybėlė... Iš ekspozicijos „Linas su mumis“. 

Simonos Bagdonaitės žvilgsnis į Malaišių kelią.

Aldonai CESEVIČIENEI
Tepaguodžia Jus liūdesio 

ir sielvarto valandą mūsų 
nuoširdi užuojauta mylimam 
tėveliui mirus.

Kaimynai iš Vilniaus
gatvės

Nuoširdžiai užjaučiame 
Gediminą MANEIKĄ ir ar-
timuosius, mirus tėveliui.

UAB „Anykščių šiluma“ 
bendradarbiai
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Eur 0443000 1000 Eur 0314778 1000 Eur 0237760 1000 Eur 0172791 1000 Eur 0280607 
10000 Eur 0550981 1250 Eur 00**307 200 Eur 03**334 200 Eur 06**312 200 Eur 03**480 200 
Eur 04**598 200 Eur 03**323 200 Eur 06**946 200 Eur 06**553 200 Eur 0478597 2000 Eur 
0670955 2000 Eur 0140347 2000 Eur 0227833 2000 Eur 0198877 2000 Eur 0700348 2000 
Eur 0434822 2000 Eur 0289605 2000 Eur 0377839 2000 Eur 0058141 2000 Eur 0080149 
2000 Eur 0572418 2000 Eur 038*002 300 Eur 024*784 300 Eur 015*833 300 Eur 068*896 
300 Eur 0639796 3000 Eur 0699267 3000 Eur 052*528 500 Eur 017*855 500 Eur 069*368 
500 Eur 0549908 500 Eur 056*594 500 Eur 0691361 5000 Eur 0508632 5000 Eur 0291037 
Automobilis “VW Golf” 0101124 Automobilis “VW Polo” 036*765 Pakvietimas į TV studiją 021*483 
Pakvietimas į TV studiją 006*408 Pakvietimas į TV studiją 026*432 Pakvietimas į TV studiją

INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl eksperimentinės užterštos medienos 
apdorojimo veiklos, Vilties g. 4F, Anykščiai, poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „BIOVERSIJA“, 
Akademijos g.  7, Vilnius, mob. 8 685 69564.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksperimentinė užterštos 
medienos apdorojimo veikla.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:  Vilties g. 4F, Anykščiai. 
Atsakingos institucijos - Aplinkos apsaugos agentūros 2017-01-19 priimta 

atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-653 - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę vei-

klą galima: UAB „BIOVERSIJA“, Akademijos g.  7, Vilnius, mob. 8 685 69564.
Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos 

apsaugos agentūrai, Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62000, per 20 
darbo dienų nuo šio skelbimo.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumen-
tais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departa-
mento Panevėžio ir Utenos skyriuje, Metalo g. 11, (206 kab.) 28217 Utena, tel. 8 389 
68784 ir UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, tel. 852045139, per 10 
darbo dienų nuo šio skelbimo.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”

palankiomis sąlygomis 
superka

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Dainiaus firma 
PERKA VERŠELIUS

iki 2 mėn. auginimui.
Moka PVM. Sveria elektroni-

nėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-670) 80384, (8-650) 46919.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę 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

Žemę visoje Lietuvoje. Gali būti: 
apleista, su mišku, su bendratur-
čiais, išnuomota. Sutvarko doku-
mentus, atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-671) 08059.

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

Tel. (8-600) 63820.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, traktorius.

Tel. (8-629) 10247.

Perka automobilius, traktorius 
(daužtus, nevažiuojančius ir pan). 
Prekiauja automobilių dalimis (siun-
čia). 

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

Automobilius, autobusus, trakto-
rius, įvairią techniką.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža.

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

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

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

Bendra Lietuvos – Olandijos  UAB 
„BARTYNCO“ -  veršelius auginti. 
Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn. 
Moka priedus, PVM. Greitai išsive-
ža.

Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsiveža. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-622) 09326.

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.

Kita

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

Tel. (8-680) 85841.

Šiaudus. Gali būti ir praeitų metų 
derliaus.

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

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

Tel. (8-687) 23618.

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

Tel. (8-687) 76191.

Paslaugos

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

Tel. (8-673) 19696.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531, 
(8-672) 15590. 

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

NEMOKAMAI išsikerta ir išsive-
ža peraugusius krūmus, beverčius 
medžius iš žemės ūkio paskirties 
žemių, pamiškių, griovių (plotas nuo 
1,5 ha).

Tel. (8-601) 30865.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Kuras

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

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

Parduoda malkas nuo 25 Eur/
kub. m. Minimalus kiekis 20 kub. 
m. Perka mišką.

Tel. (8-601) 30865.

Kaitrūs rapsų briketai maišeliuo-
se. Atveža ir suneša. 

Tel. (8-642) 21122.

Kita

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

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

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.

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.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

siūlo darbą
Reikalingi žmonės, galintys 

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

Tel. (8-612) 94492.

Viltė PAČINSKAITĖ, gimusi 01 15

Ugnius SKEIRYS, gimęs 12 30

Simas MIŠKINIS, gimęs 01 09

Emilis BALTRUKONIS, gimęs 12 08

Armandas BALAIŠIS, gimęs 12 30

Augustas KUNDROTAS, gimęs 01 03

Eva STONYTĖ, gimusi 12 26

gimė
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šiandien
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sausio 26 d.
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Pranciškus, Vilgaudas, Gai-
vilė, Artūras, Felicija.

vardadieniai

Viltenis, Žiedė, Povilas, Pau-
lius.

Timotiejus, Titas, Rimantas, Ei-
gilė, Justas, Paulė, Rimas.

Angelė, Jogundas, Jogundė, Na-
talis, Ilona, Anelė.

oras

-2

+2

redaktorei nežinantNNN

MOZAIKA sprintas

Dėl pradėtų pilies statybų Šei-
myniškėlių piliakalnis netapo ma-
žiau lankomas. Ant kalno prike-
verzota armatūros, prikalta kuolų, 
kuriuos paslėpė sniegas. Nepalikta 
jokio praėjimo norintiems pilia-
kalniu eiti toliau ir nėra įspėjančių 
ar vaikščioti per statybvietę drau-
džiančių ženklų.  

Po sniegu slypinčios armatūros 
klasta jau teko įsitikinti  ne vienam 
už tos armatūros užkliuvusiam ar 
paslydusiam. Būsimos pilies sta-
tybininkai elgiasi labai neatsakin-
gai, žiemai statybos aikštelę palikę 
neaptvertą, be įspėjamųjų ar drau-
džiančių vaikščioti ženklų. Matyt, 
darbų sauga ir kitų žmonių svei-
kata jiems nelabai ir terūpi...  Kita 
vertus, toks sudarkyto piliakalnio 
vaizdas jį lankantiems palieka slo-
gų įspūdį. 

Įdomu, kas atlygintų nuostolius 
atsitikus nelaimei – Anykščių ra-
jono savivaldybė ar pilies statybas 
pradėjusi kupiškėnų bendrovė? 

Ant piliakalnio galima išsisukioti kojas

Biatlonas I. Vokietijoje vyku-
siose Tarptautinės biatlono sąjun-
gos (IBU) taurės varžybose 15 km 
individualioje distancijoje moterų 
grupėje Kotryna Vitkūnaitė iš 98 
finišavusių dalyvių užėmė 56 vie-
tą.

Biatlonas II. Madonoje (La-
tvija) vykusiose Baltijos biatlono 
taurės varžybose startavo dalyviai 
iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos. 7,5 
km sprinto rungtyje Gytis Mikoliū-
nas finišavo ketvirtas. Mergaičių 
varžybose 6 km nuotolyje Darija 
Jankauskaitė užėmė 5, o Laima 
Banaitytė -  8 vietą.

10 km individualioje distancijo-
je Laima Banaitytė buvo penkta, o 
Darija Jankauskaitė – šešta.

Krepšinis I. Anykščių rajono 
krepšinio pirmenybėse – nau-
jas lyderis. Į pirmąją vietą paki-
lo „Taifūno“ ekipa, kuri 78:71 
įveikė „Liberalus“. „Taifūnui“  
T.Jodelis pelnė 36, L.Širmenis 21, 
D.Vanagas ir E.Sriubas 8 taškus. 
„Liberalų“ gretose rezultatyviau-
siai žaidė B.Urbonavičius, pelnęs 
22 taškus. E.Bartaševičius įmetė 
16, M.Sargūnas 14 ir G.Sargūnas 9 
taškus. Kiti rezultatai: 

 „Švietimas“ (V.Kestorius 16, 
G.Krivickas 15, J.Guobužas 13, 
P.Leonavičius 12 tšk.) – „Poli-
cija“ (P.Mėlynis ir M.Taleišis po 
14, G.Rudokas 10 tšk.) 79:46; 
„Svėdasai“ (I.Gutmanas 20, 
M.Trumpickas ir A.Jakštonis po 
16, P.Kiaušas 15 tšk.) – „Cos-
mos“ (G.Šniaukštas 24, G.Žiukas 
13, J.Žvirblis 9, Ž.Žiukas ir 
J.Banys po 8)  73:72; „Ka-
varskas“ (A.Kvietkauskas 
22, T.Laurinavičius 17, 
L.Spundzevičius, N.Bucylinas 
ir D.Ragalskas po 9 tšk.) – 
„E.Statyba“ (V.Mačionis 17, 
N.Vildžius ir D.Juknevičius po 
11. R.Ridikas 7 tšk.) 76:58; „Troš-
kūnai“ (V.Peleckas 20, J.Šeštokas 
10, T.Urbonas ir E.Ribokas po 
7 tšk.) – KKSC (G.Asačiovas, 
R.Pavilanskas, B.Pociūnas, 
J.Raščius po 11, D.Radžiūnas ir 
G.Dubauskas po 6 tšk.) 64:59; 
„Kavarskas“ (A.Kvietkauskas 24, 
D.Ragalskas 13, T.Laurinavičius 
11, E.Bucylinas 9 tšk.) – „Patri-
otai“ (D.Leščius 15, P.Kisielius 
13, V.Žalatkovas 11) 75:48.  Tur-
nyro lentelė: 1. „Taifūnas“ 5-1 
(+52), 2. „Švietimas“ 4-1 (+55), 
3.„Liberalai“ 4-2 (+127), 4. 
„Cosmos“ 4-2 (+45), 5. „Troškū-
nai“ 4-2 (-11), 6. „Svėdasai“ 3-2 
(+34), 7. „Kavarskas“ 3-3 (+53); 
8. „Energetinė Statyba“ 2-4 (-28); 
9. „Policija“ 1-4 (-102); 10. 
„KKSC“ 1-5 (-62); 11. „Patriotai“ 
0-5 (-163).

Krepšinis II. Savaitgalį Utenos 
apskrities krepšinio veteranų (45+) 
pirmenybėse anykštėnai 64–58 
įveikė Utenos „Amber forest“ ko-
mandą bei 69-55 nugalėjo Obelių 
(Rokiškio r.) veteranus. Pirmosio-
se rungtynėse N.Vildžius įmetė 16, 
V.Zlatkus – 15, R.Ridikas -10 taškų, 
antrosiose rungtynėse N.Vildžius 
pelnė 35, S.Živatkauskas 11, 
V.Zlatkus 10 taškų.

Nupirko. Praeitą trečiadienį 
ant Kalitos kalno iki 18 valandos 
slidinėjo tik įmonės „Elektrobalt“ 
darbuotojai ir jų klientai. Per šimtą 
vienai dienai „kalną nupirkusios“ 
įmonės darbuotojų į Anykščius at-
vyko 5 autobusais, kai kurie - len-
gvaisiais automobiliais. 

Australijoje ryklio 
apdraskytas nardytojas 
sveiksta

Australijoje patyręs nardytojas 
džiaugiasi likęs gyvas po didžiulio 
ryklio atakos atokioje vietoje ne-
toli Didžiojo barjerinio rifo, sakė 
sekmadienį medikai.

Šis 55-erių vyras su draugais 
šeštadienį nardė maždaug už 60 
jūrmylių nuo Mario salos Toreso 
sąsiauryje, kai jį užpuolė keturių 
metrų ryklys.

„Smarkiai sužalota jo kairioji 
ranka, pilvo srityje padaryta ma-
žesnių plėštinių žaizdų“, – sakė 
Kvynslando greitosios pagalbos 
tarnybos medikas Davidas Came-
ronas (Deividas Kameronas).

Sužeistasis laivu per tris valan-
das buvo nugabentas į Mario salą, 
kur jam buvo suteikta pirmoji me-
dicinos pagalba. Pagerėjus orams 
sraigtasparniu iš Mario salos jis 
buvo nuskraidintas į šiauriau 
Kvynslando esančią salą, kurioje 
paleido naktį. Jam atlikta mikro-
chiruginė operacija. „Prie Mario 
salos plaukioja įvairių rūšių ryklių, 
bukasnukis ryklys gali būti gana 
agresyvus, tad narui labai, labai 
pasisekė“, – pridūrė jis.

Pasak jo, be akvalango nardęs 
vyras kartu su draugais buvo 15 
metrų gylyje, kai jį užpuolė tas ry-
klys.

Nors ryklių tuose vandenyse 
gana gausu, žmones jie užpuola 
nedažnai.

Anot ekspertų, ryklių užpuolimų 
daugėja, nes nardymas vis labiau 
populiarėja; be to žuvys, kuriomis 
minta rykliai, vis labiau laikosi ar-
čiau krantų. Vis dėlto mirtinų atve-
jų būna retai.

Neolito žmogaus Oetzi 
paskutinis valgis buvo 
„akmens amžiaus šoninė“

Priešistorinis žmogus Oetzi (Ecis), 
kurio puikiai išsilaikęs kūnas 1991 
metais buvo rastas įšalęs viename 
Alpių kalnų ledyne, tikriausiai buvo 
sukirtęs vieną kitą gabalą „akmens 
amžiaus šoninės“, kai žuvo nuo strė-

lės, paleistos į jį maždaug prieš 5,3 
tūkst. metų.

Labiausiai tikėtina, kad jo paskuti-
nis maistas buvo džiovinta ožkiena, 
sako mokslininkai, neseniai sugebėję 
ištikrti Oetzi skrandžio turinį.

„Išanalizavome mėsos nanostruk-
tūrą, ir atrodo, kad jis valgė labai 
riebią džiovintą mėsą, tikriausiai šo-
ninę“, – per trečiadienį Vienoje vyku-
sią konferenciją sakė vokietis mumijų 
ekspertas Albertas Zinkas (Albertas 
Cinkas).

Buvo nustatyta daugiau deta-
lių: manoma, kad gardi užkandėlė 
buvo pagaminta iš laukinės ožkos, 
gyvenusios Pietų Tirolyje – Italijos 
šiauriniame regione, kuriame klajo-
jo Oetzi ir kur jo palaikai buvo rasti 
1991 metų rugsėjį. Įšalusią lede 
mumiją du vokiečiai žygeiviai rado 

Ectalio Alpėse, 3 210 metrų aukš-
tyje virš jūros lygio. Mokslininkai 
panaudojo modernius neinvazinius 
diagnostikos ir genų sekvenavimo 
metodus, aiškindamiesi mįslingą 
šio vyro praeitį. Buvo nustatyta, 
kad Oetzi žuvo būdamas apie 45 
metų; jis buvo apie 1,6 metro ūgio 
ir svėrė apie 50 kilogramų. Vyro 
mirtis buvo smurtinė: įsmigusi strė-
lė perkirto stambią kraujagyslę tarp 
krūtinės ląstos ir kairiosios mentės. 
Taip pat buvo rasta paviršinė žaizda 
ant jo rankos.

Be to, A.Zinko grupė nustatė, kad 
Oetzi buvo užsikrėtęs opas sukelian-
čiomis bakterijomis ir tikriausiai ken-
tėjo nuo pilvo skausmų. Nors buvo 
apniktas parazitų, pažeistais sąnarių 
raiščiais ir sugedusiais dantimis, šis 
vyras buvo „gana geros formos“, 
A.Zinkas anksčiau šį mėnesį rašė 
JAV žurnalo „Science“ paskelbtame 
straipsnyje.

-BNSSėdi prie upės beždžionė su vir-
vute ir mėto ją į upę… Įmeta – iš-
traukia, įmeta – ištraukia… Pro 
šalį plaukia krokodilas, žiūri, ką 
čia ji daro – nieko nesupranta… 
Taip paplaukiojęs porą kartų pro 
šalį klausia beždžionės:

– Klausyk, beždžione, ką tu čia 
darai?

– Duok 5 eurus, pasakysiu.
Krokodilas galvoja – negi gaila, 

duoda beždžionei, o ta ir sako:
– Va, matai, turiu siūlo gabalą… 

Įmetu į upę – ištraukiu, įmetu – iš-
traukiu…

– Nu, beždžione, man atrodo tu 
čia kažkokį šūdą stumi…

– Šūdą ne šūdą, bet per dieną 60 
eurų pasiimu!

***

Vaistinėje:
– Šie raminamieji vaistai veikia 

labai švelniai. Juos vartodamas net 
automobilį galėsite vairuoti.

– Tikrai? Tuomet duokite man 
daugiau, nes iki šiol automobilio 
nesu vairavęs.

***

Kai moteris išgeria vyno vakare, 
tai ji atsipalaiduoja po sunkios die-
nos, bet kai vyras išgeria alaus, tai 
jis jau alkoholikas.

***

– Kodėl jūsų restorane ant kie-
kvieno staliuko padėta druskos?

– Tai tam atvejui, jeigu patiekale 
jums pasirodytų per mažai drus-
kos.

– O kodėl tuomet mėsos nepa-
dedate?


