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

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
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Loreta
Graužinienė
rinkimuose
nedalyvaus

Algimantas
DAČIULIS,
anykštėnas, pirmasis Anykščių
rajono meras: „Kartais, kai labai vėlai sužinai, net užuojautą
pareikšti jau yra nebepatogu.“

2 psl.
šiupinys
Pristatymas. Vasario 17 d.
(penktadienį) 17 val. Sakralinio
meno centre vyks Nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureato Valdo Papievio naujos knygos
“Žiebtuvėliai anarchistai” pristatymas ir susitikimas su autoriumi.
Renginį ves rašytojas Liudvikas
Jakimavičius. Renginys nemokamas.

Vasario ramybėje
snaudžianti Žalioji

Neskelbti mirusiųjų sąrašo - absurdas

Lietuvos nepriklausomybės paminklas - 1928 m. pastatytas baltasis koplytstulpis.

5 psl.

3 psl.

Alfrydas Savickas įdarbintas be konkurso,
vidmantas.s@anyksta.lt
sukūrus naują pareigybę
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Rajono Tarybos narys, rajono Tarybos Antikorupcinės
komisijos narys Alfrydas Savickas savivaldybės įmonėje UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“
įdarbintas be konkurso, sukūrus naują pareigybę.
Nuo Darbo partijos į rajono Tarybą patekęs politikas
„Anykštai“ aiškino, kad nesakys, kokios jo pareigos komunaliniame ūkyje, nes neva pasirašė
konfidencialumo sutartį.

Folkloras. Vasario 16-ąją Svėdasuose po 9 val. prasidėsiančių
pamaldų koncertuos Vilniaus
Karoliniškių muzikos mokyklos
folklorinis ansamblis bei Vilniaus
mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“.
Priminimas. Įpusėjus žiemai ir
šildymo sezonui Utenos apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Anykščių priešgaisrinė gelbėjimo
tarnyba nori gyventojams priminti,
kad reikia dar kartą iš dūmtraukių
išsivalyti suodžius.
Atminimas. Viešintų bendruomenė Lietuvos Valstybės šimtmečio proga žada įamžinti knygnešių
ir nepriklausomybės kovų savanorių atminimą. Žadama pagaminti
specialias granitines atminimo
lentas su Viešintų valsčiaus knygnešių ir savanorių pavardėmis bei
ąžuolinę skulptūrą. Šiam sumanymui įgyvendinti pradėtos rinkti piniginės aukos.
Žygis. Anykščių sveikos gyvensenos klubas „Anykščių vaivorykštė“ Vasario 16-ąją organizuoja
pėsčiųjų žygį. Vasario 16-ąją nuo
paminklo Laisvei žygeiviai pajudės 12 val. 30 min. Žygio tikslas
– „Laimės žiburys“, aplankant Nepriklausomybės parką ir Liudiškių
piliakalnį.
Šokiai. Vasario 14-ąją –
šv.Valentino dieną Debeikiuose
organizuojamas poilsio vakaras
tiems, kam virš 40 metų. Anykščių
kultūros centro Debeikių skyriaus
renginių organizatorė Esmeralda
Juodelienė „Anykštai“ sakė, kad
pasišokti per įsimylėjėlių dieną
kviečiami vyresni gyventojai dėl
to, kad vietos jaunimui šokių miestelyje nebereikia.

62 metų A. Savickas liko be
darbo, kai pasibaigė 2012-2016
metų Seimo kadencija, kurios
metu jis buvo Seimo nario Ričardo Sargūno padėjėju.

Anykščių meras Kęstutis Tubis tvirtina, kad rajono Tarybos narys Alfrydas Savickas UAB „Anykščių
komunalinis ūkis“ įdarbintas be jo žinios.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Knygų namelis su tautiniu stogeliu

4 psl.
Raimondas GUOBIS

Svėdasų miestelio bibliotekoje pastatytas „knygų namelis“, artėjant Vasario 16-osios šventei, apdengtas tautinėmis juostomis,
kurias išaudė svėdasiškė Aušra Petniūnaitė.
Svėdasų miestelio bibliotekos
bibliotekininkės praeitą vasarą,
padedant keletui geradarių, įrengė „knygų namelį“.
Ne kokį mažą inkilėlį, dėžutę
kišeninę, kur telpa vos keletas
knygų, bet vos ne miniatiūrinę
trobelę, kurioje pasiklausę pasakų patys mažiausieji skaitytojai
galėtų ir pamiegoti.
Artėjant
nepriklausomybės
šventėms, trobelė apdengta tautinėmis juostomis.
Iki šiol buvęs etnografiškai
teisingas šiaudų stogas nudengtas ir jo vietoje patiesta įvairiaspalvių, kutuotais pakraštėliais,
vietinės, Svėdasų miestelyje

gyvenančios ir dirbančios audėjos Aušros Petniūnaitės nuaustų
juostų.
Gražūs žydinčių raštų, simbolių ir žiedynų ornamentai, kuriuose susilydo spalvų žaismas ir
prigimtinio išradingumo pajauta.
Jau keliolika metų audžianti,
A. Petniūnaitė šypsosi - gražu.
Beje, Svėdasų audėjos juostomis įvairiomis progomis puošiasi ne tik svėdasiškiai bet ir
aplinkinių parapijų ir net miestų
gyventojai.
Svėsaiškei juostų audėjai smagu, ji šypsosi, kad jai, ir visiems,
kas į biblioteką užeina - akį džiugina tautinis namelis.

Svėdasų miestelyje gyvenančios ir dirbančios audėjos Aušros
Petniūnaitės nuaustų juostų stogas.
Autoriaus nuotr.
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Slidininkai kovojo dėl Mero taurės, bet mero nepamatė
Šeštadienį Pramogų ir sporto centre „Kalita“ vykusioje kalnų slidinėjimo sporto šventėje dalyvavo 60
kalnų slidinėjimo entuziastų, iš kurių daugiau kaip pusė buvo anykštėnai. Suaugusieji rungėsi dėl Anykščių
Mero taurės, vyko Lietuvos kalnų slidinėjimo vaikų, jaunučių ir jaunių pirmenybių III etapo varžybos.

Anykščiuose auga kalnų slidininkų pamaina. Gal kas nors iš jų ateityje kovos Europos ar pasaulio
kalnų slidinėjimo čempionatuose.
Justo NAVAŠINSKO nuotr.
Varžybų dalyviai lenktyniavo
slalomo rungtyje, suskirstyti į grupes pagal amžių ir lytį. Slidininkai
nuo kalno leidosi po du kartus, nugalėtoją lėmė bendras dviejų nusi-

leidimų rezultatas.
Tarp suaugusiųjų mero taurę
iškovojo ignalinietis Tauras Milašius, aplenkęs antroje ir trečioje
vietose likusius anykštėnus Gin-

tautą Gotovskį ir Petrą Nazarovą.
Iš moterų nuo kalno greičiausiai
leidosi vilnietės Diana Žymančienė, antrąją vietą iškovojo Monika
Lajūtė ir trečiąją – Daiva Norvai-

Loreta Graužinienė rinkimuose nedalyvaus
Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje balandžio 23-ąją naujo Seimo nario rinkimuose nedalyvaus buvusi Seimo pirmininkė,
buvusi viena iš Darbo partijos lyderių Loreta Graužinienė.
Pretendente į kandidates naujuose Seimo rinkimuose Anykščių-Panevėžio apygardoje užsiregistravusi L.Graužinienė apie
pasitraukimą iš rinkiminės kovos pranešė „Facebook“-e.
„Noriu padėkoti visiems, kurie
praėjusią savaitę taip aktyviai sudalyvavote visuomenės tolerancijos testo vertinime. Vieša informacija bus
naudinga tolesniems tyrimams. Galiu
nuraminti visus, kad Loreta Graužinienė tiesiogiai daugiau nedalyvaus
politikoje ir nedalyvaus rinkimuose
į LR Seimą Anykščių – Panevėžio
apygardoje. Kandidatams linkiu
tolerantiškos rinkiminės kovos“, „Facebook“-e parašė L. Graužinienė.
Rinkiminės kampanijos dalyvių
registravimo terminas pasibaigė pra-

ėjusį ketvirtadienį. Rinkiminės kampanijos dalyviais registravosi dešimt
partijų ir penki partijų neremiami
politikai. Pasitraukus L.Graužinienei,
maksimalus kandidatų skaičius mūsų
apygardoje yra keturiolika. Ir partijų
atstovai, ir nepartiniai pretendentai,
norėdami tapti kandidatais į Seimą,
turi surinkti po tūkstantį apygardos
gyventojų parašų.
Priminsime, kad kandidatusAnykščių-Panevėžio apygardoje kelia Darbo partija, partija „Drąsos kelias“ ,
Lietuvos centro partija, Lietuvos len-

kų rinkimų akciją – Krikščionių šeimų sąjunga, Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis, Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos žaliųjų
partija, partija „Tvarka ir teisingumas“ bei Tėvynės sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai. Nepartiniais
pretendentais į kandidatus registravosi Ričardas Krūminis, Mindaugas
Pauliukas, Ilona Stasiūnė, Valentinas
Šapalas bei iš kovos jau pasitraukusi
L. Graužinienė.
Iš partinių kandidatų Vyriausioji
rinkimų komisija kol kas skelbia tik
„darbiečio“ Ričardo Sargūno, centristo Kristupo Krivicko, socialdemokratės Auksės Kontrimienės bei
konservatoriaus Valentino Stundžio
pavardes. Tiesa, yra žinoma, kad liberalų kandidatu bus Lukas Pakeltis,
o „valstiečių“ – Antanas Baura. Lie-

šaitė.
Lietuvos kalnų slidinėjimo vaikų, jaunučių, ir jaunių pirmenybių
III etapo nugalėtojais savo amžiaus
grupėse tapo Anykščių kultūros ir
sporto centro bei kalnų slidinėjimo
klubo „Kalita“ sportininkai Deimantė Vilūnaitė, Rusnė Motiejūnaitė ir Gabija Šinkūnaitė, antrąją
vietą pelnė Austė Smertjevaitė ir
Vakaris Pipiras, trečiąją – Vytė Vilūnaitė, Jonas Mačiulis, Jonas Laurinaitis ir Tautvydas Vertelka. Jaunimą treniruoja Marius Šinkūnas.
Varžybų nugalėtojams buvo
įteiktos pirmenybių organizatorių
ir Anykščių rajono Mero taurės bei
diplomai. Slidininkai tikėjosi ant
kalno, o gal ir ant slidžių, pamatyti
Anykščių merą, tačiau ant kalno jis
nepasirodė, apdovanojimus teikė
vicemeras Sigutis Obelevičius ir
Lietuvos kalnų slidinėjimo federacijos prezidentas Paulius Augūnas
bei Anykščių turizmo informacijos
centro vadovė Vilanda Reikalienė.
Beje, gauti taurę iš mero rankų
gal tikėjosi ir dėl jos kovojęs buvęs
mero patarėjas Kęstutis Indriūnas.
- ANYKŠTA

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Loreta Graužinienė iš rinkiminės kovos pasitraukė jai dar
neprasidėjus.
Nuotr. iš interneto
tuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga, kandidate į
Seimą Anykščių - Panevėžio apygardoje kelia buvusią Švietimo ir mokslo
viceministrę, 40 metų Editą Tamošiūnaitę. Šios pretendentės pavardė taip
pat neskelbiama, tačiau Anykščių rajone renkami jos rėmėjų parašai.

Mieli anykštėnai,

Brangūs
anykštėnai,
Sveikinu Jus Lietuvos Valstybės
atkūrimo dienos proga. Nuoširdžiai
linkiu, kad Vasario 16-osios dvasia
suteiktų stiprybės, tikėjimo savimi ir savo tauta. Tegul
ši diena tampa mūsų lietuviškos vienybės ir meilės
Tėvynei švente.
LR Seimo narys Sergejus Jovaiša

Temidės svarstyklės
Telefonas. 2017-02-10 gautas
piliečio (g. 1994 m.), gyvenančio Anykščių r., Anykščių sen.,
Naujonių k., pareiškimas, kad
2017-02-02 interneto svetainėje
„www.skelbiu.lt“ rado skelbimą

apie parduodamą mobiliojo ryšio
telefoną „Sony Xperia Z5 32GB“
ir į pardavėjo nurodytą sąskaitą
pervedė 133 eurus, tačiau iki šiol
telefono negavo, pinigai negrąžinti.
Padaryta žala - 133 eurai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Visus nuoširdžiai sveikinu su
Vasario 16-ąja - pačia brangiausia
mūsų laisvės diena.
Nuolatinių okupacijų alinamame
mūsų istorijos kelyje Vasario 16osios nepriklausomybės Aktas yra
lyg stebuklas, atvėręs Lietuvai galimybę pakilti iš istorijos nebūties,
paskatinęs susitelkti tautą, kad
vėl atgimtų mūsų valstybė. Šis dokumentas nubrėžė
mūsų laisvės ir nepriklausomybės darbų, šiuolaikinės
Lietuvos kūrimo kelią. Koks taiklus istoriko akad. A.
Tylos prieš kelerius metus pasakytas žodis mums
visiems: „Politinė ir moralinė Vasario 16-osios akto
prasmė yra jo mums skirta pareiga ir prievolė saugoti
valstybę ir jos nepriklausomybę“.
Šiandien mes būkime drąsūs ir laisvi, būkime teisingi
ir orūs, garbingi ir atsidavę savo Tėvynei. Ne melas,
klasta ir tušti pažadai kuria valstybę - ją kuriame kiekvienas sąžiningai dirbdamas, atsakingai elgdamasis.
Valentinas Stundys, kandidatas į LR Seimą
Politinė reklama bus apmokėta iš kandidato į LR Seimą
V. Stundžio rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 165

spektras
Gripas. Gripo epidemija lieka
paskelbta daugiau nei trečdalyje savivaldybių – 21-oje iš 60, pranešė
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
(ULAC). Jo duomenimis, pirmadienį gripo epidemija atšaukta Šilalės
rajone, praėjusią savaitę apie epidemijos pabaigą pranešta Švenčionių ir
Širvintų rajono savivaldybėse, tačiau
ji prasidėjo Kazlų Rūdos, Rietavo,
Marijampolės savivaldybėse ir Mažeikių rajono savivaldybėje. Ji lieka
paskelbta Kauno miesto, Klaipėdos
miesto ir rajono, Panevėžio miesto,
Visagino, Šilutės, Akmenės, Ukmergės, Raseinių, Lazdijų, Jonavos,
Varėnos, Prienų, Zarasų, Kėdainių,
Šalčininkų, Radviliškio savivaldybėse. Iš viso šį gripo sezoną epidemiją
buvo paskelbusios 24 savivaldybės.
Laimėjo. Didžiausios opozicinės
partijos – Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS
– LKD) – pirmininku perrinktas 35
metų Seimo narys Gabrielius Landsbergis teigia nesitikėjęs tokios svarios pergalės ir žada konservatorių
bendruomenę suvienyti bei atverti
visuomenei. „Vertinu kaip didelį pasitikėjimo kreditą, kurį suteikė mūsų
bendruomenė tolesniam atsinaujinimui, tolesniam partijos atvėrimui ir
praėjusiems darbams. Tai dvejų metų
darbo įvertinimas“, – sekmadienį paaiškėjus partijos pirmininko rinkimų
rezultatams BNS sakė politikas.
Pasitikėjimas. Lietuvą draugiška
šalimi laiko daugiau amerikiečių nei
Latviją ir Estiją, rodo rinkos tyrimų
bendrovės „YouGov“ atlikta apklausa. Apžvalgininkų teigimu, Lietuva
yra kiek geriau žinoma Jungtinėse
Valstijose nei kitos Baltijos šalys dėl
imigrantų bendruomenės ir sporto pasiekimų. Lietuvą kaip draugišką šalį
įvertino 32 proc. amerikiečių, o 10
proc. JAV gyventojų pavadino šalį sąjungininke. Kaip nedraugišką Lietuvą įvardijo 7 proc. apklausos dalyvių,
kaip priešę – 2 proc. respondentų. Dar
50 proc. apklaustųjų nurodė nesantys
dėl to tikri. Dar daugiau amerikiečių
nebuvo tikri ir dėl Latvijos (60 proc.)
bei Estijos (58 proc.).
Teismas. Šiauliuose 10 kartų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus baustas
vyras bus teisiamas už pėsčiosios mirtiną sužalojimą. Avarija įvyko pernai
rugpjūtį Šiauliuose. Kaltininkas vyko
savo žmonos lengvuoju automobiliu „Opel Vectra“ iš Pakapės kaimo
į Šiaulius. Važiuodamas pagrindiniu
keliu pro šalia esančius sodus, vyras
pamatė autobusų stotelėje stovintį pažįstamąjį. Vairuotojas sustojo, tačiau
jau buvo pravažiavęs autobusų stotelę,
todėl nusprendė atbuline eiga važiuodamas sugrįžti pas pažįstamąjį. Po kelių metrų važiuodamas asfaltu ir šiek
tiek kelkraščiu vyras pajuto smūgį.
Vairuotojas išlipo iš automobilio ir pastebėjo ant kelio gulinčią moterį, kurią
jis kliudė automobiliu. Netrukus buvo
iškviesta greitoji pagalba. Deja, eismo
įvykio metu moteris patyrė įvairių sužalojimų, dėl kurių po kelių dienų ji
ligoninėje mirė.
Sustabdė. Valstybės saugumo departamentas (VSD) praneša užkardęs
grėsmę nacionaliniam saugumui, o
verslininkai nesupranta, kuo yra kaltinami, ir tiesos ieško teismuose. Neseniai žiniasklaidoje paskelbta apie
neva sėkmingai atliktą VSD operaciją,
kai, remiantis slapta tarnybos pažyma,
pasišauta sustabdyti įmonės “AmberCore DC” duomenų centro steigimą.
Vyriausybės komisijai paskelbus projektui nepalankią išvadą, dabar jau
teismai aiškinasi, kiek ji pagrįsta.
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spektras
Bambaliai. Kiekvienam pirkėjui
žinoma, kad pardavinėti alų dviejų
litrų plastikinėse talpyklose Lietuvoje
draudžia įstatymai. Todėl į dviejų litrų
butelius supilstytas alus stebuklingai
virsta gazuotu alkoholiniu gėrimu,
kurį tokiose talpyklose pardavinėti
galima. Neseniai toks stebuklas apsireiškė vienoje Radviliškio rajono
Beinoravos kaimo parduotuvėje. Į šią
parduotuvę užsukusių vietos gyventojų dėmesį patraukė prekystaliuose
pūpsantys dviejų litrų talpos vadinamieji “bambaliai”, ant kurių puikavosi etiketės su užrašu “Gazuotas
alkoholinis gėrimas “Velnio kraujas”.
Tirti šią istoriją ėmėsi Radviliškio
rajono policijos pareigūnai. Kadangi
tiek prekybininkai, tiek jiems advokatauti stoję šio gėrimo gamintojai įrodinėjo, jog “bambaliuose” yra visai
ne alus, teko skirti gėrimo ekspertizę.
Muitinės laboratorijos specialistai nustatė, kad “Velnio kraujas” - tikriausias alus.
Klaida. Vienas prancūzas padavė
pavėžėjimo paslaugas teikiančią bendrovę „Uber“ į teismą dėl ... iširusios
santuokos. Neįvardijamas vyras kurį
laiką reguliariai lankėsi pas tame pačiame mieste gyvenančią meilužę.
Romanas tęsėsi be problemų, kol kartą vyras išsikvietė „Uber“ vairuotoją
iš žmonos telefono. Jis prisijungė prie
savo paskyros, o vėliau atsijungė, tačiau dėl programos klaidos į žmonos
telefoną ir toliau buvo siunčiami pranešimai apie vyro keliones.
Apie vyro neištikimybę sužinojusi
žmona pareikalavo skyrybų. Vyras
mano, kad tapo nekokybiško „Uber“
programėlės veikimo auka ir kreipėsi
į teismą. Kaip skelbia laikraštis „Le
Figaro“, vyras esą reikalauja 45 mln.
eurų kompensacijos.
Greitis. Lenkijos valdančiosios
partijos lyderis įspėjo, kad bet kokios pastangos kurti dviejų greičių
Europos Sąjungą sugriautų Bendriją.
Jaroslawas Kaczynskis (Jaroslavas
Kačynskis) lenkų žiniasklaidai sakė,
kad dviejų greičių Europa lemtų „žlugimą, ir, iš tikrųjų, dabartinės Europos Sąjungos likvidaciją“.Vokietijos
kanclerė Angela Merkel praėjusią
savaitę pareiškė, kad Europos lyderiai gali sukurti „skirtingų greičių“
sąjungą, kai kitą mėnesį Romoje jie
paskelbs svarbų pareiškimą dėl Bendrijos ateities.
Parengta pagal BNS

savaitgalio diskusija

Neskelbti mirusiųjų sąrašo - absurdas
Nuo sausio 1- osios, kai mirusiųjų registravimas iš popierinio pasikeitė į elektroninį, civilinės metrikacijos skyriai nebeteikia duomenų
apie registruotus mirusius žmones, o mirusiųjų artimieji nebegali paprastai išreikšti valios skelbti apie mirusiuosius. Į regioninės žiniasklaidos prašymus spręsti problemą ir suteikti skaitytojams galimybę
vėl gauti informaciją apie mirusiuosius, Teisingumo ministerija atsakė mananti, jog mirtis yra privatus reikalas ir valstybė neturi kurti galimybės mirusiojo artimiesiems skelbti apie mirtį spaudoje, nes
„valstybės ar savivaldybės institucijų įsikišimas pasiūlant tam tikrus
sutikimo gavimo mechanizmus žmonių gali būti klaidingai suprastas
kaip raginimas pateikti tokį sutikimą dėl mirusiojo duomenų skelbimo“, -rašė ministerija, pridurdama, kad sutikimas turi būti duotas
laisva valia ir „nesibaiminant galimų neigiamų pasekmių neišreiškus
tokio sutikimo“.
„Anykšta“ klausė, kaip manote, ar galimybės pasirinkti sudarymas
nesukeliant papildomų rūpesčių, yra žmogaus teisių pažeidimas? Ar
registruojant mirtį civilinės metrikacijos skyriuje ar seniūnijoje klausimą, ar skelbti apie mirties faktą, priimtumėte kaip spaudimą?

Žmonės palikti
nežinioje

Algimantas DAČIULIS, anykštėnas, pirmasis Anykščių rajono
meras:
- Nemanau, kad tai būtų spaudimas. Žinoma, kad klausimo, ar skelbti, nepriimčiau kaip spaudimo.
Dabar, kai nebėra informacijos
apie mirusiuosius, labai trūksta žinių.
Anksčiau buvo dideli darbo kolektyvai, buvo daug bendradarbių, bet kolektyvai dabar iširę. Kai miršta žmogus iš to kolektyvo, sužinodavai ir dar
galėdavai užuojautą artimiesiems pareikšti, kartais dar suspėti sudalyvauti
laidotuvėse. O dabar net nežinai, kad
tokia nelaimė įvyko. Nebėra iš ko
sužinoti. Buvusio laidinio telefono
ryšio naudotojų beveik nebėra, mobilių telefono numerių nežinom, tai
kaip sužinoti? Artimieji praneša labai
artimiems žmonėms, ne visiems pažinojusiems, dirbusiems kartu.
Galiu pateikti pavyzdį. Apie vieno
žmogaus mirtį sužinojau tik iš užuo-

jautos laikraštyje. Tada dar galėjau
žmogaus artimiesiems išreikšti užuojautą, bet sužinojau per vėlai. Kartais,
kai labai vėlai sužinai, net užuojautą
pareikšti jau yra nebepatogu.
Manau, kad informacija labai reikalinga, sudaryti galimybę skelbti apie
mirusiuosius reikia.

Ankstesnė
tvarka buvo
patogesnė

Vydas JUŠKĖNAS, Svėdasų parapijos klebonas:
- Gal ir gali kam pasirodyti kaip
spaudimas, bet aš taip tikrai nemanau.
Kad kažkas dėl to sulauktų vienokių
ar kitokių neigiamų pasekmių... Nemanau.
Ar turi būti sudaryta galimybė
skelbti apie mirusiuosius? Manau,
kad taip. Ankstesnė tvarka žmonėms
buvo patogesnė. Kažkur vaikščioti,
kad paskelbtų apie mirusį, kai yra laidotuvės, tikrai nėra patogu.

Miesteliuose tradicijos dar gyvos,
nesvarbu, kad laikas keičiasi. Kai
iškeliauja Anapilin miestelio, o ypač
kaimo gyventojas, tai susirenka palydėti daug žmonių.

Apsaugo nuo
nemalonių
situacijų

Rimantas BILINSKAS, inžinierius – statybininkas, buvęs Anykščių ugniagesių tarnybos viršininkas:
- Nepriimčiau kaip spaudimo, o
priimčiau kaip galimybę pasirinkti,
kuri ir turėtų būti. Mirčių skelbimas
labai reikalingas dalykas, va ir dabar vieną kolegą iš Pasvalio laidojo,
tai gerai, kad paskambino kolegos ir
pranešė. Dar kaip tik planavau jam
skambinti ir pasikalbėti. Jei nebūtų
galimybės sužinoti per kitus, kolegas
ar per spaudą, gali pataikyti į labai nemalonią situaciją, paskambini žmogeliui, o jis, pasirodo, prieš mėnesį ar du
numirė... Žinoma, mirusių telefonai
paprastai jau būna išjungti, bet juk telefonus turi artimieji, o ir visokių kuriozų pasitaiko. Viešumas yra gerai, jau
vien tuo, kad padeda išvengti tokių
nemalonių situacijų. Todėl klausimo
skelbti ar ne spaudimu nelaikyčiau,
kaip tik manau, jog skelbti reikia, juk,
sakant liaudiškai, tame pačiame rajone gimę, augę ir visą gyvenimą dirbę,
susiję ir kaimais, ir giminėmis ,ir mokyklos draugais, turėtumėm žinoti,
kai miršta.

Skaitytoja: mes
galim surinkti
parašus
Anoniminė „Anykštos“ laikraščio skaitytoja, Kavarsko seniūnijos
gyventoja, paskambinusi redak-

Kandidatus vilioja privilegijos...

Savaitgalio diskusijoje naujienų portale www.anyksta.lt skaitytojus kvietėme diskutuoti apie Seimo rinkimus. Naujuose Seimo rinkimuose Anykščių–Panevėžio apygardoje penktadienį
buvo jau 15 savarankiškų politinės kampanijos dalyvių. Vyriausioji rinkimų komisija skelbia, kad kandidatų sąrašas dar nėra
galutinis. Klausėme, kaip manote, kodėl toks didžiulis kandidatų susidomėjimas užimti laisvai Seimo nario kėdei? Kiek jums
svarbu, kad kandidatas būtų anykštėnas? Kokią prognozuojate
rinkimų kampaniją?Ar rinkėjai bus aktyvūs ir balandžio 23-ąją
dar kartą ateis prie balsavimo urnų?
@ Va: „Suprato, kad anykštėnai
nemąsto ir renka bet ką, tai kogi ir
jiems nepabandžius. Tai tik rodo
prastą nuomonę apie mūsų rajono gyventojus ir jų pasirinkimus“.
@ Taškas: „Tai pirma reiks dar
1000 parašų surinkti, čia garantuotai
kokie 4 minimum atkris“.
@ Juozas: „Siekiant eilinio valstybės tarnautojo darbo vietos reikia
atitikti išsilavinimo, patirties, kompetencijų, kalbų mokėjimo reikalavimų, o laimėti Seimo nario mandatui
užtenka vieno - gerai pakabinto liežu-
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vio. Pajuokavau“.
@ Kaimynas: „Anykštėnams labai
pasisekė. Šalies visuomenė bus sutelkusi dėmesį į Jūsų rajoną iki vėlyvo
pavasario. Vyks nemokamas politinis
šou, kurio pavadinimas ,,Vaidiname
anykštėnams”.
@ X – man: „Visų pirma reiktų
pradėti nuo galimo rinkėjų aktyvumo
ir daryti prielaidą, kad jis nebus toks,
koks buvo praeitą rudenį. Jei įprastai
Seimo rinkimuose mūsų apygardoje
dalyvauja apie šešiolika, septyniolika tūkstančių rinkėjų, tai balandžio

dvidešimt trečiąją, labai grubiai paskaičiavus, jų turėtų būti apie dvylika
tūkstančių pirmajame ture, na ir šiek
tiek mažiau antrajame. Rinkiminės
kampanijos metu, kuri bus trumpesnė nei įprastai, ko gero, nebus jokių
kompromatų, o vizualinė agitacija
neprimins Vilniaus reklamos nakties
festivalio. Vargu ar šiam įvykiui daug
dėmesio skirs respublikinė žiniasklaida. Ką galima būtų pasakyti apie
kandidatus? Gali būti ir taip, kad kai
kurie jų nesurinks reikiamo parašų
skaičiaus, neskaitant to, kad apie prieš
kiekvienus rinkimus apie penkiolika
procentų nuo visų surinktų parašų
dėl įvairiausių neatitikimų - tiesiog
išbrokuojami. Kandidatus per šiuos
rinkimus besibolatiruojančius Anykščių - Panevėžio apygardoje ko gero
galima skirstyti į tris grupes. Pirma
jų, tai tie, kurie ne tik kad neturi šansų
laimėti, bet ir pasiekti finišo tiesiąją.
Manau, kad nėra prasmės minėti jų
pavardžių. Antra kategorija, tai tie,
kurie surinks nemažai balsų, bet iki
antrojo etapo jiems gerokai pritrūks.

Ir trečia, kurioje reiktų išskirti keturis
galimus kandidatus, kurie, ko gero,
tarpusavyje gali rimčiau pasivaržyti.
Jei dar susiaurinti laimingųjų ratą, tai
lieka tik du, kuriems nusišypsos fortūna. Esminis dalykas, kuris nulems,
galutinį rinkimų rezultatą, tai partijos
reitingas, kuriai atstovauja kandidatas, na, ir aišku ilgametis pretendento
į Seimo narius įdirbis rinkimų apygardoje ar dalyje jos. Kalba, aišku
eina ne tik apie politinį, bet apskritai
visuomeninį ir visokį kitokį įdirbį. Jei
kas nors siūlytų eiti lažybų, kas laimės rinkimus, ar būtų galima sakyti,
kad juos laimės Antanas Baura“?
@ Augis: „Viliojanti todėl, kad visi
pamatė, kad gali būti visiškas kvailys,
bet išrinkus iš karto pasineri į privilegijų ir prabangos jūrą“.
@ Bandau spėti: „Todėl, kad po

cijai prašydama skelbti mirusiųjų
sąrašą:
- Aš skambinu nuo kaimo gyventojų, laikraščio skaitytojų. Susirenkame ir stebimės, kodėl nebeskelbiate
mirusiųjų sąrašo. O žmonėm to labai
reikia.
Nepažeistų jokių teisių, jei žmogus
galėtų pasirinkti. Nepriimčiau kaip
spaudimo. Žmogus ir turėtų būti paklausiamas, ar skelbti. Dabar kaime
žmonės sužino tik per „Anykštą“,
kad kuris nors pažįstamas mirė. O
kaip kitaip sužinoti, kai vaikai gyvena
kažkur kitur, miestuose, dažnai tėvus
pasiima pas save ir nelieka apie žmogų žinių, nors lieka priregistruotas
kaip mūsų rajono gyventojas. Tada
per laikraštį sužinai apie jo mirtį. Tai
vienintelis šaltinis, per kurį galime
sužinoti, ypač, kai jau nebedirbi, būni
savo kieme, mažai sutinki žmonių.
Mirusiųjų vaikai apie laidotuves nepasako, paklausi, kodėl nepasakėt,
sako, kad pasimetėm. Pavyzdžiui,
skambinu bendradarbei ir sako –
mamą palaidojom. Klausiu, kodėl
nepasakėt? Pasimetėm, nepasakėm.
O juk dirbi, vaikštai kartu. Žinoma,
neįsižeidžiu, pasimetam, laidotuvių
nesuplanuosi, tai ne kokios vestuvės.
Todėl ir turėtų būti galimybė skelbti,
kaip ir anksčiau.
Ar to reikia skaitytojams? Tikrai
taip, žmonėms reikia. Jeigu ką, galim surinkti parašus, perduoti merui
ar rajono Tarybai. Kaip taip gali būti,
kad žmonės negali žinoti apie mirtis?
Kvailystė.
Nė kiek neperdedu, vyresni žmonės labai ieško mirusiųjų sąrašo,
ieško pažįstamų jame. Šį savaitgalį
suėjome visos keturios draugės moterys: 86, 82, 75 metų - ir aš. Jos
manęs prašo – parašyk, paskambink,
pasakyk, kad reikia, paklausk, kodėl
nebėra sąrašo? Kas blogo skelbti, kad
žmogus mirė? Atrodo, kad ir Seimas
naujas, jaunesnis, bet tokio absurdo
netvarko, nors jaunimas turėtų kitaip
mąstyti, tokių kvailysčių nedaryti.
-ANYKŠTA
mezgėjos išrinkimo susidaro įspūdis,
jog anykštėnai yra reto kvailumo ir
gali išrinkti bet kokį buratiną. Tokia
apygarda - dovana. Atvažiavai, saldainių pamėtei, ir laimėjai“.
@ Taigi, atsakymas į Bandau
spėti: „Visose apygardose tas pats,
šios apygardos rinkėjai nei blogesni,
nei geresni“.
@ Kitaip paklauskite: „Ir suprasite atsakymą. „Kodėl taip viliojanti
likusi vieta prie lovio?“
@ Kaimas: „Facebook“ paskyroje
Loreta Graužinienė paskelbė, kad nekandidatuos. Blogai. Įtariu, kad taip
nusprendė todėl, kad atliko sociologinę apklausą. Net keli draugai sulaukė
telefoninių skambučių su prašymu
atsakyti, už ką balsuos ir kaip reaguojate į Darbo partijos pralaimėjimą
Seimo rinkimuose“.
-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta, -red.
past.).

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

situacija
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Alfrydas Savickas įdarbintas be konkurso,
sukūrus naują pareigybę

Socialdemokratas, Anykščių
rajono Tarybos Etikos komisijos pirmininkas Donatas
Krikštaponis mano, kad A.
Savicko įdarbinimu turėtų
susidomėti rajono Tarybos
Antikorupcinė komisija.
(Atkelta iš 1 p.)
Per Anykščių rajono valdžios
krizę, praėjusių metų gruodžio
mėnesį, rajono Tarybos „darbiečiai“ palaikė Anykščių rajono
merą Kęstutį Tubį ir naująją valdančiąją daugumą, pasirašė koalicinę sutartį.
„Biški“ dirbu“, – pakalbintas
apie darbą savivaldybės įmonėje UAB „Anykščių komunalinis

Rajono tarybos Antikorupcinės
komisijos pirmininkas, „tvarkietis“ Raimundas Razmislavičius dėstė, kad nuomonės dėl
A. Savicko įdarbinimo jis sakyti
negali, nes pastarasis dirba Antikorupcinėje komisijoje.

Anykščių rajono tarybos
narys, liberalas Mindaugas
Sargūnas mano, jog nauja
darbo vieta UAB „Anykščių
komunalinis ūkis“ yra savotiškas valdžios kyšis koalicijos partneriams.

ūkis“ „Anykštai“ sakė A. Savickas, tačiau pareigybės pavadinimo tvirtino, na, niekaip negalįs įvardinti ir nurodė kreiptis į
bendrovės direktorių Kazimierą
Šapoką. UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius K. Šapoka dėstė, kad A. Savicką įdarbino
savo iniciatyva, rajono vadovai
jam nurodymų nedavę. Pasak K.
Šapokos, komunalininkams rei-

kėjo žmogaus, kuris būtų atsakingas už atliekų tvarkymą, surinkimą, konteinerių ištuštinimą,
rūšiavimą, todėl buvo įsteigta
nauja pareigybė. Konkursas, pasak K. Šapokos, skelbtas nebuvo,
„nes tokiai pareigybei konkurso
nereikia.“
Meras Kęstutis Tubis „Anykštai“ aiškino, jog visko jis negali
sužiūrėti. „Aš, kaip meras, nega-

liu nusismulkinti iki tokio lygio.“
- kalbėjo K. Tubis.
Rajono meras tikino, kad rajono
Tarybos nariui A. Savickui darbo
vietos neorganizavo, K. Šapokai,
kuris yra savivaldybės įmonės vadovas, nurodymų nedavė.
Tiesa, rajono Tarybos nario
A. Savicko aiškinimas apie darbo konfidencialumą merui sukėlė
šypseną, pasak rajono vadovo, politiko darbas savivaldybės įmonėje neturėtų būti gaubiamas paslaptimi. Apie tai su A. Savicku meras
K. Tubis žadėjo pasikalbėti.
Tą patį – pasikalbėti su A. Savicku - žadėjo ir rajono Tarybos
Antikorupcinės komisijos pirmininkas, pagal partijos „Tvarka ir
teisingumas“ sąrašą į rajono Tarybą išrinktas Raimundas Razmislavičius. Komentuoti situacijos
apie tai, kaip politikams galimai
kuriamos darbo vietos, R. Razmislavičius sakė negalįs, mat A.
Savickas yra ... Antikorupcinės
komisijos narys. „Pasišnekėsime
per Antikorupcinės komisijos posėdį“, – tik tiek pažadėjo R. Razmislavičius.
Tuo tarpu Anykščių rajono tarybos narys liberalas Mindaugas
Sargūnas „Anykštai“ sakė nea-

bejojantis, jog nauja darbo vieta
yra savotiškas kyšis A. Savickui.
„Tiek metų to etato nereikėjo, šį
darbą atliko savivaldybės „žaliasis patrulis“ ir staiga prireikė“,
– „Anykštai“ sakė M. Sargūnas.
Politikas ironizavo, kad dėl A. Savicko įdarbinimo galima kaltinti
liberalus. „Nebūtų liberalai pasitraukę iš rajono valdžios, nebūtų
reikėję naujos koalicijos ir naujo
etato A. Savickui“, - kaltę prisiėmė liberalas.
Socialdemokratas, rajono Tarybos Etikos komisijos pirmininkas Donatas Krikštaponis vylėsi,
jog darbo vieta A. Savickui nėra
rajono valdžios atsidėkojimas už
paramą valdančiajai koalicijai.
„Galvoju, kad meras neieško variantų, kaip atsidėkoti už paramą
priimant sprendimus“, – svarstė
D. Krikštaponis, tačiau dėstė, kad
jį stebina, jog iki šiol nereikėjo
tokio etato, bet staiga prireikė.
„Man tai čia kvepia korupcija...
Galų gale juk A. Savicką išlaikys
visi, kurie moka už atliekas. Atliekų kainas žadėjo mažinti, o dabar
išlaidos tik didės. Situacija turėtų
susidomėti rajono Tarybos Antikorupcinė komisija“, – „Anykštai“ kalbėjo D. Krikštaponis.

pastogė
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Vasario ramybėje snaudžianti Žalioji
Žali miškai, kadaise buvusi žaliomis durimis smuklė, žaliuoju vadintas tiltas per Šventąją, kryžkelė,
geras malūnas, patogi vieta prekybai ir pramogoms, vieta patriotiškumui ir tėvynės meilei skleisti. Tarpukariu Žaliojoje (Svėdasų sen.) veikė ir išsilaikė kelios krautuvėlės, pašto agentūra, o pokariu - mokykla, apylinkės centras, ambulatorija.
Žaliojoje 1923 m. suskaičiuota 11 kiemų su 52 gyventojais, prieš dešimtmetį gyveno 12, o dabar vos 4
žmonės telikę. Dabar Žalioji yra turizmo ir pramogų (jos siūlomos abiejuose upės krantuose) centras,
kuriame yra tautos siekį gyventi laisvėje įprasminantis Nepriklausomybės paminklas iš 1928-ųjų.

Raimondas GUOBIS

Rimkai pargrįžo...

„Romuvos parkas“ atsigauna

(Atkelta iš 1 p.)
Pasaulio naujienos – į malūną
ir karčemą
Pirmasis tiltas per Šventąją Žaliojoje buvo pastatytas dar XIX amžiuje
pono Jaugelio, kuris buvo valdė Jononių dvarą.
Tai buvo ir ekonominis, ir kultūrinis
postūmis, reikalingas darbas. Dažnai
labai ištvinstančios ir ledų kaustomos
upės krantus jungiantį tiltą administravo žydas, renkantis mokesčius. Taupieji šiltamečiu ieškodavo artimiausios
brastos ir taip kelias vertingas kapeikas
sutaupydavo. Žaliosios Smuklė buvusi jauki ir viliojanti... Pastatas didelis,
erdvus, iš labai gerų eglinių rąstų,
smiltynų tarpumiškių faktorija ties
kryžkele, kurioje susibėga keliai nuo
Vyžuonų, Užpalių, Anykščių, Debeikių, Svėdasų...
Malūnas užsiliko ilgėliau negu už-

Nūnai yra kaime kaimo turizmo bei

Lietuvos nepriklausomybės paminklas - 1928 pramogų sodyba „Romuvos parkas“,
m. pastatytas baltasis koplytstulpis.
dabar „Lašų duonos“ savininkams

eiga, buvo tiems laikams modernus
ir galingas, matyt, pirmasis ant Šventosios vidurupio srovės pastatytas. Ne
tik puikius miltus čia malė, kruopas
gamindavo, bet dar ir vėlė milus bei
pjovė lentas. O malūnininko namai
buvo azartinių žaidimų mėgėjų pamėgta vieta. Mat Juozapas Rimkus neblogai kortuodavo ir beveik visuomet
išlošdavo, taip ne tik malonumą, bet ir
pinigų pelnydamas. Čia susitelkdavo
ne tik iš lūpų šį lūpas perduodamos
naujienos, bet ir spausdintos pasaulio
žinios - mat pašto agentūroje apylinkės
sodiečiai apsiimdavo savo prenumeruojamus laikraščius bei žurnalus.
Lietuvos Nepriklausomybės
paminklas ištvėrė sovietmetį
Juozapas Rimkus malūną nupirko.
Pasakojama, kad iš Balio Karvelio, iš
turtą paveldėjusio jaunuolio, kuriam

Marytė Šablevičienė vis tebegyvena Žaliojoje ir dažnokai sulaukia
kokią nors moksleiviškų metų sukaktį švenčiančių buvusių mokinių dėmesio. Buvusią direktorę 2014 m. vasarą aplankė 1977
- ųjų laidos aštuntokai.
Autoriaus nuotr.

tereikėjo pinigų, kad galėtų sklandymo mokykloje tobulėti. Rimkus gi ir
žemes savo - visą Šaltinių valdą, čia
prie pat Žaliosios į patį kamputį atsikėlė ir sodybą prie pat upės pasistatė. Tad
palengva visi tiesiog primiršo, kad čia
buvo Šaltiniai, ne Žalioji
J. Rimkus vertėsi puikiai, mat gerai tvarkėsi ne tik malūne, bet ir vis
didėjančiose žemės valdose. Sūnus į
mokslus leido - Jurgį išmokė girininku, Kazimierą - inžinieriumi, kuris
tarpukariu buvo Lietuvos vandens kelių direktoriumi, vadovavo Turniškių
hidroelektrinės ant Neries statyboms,
o po Antrojo pasaulinio karo atsidūręs
Amerikoje statė didžiulius tiltus, kaip
kad Delavaro Memorialo.
Senasis J. Rimkus savo ūkį trečiajam sūnui Juozapui pavedęs, pats betono konstrukcijomis ir statybomis užsiėmė. Taip ir iškilo paminklas Lietuvos
nepriklausomybei. Tvirtai sukrėstas.
Trijų aukštų klasikinės koplyčios forma, nišos, kuriose įtaisė iš kažkokios
senos bažnyčios, lyg iš Jononių, gautas medžio skulptūras. Nukryžiuotojo
ir Šv. Petro, tarsi suvokdamas didžią
tiesą, kad tik Dievas tokioms mažoms
tautoms kaip lietuvių dovanoja laisvės
dešimtmečius ir laimę gyventi savoje
valstybėje.
Kaimo architektas sumūrijo iki šių
dienų neišlikusių gretimo Šventupio
kaimo vartų arką, o tėviškės Šaltinių
kaimo kapinaites ne tik apjuosė betono tvora su arkiniais vartais, bet ir koplytėlę pastatė, rūsiuose sau ir giminei
kapavietes pasiruošė. Deja, sovietams
užgrobus Lietuvą garbingas senolis
buvo išgabentas į Sibirą, greitai mirė,
ir tenai šaltuose tyruose jo kaulai amžiams dūlėti pasiliko.
Komunistams tereikėjo nuplėšti nuo
paminklo mūsų valstybės herbą, užrašą, bylojantį, kad šis koplytstulpis yra
pašvęstas Lietuvos nepriklausomybei,
ir statinys tarsi nebekliuvo.. Skulptūros
prieš pat atgimimą buvo išgabentos į
Rumšiškių liaudies buities muziejų.
Kuomet Lietuva jau užtikrintai artėjo
prie nepriklausomybės aušros, kuomet
pirmą kartą be jokių trukdymų šventė-

Apie
įsimylėjimą

me Vasario 16-ąją, rūpinantis rajono
valdžiai skulptūras susigrąžino, Jonas
Tvardauskas padarė jų kopijas, kurios
vėl papuošė koplytėles.

Pokariu įsikūrusi Žaliosios mokykla
susikraustė į Rimkų namus. Pirmiausia pradinė, gausiai vaikų į ją susirinkdavo, o vėliau išaugo į aštuonmetę, dar
ir Jurgio Rimkaus namus užėmė. Dar
vėliau, kai ten priestatą iš baltų plytų
sumūrijo, viskas tilpdavo šiame name.
Net iki 140-ies smagių pašvenčių vaikučių subėgdavo kiekvieną rytą, mokėsi, lavinosi, auklėjami ir šviečiami
tuomet vyravusių idėjų dvasioje buvo.
Sportavo, žaidė, išdykavo, po to į platesnį pasaulį išeidavo.
Staiga pasikeitęs pasaulis, kuriame
neliko vietos nei gausioms kaimo vaikų kartoms, nei kaimo mokykloms,
gyvenimas pasidarė ir laisvas, bet kartu ir proziškas, ir dažnai varginančiai
neįdomus.
Rimkai vėl pargrįžo. Vėl vasaroja,
vėl čia jau kelinta karta Šventosios pakrančių dvasia mėgaujasi.

Tikriausias Žaliosios kaimo patriarchas Stasys Šlepikas...

kampas

priklausanti. Prie pat tilto gyvena nedidukė liekna ir vikri moteriškė Vida
Tamulevičienė.
Visai šalia minėtojo nepriklausomybės baltastulpio gyvena nuo seno
Stasys Šlepikas. Visai plačiai apylinkei pažįstamas žmogus, daug metų
buvęs kino operatoriumi. Važinėdavęs po kaimų kultūros namus ir rodęs
kiną, filmus apie karą, apie meilę...
Vaikai suaugę išlakiojo, jis našlavęs,
kol pasikvietęs draugėn gyventi Laimą Miškinienę. Ši iš Jononių kilusi
skardžiabalsė jau daug metų gyvena
Žaliojoje. Istoriškiausia asmenybė Marytė Šablevičienė. Į devintą dešimtį
smagiai įsiritusi moteriškė, dirbo geografijos mokytoja, buvo aštuonmetės
mokyklos labai valdinga direktore.
Metodika buvo pagrįsta griežtumu,
kuris, kaip dabar pagalvoju, labai tiko
mums. Pipirų mums gerai kliūdavo,
juk ir žodžiais vanodavo, ir į kampą
statydavo, ir iš pamokų lauk varydavo,
ir tėvus atsivesti liepdavo, tik į kailį
nekrėsdavo. Nelengva būdavo įprasti prie Svėdasų vidurinėje vyravusio
„švelnaus klimato“.

Linas BITVINSKAS
Žmonių santykiai – sudėtingas ir ilgas procesas, bet
daug greitesnis, nei manome.
Sakykim, meilė. Mokslininkai tyrimais nustatė, kad moterims įsimylėti užtenka 45
sekundžių.
Didžiosios Britanijos Taikomosios psichologijos instituto mokslininkai teigia, kad
būtent 45 sekundės ir yra tas
laikas, per kurį moterys spėja
įsimylėti į sutiktą partnerį.
Specialistai sako, kad kai
moteris įsimyli, feromonai
pradeda reakcijas ir paleidžia būtinus šiam procesui
biocheminius mechanizmus.
Visi šitie sudėtingi biocheminiai procesai telpa būtent į 45 sekundžių atkarpą..
Psichologai sako, kad pirmiausia moteris veikia kvapas, tad
vyrams nederėtų naudoti aštrių
kvepalų ar pigaus tualetinio
vandens. Apie alaus kvapą iš
viso psichologai neužsimena.
Psichologai sako, kad įsimylėjimas - dar ne meilė ir ne
aistra. Nors ir būna paleisti
visi reikiami mechanizmai,
silpnosios lyties atstovės
meilę ir aistrą vyrui pajunta
tada, kai į jį pasižiūri mažiausiai 6 kartus.
O štai per kiek laiko įsimyli
stiprioji lytis, mokslas dar nenustatė. Turbūt tam, kad vyro
smegenyse gamta paleistų
sudėtingus biocheminius procesus, reikia gerokai ilgesnio
laiko. Tiesa, reikia turėti ir
smegenis.
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Uždaryti Pandoros skrynią

Irena Andrukaitienė
Lietuva atsipeikėja ir atmerkia akis tik tada, kai ją sudrebina tragedija. Tokia, kaip neseniai
įvykusi Kėdainiuose. Reagavimo
scenarijus visada tas pats. Pradedama ieškoti kaltininkų. Kas ir
ką pražiūrėjo. Kokios tarnybos
nepadarė to, ką turėjo padaryti.
Prasideda valdininkų atstatydinimai ir atsistatydinimai. Imamasi
priemonių užkirsti kelią. Po kurio laiko vėl viskas sugrįžta į pirmykštę nusiraminimo būseną. Iki
kito atvejo. Šis uždaras ratas sukosi ne vienerius metus. Ar jis bus
sustabdytas?
Gyvename smurto apsuptyje.
Informacija apie smurtą, prievartą,
mirtį užpildo mus supančią erdvę.
Įvairiais pavidalais. Gyvenimo realybe (kriminalų, nusikaltimų kronikomis TV laidose, marginalios
realybės šou siužetais, vaikų ir suaugusiųjų pasaulyje klestinčiomis
patyčiomis, kurios tapo kasdieniu
reiškiniu),
virtualaus pasaulio
vaizdais (agresijos kupinais filmais
ir panašia vaikiškąja animacija,
kompiuteriniais žaidimais), bulvariniu skaitalu. Žiniasklaida pripratino mus prie smurtinių vaizdų.
Kartais atrodo, kad pozityvioji gyvenimo pusė traukiasi, negrįžtamai
mąžta. Kaip O. Balzako aprašytoji
šagrenės oda.
Mus visus sukrėtė berniuko
smurtinė mirtis. Bet tokių mirčių
Lietuvoje ne viena. Statistiniai
lyginamieji tyrimai rodo, kad nu-

žudytų vaikų skaičiumi mes lenkiame kitas Europos šalis. Sveiku
protu nesuvokiama, kas darosi
mūsų tautoje. Kur išeitis? Įstatymų, ginančių vaiko teises, tobulinimas, jų vykdymo priežiūros sustiprinimas, griežta kontrolė, vaiko
teisių apsaugos sistemos pertvarka
nacionaliniu lygmeniu? Ar kardinalūs ir privalomi pačios visuomenės pokyčiai – aiškiai suvoktas
būtinumas priešintis smurtui ir
prievartai.
Pagrindinis dokumentas, saugantis vaiko teises visame pasaulyje, yra Jungtinių Tautų Vaiko teisių
konvencija – tarptautinė sutartis,
nustatanti civilines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines
vaiko teises. Joje įtvirtintas pamatinis vaiko teisių apsaugos principas – vaiko interesų viršenybė.
Nes vaikas dėl savo fizinio ir psichinio nebrandumo dar negali pats
savęs apsiginti ir apsaugoti. Todėl
už vaiko gerovės užtikrinimą atsako ne tik šeima, bet ir valstybė.
Konvencija buvo priimta 1989
m. Beveik visos pasaulio valstybės
ją ratifikavo. Lietuva prie Konvencijos prisijungė 1992 m., o Seimas ratifikavo 1995 m. Vadinasi,
prisijungėme prie Jungtinių Tautų
Vaiko teisių deklaracijos preambulėje išsakyto imperatyvo, kad visos
žmonijos pareiga - vaikui duoti
viską, ką ji turi geriausia. Ir įsipareigojame.
Vienas iš įsipareigojimų Konvencijoje skamba taip: „Valstybės
dalyvės pripažįsta kiekvieno vaiko
neatimamą teisę gyventi“. Tas pati
formuluotė pakartota ir Lietuvos
Respublikos Vaiko teisių apsaugos
įstatyme, ir Lietuvos Respublikos
Civiliniame kodekse, ir kituose įstatymuose. Vadinasi, pripažįstame.
Konvencijoje sakoma: „Valstybės dalyvės užtikrina, kad nė vienas vaikas nepatirtų kankinimų ar

kitokio žiauraus, nežmoniško arba
orumą žeminančio elgesio ar bausmių“. Įsipareigojome užtikrinti. Turime Vaiko teisių apsaugos pagrindų, Apsaugos nuo smurto artimoje
aplinkoje ir kitus įstatymus, sukurta
vaiko teisių apsaugos sistema. Kaip
ji veikia – kitas klausimas.
Konvencijoje numatyta ir priežiūros institucija - Vaiko teisių komitetas, kuriame dirba dešimt autoritetingų ir kompetentingų ekspertų
iš įvairių šalių. Komitetas prižiūri,
kaip valstybėse šis teisės aktas įgyvendinamas. Kartu yra parengtas ir
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo vadovas.
Tai didelės apimties – 500 puslapių
- metodinė priemonė, išversta į lietuvių kalbą ir išleista 2005 m. Visos
valstybės Vaiko teisių komitetui
periodiškai turi parengti išsamias
Konvencijos vykdymo ataskaitas.
Jas rengia ir Lietuva.
Grįžkime šiek tiek į istoriją –
kaip kūrėsi vaiko teisių apsaugos
sistema Lietuvoje. Nepriklausomybės pradžioje vaikų reikalais rūpinosi Kultūros ir švietimo ministerijos Socialinio ugdymo skyrius,
kuriame dirbo keli specialistai.
Jie kuravo vaikų globos įstaigas.
Tuo metu savivaldybių Švietimo
skyriuose tebuvo po vieną globos
ir rūpybos inspektorių, vidaus reikalų sistemoje dirbo specialistai,
kurie rūpinosi nepilnamečių reikalais. Po kelerių metų įsteigiama
Lietuvos Respublikos Vaiko teisių
apsaugos tarnyba, Įvaikinimo tarnyba, savivaldybėse atsiranda Vaiko teisių apsaugos skyriai. 2000 m.
įsteigiama Lietuvos Respublikos
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, užsiimanti vaiko teisių priežiūra ir kontrole. Nuo 2005
m. iki dabar prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikia
Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnyba. Nuolat vykdomos įvairios

smurto prevencijos programos, į
šiuos procesus įsijungia nevyriausybinės organizacijos.
Atrodytų, kad vaiko teisių apsaugos sistema, veikianti ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu, turėtų užtikrinti vaiko teisę į
normalų gyvenimą, į jo neatimamą
teisę gyventi, kaip pasakyta Vaiko
teisių konvencijoje. Deja, statistiniai duomenys rodo, kad smurto
atvejų Lietuvoje kasmet daugėja.
2011 m. smurtą patyrė 1259 vaikų,
o 2016 m. nukentėjo jau 2000 vaikų. Nekalbant apie smurtą artimoje aplinkoje, pasibaigiantį mirtimi.
Tai kas šioje sistemoje stringa, kad
smurto atvejų prieš vaiką mūsų šalyje ne tik kad nemažėja, bet smurtavimo kreivė tolydžio kyla nesyk
užsibaigdama vaikžudyste. Ar net
keliomis per metus.
Kyla klausimas – ar kokia nors
institucija bandė daryti vaiko teisių
apsaugos sistemos monitoringą,
kad stebėtų ir išsiaiškintų, kaip
veikia šios sistemos grandys, ar jos
iš tiesų užtikrina nepertraukiamą,
garantuotą pagalbą nelaimės ištiktam socialinės rizikos šeimoje augančiam vaikui. Dabartinė padėtis,
deja, rodytų, kad ne. Nes jeigu būtų
tokie tyrimai, tai logiška, kad būtų
daromos išvados, o jomis remiantis - pokyčiai. Susidariusi situacija verčia manyti, kad tarp teisinės
bazės ir realus darbo vaiko teisių
apsaugos srityje, švelniai tariant,
buvo gerokas atotrūkis. Priežastis – politinės valios stoka. Matyt,
praėjęs Seimas vaikų – valstybės
ateities - tiesiog nelaikė nacionaline vertybe.
Vilties teikia dabartinės valdžios
žingsniai. Socialinės apsaugos ir
darbo ministras Linas Kukuraitis
pažadėjo, kad pokyčiai šioje srityje prasidės netrukus: bus reorganizuojama (centralizuojama) vaiko
teisių apsaugos sistema; išgrynintos
vaiko teisių apsaugos specialistų
funkcijas ir sustiprintos jų pozicijas; jie nebebus pavaldūs savival-

dybėms ir turės galią sutelkti kitų
žinybų specialistus komandiniam
darbui; numatoma užtikrinti nuolatinę vaiko teisių apsaugos specialistų pagalbą visą parą; palaipsniui
bus atsisakoma institucinės globos
(kūdikių namų, vaikų globos namų
ir kt.); laukia didelis ir sunkus darbas su socialinės rizikos šeimomis
pozityvios tėvystės link.
Pažadus dalinti moka visos valdžios. Tik paskui užmiršta, ką žadėjo. Džiugu, kad kol kas darbai
nesiskiria nuo žodžių: parengti būtiniausi Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, kurie
bus priimti šį antradienį neeilinės
Seimo sesijos posėdyje; jame bus
pristatomi pakeitimai ir kituose
įstatymuose, susijusiuose su vaiko
globa, jo teisėmis. Bet svarbiausia
– svarstymui bus pristatyta visiškai
nauja Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo redakcija, kuri aiškiai reglamentuos visus su vaiko
teisėmis susijusius procesus ir po
priėmimo pakeis dabar galiojantį
įstatymą.
Taigi, teisinė bazė netrukus bus
sutvarkyta. Tikėtina, kad vaiko
teisių apsaugos sistema pradės
veikti operatyviai ir sklandžiai.
Tikėkimės, kad netolimoje ateityje
Lietuvos valstybė, rengdama ataskaitą Vaiko teisių komitetui apie
Konvencijos įgyvendinimą, galės
pasidžiaugti geresniais rezultatais
vaiko teisių apsaugos srityje.
Tam galėtų pasitarnauti ir kiti
dalykai. Ar ne laikas smurto, prievartos, agresijos vaizdus pradėti
šalinti iš viešosios erdvės? Ar ne
laikas mokyklose organizuojamą
kasmetinę savaitę prieš patyčias
rengti ir kitur (televizijoje, internetiniuose portaluose).
Gal tada po truputėlį smurto sąvoka ims trauktis iš žmonių sąmonės. Gal ateis laikas, kai nebeliks
agresijos mūsų kasdieniame gyvenime. Gal tada baigsis ir gyvybės
nuvertinimo era. Atėjo laikas uždaryti Pandoros skrynią.

Žmogus-žirgas ir Vasario 16-oji

Arvydas MAČIULIS
Ritmiškas vėjo švilpčiojimas į
šuolių taktą, kanopų bildesys, svaiginantis raitelio laisvės, erdvės ir skrydžio pojūtis pagimdė kartų kartas
laisvę mylinčių, už ją paaukoti gyvybę pasiryžusių, drąsių ir ryžtingų
mūsų protėvių. Ta žirgo ir žmogaus
vienovė leido jiems karo ir prekybos
žygiuose per gana trumpą laiką nukeliauti tūkstančius kilometrų.
Sunku atsekti žmogaus ir žirgo
draugystės pradžią, tačiau archeologiniai radiniai neabejotinai rodo, kad
mūsų protėviai jau bronzos amžiuje,
maždaug prieš keturis tūkstančius
metų, naudojosi šios draugystės
teikiamais privalumais. Vėlesniais
amžiais kartu su žymiais karvedžiais
netgi buvo laidojami ir jų žirgai, kol
XII a. ta vienovė žmogus - žirgas
tampa valstybės herbu.
Seniausias įrašas apie tai randamas Ipatijaus metraštyje: „1278 metais Lietuvą pradėjo valdyti Vytenis

ir sugalvojo sau ir visai Lietuvos kunigaikštystei antspaudą - ginkluotą
riterį su kalaviju ant žirgo, tokį, kurį
dabar vadiname Vyčiu”. Taigi priešingai primityviam aiškinimui, kad
Vytis kilęs nuo veiksmažodžio vyti
ar nuo daiktavardžio vytis (vytinė),
čia aiškiai matome, kad Vytis kilo
nuo Lietuvos valdovo Vytenio ir nuo
to laiko Lietuvos herbas gyvuoja jau
aštuntą šimtmetį ir yra vienas seniausių valstybinių herbų pasaulyje.
Šis simbolis kartu su jį nešusiais
kariais-vyčiais, matė valstybės triumfo ir pralaimėjimų akimirkas,
saugojo trumpus taikos laikotarpius,
priešinosi okupacijoms, dalyvavo
sukilimuose, Nepriklausomybės kovose, pokario rezistencijoje ir Sausio
13-ąją - vyčiai žūdavo, Vytis - niekada.
Ar bus parašyta epitafija tiems,
dažniausiai nežinomiems, tūkstančių
tūkstančiams vyčių, ėjusių po Vyčio
vėliava ir padėjusių galvas nuo valstybės ištakų iki šių dienų: „Jie buvo
jauni ir mylėjo gyvenimą, bet Tėvynę ir Laisvę – labiau“.
Šių dienų pigiam šurmuly - tuštybės mugėje atrodo, kad lyg ir nebūtų
į ką remtis iškilus pavojui. Tačiau
neabejoju, kad, atėjus dienai X, atsirastų daug jaunų, drąsių ir pasiaukojančių žmonių, pirmiausiai turbūt
iš tų, kuriems Tėvynė nėra ten, kur
daugiau moka ir kuriems Tėvynė ir
Laisvė nėra tušti žodžiai.
Kitais metais Vasario 16-ją švęsi-

me šimtąjį kartą. Kaip bus paminėti
tie, kurių dėka šiandien esame laisvi,
matysime ir suprasime, ar mokame
pakilti virš kasdienybės ir įvertinti
savo didvyrius. Kuo prisidėsime prie
šio švento reikalo? Tuo labiau, kad
vis dažniau viešojoje erdvėje išnyra
„pažangiečiai“, kuriems valstybė,
jos simboliai, šeima, tėra atgyvenos,
kurias reikia kuo skubiau sunaikinti.
Pradžiai žodžiais.
Jau senokai vyksta kalbos, ginčai, biurokratiniai stumdymaisi dėl
šimtmečio minėjimo įprasminimo
kažkuo, kas verta to šimtmečio. Turiu omenyje „bruzdėjimą“ dėl pagrindine Lietuvos aikšte vadinamos
Lukiškių aikštės rekonstrukcijos ir
pagrindinio akcento joje.
Po nepavykusių konkursų šiam
pagrindiniam akcentui, pagaliau
tarp visuomeninių organizacijų ir
valdžios nusistovėjo bendra nuomonė, kad tas akcentas turėtų būti
paminklas Vyčiui - pagrindiniam
valstybės simboliui, tačiau laikas
bėgo, o darbai nejudėjo, kol pagaliau aktyviems, visuomeniškiems ir
žymiems žmonėms kantrybė trūko
ir jie pasiryžo patys su visų, idėjai
pritariančių žmonių parama ir pagalba, įgyvendinti tą idėją. Įkūrė „Vyčio
paramos fondą“, organizavo konkursą ir nesenai buvo paskelbti konkursui teikiamų projektų pavyzdžiai.
Nors daugelis jų yra statiški, arba
tinkantys konkrečioms istorinėms
asmenybėms (sakykime, Vytautui

Vilniaus Lukiškių aikštėje ketinama statyti Vyčio skulptūrą. Taip
atrodo vienas iš variantų.
Didžiajam), bet vienas erdvinis, apibendrinantis, modernus, dinamiškas
ir suteikiantis plačias galimybes jį
padaryti „gyvu“, - yra neabejotinai
talentingas projektas. Detaliai tobulai pavaizduotų žmogaus ant žirgo
skulptūrų pasaulyje yra tūkstančiai,
tačiau jie nekelia minčių, susimąstymo? Minimas projektas - priešingai.
Jeigu su aerodinamikos specialistų
pagalba, pučiant vėjui, dar pavyktų
išgauti tą švilpčiojimą žirgo karčiuose ir kanopų bildesį, neabejoju, kad
tai būtų viena geriausių instaliacijų
pasaulyje, kurios pažiūrėti ir pasiklausyti vėjuotą dieną rinktųsi ir vilniečiai, ir sostinės svečiai, ir turistai,
o mums kiekvienam, prisidėjusiam
konkrečia parama prie šio paminklo
statymo, būtų tiesiog malonu jaustis
bendruomene.

Tačiau… Viskas nėra taip paprasta. Pirmiausia, ar bus surastas
vieningas sprendimas tarp aktyvių
visuomenininkų, meno vertintojų,
valdžios, spaudos, slaptų interesų.
Visa tai pradeda ryškėti, kai tik darbai priartėja prie tikslo. Todėl visai
realu, kad gera iniciatyva nuskęs
užpelkėjusioje nesutarimų, interesų,
biurokratinių pinklių kūdroje.
Ir vis dėlto tikiuosi, kad bus išrinktas minėtas projektas, kad sutarimas
bus rastas, kad „Vyčio paramos fondas“ išplės savo veiklą ir žinomumą ir
aplankys visus Lietuvos rajonus, kad
surinks reikiamas lėšas paminklui,
kad jis bus laiku pastatytas, ir kad kitąmet Vasario 16-ąją švęsime įveikę
visus “kad” ir susivieniję. Tai būtų
visų mūsų epitafija tiems, kurie po
Vyčio vėliava žuvo gindami Tėvynę.

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
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Automobiliai
Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus,
traktorius.
Tel. (8-601) 53942.

įvairūs
Brangiai perka, nuomojasi žemės ūkio paskirties žemę Kurklių,
Skiemonių, Debeikių, Kavarsko apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Brangiai perka įvairų mišką su
žeme arba biržes išsikirsti. Parduoda
malkas.
Tel. (8-687) 23618.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

SKELBIMAI
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Gyvuliai

Kita

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-609) 00890.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.  
Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

Nuolat perka

Bendrovė - grūdus, kviečius,
miežius, rapsus, žirnius. Atsiskaito
iš karto. Išsiveža.
Tel. (8-680) 85841.

Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Šiaudus. Gali būti ir praeitų metų
derliaus.
Tel.: (8-656) 06060,
(8-610) 62827.

Dainiaus firma

PERKA VERŠELIUS

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

Be tarpininkų arklius, karves (1,20
Eur/kg), telyčias (1,35 Eur/kg), bulius
(1,50 Eur/kg).
Tel. (8-622) 09326.

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

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

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

Brangiai visoje Lietuvoje - galvijus,
karves, jaučius, telyčias. Veža į užsienį. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-662) 50592.
Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-608) 01085.

Įmonė teikia paskolas už užstatą. Nereikalauja rodyti pajamas. Atvyksta į namus.
Tel. (8-673) 19696.
NEMOKAMAI išsikerta ir išsiveža peraugusius krūmus, beverčius medžius iš žemės ūkio
paskirties žemių, pamiškių, griovių (plotas nuo 1,5 ha).
Tel. (8-601) 30865.

UAB „Jonroka“ organizuoja A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų ir papildomus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2017 m. vasario 21 d. 17 val.
Dėl A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų vairavimo kursų kreiptis telefonu
(8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.
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

ieško darbo
Mechanizatorius.
Tel. (8-606) 45757.

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

parduoda

siūlo darbą
Reikalinga melžėja
ūkyje Ukmergės r.
Tel. (8-600) 40863.

mažame

UAB „BLEIRAS LOGISTICS“
IEŠKO AUTOVEŽIŲ
VAIRUOTOJŲ!!!

Kuras
Nebrangiai - beržines, juodalksnio malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Lapuočių medienos atraižas pakais. Supjautos, yra sausų.
Tel.: (8-622) 44850,
(8-609) 91007.

Įmonė siūlo:

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.
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.
Kita
Karves.
Tel. (8-670) 36652.
Kviečius, miežius, avižas, žirnius,
kukurūzus, grikius, įvairius pašarinius miltus, sėlenas. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 47343, (8-680) 96778.

*Neturintiems CE kategorijos
ir 95 kodo-APMOKAME vairavimo kursus!!!
*Neturinčius vairavimo patirties – APMOKOME!!!

Amonio salietrą, azofoską, sulfatą,
kompleksines trąšas. Pristato, išrašo
sąskaitas.
Tel. (8-605) 49513.

Tel. +370 65520003.

Portretas
Iš nuotraukos
„Anykštos“
redakcijoje darome portretus
laidotuvėms
(iki A4 formato).

TELELOTO Žaidimas nr. 1088 Žaidimo data: 2017-02-12
Skaičiai: 08 54 38 12 71 59 66 35 46 55 03 51 50 42 48 74 60 37 14 49 09 53 65
67 34 57 75 73 10 13 72 58 43 15 52 26 29 56 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 63 70 32
33 21 47 02 27 45 01 62 36 30 24 07 17 (visa lentelė)
Papildomi prizai: 0497291 500 Eur 0129042 Automobilis “Nissan Qashqai” 0290998
Automobilis “Nissan Qashqai” 0559660 Automobilis “Nissan Qashqai” 0368134 Automobilis
“Nissan Qashqai” 040*114 Dulkių siurblys “Samsung” 048*805 Dulkių siurblys “Samsung”
013*660 Išmanusis laikrodis “ZGPAX” 051*172 Išmanusis laikrodis “ZGPAX” 046*735 Išmanusis
telefonas “Samsung” 005*502 Išmanusis telefonas “Samsung” 006*848 Kavos aparatas “Zelmer
Piano” 028*361 Kavos aparatas “Zelmer Piano” 012*356 Knygyno “Vaga” dovanų kuponas
020*859 Knygyno “Vaga” dovanų kuponas 043*845 Kompiuteris “Lenovo” 033*242 LED televizorius “Philips” 046*704 LED televizorius “Philips” 00**925 Pagalvės “Dormeo” 026*767
Pakvietimas į TV studiją 046*909 Pakvietimas į TV studiją 055*311 Pakvietimas į TV studiją
004*701 Pakvietimas į TV studiją 043*006 Planšetinis kompiuteris “Huawei” 036*463 Planšetinis
kompiuteris “Huawei” 04**047 Pledas “Rossignol” 023*459 Porinis kelialapis į Palangą 033*513
Trintuvas “Philips” 054*816 Trintuvas “Philips” 05**250 Vaizdo registratorius “Prestigio” 036*351
Virtuvinis kombainas “Philips” 047*830 Virtuvinis kombainas “Philips”

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

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5
mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

Paslaugos

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

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

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

Nuotraukos su
rėmeliais
kaina – 15 eurų
UAB „Anykštos
redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4
dydžio plakatus.

gimė
Melita GAINAITĖ,
gimusi 02 04
Viltė PAJUODYTĖ,
gimusi 02 02
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Kirilas, Valentinas, Saulius,
Saulė, Liliana, Lijana, Valius.
vasario 15 d.
Faustinas, Jordanas, Zygfridas, Girdenis, Girdenė, Jovita,
Jurgina, Jurgita, Vytis.
vasario 16 d.
Julijona, Julijonas, Tautvydė.
vasario 17 d.
Aleksas, Vaišvilas, Viltė, Donatas, Donata.

mėnulis
vasario 14-17 pilnatis.

anekdotas
Antrą valandą nakties beldimas
į duris:
– Kas čia?
– Policininkai. Norime pasikalbėti.
– Kiek jūsų?
– Du.
– Tai ir kalbėkitės.

MOZAIKA
Prancūzas padavė į teismą
„Uber“ dėl iširusios santuokos
Vienas prancūzas padavė pavėžėjimo paslaugas teikiančią bendrovę „Uber“ į teismą dėl ... iširusios santuokos.
Neįvardijamas vyras kurį laiką
reguliariai lankėsi pas tame pačiame mieste gyvenančią meilužę,
rašo BBC. Romanas tęsėsi be problemų, kol kartą vyras išsikvietė
„Uber“ vairuotoją iš žmonos telefono. Jis prisijungė prie savo paskyros, o vėliau atsijungė, tačiau
dėl programos klaidos į žmonos
telefoną ir toliau buvo siunčiami

NNN

pranešimai apie vyro keliones.
Apie vyro neištikimybę sužinojusi žmona pareikalavo skyrybų.
Vyras mano, kad tapo nekokybiško
„Uber“ programėlės veikimo auka
ir kreipėsi į teismą. Kaip skelbia laikraštis „Le Figaro“, vyras esą reikalauja 45 mln. eurų kompensacijos.
„Mano klientas tapo programinės klaidos auka“, – sakė nukentėjusiojo advokatas po to, kai vyro
vardu pateikė ieškinį Graso mieste.
– Dėl programos defekto vyrui kilo
problemų su žmona.“
Tiesa, spaudoje minėtos ieškinio
sumos advokatas nepatvirtino.
Programėlės klaida, dėl kurios

redaktorei nežinant

Rezultato neįskaitė...

***
Horoskopas vairuotojams: jeigu rytą, išvažiuodami iš kiemo,
išgirsite bumbtelėjimą, išlipkite ir
atidžiai apžiūrėkite automobilį. Jei
apgadintas mašinos galas, pinigų
gausime, jeigu priekis – juos prarasite.
***
Du vyrai bare. Vienas šypsosi:
– Prieš dvi savaites pavogė iš
mano žmonos kredito kortelę!
– Ir tu džiaugiesi?
– Taip, vagišius pinigų išleidžia
mažiau nei mano žmona.

oras
+6

-3

horoskopas

AVINAS. Itin blaiviai vertinsite
savo galimybes bei perspektyvas.
Galite apsispręsti dėl profesinės atsakomybės, medicininių ar grožio
procedūrų. Itin svarbu neignoruoti
organizmo negalavimų, rūpintis sveikata, ją tausoti.
JAUTIS. Gali būti, kad jums teks
sudrausminti savo išdykusius vaikus,
dėl kurių galite sulaukti nusiskundimų. Ši diena veikiausiai privers susirūpinti sava arba artimo žmogaus ar
naminio gyvūnėlio sveikata, išvaizda, higiena.
DVYNIAI. Nemažai dėmesio šią

Šeštadienį vykusiose kalnų slidinėjimo varžybose dėl Mero taurės, matyt, pretendavo dalyvauti ir
Anykščių kūno kultūros ir sporto
centro treneris Marius Šinkūnas.
Vyras, kaip ir kiti slidininkai,
savaitę pareikalaus šeima, namai, vaikai. Galbūt pajusite būtinybę surengti
rimtą šeimyninį pasitarimą gyvenimo
sąlygų, pareigų klausimu. Rūpesčių
gali sukelti pagyvenę artimieji.
VĖŽYS. Bus gana buitiška, teks
rūpintis itin žemiškais, materialiais
dalykais arba padėti giminaičiams
rimtais patarimais, perspėjimais ir kt.
Nerimo gali sukelti straipsnis, išgirsta
informacija arba gautas pranešimas,
laiškas.
LIŪTAS. Dauguma kalbų ir darbų
suksis apie vaikus ir jų poreikius, kainas, nekilnojamąjį turtą, tiekimo bei
nuomos reikalus. Teks bendrauti su

nuo kalno nusileido du kartus,
tačiau teisėjai rezultato neįskaitė,
nes treneris nusileido ne ant slidžių, o ant kalnų slidžių batų kulnų. Be slidžių jis dar sugebėjo ir
keltuvu pakilti į kalną...

senais draugais, giminaičiais. Galbūt
tarsitės dėl bendro verslo, namo statybų ar pan.
MERGELĖ. Metas kiek suvaržys
jūsų polėkį, galimybes. Galbūt negausite to, ko tikitės, arba susidursite
su artimųjų nepritarimu, konservatyvumu. Nebūkite pernelyg kritiški ir
negailestingi.
SVARSTYKLĖS. Giminaičiai
ar pažįstami asmenys jums gali priminti senus įsipareigojimus, pareikalauti vykdyti pažadus. Gali išryškėti tai, kas ką tik tvyrojo abejonių
rūke. Gandai, nuojautos gali tapti
realybe.

prancūzas neteko žmonos, buvo
pašalintas gruodį.
Pakistane uždrausta švęsti
Valentino dieną
Pakistano teismas uždraudė
švęsti Valentino dieną. Šis draudimas galioja šventimui viešoje
vietoje. Atitinkamą potvarkį pirmadienį priėmė sostinės Islamabado Aukštasis teismas, praneša
agentūra dpa.
Laikraštis „Dawn” rašo, kad žiniasklaidos priemonėms uždrausta
reklamuoti Valentino dieną. Teis-

sprintas

mui duotas nurodymas stebėti visą
žiniasklaidą.
Skundą teismui pateikė privatus
asmuo. Šį antradienį minima Valentino diena prieštarauja Pakistano
kultūrai ir religijai, sakė Abdulas
Vahidas (Abdul Waheed).
Jau pernai prezidentas Mamnonas Husainas (Mamnoon Hussain)
ragino pakistaniečius ignoruoti Valentino dieną. Religinių grupuočių
ir didžiausios Pakistano islamistinės partijos „Jamaat-e Islami” nariai Valentino dieną pavadino neislamiška. Jie ragino vietoj jos minėti
Kuklumo dieną.

Biatlonas. Austrijoje vykstančiame
Pasaulio biatlono čempionate, 10 km
sprinto lenktynėse anykštėnas Vytautas Strolia iš 102 finišavusių dalyvių
užėmė 54 vietą ir pateko į persekiojimo varžybas, kuriose finišavo 56-as.
Krepšinis I. Anykščių rajono
krepšinio pirmenybėse toliau vyksta atkaklios grumtynės dėl geresnių pozicijų prieš atkrintamąsias
varžybas. Priešpaskutinio reguliaraus sezono turo rungtynėse savo
galimybes užimti aukštą vietą sustiprino „Cosmos“ komanda, kuri
93:82 nugalėjo „Liberalus“. „Liberalams“ B.Urbonavičius pelnė
20, E.Bartaševičius 16, D.Butkus
15 tšk. „Cosmos“ ekipoje rezultatyviausiai žaidė G.Šniaukštas
– 22 tšk., J.Žvirblis – 21 tšk,
Ž.Žiukas- 20 tšk. Kiti IX turo rezultatai: „Patriotai“ (P.Kisielius
15, R.Paulauskas 12, M.Gražys 11
tšk.) – „Troškūnai“ (T.Urbonas 26,
P.Paštukas ir M.Sausaitis po 16,
M.Janulis ir M.Minkevičius po 10
tšk.) 53:92, „Policija“ (M.Taleišis
27, A.Zaicevas 12,G.Rudokas
13, P.Mėlynis 10 tšk.) – KKSC
(R.Pavilanskas 21, G.Asačiovas
15, L.Čerškus ir B.Pociūnas po
13, A.Butkys 12 tšk.) 68:90,
„Švietimas“ (G.Krivickas 24,
P.Leonavičius 21, R.Šližys 20 tšk.)
– „E.Statyba“ (A.Andrijauskas 20,
D.Juknevičius 19,E.Pauša 10 tšk.)
82:66, „Taifūnas“ (T.Jodelis 29,
L.Širmenis ir D.Vanagas po 14,
E.Sriubas 10 tšk.) – „Kavarskas“
(T.Laurinavičius 26, N.Bucylinas
12, D.Ragalskas 6 tšk.) 74:52, „Svėdasai“ (A.Jakštonis 18, I.Gutmanas
ir T.Trumpickas po 13 tšk.) – „Švietimas“ (R.Šližys ir P.Leonavičius
po 18, V.Kestorius 10 tšk.) 67:53.
Turnyro lentelė: 1. „Taifūnas“ 8-1
(+95), 2.„Cosmos“ 7-2 (+99), 3.
„Švietimas“ 7-2 (+66), 4. „Svėdasai“ 6-2 (+82), 5. „Troškūnai“ 6-3
(+50), 6. „Liberalai“ 4-5 (+109), 7.
KKSC 4-5 (-35), 8. „Kavarskas“
3-6 (+22), 9. „Energetinė Statyba“
3-6 (-64), 10. „Policija“ 1-8 (-186),
11. „Patriotai“ 0-9 (-238).
Imtynės I. Vasario 10 - 12 dienomis Klaipėdoje vykusiame Lietuvos
moterų imtynių jaunimo čempionate
puikiai pasirodė Anykščių mergi-

nos. Čempionių vardus savo svorio
kategorijose iškovojo net keturios
Anykščių krašto imtynininkės: Anelė
Kavaliauskaitė, Rimgailė Čeponytė,
Gabija Dilytė ir Auksė Rutkauskaitė
(Gabija ir Auksė atstovavo Šiauliams
- Anykščiams). Sidabro medalį gimtadienio proga sau pasidovanojo Greta Karosaitė. Greta Čeponytė, Daiva
Tamašauskaitė ir Ieva Grigaliūnaitė
laimėjo bronzos medalius.
Imtynės II. Domas Krikščiūnas
apgynė Lietuvos jaunimo čempiono
vardą graikų - romėnų imtynių kovose, nugalėjęs keturis priešininkus.
Dalyvaudamas laisvosiose imtynėse,
Domas pralaimėjo tik pogrupyje prieš
būsimą Lietuvos jaunimo čempioną
iš Klaipėdos. Vėliau nugalėjo savo
varžovus, laimėjo bronzos medalį.
Deimantas Žvikas ir Evaldas Žibutis
čempionate liko penkti.
Krepšinis II. Vasario 10 dieną
„Nykščio namų“ arenoje vyko rajono
mokyklų ir gimnazijų mokinių 3×3
krepšinio varžybos. Turnyre dalyvavo
devynios vaikinų ir keturios merginų
komandos. Merginų varžybose pirmąją vietą iškovojo J. Biliūno gimnazijos komanda. Antros liko Svėdasų
J. Tumo-Vaižganto gimnazijos atstovės, trečiąją vietą iškovojo A. Baranausko pagr. mokyklos merginos.
Vaikinų varžybų nugalėtojais tapo J.
Biliūno gimnazijos I komanda, antri
liko svėdasiškiai, trečia – J. Biliūno
gimnazijos II-oji komanda.
Krepšinis III. Penktadienį Anykščių KKSC krepšinio komanda toliau
tęsė kovas Rytų Aukštaitijos lygoje. Šįkart anykštėnai svečiavosi Molėtuose,
kur susitiko su vietos SC krepšininkais
ir pralaimėjo po pratęsimo. Rezultatyviausiai Anykščių KKSC komandoje
žaidė S.Butkys ir Ž.Žiukas, pelnę po
25 tšk., G.Šniaukštas įmetė 12 tšk.,
A.Butkys – 8 tšk.
Slidinėjimas. Ignalinoje vykusiose
Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“
žiemos žaidynių slidinėjimo varžybose anykštėnams atstovavo biatlonininkai. Vaikų iki 14 m. grupėje, 2 km
nuotolyje, antrą vietą užėmė Viktorija
Kapancova. Šios amžiaus grupės berniukų varžybų nugalėtoju tapo Lukas
Žukauskas, šeštą vietą užėmė Domas
Jankauskas. Iki 18 metų amžiaus
grupėje, 5 km nuotolyje, nugalėjo
Gytis Mikoliūnas, mergaičių grupėje
penkta finišavo Laima Banaitytė.

SKORPIONAS. Nebus maloni,
jei trokštate pramogų, bet trūksta pinigų arba drąsos juos leisti. Draugų
pasiūlymai ar jų pasisvečiavimai gali
pasirodyti nuostolingi. Jeigu tikitės
ypatingo dėmesio, galite kiek nusivilti.
ŠAULYS. Nežada didelių linksmybių. Galbūt į galvą lįs nelengvai
išsprendžiami klausimai, jausite atsakomybės naštą. Rūpesčių gali kelti
pagyvenę žmonės arba santykiai su
jais.
OŽIARAGIS. Gali iškelti nelengvų uždavinių, susijusių su ateitimi.
Tačiau tai bus pozityvu, tad nebijoki-

te paplušėti, pasukti galvą ir nepykite
ant tų, kas verčia jus labiau įtempti
jėgas, tobulėti, mokytis.
VANDENIS. Nebūkite kategoriški
ir neužsidarykite savo siaurų interesų
bei pažiūrų rėmuose - atviras žvilgsnis į kitus bei pasaulį gali lemti tam
tikrą pokytį. Galbūt pajusite, ką naujo
turite įnešti į savo gyvenimą, kuo jį
praturtinti.
ŽUVYS. Jums rūpės išsiaiškinti
kai kuriuos teisinius klausimus, mintys suksis apie politiką, užsienį, etikos
pažeidimus arba moralines skriaudas.
Galite susidurti su reikliais, griežtais
asmenimis, nelinkusiais nuolaidžiauti.

