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

 Sveikinimo kaina – 20 eurų.

3 psl.2 psl.

KNYGA. Kovo 2 d. (ketvirta-
dienį) 17:30 val. Sakralinio meno 
centre Giedrė Steikūnaitė pristatys 
savo knygą “Palestina: laisvė yra 
labai graži”. Renginyje taip pat 
dalyvauja Gabrielė Tervidytė (vi-
suomeninio judėjimo “Solidarūs 
su Palestina” įkūrėja). Vyks video 
peržiūra, knygos ištraukų skaity-
mas, vieša diskusija. 

Mokestis. Anykščių gėlininkų 
draugija prašė rajono Tarybos at-
leisti draugiją nuo nekilnojamojo 
turto mokesčio už 2016 metus. 
Gėlininkams priklauso pastatas 
Anykščiuose, J.Biliūno g. 10. Ne-
kilnojamojo turto mokesčio už šį 
pastatą paskaičiuota 286 eurai. 
Anykščių rajono meras Kęstu-
tis Tubis prieš Tarybai priimant 
sprendimą kalbėjo, kad gėlininkų 
draugija turi galimybę jai priklau-
sančias patalpas išnuomoti ir užsi-
dirbti. „Reikia labai atsargiai elg-
tis, kad neatidarytume Pandoros 
skrynios“, -  rajono Tarybos narius 
mokė meras. Taryba balsavo prieš 
Anykščių gėlininkų draugijos at-
leidimą nuo nekilnojamojo turto 
mokesčio.   

Parašai. Primename, kad 
„Anykštos“ redakcijoje yra dalies 
iš pretendentų į kandidatus Seimo 
rinkimuose Anykščių-Panevėžio 
apygardoje parašų rinkimo lapai. 
Užsukę į redakciją (Vilniaus g. 
29, Anykščiai) galite pasirašyti už 
Antaną Baurą, Luką Pakeltį, Min-
daugą Pauliuką, Valentiną Stundį, 
Valentiną Šapalą ir Einarą Vildę.

Alkaniems. Anykščių turizmo 
informacijos centras (TIC) skelbia 
rajono maitinimo įstaigų sąrašą - 
nurodoma, kad Anykščių rajone yra 
30 maitinimo įstaigų. TIC-as, regis, 
inventorizavo visas rajono vietas 
kur galima pavalgyti - nuo SPA 
Vilnius - Anykščiai iki „Anykščių 
vyno“ valgyklos ir kebabinių. Iš 
30-ies maitinimo įstaigų 21 veikia 
Anykščių mieste, 9 - rajone. 

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Rajono miškuose dvi gaujos vilkų 
ir gausu lūšių Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Sausio pabaigoje ir vasario 
pradžioje Anykščių urėdijos 
miškuose miškininkai skaičiavo 
vilkus ir lūšis. 

Panašu, jog vilkų rajono miš-
kuose daugėja, Šimonių girioje 
medžioja bent dvi vilkų gaujos.

Anykščių urėdijos urėdas Sigitas Kinderis kalbėdamas su 
„Anykšta“ svarstė, jog vilkams, nepaisant šernų skaičiaus mažė-
jimo, maisto nepritrūks - elninių šeimos populiacijos gausėjimą 
liudija didėjantis jų susidūrimų su automobiliais skaičius.

Vilkai ir lūšys skaičiuojami 
pagal pėdsakus sniege, todėl jų 
apskaita itin prikluso nuo oro są-
lygų. 

Pavyzdžiui, pernai gamtinės 
sąlygos skaičiavimo atlikti nelei-
do. Šiemet orai pėdsakų skaičia-
vimui buvo palankesni.

Kad apskaičiuotų vilkų ir lūšių 
populiacijų dydį, pėdsakai skai-
čiuojami du kartus. 

Rezultatai rodo, kad Anykščių 
urėdijos miškuose gyvena bent 
14 vilkų ir 18 lūšių. 

Dėl pilkių daromos žalos 
Aplinkos apsaugos agentūra 
Anykščių rajono medžioto-
jams pernai ne vilkų medžio-
klės sezono metu buvo leidusi 
sumedžioti keturis vilkus.

Naujoms bažnyčios durims - ne laikas
Prima PETRYLIENĖ, Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių są-
jungos Anykščių filialo pirmininkė, 
Anykščių rajono Garbės pilietė: 
„Tokiom sumom žmonės tikrai ne-
gali aukoti, jie mato, kad galbūt yra 
svarbesnių reikalų.“

pranešimas, kad Troškūnų seniū-
nijos Žviliūnų kaime, namuose, 
tėvai vartoja alkoholinius gėrimus 
ir neprižiūri savo dviejų nepilname-
čių vaikų. Įvykio vietoje policijos 
pareigūnai 1978 metais gimusiai 
motinai nustatė 1,90 prom. alkoho-
lio girtumą, o jos 1972 metais gi-
musiam  sugyventiniui - 2,81 prom. 
girtumą. Namuose buvę du nepil-
namečiai vaikai paimti ir perduoti 
giminaitei.

Tą pačią dieną 20 val. Bendrajame 
pagalbos centre gautas pranešimas, 
kad Troškūnų seniūnijos Raguvėlės 
kaime, namuose, tėvai vartoja alko-
holinius gėrimus ir neprižiūri savo 
trijų nepilnamečių vaikų. Įvykio vie-
toje policijos pareigūnai 1980 metais 
gimusiai motinai nustatė 3,24 prom. 
alkoholio girtumą, o jos 1971 metais 
gimusiam sugyventiniui - 3,22 prom. 
alkoholio girtumą. Namuose buvę 
trys nepilnamečiai vaikai paimti ir 
perduoti seneliui.

Savivaldybės Vaiko teisių apsau-
gos skyriaus vyriausioji specialistė 

Aiškinamasi, ar būtina iš girtaujančių
šeimų paimti vaikus

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Praėjusį savaitgalį iš trijų girtaujančių šeimų policijos parei-
gūnai paėmė vaikus ir perdavė juos giminaičiams. 

Reaguodami į tokią situaciją, pirmadienį savivaldybės Vaiko 
teisių apsaugos specialistai inicijavo susitikimą su rajono vado-
vais ir policijos atstovais, kurio metu aiškinamasi, ar tėvų išgėri-
mo atveju tikslinga iš šeimų laikinai paimti vaikus.

Asta Palaimienė „Anykštai“ sakė, 
kad augantį pranešimų apie girtavimą 
šeimose, kuriose auga vaikai, skaičių 
galima sieti su neseniai įsigaliojusia 
nauja tvarka, kuri draudžia visų for-
mų smurtą prieš vaiką.

„Savaitgalio pranešimai nėra susiję 
su smurto atvejais prieš vaikus. Tai yra 
labai konkretūs girtavimo atvejai. Po 
to, kai buvo uždraustas smurtas prieš 
vaikus, gyventojai pasidarė aktyvesni 
ir praneša apie bet kokias pastebėtas 
negeroves šeimose, ko anksčiau ne-
būdavo“, - sakė A. Palaimienė.

„Ar dėl to, kad tėvai daugiau ar 
mažiau yra išgėrę, reikia išvežti iš 
namų, jei joks pavojus vaikams ne-
gresia, išskyrus tėvų neblaivumą? Tas 
išvežimas nakčiai, parai, dviem kar-
tais į nepažįstamą vietą vaikams turi 
ir psichologinių padarinių“, - atkreipė 
dėmesį A. Palaimienė.

Beje, šioje situacijoje kenčia ne tik 
vaikai, bet ir savivaldybės Vaiko teisių 
apsaugos skyriaus specialistai. Pasak 
A. Palaimienės, visuomenė ir policija 
esą reaguodama į minimas situacijas 
iš jų reikalauja dirbti „kiaurą parą“. 
Pavyzdžiui, iškilus problemoms dėl 
neprižiūrimų vaikų, policijos parei-
gūnus Vaiko teisių apsaugos skyriaus 
specialistai telefonu konsultuoja ir 
naktimis.

Policija praneša, kad šeštadienio 
naktį, apie 00 val. 14 min., Anykš-
čiuose, Vairuotojų gatvėje, namuose, 
neblaivus (1,87 promilės) vyras, gi-
męs 1995 metai, naudojo fizinį smur-
tą prieš sugyventinės neblaivų (1,48 
promilės) tėvą, gimusį 1964 metais. 
Nukentėjusysis į medicinos įstaigas 
nesikreipė. Įtariamasis uždarytas į 
areštinę. Incidento metu namuose 
buvo du mažamečiai vaikai, kurie 
ginčo metu miegojo. Vaikai palikti 
namuose su giminaite. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas dėl fizinio skausmo 
sukėlimo ar nežymaus sveikatos su-
trikdymo savo artimajam, giminaičiui 
ar šeimos nariui.

Šeštadienį, 17 val. 31 min., Ben-
drajame pagalbos centre gautas 

Savivaldybės Vaiko teisių ap-
saugos vyriausioji specialistė 
Asta Palaimienė sakė, kad 
pranešimų apie vaikus augi-
nančias ir girtaujančias šeimas 
ėmė daugėti, kai prieš vaikus 
uždraustas smurtas.

Avaringame 
posūkyje  - 
karsto su
lavonu imitacija

Troškūniečius 
pykdo atliekų 
kainos, 
merą - 
socialdemokratai
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2017-02-19, apie 

19 val., gautas pilietės (g. 1954 
m.) pranešimas, kad namuose, 
esančiuose Anykščiuose, Vie-
nuolio gatvėje,  sugyventinis (g. 
1957 m.) (nustatytas 1.30 prom. 
neblaivumas) sukėlė jai fizinį 
skausmą suduodamas ranka į 
veidą bei tempdamas už plaukų. 

Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.  

2017-02-23, apie 14.00 val., 
bute Kavarsko seniūnijos Svirnų 
II kaime,  artimoje aplinkoje įvy-
kus konfliktui, sūnus (neblaivus 
2.14 prom.) (g. 1979 m.) kumščiu 
du kartus smogė savo motinai (g. 
1943 m.) į veidą, tokiu būdu su-
kėlė jai fizinį skausmą. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Vagystė. 2017-02-24 gautas 
pilietės (g. 1997 m.) pareiškimas, 
kad 2017-02-24, apie 7.48 val., 
Troškūnų seniūnijos Naujasėdžio 
kaime  pastebėjo, jog iš garažo pa-
vogta 800 litrų dyzelinio kuro. 

Savižudybė. 2017-02-24, apie 
20.00 val., savo namų, esančių 
Viešintų seniūnijos Nemeirių kai-
me, Nemeirių gatvėje,  daržinėje, 
rastas pasikoręs vyras (g. 1987 

m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Avarija.2017-02-25, apie 14.50 
val., Debeikių seniūnijos Mickūnų 
kaime, griovyje, buvo rastas auto-
mobilis „Nissan Primera“, kurį 
vairavo neblaivus (2,74 prom.) bei 
neturėdamas teisės vairuoti vyras 
(g. 1948 m.), gyvenantis Debeikių 
seniūnijos Rašimų kaime. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Ant Rubikių kranto užaugusi ra-
šytoja, humanitarinių mokslų dak-
tarė, senosios lietuvių literatūros 
tyrinėtoja. J.Žąsinaitė juokavo, kad 
ir naujajame jos romane svarbus 
yra vanduo. „Tėtis juokdavosi, kad 
pirmiau išmokau plaukti, o tik pas-
kui vaikščioti“,- „Anykštai“ sakė 
J.Žąsinaitė. Autorės teigimu, nors 
romano pavadinimas asocijuojasi su 
religija, tačiau tai yra pasakojimas 
apie akvariumą ir jo gyventojus. 

„Kardinolai yra akvariuminės 
žuvelės, o akvariumas yra bene pa-
grindinis romano veikėjas“, - sakė 
J.Žasinaitė.

J. Žąsinaitė debiutavo 2008 m. 
apysaka „Akmeniniai Avondalio 
namai“, o naujausias autorės roma-
nas „Azuritijos kardinolai“ pasa-
koja apie vienišos, savo tapatumo 
ieškančios moters patirtis, bevietiš-
kumą, fizinę ir dvasinę motinystę, 
priverstinę ir pasirinktą tremtį.

Pasak savivaldybės Socialinės 
paramos skyriaus laikonosios ve-
dėjos Gintarės Noliūtės, prašymų 
gauti paramą maisto produktais 

skaičius šį mėnesį dar negalutinis, 
įprastai tokių prašymų sulaukiama 
ir vėliau.

Praėjusių metų spalį paramą 

Nepasiturinčius gyventojus pasiekė parama 
maisto produktais
Vasarį labiausiai nepasiturintiems Anykščių rajono gyvento-

jams pradėti dalinti maisto produktų paketai. Savivaldybės soci-
alinės paramos skyriaus duomenimis, šį mėnesį prašymus tokiai 
paramai pateikė 2342 gyventojai.

maisto produktais gavo 3 441 
Anykščių rajono gyventojas. So-
cialinės paramos skyriaus laikinoji 
vedėja G. Noliūtė pastebėjo, kad 
tokios paramos gavėjų per metus 
vidutiniškai priskaičiuojama iki 3 
191.

Šiemet maisto produktai labiau-
siai nepasiturientiems gyventojams 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Vilniaus knygų mugėje  - anykštėnės 
knygos pristatymas
Vilniaus knygų mugės metu pristatyta nauja iš Anykščių kilusios 

rašytojos Jurgos Žąsinaitės knyga „Azuritijos kardinolai“. Knygą 
išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, o pati J. Žąsinaitė tapo 
šios leidyklos reklaminiu veidu Vilniaus knygų mugėje. 

linas BiTVinskAs
linas.b@anyksta.lt

Pagrindinės kūrinio herojės gy-
venimas – lyg akvariumo žuvelės. 
Savo auginamus kardinolus prami-
nusi ją palikusių artimųjų vardais, 
ji lyg mėgina juos susigrąžinti. Į 
žaliąją Azuritiją ji atvyko uždirbti 
motinos gydymui. Miestely prie 
Gohto upės gavo darbą solidžioje 
kompanijoje. Perkrikštyta Pene, 
nuo ryto iki vakaro gipskartonių 
vienutėj maitina popierių ryjančią 
mašiną ir įtikinėja save, kad vis-
kas dėl kilnaus tikslo. Bet ryšys su 
motina trupa. Ir atsivėrusią tuštumą 
užima Sibė krikštamotė, ateinanti iš 
savo laiko bei erdvių, plytinčių pa-
lei asbestinius Sajanus.

Kaip „Anykštai“ sakė J. Žąsinai-
tė, ši knyga bus būtinai pristatyta 
ir Anykščiuose, viešojoje bibliote-
koje. „Labai laukiu šio pristatymo, 
nes ten bus visai kita aplinka negu 
knygų mugėje. Jau ir data yra nu-
statyta preliminariai, pristatymas 
turėtų įvykti balandžio 21 dieną.“, 
- sakė J. Žąsinaitė.  

J. Žąsinaitė 1993 m. baigė 
Anykščių Antano Vienuolio vidu-
rinę mokyklą. Studijavo Vilniaus 
universiteto Filologijos fakultete, 

Rašytojos Jurgos Žąsinaitės 
knyga „Azuritijos kardino-
lai“ pasakoja apie moters 
gyvenimą. 

įgijo lietuvių literatūros bakalauro 
ir magistro išsilavinimą. Vėliau tęsė 
filologijos studijas, studijavo anglų 
kalbą, dirbo anglų kalbos mokytoja. 
2004–2008 m. J. Žąsinaitė gyveno 
Veksforde (Airija) ir dirbo vertėja. 
2008 m. grįžusi į Lietuvą, J. Gedmi-
nienė gyveno gimtinėje Rubikiuose. 
Nuo 2009 m. dirba Vilniaus univer-
siteto Filologijos fakulteto Lietuvių 
literatūros katedroje. 2009–2014 m. 
ji tęsė studijas Vilniaus universiteto 
Filologijos fakulteto doktorantūroje, 
parengė ir 2014 m. Vilniaus univer-
sitete apsigynė disertaciją “Gardinas 
– Lietuvos didžiosios kunigaikštys-
tės kultūros centras (XVIII a. antroji 
pusė)”. 

Stabdo. Susisiekimo ministras 
Rokas Masiulis mano, jog minis-
terijos valdomo Lietuvos pašto 
skyrių pertvarka, uždarant apie 
350 skyrių kaimuose, nėra pri-
oritetinė, todėl nereikia skubėti 
jos įgyvendinti. „Noriu atkreipti 
dėmesį, kad šią pertvarką pradėjo 
buvusi Vyriausybė. Mūsų poli-
tinei komandai dar tikrai reikės 
daugiau laiko įsigilinti į visus jos 
aspektus. Kita vertus, tai tikrai 
nėra pirmo svarbumo ar priorite-
tinė reforma“, - „Facebook“ rašo 
R.Masiulis. Lietuvos paštas buvo 
numatęs pertvarkyti iš viso 350 
stacionarių ir 27 kilnojamus paš-
to skyrius. Vasario 9 dieną jog dėl 
jos stabdymo susitarė frakcijos 
seniūno pavaduotojas Virginijus 
Sinkevičius, susisiekimo vicemi-
nistras Paulius Martinkus ir pašto 
vadove Lina Minderienė.

Metai. Minint šimtąsias poeto, 
publicisto Kazio Bradūno meti-
nes, Seimas 2017-uosius paskel-
bė šio žemininko metais. Į vasarį 
vykusius atminimo renginius jo 
gimtajame Alvite bei Valdovų 
rūmuose Vilniuje atvyko poeto 
šeimos nariai - kas iš Amerikos, 
kas iš Afrikos. Poeto vaikaitis 
Vytas Bradūnas šiuo metu dirba 
Kenijoje. Trisdešimtmetis pade-
da pabėgėliams surasti pradingu-
sius artimuosius. “Dabar pažįstu 
Lietuvą tik taip, kaip ją pažinojo 
mano tėtukas. Norėčiau atrasti 
savo Lietuvą”, - sako jis. 

Nepavyks. Už žmonos sumuši-
mą iš pareigų atleistam Kretingos 
rajono apylinkės teismo teisėjui 
Petrui Kontrimui teisiamųjų suo-
lo išvengti nepavyks. Teisėsau-
gininkų jo sutuoktinės žodžiai 
neužliūliavo. Pajūrio prokurorai 
baigė ikiteisminį tyrimą dėl gali-
mo 58 metų P. Kontrimo smurto 
prieš savo žmoną. Byla perduota 
nagrinėti Klaipėdos apygardos 
teismui. Fizinio skausmo sukėli-
mu ar nežymaus sveikatos sutrik-
dymu kaltinamam jau buvusiam 
teisėjui gresia iki dvejų metų ne-
laisvės.

Padėjėjai. Sutuoktiniai, vai-
kai, draugai, partijos bičiuliai - 
tai kriterijai, pagal kuriuos dalis 
Seimo narių renkasi sau padėjė-
jus. Mokesčių mokėtojams šios 
politinio pasitikėjimo komandos 
išlaikymas kasmet kainuoja dau-
giau kaip 10 mln. eurų, o jos vei-
klos rezultatus vertina tik darbda-
viais tapę politikai.  Kiekvienam 
Seimo nariui įsteigiamos trys 
padėjėjų pareigybės, bet gali būti 
ir daugiau pagalbininkų, jeigu jie 
įdarbinami ne visu, o puse ar ke-
tvirtadaliu etato. 

Klaida. Paauglio žengimą į su-
augusiųjų pasaulį pietų Floridoje 
vaizduojanti drama „Mėnesiena“ 
pelnė geriausių metų filmo „Os-
karą“ per 89-ąją JAV Kino meno 
ir mokslo akademijos apdovano-
jimų ceremoniją, tačiau perga-
lės džiaugsmą aptemdė apmaudi 
klaida. Filmas buvo paskelbtas 
nugalėtoju ceremonijos pabaigo-
je kilus sumaiščiai, kai iš pradžių 
pergalė šioje kategorijoje per 
klaidą buvo paskelbta miuziklui 
„Kalifornijos svajos“. Ši klaida 
buvo negrabiai ištaisyta tik „Ka-
lifornijos svajų“ prodiuseriams 
išėjus į sceną priimti apdovano-
jimo. Tokio apsirikimo, kaip tei-
giama, nebuvo per visą „Oskarų“ 
teikimo istoriją.

Apžiūrėti lavono buvo iškviesta 
policija. Kaip ir buvo galima tikė-
tis, ir lavonas, ir karstas - imitacija. 
Kažkas nevykusiai nusprendė at-
švęsti Užgavėnes. „Galima trak-

tuoti kaip viešosios tvarkos pažei-
dimą“, – „Anykštai“ apie žaidimą 
lavonais sakė Anykščių rajono 
policijos komisariato viršininkas 
Rimantas Čepulis.

Avaringame posūkyje  - karsto su lavonu imitacija
Sekmadienio vakarą „Anykštai“ skambino sunerimęs anykštė-

nas – ties Ažuožerių posūkiu į kelio atitvarą stovi atremtas kars-
tas, o jame - lavonas. „Pradžioje galvojau, kad vaidenasi. Kiek 
pavažiavęs apsisukau, sugrįžau. Na, tikrai karstas, o jame - lavo-
nas“, – kalbėjo sunerimęs anykštėnas.

Priminsime, kad Ažuožerių po-
sūkis daugeliui anykštėnų kelia 
baisius prisiminimus – toje vietoje 
yra įvykusios kelios avarijos, per 
kurias žuvo žmonės.

R. Čepulis „Anykštai“ sakė, jog 
į Ažuožerius važiavo Utenos  vy-
riausiojo policijos komisariato eki-
pažas, tuo metu buvęs arčiausiai 
įvykio vietos. 

Pirmadienį „Anykštai“ susisie-
kus su Utenos vyriausiojo policijos 

komisariato komunikacijos spe-
cialiste Violeta Ginaitiene, paaiš-
kėjo, kad ikiteisminis tyrimas dėl 
įvykio nebus pradėtas. „Nevykęs 
pokštas... Pasak pareigūnų, iš arti 
neva karstas nelabai į karstą ir pa-
našus. Pareigūnai tik patraukė jį 
toliau nuo kelio“, – teigė Utenos 
vyriausiojo policijos komisariato 
atstovė.  

-AnYkŠTA

bus dalijami šešis kartus – vasario, 
balandžio, birželio, rugpjūčio, spa-
lio bei gruodžio mėnesiais.

Vasario mėnesio maisto produktų 
paketą sudaro makaronai, grikių 
kruopos, kiaulienos konservai, 
konservuotų daržovių sriuba, 
konservuotos pupelės, avižiniai 
sausainiai ir greito paruošimo 
avižų košė.

Maisto paketus gali gauti 
tie gyventojai, kurių vidutinės 
mėnesinės pajamos neviršija 1,5 
valstybės remiamų pajamų dydžio 
per mėnesį – tai yra 153 eurų.

Ne tarnybos metu neuniformuo-
tam kariui nustatytas sunkus 2,85 
promilės girtumas, jis uždarytas į 

areštinę.
Priminsime, kad praėjusią savaitę  

Anykščių rajono teritorijoje vyko  

Pasipriešinti alkoholiui kariams nepavyko
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščių rajone sustabdytas automobilį ne tarnybos 
metu vairavęs sunkiai apgirtęs karys. Policijos departamento duo-
menimis, apie 19.40 val. pareigūnai kelyje Kaunas - Zarasai - Daug-
pilis sustabdė automobilį „Audi A6 Avant“, kurį vairavo Algirdo 
mechanizuoto pėstininkų bataliono karys R.P., gimęs 1985 metais.

Algirdo mechanizuoto pėstininkų 
bataliono Štabo kuopos Žvalgybos 
būrio pratybos, kuriose dalyvavo 26 
kariai ir dvi ratinės transporto prie-
monės. Pratybos baigėsi penktadie-
nio rytą.

Tai – jau nebe pirmas kartas, kai 
Lietuvos kariuomenėje tarnaujan-
tiems kariams koją pakiša alkoholis. 
Praėjusių metų birželį Anykščiuose, 

Kurklių gatvėje, neblaivus siautėjo 
1990 metais gimęs Gen. Romualdo 
Giedraičio artilerijos bataliono 3-o-
sios ugnies baterijos 1-ojo ugnies 
būrio 3-ojo skyriaus sviedinių pa-
davėjas, jaunesnysis eilinis A.B. 
Vidurnaktį jis į Anykščių ligoninę 
pristatytas dėl pjautinių žaizdų ko-
joje. Karys susižalojo namo kieme 
daužydamas lango stiklus.
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spektras

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

savaitgalio diskusija

@ Pušynas: „Man graudu, kai mes 
sumokame už šiukšles, o šalia ponai, 
gyvenantys sodų bendrijoje, nebegeba 
susimokėt sau už konteinerius, namus 
gebėjo pasistatyt dar kokius, jokios gė-
dos pas sodininkus.“

@ Valius: „Liogė geriau išmano 
apie šiukšles, o Savickas - apie teisę. 
Logiška būtų jiems susikeisti vietomis 
- abu etatai vis tiek politiškai motyvuo-
ti.”

@ Na: „Privalomas mokestis turi 
būti, nes jeigu vartotojas pats spręs, 
kiek jam reikalinga išvežti, tai teigs, 
kad neprirenka net vieno ir bus vėl pil-
nos pamiškės ir pakelės. Ir nereikia čia 
jokių išminčių spręsti šitam klausimui. 
Man atrodo,kad dabar tai gana tvar-
kingai viskas daroma.”

@ Tad: „Pagal tokią logiką, jei va-
žinėja girti, tegul visi abonentinį moka. 
Vežimas į pamiškes yra daugiau tradi-
cija, nei skupumas. Už vežimą galima 
dėti dideles baudas, vien jei kas nufo-
tografuos . PVZ su įrankių darant nusi-
kalstamą veiką konfiskavimu.”

@ Anykštėnė: „Daugiaaukštyje 
turėti būti apskaičiuoti pagal žmonių 
skaičių ir jokių lengvatų... O vyres-
niems kurie gyvena vieni, nuosavame 
name, gal reikėtų pagal išnaudotų kon-

Pensininkai 
neturi už ką 
aukoti

Prima PETRYLIENĖ, Lietu-
vos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos Anykščių filialo pirmi-
ninkė, Anykščių rajono Garbės 
pilietė:

- Žinau, kad  naujų durų Anykš-
čių šv.Mato bažnyčioje nebus, nes 
neužtenka pinigų. Labai didelė tų 
durų kaina iškelta. Nerealu. Esa-
mos bažnyčios durys yra dar neblo-
gos, negalima sakyti, kad būtinai 

Naujoms bažnyčios durims - ne laikas
Pasaulio anykštėnų bendrijos paskelbta pinigų rinkimo akcija, 

kuria buvo siekiama Anykščių šv.Mato bažnyčią papuošti naujo-
mis, meniškomis ir labai prabangiomis durimis, patyrė fiasko. Pa-
grindinė to priežastis – žmonės nepuolė durims aukoti reikiamų 
192 000 Eur, potencialių aukotojų netgi nesuviliojo pasiūlymas 
būti įamžintiems bažnyčioje kaip durų mecenatams.

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip jie sutiko žinią apie tai, 
kad Pasaulio anykštėnų bendrijos akcija subliūško, klausė, ko-
kios galėjo būti to pagrindinės priežastys.

jas reikia keisti. Bet jei jau reikėtų 
tas duris keisti, būtina tuomet su-
rasti mažesnius įkainius. Tokiom 
sumom žmonės tikrai negali auko-
ti, jie mato, kad galbūt yra svarbes-
nių reikalų. Negirdėjau, kad būtų 
kas naujoms durims aukojęs. Pen-
sininkai neturi už ką aukoti.Viskas 
žymiai pabrango, todėl daugelis tik 
galą su galu suduria.

Pasaulio 
anykštėnų 
bendrijos akcija 
šokiravo

Aldona DAUGILYTĖ, peda-
gogė, visuomenininkė:

- Man labai patiko pasakymas: 
„Bažnyčia - ne muziejus, kad ant 
durų būtų tie atributai, kurie buvo 
numatyti.“ Aš tokiai minčiai prita-
riu 100 procentų. Pritariu ir tam, 
kad durims kaip ir ne laikas. Yra 
dalykų, kuriuos reikia bažnyčiai 

Mokestyje už komunalines atliekas 
skaitytojai pasigenda logikos

teinerių kiekį.”
@ Paprastai: „Negali būti taip kad 

mažiau šiukšlinantis ir rūšiuojantis 
moka daugiau nei daug prišiukšlinan-
tis ir nerūšiuojantis, o dabar kaip tik 
taip ir yra. Problema tęsiasi dešim-
tmečiais. Matyt, galvelės per skystos, 
tinkamos tik eilėraščiams deklamuoti, 
nes vis tas pats klausimas girdisi - tai 
kaip padaryti? Jeigu jau tokie skysti ir 
nesugebat pasinaudoti komentatorių 
senai siūlomais sprendimais, o velniop 
eiti nenorit tai padarykit bent paprastai. 
Artimiausiame tarybos posėdyje pri-
imat sprendimą sumažinti privalomą 
normą iki vieno konteinerio vienam 
žmogui per metus. Toks yra realus su-
renkamų atliekų kiekis atmetus bam-
balius su kuriais problemos nebeliko. 
Už  papildomus konteinerius susimoka 
atskirai. Taip yra ir dabar tik šita privi-
legija turi daug uždirbantys, gerai gy-
venantys ir atitinkamai išskirtinai daug 
šiukšlinantys šūdžiai. Dėl to yra taip, 
kad taupiai ir tvarkingai gyvenantys 
žmonės apmoka šūdžių atliekas. Tai 
tiesiogiai prieštarauja taisyklėms, nes 
jose numatytas solidarumo principas, 
kai pasiturinčiai gyvenantys šūdžiai  
turėtų  prisidėti prie sunkiai išgalinčių 
susimokėti žmonių atliekų tvarkymo.”

@ Jadze iš Svidasu: „Kaimiečiams 
nesąmoningas mokestis nustatytas tai 
tikrai. Aš ir kaime gyvenu ir nesiruošiu 
niekam mokėti. 

Norėčiau tik komunalininkų ir ra-
jono „valdovo“ bei jo komandos pa-
klausti :

- Ar jūs galite man uždrausti:
1. Pečių užkurti nereikalingais po-

pieriais, kartonu?
2. Plastiko ir stiklo butelius, bei 

skardinę tarą priduoti į taromatą ?
3. Maisto atliekas atiduoti gyvu-

liams (2 katės, 2 šunys, 1 paršiukas, 6 
vištos, 1 gaidys) ?

4. Parduoti supirktuvėms didesnius 
kiekius makulatūros, metalo ?

5. Įmesti prišiktus triusikus pečio-
kan ?

6. Iš lapų, daržovių ir kt. organinių 
atliekų gaminti kompostą?

Ne, negalite uždrausti! Tai iš kur 
man gauti jums, ponams pririnkti tiek 
šiukšlių ? Jūs galvojate aš jums už oro 
išvežimą mokėsiu?

Jūs, būdami tokie akiplėšos, ne tik 
kad klystate, - jūs „žiauriai“ klystate, 
jei taip galvojate. Ir taip sakau ne todėl, 
kad jūs esate nupirdę seniai, bet todėl, 
kad jūsų galvose smegenų tik du gra-
mai. Pas mano gaidį jų daugiau... Pilį 
gi jie pastatys - su šiukšlėmis nesusi-
tvarko !”

@ Šaunuole Jadze!”: „Tik taip, o 
aš parašysiu, kaip užsienyje - moky-
kitės, ponai. ten ir UK, ir Airijoje, ir 
Vokietijoje- mokestis tik už išvežtus 
konteinerius - baikit tyčiotis iš likusių-

jų Lietuvoje žmonių!!!”
@ Juozas: „Vyriausybės progra-

moje numatyta mažinti kaštus valdy-
mui - jau dabar pastebim kai kurias 
reformas ir etatų mažinimą. Tame 
kontekste savivaldybė neturėtų steigti 
savo esme politinio pasitikėjimo pa-
reigybes, kurias mes išlaikome mo-
kėdami už šiukšles ar vandenį. Kodėl 
lipdome naujus, žmonėms didesnę 
mokestinę naštą uždedančius etatus, 
kai reikia juos mažinti? Gyvename toj 
pačios Lietuvoj, apsidairykim kas ap-
linkui dedasi.”

@ Jūratė: „Paklausiu kitaip, kaip 
išmokyt anykštėnus rūšiuot?”

@ Nesuk galvos: „Tam yra ŠIUKŠ-
LIŲ STEBĖTOJAS.Pamokys.”

@ A. Lioge teisingai pasiūlė: „ ...-” 
šiukšles sverti ir mokestis nuo svorio” 
.Bėda niekas neduoda pinigų svėrimo 
įrangai, geriau pilis (butaforijas) staty-
sime ?

Čia tas pats kaip mano senis: - “Pa-
daryk naminių kiaušinių”. - Asile, kaip 
aš tau padarysiu, jei vištos nenuperki...-
atsikirtau...”

@ Įdomu: „Krivickas ką galvoja? 
Kontrimienė? Baura? Sargūnas? O 
Stundys? Jo Molėtai už atliekas moka 
gerokai brangiau nei Anykščių rajo-
nas. 34,27 Eur vienam butui bet kokia-
me kaime abonentinis ir dar vienam 
gyventojui 6,91 Eur. Anykščių bran-
giausias įkainis 21,40 Eur.”

- AnYkŠTA
(komentarų kalba netaisyta,-

 red.past.)

Sulaikė. Šiaulių apskrities 
policijos Organizuoto nusikals-
tamumo tyrimo valdybos krimi-
nalistai sulaikė vilkiką, gabenu-
sį daugiau kaip 300 kilogramų 
hašišo. Kaip pirmadienį pranešė 
Šiaulių apskrities policija, tai 
didžiausia šiemet Lietuvoje su-
laikyta hašišo kontrabanda, kro-
vinio vertė gali siekti iki 3 mln. 
eurų. Vienai tarptautiniais perve-
žimais užsiimančiai Šiaulių įmo-
nei priklausantis vilkikas „Man“ 
praėjusią savaitę buvo sustabdy-
tas Kalvarijos pasienio poste, juo 
buvo vežama tuščia plastikinė 
tara. Transporto priemonę nutarta 
patikrinti rentgenu. Šis parodė, 
kad vilkiko dugne gali būti su-
montuota labai gerai užmaskuo-
ta slėptuvė, jai atverti prireikė 
ugniagesių-gelbėtojų įrangos. Iš 
vilkiko dugne įmontuotų sijų pa-
reigūnai ištraukė į pusantro-trijų 
kilogramų svorio briketus supa-
kuotus kvaišalus.

Eisena. Maskvos centre se-
kmadienį apie penki tūkstančiai 
žmonių dalyvavo eisenoje opozi-
cijos politikui Borisui Nemcovui 
atminti, pranešė sostinės policija.
„VRM Vyriausiosios valdybos 
Maskvoje pareigūnai ir Rusijos 
gvardijos kariai užtikrina viešą-
ją tvarką ir saugumą per eiseną 
Maskvoje“, – sakė policijos spau-
dos tarnybos atstovas.Tuo tarpu 
naujienų agentūros „Interfax“ 
korespondentas matė, kaip par-
tijos PARNAS pirmininkui Mi-
chailui Kasjanovui nepažįstamas 
žmogus veidą aptaškė vadinamą-
ja „zelionka“. Panašios eisenos 
B.Nemcovui pagerbti surengtos 
Sankt Peterburge, kur vyko ir 
mitingas, bei Novosibirske.B. 
Nemcovas buvo nušautas 2015 
metų vasario 27-osios vakarą ant 
tilto per Maskvos upę visai šalia 
Kremliaus, kai ėjo namo.

Pasmerkė. JAV atidžiai stebi 
pastarųjų savaičių smurto prover-
žį Rytų Ukrainoje ir konstatuoja 
faktą, kad prorusiški separatistai 
toliau nevykdo reikalavimų nu-
traukti ugnį, pareiškė Valstybės 
departamento spaudos tarnyba. 
„Ryžtingai smerkiame praėjusį 
penktadienį rusiškų ir separa-
tistinių jėgų įvykdytą Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) stebėjimo 
misijos atstovų užpuolimą ir jų 
bepilotės skraidyklės perėmimą. 
Itin svarbu, kad šios jėgos liau-
tųsi puldinėti civilinę infrastruk-
tūrą, įskaitant Donecko vandens 
filtravimo stotį“, – sakė Valsty-
bės departamento atstovas Mar-
kas Toneris. „Raginame Rusiją 
ir jos palaikomas separatistines 
jėgas nedelsiant nutraukti ugnį, 
atitraukti visą sunkiąją ginkluotę 
ir užtikrinti visišką ir nevaržomą 
prieigą ESBO stebėtojams“, – 
pabrėžė M.Toneris.

Raginimas. Popiežius Pranciš-
kus paragino Kongo Demokrati-
nės Respublikos lyderius imtis 
skubių veiksmų politinei krizei 
išspręsti ir smurtui suvaldyti, be 
to, ypač pasmerkė vaikų ėmimą 
į karines pajėgas. Pastaraisiais 
metais šalį krečia smurto ban-
gos, tarp jų – mirtini susirėmimai 
Kasajaus regionuose, kai prezi-
dentas Josephas Kabila pareiškė 
neketinąs atsistatydinti, nors jo 
kadencija baigėsi gruodį.

Parengta pagal Bns

padaryti, o durys dar laiko. 
Aš durims neaukojau ir nesi-

ruošiau tai daryti. Mane labiausiai 
šioje akcijoje trikdė tai, kai pasa-
kė, kad tas duris bažnyčioje įrengti 
pasiūlė jų autorius. Sutinku, kad 
kiekvienas nori užsidirbti, tai ko-
dėl nesiūlyti? Mane tai šokiravo. 
Pasipinigauti galima ir kitaip.

Komentuoti 
negali

Nerijus PAPIRTIS, Anykščių 
šv.Mato bažnyčios vikaras:

- Žinokit, aš nekomentuosiu, nes 

vis tiek, ką aš sakysiu, bus priešin-
gai parašyta.Tikrai negaliu komen-
tuoti. Viso gero.“

Pirmiausia 
bažnyčią reikia 
apšildyti

Stasys AGLINSKAS, muzikos 
pedagogas, savivaldybės Kultū-
ros tarybos narys:

- Manyčiau, kad visų pirma Pa-
saulio anykštėnų bendrijos akcija 
buvo blogai išreklamuota, todėl 
ji ir nepavyko. Buvau linkęs tam, 
kad atliktų senų bažnyčios durų 
restauraciją. Vienareikšmiškai pir-
miausia reikėtų išspręsti Anykščių 
šv.Mato bažnyčios vidaus apšildy-
mo problemą. Nieko nesakau, kad 
tų durų nereikia, bet pagal eilišku-
mą svarbesnis dalykas yra bažny-
čios apšildymas.

-AnYkŠTA

Rajono meras Kęstutis Tubis sudarė darbo grupę, kuri anali-
zuos situaciją ir bandys komunalinių atliekų mokestį padaryti tei-
singesniu. Šios darbo grupės pirmininku paskirtas šia tema ypač 
aktyviai pasisakantis  nepartinis rajono Tarybos narys Arūnas 
Liogė. Kokių sprendimų tikitės iš šios darbo grupės?  Kaip Jūs 
siūlytumėte keisti šiukšlių išvežimo tvarką? O gal, kaip teigia Lie-
tuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija, mokestį už 
šiukšles atpigintų vieša šios paslaugos teikėjų konkurencija? Apie 
tai savaitgalį diskutavo portalo anyksta.lt skaitytojai.
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(Atkelta iš 1 p.) jog vilkų rajono miškuose turė-
tų būti vos ne dvigubai daugiau, 
lūšių, ko gero, taip pat“, - apie 
spėjamus skaičius kalbėjo S. 
Kinderis.

Beje, urėdas atkreipė dėmesį, 
jog mažėjant šernų populiacijai 
dėl afrikinio kiaulių maro gausė-
ja elninių populiacija.

 „Todėl vilkams mitybos są-
lygos bent jau neblogėja, o gal 
net gerėja”, - pastebėjo urėdas.-
Mūsų tarnyba, kad ir šiandien, 
tikrindama komercinius plotus, 
matė, jauniklio briedžio pėdsa-
kus ir pastebėjo, kad briedžiui  iš 
paskos sekta vilko”, - pasakojo 
S. Kinderis.. 

“Vilkai medžioja net briedžius, 
ne tik smulkiąją fauną, o ypač 

Rajono miškuose dvi gaujos vilkų ir gausu lūšių
rasta praktiškai visose girininki-
jose. Tačiau apskaitos diena yra 
apskaitos diena, fiksuoji tai, kas 
yra tą dieną“, - kad skaičiai gali 
būti didesni, nei užfiksuota, ko-
mentavo urėdas.

 Beje, vienais iš ankstesnių 
metų suskaičiuoto lūšių skaičiaus 
Anykščių rajone valdininkai ne-
patvirtino motyvuodami, kad jis 
negali būti toks didelis, kokį su-
skaičiavo anykštėnai. 

Pats būdamas medžiotoju, S. 
Kinderis „Anykštai“ pasakojo, 
kad medžiotojai dažnai pasako-
ja apie kituose rajono miškuose 
pastebimus vilkus ir lūšis, kurių 
pėdsakų per apskaitą rasti nepa-
vyko. 

„Mūsų pamąstymu, tikėtina, 

nusilpusius ar sergančius, juk 
vilkas – miško sanitaras. Ką reiš-
kia gaujelei vilkų, kurie turi savo 
medžioklės taktiką, sumedžioti 
briedį? Badas vilkams negresia. 
Beje, Šimonių girioje dar yra la-
bai skanių ir neatsargių danielių“, 
- apie vilkų medžioklės sąlygas 
„Anykštai“ pasakojo urėdas.

 Danielių populiaciją gausi-
na pati Anykščių miškų urėdija, 
kuri Mikierių girininkijoje turi 
danielyną, kuriame veisia danie-
lius. Beje, miškininkai yra radę 
sudraskytų danielių likučių ir net 
išplatinę tai patvirtinančias nuo-
traukas. 

Prisijungti prie vilkų ir lūšių 
skaičiavimo buvo kviečiami sa-
vanoriai, bet Anykščių rajone nė 

vieno savanorio neatsirado,  to-
dėl pėdsakus skaičiavo girininki-
jų specialistai.

 Paklaustas, ar už vilkų popu-
liacijos saugojimą pasisakanti 
organizacija „Baltijos vilkas“ ne-
atsiuntė į Anykščių urėdiją savo 
atstovų, urėdas teigė: „Mes būtu-
me labai apsidžiaugę, jei jie būtų 
atvykę, tuomet duomenys būtų 
priimami objektyviau, juk rasti 
akivaizdūs pėdsakai, įrodymai, 
būtų mažiau interpretacijų“.

 Vilkų skaičiavimas svarbus 
tuo, kad pagal iš visų urėdijų 
gautus duomenis sprendžiama 
apie vilkų populiacijos dydį Lie-
tuvoje. Nuo bendro skaičiaus 
priklauso leidžiamų sumedžioti 
vilkų skaičius. 

Iki šiol manyta, kad šalyje yra 
apie 300 vilkų, iš kurių Utenos 
apskrities rajonuose apie 30.

„Vilkų daugiausia suskaičiuo-
ta Šimonių girioje, Svėdasų ir 
Mikierių girininkijose. Ten su-
skaičiuota 11 vilkų, dvi gaujelės 
– viena iš 6-ių, kita iš 5-ių vilkų. 
Mes manome, kad Dabužių ma-
syve gyvena kita populiacija, bet 
ten tik 2 vilkus apskaitė“, - apie 
vilkų skaičių kalbėjo Anykščių 
miškų urėdijos urėdas Sigitas 
Kinderis.

Jei daugiausia vilkų gyvena 
Šimonių girioje, tai lūšys pamė-
go Troškūnų girininkijos miš-
kus. Iš bendro 18-os lūšių skai-
čiaus, girininkijos miškuose jų 
suskaičiuota 8–ios. 

„Troškūnų miškuose nuo seno 
lūšių populiacija gausi, bet lūšių 

Seniūnas džiaugėsi meru

Paklausyti Troškūnų seniūno 
Antano Jankausko ataskaitos prisi-
rinko pilna seniūnijos salė. Seniū-
nas dėstė, kad praėjusiais metais 
pasikeitė Troškūnų palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninės paval-
dumas. „Mums, troškūniečiams, 
svarbu, kad ligoninė liko“, – jog li-
goninės pavaldumas seniūnui nėra 
įdomus, aiškino A. Jankauskas.     

Ekrane rodydamas skaidres, se-
niūnas bėrė skaičius – seniūnijoje 
yra 37 socialiniai būstai, iš kurių 
gyvenama 11-oje; yra 49 ūkininkai, 
kurie deklaravo per 50 ha grūdinių 
kultūrų; 2016 metais seniūnijoje 
registruotis 38 mirtys ir išduoti 56 
leidimai laidoti seniūnijos kapuose; 
Juostininkų parke pasodinta 2 000 
medelių; Troškūnų miesto kapinėse 
įrengti 8 vandentiekio čiaupai...

A. Jankauskas džiaugėsi, kad 
Anykščių rajono seniūnijų sporto 
žaidynėse Troškūnų seniūnijos ko-
manda neiškrenta iš lyderių trejeto 
ir tikino, kad ir šiemet stengsis būti 
tarp prizininkų. Pasak seniūno, 
2016 metais vietinių kelių prie-
žiūrai buvo gauta 32 tūkst. eurų, 
gerokai daugiau lėšų nei 2015-ai-
siais, kai Troškūnų seniūnijos ke-
lių priežiūrai buvo skirta 18 tūkst. 
eurų. „Daugiausiai taisome kelius, 
kuriais važiuoja mokyklinis auto-
busiukas“, – kurie keliai prioriteti-
niai, paaiškino seniūnas. 

Troškūniečius pykdo atliekų kainos, 
merą - socialdemokratai

„Nelabai tas mūsų jaunimas par-
ke padoriai elgiasi su aikštele./.../
Troškūnų mieste labai reikalingi 
šaligatviai. Būtų labai malonu, kad 
šaligatvis papuoštų gatvę prie se-
niūnijos“, – kalbėjo Troškūnų se-
niūnas A. Jankauskas.

Seniūnas pasakojo, jog būtų la-
bai gerai, jeigu seniūnija galėtų 
įsigyti lengvojo automobilio prie-
kabą, mat iš pakelių tenka rinkti 
padangas, šaldytuvus ir panašius 
daiktus. „Mero dėka Troškūnų kul-
tūros namai pradėjo veikti. Dabar 
viduje jau gražu, viskas vyksta jau 
viduje. Malonu net užeiti“, – džiau-
gėsi A. Jankauskas. Jis aiškino, 
kad seniūnijoje sniegas „valomas 
pagal poreikį“ ir „tvarko viską, ką 
gali“.  Dar sakė, kad kol „siauru-
kui“ vadovavo Gintaras Kerbedis, 
tol „siaurukas gerai padėjo su šie-
navimu“.  

Pykdo mokestis už atliekas

Po seniūno ataskaitos troškūnie-
čiai kėlė problemas. Viena moteris 
dėstė, kad labai laukia rinkimų, 
nes per rinkimus į miestelį atve-
žama daug stendų. „Stebim, kada 
atveža, pavagiam ir užkalam lan-
gą“,  - dėstė, jog rinkimai padeda 
prižiūrėti neprižiūrimus pastatus, 
troškūnietė.

Meras K. Tubis tikino, kad ne tik 
jo, bet ir visų Lietuvos merų rūpes-
tis yra apleisti pastatai. „68 bešei-

mininkiai pastatai bus nugriauti“, 
– džiaugėsi meras. K. Tubis pyko, 
kad ne viską gali padaryti. „Kai 
Daktarui moka už per mažą kame-
ros plotą ir tūrį – nesuprantu. Ne 
viskas teisinga, kas teisėta“, – kal-
bėjo meras. Jis tikino, kad su savi-
valdybės projektais dažnai yra pro-
blemų ir dėl jų reikia važinėti pas 
ministerijų klerkus. „Kai mažesnio 
rango žmogus nuvažiuoja, juos 
bara – manęs nepabarsi“, – jog ne 
visus darbus gali kitiems patikėti, 
Troškūnuose aiškino meras. 

Troškūniečiai kėlė ir atliekų 
klausimą. Pasirodo, kad Vaidlonių 
ir Smėlynės gyventojai už atliekas 
moka tokiu pačiu tarifu kaip Troš-
kūnų miesto gyventojai. Realiai 
Vaidlonys ir Smėlynė yra susijun-
gę su Troškūnais, tačiau formaliai 
tai atskiri kaimai, kurie net ir ap-
šviečiami „kaimietišku“ režimu. 
Troškūnų seniūnijos ūkininkas 
piktinosi, kad už šiukšles reikia 
mokėti pagal daržinių ir net ne-
naudojamų fermų plotą. „Klojimai 
tikrai šiukšlių negamina“, – pikti-
nosi ūkininkas.  „Numatyta išvežti 
tris konteinerius, o išveža tik vieną 
ir į tą nėra ko mesti“, – ūkininkui 
antrino troškūnietė. Dar troškū-
niečiai kalbėjo apie maršrutinius 
autobusus, Raguvėlės gyventojas 
skundėsi, kad Troškūnų gimnazi-
jos direktorė Raguvėlės jaunimo 
neįleidžia į šio miestelio sporto 
salę. Vienas vyras Nausodėje siū-

lė įrengti lauko krepšinio aikštelę. 
„Natūralu, kad gyvenimas geriau, 
svarbu, kad būtų kam gyventi“, – 
po troškūniečių skundų ir pageida-
vimų aforizmą pasakė meras.  

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Audronius 
Gališanka troškūniečiams sakė, 
kad visose seniūnijose tos pačios 
problemos – mokestis už atliekas ir 
keliai. Jis tikino, kad mokesčio už 
atliekas tvarka bus perskaičiuota, 
seniūnaičiams įteikė po blanknotą 
užrašams ir pažadėjo, kad seniū-
naičiams iš dalies bus kompensuo-
jamos transporto ir ryšių išlaidos. 

Dainius Žiogelis suerzino merą

Troškūniečių ir  mero klausęs 
socialdemokratas D. Žiogelis, 
Troškūnuose gavęs progą pakalbė-
ti, kritikavo atliekų surinkimo kai-
nas, sakė, kad jas tvirtinant rajono 
Taryboje gulė „kryžiumi“.

 Panašu, kad socialdemokrato 
pasisakymas ne juokais suerzino 
merą K. Tubį. Jis pertraukė troškū-
niečiams kalbantį D. Žiogelį, liepė 
nepolitikuoti. „Jeigu jūs politikuo-
jate, aš pasakysiu visą tiesą. Ką 
pridarė jūsų partija, kuo daugiau 
tvarkė, tuo daugiau privėlė! Kokios 
kainos „RAC“-uose! Jūsų partija 
sukūrė! Nepolitikuokite!”, – pa-
keltu tonu kalbėjo K. Tubis. Jis D. 
Žiogeliui ir troškūniečiams primi-
nė ir Anykščių kultūros centro re-
novaciją. „Jūsų administracijos di-
rektorius su „Anrestu“ sudarė tokią 
sutartį, kurios negalima nutraukti“, 
– pyko meras, aiškindamas, kad už 
tuos pinigus, kurie sumokėti „An-
restui“ už kultūros centro pastato 

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono vadovai tęsia vojažus po seniūnijas, kur išklausomos seniūnų ataskaitos bei se-
niūnijos gyventojų problemos. 

Trečiadienį toks susitikimas vyko Troškūnuose, o jo pabaigoje įsiplieskė kibirkštys tarp mero Kęstučio 
Tubio ir rajono Tarybos opozicinės socialdemokratų frakcijos pirmininko Dainiaus Žiogelio.

renovaciją, buvo galima du naujus 
kultūros centro pastatus pastatyti

D. Žiogelis lyg ir juokavo, kad 
gerai, kad ne jis buvo administra-
cijos direktoriumi ir ėmė kalbėti 
apie kiaulių marą. Kalbėdamas šia 
tema, jis sakė norintis merą pagirti, 
tačiau konkrečiai, už ką jis K.Tubį 
giria – neįvardino. Beje, mero pa-
keltas balsas, regis, auditorijai pa-
tiko – po jo kalbos salėje pasigirdo 
plojimai.    

Troškūnai – maro lyderiai

Dar renginio pradžioje seniūnas 
A. Jankauskas sakė, kad „neme-
luos Žiogelis, iš Troškūnų miško ne 
mažiau 200 šernų išvežta.“ Anykš-
čių rajono valstybinės maisto ir ve-
terinarijos tarnybos viršininkas D. 
Žiogelis Troškūnuose sakė, kad šią 
savaitę ištirtas 100-asis afrikiniu 
kiaulių maru užsikrėtęs Anykščių 
rajono šernas. Pasak D. Žiogelio, 
šernai Anykščių rajone nuo maro 
masiškai dvesia, vienas troškū-
nietis jau rado 27 kritusius šernus. 
Už kiekvieną negyvą rastą gyvūną 
žmogui išmokama 30 eurų. 

„Du trečdaliai rajono gyventojų 
šerną gali pamatyti tik nuotrauko-
se“, - kalbėjo D. Žiogelis, aiškin-
damas, kad jo tarnyba kartais per 
vieną dieną surenka dvi priekabas 
negyvų šernų. Jis dėstė, kad iš tie-
sų Troškūnų miške ypač daug nuo 
afrikinio kiaulių maro kritusių šer-
nų, tačiau sakė, kad gal seniūnas 
kiek skaičių ir padidino. „Gal kar-
tais ir emocingai kalbu, gal kartais 
ir balsą pakeliu“, – kaip jis kiaulių 
augintojų reikalavo išskersti kiau-
les, pasakojo D. Žiogelis. 

 Troškūnų seniūnas Antanas Jankauskas ir 
seniūno pavaduotoja Gina Petraškienė seniū-
nijos gyventojams pateikė išsamią 2016-ųjų 
seniūno ir seniūnijos veiklos ataskaitą. 

 Merą Kęstutį Tubį į Troškūnus lydėjo jo pata-
rėjas Donaldas Vaičiūnas (kairėje) ir savival-
dybės administracijos direktorius Audronius 
Gališanka (dešinėje).

Troškūniečiai skundėsi atliekų kaina, vietinio susisiekimo auto-
busais, apleistais pastatais.

Vidmanto ŠMiGelskO nuotr.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  
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Ūkininkų optimizmas blėsta

Kartu su seniūnaičiu A. Aleksiū-
nu užsukome į ūkininkų Daivos ir 
Jono Matulevičių trobą. Pasak so-
dybos šeimininkų, jų ūkis mišrus. 
Turi apie 40  melžiamų karvių, pie-
ną parduoda AB „Rokiškio sūris“.  
Pieno supirkimo kainos, nors po 
truputėlį ir keliamos, nedžiugina. 
Ne vienas Svėdasų seniūnijos ūki-
ninkas pieno ūkius jau likvidavo. 
Matulevičiai tokiam žingsniu dar 
nesiryžta, nors visokių minčių yra. 
Brangsta degalai, trąšos, augalų ap-
saugos cheminės priemonės, kyla 
mokesčiai, neįmanoma kainų šuo-
lio pasivyti. 

Per daug nedžiugina ir augali-
ninkystės reikalai. Iš viso ūkininkai 
dirba apie 200 hektarų žemės, augi-

Daujočių žmonės mąsto apie ateitį 
Spausdiname žurnalisto  Vytauto Bagdono publikacijos apie 

Daujočių kaimą antrąją dalį. Pirmojoje, spausdintoje praeitą  
antradienį, autorius kalbino didelio, daugiau kaip pusantro šimto 
gyventojų turinčio kaimo bendruomenės pirmininką ir seniūnai-
tį Aleksą Aleksiūną, o šioje dalyje iš arčiau susipažinsime su šio 
kaimo ūkininkais ir paprastais kaimo žmonėmis, kurių didžioji 
gyvenimo dalis prabėgo dar sovietmečiu.

Perskaitęs apie konfliktą Kur-
kliuose, kai savanoriai, nepanorę 
dalyvauti šv.Mišiose, užrūstino 
kleboną, netekau žado. Ilgai sė-
dėjau sutrikęs, nežinojau, kas da-
ryti, nuo ko pradėti. Ėmė daužy-
tis jau pavargusi širdis, galvojau, 
kad jeigu sprogs, nieko nebepa-

rašysiu. 
Esu šaulys–savanoris nuo 1994 

metų. Kiekvienoje šventėje, o 
ypač Lietuvos valstybės atkū-
rimo dienoje, šventa savanorių 
pareiga  yra dalyvauti šv.Mišiose. 
Klebonas, aptarnaudamas net tris 
parapijas, dėjo daug pastangų, 

kad ši šventė vyktų iškilmingai. 
Kuopos vadas, nedalyvaudamas 
mišiose, padarė didžiulę gėdą vi-
sai Lietuvos kariuomenei. 

Labai negerai, kai kuopos va-
dai yra paskiriami iš gatvės, ne-
kompetentingi, nesusigaudantys 
situacijose. Prieš paskiriant va-

dus, reikia labai kruopščiai išstu-
dijuoti jų biografijas. Kokius jis 
ruošia tėvynės gynėjus, kaip jis 
supranta žodį „šou“?

A.B. (pavardė redakcijai žino-
ma,- red.past.) 

Šventa savanorių pareiga dalyvauti šv.Mišiose

na grūdines kultūras. Didžioji dalis 
žemės yra nuomojama. O su ta že-
mės nuoma irgi daug neaiškumų: 
šiandien ji nuomojama, o rytoj gal 
savininkai nebenuomos, keliamos 
ir nuomos kainos, litai jau susilygi-
no su eurais. 

Pasėjai javus, ir nežinai, kokios 
bus gamtinės sąlygos, kaip jie iš-
augs, ar pavyks nuimti derlių. Ūki-
ninkauji, žmogau, ir negali numaty-
ti, kas bus ateityje, pasiseks ar ne, 
produkcijos supirkimo  kainos bus 
normalios ar teks dirbti nuostolin-
gai. Pasak D. ir J. Matulevičių, op-
timizmas vis labiau blėsta. Tėvams 
padeda ūkininkauti ir sūnus Jonas, 
Utenos profesinio mokymo centre 
įsigijęs automechaniko specialybę 
ir sugrįžęs į gimtinę. „Stojau ten 
mokytis, nes technika, mechaniz-

mai, remonto darbai yra „prie šir-
dies“. Keista, kai kiti mokosi tik dėl 
diplomo, visiškai nesidomėdami 
būsima profesija“,- atviravo J. Ma-
tulevičius jaunesnysis. 

O štai ūkininkų dukra Toma pa-
sirinko kitokį kelią - studijuoja 
burnos higieną Utenos kolegijoje. 
Ji baigė ne tiktai Svėdasų J. Tumo-
Vaižganto gimnaziją, bet ir muzikos 
mokyklą, o šventadieniais skambiu 
savo balsu giedodama ji pradžiugi-
na tikinčiuosius Svėdasų bažnyčio-
je...

Prisimena savo dėdę-garsųjį 
kanklių meistrą

Aplankėme ir Naujojoje gatvėje 
gyvenantį Joną Rimą Lašą, kuriam 
vasario pabaigoje „stuktelės“ jau 
84 metai. Net 32 metus jisai išdir-
bo kolūkyje statybininku, sunku ir 
besuskaičiuoti, kiek langų, durų 
ir kitokių stalių gaminių padarė, 
kiek gyvenamųjų namų bei ūkinių 
pastatų surentė. Trūko tuomet me-
chanizmų, įvairios technikos, viską 
tekdavo daryti rankiniu būdu, su 
paprasčiausiais įrankiais. Ir  namą 
Daujočių gyvenvietėje savo ran-
komis susirentė, pradėjo jį statyti 
1986-aisiais.  Jo tėvas Petras irgi 
daugybę metų išdirbo staliumi, 
statybininku. Tiesa, buvo išrinktas 
ir pirmuoju „Saulės“ kolūkio pir-
mininku. Sunkūs tada buvo metai, 
teko laviruoti ant „skustuvo ašme-
nų“, nes nebuvo ramybės nei die-
ną, nei naktį. Su savo prašymais ir 
reikalavimais  iš miško vis ateidavo 
partizanai, jų pėdsakų intensyviai 
ieškodavo liaudies gynėjai, kaimie-
čių vadinami „stribais“. Pasisekė 
išgyventi. 

Bet pirmininkauti teko neil-
gai, užtat jo rankos labai pravertė 
prie medžio darbų. Pasirodo, Jono 
Rimo tėvo Petro brolis buvo garsu-
sis kanklių meistras Juozas Lašas. 
Taigi, tikras mūsų pašnekovo dėdė. 
Išsaugojo apie savo giminaitį dau-
gybę šviesių prisiminimų, turėjo ir 
dėdės padovanotas kankles. Bandė 
groti, tačiau kai obliuodamas medį, 
susižalojo pirštą, kankles paliko. 
Dėdė J. Lašas sūnėną kvietė moky-
tis meistrauti kankles, žadėjo viską 
parodyti, paaiškinti. „Užteko viso-
kiausių darbų ir be kanklių meistra-
vimo, taip ir nepasinaudojau dėdės 
pasiūlymu“,- prisimena J. R.- Lašas. 
Na, o tų dovanotų kanklių nebeturi - 
jas išsivežė anūkas į Uteną. Taip jau 
atsitiko, kad tos kanklės atidrėko ir 
atsiklijavo, tai anūkas susiremonta-
vo ir išsivežė. Jis irgi negroja, tiktai 
laiko kaip prisiminimą. 

Po žmonos mirties J. R. Lašas 
namuose liko vienas. Bet ne vieni-
šas. Tėvo aplankyti nepamiršta trys 
dukros, gyvenančios Auleliuose, 
Anykščiuose ir Lazdijuose bei sū-
nus iš Utenos, anūkai.

Aldonos  „babkos“

Aldona Žilytė gyvena kartu su 

88 metų motina taip pat Aldona Ži-
liene ir broliu Juliumi. Daujočiuo-
se jų šeima jau 38 metus. Persikėlė 
čia nuo Duokiškio, iš Vaineikių 
kaimo. Ten vyko melioracija, jų 
sodyba buvo paruošta nugriovi-
mui. Todėl buvo nuspręsta keliauti 
į motinos gimtinę netoli Daujočių. 
Tėvai gyvenvietėje namą statė 
skolon, kolūkis skyrė statybinių 
medžiagų. 

Nauja statyba kainavo 14 tūks-
tančių rublių, o už melioracijos 
nugriautą statinius apmokėta tik 
7 tūkstančiai. Todėl teko gerokai 
pasispausti, darbuotis, taupyti ir 
tą skolą išmokėti. Aldona pasako-
jo, kad jai kolūkyje triūsti neteko. 
Vos užbaigusi vienuolika klasių, 
įsidarbino bibliotekoje Rokiškio 
rajone, paskui - Utenos trikotažo 
fabrike. Čia išdirbo net 29 metus. 
Paskui grįžo į Daujočius, rūpinasi 
senute motina, laiko karvę, mėsi-
nių vištų, kol buvo leidžiama, au-
gino ir kiaules. Vasaromis traukia 

į netoliese esantį mišką, uogauja, 
grybauja, džiaugiasi dar tėvelio 
sodintų ir skiepytų  obelų derliu-
mi. 

„Taip ir verčiamės, išgyvena-
me“,- šypsosi Aldona. Ir pasi-
džiaugia, kad iš savo motinos iš-
moko kepti bandeles. O jos keptas 
kvapnias, minkštas, tiesiog burnoje 
tirpstančias „babkas“, kaip ir sau-
sainius bei kitokius konditerinius 
kepinius daugelis žino ir labai gerai 
vertina. Mugėse, šventėse Aldonos 
kepiniai ant prekystalio ilgai neuž-
sibūna, kai kas ją susitikę, tiesiog 
užsiprašo tų „babkų“. 

„Kadaise  tikėjau, kad neteks da-
ryti trijų nemėgstamų dalykų: virti 
valgio, dirbti medicinos sesele ir 
siūti. O gyvenime viskas pasisuko 
priešingai - tenka ir valgį gaminti, 
ir bandeles kepti, reikia slaugyti 
motiną, taigi tapti šiokia tokia me-
dike. Nemėgau siūti, o kone tris  
dešimtis metų  išdirbau siuvėja“,- 
juokauja Aldona.

             Vytautas BAGDOnAs

Du Jonai Matulevičiai, du ūkininkai  - tėvas ir sūnus.    

Jonas Rimas Lašas išsaugojo pačius gražiausius atsiminimus 
apie savo dėdę garsų kanklių meistrą Juozą Lašą.

Aldona Žilytė namuose kepa nuostabaus skonio „babkas“, sau-
sainius bei kitus gardėsius.

Viena seniausių trobų gyvenvietėje, tiesa, jau apkalta šiuolai-
kinėmis medžiagomis, priklausė neseniai šį pasaulį palikusiai 
Vladai Vanagaitei.

Autoriaus nuotr. 
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kampas

Apie 
žaidimus

horoskopas
AVINAS. Nusimato susitikimai su 

senais draugais, pažįstamais. Galite 
gauti pasiūlymų, keisti veiklą, pro-
fesiją, komandą. Galbūt teks vykti į 
masinius renginius kaip žiūrovams ar 
dalyviams, kažką organizuoti. 

JAUTIS. Norint pasiekti tikslą, gali 
tekti kažko atsisakyti arba labiau įsigi-
linti į aktualų klausimą, veikti užuo-
lankomis. Beje, galite nepastebėti, kad 
už jūsų nugaros suaktyvėjo slapti prie-
šai. Nesivelkite į intrigas.

DVYNIAI. Galite planuoti savo 
perspektyvas, vykti į kelionę, priimti 

iš svetur atvykusius specialistus, įta-
kingus veikėjus, skirti pasimatymus 
seniems ir naujiems pažįstamiems, or-
ganizuoti susirinkimus, kolektyvinius 
renginius.

VĖŽYS. Regis, teks tvarkyti nuo-
savybės ir pinigų reikalus, derėtis dėl 
kainų ir palūkanų. Tuo pat metu jūsų 
nuotaikos bus konfliktiškos. Rimtų 
problemų gali kilti dėl jūsų ambicijų ar 
užsispyrimo. 

LIŪTAS. Tikėtinas intelektualinis 
pakilimas, padidės noras ir sugebėji-
mas planuoti, sisteminti, apibendrinti. 
Tikriausiai teks bendrauti su moksli-

ninkais, teisėtvarkos atstovais, politi-
kais arba užsieniečiais. Tikėtina, kad 
išspręsite teisinį kazusą.

MERGELĖ. Kai kurie dalykiniai 
ar finansų reikalai, susitarimai kels rū-
pesčių. Labai svarbu rimtai susikaupti 
ir tuoj pat susidoroti su iškilusiais sun-
kumais. Pasistenkite, kad tvarkingi 
būtų dokumentai, ypač finansiniai.

SVARSTYKLĖS. Tikriausiai aiš-
kinsitės santykius su tais, kurie neduo-
da jums ramybės ir kaišioja nosį į jūsų 
asmeninius ar profesinius reikalus. 
Išlaikykite diplomatiją - nesubtilumas, 
familiarumas ne padės, o pakenks. 

SKORPIONAS. Sunku tikėtis 
harmoningo bendravimo, supratimo ir 
pritarimo, ypač jei nebūsite lankstūs ir 
nemokėsite nusileisti. Tikriausiai teks 
atkreipti dėmesį į savo ar šeimos nario, 
augintinio sveikatos būklę. 

ŠAULYS. Nesunkiai susitvarkysite 
su įvairiomis užduotimis, nestokosite 
noro pasireikšti profesinėje veikloje. 
Gera diena kūrybai, menui. Galbūt 
teks griežčiau auklėti vaikus, kalbėtis 
su jais apie moralę, atsakomybę.

OŽIARAGIS. Jums netrūks su-
manumo, ypač ieškant reikalingos 
informacijos. Tikriausiai rūpės ir ar-

linas BiTVinskAs

Žaisti yra gerai, tačiau šiuolai-
kiniai vaikai dabar žaidžia nebe 
karą, o daug pavojingesnius žai-
dimus. Tėvams reiktų žinoti apie 
vieną reiškinį, kuris plinta per 
socialinius tinklus, nes tai eina iš 
Rusijos ir Ukrainos, ateis ir į Lie-
tuvą. O gal jau ir atėjo.

Ukrainoje policija sulaikė dvie-
jų grupių socialiniuose tinkluose 
administratorius. Šios grupės pri-
vesdavo vaikus ir paauglius iki 
savižudybių. Policija susigriebė 
veikti, kai Kijeve buvo išgelbėtos 
dvi paauglės mergaitės, kurios 
turėjo nušokti nuo 16 aukštų pas-
tato. Vieną sulaikė greitai, o kita 
buvo rasta tik didelių pastangų 
dėka, ieškojo 200 žmonių, ją rado 
ant 16 aukštų pastato stogo suša-
lusią. Jos kūnas buvo išraižytas 
įvairiais ženklais (susižalojo pati, 
pagal nurodymus iš grupės).

Šiuo metu grupių, kurių tokie 
nekalti pavadinimai, „Mėlynasis 
banginis“ ir „Rožinė Fėja“ admi-
nistratoriai suimti ir apklausiami. 
Šitie sutvėrimai aiškina, kad tie-
siog eksperimentavo su žmonių 
psichika...

Grupės veikdavo taip – reik-
davo pateikti paraišką, užpildyti 
testą, po kurio administratorius 
nuspręsdavo, ar kandidatas linkęs 
į savižudybę. Po to, reikėdavo pa-
busti atitinkamu laiku, sakykim 
4.20 ryte, ir kandidatas gaudavo 
užduotį, na, nupiešti ką nors... po 
to užduotys sunkėdavo, reikdavo 
pjaustytis rankas, išraižyti kūne 
visokius ženklus... 

Kiekvienos užduoties atliki-
mą reikia fotografuoti ir nusiųsti 
administratoriui. Užduočių būna 
iki 50, aišku, paskutinė būna nusi-
žudyti. O jei kandidatas atsisako, 
tada prasideda gąsdinimai, kad 
bus nužudyti tėvai, šeimos nariai. 
Pagal internetinį adresą nesunku 
nustatyti, kur gyvena kandidatas, 
todėl sakinys: „Mes žinom, kur tu 
gyveni“, - paauglius sukaustyda-
vo baimės grandinėmis. 

Pasižiūrėkite, su kuo bendrauja 
jūsų vaikai, o ypač atkreipkite dė-
mesį, jeigu jie kažkodėl pradėjo 
labai anksti keltis.  

irena AnDRUkAiTienĖ

Skaudus mūsų viešojo gyvenimo 
reiškinys, beje, pakankamai dažnai 
sutinkamas ir profesinėje sferoje, ne-
valdomas klesti jau ketvirtį amžiaus - 
nuo pat nepriklausomybės pradžios. 
Tai mobingas. Šis terminas kilęs iš 
anglų kalbos (mob – minia, tuntas, 
sambūris, kompanija, prastuomenė, 
gauja, šutvė). Mobingu vadinamas 
tikslinis, sisteminis, ilgesnį laiką (iki 
pusės metų ar daugiau) darbovietėje 
kolegų vykdomas psichologinis te-
roras kurio nors bendradarbio (ar va-
dovo) atžvilgiu. Tikslas – apjuokti, 
pažeminti, išsityčioti, o labai dažnai 
ir eliminuoti kolegą, priversti jį išeiti 
iš darbo. Tai klasikinis mobingo api-
brėžimas.  

Mobingas įgyja ir naujų bruo-
žų. Jis seniai peržengė darboviečių 
slenksčius ir nepajudinamai įsitvir-
tino visuomeniniame gyvenime, 
nusitaikydamas į viešus asmenis 
- politikus, valstybininkus, meni-
ninkus, neaplenkdamas net mokslo 
žmonių. Laikams keičiantis, mobe-
riai modernėja, darosi vis išmanes-
ni, pasitelkdami naująsias techno-
logijas, išplečia iki begalybės savo 
galimybių ribas. Tik nesikeičia 
viena – tikslai. Jie lieka tie patys.  
Klasikiniai. 

Kada prisireikia mobingo? Ele-
mentaru – kai reikia su kuo nors 
susidoroti. Su bendradarbiu, su 
įstaigos vadovu, su politiku, su vi-
suomenės veikėju – su kuo nori. 
Tai universalus ir labai efektyvus 
ginklas. Nereikalaujantis ypatingų 
moberio kvalifikacijų. Ir svarbiau-
sia – saugus ginklas, beveik neuž-
traukiantis juridinės atsakomybės. 
Nes mobingą įrodyti sunku.

 Norint nuo moberių apsiginti 
teisme, tektų remtis Darbo, Ci-
vilinio ar Baudžiamojo kodeksų 
straipsniais, nes Lietuvoje dar nėra 
atskiro įstatymo, ginančio mobingo 
aukas. Šis reiškinys yra paminėtas 
2005 m. Sveikatos apsaugos ir So-
cialinės apsaugos ir darbo ministrų 
pasirašytame Įsakyme „Dėl psicho-
socialinių rizikos veiksnių tyrimo 
metodinių nurodymų patvirtinimo“ 
– viename iš punktų mobingas įvar-
dinamas kaip bauginimo sinoni-
mas. Vokietijoje, Skandinavijos ša-
lyse mobingas apibrėžtas teisiškai. 
Mūsų valstybė čia, matyt, kol kas 
neįžvelgia problemos. Arba mano, 
kad žmonės palauks. Lietuviai kan-
trūs?

Kaip vyksta mobingas? Darbo-
vietėje, organizacijoje galimi keli 
modeliai: auka kolektyve pasiren-

Kada baigsis moberių laikai
kama iš bendradarbių; auka tampa 
pats įstaigos vadovas; įstaigos va-
dovas pasirenka auką. Priklausomai 
nuo interesų galimi įvairūs varian-
tai: vadovas kartais gali pasinaudoti 
moberiais ir todėl „nematyti“, kas 
vyksta kolektyve,  jeigu užpultasis 
darbuotojas jam pačiam yra nepa-
geidautinas; gali būti, kad moberiai, 
ėmęsi vadovo puolimo, padarys pa-
slaugą jo viršininkams, kurių tiks-
las - kokiu nors būdu atstatydinti 
vadovą.  

Viešajame gyvenime šis procesas 
vyksta panašiai. Yra vienas puola-
masis ir grupė puolėjų. Paprastai 
nusitaikoma į pripažintus autori-
tetus – poetus, mokslininkus, poli-
tikus, valstybės veikėjus. Siekiant 
juos diskredituoti, menkinamas jų 
vaidmuo kultūroje, istorijoje, da-
bartiniame šalies gyvenime. Viešo-
joje erdvėje šis procesas vyksta ra-
finuočiau, paprastai akademiniame 
lygmenyje, orientuojantis į ilgalaikį 
vyksmą ir tolimą perspektyvą.

Pagrindiniai puolimo motyvai 
–  pavydas, priešiškumas, baimė, 
neapykanta, noras diskredituoti 
kitą, nesveika konkurencija. Tyli, 
pilka pelytė niekada neatsidurs mo-
berio akiratyje. Nes ji nepavojinga. 
Ji nesukuria konkurencinio lauko. 
Kolektyve paprastai užsipuolami 
už kitus pranašesni darbuotojai, 
kadangi jų buvimas šalia tampa 
grėsme nuo seno „užsistovėjusiai 
pelkei“. Silpnas, savo kompetenci-
ja nelabai pasitikintis vadovas auka 
pasirinks nestandartiškai mąstantį, 
idėjų turintį perfekcionistą - ryškią 
asmenybę. Nes perspektyvus dar-
buotojas gali kelti grėsmę jo kėdei. 
Pats vadovas atsiduria moberių dė-
mesio centre, kai kam nors žūtbūt 
prisireikia jo posto, o šiaip pašalinti 
vadovą iš užimamų pareigų suin-
teresuotieji negali, nes neturi jokio 
teisinio pagrindo. Visi šie variantai 
konstruojami pagal paprastą sche-

mą – „Ėsim. Gal pasiseks“. Kartais 
pasiseka. 

Formalių pretekstų asmens puoli-
mui pasirinkimas platus ir nebūtinai 
logiškai argumentuotas. Užkliūti 
gali viskas: žmogaus gabumai, jo 
pasiekimai (nebūtinai profesiniai), 
tautybė, rasė, lytis, seksualinė 
orientacija, išvaizda, nestandartinis 
elgesys, aktyvumas, pilietinė pozi-
cija, pomėgiai ir pan. 

Švedų mokslininkas Hansas Lei-
manas, tyrinėjęs mobingo vyksmą, 
išskyrė daugybę variantų (net 45), 
kaip galima užsipulti pasirinktą 
auką. Tiesą pasakius, net nerei-
kia to gausaus priemonių arsena-
lo, viskas vyksta daug paprasčiau: 
nepagrįstai kritikuojamas kolegos 
darbas, viešai menkinami (kartais 
net sunaikinami) jo darbo rezultatai, 
abejojama jo kompetencija, jis pats 
būna kolegų ignoruojamas. Jeigu 
tai nepadeda, apie jį paskleidžia-
mos apkalbos, sklando užgaulios 
užuominos, mėtomos įžeidžiančios 
replikos, prasideda tyčiojimasis ar 
net atviras puolimas. Jeigu psicho-
loginis teroras tęsiasi metus ar net 
ilgiau, atsilaikyti būna nelengva.

 Juolab kad moberiai savo veiks-
mų pastiprinimui pasitelkia sociali-
nius tinklus, socialiai neatsakingą, 
skandalų (kaip skaitomumo garanti-
jos) kūrimu suinteresuotą interneti-
nę žiniasklaidą ir kitas šiandieninių 
technologijų teikiamas galimybes. 
Šiais kanalais į mobingą gali įsi-
traukti daugybė moberio mentali-
tetą turinčių interneto vartotojų, ir 
procesas įgauna neregėtą pagreitį.

Dažnai moberių sukurtomis situ-
acijomis pasinaudoja vietinės reikš-
mės politikai, norėdami stiprinti 
savo partines pozicijas, siekdami at-
sikovoti tam tikrose srityse prarastą 
įtaką, norėdami „daryti politiką“ ra-
jone ar turėdami tam tikrų nomen-
klatūrinių tikslų.

Koks moberio psichologinis por-

tretas? Mokslininkai, analizavę šį 
fenomeną, pateikia tokius apibū-
dinimus: puolėjai pasižymi žema 
socialine (kai kurie – ir profesine) 
kompetencija, jų intelektas ribotas, 
jie neturi idėjų, nesugeba sąžinin-
gais būdais konkuruoti, todėl renka-
si nešvarius užkulisinius žaidimus 
ir intrigas, sėkmingai įtraukdami į šį 
procesą ir dalį kolegų bei manipu-
liuodami jais. Agresyvieji moberiai 
atvirai, nesislėpdami provokuoja 
auką ir laukia, kol ji palūš. Moberiai 
dar vadinami psichologiniais kani-
balais. 

Šis ciniškas karas turi polinkį 
plėstis kaip epidemija. Žiūrėk, ima 
ir atsiranda nauji tokio karo židiniai 
skirtingose vietose. Kaip sakoma, 
kvailas pavyzdys patraukia. Būna, 
kad plėtra sustabdoma įsikišimu 
iš šalies, sukuriama nepakantumo 
moberiams atmosfera ir šis ydingas 
procesas laikinai aprimsta. Bet nie-
kur nedingsta. Sulaukęs patogaus 
momento, jis atgyja kaip maro už-
kratas ir tęsia savo danse macabre, 
į grėsmingą sūkurį įtraukdamas vi-
sus, pasitaikančius jo kelyje.

Klaidinga manyti, kad nukenčia 
tik auka. Destruktyvios šio karo pa-
sekmės paliečia ir pačius moberius, 
nes mūšio zonoje ilgai – mažiausiai 
pusmetį - tvyranti nuolatinė įtampa 
persiduoda ir jiems patiems. Į dis-
komforto erdvę įtraukiami ne tik 
moberių bendražygiai, bet ir tie, ku-
rie stengiasi nesivelti į intrigas, likti 
nuošalyje. Neutraliųjų statusas jų ne-
gelbsti. Apsisaugoti neįmanoma, nes 
užnuodytoje atmosferoje tenka dirbti 
visiems. Nuo to kenčia ne tik žmo-
nės, bet menkėja ir darbo rezultatai.

Situacija keistųsi, jeigu mobingas 
valstybės mastu būtų pripažintas 
kaip rimta problema ir būtų imtasi 
teisiškai sureguliuoti šią sritį. Vals-
tybė turėtų rūpintis visokeriopu pi-
liečio saugumu. Ar ne laikas būtų 
pradėti?

ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI
2017 m. kovo 20 d., 10 val. VŠĮ „Anykščių menų inkubatorius“ konferencijų salėje, esančioje adresu J. 

Biliūno g. 53, Anykščiai, šaukiamas Anykščių kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g.5-51, 
Anykščiai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Stebėtojų tarybos ataskaita.  Ataskaitos įvertinimas.
2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
5. Metinių  finansinių ataskaitų rinkinio  pristatymas. Metinių  finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 
6. Pelno paskirstymo  tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo  tvarkos priėmi-

mas. 
7. 2017 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.  
8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, 
kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
10. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.
11. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.
      
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito 

unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose.
Kredito unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu pagal Anykščių kredito unijos 

valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo visuotiniame narių susirinkime tvarką. 

Tel. pasiteirauti: (8-381) 5 92 90
VALDYBA

timų žmonių, giminaičių problemos. 
Mėginsite padėti jas spręsti. Tačiau ki-
tiems neatrodys, kad labai stengiatės, 
tad sulauksite priekaištų.

VANDENIS. Tikriausiai teks pasi-
raitoti rankoves ir pasismailinti liežuvį, 
nes į jus bus nukreipta nemažai akių 
ar ausų. Aplinkinius galite nustebinti 
savo komentarais. Galbūt kažkokia in-
formacija išsklaidys tvyrojusią miglą.

ŽUVYS. Savo pastangomis galite 
neblogai užsidirbti, tačiau ir išlaidų ti-
kriausiai padaugės. Bet kuriuo atveju, 
pinigų, turto temos šiandien jums bus 
itin artimos ir svarbios.
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17 58 15 32 24 12 31 11 37 16 (visa 
lentelė) 

Papildomi prizai: 0428125 
“Mercedes-Benz A160” 0144473 
100 Eur 0443677 2500 Eur 
0166084 3000 Eur 042*179 
Pakvietimas į TV studiją 031*240 
Pakvietimas į TV studiją 000*732 
Pakvietimas į TV studiją 039*692 
Pakvietimas į TV studiją

pro memoria

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Dainiaus firma 
PERKA VERŠELIUS

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

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

UAB „BLEIRAS LOGISTICS“ 
IEŠKO AUTOVEŽIŲ 

VAIRUOTOJŲ!!!
 

Įmonė siūlo:
 

*Neturintiems CE kategorijos 
ir 95 kodo-APMOKAME 

vairavimo kursus!!!
*Neturinčius vairavimo 

patirties – APMOKOME!!!
 

Tel. +370 65520003.

Nuoširdų ačiū tariame visiems, kurie buvote šalia skaus-
mo valandą: giminėms, artimiesiems, draugams, kaimy-
nams, giedotojams - už užuojautos žodžius, gėlių žiedus ir 
paramą. Dėkojame vikarui kun. Nerijui Papirčiui, laidojimo 
biuro vedėjai St. Šereikienei ir visiems, kurie padėjote pa-
lydėti į paskutinę kelionę brangų vyrą, tėvelį, senelį, brolį 
Bronislovą KONTRIMAVIČIŲ.

Artimieji

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodo-
jo, spalvotojo metalo laužą, aku-
muliatorius. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-600) 63820.

Automobiliai

Įmonė - automobilius, mikroau-
tobusus, visureigius, atsiskaito iš 
karto, sutvarko visus dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trak-
torius.

Tel. (8-601) 53942.

Automobilius, traktorius (dauž-
tus, nevažiuojančius ir pan). 
Prekiauja automobilių dalimis 
(siunčia). 

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

Automobilius, autobusus, sun-
kvežimius, traktorius, įvairią tech-
niką. 

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-609) 00890.

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

Tel. (8-622) 09326.

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

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

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

Brangiai visoje Lietuvoje - galvi-
jus, karves, jaučius, telyčias. Veža 
į užsienį. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-662) 50592.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-608) 01085.

Kita

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

Tel. (8-680) 85841.

Šiaudus. Gali būti ir praeitų metų 
derliaus.

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

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

Tel. (8-687) 76191.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

426 kv. m administracinės paskir-
ties pastatą adresu Vairuotojų g. 16, 
Anykščiuose su 24 arų sklypu. 7000 
Eur. 

Tel. (8-610) 31034.

Kuras

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

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

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

Tel. (8-601) 30865.

Kita

Dvigulę pušinę lovą. Keturias kėdes, 
pagamintas iš beržo. Taburetes.

Tel. (8-686) 64583.

siūlo darbą
Burbiškio agroserviso koopera-

tyvui reikalingi sezoniniai darbuo-
tojai : mechanizatoriai ir statybos 
darbininkai.

Tel. (8-682) 97420.

Sąžiningas, mandagus meis-
tras profesionaliai ir greitai su 
garantija taiso skalbimo maši-
nas, indaploves, virykles bei kitą 
techniką. Važiuoja į rajonus. 

Tel. (8-658) 05546.

Paslaugos

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

Tel. (8-601) 30865.

Įmonė teikia paskolas už už-
statą. Nereikalauja rodyti paja-
mas. Atvyksta į namus. 

Tel. (8-673) 19696.

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, grikius, įvai-
rius 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.

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

Renkama nauja grupė 2017 m. vasario 28 ir kovo 2 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.

gimė
Vasarė STANKEVIČIŪTĖ, 
gimusi 02 17

Erika ZAPELYTĖ, 
gimusi 02 15

Bronislovas KONTRIMAVIČIUS, gimęs 1933 m., mirė 02 22

„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 anyks-
ta.lt. rubrikoje „Pro memoria“. 

-AnYkŠTA

 



  
2017 m. vasario 28 d.IŠ ARTI

anekdotas
vasario 28 jaunatis.

mėnulis

šiandien

kovo 1 d.

kovo 2 d.

kovo 3 d.

Osvaldas, Romanas, Vilgar-
das, Žygimantė, Romas.

vardadieniai

Albinas, Tulgaudas, Rusnė, An-
tanina, Antanė.

Simplicijus, Eitautas, Dauta-
ra, Marcelinas, Elena.

Kunigunda, Uosis, Tulė, Nonita.

oras

+2

+9

redaktorei nežinantNNN

MOZAIKA sprintas

Rajono Tarybos narys, „darbie-
tis“, UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ atliekų tvarkymo organiza-
torius Alfrydas Savickas sociali-
niame tinkle „Facebook“ gvildena 
mokesčių už komunalines atliekas 
temas.

„Mieli anykštėnai, pagal naujas 
atliekų tvarkymo taisykles neiš-
vengiamas kainų šuolis“, - viena-
me iš įrašų perspėja A. Savickas.

„Tik nuo mūsų pačių priklau-
sys atliekų kainų kilimas, kviečiu 
visus Anykščių rajono ir miesto 
gyventojus sąžiningai rūšiuoti ko-
munalines atliekas“, - kitame kiek 
ramina ir moko atliekų tvarkymo 
organizatorius.

– Už ką sėdi?
– Pavadinau vieną seimūną kvai-

liu bei vagimi.
– Jo-o-o, aukšto rango asmens 

orumo įžeidimas – ne juokas…
– Koks dar įžeidimas?! Sėdau už 

valstybinės paslapties viešinimą!

***

Petriukas sako:
– Na, tėveliai, pasiaiškinkit, aš 

gimiau žiemą, o žiemą nei kopūs-
tai auga, nei gandrai skraido.

- Petriuk, mes tave balkone po 
raugintų kopūstų bačka radome.

***

Neša vilkas ir zuikis spintą į 9 
aukštą. Vilkas ir sako:

– Zuiki, nubėk pažiūrėti, kiek 
aukštų liko.

Zuikis nubėga, grįžta ir sako:
– Turiu dvi žinias: gera ta, kad 

liko vienas aukštas, o bloga – su-
painiojom laiptines…

***

Motina sako dukrai:
– Matai, aš jau 25 metai kaip ve-

dus ir vis myliu tą patį vyrą.
– Nu va, bus gražu, kai tėtė su-

žinos…

***

Susitinka ežiukas bebrą ir jo 
klausia:

– Bebre, o ką reiškia, jei niežti 
kairę ranką?

– Gausi pinigų.
– O jei niežti dešinę ranką?
– Sveikinsies.
– O jei niežti nosį?
– Gersi.
– O jei niežti nugarą?
– Ežiuk, o ar nereikėtų tau nu-

siprausti?

Biatlonas. Slovakijoje vykusiame 
pasaulio jaunių (iki 19 metų) ir jau-
nimo (iki 21 metų)  biatlono čempio-
nato jaunių 10 km persekiojimo lenk-
tynėse sekmadienį anykštėnas Linas 
Banys užėmė 36-ąją vietą. 18-metis 
L. Banys, kuriam teko įveikti du bau-
dos ratus, nugalėtojui pralaimėjo 5 
min. 1 sek.  12,5 km individualiose 
lenktynėse L.Banys iš 100 dalyvių 
užėmė 45 vietą.

10 km jaunių grupės varžybose 
Darija Jankauskaitė užėmė 66 vietą. 
12,5 km jaunimo individualioje rung-
tyje Kotryna Vitkūnaitė, šaudykloje 
suklydusi du kartus, užėmė 48 vietą.

Slidinėjimas. Perspektyviausias 
Anykščių slidininkas Ąžuolas Bajo-
ravičius svarbiausiuose sezono star-
tuose pasiekė aukštų rezultatų ir tik 
per plauką nepateko tarp pajėgiausių 
planetos sportininkų Suomijoje vyks-
tančiame pasaulio čempionate. Euro-
pos olimpiniame festivalyje Turkijoje 
atletas dalyvavo trijose rungtyse: 7,5 
km klasikiniu stiliumi iš 54 varžovų 
finišavo 23-ias, 10 km nuotolį įvei-
kė 34-as, o sprinto rungtyje iškovo-
jo 21 vietą. Iš karto po pasirodymo 
Turkijoje Ą. Bajoravičius persikėlė 
į Suomiją, kur šiuo metu vyksta pa-
saulio slidinėjimo čempionatas. Ą. 
Bajoravičius  startavo 10 km klasi-
kiniu stiliumi kvalifikacinėse varžy-
bose - iš 60 sportininkų užėmė 12 
vietą, o į pagrindines varžybas pateko 
geriausiųjų dešimtukas. Pasaulio pir-
menybėse taip pat varžosi anykštėnai 
Jaunius Drūsys ir Lukas Jakeliūnas. 
Pastarasis jau yra patekęs į pagrindi-
nes varžybas ir šią savaitę startuos 15 
km rungtyje. J. Drūsys ketvirtadienį 
dalyvavo sprinto rungtyje ir iš 160 
dalyvių užėmė 91 vietą.

Krepšinis. Penktadienį startavo 
Anykščių rajono krepšinio pirmeny-
bių atkrentamosios varžybos.

Jų rezultatai: KKSC (G.Asačiovas 
20, I.Raščius 13, L.Čerškus 8 tšk.) 
– „Cosmos“ (G.Šniaukštas 14, 
Ž.Žiukas 10, S.Butkys ir J.Žvirblis po 
7 tšk.) 55:44;  „Švietimas“ (J.Gobužas 
15, G.Krivickas ir V.Kestorius po 14, 
R.Šližys 12 tšk.) – „Troškūnai“ ( 
V.Peleckas 20, J.Šeštokas, P.Paštukas, 
T.Urbonas po 10 tšk.) 71:63; „Svėda-
sai“ (P.Martinonis 20, I.Gutmanas ir 
M.Trumpickas po 18, P.Kiaušas 13 
tšk.) – „Kavarskas“ (D.Ragalskas 20, 
T.Laurinavičius ir A.Kvietkauskas 
po 15, N.Bucylinas 11 tšk.) 75:66; 
„Energetinė Statyba“ (V. Mačionis 30, 
D.Ridikas 18, A.Pupelis 7 tšk.) – „Tai-
fūnas“ (T.Jodelis 37, T.Tveritnevas ir 
L.Širmenis po 17 tšk.) 60:104. Atei-
nantį savaitgalį turnyro pusfinaliuose 
susigrums: „Taifūno“ – „Švietimo“ 
bei „Svėdasų“ – KKSC komandos.

Futbolas. Anykščiuose vyko Lie-
tuvos futbolo federacijos organizuo-
jamų mergaičių „Ladygolas“ žaidy-
nių turas. Mergaitės varžėsi trijose 
amžiaus grupėse: 6 kl. ir jaunesnės, 8 
kl. ir jaunesnės bei 10 kl. ir jaunesnės. 
Jauniausiųjų grupėje čempionėmis 
tapo A.Baranausko pagrindinės mo-
kyklos „Šilelio“ komanda, antrą vietą 
užėmė Troškūnų K. Inčiūros „Vikruo-
lės“, trečia – A. Vienuolio progim-
nazijos  „Vienuolietės“. Vidurinėje 
amžiaus grupėje nugalėjo „Jaunimė-
lis“ iš Troškūnų, antrąją vietą užėmė 
„Troškūnietėms“, trečiąją – Traupio 
„Žvaigždutės“. Vyriausiųjų varžybas 
laimėjo „JBG“ iš J. Biliūno gimna-
zijos, antrąją vietą užėmė Troškūnų 
„Gimnazistės“. Pirmąsias vietas savo 
grupėje iškovojusios mergaitės kovo 
pradžioje vyks į Uteną, kur atstovaus 
mūsų rajonui tolesnėse varžybose. 

Organizacinis atliekų tvarkymo darbas 
vykdomas ir internete

Milano mados savaitė: 
rožinės protesto kepuraitės
 – naujausioje „Missoni“ 
kolekcijoje

 Italų mados dizainerė Ange-
la Missoni (Andžela Misoni) 
perkėlė politinę kovą į Mila-
no mados savaitę, kur pristatė 
savo 2017 metų rudens-žiemos 
kolekcija. Jos pristatymo metu 
modeliai dėvėjo rožines megztas 
kovos už moterų teises simboliu 
tapusias kepuraites.

Supermodeliai, tarp kuriu 
buvo Gigi Hadid (Džidži Hadid) 
ir Romee Strijd (Romi Štreid), 
šeštadienį Italijos mados sosti-
nėje žingsniavo podiumu užsi-
dėjusios „Missoni“ sukurtas ka-
tės ausis primenančias kepures 
su ryškiomis „Missoni“ charak-
teringomis juostomis ant kepu-
rių krašto.

Pirmą kartą rožinės megztos 
katės ausis primenančios kepu-
raitės buvo pastebėtos sausio 
21 d. Vašingtone per Moterų ei-
seną, kuomet moterys jas buvo 
užsidėjusios kaip moteriško so-
lidarumo ženklą naujojo JAV 
prezidento Donaldo Trumpo 
(Donaldo Trampo) inauguraci-
jos dieną.

Kolekcijos pristatymo pabai-
goje publikai nusilenkti išėjusi 
A.Missoni pareiškė, kad „egzis-
tuoja tarp mūsų ryšys, kuris iš-
laikys mus tvirtus ir saugius. Tas 
ryšys jungia visus, kurie gerbia 
žmogaus teises“.

„Parodykime pasauliui, kad 
mados bendruomenė yra vie-
ninga ir bebaimė“, – pasakė ji ir 
paragino visus atėjusius užsidėti 
kiekvienam padėtą kepuraitę.

Verta paminėti, kad A.Missoni 
– ne pirmoji moteris Milano ma-
dos savaitėje, paraginusi moteris 
vienytis sunkiu metu. Kita italų 
mados garsenybė – Donatella 
Versace (Donatela Versači) – 
penktadienį ragino moteris savo 
kolekcija, kuri tiesiog šaukte 
šaukė priešintis bet kokiems mė-
ginimas užgniaužti feminizmą: 
ant naujosios kolekcijos mo-

delių buvo užrašyta „Vienybė, 
meilė, ištikimybė, jėga“.

Megztos rožinės katės ausy-
čių formos kepuraitės – aliuzi-
ja į D.Trumpo komentarą garso 
įraše, kuris buvo paviešintas jo 
prezidentinės kampanijos metu. 
Tuomet jis pareiškė, kad galėtų 
nebaudžiamas griebti bet kuriai 
moteriai už jos intymios vietos, 
nes yra garsenybė (angliškai 
„pussy“ gali reikšti ir „katytė“ ir 
„moteriški lytiniai organai“).

Niujorke skraidyklė išdaužė 
langą 27-ame aukšte

Niujorko policija ieško bepi-
lotės skraidyklės, šeštadienį iš-
daužusios langą vieno dangorai-
žio 27-ame aukšte, savininko.

Niujorko policijos departa-
mento pareigūnai sakė, kad in-
cidentas įvyko apie 15 val. 15 
min. vietos (22 val. 15 min. 
Lietuvos) laiku, kai skraidyklė 
rėžėsi į buto langą ir įskriejo į 
kambarį viename iš gyvenamo-
jo komplekso „Waterside Pla-
za“ aaukštuminių pastatų Kips 
Bėjaus rajone, iš kurių atsiveria 
vaizdas į Rytų upę.

Pasak policijos, tame bute 
gyvenanti 66 metų moteris in-
cidento metu buvo namuose. Į 
butą įlėkusi skraidyklė nukrito 
šalia moters, tuo metu sėdėjusios 
prie savo kompiuterio, kojų, bet 
gyventoja nenukentėjo.

Policija paėmė sudužusią 
skraidyklę, bet kol kas nenustatė 
jos savininko. Pareigūnai tęsia 
tyrimą.

Vilniaus policijai senolė 
atnešė granatą

 Vilniaus policijai senjorė pir-
madienį atnešė, kaip įtariama, 
rankinę granatą, iškviesti „Aro“ 
išminuotojai.

Sprogmenį senolė atnešė 13.22 
val. į Vilniaus 5-ąjį policijos ko-
misariatą, esantį Mėnulio g. 11.

Kaip BNS sakė Vilniaus aps-
krities vyriausiojo policijos ko-
misariato atstovai, buvo įvestas 

planas „Skydas“ – šiuo metu dar 
laukiama „Aro“ išminuotojų.

Pastatas nebuvo evakuotas, 
tačiau apribota galimybė į jį pa-
tekti pašaliniams asmenims.

Mėnulio g. 11 yra įsikūręs ne 
tik 5-asis policijos komisariatas, 
tačiau ir Kelių policijos valdyba, 
čia nagrinėjamos eismo pažeidi-
mų bylos, priimami pažeidėjai.

Pele sūnui nurodyta pradėti 
13 metų bausmę Brazilijos 
kalėjime

Brazilijos teismo sprendimu 
futbolo legendos Pele (Pelė) sū-
nus Edinho (Edinju), kuris buvo 
nuteistas už pinigų plovimą ir 
narkotikų kontrabandą, turi pra-
dėti beveik 13 metų laisvės atė-
mimo bausmę kalėjime, pranešė 
jo advokatas.

46 metų buvęs vartininkas, 
kuris trumpai žaidė buvusiame 
tėvo klube „Santos“, 2014-ai-
siais buvo nuteistas kalėti 33 
metus. Tačiau dėl ilgo apeliacijų 
proceso Edinho, kurio tikrasis 
vardas yra Edsonas Cholbi do 
Nascimento (Edsonas Čolbis du 
Nasimentu) dar nepradėjo savo 
bausmės.

Ketvirtadienį teisėjas patvir-
tino jo nuosprendį dėl pinigų 
plovimo, susijusio su narkotikų 
kontrabanda, bet kalėjimo baus-
mę sumažino iki 12 metų ir 10 
mėnesių, naujienų agentūrai 
AFP sakė jo advokatas Eugenio 
Malavasi (Euženiju Malavasis).

Edinho, kuris pinigų plovimu 
buvo apkaltintas remiantis įro-
dymais, surinktais iš telefoni-
nių pokalbių pasiklausymo, yra 
sakęs, kad toliau kovos su kal-
tinimais Jis kaltinimus atmeta ir 
tvirtina, kad vienintelis jo kon-
taktas su narkotikų kontrabandi-
ninkais yra vienas narkomanas.

Edinho, vienas iš septynių tris-
kart pasaulio čempiono Pele vai-
kų, pirmą kartą buvo sulaikytas 
2005 metais, po policijos reido 
prieš vieną narkotikų kontraban-
dininkų gaują. Jis atsėdėjo šešis 
mėnesius kalėjime, bet paskui 
buvo paleistas lygtinai.

Pele yra laikomas vienu ge-
riausių visų laikų futbolininkų. 
Su Brazilijos rinktine pasaulio 
čempionatus jis laimėjo 1958, 
1962 ir 1970 metais.


