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Sveikinimai
http://www.anyksta.lt

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

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
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Žaidynėse buvo
džiaugsmo ir
ašarų
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šiupinys
PASKAITA. Vasario 9 d. 16 val.
Anykščių koplyčioje (Vilniaus g.
36) Anykščių akademijos klausytojams paskaitą skaitys Nepriklausomybės akto signataras, mūsų
kraštietis Jonas Šimėnas. Paskaitos
tema: ,,Anykščių krašto geologiniai ypatumai”.

Kandidatai
Žiemos kelių
priežiūra užsiima laukia iki
pašalpų gavėjai paskutinių
dienų
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Ministerijos politika – žmones
nublokšti į viduramžius
Nuo sausio 1-osios, kai mirčių registravimas pasikeitė iš popierinio į elektroninį, civilinės metrikacijos skyriai nebeteikia duomenų apie užregistruotus mirusius žmones.
Dėl šios priežasties redakcijos nebeturi galimybių informacijos
apie mirusiuosius pateikti skaitytojams.
Žmonės kaip kokiais viduramžiais apie mirusius pažįstamus vėl
turi sužinoti iš gandų. Maža to – Teisingumo ministerija mano,
kad ji nieko, kad išspręstų šią problemą, ir neturėtų daryti – mirtis yra privatus reikalas.
Neberadę tradicine daugelį metų buvusios rubrikos „Pro memoria“, nuo naujos tvarkos įsigaliojimo pradžios kelios dešimtys
anykštėnų skambino į redakciją piktindamiesi ir apgailestaudami, kad nebeturi galimybės sužinoti apie kitame kaime gyvenusio
kaimyno laidotuves bei pasimelsti už mirusįjį.

Mirtis. Anykščių rajone per
sausio mėnesį sudaryti 67 mirties
įrašai. Mirė 27 vyrai ir 40 moterų.
Dažniausia mirties priežastis – širdies ir kraujagyslių ligos.
Rinkimai. Neeliniame Lietuvos
centrinės kredito unijos susirinkime į naujos sudėties stebėtojų tarybą išrinkta Anykščių kredito unijos
atstovė Danguolė Matukevičienė.

Iniciatyva. Lietuvos Valstybės
atkūrimo dienos proga Anykščių
kultūros centras kartu su rajono
savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi rajono mokyklas
pakvietė prisijungti prie iniciatyvos ,,Anykščių krašto žinutė Lietuvai‘‘.Visų Anykščių miesto ir
rajono mokyklų mokinių parašyti
laiškai nukeliaus atsitiktinai parinktam Lietuvos gyventojui.

Vaiva DAUGELAVIČIENĖ,
Anykščių rajono savivaldybės
gydytoja: „Jokių skundų nei iš
pacientų ar jų artimųjų, nei iš
Troškūnų ligoninės kolektyvo
nesu gavusi.“
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Kūdikiai. Sausio mėnesį įregistruota 15 kūdikių. Gimė 7 berniukai ir 8 mergaitės.11 vaikų gimė
Lietuvoje ir 4 užsienio valstybėse.

Siaurukas. Anykščių bei Panevėžio savivaldybių vadovai susitiko su galimais VšĮ „Aukštaitijos
siaurasis geležinkelis“ investuotojais iš Didžiosios Britanijos – Mark
Gaskell ir Michael Whitehouse.
Svečiai domėjosi šiuo metu esančia infrastruktūra, siaurojo geležinkelio ateities perspektyvomis.

Svarbiausia, kad ligoninės
nepanaikino

Anykščių rajonas sparčiai mažėja – pernai rajone užregistruotos
472 mirtys ir tik 201 naujagimis.

Su problema, kad nebėra galimybės paskelbti mirusiųjų žmonių
sąrašus, susiduria visa regioninė
žiniasklaida. Iki šiol informaciją apie rajone mirusius žmones,
jeigu jų artimieji sutikdavo išduodant mirties liudijimą, buvo
spausdinama ne tik „Anykštoje“,
bet ir daugumoje šalies regioninių
laikraščių. Nuo šių metų nebeliko
mechanizmo mirusiųjų artimie-

Vaikus pakeitė žmonės su negalia

siems valią apie mirusį žmogų išreikšti centralizuotai, papildomai
niekur nesikreipiant.
Tai sukėlė skaitytojų nepasitenkinimą visoje Lietuvoje. Ne tik
„Anykštos“, bet ir kitų leidinių redaktoriai teigia sulaukę gausybės
skundų, kodėl laikraščiai nespausdina informacijos apie mirusius
žmones.
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Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Vos 7 kilometrai nuo Anykščių įsikūręs Burbiškio kaimas gyventojų skaičiumi nūnai didesnis už
Skiemonių miestelį. Pasak Anykščių seniūnijos seniūno Eugenijaus Pajarsko, gyvenamąją vietą čia
deklaruoja 293 gyventojai, yra veikli kaimo bendruomenė, kultūros namai, sporto aikštynas, parduotuvė... Renovuotame buvusiame vaikų darželyje įkurdintas Anykščių socialinės globos namų
Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialas, kuriame dirba ir keli kaimo gyventojai.

Šventė. Anykščių kultūros centras paviešino Vasario 16-osios
– Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienos šventinę programą. Portalo
anyksta.lt komentatorius labiausiai
pralinksmino programos afiša, kurioje skelbiama, kad šv.Mišiose bei
vėliavos pakėlimo ceremonijoje
bus galima dalyvauti nemokamai.
Kopijuojame. Vienos kopijos
iki A 4 formato kaina 15 ct.

Globotinių džiaugsmui Edukologijos universiteto auklėtinė, socialinė darbuotoja
Žydrė Žarskuvienė groja
akordeonu.

Vaikų darželį pertvarkyti į Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialą kainavo beveik
531 tūkstantį eurų.
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Kandidatai laukia iki
paskutinių dienų
Greitai paskelbus naujus rinkimus Anykščių-Panevėžio apygardoje, rinkiminė kampanija prasidėjo anksčiau, nei baigėsi
kandidatų registracija. Rinkinė kampanija balandžio 23-osios
Seimo rinkimams jau vyksta, tačiau kol kas oficialiai skelbiamas
tik vienas kandidatas į Seimą - Darbo partijos atstovas Ričardas
Sargūnas.
Vyriausioje rinkimų komisijoje
(VRK) iki pirmadienio registravosi penki savarankiški rinkiminės
kampanijos dalyviai – Darbo partijos kandidatas R. Sargūnas bei
Lietuvos centro partija, Lietuvos
Respublikos liberalų sąjūdis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
ir partija „Tvarka ir teisingumas“.   
Kandidatų registracija baigiasi
vasario 9-ąją, tačiau politikai neskuba. VRK pirmininkas Zenonas

Vaigauskas „Anykštai“ sakė, jog
jis apie būsimus rinkiminės kampanijos dalyvius žino tiek, kiek
paskelbta VRK internetinėje svetainėje. Pasak Z. Vaigausko, paprastai, jei partijos registruojasi savarankiškais rinkimų kampanijos
dalyviais, tai iškelia ir kandidatą.
Tad Anykščių-Panevėžio apygardoje, matyt, sulauksime ir partijos
„Tvarka ir teisingumas“ atstovo.
Beje, pasak Z. Vaigausko, pagal

partijos sąrašą į Seimą išrinktas
konservatorius Sergejus Jovaiša
negalėtų dalyvauti Seimo rinkimuose Anykščių-Panevėžio apygardoje, jeigu neatsisakytų Seimo
nario mandato. Įstatymas kandidatuoti į Seimą jau išrinktam Seimo
nariui lyg ir nedraudžia, tačiau Z.
Vaigausko teigimu, formaliai lyg
ir nedraudžiama kandidatui varžytis iš karto keliose apygardose.
„Manau, kad Konstitucinio teismo
išaiškinimas būtų toks pats kaip
mūsų nuomonė – negalima kandidatuoti ten, kur jau esi. Tai būtų
rinkėjų apgavystė“, – „Anykštai“
sakė Z. Vaigauskas.
Preliminariais
duomenimis,
„valstiečiai“ kandidatu į Seimą kelia Antaną Baurą, liberalai – Luką

spektras
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Pakeltį, centristai – Kristupą Krivicką, socialdemokratai - Auksę
Kontrimienę, konservatoriai – Valentiną Stundį.
Kas bus partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidatu mūsų apygardoje, pirmadienį išsiaiškinti
nepavyko – partijos Anykščių
skyrius duomenų apie būsimą kandidatą neturėjo, o sekretoriatui prisiskambinti nepavyko. Pirmadienį
nebuvo aiškus ir Lietuvos laisvės
sąjungos (liberalai) spendimas dėl
kandidato mūsų apygardoje.
Vis dėlto realu, jog kandidatus
mūsų apygardoje, pasinaudodami
proga primininti apie savo partijas,
kels ir neįtakingi politiniai dariniai,
pvz. „Drąsos kelias“ ar Tautininkų
sąjunga.

Žiemos kelių priežiūra užsiima
pašalpų gavėjai

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Taupant lėšas, į Anykščių rajono seniūnijų kelius UAB „Ukmergės versmė“ Anykščių filialo technika žiemą išrieda tik tuomet,
kai apie būtinybę valyti bei barstyti kelius bendrovei praneša
seniūnai. Taupydamas kelių priežiūrai skirtas lėšas, Debeikių seniūnijos seniūnas Alvydas Simonavičius slidžių kelių problemą
sprendžia pasitelkęs pašalpų gavėjus.
Pirmadienio rytą Debeikių seniūnijos Leliūnų kaime buvo galima stebėti gan neįprastą vaizdą
– 300 metrų kelio ruožą barstė ne
savivaldybės samdomos bendrovės technika, o smėlio kibiru nešinas pašalpų gavėjas.
„Tokiais būdais mes praktikuojame pakalnių bei trumpų atstumų priežiūrą. Tai padaryti mums
padeda atidirbantys už pašalpas.
Kokį 100 metrų kelio pabarsto ar
pakalnėje, įkalnėje, pavojingesnėse vietose. „Ukmergės versmė“
atveža druskos ir smėlio mišinio.
Barstytuvui važiuoti dėl 100 metrų
visai neekonomiška ir netikslinga“, - aiškino Debeikių seniūnijos
seniūnas A. Simonavičius.

Anykščių rajono seniūnijų kelius prižiūrinčios UAB „Ukmergės
versmė“ Anykščių filialo direktorius Vytautas Morkūnas „Anykštai“ patvirtino, kad
bendrovė
kaimuose taupydama lėšas žiemą
kelius valo ir barsto tik tuomet, kai
apie būtinybę tai daryti bendrovės
darbuotojams praneša seniūnai.
„Mes visų rajono kaimų kelių
nuvalyti ir negalime, nes tiek pinigų savivaldybė neturės. Per sausio
mėnesį po truputį buvome išvažiavę beveik visose seniūnijose. Gal
nebuvome tik Traupio seniūnijoje“, - apie tai, kaip vyksta rajono
kaimų kelių priežiūra žiemą, pasakojo V. Morkūnas.
UAB „Ukmergės versmė“

UAB „Ukmergės versmė“
Anykščių filialo direktorius
Vytautas Morkūnas sakė,
kad kaimuose keliai valomi
tik tuomet, kai tampa nebepravažiuojami.
Anykščių filialo direktorius V.
Morkūnas prisipažino, kad bendrovė stengiasi taupyti lėšas.
„Kaimuose sniegas valomas

Debeikių seniūnijos seniūnas Alvydas Simonavičus
mano, kad dažnai kviesti
kaimų kelių valyti ir barstyti
„Ukmergės versmės“ techniką yra neekonomiška.
tada, kai jau sunkiai bepravažiuojama. Važiuojame pagal seniūnų
pareikalavimą“, - sakė V. Morkūnas.

Žaidynėse buvo džiaugsmo ir ašarų
Šeštadienį Anykščių kūno kultūros ir sporto centro kalnų slidininkai dalyvavo ketvirtajame „Lteam“ olimpiniame žiemos festivalyje, Lietuvos mokyklų žaidynėse Druskininkuose. Anykščių
kalnų slidininkai puikiai pasirodė varžybose, o po jų dalyvavo
įvairiose rungtyse ir susirėžė gausybę prizų.
Pasak Anykščių kalnų slidinėjimo
klubo „Kalita“ vadovės Jolitos Šinkūnienės, šiais metais festivalis tapo
tarptautiniu. Dalyvavo rekordinis
dalyvių skaičius - apie 6 tūkstančius.
Druskininkų gatves jau penktadienį užtvindė geltonieji autobusiukai,
kuriais į Lietuvos mokyklų žaidynių
finalus atvyko moksleiviai iš visos
Lietuvos. Jaunieji krepšininkai, futbolininkai, slidininkai, šachmatininkai, kvadrato meistrai demonstravo
didžiulį norą tapti žaidynių čempionais, varžybose netrūko karštų emocijų, kartais ir ašarų. Šeštadienį renginį atidarė ir ledinį festivalio deglą

Temidės svarstyklės
Pjūklas. 2017-02-04 gautas piliečio (g. 1964 m.), gyvenančio
Anykščių seniūnijos Elmininkų
kaime, pareiškimas, kad apie 9.30
val. pastebėjo, jog iš namų kam-

uždegė Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto (LTOK) prezidentė Daina
Gudzinevičiūtė. Renginyje dalyvavo
Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, LNSA prezidentas Algirdas
Raslanas, Lietuvos olimpiečiai.
„Kalnų slidinėjimo rungties dalyviai buvo suskirstyti į tris amžiaus
grupes: iki 12 metų, iki 16 ir iki 20
metų. Anykščių KKSC sportininkai
pasirodė puikiai, - sakė J. Šinkūnienė. – Savo amžiaus grupėje nepralenkiama buvo Gabija Šinkūnaitė,
trečiąją vietą iškovojo Vytė Vilūnaitė,
penktąją – Tautvydas Vertelka, šeštąją – Augustė Česionytė ir Kasparas
bario pavogtas jam priklausantis
benzininis pjūklas HUSQVARNA 346XP ir jo pirkimo dokumentai. Padaryta žala - 600 eurų.
Vagystė. Nuo 2016-12-18 iki
2017-02-05 Troškūnų seniūnijos

Druskininkuose kalnų slidinėjimo varžybose dalyvavo 18 Anykščių kūno kultūros ir sporto centro kalnų slidininkų, kuriuos treniruoja Marius Šinkūnas.
Jolitos ŠINKŪNIENĖS nuotr.
Smertjevas, aštuntąją – Nojus Zukas,
devintąją – Teodoras Galvonas. Dešimtąją - tryliktąją vietas užėmė Urtė
Šilaikaitė, Jonas Laurinaitis, Vakaris
Pipiras ir Ugnė Genytė. Sportininkai

pelnė mokykloms, kuriose mokosi,
taškų: A. Baranausko pagrindinei
mokyklai - 381,5, A. Vienuolio progimnazijai - 241 tašką“.
- ANYKŠTA

Surdegio kaime iš negyvenamo
namo, išlaužus durų kabliuką,
buvo pavogtas vandens šildymo
katilas-viryklė „Vienybė“, kurio
vertė 700 eurų, radiatoriai 8 vnt.,
kurių bendra vertė 800 eurų, vandens šildymo kombinuotas boile-

ris, kurio vertė 250 eurų, išsiplėtimo bakelis, kurio vertė 50
eurų, vandens cirkuliacinis siurbliukas, kurio vertė 100 eurų.
Turtas nedraustas, signalizacija
neįrengta.

Sutartis. Prezidentė Dalia Grybauskaitė ypatingos skubos tvarka
teikia Seimui ratifikuoti Lietuvos ir
Jungtinių Valstijų sutartį dėl JAV karių
statuso Lietuvoje, pranešė Prezidentūra. Ji įsigalios po ratifikavimo. „Pasak
prezidentės, valstybės saugumui tai
itin svarbus dokumentas, apibrėžiantis
JAV karių teisinį statusą ir technikos
jurisdikciją Lietuvoje. (...) Valstybės
vadovės teigimu, bendra Lietuvos ir
JAV sutartis palengvins sąjungininkų
kariams įgyvendinti atgrasymo priemones ir padės sustiprinti NATO rytinio flango gynybą“, – rašoma pranešime. Analogiškas bendradarbiavimo
sutartis su JAV 2017 metais taip pat
pasirašė Latvija ir Estija.
Vienijasi. Reaguodami į naujosios
Vyriausybės planus skelbti valstybės
tarnybos pertvarką, tarnautojai aktyviau stoja į profesines sąjungas. Žmonės papildė ne tik jau egzistuojančias
profsąjungas, tačiau kai kuriose ministerijose kuria ir naujas organizacijas.
Pastaraisiais mėnesiais valstybės tarnautojai aktyviau stoja į Valstybės tarnautojų profesinę sąjungą, BNS sakė
jos pirmininkė Irena Petraitienė. Ji neatskleidžia, kiek tiksliai narių papildė
profsąjungą, tačiau teigia, jog tai susiję
su naujosios Vyriausybės planais pertvarkyti valstybės tarnybą.
Pertvarka. Eksparlamentarų klubo vadovas, dvi kadencijas dirbęs
Seime, pabuvęs ir aplinkos ministru architektas Henrikas Žukauskas,
stebėdamas šiame parlamente pučiamus skandalus, abejoja, ar valdantiesiems bus leista ramiai dirbti: “Vien
pasakymas “mes atėjome ir dabar
viską pertvarkysime” kelia didžiulį
pasipriešinimą. Nes juk to nereikia
niekam, turiu omeny valdžios struktūras ar tuos, kurie prieina prie valdžios. Pertvarkų laukia žmonės, bet
duok Dieve, kad iš to, kas deklaruota, būtų įgyvendinta 20-30 proc.“
“Brexit”. Lieka vis mažiau ilgai
tvyrojusių neaiškumų dėl “Brexit”
referendume britų pareikšto noro
palikti ES. Kaip konkrečiai “Brexit”
galėtų atsiliepti Anglijoje gyvenantiems lietuviams? Ar jau turintys
nuolatinio Jungtinės Karalystės (JK)
gyventojo statusą galėtų jį išlaikyti?
“Mes prognozuotume, kad galės.
Tokį statusą turintys asmenys gali
laisvai išvykti iš šalies ir į ją atvykti”,
- sakė užsienio reikalų viceministras
Albinas Zananavičius. “Britanijai
nubrėžus liniją ir pasakius, kad visi,
kurie atvyko iki tam tikros datos,
gali pasilikti ir dirbti kaip iki šiol, o
visiems naujiems imigrantams bus
taikomos naujos taisyklės, spėju,
kad dalis žmonių nutartų likti vien
tam, kad turėtų geresnį statusą darbo
rinkoje”, - svarstė ekonomistas Žilvinas Šilėnas.
Anūkas. Prieš kelias dienas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų (TS-LKD) garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis išplatino laišką savo bendruomenei, kuriame teigė, kad jo anūkas TS-LKD
pirmininkas Gabrielius Landsbergis
yra puldinėjamas pakeisti jį partijos
pirmininko poste pretenduojančių
Žygimanto Pavilionio, Pauliaus Saudargo ir Mykolo Majausko. Visi keturi kandidatai varžysis vasario 1112 dienomis vyksiančiuose naujojo
TS-LKD lyderio rinkimuose. “Kol
kas atrodo, kad trijulė turi bendrą
uždavinį. Tai Gabrieliaus eliminavimas... Esamo atsisakius partija liktų
neadekvati, pavargusi mišrainė”, bendražygiams išplatintame laiške
rašė V. Landsbergis.
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spektras
Elgesys. “Dėl savo buities aš perdaug nesuku galvos, ji paprasta. Vidutinių pajamų Lietuvos piliečio buitis
tikrai pranoksta manąją”, - taip apie
neva kuklų gyvenimą nekart viešai
kalbėjęs Valstiečių ir žaliųjų sąjungos
vedlys Ramūnas Karbauskis kalba vienaip, o elgiasi kitaip, - jis turi įspūdingo
nedeklaruoto turto ir paskolų Ispanijoje, - rašo “Lietuvos rytas”. “Lietuvos
rytas”, pasidomėjęs “valstiečių” vedlio
investicijomis užsienyje, surado įspūdingą kolekciją - dvejus prabangius
apartamentus Katalonijos regiono sostinėje Barselonoje, du erdvius namus su
baseinais Ispanijos kurortuose ir dviejų
aukštų baldų parduotuvę. Teigiama, jog
Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktoje turo ir pajamų deklaracijoje R.
Karbauskis yra įrašęs toli gražu ne visus
jam priklausančius nekilnojamojo turto
objektus Ispanijoje.
Globėjai. Raseinių rajone į areštinę
uždaryta globėjų šeima. Signalas apie
galimą smurtą Raseinių rajone gyvenančioje globėjų šeimoje šio rajono
Vaiko teisių apsaugos skyrių pasiekė
vasario 2-ąją. Vaiko teisių gynėjus ant
kojų sukėlė pedagogai iš mokymo įstaigos, kurią lanko šeimoje augantys
11 metų berniukas ir metais jaunesnė
sesutė. Pasak Raseinių rajono vaiko
teisių apsaugos skyriaus vedėjos Reginos Klevinskienės, išgąstį sukėlė smurto žymės ant berniuko kūno, o vėliau
paaiškėjo, kad mergaitė irgi sumušta.
Abu vaikai paimti iš globėjų šeimos ir
apgyvendinti specialiojoje mokykloje.
Jų globėjai uždaryti į areštinę.
Naudingiausias. Naudingiausias
praėjusio sezono „Tete-a-Tete Casino – LKL” čempionato krepšininkas
Vytautas Šulskis apsukų nemažina.
Utenos „Juventus” vienas iš lyderių
pripažintas naudingiausiu sausio mėnesio krepšininku. Praėjusį mėnesį 200
centimetrų ūgio krepšininkas surengė
net kelis įsimintinus pasirodymus, o
„Juventus” ekipai padėjo iškovoti keturias pergales iš tiek pat galimų. Sausį
V. Šulskis vidutiniškai pelnydavo po
16,7 taško, atkovodavo po 6 kamuolius ir rinkdavo po 19,5 naudingumo
balo. Pagal pelnomus taškus praėjusį
mėnesį V.Šulskis kartu su Davidu Loganu pasidalino pirmą vietą lygoje.
Sniegas. Afganistane tris paras nepaliaujamai snigus ir kilus sniego griūtims, sekmadienį aukų skaičius pasiekė 54, ir nuogąstaujama, kad jų bus
daugiau, gelbėtojams pradėjus atkasti
kelius ir pasiekti atokias gyvenvietes.
Lavinos užgriuvo dešimtis namų, užblokavo daugelį kelių šalies vidurio ir
šiaurės rytų provincijose, sakė naujienų agentūrai AFP Gamtinių nelaimių
valdymo ministerijos atstovas.„Lig
šiol gyvybes prarado 54 asmenys,
52 yra sužeisti dėl lavinų ir šalčių 22
provincijose“, – sakė Mohammadas
Omaras Mohammadi.
Mirtys. Pagalbos grupės pareiškė
nerimą dėl trijų migrantų mirčių per
savaitę Graikijos Lesbo saloje. Jų teigimu, prastos gyvenimo sąlygos perpildytoje stovykloje kelia rimtą grėsmę
mažiausiai 3 tūkst. čia gyvenantiems
migrantams, informuoja BBC. Pirmadienį savo palapinėje negyvas rastas
20 metų amžiaus pakistanietis. Praėjusią savaitę mirė 22 metų egiptietis ir 46
metų amžiaus siras, kurie dalijosi viena
palapine. Remiantis pranešimais, vyrai
apsinuodijo iš šildytuvų pasklidusiais
nuodingais dūmais. Vietos žiniasklaida kaip galimą mirties priežastį įvardijo apsinuodijimą anglies monoksidu.
Graikijos policija vykdo tyrimą dėl šių
trijų migrantų mirčių.
Parengta pagal BNS
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Svarbiausia, kad ligoninės nepanaikino
Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, priklausiusi
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centrui (PSPC),, po Naujųjų tapo Anykščių ligoninės padaliniu. Tik šiek tiek daugiau kaip
prieš metus ši ligoninė renovuota ir, pasak PSPC direktorės Zitos Neniškienės, pagal licenciją stacionarios asmens palaikomojo
gydymo ir slaugos paslaugos yra priskirtos pirminiam sveikatos
priežiūros lygiui. Anykščių ligoninės vyriausiasis gydytojas Dalis
Vaiginas, paklaustas, kodėl reikėjo pakeisti palaikomojo gydymo
ir paslaugų teikėjo priklausomybę, teigė neturintis atsakymo ir
kad tokia buvusi steigėjo valia. Tai - politinis sprendimas, priimtas Anykščių rajono tarybos narių dar praeitą vasarą. Anykščių
rajono mero Kęstučio Tubio manymu, rajone veikiant kelioms
panašias paslaugas teikiančioms medicinos įstaigoms, reikia pasirinkti vieną ir ją stiprinti.
„Anykšta“ klausė, ar buvo reikalinga ši reorganizacija, ar nuo
jos nenukentės pacientai, ligoninės kolektyvas?

Ligoninės
vyr. gydytojas
atsidės darbui
ambulatorijoje

Antanas
JANKAUSKAS,
Troškūnų seniūnijos seniūnas:
- Ne seniūnas sprendžia tokius
reikalus. Mums svarbiausia, kad
ligoninės nepanaikino, ji veiks,
žmonės bus gydomi, darbo vietos išliks. Dėl to, kad po reorganizacijos didelį autoritetą tarp
Troškūnų seniūnijos gyventojų

savaitgalio diskusija

turintis vyriausiasis ligoninės
gydytojas Rimondas Bukelis
paliko pareigas ligoninėje, manau, gyventojai tikrai nenukentės, nes jis toliau dirbs Troškūnų
ambulatorijoje.

Ligoniai
nenukentės

Vilius JANUŠKA, gydytojas, Anykščių rajono tarybos
narys, Sveikatos reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas:
- Aš suprantu, kad po renova-

@ Ar tikrai?: „O mano įspūdžiai absoliučiai priešingi - važiuoju žvyrkeliu, kurio pusė Anykščių,
kita pusė Panevėžio rajone. Anykščių dalyje jokios priežiūros, gryniausias supresuotas suvažinėtas
ledas, Panevėžio - plonas ledelis
tik kur miškas užstoja, o kitur važiuoji žvyru. Va tokia situacija.“
@ Ūkininkas: „Kažkodėl šiemet kelininkai pamiršo kelią

mondas Bukelis įdėjo dėl tos renovacijos. Tačiau, ką padarysi, toks
buvęs nurodymas iš Ligonių kasų.
Reforma yra reforma ir ne nuo
mūsų sprendimai priklauso. Manau, kad ligoniai dėl reorganizacijos nenukentės, išlieka tas pats
lovų skaičius, svarbu tai, kad po
renovacijos 5 metus negalima
keisti šios gydymo įstaigos paskirties.

Atgal gręžiotis
neverta

Jaučia
skriaudą...

Dalia
KAZLAUSKIENĖ,
šeimos gydytoja, Anykščių rajono tarybos narė, Sveikatos
reikalų sveikatos ir aplinkos
apsaugos komiteto narė:
- Aš, kaip ir visas PSPC kolektyvas, jaučiamės nuskriausti.
Juk šitiek pastangų PSPC, jo direktorė, vyriausias gydytojas Ri-

Vaiva DAUGELAVIČIENĖ,
Anykščių rajono savivaldybės
gydytoja:
- Jokių skundų nei iš pacientų
ar jų artimųjų, nei iš Troškūnų
ligoninės kolektyvo nesu gavusi. Troškūnų ligoninėje šiuo
metu slaugoma 40 ligonių (tiek,
kiek yra lovų), personalas dirba
atsakingai, nepriklausomai nuo
to, kam pavaldi yra ligoninė.
Manau, kad atgal gręžiotis neverta. Mano didžiausias noras,
kad įstaigų vadovai dalykiškai
bendradarbiautų
tarpusavyje,
nes nuo to priklauso paslaugų
teikimas rajono gyventojams ne
tik Troškūnų ligoninėje.
-ANYKŠTA

Portalo anyksta.lt skaitytojai –
apie rajono kelių priežiūrą

Pasak Debeikių seniūnijos seniūno Alvydo Simonavičiaus, į
rajono kaimus žiemos kelius prižiūrinti UAB „Ukmergės versmė“ technika atvyksta tada, kai to paprašo kelių būklę įvertinę
seniūnai. Kaip manote, ar seniūnai gerai atlieka seniūnijų kelių
stebėjimo žiemos metu bei UAB „Ukmergės versmė“ informavimo funkciją? Kokie Jūsų atsiliepimai apie kelių priežiūrą žiemą
seniūnijose? Apie tai savaitgalį diskutavo portalo anyksta.lt skaitytojai.
@ Autolavkė: „Gerai įvertina ir
nešvaisto lėšų be reikalo valydami
kelius. Kartais žmonės nori neįmanomo, nors užtektų turėti žiemines
padangas. Visai rajono kelias galima pravažiuoti. Panevėžio rajone
blogesnė padėtis.“

cijos Troškūnų ligoninę PSPC
perleisti Anykščių ligoninei gal
šiek tiek apmaudu, nes rajonuose įsivyravusi įvairi praktika, kai
palaikomojo gydymo ligoninės
priklauso ir PSPC, ir rajonų centrinėms ligoninėms. Kita vertus,
nurodymas Troškūnų ligoninę
prijungti prie Anykščių ligoninės buvo atėjęs iš Ligonių kasų.
Svarbiausia, kad ši ligoninė
išlieka, o pacientai dėl to tikrai nenukentės, nes ligoninei
bus parankiau teikti ligoniams
paslaugas kituose Anykščių ligoninės skyriuose, bus mažiau
derinimo problemų. Šia reorganizacija, manau, siekiama išlaikyti Anykščių ligoninę tokią,
kokia yra dabar, su traumatologijos, chirurgijos, ginekologijos
ir kitais skyriais, kurių ne viena
šalies rajonų ligoninė yra netekusi.

Anykščiai-Liudiškiai-Storiai, ledas
ir nevalytas sniegas.“
@ Ypač: „Šiemet yra aktualus
sniego valymas. Anykščių sen. keliai prižiūrimi sakyčiau normaliai,
tuo tarpu Kavarsko sen. tiesiog
tragiški.”
@ Klausimas kelininkams:
„Čia kai buvo šalčiai ir kelininkai
teisinosi kad druska nebeveikia,tai
norėčiau
kelininkų
paklaust
kaip ta druska suveikė Žažumbrio kalną?ten tada buvo plikas
asfaltas,bet užkilus į kalną grynas
ledas buvo iki Rubikių,tai kaip ta
druska veikė tik kalną,o toliau nebeveikė ar kaip?ar tiesiog niekas
toliau nebebarstė?”

@ Augis: „žiemą reikia dėvėti žiemines padangas patartina su
dygliais ir nereiks burnoti nei ant
kelininkų nei ant seniūnų.”
@ Ona: „Prasti keliai. Ukmergės rajone nubarstyti nepalyginamai geriau. Nelyginu su kaimo
keliukais, o tik apie krašto kelius.
Anykščiuose jaučiamas didelis
kelininkų atsipalaidavimas. Man
keista, kad meras ir Komanda, dabar jau jo Nekomanda neišsikviečia kelininkų vadovų “ ant kilimėlio” ir neprašo pasiaiškinimo.”
@ Nevaloma: „Anykščių sen.
keliai tikrai tragiški: niekas nei
valo, nei barsto žiemą, nei normaliai greideriuoja vasarą. Žiemos
metu baisu ir važiuoti, kelias kaip
stiklas!!!”
@ Ale: „Koks geras kelias sekmadienį buvo į Kupiškį, aukš-

čiausių standartų, turbūt meras
savaitgalį buvo kaime.”
@ Pasiūlymas: „Galima įsteigti
kelių stebėtojo etatą.”
@ Pro gamer: „Iki Rubikių keliai apgailėtini ne bent iki Burbiškio sukant link Klykūnų.”
@ Vaidotas Viederis: „Skiemonių seniūnui didelis ačiū! Net ir
užkampyje organizavo kelio nuvalymą nuo sniego!”
@ Ramune: „Ačiū labai Debeikių seniūnui, geras tas mūsų seniūnas.”
@ Rugiagėlė: „Gal ir geras.
Bet keliai nuo to geriau nevalomi.
Deja.”
(Komentarų kalba
netaisyta, - red.past.)
-ANYKŠTA

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Ministerijos politika – žmones
nublokšti į viduramžius
(Atkelta iš 1 p.)
Redaktorių teigimu, dar niekada į jokią problemą visuomenė
nereagavo taip aktyviai ir taip nesipiktino įstatymo absurdiškumu.
Žmonės teigė, kad absurdiška,
kad žinias apie mirusius buvusius
bendradarbius, kaimynus, pažįstamus jie sužino pavėluotai, gandų
forma, o ne iš laikraščio, kuris šią
informaciją gaudavo iš oficialių
šaltinių – seniūnijų ir civilinės metrikacijos skyrių.
Siekdami išspręsti šią grynai
techninę detalę, Nacionalinė rajonų ir miesto laikraščių leidėjų
asociacija, kuriai priklauso ir laikraščio „Anykštos“ redakcija, bei
Lietuvos žurnalistų sąjunga kreipėsi į Teisingumo ministeriją.
Teisingumo ministerijos iniciatyva buvo surengta diskusija, kurioje svarstyta mirusiųjų duomenų skelbimo regioninėje spaudoje
problema.
„Buvome pakviesti į apskritojo

tautos balsas
Iki soties prisišnekėjo visi apie tai,
kad negalima vaikų mušti. Niekas
nedrįso pasakyti, koks vaiko elgesys
taip išveda motiną ar tėvą iš pusiausvyros, kad pastarieji jį ima mušti.
Remdamasi darbo su varguolių
šeimomis patirtimi, galiu pasakyti,
kad motina netenka savitvardos tada,
kai vaikas verkdamas prašo valgyti, o motinos piniginėje voratinkliai.
„Mama, noriu duonos, mama, noriu
pieno”. Vaiko verksmas varo motiną
į neviltį. Pradžioje ji tik papurto vaiką, bet verkimas nesiliauja. Motina
nebesivaldo, ima vaiką mušti. Paskui
abu apsikabina ir verkia. „Vaikeli,
gavau pašalpos 100 eurų, už paslaugas sumokėjau 40, liko 60, kasdien
galima išleisti po 2 eurus. Tu prašai
duonos, pieno, mums tai prabangos
prekės. Tuoj tavo 5 metų gimtadienis,
tada nusipirksime kokią prabangos
prekę - sūrį, saldainių. „Nebeverk

stalo diskusiją Teisingumo ministerijoje ir tikėjomės, kad bus rastas sprendimas „techniškai“ uždėti
varnelę, gaunant artimųjų sutikimą
kažkur elektroninėje erdvėje. Juk
įstatyminė bazė nuo 2014 m. nepasikeitė, pasikeitė tik dokumentų
registravimo būdas – iš popierinio į
elektroninį“, – nariams rašė asociacijos direktorė Rasa Navickienė.
Diskusija Teisingumo ministerijoje su žiniasklaidos atstovais buvo
bevaisė.
Socialdemokratų partijos deleguotos Teisingumo ministrės Mildos Vainiutės valdoma ministerija
po susitikimo išplatino viceministro Pauliaus Griciūno pasirašytą
raštą su ministerijos pozicija. Rašte cituojamos įvairių (Europinių ir
nacionalinių) teismų pozicijos dėl
privataus gyvenimo apsaugos. Akcentuojama, kad informacija apie
mirusįjį yra mirusiojo artimųjų
privataus gyvenimo dalis. Žinoma,
ministerija tuo nepasakė nieko nau-

mamyte, aš nebenoriu duonos, pieno,
noriu kruopų košės, tos pačios, kurią
valgome kasdien“.
Psichologų aiškinimai, kad muša
savo vaikus tie, kuriuos ir vaikystėje mušė, yra problemos nematymas.
Juk gaudamas valstybinę algą negali sakyti, kad Europa mus apgavo
kaip bernas mergą. Nelaikyti karvių,
nedirbti žemės, gyventi iš pašalpų
yra tai, kas atvedė Lietuvą prie bado
slenksčio.
Kiek pinigų turi turėti šeima, kad
galėtų normaliai auginti vaikus? 2
eurus per dieną? 60 eurų per mėnesį?
Nuo to gal ir reikėtų pradėti.
Prikurta etatų, kurie tikrina šeimas.
Nesuprantu, ką jie tikrina. Kiek dar
liko pašalpos iki mėnesio galo? Ką
konkrečiai tai šeimai padeda: surasti
darbą, pagerinti buitį. Ar tik papriekaištauti, kad nemokate gyventi.
Dirbti su tokiomis šeimomis pra-

Gerbiamas mere, perskaitęs pirmąjį
Jūsų ataskaitos skyrių, perfrazuočiau
taip: nežiūrint dėtų pastangų sprendžiant pagrindinę miesto gyventojų
problemą – centralizuotai tiekiamos
šilumos kainą, nors sumažinome ją
33 procentais, tačiau pagal šį rodiklį

naujos knygos
Jacgues
Chessex
„Tironas“
Romanas. Iš
prancūzų kalbos
vertė
Violeta
Tauragienė, dailininkas Dovydas
Čiuplys
Žano Kalmė tėvas dvelkė fizine jėga ir gyvybe, jis jį mylėjo ir
kartu nekentė. Tai nepamirštama
vienos šeimos istorija. Visu psi-

respublikos kaimiškų savivaldybių
tarpe užimame tik 31 vietą iš 50 savivaldybių...
Daugiau kaip pusantro tūkstančio
šeimų reikėjo išmokėti kompensacijas už centralizuotai pateiktą šildymą
ir karštą vandenį. Kodėl ši problema
taip sunkiai sprendžiama? Manau,
kad gerbiamas Sigutis Obelevičius
niekada neišdrįs griauti savo idėjinio
pirmtako pradėtų darbų, o kvartali-

rusioje artimiesiems uždėti „varnelę“ sudarymą, bet apie įstatymų, kuriais būtų sudaryta galimybė kištis į
privatų gyvenimą, keitimą, nors leidėjai to ir neprašo: „Informuojame,
kad nėra planuojama keisti įstatymų dėl galimybės skelbti mirusiųjų
duomenis be jų sutuoktinių, tėvų ir
vaikų sutikimo“.
Tačiau ministerija redakcijoms
turėjo ir pozityvių pasiūlymų – ji
siūlo apsvarstyti galimybę informuoti skaitytojus, kad mirusiųjų
artimieji patys gali kreiptis į žiniasklaidą...
Įdomi pozicija, kai žinai, jog artimųjų netektis yra ne tik begalinis
skausmas, bet ir didelis rūpestis.

Suprasdama problemos jautrumą ir vertindama faktą, kad
žmogaus mirties datos paminėjimas spaudoje dažnai yra ir vienintelis liudijimas apie tai, kad toks žmogus apskritai gyveno,
taip pat siekdama telkti bendruomenę skaudžią netekties valandą pabūti su velionio artimaisiais, palydėti jį į paskutinę kelionę,
„Anykštos“ redakcija kviečia mirusiųjų artimuosius, kurie nori
jog būtų paskelbta informacija apie mirtį, atsisveikinimą su velioniu, laidotuves kreiptis elektroniniu paštu anyksta@anyksta.
lt, telefonu (8-381) 5-94-58 arba užeiti į redakciją.
Žinia apie mirusį žmogų bus paskelbta nemokamai laikraštyje „Anykšta“ arba, jeigu bus pageidaujama, – naujienų portale
anyksta.lt. rubrikoje „Pro memoria“.
-ANYKŠTA

dėjau turėdama 25 metus. Kokie metodai tada buvo taikomi. Kiekviena
šeima turėjo 60 arų žemės, laikė karvę, kiaulę, avių, paukščių. Kad gautų karvei ganyklą, reikėjo kolūkyje
atidirbti kažkiek darbadienių - beveik
nemokamai.
Mūsų rūpestis dirbant su tokiomis
šeimomis buvo, kad varguolių šeima
turėtų ko valgyti. Su kiekviena šeima
būdavo aptariama, ką jie ruošiasi daryti, svarstydavome ir patardavome,
kaip pagerinti jų gyvenimą: gerai
išnaudoti 60 arų sklypą, pasodinti
bulvių, daržovių, kelis vaismedžius,
serbentų krūmus...
Be jokių atsikalbinėjimų turėjo pasisodintų bulvių, daržovių. Jei šeima
nenusipirkdavo paršiuko, tai vesdavome derybas su kolūkio pirmininku,
kad iš fermos duotų nemokamai tai
šeimai paršiuką. Duodavo kokį suvargusį, bet gerai prižiūrint atsigauda-

vo. Neturintys karvės buvo raginami
įsigyti veršiuką ir per 2 metus užsiauginti iki karvės. Jei neturi pinigų sumokėti už veršiuką, tardavomės, kad
atidirbs. Kaimynai sutikdavo.
Būdavo prašoma ir kaimynų, kad
pasisodinę sau bulvių likusią sėklą
atiduotų varguolių šeimai ir padėtų
pasodinti. Patardavome, kad šeima
nesėdėtų be darbo, uogautų, grybautų,
ruoštų maisto atsargas žiemai. Kaimynai, turintys sodus, įpareigoti būdavo
duoti jiems krituolių obuolių, kad prisidžiovintų žiemai, prisivirtų uogienės.
Barnių su tomis šeimomis nebūdavo. Labai uoliai vykdydavo nurodymus. Būdavo pasakoma taip aiškiai,
kad jiems nelikdavo noro ginčytis.
Apžiūrėjus ūkį, vienam būdavo liepiama išdirbti tą plotelį žemės, nes
atvešiu aviečių sodinukų, kitam - gervuogių, trečiam - topinambų, ketvirtam - moliūgų sėklų.
Varguolių šeimos būdavo patenkintos, kad apsilankome, parodydavo, kokius nurodymus įvykdė. Pasi-

kalbėdavome su vaikais, kaip sekasi
mokykloje. Apžiūrėdavome visą ūkį,
gyvulius, daržus. Atvykę į rajono
centrą, aplankydavo darbovietėje,
pasigirdavo, ką gero per tą mėnesį padarė - prisiuogavo mėlynių, pardavė,
nupirko vaikams sąsiuvinių ir t.t.
Nebuvo atvejų, kad būtų sumušti
vaikai. Dabar prikurta socialinių darbuotojų, tikrintojų, mokymo kursų,
televizijos laidų, socialinių reklamų,
tik nuo to konkrečiam vaikui gyvenimas nepagerėja. Dar ruošiamasi kurti
naujų etatų. Kada ir kaip bus pradėta
rūpintis konkrečiai alkanais, sušalusiais vaikais?
Kai Anykščiuose buvo renkami
darbuotojai socialiniam darbui, dalyvavau konkurse. Pokalbyje manęs
paklausė: „Kada buvo Pirmasis pasaulinis karas”. Konkurse dalyvavo
apie 20 merginų, kai kurios dirbančios ES.

nių katilinių statybų metu dabartinis
„Anykščių šilumos“ direktorius Virgilijus Vaičiulis ėjo vicemero pareigas, todėl jam sąžinė turėtų neleisti
griauti to, ką pats yra pastatęs.
Viename interviu gerbiamas V.
Vaičiulis yra prasitaręs, kad numatoma statyti antrą biokuru kūrenamą
katilinę, bet tai būsią labai negreitai. Apie tai liudija atvejis, kai UAB
„Anykščių šiluma“ planuotą įsigyti
sklypą nupirko verslininkas. Ar tai
neprimena populiaraus anekdoto –
ką pasakys gaidys, nepavijęs vištos?

Gerbiamas mere, kad šilumos kaina
sumažėtų, kad šią problemą būtų galima pajudinti iš mirties taško, Jums
turėtų talkinti toks pareigūnas kaip
regioninio parko direktorius Kęstutis
Šerepka ar A. Vienuolio – Žukausko
memorialinio muziejaus direktorius
Antanas Verbickas, kurie, atrodytų,
utopiniais buvusius projektus sugeba
įgyvendinti.
Manau, kad šilumos kainų mažinimas nepakankamai spartus. Pusantro
tūkstančio šeimų gavo kompensacijas. Iš vienos pusės tai reiškia, kad jų

pajamos žemos, bet iš antros pusės –
dėl nesaikingai aukštos šilumos kainos reikia išmokėti labai daug kompensacijų, o tai juk biudžeto pinigai,
kurie iš niekur neateina.

Kodėl tėvai muša vaikus?

Atpigo nepakankamai
Rezonansas (Rytis KULBOKAS
„Aiškinsis įmonių naudą“,- „Anykšta“, 2017- 01-28)

jo, nes ir iki šiol nenorintys skelbti
apie savo artimojo mirtį taip ir nurodydavo dokumentuose.
Teisingumo ministerija, pasiremdama Europos žmogaus teisių
teismo bylomis (x ir y prieš Nyderlandus, kurioje kalbama apie neįgalios merginos išprievartavimą, bei
Van Kuck prieš Vokietiją, kurioje
skundžiamasi, kad pareiškėjui pasikeitus lytį iš vyro į moters, draudimo kompanija atsisakė apmokėti
operaciją) teigia, kad „Teismas ne
kartą yra pasisakęs, kad valstybė
turi pozityvią pareigą saugoti asmenis nuo nepagrįsto kišimosi į jų
privatų gyvenimą“.
Tačiau įdomiausia yra išvada,
kurią daro ministerija. „Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos nuomone, valstybė, vykdydama savo pozityvią pareigą saugoti
asmenis nuo nepagrįsto kišimosi į
jų privatų gyvenimą, neturėtų kurti mechanizmų, skirtų mirusiojo
artimųjų sutikimo dėl duomenų

skelbimo spaudoje išreiškimui.
Manoma, kad tokio sutikimo išreiškimas yra privatus žmonių reikalas, o valstybės ar savivaldybių
institucijų įsikišimas pasiūlant tam
tikrus sutikimo gavimo mechanizmus žmonių gali būti klaidingai
suprastas kaip raginimas pateikti
tokį sutikimą dėl mirusiojo duomenų skelbimo...“, - šią mintį kitaip suprasti sunku nei tai, kad ministerija mano, jog centralizuotos,
paprastos galimybės pranešti apie
artimojo mirtį sudarymas būtų kišimasis į privatų gyvenimą.
Dar įdomesnė kita rašto pastraipa. Joje ministerija ima kalbėti jau
nebe apie galimybės sistemoje mi-

Marijona FERGIZIENĖ,
anykštėnė

Anykščių miesto gyventojas

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

Naujos Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos knygos
chologiniu aštrumu iškyla tėvo
ir sūnaus, motinos ir vaikų santykiai. Kūrinys pribloškiančios
meninės galios, atrodo, semiasi
iš pačių mitologinių gelmių. Pagrindinio herojaus istorija primena Franzo Kafkos biografiją.
Jacques’as Chessexas (1934–
2009) – šveicarų literatūros
klasikas, nevengęs „nepatogių“
temų. Už romaną „Tironas“ pirmą kartą tarp rašytojų ne prancūzų buvo apdovanotas Goncourt’ų
premija. Autorius buvo ne tik

poetas lyrikas, bet ir kandus visuomenės kritikas.
Günter
Grass
„Svogūno
lupimas“
Autobiografinis romanas.
Dailininkas Zigmantas Butautis.
Svogūno metafora

išreiškia

atmintį. „Pjaustomas jis verčia
ašaroti. Tiktai lupamas sako tiesą.“ Atmintis lyginama ir su gintaru, kurį G. Grassas vaikystėje
rinkdavo Baltijos pakrantėse, o
vieną grynuolį senatvėje nusipirko Lietuvoje.
Tai istorija apie vaiką, kuris,
svajodamas ištrūkti iš ankšto
dviejų kambarių buto Dancige,
tapo fiurerio kareiviu. Nepriimtas į povandeninį laivyną penkiolikmetis, sulaukęs septyniolikos jis buvo pašauktas tarnauti

SS...
Autobiografinis G. Grasso kūrinys, išleistas Vokietijoje sukėlė
skandalą. Pasigirdo reikalavimų,
kad rašytojui būtų panaikinta
Nobelio premija.

pastogė
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Vaikus pakeitė žmonės su negalia

Globotiniai su užimtumo specialiste karpė širdutes Valentino dienai.

Burbiškio grupinio gyvenimo namų globotiniams pasisekė, kad
juose slaugytoja dirba Burbiškio kaimo bendruomenės pirmininkė Rita Titenienė.
(Atkelta iš 1 p.)
Pažintį su Burbiškiu neatsitiktinai
pradėjau nuo grupinio gyvenimo
namų filialo. Mat juose slaugytoja
dirba Burbiškio bendruomenės pirmininkė Rita Titenienė, tačiau mane
pasitiko šių namų socialinė darbuotoja Žydrė Žarskuvienė. Pasak jos,
už Europos regioninės plėtros fondo
lėšas rekonstruoto buvusio vaikų
darželio (Anykščių socialinės globos
namų direktorė Jolita Gečienė patikslino, kad 2014 m. įgyvendinto projek-

to vertė 1 832 519 litų, arba 530 734
eurų) patalpos pritaikytos gyventi 20
žmonių, kurie turi psichinę negalią.
Įrengti gyvenamieji kambariai, asmens higienos patalpos, valgomasis.
Už projekto lėšas buvo nupirkti
baldai, kompiuteriai, buitinė ir vaizdo
įranga. „Grupinio gyvenimo namų
filiale dabar gyvena 19 žmonių, visi
- iš Anykščių rajono, - pastebėjo Ž.
Žarskuvienė, paminėjusi, kad su gyventojais dirba per dešimtį darbuotojų, – patalpos pritaikytos taip, kad

Reimondas po pasaulį keliauja internetu.

aplinka būtų kiek įmanoma artimesnė namų sąlygoms. Kambariuose
globotiniai gyvena po vieną arba du.
„Negaunantys jokių išmokų išlaikomi visiškai, iš gaunančių išmokas
80 procentų pinigų išskaičiuojama
išlaikymui, o 20 proc. globotiniai gali
išleisti savo nuožiūra. Dalis šiuos pinigus išleidžia rūkalams, nors pastate
rūkyti griežtai draudžiama. Beje, globotiniai paskiepyti nuo gripo ir kol
kas nė vienas šia epidemine liga nesirgo. Vyriausiajai globotinei Onutei
jau 81–eri, o Gintaras dar tik 26–ąjį
gimtadienį atšventė.
Mes siekiame, kad namų gyventojai bendrautų su vietos gyventojais,
įveiktų socialinę atskirtį ir integruotųsi į kaimo bendruomenę“,- pasakojo
Ž. Žarskuvienė. Beje, Ž. Žarskuvienė
groja akordeonu, o dalis globotinių
labai mėgsta dainuoti.
Šiems namams ir jų gyventojams
išties pasisekė, nes slaugytoja juose
nuo 2015–ųjų spalio dirba Burbiškio
bendruomenės pirmininkė Rita Biliūnaitė - Titenienė. Moteris gyvena
Burbiškyje ir 35 metus dirbo Anykščių ligoninės vaikų ligų skyriuje.
Bendruomenės pirmininkė šiame kaime gimusi ir augusi 6 vaikų
šeimoje, Burbiškio dvare buvusioje
mokykloje mokėsi. Baigusi Utenos
medicinos mokyklą 35 metus dirbo
Anykščių ligoninės vaikų skyriuje.
1990–aisias sukūrė šeimą su gaisrininku Gintautu Titeniu, garsiojo
plaukiko Giedriaus Titenio dėde.
„Kol į tarptautinius vandenis neišplaukė, buvau Giedriaus asmeninė
gydytoja“, - juokėsi moteris. Užaugino dvi dukras Indrę ir Grėtę, kurios dirba „Nykščio“ namuose. „Jos
šį darželį lankė, kurį uždarius, jame
būriavosi jau ne vaikai, bet visokie

asocialai. Tuometinė bendruomenės
pirmininkė Fortūna Rukšienė ir aš su
vyrais stengėmės kiek galima pastatą
išsaugoti nuo niokotojų. Užkaldavome duris, langus. Tačiau nepagalvodavau, kad man teks dirbti tame
pačiame darželyje, kurį lankė mano
dukros“, - sakė moteris.
Pasak R. Titenienės, Burbiškio
bendruomenė vienija penkias dešimtis simbolinį 5 eurų mokestį mokančių narių, tačiau kaimo gyventojai
neskirstomi. „Renginius ir šventes
organizuojame visam kaimui neišskiriant ir šių namų gyventojų, - sakė R.
Titenienė, prisiminusi, kaip per vieną
koncertą kultūros namuose vienas
globotinis atėjo į sceną ir norėjo prisijungti prie dainuojančių meno saviveiklininkų . – Kultūros namai čia pat,
juose veikia ir biblioteka. Va, kelias
dienas nedirbo, tai kai kurie jau teiravosi, kodėl, kada pradės dirbti. Mes
pagal galimybes lankome kultūrinius
renginius Anykščiuose, ypač nemokamus. Pasiekiame ir Vilnių. Dalis
mūsiškių yra buvę Valdovų rūmuose,
klasikinės muzikos koncertuose. Gyventojai laukia renginių, nes tai jiems
praskaidrina kasdienybę. Jie juk laisvi
žmonės, nueina į parduotuvę, kartais
kokiai močiutei sukrauna malkas ar
kokį darbelį nudirba. Tačiau alkoholis mūsų namų gyventojams tabu, tad
atsilygindami gyventojai gali arbata,
kava ar kokiu saldėsiu pavaišinti“.
Bendruomenės pirmininkė džiaugėsi, kad pagaliau užvėrė duris privati
parduotuvė, vietinių vadinta girdykla,
kurioje buvo pardavinėjamas pigus
pilstomas, „mole“ vadinamas alus. Ją
įsigijo UAB „Žiburys“ ir gyventojai
tikisi geros parduotuvės, į kurią, pasak R. Titenienės, „šūdinais batais iš
fermos“ užeiti nebus galima. Su ben-

druomenės pirmininke prisiminėme
ir vieną „Anykštoje“ aprašytą herojų,
kuris dėl to, kad gautų pašalpą, nusikirto sau ranką. Prieš 6 ar 7 metus
palaidojęs motiną, tas vyras dabar gyvena vienas ir už gaunamas pašalpas
jam dabar tenka atidirbti viena ranka,
tačiau savo likimu mandagus vyras
aplinkiniams nesiskundžia...
Bet sugrįžkime pas grupinio gyvenimo namų filialo gyventojus. Pasirodo, jie švenčia gimtadienius, vardadienius, o štai mano lankymosi dieną
su užimtumo specialistėmis jau karpė
širdutes Valentino dienai, mat ir tarp
jų vienas tuo vardu esąs.
Nepaisant jaukios aplinkos, buities
be rūpesčių ir dėmesingų darbuotojų,
jie visgi pasiilgsta artimųjų ir apspinta
kiekvieną svečią, nori bendrauti. Taigi ir mane jie vedėsi į savo kambarius
norėjo parodyti, kaip gyvena. Viena
šnekiausių iš Traupio seniūnijos čia
patekusi Ona rodė ir apipasakojo
gausybę poilsio kambarį puošiančių
darbelių iš popieriaus, rudeninių lapų,
sagučių. Moteris, gimusi Trakuose,
gyvenusi Kaune, o dabar jaučiasi primiršta artimųjų, nes, pasak jos, jie užsienyje. Ne toks kalbus buvo po pasaulį internetu keliaujantis Reimondas.
Jaukius savo kambarėlius aprodė
Laimutė iš Didžiakaimio, Stefa iš
Senųjų Elmininkų. Moterys laukia
pavasario, tuomet pradės sodinti pomidorus, agurkus, gėles. Augalėliais
sužaliuos kambarių palangės, o vėliau juos persodins šiltnamyje. Na, o
vyrai dar pasvajoja rūsyje įrengti medžio dirbtuvėles.
Sakyčiau, kad geri šie namai, tačiau atsisveikinus vis dėlto kirbėjo
mintis, kad būtų kur kas linksmiau,
jeigu šiuose namuose krykštautų dvi
dešimtys šio kaimo mažylių...

užjaučia

Zitai GAVĖNIENEI
Skaudžios netekties valandą, mirus brangiam vyrui,
priimkite nuoširdžią mūsų
užuojautą.
Lietuvos Respublikos
teisėjų asociacija

Mirus Jonui Gavėniui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną, sūnų, artimuosius ir liūdime kartu.
Kaimynai

Nuoširdi užuojauta Jono
Gavėnio šeimai ir artimiesiems, netekus garbingo medžiotojo.
Liūdi medžiotojų klubo
“Debeikiai” nariai

Nuoširdžiai
užjaučiame
Anykščių rajono teismo teisėją Zitą GAVĖNIENĘ dėl
brangaus vyro mirties.

Stefa džiaugiasi savo portretu, kurį padarė šiuos namus aplankęs „Help portrait“ bendrovės fotografas.

„Anykštos“ redakcija

Laimutė iš Didžiakaimio gyvena su kiškiu.

Autoriaus nuotr.

PASTABOS PARAŠTĖSE
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Karas, kuris jau nebe toks...

Leonas ALESIONKA
Kai pagalvoji, kiek vargo mūsų protėviai, kadaise gindamiesi nuo priešų
arba patys tais priešais kam nors tapdami, net negera darosi. Įsigyti gerus
šarvus kokiais nors žečpospolitiniais
laikais kainavo maždaug tiek, kiek
dabar geras mersedesas. O dar jei ne
pėsčias nori į karą eiti, jei ne ant kuino
joti, tada geram žirgui su balnu klok
dar antra tiek. Tai kaimo bernui belikdavo ietį arba medines šakes į rankas,
vyžas ant kojų ir pirmyn.
Kad kitą nužudyčiau, o pats likčiau
gyvas ne tik gerus bicepsus ir pilvo
presą reikėdavo turėti. Visokiausius
karinio susirikiavimo būdus reikėjo
žinoti, o vadams juos mūšyje tinkamai
panaudoti, kariams vadų nurodymus
mokėti įvykdyti. Štai, pavyzdžiui,
Teutonų ordinas visada karius rikiuodavo smailu trikampiu ir šitas pleištas,
rusų karių pramintas „kiaule“, jiems
dažnai padėdavo priešininkus nugalėti.
Taip jie karą pradėjo ir ant Čiudo ežero
ledo, pavasarį surikiavę 10-12 tūkstančių riterių su sunkiais šarvais, arkliais
ir ginklais. Neišradingai, kaip visada,
„kiaule“, balandžio 5 d. rytą puolė. O
Aleksandras Nevskis savo 15-17 tūkstančių karių surikiavo kitaip, nei patys
rusai buvo įpratę. Prieš „teutonišką
kiaulę“ pastatė lengvai ginkluotus,
pėsčius ir negausius karius, o pagrindines pajėgas paslėpė iš šonų - flangų.
Šarvuoti teutonai ant savo stambių
(frizai ir kitokios sunkiosios veislės)
arklių, šarvuoti ir gerai ginkluoti, puolė
„kiaule“. O tada į šonus kad gavo nuo
rusų! Čiudo ežero ledas jau plonas
buvęs... Tūkstančiai teutonų riterių
ne tik buvo kardais užkapoti, strėlėmis
ir ietimis perverti ant ledo, bet įlūžo ir
nugarmėjo su savo žirgais po ledu. Va
tau ir stagnacinė rikiuotė!
Kadangi nesu karo specialistas,
tai neaprašinėsiu, kaip rikiavosi, kaip
ginklavosi kryžiuočiai, kalavijuočiai,
mongolai - totoriai. Net nežinau, pėsti ar ant žemaitukų jojo Algirdo kariai
į Maskvą vien tik tam, kad Didysis
kunigaikštis kardu (o gal kuoka?)
padaužytų į prieš jo nosį užtrenktus
Kremliaus vartus. Taip man mokytoja
mokykloje aiškino. Padaužė, apsisuko
ir namo! Į Vilnių, jei tiesiai, tai 791
km, o jei keliais - 956 km. Nieko sau
„Lietuvos, Rusijos, Žemaičių ir kitų“
valstybės valdovui Algirdui turistinė
kelionė… Aaa, gal čia jis taip apsikrikštyti stačiatikiu Maskvon keliavo
ir ten apsikrikštijo? Gal žmonos iš
caro Ivano Rūsčiojo dukterų išsirinkti ir į Vilnių parsivežti vyko? Tiek to.
Mes apie rikiuotes juk pradėjome.
Strategijas, taktikas ir metodikas, kaip

horoskopas

AVINAS. Seksis tvarkyti ūkinius,
buitinius reikalus. Tikėtinas šeimos
materialinės padėties įvertinimas, pajamų ir išlaidų planavimas. Stenkitės
harmoningai praleisti šią dieną. Jei
būsite pernelyg reiklūs arba svaidysite piktus žodžius, vakaras apkars.
JAUTIS. Seksis įgyvendinti komercinius, reklamos tikslus. Galite
pasipelnyti iš informacijos teikimo,
mokymo. Galbūt įdomų ryšį užmegsite internetu arba gausite svarbų pranešimą. Atsargiai kelyje ir su technika - gresia avarijos.
DVYNIAI. Būsite išlaidūs ir dos-

dabar vadinama. Viskas tobulėjo. O draugauja, su prezidentu V. Putinu vis
jau ginklai kokias aukštumas pasiekė! normaliau susikalba. Negerai...
Neleisk kaimynui gerai gyventi, neO tos sankcijos, matyt, veikia, jei
leisk stiprėti, pulk! Pakenk! Nuniokok taikomos ant „biednesnių“ valstybių
ir ilgiems metams nusilpnink. Napole- sprando. Štai pabandė JAV ir jos vasalai
onas dar ant arklių į Maskvą jojo. Kai- ES taikyti sankcijas Rusijai. Pakenkė?
zerio vokiečiai irgi arkliais haubicas Manau, kad taip. Ar labai? Kaip ir ne.
per Pirmąjį pasaulinį karą vilko Rusiją Mat paaiškėjo, kad rusai jau gana atsipulti. Milijonus gyvybių dėl kažkokio gavę po visokių perestroikinių krizių ir
princo pražudė! Hitleris jau važiavo pajėgūs kirsti atgal. Štai Vengrija, kaip
Guderiano tankais, traukiniais dundėjo teigia jos užsienio reikalų ministras Peir lėktuvais skrido. Užmušk, sunaikink ter Szijjártó, prarado per tas sankcijas
krematoriumuose ištisas tautas, su- 6,5 milijardo (!) JAV dolerių. Jei visas
griauk ekonomikas, užimk teritorijas, Vengrijos eksportas sudaro 90 milijarvergais paversk, plėšk, vagimi tapk. dų dolerių, tai praradimas, nutrūkus
Nugalėjusių niekas neteisia!!! Nacis- prekybai su Rusija, gana skaudus. To
tinės propagandos įdurninti vokiečiai, negana – dėl ES ir kanclerės A.Merkel
kaip ir italai, kaip ir Franko ispanai politikos klaidų, į ES gali atvykti dar
visą Europą dar taip nesenai trypė fa- papildomai 35 milijonai pabėgėlių.
šistų karo batais. Pamiršome? Jau net Vengrai apie JAV sugalvotų ir ES primestų antirusiškų sankcijų žalą kalba
„Mein kampf“ iš naujo platiname!
Į XXI amžių atėjome jau lyg ir proto ne vieni. Ir Prancūzai, ir Vokietijos
įsigiję, žaizdas užsilaižę, karus ir poka- verslininkai, ir Italai, ir Čekai nebenori
rius atlaikę. Na, jei nesugebėjote jūs, kenkti savo valstybės ekonomikai dėl
ponai anglosaksai, germanai ir nor- nevykusios B.Obamos ir ES lyderių
manai, didžiausio savo tikslo - sutrypti vykdytos politikos. Laukiama, kaip
Rusijos - pasiekti, tai gal jau gana? Gal pasuks pasaulio politikos ratą naujagana karine prievarta kišti kitoms tau- sis JAV prezidentas D.Trampas. Jei
toms, kitokioms kultūroms, kitokioms JAV ir Rusijos santykiai normalizuosis, ne kur dėsis
religijoms savas
...Europa bunda ir jau pa- ir ES. Juolab kad
neva „demokratines vertybes“. keis savo atsilikusius nuo pa- Didžioji Britanija
Tik kvaištelėjęs saulio laiko prezidentus bei laiku „išsibreksitidurnius, aptingukanclerius į tuos, kurie bus no“ iš skęstančio
laivo - iš vis lasiems ir sotiems
vasalams prita- pasiruošę ir pajėgūs permai- biau slopstančios
ir
braškančios
riant, gali imtis noms...
ES.
Prancūzija
„pasaulio žandaro“ vaidmens ir primetinėti kitiems išsirinks naują prezidentą, Vokietija,
savo valią. Nepaklusite, nenusilenk- ko gero, naują kanclerį, Nyderlandai
site, neleisite plėšti jūsų gamtos turtų, ir Lenkija taip pat turi ką Briuseliui
netapsite liokajais – še jums „spalvotas griežtai pasakyti.
Nors iš inercijos dar Krymo atsisir rožių revoliucijas“, springsite nuo
„arabiškų pavasarių“! Nužudysime kyrimas nuo perversmininkų valdžios
jūsų prezidentus, nuversime teisėtas Kijeve bandomas vadinti aneksija ir
valdžias, sugriausime ekonomikas, at- naiviai reikalaujama jį grąžinti, SNO
plėšime teritorijų dalis. Nes mums, ga- Saugumo tarybos posėdyje tiesiai į
lingiems, nereikalingi draugai. Mums akis kai kurioms valstybėms išsakyti
reikalingi klusnūs vasalai. Neturėk kitų tokie faktai: „Prieš kalbant apie „atdievų, tiktai mane vieną! Girdėta? Ir imtą Krymą“, tegu Didžioji Britanija
vis dėlto laikai, atsiradus ir ištobulėjus gražina Argentinai Folklendų salas, isbranduoliniam ginklui, keičiasi. Chi- panams Gibraltarą, dalį Kipro, Čagoso
rosimos ir Nagasakio bombų nebemė- archipelagą Indijos vandenyne. Tada
tome. Mes gi demokratiški, modernūs, jūsų sąžinė būsianti galbūt švaresnė ir
geri. Mes jus sankcijomis! Sankcijos jūs galėsite samprotauti ir kitomis teIrakui baigėsi nesibaigiančiu karu. Už momis“, - taip kirtęs posėdyje Rusijos
ką sankcijos Iranui? Ogi pasiuntė jų pasiuntinys SNO V.Čiurkinas. „KryAjatola Chomeinis JAV lauk, išvadino mo liaudis visiškai apsisprendusi iš„amerikosus“ paskutiniais žodžiais, iš- reiškė savo valią referendume“. Kaip ir
vijo britų ir JAV statytinį šachą Reza lietuviai, prieš išeidami iš TSRS. Kaip
Pechlevi! Išvijo? Atkeršysim! Štai ir albanai, referendumu atsiplėšdami
jums ir sankcijos. Karu Iraną vakarai nuo Serbijos nemažą Kosovo teritoriją
užpulti, matyt, pabijojo. O jei Iranas iš ir, NATO ginklų ir aviacijos bombartiesų grynina uraną ir turi raketas? Ira- davimų padedami, privertė Serbiją
kas neturėjo nieko, tik su TSRS, kaip nusileisti. Albanams buvo galima. Mat
ir Egiptas, pradėjo draugauti, bet buvo jie ne rusų draugai. Vai kaip gražu,
apkaltintas, sunaikintas, prezidentas kaip demokratiškai žavėjosi NATO,
nužudytas. Libija sudarkyta taip pat už JAV ir ES. Tai kodėl Krymo Respudraugystę su rusais ir už tai, kad tapo blikos gyventojams, kurių daugiau
turtinga valstybe - lydere Afrikoje. Si- kaip 70 procentų sudarė rusai, o kiti 30
rija tebenaikinama, bet, Rusijos pade- procentų taip pat mokėjo ir bendravo
dama, laikosi. Iranas per sankcijas ne- rusų kalba, nevalia? Kaip mes (kaip
sužlugo. Štai jo mokslininkai sukūrė, o latviai ir estai) prisijungėme prie ES,
kariškiai sėkmingai paleido balistinę taip Krymo respublika - prie Rusijos
raketą. Gal būtų ir nieko, bet su Rusija ir viso „Brigs“. Argi Rusijai ir Krymui

taikomi kitokie standartai? Na, manau,
kad tikėti, jog į Sevastopolį bus įsileisti
raketomis ir branduoliniu ginklu ginkluoti NATO laivai, galėjo tik netoliaregiai ir naivūs politikai. Pamenu, kaip
Vakarai draskė buvusią Jugoslaviją,
kurdami nacionalines tragedijas, tautų
genocidą ir žudynes. Tokias kaip prie
Srebrenicos Balkanuose. Rusija tada
Vakarus perspėjo: nesielkite šitaip,
neatplėšinėkite nuo Serbijos Kosovo
teritorijos su serbams brangiais istoriniais, kultūriniais ir religiniais centrais,
su šventyklomis! Jūs sukursite precendentus kituose kraštuose, atidarysite
Pandoros skrynią. Bet TSRS byrėjo,
o Rusija, smaugiama perestroikos ir
krizių, buvo silpna, armija sudarkyta,
nusilpninta, kas į tokią valstybę kreips
dėmesį? Pastūmei alkūne ir rusas pasitraukia. Pastūmė. Pandoros skrynia
atsivėrė Gruzijoje, kurioje per primestą „Rožių revoliuciją“ prezidentu pastatytas provakarietiškas veikėjas Michailas Saakašvilis tankais ir „gradais“
žudė osetinus, abchazus. Griuvėsiai
ir dabar tebėra... Mauras savo darbą
atliko. Permestas į Ukrainą Odesos
gubernatoriumi „originalas“ irgi nepritapo. Į Gruziją grįžti nebegali, kas jį
bepriglaus? Kam reikalingas „dėvėtas
politinis prezervatyvas“? Pandoros
skrynia atverta Ukrainoje. Ir mes ten
nagus prikišę. Donecko ir Luhansko
žmonės taip pat balsavo referendumuose ir aiškiai pasakė, kad su Kijevo
„maidanutais“ Banderos garbintojais,
t.y. su tokiais, kaip „Dešinysis sektorius“ (ir jo stilizuotomis svastikomis),
su tokiais kaip „Aidaras“(ir jo SS raidėmis ant uniformų), jie kartu gyventi
nenori. Argi nedemokratiška? Nejaugi
negražu? Kodėl jiems negalima? Kodėl jie tankais trypiami ir dabar? Kodėl
jie pravardžiuojami separatistais? Kodėl liejamas net jų vaikų kraujas? Todėl, kad ne Kosovo albanai? Štai JAV
judėjimo „Yes California“ prezidentas
Luisas Džei Marinellis yra pareiškęs,
kad nuo JAV pagal Krymo scenarijų
nori atsiskirti Kaliformija. Kas kitas
panorės? Aliaska?
Nekantriai laukiu, kada prezidentas
Donaldas Trampas suvaldys situaciją
JAV, kada perlauš sustabarėjusį savų
amerikiečių, kaip ir visų kitų pasipūtusių vakariečių, mąstymą ir atsisakys
pasaulio žandaro vaidmens. Atrodo,
kad Europa bunda ir jau pakeis savo
atsilikusius nuo pasaulio laiko prezidentus bei kanclerius į tuos, kurie bus
pasiruošę ir pajėgūs permainoms. Nes
taip, kaip buvo, tęstis jau nebegali! Ir
tai yra žymiai svarbiau, negu vietiniai
Karbauskio ir mūsų Gretutės nuotykiai,
negu liberalo Luko noras tapti Seimo
nariu, negu provinciniai skandaliukai
savivaldybėje, negu išraunami nebestatomos „Mindaugo“ pseudopilies
pamatų poliai, negu šiukšlių išvežimo
ar šildymo tarifai, negu išsilakstančių
iš nykstančios Lietuvos valstybės tautiečių problemos. Svarbiau, nes karas,
kuris pasaulyje vėl vyksta, jau nebe
toks !

nūs. Tačiau gali būti, kad bręsta aplinkybės, apie kurias nė nenumanote.
Apdairiau elkitės su turtu, pinigais,
venkite rizikos. Veikite labai atsakingai, jei užsiimate nuosavu verslu ar
tvarkote nuosavybės reikalus.
VĖŽYS. Tikriausiai pajusite nenumaldomą komforto poreikį. Ieškosite
galimybių lengvai pralobti. Vakarop
tapsite impulsyvūs ir neatsargūs. Galite išprovokuoti konfliktus arba nelaimingus atsitikimus. Nepraraskite
savikontrolės.
LIŪTAS. Turėsite gražių iliuzijų,
kurios tikriausiai išsisklaidys kaip rūkas. Jeigu siekiate karjeros, gali tekti

gali būti kelionių, studijų klausimai.
Galimi netikėti kontaktai, svarbūs
pranešimai. Susimąstysite apie gyvenimo prasmę, karminius ryšius,
filosofines tiesas. Vakare pasistenkite
elgtis taip, kad nekiltų konfliktų, avarijų.
ŠAULYS. Tikriausiai teks mokėti
mokesčius ar baudas, grąžinti skolas.
Galbūt kils įtampa dėl įsiskolinimo,
nesumokėto atlygio. Ieškosite kitų
žmonių paramos arba supratimo.
OŽIARAGIS. Gali pasireikšti
didelis emocionalumas, polinkis dramatizuoti. Jeigu kažkas nepavyks ar
nesusivaldysite, suimkite save į ran-

patirti slaptas intrigas, šmeižtą ir kitokius klastingus išpuolius.
MERGELĖ. Parodysite daugiau
iniciatyvos ir valios, siekdami įgyvendinti savo sumanymus. Kažkokio
postūmio galite tikėtis iš pažįstamų
ir draugų. Galite rasti ir naujų reikalingų ryšių, galbūt vakarinio renginio
metu.
SVARSTYKLĖS. Stengsitės laimėti ambicijų karą. Dėl jūsų impulsyvumo, nekantrumo gali nutrūkti
reikalingos derybos. Gali tekti prisiimti atsakomybę už dalykinių reikalų
eigą ar komplikacijas.
SKORPIONAS. Labai aktualūs

kampas

Apie toleranciją

Linas BITVINSKAS
Kas iš tiesų yra politkorektiškumas ir vadinamoji tolerancija, parodė įvykiai JAV. Šiuos terminus
metai iš metų stengiasi įsprausti
į žmonių galvas politikai, stengdamiesi įrodyti, kad tai, ką jūs
matote , nėra tai, ką matote. Politkorektiškumas reikalauja „pozityvios diskriminacijos“, iškeldamas
gėjų ir lesbiečių teises virš kitų,
draudžia vadinti islamo teroristus
islamo teroristais, o tai, kas yra
Vakarų civilizacijos pagrindas,
turi būti niekinama ir uždraudžiama, kad esą nepažeistų kitų teisių
ir t.t. Tose pačiose universitetuose
įvedė kvotas pagal odos spalvą, o
netradicinė seksualinė orientacija
tapo pliusu prie egzaminų balo.
Kitaip sakant, politkorektiškumas
ir vadinamoji tolerancija tapo totalios prievartos priemone, naikinanti kitaip galvojančius.
Lietuvos žiniasklaida nepraneša, kaip šiomis dienomis JAV
prestižiniame Berklio universitete kilo progresyvaus demokratinio jaunimo maištas. Studentai
mušė savo politinius oponentus,
padeginėjo pastatus, puolė policiją ir žurnalistus.
Isterija kilo, kai universitete
kalbą sakyti turėjo konservatyvaus portalo „Breitbart“ pranešėjas Mailo Janpolasas. Jo pasisakymo tema – prieš įsigalėjusį
politkorektiškumą „Dangerous
F****t Tour”.
Paradoksalu, kad šimtai politkorektiškųjų studentų, vos suuodę, kad kažkas gali išsakyti ne
tokią nuomonę, statė barikadas,
puolė policiją ir padeginėjo pastatus.
Pranešėją teko evakuoti. Vienas iš Berlio universitete dirbančių respublikonų Maikas Raitas
įvertino padėtį: „Štai taip atrodo
tolerancija šiandien Berklio universitete. Labai liūdna”.
Beje, keletas transliacijų iš
universiteto buvo nutrauktos, nes
politkorektiškieji ir tolerantiškieji
studentai užpuolė ir operatorius.
Taigi, politikų garbinamas politkorektiškumas ir vadinamoji
tolerancija yra tik mitas, kurį stumia ypač netolerantiškas ideologų sluoksnis. Man tai primena tai,
kaip Tarybų Sąjunga kovojo už
darbininkų teises – kova buvo, o
darbininkai tų teisių ir neturėjo.
kas ir sugebėkite atsiprašyti, ištaisyti
nesusipratimą.
VANDENIS. Nesunkiai susidorosite su darbais. Gali nustebinti ypatingas kolegų dėmesys. Pasistenkite
nekonfliktuoti dėl smulkmenų. Pasisaugokite gamybinių traumų, laikykitės technikos eksploatavimo bei
eismo taisyklių.
ŽUVYS. Žada įvairias peripetijas
asmeninių santykių srityje. Jei skirsite
daug dėmesio tiems, su kuriais norite
labiau suartėti, savo tikslą nesunkiai
pasieksite. Tačiau vargu ar sugebėsite įžvelgti asistuojančio žmogaus
tikruosius ketinimus.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius, seną buitinę techniką
ir elektroninę įrangą. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Žemę visoje Lietuvoje. Gali būti:
apleista, su mišku, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iškarto.
Tel. (8-671) 08059.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Mišką su žeme arba išsikirsti.
Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Automobiliai
Brangiai ir skubiai - automobilius,
mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

įvairūs
Rastas raktų ryšulys.
Tel. (8-629) 63873.

Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Gyvuliai
Atjunkytus mėsinius buliukus nuo
5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   
Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
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Be tarpininkų arklius, karves
(1,20 Eur/kg), telyčias (1,35 Eur/
kg), bulius (1,50 Eur/kg).
Tel. (8-622) 09326.
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.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

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

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

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys išsiveža.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.

parduoda
Kuras

Nebrangiai mūrija krosnis ir židinius. Valo krosnis ir kaminus.
Pjauna malkas.
Tel. (8-676) 01382.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža
miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
(8-617) 20473.

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

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, montavimas. Pristatomi
kaminai.
Tel.: (8-656) 24531,
8-672) 15590.

Lapuočių medienos atraižas pakais. Supjautos, yra sausų.
Tel.: (8-622) 44850, (8-609) 91007.

Sąžiningas, mandagus meistras
profesionaliai ir greitai su garantija
taiso skalbimo mašinas, indaploves,
virykles bei kitą techniką. Važiuoja į
rajonus.
Tel. (8-658) 05546.

Valo krosnis ir kaminus, juos
remontuoja. Dažo, tapetuoja
kambarius.
Tel. (8-600) 81264.

Vasario 17 d. į Anykščius atvyksta angiochirurgas E. Vitkus iš
Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacientams, sergantiems
● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų.
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti nuo 16 iki 18 val. Tel. (8-698) 33 653
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2017-02-17 11.00 val. atliks kadastrinius matavimus sklypams, proj. Nr. 381-1-1, 381-1-2 esančių Nemeirių k., Viešintų sen., Anykščių r. sav. Kviečiame dalyvauti ribų
ženklinime gretimo žemės sklypo kad. Nr. 3484/0004:396 savininkus.
Kontaktinė informacija: Maironio g. 4, Utena LT-28241, tel. (8-611) 30630,
kristina.zamblauskaite@vzf.lt

gimė

Tėja DAMAŠEVIČIŪTĖ, gimusi 01 31

TELELOTO Žaidimas nr. 1087 Žaidimo data: 2017-02-05
Skaičiai: 74 40 25 60 56 23 03 46 37 18 24 21 50 59 19 69 61 48 53 66 33 64 58
75 65 67 01 14 15 63 28 35 04 54 44 52 55 51 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 07 49 12
20 73 57 08 43 47 39 72 38 41 09 10 (visa lentelė)
Papildomi prizai 0341679 100 Eur 0244209 2000 Eur 023*491 600 Eur 0471914 7000 Eur
0262323 Automobilis “VW Passat” 045*698 Pakvietimas į TV studiją 042*643 Pakvietimas į TV
studiją 033*914 Pakvietimas į TV studiją 031*549 Pakvietimas į TV studiją

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-608) 01085.

NEMOKAMAI išsikerta ir išsiveža peraugusius krūmus, beverčius medžius iš žemės ūkio
paskirties žemių, pamiškių, griovių (plotas nuo 1,5 ha).
Tel. (8-601) 30865.

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

iki 2 mėn. auginimui.
Moka PVM. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Nebrangiai juodalksnio malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

Buitinės technikos remontas

PERKA VERŠELIUS

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Įmonė teikia paskolas už užstatą. Nereikalauja rodyti pajamų. Atvyksta į namus.
Tel. (8-673) 19696.

Brangiai perka, nuomojasi žemės ūkio paskirties žemę Kurklių,
Skiemonių, Debeikių, Kavarsko apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.

Dainiaus firma

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

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

Paslaugos

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

Parduoda malkas nuo 25 Eur/kub.
m. Minimalus kiekis 20 kub. m. Perka
mišką.
Tel. (8-601) 30865.
Kita
Kviečius, miežius, avižas, žirnius,
kukurūzus, grikius, įvairius pašarinius
miltus, sėlenas. Greitai atveža. Tel.:
(8-611) 47343, (8-680) 96778.
Amonio salietrą, azofoską, sulfatą,
kompleksines trąšas. Pristato, išrašo
sąskaitas.
Tel. (8-605) 49513.

Anykščių rajono savivaldybė skelbia
Anykščių rajono savivaldybės 2017
metų biudžeto projektą.
Nuo vasario 8 d. jį galite rasti internetiniame tinklalapyje www.
anyksciai.lt. Gyventojai ar juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus gali pateikti iki 2017 m. vasario 16 d. elektroniniu paštu
danuta.gruzinskiene@anyksciai.lt arba tel. (8 381) 5 80 86.

2016 m. vasario 23 d. 10 val. šaukiamas Anykščių
rajono savivaldybės tarybos 25-asis posėdis.
Tarybos posėdis vyks Anykščių rajono savivaldybės salėje.

Komitetų posėdžiai vyks:
2017 m. vasario 21 d. (antradienį).
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto –
				
10 val. I a. 108 kab.
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto –
				
11 val. II a. 206 kab.
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto –
				
13 val. I a. 108 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto –
				
15 val. III a. 304 kab.
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

siūlo darbą
Žemės ūkio bendrovei reikalingi
mechanizatoriai.
Tel. (8-659) 04065 .
UAB „BLEIRAS LOGISTICS“
IEŠKO AUTOVEŽIŲ
VAIRUOTOJŲ!!!
Įmonė siūlo:
*Neturintiems CE kategorijos
ir 95 kodo-APMOKAME vairavimo kursus!!!
*Neturinčius vairavimo patirties – APMOKOME!!!
Tel. +370 65520003.
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vardadieniai
šiandien
Ričardas, Vildaugas, Jomantė, Romualdas, Vilgirdas, Vilgirdė.
vasario 8 d.
Aldona, Jeronimas, Dromantas, Daugvilė, Saliamonas.
vasario 9 d.
Apolonija, Marijus, Joviltas,
Algė, Erikas, Polė, Erika.
vasario 10 d.
Skolastika, Girvydas, Vydgailė,
Gabrielius, Elvyra, Skolė.

mėnulis
vasario 7-9 priešpilnis.
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redaktorei nežinant

Ką Greta Kildišienė
vadina močiute?

Seimo nario mandato atsisakiusi Greta Kildišienė jau prasidėjus
skandalui dėl automobilio, kurį
ji nuomojosi iš „Agrokoncerno“,
lankėsi Svėdasuose, Vaitkūnuose
ir Grikiapeliuose. Tuoj po jos viešnagės Svėdasų seniūnijoje LNT
televizija nufilmavo „Nuo... Iki“
laidą apie G. Kildišienę. Dabar
jau buvusi Seimo narė televizijoje
džiaugėsi, kad svėdasiškiai ją ypač
šiltai priėmė. „Žmonės mane labai
palaikė. Nepaisant to, kad žiniasklaida mums lindo į veidus, močiutės man vos ne rankas bučiavo
ir dėkojo, sakydamos, kad jūs esat
pirma Seimo narė per dvidešimt
penkerius metus, kuri atvažiavo
pas mus po rinkimų. Ir tai yra tai,
ko aš siekiu“, – laidoje „Nuo... Iki“
kalbėjo G. Kildišienė.

sprintas
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Biatlonas. Čekijoje vykstančiame atvirame Europos jaunimo
(1996 metais gimę ir jaunesni)
biatlono čempionate startuoja du
anykštėnai. Vaikinų 10 km sprinto
lenktynėse šeštadienį Linas Banys
užėmė 59-ąją vietą iš 122 dalyvių.
Nugalėjo kartą šaudykloje suklydęs rusas Nikita Poršnevas – 27
min. 26,8 sek. Be klaidų šaudęs
18-metis L. Banys nugalėtojui pralaimėjo 3 min. 19,7 sek. Merginų
7,5 km sprinto lenktynėse 20-metė
Kotryna Vitkūnaitė užėmė 68-ąją
vietą. Lenktynėse dalyvavo 108
biatlonininkės.
Krepšinis. Praėjusį savaitgalį
Anykščių rajono krepšinio pirmenybių rezultatai: KKSC (A.Butkys

Priminsime, kad Seimo narės
mandato G. Kildišienė atsisakė po
to, kai išaiškėjo, jog prieš dešimtmetį ji yra apvogusi įmonę, kurioje dirbo. Svėdasuose ir Vaitkūnuose per G. Kildišienės viešnagę
lankėsi ir „Anykštos“ žurnalistas.
Matėme, jog politikę susitikimuose su rinkėjais lydėjo
Anykščių mero Kęstučio Tubio
patarėjas Donaldas Vaičiūnas.
O Svėdasuose ją pasitiko ir pats
meras K. Tubis. Tikėtina, kad
meras žaviai politikei pabučiavo
ranką. Ir nieko čia blogo. Gražu.
Juk meras tada dar nežinojo apie
bučiuojamos rankos santykį su
svetimais pinigais. Kita vertus,
meras net negalėjo įtarti, kad G.
Kildišienė jį per televiziją pavadins močiute...
25, G. Dubauskas 10, R.Pavilanskas
10, D.Kiela 9 tšk.) – „Patriotai“
(V.Žalatkovas 24, M.Gražys18,
P.Kisielius 11 tšk.) 67:63, „Taifūnas“ (T. Jodelis po 30, E.Sriubas
16, D. Vanagas 10 tšk.) – „Troškūnai“ (T.Urbonas 19,T.Sniceris 11,
V.Peleckas 10 tšk.) 71:67, „Cosmos“ (G. Šniaukštas 25, Ž. Žiukas
17, J.Banys 12 tšk.) – „Patriotai“
(V. Žalatkovas 23, J. Juknevičius
11, M. Gražys 10 tšk.) 74:59,
„Svėdasai“ (P. Martinonis 28, P.
Kiaušas 22, I.Gutmanas 8 tšk.) –
„Kavarskas“ (T.Laurinavičius 24,
A.Kvietkauskas 13, A. Pauliukevičius 7 tšk.) 73:67,„Švietimas“
(R.Šližys 28, S. Živatkauskas
17, P. Leonavičius 12, V. Kestorius 10 tšk.) – „Liberalai“
(M.Sargūnas 18, E.Bartaševičius

15, M.Tamulevičius 11 tšk.) 75:69,
„Energetinė Statyba“ (D. Juknevičius 30, V. Mačionis 29, N.Vildžius
18 tšk.) – „Policija“ (P.Mėlynis 19,
G.Rudokas ir A.Stasiūnas po 18,
M.Taleišis ir A.Zaicevas po 10tšk.)
93:87 (po pratęsimo). Turnyro
lentelė: 1. „Taifūnas“ 7-1 (+73),
2. „Švietimas“ 6-1 (+66), 3. „Cosmos“ 6-2 (+88), 4. „Svėdasai“ 5-2
(+68), 5. „Troškūnai“ 5-3 (+11),
6. „Liberalai“ 4-4 (+120), 7. „Kavarskas“ 3-5 (+44), 8. „Energetinė
Statyba“ 3-5 (-48), 9. KKSC 3-5
(-57), 10. „Policija“ 1-7 (-164), 11.
„Patriotai“ 0-8 (-199).
Imtynės. Šeštadienį Anykščių
laisvalaikio ir pramogų centre
„Nykščio namai“ vyko aštuntasis komandinis imtynių turnyras,
skirtas pirmajam imtynių klubo

„Ąžuolas“ pirmininkui Vytautui
Šidlauskui atminti. Anykščių komanda: Mangirdas Brazdžiūnas,
Naglis Repečka, Mantas Vilys, Kipras Puikis, Valius Kavaliauskas,
Armandas Zabiela, Aivaras Stanislavas, Kipras Gvozdas, Evaldas
Žibutis ir Karolis Varnas - užėmė
trečiąją vietą. Nugalėtojais tapo
vilniečiai. Moterų imtynių turnyre
kovojo 38 sportininkės. Nugalėtojomis savo svorio kategorijose tapo
anykštėnės Saulė Domanskytė (28
kg), Daiva Tamašauskaitė (58 kg)
ir Greta Čeponytė ( + 70 kg). Sidabro medalius savo svorio kategorijose laimėjo anykštėnės Rimgailė
Čeponytė, Anelė Kavaliauskaitė,
bronzos - Ieva Grigaliūnaitė, Vytautė Tamašauskaitė bei Viktorija
Buinauskaitė.

Aukštaitijos pirkėjams – rekordinės nuolaidos
Kol įvairiose parduotuvėse siaučia sezono išpardavimai, dažnas gali pasimesti ką ir kada pirkti, mat prekių ir nuolaidų – gausybė.
Negana to, verta nepamiršti, kad nenumaldomai artėja Valentino diena, kuomet tenka paskutinę minutę sukti galvą ką nupirkti savo
mylimam žmogui. Viso to galima išvengti. Panevėžiečiams, miesto svečiams ir visos Aukštaitijos pirkėjams verta nepraleisti vieno
didžiausių išpardavimų, kuris vyks jau vasario 11 d.

Karščiausių prekių su didžiausia nuolaida bus galima įsigyti
Panevėžio prekybos ir laisvalaikio centre „Babilonas”. Rekordinis išpardavimas vyks tik vieną
dieną. Prekybos centras užtikrina itin daug nuolaidų pačiose
įvairiausiose parduotuvėse.
Sportuojantiems vertėtų aplankyti „Sports Direct”, nes ten visoms prekėms bus taikoma -20 %,
o „Winner Sport” siūlys net -20-

70 % nuolaidas visoms prekėms.
Ieškantiems drabužių rekomenduojame užsukti į moteriškais laisvalaikio bei darbo rūbais prekiaujančią parduotuvę
„Sidonas”, kuri taikys –20-60 %
visoms prekėms. -20 % visoms
prekėms siūlys ir visai šeimai
drabužius pardavinėjanti „Panda
Shop”, o „Batų kalnas” taikys
iki -50 % nurodytai avalynei.
Prekių vaikams galėsite įsi-

gyti pigiau parduotuvėje „Baby
City”. Ten visoms prekėms bus
taikoma -20 %.
Nuolaidas -40 % lagaminams
bei -30 % rankinėms ir piniginėms taikys ir „Bag city”. Na,
o norintiems pasirūpinti Valentino dienos dovanomis pravartu
užsukti į juvelyrinių dirbinių
parduotuvę „Tomas Gold”, kuri
taikys -10-45 % visoms prekėms
bei grožio priemonių parduotu-

vę „Martina”, kur prekių taip pat
galėsite įsigyti pigiau.
Mylinčius knygas kviečiame į
„Vaga” knygyną, kuriame visas
knygas įsigyti galėsite –10 % pigiau, o leidyklos „Vaga” knygoms
bus taikoma -20 % nuolaida.
Planuojantiems įsigyti naujų
baldų savo būstui vertėtų užsukti
į „Magrės baldus”, kurie taikys
-20 % baldams iš ekspozicijos
ir sandėlio. Nuolaidų rasite ir

baldų bei interjero detalių salone „Berry baldai” bei natūralios
medienos kėdes pardavinėjančioje „Venta”.
Aplankyti išpardavimą būtina ir norintiems įsigyti buitinės
technikos ar elektronikos, mat
„Topo centras” taikys iki -30 %
pažymėtoms prekėms, o buities
elektroninėmis prekėmis prekiaujanti „Gerduva” taikys -25
% nuolaidą visoms prekėms.
Negana to, indų, stalo įrankių
ir virtuvės reikmenų parduotuvė
„Žana” taip pat stebins didžiulėmis nuolaidomis -30 % visoms
prekėms bei papildomą – 10 %
nuolaidą nukainotoms prekėms.
Parduotuvė „Norfa” taip pat
džiugins specialiais pasiūlymais išpardavimo dienos proga:
-30 % buitinei technikai, - 40
% žaislams, -40 % patalynei ir
vonios rankšluosčiams, - 40 %
puodams ir keptuvėms bei dar
daugiau patrauklių pasiūlymų,
kurie galios perkant su „Norfa“
nuolaidų kortele.
Apsipirkus kviečiame užsukti
užkąsti į prekybos centre įsikūrusius restoranus ir kavines, kur
taip pat bus specialių akcijų.
„Forto Dvaras” taikys -20 % didžukuliams ir -40-60 % picoms,
„Čili Pica” -50 % TOP 10 picoms, o „Hesburger” mėsainio
kompleksas kainuos vos 2,75 €.
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