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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.

Paroda I. Kovo 8 d. (trečiadie-
nį) Sakralinio meno centre (Vilniaus 
g. 11) dailininko Jono Daniliausko 
parodos atidarymas ir susitikimas su 
autoriumi. Renginys nemokamas. 
Paroda veiks iki gegužės 13 d.

Paroda II. Šiandien 17.30 val. 
Anykščių koplyčioje vyks Lietuvos 
spaudos fotografijos parodos atida-
rymas. Dalyvaus Lietuvos spaudos 
fotografų klubo prezidentas Jonas 
Staselis, muzikuos Anykščių muzi-
kos mokyklos mokytojas Vytautas 
Oškinis (fleita). 

Apžiūra. Penktadienį savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas 
su savivaldybės Socialinio būsto pir-
kimo komisija apžiūrės socialinius 
būstus seniūnijose.

Kelionė. Anykščių kultūros centro 
tautinių šokių kolektyvas „Gojus“  
išvyko į Peru. Anykštėnai Peru sosti-
nėje Limoje dalyvaus festivalyje „Mi 
Peru 2017“. Šokėjų delegacijos sudė-
tyje – ir mero Kęstučio Tubio patarė-
jas, “valstietis” Dominykas Tutkus, 
kuris šiame kolektyve šoka.

Demografija. Vasarį rajone užre-
gistruoti 12 kūdikių. 8 vaikai gimė 
Lietuvoje ir 4 - užsienio valstybėse.
Anykščių rajone praėjusį mėnesį su-
daryti 43 mirties įrašai.

Pagalba. Anykščių visuomenės 
sveikatos biuras pradėjo teikti  kom-
pleksinę pagalbą asmenims, sergan-
tiems priklausomybe nuo alkoholio. 
Užsikoduoti nuo potraukio alkoho-
liui siūloma nemokamai.

Pramoga. „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ skelbia, kad siauruko 
geležinkelio stotyse rengs juoko te-
rapijos seansus. Šiuos seansus ves 
estrados artistas Juozas Zavaliauskas. 
Susidomėjusiems žadami „juoko 
pratimai, anekdotai, šaržai, baikos, 
filmuoti juokingi vaizdeliai, netikėtos 
improvizacijos, medicininiai pata-
rimai ir linksma muzika norintiems 
pašokti.“ Pranešama, kad J. Zava-
liauskas juokins ne už dyką – teks 
susimokėti.

Laikraštis. Kitas laikraščio nume-
ris išeis penktadienį, kovo 10 dieną. 

Profesoriaus Algirdo Juliaus Greimo 
ekspozicija Kunigiškiuose Vytautas BAGDONAS

   Kovo mėnesio 9 dieną pasaulinio garso mokslininkui, semiotikui, mitologui, kalbininkui, kultūros ir literatūros kritikui, eseistui profe-
soriui Algirdui Juliui Greimui (1917-1992) sukaks 100 metų. Jo iškilus jubiliejus įtrauktas į UNESCO minimų sukakčių sąrašą, o Lietuvos 
Respublikos Seimas 2017-uosius metus paskelbė profesoriaus Algirdo Juliaus Greimo metais.  

Šį pavasarį tame buvusios Kunigiškių pradžios mokyklos, dabartinio muziejaus kambaryje, kur vaikystėje krykštavo būsimasis moks-
lininkas, bus įrengta memorialinė ekspozicija. Šiam tikslui lėšų skyrė Aldonos ir Algirdo Antano Avižienių paramos ir labdaros fondas.   

Pirmoji būsimojo pasaulinio garso mokslininko prof. Algirdo 
Juliaus Greimo gyvenamoji vieta Lietuvoje buvo Kunigiškių 
pradinės mokyklos pastatas (dabar šiame name veikia Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejus.

Estijos leidykla „Vala Maa“ išspausdino 37x30 cm dydžio 0,39 eurų 
pašto ženklą su mokslininko Algirdo Juliaus Greimo portretu.

Algirdas Julius Greimas, gimė 
1917 metų kovo 9-ąją Tuloje (Ru-
sija), kur jo tėvas Julius Greimas 
(1882-1942) dirbo I  pasaulinio karo 
metu evakuotų lietuvių pradžios mo-
kyklos mokytoju, o motina Kons-
tancija Mickevičiūtė-Greimienė 
(1886-1956) – mokyklos raštvede. 
1918 metų vasarą mokytojas Julius 

Greimas su žmona ir vaikais dukra 
Gražina bei vienerių metukų sūnumi 
Algirdu Juliumi grįžo į Lietuvą.

Iš Tulos parvykęs mokytojas su 
gyvenimo drauge Konstancija vėl 
buvo įdarbinti toje pačioje Svėdasų 
krašte veikusioje Kunigiškių pra-
džios mokykloje, kur jiems teko 
dirbti ir anksčiau - 1913-1915 me-

tais. Erdviame mokyklos pastate 
buvo įrengti ir butai mokytojams, 
tad šiame name Greimų šeima ir 
apsigyveno. 1919-aisiais Greimai iš 
Kunigiškių išsikrausto į Kupiškio 
kraštą, paskui apsigyvena ir kitose 
vietovėse - anuomet  mokytojams 
dažnai tekdavo keisti darbo vietas...

Buvusios mokyklos pastatas Ku-

nigiškuose išlikęs iki šių dienų.
Vaižgantiečių klubas “Pragiedru-

lys” kartu su Svėdasų krašto (Vaiž-
ganto) muziejumi 2016 metais paren-
gė ir išleido lankstinuką „Profesoriaus 
Algirdo Juliaus Greimo vaikystė 
Kunigiškuose“ ir specialų laikraščio 
„Pragiedrulių žemė“ 
numerį.

Netrukus toje pačioje sodyboje 
sulaikyti ir girti įtariamieji, gretimo 
Grikiapelių kaimo gyventojai – 3,31 
prom. girtumo 1999 m. gimęs jau-
nuolis ir  2,00 prom. girtumo 1990 m. 
gimęs vyras.  Pasak policijos pareigū-
nų, abu įtariamieji policijai žinomi – 
18-metis jaunuolis „gerai žinomas“, o 
vyresnis vagis yra kiek mažiau „gar-
sus“. Įtariamieji uždaryti į areštinę.

Patekdami į patalpas, įtariamieji 

sugadino turto už 300 eurų. Ir iš viso  
padarė žalos už 375 eurų.

Sekmadienį pastebėta, jog apvog-
tos dar dvi gretimo Grikiapelių kaimo 
negyvenamos sodybos, esančios ato-
kiau nuo pagrindinės gyvenvietės. 

Sekmadienį, apie 10 val., pilietis (g. 
1942 m.) atvykęs į jam priklausančią 
negyvenamą sodybą, esančią Grikia-
pelių kaime, Grikiapelių gatvėje, pa-
stebėjo, kad iš sodybos namo pavogtas 

Svėdasiškiams lapių taisyklės negalioja 
Lapės ar šeškai savame kieme vištų nepjauna. Jauniems Svėdasų 

seniūnijos vagims ši taisyklė negalioja. 
Šeštadienį, apie 12 val. 30 val., Svėdasų seniūnijos Vikonių kaime, 

Klevų gatvės sodyboje, pastebėta, kad pavogti du buteliai brendžio 
ir vienas butelis vyno.

benzininis trimeris „Solo”, iš ūkinio 
pastato - benzininė žoliapjovė „Alco-
farmer”. Padaryta žala - 1 100 eurų.  
Tą pačią dieną, apie 10 val., pilietė (g. 
1958 m.) atvykusi į jai priklausančią 
negyvenamą sodybą Grikiapelių kai-
me, pastebėjo, kad iš sodybos namo 
dingo mikrobangų krosnelė „Sam-
sung”, muzikinis centras, elektrinė 
plytelė. Padaryta žala - 100 eurų.

Įtariama, kad šias sodybas taip pat 
apvogė sulaikytieji grikiapeliečiai. Jų 
apvogtų sodybų Grikiapelių ir Viko-
nių apylinkėse gali būti ir daugiau 
– vasarotojai žiemomis į sodybas ne 
kiekvieną savaitę atvažiuoja ir gali 
būti, kad ne visi nukentėjusieji vagys-
tes iš sodybų pastebėjo.

Vikonyse sulaikyti girti 
brendį iš sodybos pavogę 
gretimo kaimo gyventojai.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Meras turi strategiją, 
bet kokią - nesako

Svėdasuose Anykščių meras 
Kęstutis Tubis buvo verčiamas 
atskleisti strategiją, kaip jis ke-
tina atgaivinti miestelį.

Mindaugas SARGŪNAS, ra-
jono Tarybos narys: „Kviečiu 
pasirašyti peticiją  NE - SA-
VARANKIŠKŲ VALSTYBĖS 
ĮMONIŲ MIŠKŲ URĖDIJŲ 
NAIKINIMUI!“

Miškų ūkio reforma - daugiau 
klausimų, nei atsakymų

Anykščiuose 
neturėjo ko 
agituoti
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spektras

 VšĮ „Anykščių menų inkubato-
rius-menų studija“ direktorė Daiva 
Perevičienė rajono Tarybai aiški-
no, kad jos įstaigoje buvo tik trys 
etatiniai darbuotojai, kurie negali 
„išlaikyti menų inkubatoriaus“. Ji 
dėstė, kad menų inkubatorius rašo 
ir laimi daug projektų, todėl būti-
nas projektų koordinatoriaus etatas. 
„Menininkams negalima pritaikyti 
tų pačių rinkos dėsnių, kuriuos tai-
kome verslininkams“, – apie menų 
inkubatoriaus patalpose įsikūrusius 
menininkus kalbėjo D. Perevičie-
nė.

Po direktorės kalbos merui Kęs-
tučiui Tubiui subtiliai „įkando“ 
rajono Tarybos narys socialdemo-
kratas Donatas Krikštaponis. „Gal 
padėtumėt savivaldybei parašyti 
projektą dėl pilies, jiems niekaip 
neišeina“, -  neva paprašė D. Krikš-
taponis. D. Perevičienė diplomatiš-
kai išsisuko, aiškindama, kad norint 
laimėti projektą, reikia ne tik darbo, 
bet ir sėkmės.

Savivaldybės įstaigose – 
nauji etatai

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

VšĮ „Anykščių turizmo informacijos centras“ bus naujas direk-
toriaus pavaduotojo etatas, o VšĮ „Anykščių menų inkubatorius-
menų studija“ – naujas projektų koordinatoriaus etatas.

Turizmo informacijos centras naikina buvusi Kalitos sporto ir 
pramogų centro direktoriaus etatą, tad iš esmės keičiamas tik pa-
reigybės pavadinimas.

Pertvarka. Švietimo ir mokslo 
ministerijoje rinkosi darbo gru-
pė, kuri svarstė, kaip optimizuoti 
valstybinių aukštųjų mokyklų tin-
klą. Premjero Sauliaus Skvernelio 
potvarkiu sudarytai darbo grupei 
vadovaus J.Petrauskienė. Švietimo 
ir mokslo ministerija iš suintere-
suotų institucijų gavo daugiau kaip 
keturias dešimtis pasiūlymų dėl 
aukštųjų mokyklų tinklo optimiza-
vimo. Pagal juos, mažieji univer-
sitetai siekia išlikti savarankiški, 
o didieji siūlosi juos prisijungti. 
S.Skvernelis pristatęs planuojamą 
aukštojo mokslo tinklo pertvarką, 
sakė, kad Lietuvoje galėtų likti iki 
penkių universitetų, nors pabrė-
žė, kad tai nėra galutinis skaičius. 
Šiuo metu Lietuvoje veikia 14 
valstybinių universitetų bei kelios 
dešimtys kolegijų.

Pabėgėliai. Europos Komisija 
vėl prakalbo, kad šalys, nevykdan-
čios pabėgėlių kvotų, gali sulaukti 
finansinių sankcijų. Tačiau, pavyz-
džiui, Vengrija ir Slovakija katego-
riškai atsisakė priimti migrantus ir 
sutinka vietoj to susimokėti “soli-
darumo mokestį”. Tuo metu mūsų 
politikai ir be grasinimų stengiasi 
uoliai vykdyti Briuselio įpareigo-
jimus. Pabėgėlių priėmimo centre 
Rukloje prieš dvi savaites apsilan-
kę socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistras Linas Kukuraitis bei vidaus 
reikalų ministras Eimutis Misiūnas 
sumąstė, kad atsivežti migrantai 
iškart bus siunčiami ne į pabėgėlių 
priėmimo centrą Rukloje, o į savi-
valdybes. 

Premjerė. Praėjusį sekmadie-
nį gimtadienį šventusi Kazimiera 
Prunskienė (74 m.) ne tiktai kas-
dien treniruojasi, bet vasarą ir žve-
joja. Prieš penkerius metus smogęs 
insultas pakeitė buvusios politikės 
kasdienybę, atėmė dešinę ranką, 
bet neatėmė kasdienių džiaugsmų. 
Pirmosios Vyriausybės po nepri-
klausomybės atkūrimo premjerė 
K. Prunskienė dabar gyvena tėviš-
kėje pas sūnų Vaidotą - gamtos ap-
suptoje sodyboje ant ežero kranto 
Švenčionių rajone. 

Sumaištis. Avarija, praėjusį 
savaitgalį ties Lyduvėnų mies-
teliu pasiglemžusi dviejų vyrų ir 
mažamečio gyvybes, vieno žu-
vusių suaugusiųjų artimiesiems 
smogė du kartus: per klaidą jie 
kremavo ir palaidojo ne savo 34 
metų giminaičio, o jo 42 metų 
bendrakeleivio kūną. Abu ne-
laimingieji apie metus glaudėsi 
bendruomenėje, kurioje gyveno 
priklausomybės alkoholiui atsi-
kratę asmenys. Atsiėmę tariamai 
Latvijos piliečio kūną, bendruo-
menės nariai išsyk atpažino, kad 
tai ne jo, o 34 metų jų likimo 
brolio kūnas. 

Radinys. Į Radviliškio rajo-
no Kleboniškių kaimo vienkiemį 
užsukęs kurjeris, atnešęs medici-
nos dokumentų, prie namo durų 
išvydo kraupų radinį - moters 
kūną be galvos. Atvykę policijos 
pareigūnai nustatė, kad tai sody-
bos šeimininkė. 72 metų moteris 
atokioje sodyboje gyveno viena, 
ją retsykiais lankė giminaičiai. 
Apžiūrėję kūną pareigūnai jame 
smurto žymių nerado - manoma, 
kad moteris mirė dėl sveikatos 
sutrikimo, o galvą jai nukando ir 
kažkur pradangino į kiemą atkly-
dę laukiniai žvėrys arba sodyboje 
laikyti du šunys. 

E. Vildė renginio įžangoje sakė, 
jog ir tikėjosi, jog dalis pretendentų 
į renginį neatvyks. „Tačiau jiems tai 
būtų buvusi proga tokiems nepraus-
taburniams kaip aš nušluostyti nosį“, 
-  kalbėjo E. Vildė. 

„Parašų žmonės nelabai nori duo-
ti... Esu architektas – urbanistas, o 
žmogui svarbiausia pavalgyti, pas-
kui būstas“, – prisistatyme sakė R. 
Krūminis.

„Jei įsipjovęs pirštą nueisit pas 
daktarą ir jis jums nupjaus visą ran-
ką, ar eisite pas tą patį daktarą, kai 
įsipjausite koją?“ – retoriškai klausė 
E. Baltušis, tikindamas, kad lietuviai 
niekaip nepasimoko ir į valdžia vis 
renka arba konservatorius, arba soci-
aldemokratus.

Pats E. Vildė sakė, kad yra tremti-

nių palikuonis, paskutinius 14 metų 
gyvenęs emigracijoje. Jis pristatė 
savo programą, sakė esąs nevedęs, 
moka keturias kalbas. „Dvidešimt 
metų dirbau informacinių technolo-
gijų inžinerijoje, bet mane bijo pri-
imti į darbą, sako, kad aš per daug 
aktyvus arba tvirtina, kad negalės 
mokėti tiek, kiek aš esu vertas“, – 
dėstė E. Vildė.

Pakalbėjo ir pretendentės į kandi-
datus statuso atsisakiusi I. Stasiūnė. 
„Kiek save pažįstu, man retai tenka 
šnekėti, tai turbūt nusišnekėsiu“, 
-  sakė I. Stasiūnė. Ji piktinosi Lietu-
vos teisine sistema, sakė, kad „teis-
muose dirba vagių draugai“. Pasak I. 
Stasiūnės, kai ji pradėjo rinkti para-
šus – sekėsi gerai, per pirmąją dieną 
surinko 30 parašų. „Esu ekonomistė, 

Anykščiuose neturėjo ko agituoti
Partijos „Drąsos kelias“ pretendento į kandidatus Einaro Vil-

dės  penktadienio vakarą Anykščių kultūros centre surengtą pre-
tendentų į kandidatus Anykščių-Panevėžio apygardoje diskusiją 
didžioji dalis pretendentų ignoravo. Į diskusiją atvyko tik pats E. 
Vildė, nepriklausomas pretendentas Ričardas Krūminis bei Lietu-
vos liaudies partijos pretendentas į kandidatus Egidijus Baltušis.

 Diskusijoje dalyvavo ir pretendentės statuso atsisakiusi Ilona 
Stasiūnė. Kultūros rūmų salėje, įskaitant pačius pretendentus, 
buvo 27 asmenys, tačiau aistrų netrūko. O rimčiausiai pretenden-
tai „susikabino“ diskutuojant apie Rusiją.    

paskaičiavau, kad parašus teks rinkti 
30 dienų./.../ Norėjau būti kovotoja, 
bet teko atsitraukti“, – kalbėjo I. Sta-
siūnė.

Tarp žiūrovų buvo abu Anykščių 
rajono mero patarėjai „darbietis“ 
Donaldas Vaičiūnas bei „valstietis“ 
Dominykas Tutkus, taip pat ir dar 
vienas Darbo partijos veikėjas Alf-
rydas Savickas.   

Ant scenos buvę E. Vildė, R. Krū-
minis bei E. Baltušis gana draugiškai 
šnekučiavosi, dėstė savo požiūrį. R. 
Krūminis tvirtino, kad, jo supratimu, 
„jei žmogus turi pinigų, nesvarbu jis 
juos teisėtai ar neteisėtai uždirbo – 
tai ne mūsų reikalas.“ Tiesa, pridū-
rė, kad  asmenis, neteisėtais būdais 
užsidirbusius pinigus, turėtų išaiš-
kinti specialiosios tarnybos. Dar jis 
kažkodėl prisiminė Kavarsko koldū-
ninę. „Atvežiau draugus, kur išgirta 
koldūninė. Jie pamatė belangę kelių 
kvadratų!” –  užeigą įvertino preten-
dentas į kandidatus.

„Ką Jūs padarėte Anykščiams, jog 
manote, kad anykštėnai turėtų už jus 
pasirašyti?“, –  R. Krūminio paklau-
sė žmogus iš salės. „Nieko“, – atsakė 
šis. Bet pridūrė: „Aš priklausau vie-
nai organizacijai, kuri įsigalės“.

E. Vildė tvirtino, kad „Seimo nario 
vieta yra visos Lietuvos“, o iš salės 
paklaustas, ar žino Anykščių proble-
mas, aiškino, jog žino visos Lietuvos 
problemas ir jas gali padėti išspręsti 
„savo išsilavinimu, išprusimu“. Pa-
sak R. Krūminio, „manieros, geras 
skonis labai svarbu, nuvažiuotumėt 
į kokią užsienio valstybę, suprastu-
mėt“.

E. Baltušis tvirtino, jog nerei-
kia erzinti Rusijos. „Pusė Lietu-
vos patriotų nori spjaudyti rusams 
į lėkštę ir tikisi, kad rusas atsisės 
šalia jo valgyti. Jeigu kažką rusai 
puola, tegul jie miega atsimerkę. 
Kitas dalykas, jeigu mes atsisako-
me bendradarbiavimo su Rusijos 
rinka, tai mes jokios ekonomikos 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

nepakelsime. Mes kalbame apie 
turizmą Anykščiuose ir rodome 
špygą rusui“, – dėstė E. Baltušis. 
Rusijos tema suerzino R. Krūmi-
nį, kuris patarė E. Baltušiui turėti 
savigarbos. „Aš nesu nacionalis-
tiškai nusiteikęs, bet Rusijos fede-
racijos politika buvo, tebėra ir bus 
grobuoniška, tokios tendencijos“, 
– aiškino R. Krūminis. O E. Bal-
tušis atsikirto: „Kristau barzdotas, 
nulipk nuo kryžiaus. Žiūrėkit, kas 
yra labiau agresyvus, okupaci-
niuose karuose, nepamirškim, kad 
Lietuva be Jungtinių Tautų leidimo 
okupavo Afganistaną, Lietuvos pa-
jėgos kariauja Irake.“

Renginio pradžioje, E. Vildė kal-
bėjo, kad žadėjo atvažiuoti ir Lie-
tuvos centro partijos pretendentas į 
kandidatus Kristupas Krivickas, ta-
čiau jis taip ir nepasirodė. R. Krūmi-
nis auditorijai skirstantis, atsiprašė 
žiūrovų, kad, jo nuomone, renginys 
nepavyko.

Kandidatų diskusijoje - pats 
jos organizatorius, „Drąsos 
kelio“ atstovas Einaras Vil-
dė.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščių kultūros centro salėje buvo 27 žmonės, įskaitant ir pa-
čius pretendentus.

Anykštėno Rimanto Tuske-
nio metalinis gaidys keliaus 
į parodą Panevėžyje.

Tautodailininkų darbai 
keliaus į Panevėžį
Šiemet tautodailininkų paroda vėl buvo sugrįžusi į Anykščių 

koplyčią – Pasaulio anykštėnų kūrybos centrą, o geriausi joje eks-
ponuoti darbai iškeliauja į parodą Panevėžyje.

Pasak Lietuvos tautodailinin-
kų sąjungos Panevėžio bendri-
jos Anykščių skyriaus vadovės 
Skaidrės Račkaitytės, nors dvejus 
metus parodos buvo eksponuo-
tos erdviose Menų inkubatoriaus 
patalpose, tautodailininkai jautė 
nostalgiją sugrįžti į koplyčią, tad 
šiemet paroda vyko tradicinėje 
tautodailininkų pamėgtoje erdvėje.  
„Šiemetinėje parodoje dalyvavo 28 
autoriai, pateikę per 130 darbų, ste-
binusių savo fantazija, džiuginusių 
kruopštumu, liaudiškųjų tradicijų 
puoselėjimu bei originaliu jų inter-
pretavimu, - sakė S. Račkaitytė.- 
Parodoje buvo  eksponuojami ir 
naujų autorių, ir ilgamečių parodos 
dalyvių kūriniai, o geriausi atrinkti 
į parodą Panevėžyje, kuri vyks ba-
landžio mėnesį“. 

Tarp atrinktų autorių darbų  - S. 
Račkaitytės, Linos Bekerienės, 
Dangiros Pyragaitės keramika, 
Vlado Gaidžio, Prano Petronio me-
džio skulptūros, audėjos Eleonoros 
Aukštakojienės lovatiesės, Virgi-
nijaus Milaknio drožiniai, Marijos 
Mikėnienės, Alfonsos Vaitonienės 
pirštinės, Rimanto Tuskenio geleži-
nis gaidys ir kitų autorių kūriniai. 

-ANYKŠTA

Priminsime, jog prieš porą sa-
vaičių naujas etatas buvo įsteigtas 
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“, 
o jį užėmė darbo neturėjęs rajono 
Tarybos narys „darbietis“ Alfrydas 
Savickas. Jis komunaliniame ūkyje 
kuruoja „atliekų klausimą“. 

Anykščių menų inkubato-
riaus vadovė Daiva Perevi-
čienė teigė, kad meninin-
kams negalima taikyti tų 
pačių rinkos dėsnių kaip 
verslininkams. 
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- Aš dirbu privačiame miške 
– ne valstybiniame. Šiais metais 
mano verslas su valstybiniais miš-
kais visai nesusijęs. O reforma yra 
valstybinių miškų. Manęs tai nelie-
čia. Galiu miškų reformą vertinti, 
tačiau nenoriu. Užtenka, kad ir taip 
visoje žiniasklaidoje šia tema po 
penkis straipsnius paskelbiama per 
dieną. Gal tegul visi čia be manęs 
savo nuomonėmis pasidalina. 

Kodėl apie 
reformą nebuvo 
kalbama prieš 
rinkimus?

Mindaugas SARGŪNAS, ra-
jono Tarybos narys:

 - Kviečiu pasirašyti peti-
ciją  NE - SAVARANKIŠKŲ 
VALSTYBĖS ĮMONIŲ MIŠKŲ 
URĖDIJŲ NAIKINIMUI! Tai 
padaryti labai paprasta ir tikrai 
negaišdami savo brangaus laiko, 
išreikšite savo nuomonę. Kas yra 
blogai šiuose miškų urėdijų mo-
deliuose? Kas bus geriau po urė-
dijų pertvarkos? Kodėl apie šias 
ir kitas reformas nebuvo kalbėta 
prieš rinkimus?“

-ANYKŠTA

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

@ X – man: „Anksti dar ver-
tinti naujosios Vyriausybės darbą, 
šimtas dienų per mažai. Savaime 
aišku, žiūrėsime, kokie bus spren-
dimai dėl Darbo kodekso, PVM 
lengvatos šildymui ir dar daugelio, 
daugelio kitų nutarimų.”

@ šiai minutei: „Liūdna, kol 
kas dirba blogiausiai iš visų, kiek 
pamenu (na neskaitant tų kelių pir-
mųjų, kurios trumpai egzistavo), 
voliojimasis purve ir vis rėkimas, 
kad viską radikaliai pakeisim. Aki-
vaizdu, kad iš menamų žaliųjų pro-
fesionalų išėjo šnipštas, jų nėra, o 
paskirtieji yra labai silpni ir siauros 
kvalifikacijos, nesugebantys net 
mąstyti valstybės lygiu.”

@ Liuks: „Vien už tai, kad ge-
ležinkelį supurtė, urėdijas naikins, 
jau 9 balus galima duoti.”

@ UNTANAS: „Aplinkos mi-
nisterijai už rėmimą bepročių su-
manyto plano naikinti urėdijas, 
skiriu - 1 balą.”

@ Pilietė: „Vyriausybės darbą 
vertinu labai teigiamai. Labai nei-

Vyriausybės darbą įvertino portalo 
anyksta.lt skaitytojai

Vasario pabaigoje suėjo 100 dienų, kai darbą pradėjo Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjungos suformuota Vyriausybė. Kaip 
vertinate šios Vyriausybės darbą? Kurie jos sprendimai jus la-
biausiai pradžiugino, o kurie nuvylė? Kokį pažymį dešimtbalėje 
sistemoje parašytumėte už pirmąjį Vyriausybės šimtadienį? Apie 
tai savaitgalį diskutavo portalo anyksta.lt skaitytojai.

giamai vertinu užsakytos žurnalis-
tikos darbą kuri nedavė ir neduoda 
naujai išrinktam seimui ir vyriau-
sybei dirbti net ir per pirmąsias 
100 dienų. Aiškus partijos puoli-
mas, kad išrinkta be ta partija kuri 
jau buvo susitarusi su spauda ir dar 
prieš rinkimus pasidalijusi postus. 
O skaitytojai kurie mąsto supranta, 
kad tokiomis sąlygomis, kokiomis 
dirba R. Karbauskio partija, yra 
klaikiai sunku dirbti. Be to, norima 
įvesti tvarką tose srityse kuriose 
“vaikšto beprotiški” pinigai. Lai-
kykitės ir veskit tvarką.”

@ Petras: „Konstitucijoj rašo-
ma, kad valdžia turi tarnauti žmo-
gui. To tikrai nesimato.Jie renka 
kompromatus vieni prieš kitus. 
Žmogui skaudu ir liūdna.”

@ Juozas: „Vyriausybės darbo 
pradžia gera. Programoje numa-
tyta nemažai pokyčių labai reika-
lingų valstybei ir žmonėms. Tas 
pradinis ryžtas labai optimistiškai 
nuteikia ir suteikia vilčių, jog bus 
nemažai nuveikta. Manyčiau per 
daug kritikos strėlių Vyriausybė 
gauna iš žiniasklaidos, tendencin-

gų pasisakymų, noro diskredituo-
ti nepopuliarius, bet reikalingus 
sprendimus. Pavyzdžiui kodėl tiek 
dėmesio buvo skirta Gretai? Jau 
pasitraukusią iš Seimo, ją vis kalė 
prie kryžiaus. Mano manymu, di-
desnis Vyriausybės dėmesys turė-
tų būti skiriamas per Vyriausybės 
atstovą savivaldybių sprendimų 
teisėtumui užtikrinti, kur dėl atsi-
tiktinių klaidų ar piktos valios ken-
čia eiliniai piliečiai. Labai svarbi 
priemonė, apie kurią anksčiau daž-
nai kalbėjo netgi pati prezidentė 
yra kadencijų įvedimas valstybinių 
įstaigų vadovams, ko šiame etape 
pasigendame. Kai kurie jų tikra to 
žodžio prasme tapo nepajudinami 
karaliukai, kuriem ne įstatymai 
svarbūs, o jų pačių įvestos tvarkos. 
Šiaip viskas gerai - 8 balai, ačiū. 
Rinkime tautos atstovą į poziciją, 
kad būtų lengviau įgyvendinti tiks-
lus ir uždavinius.”

@ Juozapėli: „Girk tada, kai 
padarys konkrečius darbus, nes da-
bar tik svajonės. Tai ką konkrečiai 
padarė valdžia? Pakėlė akcizą, kad 
surinktų daugiau mokesčių,nors 
pliurpia, kad alkoholizmą mažina. 
O ką dar?”

@ Taigi: „Lietuvoje nemačiau 

ir nematau tokios vyriausybės, ku-
rios veikla pradžiugintų, visos jos 
daugmaž vienodos, tik su tam ti-
krais skirtingais atspalviais ir savo 
įgeidžiais. Nė vieni atėję į valdžią 
negalvoja apie sisteminius pakeiti-
mus, o be jų, esant tokiam techno-
loginiam išsivystymui, laisvam ka-
pitalo judėjimui, teigiamų pokyčių 
ir reikiamo progreso nebus. Visi 
kosmetiniai pertvarkymai, palopy-
mai yra tas pats, kaip važiuoti su 
jau daug kartų paremontuotu senu 
automobiliu, važiuos, bet lėtai ir 
vis reikės taisyti, tai yra vyks am-
žinos, nesibaigiančios reformos, o 
laukiamo rezultato nebus. Per kitus 
rinkimus visos partijos vėl galės tą 
pačią rinkimų programą taikyti, tik 
metus tereikės pakeisti.”

@ Jo: „Kol kas tik skandalai, 
didėjančios kainos, didėjanti be-
darbystė, nemažėjantis žmonių pa-
liekančių  tėvynę skaičius.”

@ Dr: „Net nepastebėjau, kad 
jie dirba. O kad nusikalba kiekvie-
name žingsnyje, ypač sveikatos 
apsaugos ministras, tai akivaizdu.”

-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta, - 

red.past.)

Reformos 
neturėtų būti 
drastiškos

Vygantas ŠLIŽYS, verslinin-
kas:

- Jeigu miškų reformą vertinti 
žvelgiant iš anykštėniškų pozici-
jų – blogai. Iš rajono dings didelė 
įstaiga, daug žmonių neteks darbo. 
Plačiąja prasme ta reforma gal šiek 
tiek ir reikalinga, tik ne tokia dras-
tiška. Manau, kad visą valstybinių 
miškų valdymą atiduoti į vienos 
valstybinės įmonės rankas, būtų 
abejotinas sprendimas. Turėtų būti 

Miškų ūkio reforma - daugiau 
klausimų, nei atsakymų
Vienas iš šios kadencijos šalies valdančiųjų užmojų - valstybi-

nio miškų ūkio sektoriaus pertvarka. Norima panaikinti urėdi-
jas ir įkurti vieną valstybės įmonę. Tai esą užtikrintų efektyvesnį 
valstybinių miškų valdymą. Tuo tarpu miškininkai nuogąstauja, 
kad reforma sugriaus visą sistemą, tūkstančiai darbuotojų praras 
darbą, atsiras valstybės miškų privatizavimo grėsmė. „Anykšta“ 
apie miškų reformą kalbėjosi su žinomais anykštėnais ir jų klau-
sė, ar tokia reforma reikalinga ir ką ji duos Anykščiams.

bent keturi – penki miškų valdymo 
regionai. Reformos kažkiek visada 
reikalingos.

Miškų 
reforma – 
lobistinis 
sprendimas

Arūnas LIOGĖ, rajono Tary-
bos narys:

 - Pagal tai, kokia informaciją 
apie miškų reformą esu matęs, ne-
matau jokių argumentų šiai refor-
mai. Toks įspūdis, kad tai yra gry-

nai lobistinis sprendimas, o naudą 
gaus perdirbėjai, o ne miško augin-
tojai ir saugotojai. Nematau jokių 
ekonominių skaičiavimų. Visos 
urėdijos dirba pelningai, sukurtos 
žmonėms stabilios darbo vietos. 
Aš pats asmeniškai naudojausi 
urėdijos paslaugomis sodindamas 
apleistą žemę mišku ir nežinau, su 
kuo tokiu atveju reikėtų draugau-
ti. Mane urėdijos darbų kokybė ir 
paslaugos tenkino. Tai – lobistinis 
sprendimas ir mes po truputį savo 
Lietuvėlę „parceliuojame“, prisi-
dengdami įstatymais, reformomis. 
Visą laiką šaukiame, kad daugelį 
funkcijų reikia perduoti į žemesnį 
lygį. O ką darome? Centralizuoja-
me tas funkcijas.

Manęs valstybinių 
miškų reforma 
neliečia

Gediminas KVIKLYS, miško 
savininkų kooperatyvo „Miško 
žemė“ vadovas:

Tėvas. Vilniuje pro buto langą 
antrame aukšte iškrito mažametis 
vaikas. Vaiką be priežiūros paliko 
neblaivus tėvas. Nelaimė įvyko 
sekmadienio vakarą. Kaip skel-
bia policija, apie 19 val. 35 min. 
į Vilniaus ligoninę iš namo kiemo 
Tyzenhauzų gatvėje pristatytas 2 
metų vaikas. Mažametis dėl kūno 
sumušimo paguldytas stebėjimui į 
Traumatologijos skyrių berniukas. 
Tėvo be priežiūros paliktas vaikas 
iškrito pro langą iš buto, esančio 
antrame aukšte. Įtariamasis neblai-
vus (1,68 prom.) 33 metų tėvas už-
darytas į areštinę. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas dėl piktnaudžiavimo 
tėvo teisėmis ar pareigomis.

Moko. Turkijos prezidentas Re-
cepas Erdoganas griežtai pasisakė 
apie Vokietiją, uždraudusią rengti 
turkų mitingus, per kuriuos agituo-
jama balsuoti už jo galių išplėtimą 
per artėjantį referendumą, ir pa-
reiškė, kad šis draudimas prilygsta 
„nacių praktikai“. Vokietijos vietos 
valdžios pareigūnai, būgštaujan-
tys dėl saugumo, uždraudė šalyje 
rengti kelis mitingus, kuriuose 
turėjo dalyvauti turkų ministrai. 
Juos norėta surengti artėjant ba-
landžio 16-osios referendumui dėl 
Konstitucijos pataisų.„Vokietija, 
esi toli nuo demokratijos, – sakė 
R.T.Erdoganas per moterų maršą 
Stambule. – Tavo praktika niekuo 
nesiskiria nuo nacių praktikos pra-
eityje.“

Išvadavo. Meksikos federalinė 
policija kurortinėje Rivjeros Ma-
jos vietovėje išvadavo 31 kubietį; 
juos viename name laikė ginkluo-
ti nusikaltėliai, pranešė šeštadie-
nį pareigūnai Migrantai iš Kubos 
sakė, kad kaukėti ginkluoti vyrai 
juos laikė viename name Karibų 
pakrantėje ir reikalavo pinigų, ku-
rių kubiečiai neturėjo. Surinkę kuo 
daugiau informacijos apie įkaitais 
laikomus 22 vyrus ir devynias mo-
teris, Meksikos policininkai įsiver-
žė į tą namą ir įkaitus išvadavo. 

Kultūra. Rygos apygardos 
prokuratūra pateikė kaltinimus 
buvusiam Islamo kultūros centro 
vadovui Latvijoje Olegui Petrovui 
dėl neteisėto dalyvavimo Sirijos 
konflikte grupuotės „Islamo vals-
tybė“ pusėje. Kadangi šis asmuo 
yra pabėgęs iš Latvijos ir jo buvi-
mo vieta nežinoma, tikriausiai bus 
išduotas tarptautinis arešto orderis. 
Baudžiamasis procesas O.Petrovui 
bus suspenduotas iki jo sugrąžini-
mo į Latviją ir arešto, sakė nau-
jienų agentūrai BNS prokuratūros 
atstovė Kristinė Sutugina.

Šaudynės. Vakarų Kranto Ra-
malos mieste sekmadienio vakarą 
per susišaudymą su Izraelio kariais 
žuvo vienas palestinietis, prane-
šė Izraelio kariuomenė. Nušautas 
vyras, kurio tapatybė neatsklei-
džiama, buvo ieškomas pareigūnų. 
Jis pradėjo šaudyti į karius, atėju-
sius į jo namus jo suimti. Vėliau 
ten buvo rasti du ginklai, pranešė 
kariuomenės atstovė. Pasak pa-
lestiniečių ligoninės šaltinių, per 
tolesnius susišaudymus su Izra-
elio kariais buvo sužeisti dar du 
palestiniečiai. Remiantis naujienų 
agentūros AFP skaičiavimais, nuo 
2015 metų spalio, kai ten įsiplieskė 
smurto banga, žuvo 254 palestinie-
čiai, 40 izraeliečių, du amerikiečiai 
ir po vieną Jordanijos, Eritrėjos ir 
Sudano pilietį.

Parengta pagal BNS
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Pirties žurnalistams 
nedera rodyti

Svėdasų seniūnas V. Neniškis 
ataskaitoje bėrė skaičius, džiaugė-
si, kad kelių priežiūrai pernai buvo 
skirta daugiau lėšų nei užpernai. Pa-
sak seniūno, pernai už 15 tūkst. eurų 
nupirkti du nauji socialiniai būstai, 
išasfaltuota 310 kvadratinių metrų 
Kalno gatvės Svėdasuose, Svėdasų 
apšvietimas pernai pradėtas mėnesiu 
anksčiau nei užpernai, o miestelyje iš 
viso yra 129 šviestuvai ir t.t.  

Seniūnas aiškino, kad miestelio 
pirties būklė yra labai jau liūdna. 
Pasak seniūno, jeigu pirtį patikrintų 
higienos specialistai, tai ją tuoj pat 
uždarytų. „Normali pirtis, tik viduje 
nenormalu./.../ Į 2017 metų planą įra-
šiau pirties remontą“, - svėdasiškiams 
dėstė seniūnas.

 Miestelio gyventojams buvo pa-
aiškinta, kad Svėdasų pirtį pagal pa-
naudos sutartį eksploatuoja „Anykš-
čių komunalinis ūkis“, o „vieno 
žmogaus nuprausimas kainavo kiek 
alaus butelis“. „Nepasitikim mes ko-
munaliniu. Pirtis labai geroje vietoje, 
prie ežero. Uždarys ir parduos“, - at-
skriejo replika iš auditorijos. „Tikrai 
pasidomėsime dėl jos rentabilumo ir 
kodėl neskiriama lėšų remontui“, - iš-
girdęs klausimą, ar Svėdasų pirtis yra 
nuostolinga, žadėjo Anykščių savi-
valdybės administracijos direktorius 
A. Gališanka. Svėdasų seniūnaitė 
Virginija Valiukonytė klausė, ar ne-
galėtų pirties eksploataciją perimti 
bendruomenė, ir jai buvo paaiškin-
ta, kad galėtų. Meras Kęstutis Tubis 

Meras turi strategiją, bet 
kokią - nesako Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį savo metinę veiklos  ataskaitą seniūnijos gyventojams 
pateikė Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis. Paklausyti seniūno ir 
seniūnijos gyventojų į Svėdasus atvyko Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis, jo patarėjas Dominykas Tutkus bei savivaldybės admi-
nistracijos vadovai – direktorius Audronius Gališanka ir jo pava-
duotojas Ramūnas Blazarėnas. 

Ketvirtadienį savo ataskaitą seniūnijos gyventojams skaitė De-
beikių seniūnas Alvydas Simonavičius. Debeikiuose ta proga lankė-
si abu administracijos vadovai bei vicemeras Sigutis Obelevičius ir 
mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas. 

žadėjo, kad po seniūno ataskaitos eis 
apžiūrėti Svėdasų pirties, bet sakė, 
kad „Anykštos“ žurnalisto su fotoa-
paratu nesives...  

Svėdasiškiai seniūnijų gyvento-
jams tradicinio šiukšlių klausimo ne-
kėlė. Apie šiukšles kalbėjo pats meras 
K. Tubis. Jis aiškino, kad komunali-
ninkai turi surinkti tik tiek pinigų, kad 
padengtų šiukšlių surinkimo išlaidų 
kaštus. Konkrečių priekaištų UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ meras 
lyg ir neįvardino, tačiau iš jo kalbos 
buvo galima suprasti, kad šios savi-
valdybės įmonės veikla jis nėra pa-
tenkintas.

Svėdasiškiai tradiciškai prašė 
įrengti pėsčiųjų perėją prie bažnyčios 
ir jiems tradiciškai buvo paaiškinta, 
kad prie bažnyčios pėsčiųjų perėjos 
nebus. „Iš už kalno atlėkusi „fūra“  
negalės sustoti“, – aiškino seniūnas 
V. Neniškis, tikindamas, kad perėjų 
piešimas vis dėlto pirmiausia sieja-
mas su eismo saugumu. 

Svėdasiškiai kelis kartus bandė 
atkreipti rajono valdžios dėmesį, jog 
didžioji dalis pagrindinės miestelio 
gatvės yra be šaligatvių. Dar buvo 
kalbama apie Butėnų kaimo apšvieti-
mą, vaikų žaidimų aikšteles, apleistus 
miestelio pastatus. Meras K. Tubis 
sakė, jog J. Tumo-Vaižganto 12 na-
mas  bus parduodamas aukcione, jo 
pradinė pardavimo kaina su žemės 
sklypu - 6 tūkst. 740 eurų. „Ne visada 
buvę administracijos vadovai važiuo-
davo į susitikimus arba atvažiuodavo 
ir neužsirašydavo“, – apie problemų 
sprendimus kalbėjo K. Tubis. „Todėl 
su „Australija“ niekas nevyko“, -  ko-

dėl ilgai nebuvo parduodamas ap-
leistas pastatas Svėdasuose, kodiniu 
pavadinimu „Australija“, kalbėjo me-
ras. Dabartinis administracijos direk-
torius A. Gališanka visose seniūnijose 
kalba, kad jis nuosekliai konspektuoja 
gyventojų iškeltas problemas ir žada 
bandyti jas spręsti.

Miestelio gyventojai piktinosi, kad 
į Svėdasų centrą nevažiuoja maršru-
tiniai autobusai, nors ten pastatytas 
stotelės ženklas. Dar buvo užduotas 
klausimas apie Svėdasų daugiabučių 
renovaciją. Meras K. Tubis paaiškino, 
kad šiemet bus renovuojamas pirma-
sis ne Anykščių mieste esantis daugia-
butis – laimingieji gyvena viename iš 
Kavarsko miestelio P. Cvirkos gatvės 
namų. Be šio Kavarsko daugiabučio 
šiemet turėtų būti renovuoti 9 Anykš-
čių miesto daugiabučiai.

Svėdasų seniūnaitė V. Valiukony-
tė kaip reikiant „užspaudė“ merą K. 
Tubį. Seniūnaitės pageidavimu, se-
niūno V. Neniškio veiklos planas tvir-
tintas tik išklausius rajono vadovų pa-
žadų, o paskui ji merą bandė iškvosti, 
kokie jo planai atgaivinant Svėdasus. 
„Ar turite viziją, kaip miesteliui išgy-
venti? Darbo vietų kūrimas?/.../ Mes 
čia gyvename ir mus skauda“, – mero 
K. Tubio klausė seniūnaitė. „Mes ga-
lime organizuoti atskirą susitikimą su 
ūkininkais, bet nesvaigti“, -  investi-
cijų į Svėdasus nebuvo linkęs žadėti 
meras K. Tubis. Tačiau V. Valikony-
tė neatlyžo. „Kai žmonės alkani, tai 
pikti, o sotumas ateina per darbą. Jūs 
gi kažkokių minčių turite?“, – dėstė 
seniūnaitė V. Valikonytė. Meras su-
pratęs, jog lengvai neišsisuks, atliko 
ėjimą žirgu. „Kai idėją pasakai prieš 
laiką, tai visos negatyvios jėgos kon-
soliduojasi ir puola“, – Svėdasuose 
kalbėjo meras K. Tubis ir iš šios fra-
zės lyg ir galima daryti išvadą, kad 
jis planą Svėdasams turi, bet jo neat-
skleis.   

Debeikių ūkininkus 
skriaudė vilkai ir bebrai

Debeikių seniūno A. Simonavi-
čiaus ataskaitos klausė ir aktyvi vi-
suomenininkė, Debeikiečių bendrijos 
pirmininko Aldona Daugilytė bei ra-
jono Tarybos opozicinės socialdemo-
kratų frakcijos pirmininkas, Anykščių 

valstybinės maisto ir veterinarijos tar-
nybos viršininkas Dainius Žiogelis.

Seniūnas A. Simonavičius apžvel-
gė 2016 metais nuveiktus darbus, 
vardino, kiek kilometrų kelių žvy-
ruota, kiek duobių užlyginta. Pasak 
seniūno, sutvarkyti 28 kilometrai 
pakelių, nuolat prižiūrima 18 kultū-
ros paveldo objektų. „Debeikių ūki-
ninkus šiais metais skriaudė vilkai 
ir bebrai“, – sakė seniūnas, mat dėl 
afrikinio kiaulių maro šernų Debeikių 
apylinkėse mažai liko. Tiesa, pasak 
seniūno, kiaules laiko dar 67 Debei-
kių seniūnijos ūkininkai. 

Vicemeras S. Obelevičius ironi-
zavo, jog miestelis garsėja medžio-
tojais - apie juos rašoma, rodomi 
televizijos reportažai, vyksta bylos 
teismuose. „Debeikių seniūnija aso-
cijuojasi su stipriais ūkininkais, su 
gausa socialinių įstaigų, o tai rodo 
jūsų toleranciją kitiems žmonėms. 
Jei juokais - jūs garsėjate ir savo 
medžiotojais“, - Debeikiuose kal-
bėjo Anykščių rajono vicemeras 
S. Obelevičius. Jis džiaugėsi, kad 
2017 metų rajono biudžetas nepra-
skolintas, tačiau šyptelėjo, kad apie 
pinigus turėtų kalbėti savivaldybės 
administracijos vadovai. „Mes su 
meru esame tik politinė valdžia, bet 
pinigai pas juos“, – į A. Gališankos 
ir R. Blazarėno pusę parodė vice-
meras. Savivaldybės administracijos 
direktorius A. Gališanka jaunystėje 
yra dirbęs Debeikių mokykloje ir 
pasisakymo pradžioje prisiminė, kad 
ir seniūnas, ir seniūnaitė yra buvę 
jo auklėtiniai. Jis kalbėjo, kad visas 
problemas, apie kurias išgirsta se-
niūnijose, užsirašo. Debeikiuose A. 
Gališanka turėjo pasidaryti neplonus 
konspektus. 

Debeikių seniūnijos ūkvedys krei-
pėsi į rajono valdžią, prašydamas 
seniūnijas aprūpinti alkotesteriais - 
kitaip negalima susitvarkyti su asme-
nimis, atidirbančiais už socialines pa-
šalpas.  Jam Anykščių savivaldybės 
administracijos vadovai A. Gališanka 
ir R. Blazarėnas aiškino, kad kai kyla 
įtarimas, jog atidirbinėtojas yra ne-
blaivus, reikia kviesti policiją. „Mes 
turime tokį kontingentą, kad policiją 
reikėtų kviesti kiekvieną dieną“, - į šį 
patarimą atsakė Debeikių seniūnijos 
ūkvedys.  

Vienas seniūnijos gyventojas kvie-
tė rajono vadovus pavažiuoti keliu 
Debeikiai-Aušra. Pasak vyro, laukais 
važiuoti yra geriau nei šiuo keliu. 
Varkujiečių bendrijos atstovė prašė 
šiame kaime įrengti eismo greitį stab-
dančius kalniukus. Taip pat kalbėta, 
kad dalyje Debeikių gyvenvietės nėra 
nei kanalizacijos, nei vandentiekio. 
„Kada bus?“, – klausė debeikietė. 
„Paklauskit ko nors lengvesnio. Trau-
pyje gyvendamas susitaikiau, kad ka-
nalizacijos niekada nepamatysiu“, – 
atsiduso vicemeras S. Obelevičius, o 
A. Gališanka kėlė dvasią sakydamas, 
jog „visada reikia tikėtis.“

Tada atėjo eilė šiukšlių kainai. „Ko-
dėl už orą mokam!”, – piktinosi de-
beikiečiai. A. Gališanka argumentą, 
jog reikia rinkti mokestį pagal išvežtą 
šiukšlių kiekį, atrėmė sakydamas, kad 
“tada imsim taupyti šiukšles”. Dar 
debeikiečiai skundė, kad viena kaimo 
turizmo sodyba neturi atliekų kontei-
nerių ir savo atliekas meta į bendrus 
miestelio konteinerius. A. Gališanka 
dėstė, kad tuoj bus įrengtas pasitikė-
jimo telefonas, kur bus galima skųsti 
anonimiškai. 

Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos viršininkas 
D. Žiogelis Debeikiuose  ironizavo, 
jog Debeikių medžiotojų problema 
išsispręs pati, taip, kaip išsisprendė 
afrikinio kiaulių maro problema šioje 
seniūnijoje. „Šernai išdvėsė, kiaules 
išskerdėt, medžiotojų klausimas taip 
pat išsispręs”, -  juodojo jumoro De-
beikiuose pabėrė D. Žiogelis.  Beje, 
D. Žiogelis Troškūnuose mero K. 
Tubio apšauktas, kad nepolitikuotų, 
šį kartą prieš pasisakymą pranešė – 
nepolitikuos. Nors galėjo, nes mero 
Debeikiuose nebuvo.  

Tiesa, D. Žiogelis „užmetė“ buvu-
siam Debeikių seniūno pavaduotojui 
Alfrydui Savickui. „Turėjot vieną, 
kuris nedirbo, dabar turite, kuri dir-
ba“, -  sakė D. Žiogelis. „Jau išvežė-
me 115 šernų, bet ne visus randame. 
Didieji radėjai pradėjo gauti išmokas, 
tai dabar nebenueina iki miškų“, – D. 
Žiogelis aiškino, kodėl paskutinėmis 
dienomis sumažėjo randamas negyvų 
šernų kiekis. 

Jis tikino, kad dabar didesnė pro-
blema nei afrikinis kiaulių maras yra 
paukščių gripas. Pasak D. Žiogelio, 
kovo bei rugsėjo-spalio mėnesiais ne-
galima naminių paukščių leisti į lauką, 
nes tuo metų vyksta didžioji laukinių 
paukščių migracija, o šis nurodymas 
galioja jau 11 metų. „Lenkija visa pa-
guldyta, o jūsų ūkininkas Tamošiūnas 
vaikšto jau net ne raudonas, o baltas“,  
- Debeikiuose kalbėjo D. Žiogelis. 

Jo teigimu, didieji Anykščių kiau-
lių augintojai per mėnesį užaugina 
3 000 bekonų, bet yra ant bankroto 
ribos, nes iš maru užkrėstų teritorijų 
draudžiama eksportuoti kiaulieną. 
„Mūsų tikslas - pereiti per Dubysą ir 
marą atiduoti žemaičiams“, – ironi-
zavo D. Žiogelis. Anykščių valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarnybos 
viršininkas aiškino, kad dėl kiaulių 
maro plėtėsi paukštininkystė, o da-
bar kilo grėsmė ir šiai Lietuvos že-
mės ūkio šakai. 

Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis nuogąstavo, jog miestelio pirtis 
neatitinka higienos normų.

Debeikių seniūnas Alvydas Simonavičius dėstė, kad daug energi-
jos skiriama kultūros paveldo objektų priežiūrai.

Profesoriaus Algirdo Juliaus Greimo ekspozicija Kunigiškiuose
Jų leidybą parėmė Prancūzijos 

ambasada Lietuvoje ir Prancūzų 
institutas Lietuvoje. 

Šį pavasarį Kunigiškių pradžios 
mokyklos kambaryje, kur vaikys-
tėje gyveno būsimasis moksli-
ninkas, bus įrengta A. J. Greimui 
skirta ekspozicija. Vaižgantiečių 
klubui “Pragiedrulys” šiam tiks-
lui lėšų skyrė Aldonos  ir Algirdo 
Antano Avižienių paramos ir lab-

daros fondas. Per Anykščių miesto 
šventę liepos mėnesį bus pristatyta 
prof. Karolio Rimtauto Kašponio 
knyga apie mokslininko atminimo 
įamžinimą Lietuvos vietovėse.

A. J. Greimui atminti Lietuvos 
paštas ką tik išleido keletą filate-
linių produktų tema: „Garsūs pa-
saulio žmonės, kilę iš Lietuvos. 
Algirdo Juliaus Greimo 100-osios 
gimimo metinės“. Estijos leidy-
kla „Vala Maa“ 0,2 mln. tiražu iš-

spausdino dailininkės A. Ratkevi-
čienės  nupieštą 37x30 cm dydžio 
0,39 eurų pašto ženklą su moksli-
ninko portretu. Ta pati Estijos lei-
dykla paruošė ir šių pašto ženklų 
bloką, kuriame yra sublokuota po 
50 pašto ženklų (5x10 ženklų). La-
tvijos Respublikos leidykla „Bal-
tijas Banknote“ išleido pirmosios 
dienos voką. 

Kovo 8-ąją Lietuvos nacionalinė 
UNESCO komisija, Vilniaus uni-

versiteto A. J. Greimo semiotikos 
centras, Vilniaus miesto savivaldy-
bė ir Lietuvos centrinis valstybinis 
archyvas šalies gyventojus pakvies 
į keletą renginių, skirtų pasaulinio 
garso mokslininko atminimui. 16 
val. UNESCO komisijos galerijoje 
(Šv. Jono g.11) bus atidaryta paro-
da ir vyks knygos „A. J. Greimas: 
asmuo ir idėjos“ sutiktuvės. Bus 
parodyta režisieriaus Sauliaus Ber-
žinio bei operatoriaus Algimanto 

Mikutėno 1990 metais Paryžiuje 
sukurta kino apybraiža apie prof. 
A. J. Greimą. 

Nuo 18 val. Vilniaus Rotušėje 
apie prof. A. J. Greimo nuopelnus 
Lietuvai ir mokslui mintimis dalin-
sis Vilniaus universiteto rektorius 
prof. Artūras Žukauskas, Nacio-
nalinės kultūros ir meno premijos 
laureatas prof. Kęstutis Nastopka, 
literatūros kritikas dr. Saulius Žu-
kas.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  
Daug kalbama apie naująją 

medinę pilį ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio. Anykštėnai dar iki 
šiol nežino, kas bus joje. 

Mano nuomone, prieš statant 
turi būti išdiskutuota, kas ten 
bus, ar sulauksim kokios eko-
nominės naudos ar ne, o gal ji 

bus žalinga? Kaip žalingai pa-
statyta ligoninė ir policija – per 
dideli pastatai ir netinkamose 
vietose.

Visuomenė iki šiol nežino, 
kas bus toje pilyje, o turėtų.

Robertas GRIŽAS

Visuomenė mažai žino

Apie legendinį Serą

Kalne kadaise gyveno Juzėnai, 
kurių šeimoje užaugo kelios puikios 
merginos. Viena jų - Saliomėja - iš-
tekėjo už Vitoldo Barono, visų vadi-
namu Vyciumi. Tas kiek gunktelėjęs 
vyras, matyt, tėvo Mykolo socialis-
tinių idėjų pasisėmęs, jau tarpukariu 
ėmė bičiuliautis su kitais komunis-
tuojančiais apylinkių gyventojais. 
Užėjus sovietams, prisijungė prie 
valsčiaus aktyvistų ir, kaip sako 
žmonės, dalyvavo vykdant 1941 m. 
birželio trėmimus. Tačiau prasidė-
jus karui su sovietais nepasitraukė. 
Areštuotas ir nugabentas į Rokiš-
kį. Pasielgė ten su juo humaniškai 
- miesto aikštėje įkirto į pasturgalį 
bene penkiolika smūgių lazda ir pa-
leido. Visą vokietmetį ramiai gyveno 
naujai pastatytuose namuose sody-
boje ant kalno, dirbo kelis hektarus 
žemės ir šį tą nukaldavo kalvėje. 
Gimė vaikai.

Ne Londono, bet Sero rajono 
gyventojams dovanojo trispalves

Raimondas GuOBIS

Netoli Svėdasų, dešiniajame Šventosios krante, yra visiems 
žinomas Butėnų kaimas, geriausiais laikais čia gyveno  daugiau 
negu 400 gyventojų, dabar – gal kiek virš šešiasdešimt. Katastro-
fa ir vienkiemiams, ir senajai ulyčiai, ir Sero mikrorajonui. Taip 
pavadinta kaimo dalis yra kalvoje, kiek aukščiau senosios kaimo 
gatvės rytinio pakraščio, kuriame paskutiniais Mičiurino vardo 
kolūkio gyvavimo metais, tuoj po 1970–ųjų, buvo pastatyta de-
šimt baltamūrių sodybų. Iš Londono sugrįžęs Žydrūnas Milčiu-
kas jų gyventojams padovanojo lietuviškas tautines vėliavas.  

Tačiau kuomet sugrįžo rusai, tai 
labai greitai į sovietų valdžios talki-
ninkų ir valdininkų gretas sugrįžo ir 
Vycius. Tačiau dar tebegyveno kai-
me. Tai patyrę partizanai nusprendė 
butėnietį bolševikų tarną nuginkluo-
ti, įkrėsti į kailį ir gal net likviduo-
ti. Atėjo vieną vakarą jau sutemose 
dviese. Pasibeldė, atvėrė duris, o 
Vycius, matyt, kažką blogo nujaus-
damas buvo ant aukšto pasislėpęs ir 
kelis kartus iššovė.

Nakties svečiai leidosi bėgti. Mir-
tinai sužeistas Šarkiokas mėnesienos 
apšviestu lauku pasileidęs upės link, 
tačiau tenubėgęs iki žilvičio vidury 
lauko parkrito ir numirė. Netrukus 
susirinko pasidairyti, kas čia vyksta, 
būrelis žmonių. Kažkas iš jaunesnių 
vyrukų norėjo pasiimti ginklą, bet 
vyresnės moterys su verksmais juos 
sulaikė: „Nelieskit šautuvo, tik ne-
lieskit šautuvo...”

Po to keršto vykdyti atėję miško 
broliai Vyciaus namie neberado - jis 

ten niekada nebesugrįžo, apsigy-
veno Svėdasuose, tapo valsčiaus 
komunistų organizacijos vadovu – 
„portorgu“, slankiodavo su stribais 
ir kareiviais, tarnavo uoliai ir daug 
skausmo žmonėms dovanojo... S. 
Baronienė pasiliko gyventi kaime, 
labai tų ginkluotų, grūmojančių vyrų 
išsigando, visam laikui pasiliko tarsi 
išprotėjusi. Dar labiau išgąstis pavei-
kė jos visai mažus berniukus - Va-
lentinas atsigavo, o štai Petras visą 
gyvenimą pasiliko keistuoliu. Jį, au-
galotą, gal net elegantišką vyrą, ap-
linkiniai kažkodėl ėmė vadinti Seru. 
Jau nebėra jų šiame pasaulyje, bet 
apleista sodyba ant kalno tebestūk-
so, eglučių siena iš rytų pridengta, 
senų obelų apsupta.

Naujakuriai...

Gal apie 1973 metus Sero kalne 
ėmė statyti mūrinių namų kvartalą. 
Jie iš baltų plytų suręsti išsidėstė pa-
lei keliuką į kalną, po to išsiskleidę 
ir kairėn bei dešinėn nuo kryžkelės. 
Čia turėjo apsigyventi iš vienkiemių 
išsikėlę ar naujai atvykę, ūkyje dirbti 
pasiryžę  žmonės. Atsikėlė Zobarsko 
Bronius, apleidęs savo puikią sody-
bą - ilgą senovinę gryčią, akmeninį 
tvartą. 

Sumokėjo didžiulę kainą, bet mo-
dernus namas nebuvo jaukus, nebu-
vo patogus, senoji močiutė Juknienė 
nerado sau ramybės netekusi kros-
nies, ant kurios taip mėgo pagulėti, 
pasišildyti. Iš vienkiemio atėjo ir 
Stasys Jankauskas su pačia, viename 
name apsigyveno pirmininko sūnus 
Algis Kalčys su šeima, Ragauskai 
ir Januškos atsigabeno kažkur nuo 
Kupiškio, įdomi Mardosų šeimyna 
- kažkur iš Vilniaus krašto. Atsikėlė 
Jurevičius, visų tuoj pramintas „Kel-
mučiu“ su šeima, mūsų jaunimo 
džiaugsmui - Česonienė su dviem 
šauniais sūnumis Jonu ir Petru. 

Taip jau pasaulis pasisuko, danguj 
žvaigždės susidėstė, kad daugelio 
šiame pasaulyje nebėra. Trobesio 
pikta lemtis - vieno nelaimingo nu-
tikimo metu čia peilio geležte per-
smeigta krūtine žuvo žmogus. Negir-
dėtas kriminalas, šiurpas persmelkęs 

kaimo istorijos paveikslą... Keitėsi 
ten žmonės, nuo pat pradžios iki šių 
dienų tebegyvena Vilučiai - garsios ir 
gyvybingos Butėnų giminės atšaka. 
Viskas prasidėjo pačiame kolektyvi-
nio ūkio klestėjime, kuomet vis dau-
giau ir daugiau mokytų ir jaunų speci-
alistų į kaimą darbuotis atvažiuodavo. 
Ne vienas ir užsiliko visam laikui. 
Regina, kilusi nuo Utenos, baigusi 
mokslus Vilniuje,  atvyko kaip jauna 
specialistė - ekonomistė, ištekėjo už 
neseniai iš kariuomenės sugrįžusio 
vairuotojo Rimanto Vilučio. Trys 
sūnūs dabar išėję iš namų, suaugę ir 
šeimas sukūrę. Rimantas  - pilietiškas 
butėnietis, uoliai prisidedantis spren-
džiant bendruomenės reikalus, vis dar 
dirba vairuotoju Utenoje, o Regina  - 
laiškanešė.

Didieji naujakuriai ir šios
dienos gražumynai

Didžiausia naujiena - Jankauskų 
namus nupirkęs Žydrūnas Milčiu-
kas iš Londono. Jo senelis Silvestras 
taip pat buvo iš Butėnų. Žydrūnas 
tiesiog įsiveržė su nauju vėju, nauju 
ryžtu. Gražu, prasminga, patriotiška 
- visiems baltamūrio rajono gyven-
tojams – artimiausiems kaimynams 
nupirko trispalves vėliavas. Nepa-
prastas jo sodas, jame auga garsiau-
sių pasaulyje veislių vaismedžiai. 
Praeitą balandį Ž. Milčiukas paso-
dinęs ypatingų veislių obelų: „Jo-
nagold“ (išvesta 1953 m. Kornelio 
koledže Niujorke), „Golden Delici-

ons“ (1905 m., Vakarų Virdžinijoje), 
„Cox“ (1830 m., Anglijoje ), vyšnių 
“Stella“ – (Korde, 1968 m.). Pasodi-
no kriaušių  „Conference (1885 m., 
Didžiojoje Britanijoje) bei „Villiam” 
(1765 m. išvesta karaliaus Viliamo 
sode Britanijoje ). 

Ž. Milčiukas įteikė dovanas - mo-
dernius su kodų užraktu krepšius bei 
kanceliarinius rinkinius bendruome-
nės pirmininkei bei paštininkei. Dar 
vienas pasiekimas, ko gero, gražiau-
sias, moderniausias pašto dėžučių 
namelis Lietuvoje. Su stogeliu iš 
laivų gamybai naudojamo medžio 
padarytu korpusu, su vieta termo-
metrui, barometrui, skelbimams, 
su apšvietimu. Bet didžiausias Ž. 
Milčiuko džiaugsmas, kad jo dukra 
Karolina šiemet vidurinio mokslo 
egzaminus Anglijoje išlaikė vien 
dešimtukais - visi dalykai įvertinti 
100 balų. Net jautriu tonu pareiškęs, 
kad galbūt kada nors Butėnai išgar-
sės dar ir tuo, kad kilme iš šio kaimo 
besididžiuojanti mergina taps No-
belio premijos laureate. Ir kas nors 
paklaus kur gyveno gabiausias Lie-
tuvos žmogus. Atsakysime, kad Bu-
tėnuose, kad tame užburtame kalne, 
liaudiškai vadinamame Sero rajone, 
Londone...

 O dabar per valstybines šventes 
veik visi Sero rajono baltieji gyvena-
mieji mūrai sužydi trispalvių vėliavų 
liepsnomis. Su naujo gyvenimo, bi-
čiulystės, klestėjimo, pasitenkinimo 
per gebėjimą tenkintis tuo, ką turi-
me, viltimi.

Butėnų bendruomenės pirmininkė Lendrina Meškauskaitė (kai-
rėje) šnekučiuojasi su Sero rajono senbuviais - Regina ir Ri-
mantu Vilučiais.

Žydrūnas Milčiukas patenkintas šypsosi - kada nors ir visam lai-
kui sugrįš iš tikrojo Londono į butėniškąjį.

Gal visoje Lietuvoje moder-
niausias pašto dėžučių “na-
melis“ - čia namus turinčio, 
bet kol kas Londone gyve-
nančio Žydrūno Milčiuko 
dovana.

Ramybės gatvės kampelis - “mūrinių Butėnų “ fragmentas.
Autoriaus nuotr.Senoji Baronų sodyba skendi ūkanose...
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kampas

Apie 
pasiekimus

horoskopas
AVINAS. Darbe būsite užimti tiek, 

kad artimiems žmonėms dėmesio iš-
ties pritrūks. Be to, nebeatrodys, kad 
jūsų pastangos atneš naudos. Labiau 
pasitikėkite savimi ir nesigraužkite 
dėl smulkmenų.

JAUTIS. Būsite linkę kitus moky-
ti, moralizuoti, tuo tarpu patys neat-
sisakysite abejotinų pramogų, malo-
numų. Žinoma, jei neturite rimtesnių 
problemų. Kitu atveju galvą skaudės 
dėl neišspręstų ar susikomplikavusių 
reikalų. Atsargiai kelyje. 

DVYNIAI. Nuo svarbių sprendi-
mų šiandien geriau būtų susilaikyti, 

ypač jei pristigo laiko nuodugniam 
apmąstymui. Kreipkite dėmesį ne 
vien į galimos naudos faktorių. Pa-
sielgę neetiškai ar neteisingai, daug 
prarasite.

VĖŽYS. Įtampa tvyros santy-
kiuose su antrąja puse, oponentais. 
Tikriausiai savo nepakantumu pro-
vokuosite konfliktines situacijas. 
Reikėtų laiku sutvarkyti finansinius 
reikalus: sumokėti mokesčius, skolas, 
draudimo įmokas.

LIŪTAS. Būsite kūrybingi, bet ne-
labai linkę bendrauti, atsiskleisti. Gal-
būt nerimausite dėl artimo žmogaus 
sveikatos ar piniginių problemų. Ti-

kėtina, kad suaktyvės žalingi įpročiai 
arba labiau pajusite jų pasekmes.

MERGELĖ. Regis, šis laikas jūsų 
nenuvils. Aplinkiniai bus linkę jums 
pritarti, palaikyti, bendradarbiauti. 
Vakare bus nelengva atsikratyti min-
čių apie meilės pagundas arba vaikų 
aktualijas.

SVARSTYKLĖS. Tikėtinas dide-
lis jūsų aktyvumas, noras pasireikšti, 
veikti kitus. Visgi dalykiniai susitiki-
mai gali būti komplikuoti. Neskubė-
kite įsipareigoti, žadėti, užsiimti nau-
jais darbais. Saugokitės traumų.

SKORPIONAS. Tikėtini inte-
lektualūs pokalbiai, susitikimai su 

svarbiais jums žmonėmis. Palankiai 
įvertintas bus jūsų objektyvumas, 
erudicija. Tačiau pasireikš skubėjimas 
tiek už vairo, tiek tariantis, žadant. 

ŠAULYS. Stengsitės prisirinkti 
informacijos ir užmegzti naudingų 
ryšių, užtikrinančių sėkmę karjeroje, 
kūryboje. Plačiai atversite širdį, o gal 
ir piniginę. Verčiau nebūkite pernelyg 
patiklūs ir išlaidūs - tuo kažkas gali 
nedorai pasinaudoti.

OŽIARAGIS. Stokosite emocinės 
pusiausvyros, o gal ir pagarbos bei 
pakantumo kitiems. Fanatiškai susi-
koncentruosite į vieną reikalą, darbą, 
žmogų arba į savo būseną. Svarbi 

partnerystė gali patirti sukrėtimą arba 
tiesiog išbandymą. 

VANDENIS. Regis, artimi žmo-
nės bus jumis nepatenkinti, kažkuo 
įtarinės, kaltins. Pasistenkite daryti 
tai, ką privalote, o ne ieškoti nuotykių 
ar gaišti laiką su abejotinos reputaci-
jos veikėjais. Saugokite savo sveika-
tą, turtą, atsargiai vairuokite. 

ŽUVYS. Regis, sulauksite pasiū-
lymų susijusių su verslu, kūrybinėmis 
perspektyvomis. Santūriai įvertinkite 
savo galimybės ir neįsipareigokite 
per daug. Galimi nemalonumai per 
nesaikingumą. Meilė, vaikai irgi gali 
sukelti rūpesčių.

Linas BITVINSKAS

Vieni sako, kad didžiausias 
žmonijos išradimas yra  - ratas, 
kiti – kad kompiuteris.  Visi sa-
vaip teisūs. Mokslininkai pra-
leidžia daug laiko kapstydami 
žemes, kad tik įrodytų, kada 
žmonės pradėjo naudotis šuko-
mis, kada peiliais, šaukštais ir 
šakutėmis – tai rodo gyvenusių 
žmonių vertę. Štai ir Šeimy-
niškėlių piliakalnio iškasenos 
pasakė, kad čia ne kokie ubagai 
gyveno, turėjo šį tą vertingo.

Neįsivaizduoju, kaip galė-
jo gyventi žmonės anksčiau. 
Tarkim, kaip jie dirbo, kai 
nebuvo viršininkų? Arba kaip 
įgydavo profesiją, kai nebuvo  
profesinių mokyklų ar univer-
sitetų, kaip statėsi namus, kai 
nebuvo architektų,  bendrųjų 
ir specialiųjų planų, kaip va-
žinėjo transporto priemonėmis 
ar užsitikrindavo saugumą, kai 
nebuvo policijos, arba kaip 
gydėsi, kai nebuvo poliklini-
kų ir eilių jose. O ką veikdavo 
vakarais, apie ką kalbėdavosi, 
kaip bendraudavo, kai nebuvo 
televizoriaus.  Mano suprati-
mu, jie visai negalėjo gyventi, 
nes niekas jiems nevadovavo 
– dirbo, ką norėjo, statėsi, kur 
norėjo - žodžiu, šiurpūs buvo 
laikai. Visa laimė, kad dabar 
kitaip. Jeigu ką nori daryti, tai 
ko gero, bus draudžiama, taigi 
ir daryti nieko nesinori. 

O pats didžiausias mūsų pa-
siekimas, mano galva - popie-
riaus lapas. Įsivaizduokit, kad 
atsiduriate kokioje nors vietoje 
be popieriuko – tu niekam neį-
rodysi, kad esi iš viso, jei neturi 
tapatybės pažymėjimo, mokslo 
baigimo dokumento, socialinio 
draudimo knygutes ir t.t. Tavęs 
tiesiog nėra – esi perkeltas ant 
popieriaus lapo arba ne.

Netikite? O kaip jaučiatės 
sėdėdami tualete ir aptikę, kad 
neturite popieriaus? 

Apie tai aš ir kalbu – didžiau-
sias žmonijos pasiekimas yra 
popieriaus lapas. 

Leonas ALESIONKA

Istorikai tvirtina, kad kreipinys 
„jūs“ atsirado Romos imperijoje 
maždaug ketvirtame mūsų eros am-
žiuje. Lotynų kalboje yra žodis „tu“, 
reiškiantis tą patį, ką ir lietuviškasis 
„tu“. Yra ir žodis „vos“, lietuviškai 
reiškiantis „jūs“. Turime ir mes savo 
kalboje tą „vos“, tik reiškia jis visai 
ką kitą...

 Tai štai, kai ketvirtajame amžiuje 
didžiulė Romos imperija suskilo į Va-
karinę ir Rytinę, atsirado du impera-
toriai. Todėl ir kreiptis į juos pradėta 
daugiskaitoje – Jūs. Paprasčiausiai 
todėl, kad po Diokletiano reformos 
abiem imperatoriams buvo vienas 
bendras ofisas (kanceliarija), o todėl 
susirašinėjant į bet kurį iš jų kreipia-
masi buvo daugiskaitoje - Vos. Aš 
nežinau, kuris iš tų imperatorių buvo 
svarbesnis ir reikšmingesnis, bet val-
dė ir reformas jie darė vienu metu. 
Abu kartu. Na, kuo ne Lietuvos si-
tuacija šiandieną? Kuo, sakykite jūs 
man, ne šiandieninis R. Karbauskio ir 
S. Skvernelio duetas? Tik kanceliarija 
(ofisas) ne viena. 

Ant reitingų išaugęs ministras - ne-
nuorama S. Skvernelis pernai tapo 
tuo veikėju, kuriam ir Prezidentė, ir 
Premjeras aiškiai ir ne kartą sakė: jei 
dirbi ministru, tai elkis kaip koman-
dos narys, nepolitikuok ir dirbki vy-
riausybės komandoje be populistinių 
„politcirkų“. Jeigu nori politikuoti ir 
sau reitingus „pumpuoti“, tai atsista-
tydinki iš ministrų. Tada populistin-
kis, tada potikuok, eik į rinkimus ir 
laimėk. Na, gal aš ir ne žodis žodin 
atkartoju visus pasakymus, bet esmę 
išsakau tip top. Kaip jam tarė, taip S. 
Skvernelis ir padarė. Išėjo, pasisten-
gė, sočiai papolitikavo ir laimėjo. Ne, 
ne vienas. Rado partiją, kuri jau keli 
metai buvo nebeišrenkama sąrašu į 
Seimą ir, užsitikrinęs sau pirmą nu-
merį sąraše bei paskelbtas kandidatu 
į būsimus premjerus (ko gero, kitos 
partijos jam tiek nežadėjo), susidrau-
gavo su R. Karbauskio partija. Būtent 
S. Skvernelio populiarumas prikėlė 
iš numirusių valstiečius su žaliaisiais 
ir padarė juos lyderiais šiuose Seimo 
rinkimuose. Pirmą kartą istorijoje 
į premjerus eina ne partijos pirmi-
ninkas, o antroje pozicijoje esantis 
asmuo. O ir valdymas akivaizdžiai 
vyksta duetu. Kuo ne kaip senovės 
Romoje? Argi ne taip Mozė žydams 
perduodavęs Dievo valią? Partijos, 
laimėjusios rinkimus pirmininkas 
užima ne premjero, net ne Seimo pir-
mininko, o tik kuklias Kultūros komi-
teto pirmininko pareigas. Tuo tarpu 
valdo, įtaką daro ir Seimo nariams, ir 

Duetas dviem imperatoriams
Vyriausybei. Kaip koks „Guru“.

Ką man žadėjo per rinkimus R. 
Karbauskio valstiečiai ir žalieji? Pir-
ma, mane išblaivyti. Esu  žmogus, 
kadaise su darbo grupe parengęs ir 
pateikęs Seimui LR Alkoholio kon-
trolės įstatymą, kuriuo Lietuvoje 
pradėta alkoholio kontrolės politika 
vykdoma ir šiandieną. Visaip vėles-
ni Seimai ir politikai, vaidindami, 
kad tik „liberalizuoja“, tampė ir taršė 
tą įstatymą, pamiršę, kad įstatymo 
tikslas yra mažinti alkoholio priei-
namumą ir riboti vartojimą. Iškirpi-
nėjo svarbias nuostatas. Gyvenimas 
parodė šitų veiklų pražūtingumą ir 
Seimas vėl palaipsniui turėjo priverž-
ti varžtus! Ar jau pakankamai? Ne! 
Rengdami įstatymą mes susipažino-
me su ES narių, JAV, Kanados, Ru-
sijos ir kitų valstybių patirtimi. Vieni 
iš nuoširdžiausiai pateikusių mums 
savo patirtį buvo švedai. Švedijoje 
įvesta ir veikianti „Systembolaget“ 
buvo pasirinkta griežta, kieta ir kaž-
kiek priverstinė. Būtent Švedijoje yra 
valstybinės alkoholio gėrimų parduo-
tuvės, aukštos kainos ir ribojimai. 
Lankydamasis Tasmanijoje pasauli-
niame kongrese Narkotikų ir Alkoho-
lio kontrolės klausimais ir norėdamas 
kaip suvenyrą parvežti kokių nors 
vietinių tradicinių, originalių ir net 
unikalių alkoholinių gėrimų, niekur jų 
prekybos centruose neradau. Įsivaiz-
duokite vietinę „Maximą XXX“, o 
ten nei alaus, nei kitokių gėrimų sky-
riaus nėra! Vakare pasiklausiau savo 
viešbutėlio šeimininkų, kur man rasti 
tokių įdomių suvenyrų. Teko pasiim-
ti taksi, važiuoti į Hobarto pakraštį, 
rasti į garažą panašų baraką, o jame 
pasirinkimas kaip mūsų maksimo-
se, norfose. Vadinosi tas „barakas“: 
„Bottleshop“! Mintyse pažodžiui iš-
siverčiu: „Butelių parduotuvė“. Taigi 
Butelinė! Gerai lietuviškai skambėtų, 
ar ne? Apeinu lentynas, nei viskių, 
nei prancūziškų konjakų man nerei-
kia, namie yra, o nieko originalaus 
nerandu. Klausiu vyrukų pardavėjų. 
Pataria! Taksi veža mane į senamies-
tį, o ten privati sena šeimos gamyklė-
lė, gaminanti keleto rūšių trauktines ir 
likerius iš vietinių žaliavų ir pagal sa-
vus receptus. Hobartas – sostinė ir di-
džiausias Tasmanijos valstijos uostas, 
204,9 tūkst. gyventojų. Ir tik kelios 
„Butelinės“! Todėl, kai būsimojo mi-
nistro, o kitaip – blaivybės draugijos 
„Baltų ainiai“ vadovo Aurelijaus Ve-
rygos kalbose suskambo žodžiai apie 
Valstybinį alkoholio monopolį, tip 
top koks veikia Švedijoje, iškart atpa-
žinau anuometinius „Baltų ainius“ ir 
jų didelį norą bei darytą spaudimą eiti 
Švedijos „Systembolaget“ keliu. Kiek 
mums tinkamas šis alkoholio kontro-
lės variantas ir kuo jis primena į M. 
Gorbačiovo laikais vykdytą TSRS 
alkoholio kontrolės politiką, šiame 
straipsnyje neaiškinsiu. Prieš porą 
metų M. Gorbačiovas TSRS vykdytą 
alkoholio kontrolės politiką pavadino 
viena didžiausių savo klaidų. Norai 

buvę geri, bet... Kaip seksis A. Very-
gai su S. Skverneliu ir R. Karbauskiu, 
turėtume pamatyti dar šiemet. 

Gąsdino mane valdantieji ir su 
valstybiniu vaistų monopoliu. Dabar 
pritilo. Aš tą neveiksmingą, TSRS 
laikais buvusį valstybinį vaistų mo-
nopolį naikinau, privačią iniciatyvą 
per teikiamus įstatymus skatinau, 
o dabar atgal? Ar ilgam?  Pasirodo, 
kad dabar mano gemalus valdantieji 
saugos amžinai! Manęs nebebus, o 
gemalėliai sėdės šaldytuve, drebės 
kaip inkvizicijos laikais uždaryti. 
Labai krikščioniška ir humaniška! Ir 
sugalvok tu man taip…

Labai išmintinga ponia, teologė – 
mokslininkė, kurios disertacijai, kaip 
sakoma, vadovavo pats vyskupas, 
man, Odos, veneros ir kitų lytiniu 
keliu plintančių ligų aukščiausiosios 
kvalifikacinės kategorijos gydytojui, 
išaiškina, kad AIDS sukelia ne ŽIV 
virusas, o Dievulis tuo „aidsu“ mane 
baudžia už nuodėmingą gyvenimą! 
Na, taip, labai moksliškai išaiškin-
ta, kodėl ne… Jei romėnų imperijos 
laikais tikėjo, kad sifiliu ir gonorėja 
nusidėjėlius baudžia deivė Venera, 
Meilės Deivė, tai kodėl gi Seime 
panašiai nepašnekėjus apie AIDS ir 
kitokį Dievą? 

Akivaizdu, kad šita Seimo daugu-
ma ne mano pensiją didins dvigubai, 
o gerokai virš 2 procentų BVP skirs 
karo ir NATO reikalams. Rusų nubai-
dymui, taip sakant...  Ir nukarpytos 
savo algos grąžinimo, matyt, niekaip 
nesulauksiu. Nemažai nuo mano al-
gos krizė ir Kubilius nukirpo. Teisė-
jams jau grąžino, o man niekaip ne. 
Kodėl? Valdantiesiems ne tai svarbu? 
O tai kas tada jiems svarbiau? 

Valdantiesiems svarbiau ministeri-
jos! Dvi į Kauną tik op ir persikelia. 
Ne mažiau! Kiek tas kainuos nežinia, 
bet „truks plyš padarysma“. Vilniuje 
likusias sukeliame į vieną grandio-
zinį, gal net olimpinio stadiono dy-
džio pastatą, pastatytą pagal pačias 
moderniausias, pačias prabangiau-
siai šiuolaikiškiausias technologijas, 
kad stovėtų amžiams kaip Egipto 
piramidė arba Čičen Ica! Vilniaus 
pakraštyje, kažkur tarp Maišiogalos 
ir Bezdonių, virš tobuliausio pasau-
lyje metro Kaunas – Vilnius linijų! Ir 
aukso, cromo, titano nepagailėti, kad 
Emyratai lietuviškajam „Vymyratui“ 
pavydėtų. Ir pavadinti tuos Lietuvos 
Vyriausybės ministerijų rūmus mūsų 
premjero Sauliaus Skvernelio vardu. 
O gal net ir mūsų didžiojo valstiečio 
(farmer) Ramūno Karbauskio vardą 
pridėti.  Kaip Kainą prie Abelio. Jei 
piramidė yra Cheopso, jei aerouostas 
yra prezidento D. Kenedžio, jei bibli-
oteka yra prezidento R.Reigano, jei 
yra prezidento D. Trampo bokštas, jei 
yra Lenino ir Mao Dze Duno mauzo-
liejai…  Tik vieną rūpestį turiu ir šir-
dyje nešioju: pati idėja taigi ne nauja! 
Rumunai mus aplenkė!!! Tas jų pre-
zidentas Nikolae Čaušesku, nuvertęs 
Bukarešto senamiesčio kvartalus, pa-

statė savo vardo rūmus parlamentui 
ir visoms kitoms valstybinėms insti-
tucijoms sutalpinti. „Tautos namai” 
yra stambiausias pasaulyje civilinės 
administracinės paskirties pastatas! 
Totalitarinio režimo statinys dabar 
tarnauja kaip demokratijos simbolis. 
Šiuo metu jame įsikūręs Rumunijos 
parlamentas ir pagrindiniai Europos 
Sąjungos institucijų bei organizacijų 
štabai. Tai kuo gi šis pastatas yra ypa-
tingas? Pirmiausia, - tai tikrai labai 
didelis pastatas. Dabartiniai Rumuni-
jos Parlamento rūmai yra 270 metrų 
ilgio ir 240 metrų pločio. Jie siekia 86 
metrų aukštį ir dar 92 metrus įkasti 
po žeme. Rūmų plotas - 220 000 kv. 
m ir savo dydžiu nusileidžia tik JAV 
Gynybos ministerijos pasididžiavi-
mui - Pentagonui. Dėl tokių neįtikė-
tinų proporcijų jis turi net tris įrašus 
Gineso rekordų knygoje. Pirmiausia, 
tai didžiausias pastatas Europoje, an-
tra, pats sunkiausias administracinis 
pastatas pasaulyje ir, trečia, pats bran-
giausias pastatas bent kada pastatytas 
mūsų Žemėje. Pirmiausia tai tonos 
krikštolo, marmuras, granitai ir kiti 
akmenys, prabanga. Nusileisti rumu-
nams? Ką, mes ne ES? Ne NATO? 
Cha! Jei jau statyti – tai statyti. Vis-
ką sutalpinsime. Visi išsilaksčiusios  
Lietuvos likučiai „liuosiai“ sutilps. 

Nepasius tie pensininkai be orių 
pensijų. „Patiešijo“ Grybauskaitė 
būsimomis oriomis ir lauk tu jų ne-
sulaukdamas, seneli durneli… Ne 
veltui valdantieji nei cypt apie ilgai 
lauktą ekonomikos klestėjimą, apie 
tautiečių sugrįžimą namo, apie nuo 
Sąjūdžio laikų išsvajotą gražią, blai-
vią, ne kriminalinę, ne vaikus už-
mušinėjančią ar į šulinius metančią 
Lietuvą nešneka. O kam? Rinkimai 
tai jau įvyko. Žymiai svarbiau yra 
kurti Monopolius ir Butelines,  amži-
nai užšaldyti gemalus, didinti kainas 
maistui ir „šnapsui“, kelti mokesčius, 
naikinti lengvatas, atkelti libius, ara-
bus, sirus, afganus ir, svarbiausia, su-
kelti visą valdžią, visas ministerijas į 
vienus rūmus, kai juos pastatys mūsų 
„romėniškasis” duetas Ramūnas su 
Sauliumi. Kai įsiamžins abu kaip Ni-
kolae Čaušesku. Nes nėra šiandieną 
Lietuvoje nieko svarbiau, kaip sukel-
ti ministerijas į vieną vietą, į naujus 
rūmus, keletą jų, kaip pamaloninantį 
kyšį kauniečiams, perkeliant į Kauną. 
Kitaip tauta netaps laiminga... 

Ir vis dėlto man kartais mąstosi, 
kad neatlaikys Saulius Skvernelis, 
pasmerktas būti ir de facto  groti an-
truoju smuiku šiame duete. Ne šešė-
liu būti šitas vaikinas gimęs! O todėl, 
manau, nebeturės nei kantrybės, nei 
noro tūnoti po Ramūno Karbauskio 
padu. Trenks policininko kumščiu į 
„pažaliavusių valstiečių” (Farmers) 
stalą ir pasielgs kaip lakūnas R. Pak-
sas prieš Viljamsą: teatrališkai atsista-
tydins. Nes šitą veiksmą, šitą strategi-
nį atsitraukimo neįvertinto kankinio 
veidu veiksmą, jis, ko gero, yra jau 
geriausiai  išmokęs. 



  

SKELBIMAI 2017 m. kovo 7 d.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 0,50 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300  egz.     Užs. Nr. 155

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, (8-671) 
76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Daiva Goštautaitė, tel. 5-42-48. mob. (8-679) 14209. 
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714.
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.

Vyr. redaktorė

Portretas 
Iš nuotraukos 

„Anykštos“ 
redakcijoje  

darome portretus 
laidotuvėms (iki A4 

formato). 
Nuotraukos su 

rėmeliais kaina – 
15 eurų

perka

įvairūs

TELELOTO   Žaidimas nr. 1091 Žaidimo data: 2017-03-05 
Skaičiai: 51 54 59 49 73 63 14 53 66 25 67 24 50 07 47 52 29 56 06 62 15 75 28 72 69 46 38 09 19 

30 55 39 23 57 60 22 11 13 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 18 35 12 48 42 36 08 27 70 21 43 58 26 
17 68 65 20 03 74 (visa lentelė) 

Papildomi prizai: 0066074 30 Eur čekis “Statoil” degalams 0302514 30 Eur čekis “Statoil” dega-
lams 0001927 30 Eur čekis “Statoil” degalams 0526903 30 Eur čekis “Statoil” degalams 0335247 30 
Eur čekis “Statoil” degalams 0068112 30 Eur čekis “Statoil” degalams 0362268 30 Eur čekis “Statoil” 
degalams 0344197 30 Eur čekis “Statoil” degalams 0102010 30 Eur čekis “Statoil” degalams 0306365 
30 Eur čekis “Statoil” degalams 0523045 500 Eur 0355884 500 Eur 0027929 Automobilis “Jeep 
Renegade” 0613443 Automobilis “Jeep Renegade” 0339653 Automobilis “Jeep Renegade” 060*661 
Daugiaf. puodas “Delimano” 034*899 Daugiaf. puodas “Delimano” 005*392 Dviratis “Azimut City Lux” 
051*389 Dviratis “Azimut City Lux” 015*245 Elektrinė vejapjovė “Makita” 013*552 Elektrinis grilis “Tefal” 
012*509 Elektrinis grilis “Tefal” 015*026 Išmanusis telefonas “Samsung” 059*720 Išmanusis telefonas 
“Samsung” 061*363 Kompiuteris “Lenovo” 065*395 Langų valytuvas “Karcher” 028*321 Langų valytu-
vas “Karcher” 056*530 LED televizorius “Philips” 027*515 LED televizorius “Philips” 033*050 Mėsainių 
keptuvas “Ariete” 044*183 Namų kino sistema “Samsung” 03**817 Pagalvės “Dormeo” 059*386 
Pakvietimas į TV studiją 045*657 Pakvietimas į TV studiją 032*651 Pakvietimas į TV studiją 066*890 
Pakvietimas į TV studiją 01**684 Peilių rinkinys “Fiskars” 055*996 Planšetinis kompiuteris “Huawei” 
030*555 Siurblys-robotas “Ariete” 064*001 Siurblys-robotas “Ariete” 061*677 Suktuvas-gręžtuvas 
“Bosch” 05**049 Trintuvas “Electrolux”

parduoda

gimė

 

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.

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. Klientui pagei-
daujant išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-600) 63820.

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Moka brangiai. 

Tel. (8-604) 84051.

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

Tel. (8-686) 86702.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-628) 07656.

Automobilius, autobusus, sunkve-
žimius, traktorius, įvairią techniką. 

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

Įmonė brangiai įvairaus amžiaus 
arklius, buliukus, mėsines telyčai-
tes. Sveria el.svarstyklėmis. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-609) 00890.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-608) 01085.

Brangiai visoje Lietuvoje galvijus: 
karves, jaučius, telyčias. Atsiskaito 
vietoje. Veža į užsienį. 

Tel. (8-662) 50592.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 
5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

Tel. (8-622) 09326.

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

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

Kita

Kviečius, miežius, kvietrugius. 
Išsiveža. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-699) 40542.

Kviečius, miežius, kvietrugius, 
avižas. Gali išsivežti savo trans-
portu. 

Tel. (8-650) 35778.

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

Tel. (8-687) 76191.

Rasta

Prie PC “Maxima” rasti akiniai. 
Kreiptis tel. (8-677) 49975.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

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

Valo krosnis ir kaminus, juos re-
montuoja. Dažo, tapetuoja kam-
barius.

Tel. (8-600) 81264.

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.

Nemokamai 
matuoja 

stogus, daro 
sąmatas, 

konsultuoja 
stogų dengimo 

klausimais.
Tel. (8-652) 49994.

Nekilnojamasis turtas

426 kv. m administracinės pa-
skirties pastatą adresu Vairuotojų 
g. 16, Anykščiuose, su 24 arų skly-
pu. 7000 Eur. 

Tel. (8-610) 31034.

Kuras

Beržo, juodalksnio, mišrias la-
puočių malkas 3 m rąsteliais arba 
kaladėmis. Veža 30 erdv. m.,15 
erdv.m., 10 erdv.m. 

Tel. (8-604) 12810.

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

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

Tel. (8-607) 12690.

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, grikius, įvairius 
pašarinius miltus, sėlenas. Greitai 
atveža. 

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

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.Rokiškio r. ŽŪB 
„Audrupio paukštynas“ 
kovo 8, 9, 10  dienomis 

nuo 9.00 iki 16.00 val. par-
duos 15 mėn. rudas dede-
kles vištas. Vienos kaina 
1,50 (vienas Eur 50 ct ).

Tel.: (8-606) 32240, 
(8-683) 07083.

siūlo darbą
Burbiškio agroserviso kooperaty-

vui reikalinga melžėja (-as), dirbti 
Naujųjų Elmininkų fermoje.

Tel. (8-682) 97420.

Epizodinis darbas: skraju-
čių išnešiojimas Anykščiuose ir 
Troškūnuose. Reikalavimai: ne-
priekaištinga reputacija ir komu-
nikabilumas. Tel. (8- 646) 62043,  
CV siųsti el.paštu  kreiptisdeldar-
bo@gmail.com.

Eiginta USELYTĖ, gimusi 02-28

Benas PECIULEVIČIUS, gimęs 02-16

Mantas BALIŪNAS, gimęs 02-24
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MOZAIKA sprintas

Grikių desertiniai pusryčiai

Ingredientai:
Grikiai, 2 stiklinės
Morkos, smulkiai tarkuotos, 1 stiklinė
Pienas, sojų, 1,25 stiklinės
Sirupas, klevų, 2 valgomieji šaukštai
Vanilė, 1 valgomasis šaukštas
Cinamonas, 2 valgomieji šaukštai
Imbieras, maltas, 1 arbatinis šaukštelis
Muskatas, 1 arbatinis šaukštelis
Graikiniai riešutai, 1 sauja
Kokoso drožlės

Gaminimo eiga:
Grikius užpilkite 4-5 stiklinėmis 

vandens ir bent valandai palikite 
išbrinkti.

Smulkia tarka sutarkuokite mor-
ką ir padėkite atskirai.

Elektriniu maišytuvu suplakite 
visus kitus ingredientus.

Prieš patiekiant sumaišyti gri-
kius, morkas ir pieno mišinį.

 Galimybė atsisukti mėgstamas 
laidas, patogiu laiku peržiūrėti 
rodytus filmus, serialus ar sporto 
varžybas, mėgautis aukščiausios 

vaizdo kokybės HD kanalais ar 
prasukti jau matytas reklamas ir 
anonsus, yra tik dalis to, dėl ko 
žmonės pasirinko „Telia“ išma-

niąja televizija tapusią „Teo“ iš-
maniąją televiziją. Dabar „Telia“ 
siūlo dar daugiau – laisvę susi-
pažinti su šia paslauga taip, kaip 

„Telia“ išmanioji televizija – meilė gimsta ir be pareigos
Šeštadienio „Eurovizijos“ atrankos koncertas neprapuls dėl Arūno ir Gražinos vestuvių jubiliejaus, o 

mėgstamos vakaro žinios prasidės, kai jūs pulteliu duosite signalą vedėjams pradėti. Taip veikia išma-
nioji „Telia“ televizija, kurią jau turi trečdalis Lietuvos gyventojų. Jei norite suprasti kokia ji gera ne 
pas gimines, o savo namuose, dabar pats geriausias metas pasinaudoti akcija ir susipažinti be ilgalaikių 
įsipareigojimų.

patogu žmonėms. Pavasario ak-
cijos metu televizijos ir interneto 
paslaugoms taikomos ypatingos 
nuolaidos, jos iki šiol galiojo tik 
sudarant ilgalaikes sutartis.

 „Gerus dalykus žmonės nori 
turėti ilgai, kai žino, jog tai verta. 
Tačiau prieš įsipareigojant, norisi 
įsitikinti, jog pasirinkote teisin-
gai. Kaip tik tokią žinią siunčia-
me visiems, kurie dar nėra bandę 
populiariausios Lietuvoje išma-
niosios televizijos. Mes tikime, 
kad „Telia“ išmaniosios televizi-
jos kokybė, funkcijos ir patogu-
mas yra geriausias ilgalaikių san-
tykių kūrimo pagrindas“, – sako 
„Telia Lietuva“ privačių klientų 
vadovas Norbertas Žioba.

 Visoje Lietuvoje „Telia“ išma-
nioji televizija naujiems klien-
tams su akcija ir be įsipareigoji-
mų dabar siūloma vos už 13,90 
eurų mėnesio mokestį. Tokią 
galimybę suteikia planas „Solo“, 
siūlantis visus „Telia“ išma-
niosios televizijos privalumus: 

daugiau nei 50 kanalų rinkinį, 
papildomus teminius televizijos 
kanalus, filmų nuomą, populia-
riausias radijo stotis ir specialiai 
vaikams sukurtą aplinką „Vaikų 
kampelis“.

 Kartu su „Telia“ išmaniąja 
televizija be įsipareigojimų už 
19,90 eurų mėnesio mokestį ga-
lima užsisakyti ir namų interneto 
paslaugą. Už šią sumą galėsite 
mėgautis ne tik populiariausia 
Lietuvoje išmaniąja televizija, 
bet ir stabiliu, patikimu ir itin 
greitu „Telia“ interneto ryšiu.

 Norėdami išbandyti „Telia“ 
paslaugas apsilankykite arti-
miausiame klientų aptarnavimo 
salone arba susisiekite su „Te-
lia“ specialistais telefonu 1817. 
Norėdami sužinoti daugiau apie 
visas „Telia“ siūlomas paslaugas 
bei rasti jums geriausiai tinkantį 
sprendimą, apsilankykite „Telia“ 
internetinėje svetainėje adresu 
www.telia.lt.

Užsak. Nr. 267

Kanadoje atšaukta šimtai 
butelių ... 81 proc. stiprumo 
degtinės

 Kanados tarnybos penktadienį 
iš prekybos atšaukė šimtus bute-
lių „Georgia Bay Vodka“ po to, 
kai inspektoriai nustatė, kad šios 
degtinės stiprumas siekia net 81 
proc. – dvigubai daugiau nei nu-
rodyta ant etiketės. Iš viso buvo 
pagaminti 654 tokie buteliai. Vė-
liau buvo nustatyta, kad degtinė 
buvo išpilstyta jos nepaskiedus 
iki 40 proc., pranešė Kanados 
maisto inspektavimo agentūra. 
„Dėl to šios degtinės alkoholio 
koncentracija siekė 81 proc.“, – 
pranešė tarnyba. Jos pranešime 
nurodoma, kad nebuvo gauta jo-
kių pranešimų apie apsinuodiji-
mus, susijusius su šios degtinės 
vartojimu. Ontarijo alkoholinių 
gėrimų kontrolės valdyba perspė-
jo, kad tokia degtinė nėra saugi 
vartoti. „80 proc. stiprumo al-
koholio vartojimas gali padaryti 
rimtą žalą sveikatai“, – sakė tar-
nyba, raginanti grąžinti nusipirk-
tą degtinę ir susigrąžinti pinigus.

Taline vyksta plaukimo 
lediniame vandenyje 
varžybos

 Taline šeštadienį prasidėjo tris 
dienas vyksiantis plaukimo ledi-
niame vandenyje festivalis „Piri-
ta Open“.

Šeštadienį ir sekmadienį vyk-
siantys „Pirita Open“ renginiai 
taip pat yra šeštasis, paskutinis 
Tarptautinės žiemos plaukimo 
asociacijos (IWSA) Pasaulio 
taurės turnyro etapas bei Estijos 
atvirasis žiemos plaukimo čempi-
onatas. Šiose varžybose dalyviai 
varžysis iki 200 metrų distanci-
jose.

Tuo tarpu pirmadienį dalyviai 
lenktyniaus daug didesnės iš-
tvermės reikalaujančiose 450 ir 
1 000 metrų distancijose. Atei-
nančių metų kovo 5–10 dienomis 
Estijoje pirmąkart vyks IWSA 

pasaulio čempionatas, kuriame, 
kaip prognozuojama, varžysis iki 
1,5 tūkst. atletų iš daugiau kaip 
30 šalių.

Žiemos plaukimo čempiona-
tai rengiami kas dvejus metus, o 
ankstesnis vyko Rusijoje, Sibiro 
mieste Tiumenėje.

Sirijos senoviniame 
Palmyros mieste atliekamas 
išminavimas

Sirijos karia pradėjo išminavi-
mo darbus senoviniame Palmy-
ros mieste, kuris šią savaitę buvo 
atkovotas iš džihadistų, remiant 
Rusijos karo aviacijai, pranešė 
Rusijos kariškiai penktadienį.

„Tikrinami pastatai ir struktū-
ros miesto ribose“, – sakė žur-
nalistams Rusijos ginkluotųjų 
pajėgų Generalinio štabo Vy-
riausiosios operacijų valdybos 
viršininkas generolas leitenantas 
Sergejus Rudskojus per spaudos 
konferenciją Maskvoje.

„Sirijos išminuotojai, parengti 
rusų specialistų mokymų centre 
Alepe, pradėjo teroristų paliktų 
minų ir sprogmenų neutralizavi-
mą“, – sakė jis, dar pridūręs, kad 
netrukus prie jų prisidės ir rusų 
išminuotojai.

S.Rudskojus gyrė Rusijos avi-
acijos ir specialiųjų operacijų 
pajėgų veiksmus prieš „Isla-
mo valstybės“ (ISIL) kovoto-
jus Palmyros rajone. Pasak jo, 
prieš „banditų formuotes“ veikė 
„ne tik lėktuvai, bet ir naujausi 
sraigtasparniai Ka-52, kurie pa-
demonstravo aukštą efektyvumą 
kalnuotoje dykumų vietovėje“.

„Kad būtų išsaugotas istorinis 
paveldas, likęs dar nesunaikintas 
ISIL teroristų, senovės Palmyros 
istorinių paminklų rajone aviaci-
ja nebombardavo“, – pabrėžė jis.

Į UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašą įtrauktoje Palmyroje stūk-
so 2 tūkst. metų senumo griuvė-
siai; prieš 2011 m. prasidėjusį 
pilietinį karą miestas buvo itin 
mėgstamas turistų.

Krepšinis I. Anykščių rajono 
krepšinio pirmenybėse sužaisti abu 
pusfinalio susitikimai, po kurių 
paaiškėjo, kad kovo 11 dieną le-
miamose rungtynėse susitiks „Svė-
dasų“ ir „Švietimo“ komandos, o 
KKSC ir „Taifūnui“ teks varžy-
sis dėl trečiosios vietos. KKSC 
(G.Asačiovas 20, D.Radžiūnas 
13, R.Pavilanskas 7 tšk.) pusfi-
nalyje nusileido „Svėdasams“ 
(P.Kiaušas ir M.Trumpickas po 18, 
I.Gutmanas 13 tšk.) 62:77, o „Švie-
timas“ (R.Šližys 14, G.Krivickas ir 
P.Leonavičius po 12, V.Kestorius 
10 tšk.) įveikė „Taifūną“ (P.Vanagas 
16, T.Jodelis 15, E.Sriubas 7 tšk.) 
60:54.

Lemiamos Anykščių rajono pir-
menybių rungtynės bus žaidžiamos 
kovo 11 dieną „Nykščio namų“ 
arenoje. 13.45 val. šventės atidary-
mas; 14 valandą prasidės rungtynės 
dėl trečiosios vietos („Taifūnas“ – 
KKSC); 15.30 val. tritaškių meti-
mo konkursas „Snaiperis 2017“; 
16 val. finalas („Svėdasai“ – „Švie-
timas“); 17.30 val. dėjimų konkur-
sas „Oro karalius 2017“; 18.00 val. 
apdovanojimų ceremonija.

Karatė. Praėjusį savaitgalį, 
kovo 4 dieną, Kėdainiuose vyko 
Lietuvos kyokushin karatė kata 
(technikos rungties) čempionatas. 
Varžybose dalyvavo 212 sportinin-
kų. Anykščių karatė sporto klubui 
atstovavo 8 sportininkai. Ainė Ju-
knevičiūtė jaunių merginų grupėje 
iškovojo 2 vietą. Ainė tik finale nu-
sileido dukart Europos čempionei 
Godai Klapatauskaitei iš Vilniaus. 
Šių metų balandžio mėnesį Ros-
kilde (Danija), A. Juknevičiūtė ats-
tovaus Lietuvos kyokushin karatė 
jaunių rinktinei kata rungtyje. Su-
augusiųjų grupėje vyrų varžybose 
trečiąją vietą iškovojo Kristijonas 
Valančiūnas. Vaikinas pirmą kartą 
startavo suaugusiųjų grupėje. Jau-
nučių grupėje trečią vietą iškovojo 
Titas Simonavičius. Vaikų amžiaus 
grupėje tarp berniukų trečią vietą 
iškovojo Dautartas Dambrauskas, 
mergaičių grupėje - Kristina Mac-
kelaitė.

Krepšinis II. Aukštaitijos krep-
šinio veteranų pirmenybėse (45+)  
anykštėnai pasiekė dvi pergales – 
62-55 nugalėjo Obelių komandą 

bei 56-43 įveikė Utenos „Amber 
Forest“ komandą. Į Obelių koman-
dos krepšį N. Vildžius įmetė  27, 
R. Ridikas – 15 taškų. Prieš ute-
niškius rezultatyviausiai žaidė S. 
Živatkauskas (16 tšk.), N. Vildžius 
(12 tšk.) ir R. Ridikas (10 tšk.).

Futbolas I. Kovo 4 dieną Utenos 
apskrities salės futbolo čempiona-
te savo pasirodymą baigė jaunieji 
Anykščių KKSC (2007 m. gimę) 
futbolininkai. Paskutiniame etape, 
kuris vyko Anykščiuose, anykštė-
nai 3-1 įveikė visaginiečius, 0:2 
pralaimėjo Utenai bei 4:2 nugalėjo 
Kupiškį.

Uždarymo ceremonijoje taip pat 
buvo apdovanoti geriausi kiekvie-
nos komandos žaidėjai – Anykščių 
ekipoje išsiskirtas  Mijus Vilūnas. 
Galutinėje rikiuotėje tarp 7 koman-
dų anykštėnai užėmė antrąją vietą, 
per 15 rungtynių pelnę net 43 įvar-
čius, praleidę 19 taiklių varžovų 
smūgių ir surinkę 31 tašką.

Futbolas II. Antradienį 17 va-
landą Anykščių Antano Baranaus-
ko pagrindinėje mokykloje prasi-
dės futbolo turnyras „Pasitinkam 
Kovo 8-ąją žaisdamos futbolą“. 
Organizatoriai tikina, kad tai nebus 
tik įprastas sporto renginys - jo da-
lyvės sulauks ir įvairių pramogų.

Futbolas III. Pradėta registracija 
į rajono salės futbolo čempionatą, 
kuri organizuoja Anykščių KKSC. 
Pirmenybės vyks kovo – balandžio 
mėnesiais „Nykščio namų“ areno-
je. Futbolo varžybose gali dalyvau-
ti komandos, sumokėjusios starto 
mokestį į Anykščių KKSC sąskaitą 
(30 eurų.) . Komandoje turi būti 10 
žaidėjų ir vadovas. Bus žaidžiama 
5 prieš 5  du kėlinius po 25 min. su 
5 min. pertrauka. 

Motokrosas. Vasario 26 d. So-
merpalu mieste, Estijoje, vyko 
„Adrenalin Arena Kids Cup 2016 
– 2017 m.“ finalinis etapas. Anykš-
tėnas Ugnius Liulys bendroje įs-
kaitoje užėmė 3-ąją vietą.

Pirmame etape jis užėmė 5-ąją 
vieta, antrajame etape iškovojo 
2-ąją, trečiajame – 3-ąją vietas.  
Bendroje įskaitoje anykštėną pra-
lenkė tik Rusijos ir Suomijos at-
stovai. 

Imtynės. Kovo 11 diena, 11 va-
landą Troškūnų gimnazijos salėje 
vyks tradicinis Ričardo Deksnio 
vardo imtynių turnyras. 


