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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.

Paskaita I. Kovo 14 d. 17 
val. 30 min. studijoje „Anykščių 
vaivorykštė“ („Norfa“ II a., Vil-
niaus g. 22) dr. Bronės Gudaity-
tės paskaita “Keturi kasdieninio 
gyvenimo būdai”. 

Paskaita II. Kovo 16 d. 16 val. 
Anykščių koplyčioje (Vilniaus g. 
36) Anykščių akademijos klausy-
tojams paskaitą skaitys Pasaulio 
anykštėnų bendrijos pirmininkas, 
profesorius Tomas Ladiga.  Pas-
kaitos tema: „Anykštėnai - muzi-
kos kūrėjai ir atlikėjai”. 

Paskaita III. Marijos apsireiš-
kimas Šiluvoje 1608 m.: prama-
nas ar tikrovė? Kovo 18 d. (šeš-
tadienį) 15 val. Sakralinio meno 
centre (Vilniaus g. 11) svečiuose 
dogminės teologijos daktaras, di-
sertaciją apgynęs Romos Popie-
žiškajame Saleziečių universite-
te, kunigas Nerijus Vyšniauskas.

 
Vizitas. Vakar Anykščiuose 

viešėjo Žemės ūkio ministras 
Bronius Markauskas. Minis-
tras  su rajono ūkininkais, vie-
tos valdžios atstovais susitiko 
Anykščių kultūros centre, po 
to aplankė ūkininko Audriaus 
Juškos šiltnamius. Ministras su-
pažindino su naujai patvirtintu 
Vyriausybės programos įgyven-
dinimo priemonių planu žemės 
ūkio srityje. Svarbiausi rodikliai 
plane – didėjanti bendroji žemės 
ūkio produkcija iš hektaro bei 
augančios vienos kaime gyve-
nančios šeimos pajamos. Plačiau 
apie ministro vizitą – šeštadienio 
laikraštyje „Anykšta“.

Antika. Kovo 16 d. 16 val. 
Svėdasų bibliotekoje Knygnešio 
dienos šventėje paskaitą „Seno-
vės Romos piligrimystė Lietu-
von“ skaitys Antikos kultūros 
tyrinėtoja dr. Dalia Dilytė-Staš-
kevičienė. 

 
Ruošia. Darbo grupė, vado-

vaujama nepartinio Anykščių ra-
jono tarybos nario Arūno Liogės,  
ruošia mokesčio už atliekas tvar-
kos pakeitimus. Pasak A.Liogės, 
kol kas nėra siūloma mokestį už 
atliekas tiesiogiai susieti su iš-
vežamų atliekų kiekiu.  

Miestiečius priviliojęs Šližių kaimas
Netoli Šventosios ir Virintos upių santakos prigludęs Šližių kai-

mas yra apdovanotas neįtikėtinu gamtos grožiu ir įvairove. Pievo-
se auga gausybė retų augalų, žiemą vasarą užklydęs čia gali sutik-
ti stirnų, lapę ar šerną, išgirsti ir pamatyti retesnių paukščių. 

Deja, kaime beveik nebeliko senųjų sodiečių, tačiau tokia vieta pri-
traukia čia kurtis miestiečius. Nors nuolatinių kaimo gyventojų nėra 
nė dešimties, tačiau vasarą kaimas atgyja, ypač kai į vieną iš naujų 
sodybų pailsėti atvažiuoja garsiausios Lietuvos krepšininkės.

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Šližių kaimo gatvelė.

„Kultūros darbuotojo norėjo ben-
druomenė, todėl ji turėtų būti suinte-
resuota susirasti kitą šį darbą galinti 
dirbti žmogų“, - „Anykštai“ sakė 
buvusi Raguvėlės kaimo kultūros 
organizatorė E. Kanapeckienė.

Buvusi Raguvėlės kultūros orga-
nizatorė prisipažino, kad dirbdama 
puse etato per dvejus metus milijono 
neuždirbo. Pirmaisiais metais, kuo-
met Raguvėlėje buvo įsteigtas kul-
tūros organizatoriaus etatas, jos atly-

Kultūros centro kadrais rūpinasi 
Raguvėlės bendruomenė Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Nuo kovo 1 dienos Troškūnų seniūnijos Raguvėlės kaime nebeliko kultūros organizatoriaus. Šį 
darbą dvejus metus dirbusi Eglė Kanapeckienė išėjo į kitą darbą.

Pusė kultūros organizatoriaus etato raguvėliečiams rajono Tarybos sprendimu buvo įsteigta Anykščių 
kultūros centro Troškūnų skyriuje šios kaimo bendruomenės prašymu. Bendruomenė, o ne Anykščių 
kultūros centras dabar rūpinasi ir tuo, kas šį darbą dirbtų.

Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė sako, kad pasirenkant naują Raguvėlės kul-
tūros organizatorių daug lems vietos žmonių nuomonė.

ginimui bei patalpų  komunaliniams 
mokesčiams iš rajono biudžeto skirti  
6000 Eur.

„Kultūros namai Raguvėlėje - vie-
nas kambarys. Kultūriniai renginiai 
dažniausiai buvo organizuojami 

prie dvaro, aikštėje, dienos centre. 
O tame kambaryje susirindavome su 
moterimis ir kokius nors rankdarbius 
gamindavome“, - apie buvusį savo 
darbą pasakojo E. Kanapeckienė.

Raguvėlės kaimo bendruomenės 
pirmininkas Nerijus Skaržauskas 
„Anykštai“ pasakojo, kad bendruo-
menė jau suradusi, kas galėtų pakeis-
ti darbą palikusią E. Kanapeckienę.

„Turim kandidatę, kuri yra veikli, 
organizuota ir galinti suburti žmo-
nes. Apie tai kalbėjomės su Anykščių 
kultūros centro direktore Dijana Pe-
trokaite. Iškilo problema, kad mūsų 
siūloma kandidatė yra pensininkė, 
todėl jos nelabai norėjo į darbą pri-
imti. Bendruomenės moterys buvo 
nuvažiavusios pas mero pavaduotoją 
Sigutį Obelevičių, tai jis sakė, kad dėl 
amžiaus problemų nebus“, - sakė N. 
Skaržauskas.

Anykščių kultūros centro direk-
torė Dijana Petrokaitė „Anykštai“ 
sakė, kad pretendentė užimti Ragu-
vėlės kaimo kultūros organizatoriaus 
vietą jai paskambinusi pati. Vėliau 
šiuo klausimu ji sulaukusi Raguvė-
lės kaimo bendruomenės pirmininko 
N. Skaržausko skambučio.

„Aš telefonu žmonių į darbą ne-
priiminėju, atvažiuos, šnekėsimės. 
Jei tinka ten žmonėms, tai viskas 
gerai“, - apie pretendentę į Raguvė-
lės kultūros organiztoriaus vietą kal-
bėjo D. Petrokaitė, pridurdama, kad 
problemų dėl to, kad ji yra pensinio 
amžiaus, nematanti.

Šližių kaime Šližiai
nebegyvena

Tikėtina, kad kaimui pavadinimą 
bus padovanoję kadaise šioje vieto-

je gyvenę Šližiai, tačiau dabar tokia 
pavarde gyventojų nėra, nors vienoje 
sodyboje dar visai neseniai žmonės 
tokia pavarde gyvenę. 

Katlėriuose 
daugėja žmonių, 
Skiemonyse –
 lapių... 

Bankuose nebeliks atsiskaitymo 
knygelių, o gyventojai sunerimę

Rytoj 
pretendentų į 
Seimą bus 
mažiau?

Alvydas DIEČKUS, Rubikių  
kaimo gyventojas: „Net nesu-
prantu, kas čia darosi.“ 
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spektras
Lengvata. Premjeras Saulius 

Skvernelis dar kartą pakartojo, 
jog pridėtinės vertės mokesčio 
(PVM) lengvatos šildymui nuo 
birželio nebeliks. Jis pripažįsta, 
kad šiluma kai kuriuose mies-
tuose gali brangti, o finansų mi-
nistras primena, kad socialiai 
remtiniems žmonėms bus moka-
mos kompensacijos. „Pasibaigia 
lengvatos galiojimo terminas, o 
toliau biudžete nė euro nėra. Tai 
yra atsakymas. Mes prie biudžeto 
perskirstymo neplanuojame su-
grįžti“, - spaudos konferencijoje, 
skirtoje Vyriausybės patvirtintam 
programos įgyvendinimo planui, 
sakė S.Skvernelis, atsakydamas 
į klausimą, ar gali būti pratęsta 
PVM lengvata šildymui.  Prem-
jeras negalėjo tiksliai atsakyti, 
kaip keisis šilumos kaina, panai-
kinus lengvatą.

Priesaika. Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo dieną prie 
Krašto apsaugos ministerijos, 
Generolo Jono Žemaičio-Vytau-
to paminklo pagausėjo Lietuvos 
šaulių sąjungos gretos - Lietuvai 
pasižadėjo ir prisiekė apie 150 
jaunųjų šaulių ir šaulių iš Kara-
liaus Mindaugo šaulių 10-osios 
rinktinės. Ceremonijoje dalyva-
vo ir šaulius sveikino krašto ap-
saugos viceministras Giedrimas 
Jeglinskas, Vilniaus miesto savi-
valdybės, policijos ir Valstybės 
sienos apsaugos atstovai, Vil-
niaus apskrities mokyklų vadovai 
ir atstovai.

Netenka. Augantis gynybos 
finansavimas Lietuvoje žada di-
desnį finansavimą ir gynybos 
pramonės įmonėms, tačiau ne 
visi tiekėjai mato galimybių pa-
sididinti užsakymų portfelį. Vers-
las teigia neretai pasigendantis 
aiškumo ir konkretumo Krašto 
apsaugos ministerijos (KAM) ar 
Lietuvos kariuomenės konkur-
suose. Trūkstant komunikacijos 
tarp verslo ir valstybės, per pasta-
ruosius trejus metus susikūrė dvi 
gynybos ir saugumo pramonės 
įmones vienijančios asociacijos, 
kurių tikslas - informuoti Lietu-
vos kariuomenę, KAM, kitas ins-
titucijas, organizacijas bei visuo-
menę apie įmones, gaminančias 
prekes ir teikiančias paslaugas 
gynybos sektoriui.

Pūkas. Ministras pirmininkas 
Saulius Skvernelis pirmadienį 
pareiškė palaikantis apkaltos ini-
cijavimą „tvarkiečių“ frakcijos 
Seime atstovui Kęstučiui Pūkui, 
sulaukusiam kaltinimų dėl sek-
sualinio priekabiavimo. „Jeigu 
Seimo narys neapsispręs pats, 
tai aš būčiau linkęs palaikyti ir 
pritarti galimam apkaltos varian-
tui“, – žurnalistams Vyriausybėje 
sakė premjeras. Jis taip pat kar-
tojo, kad K.Pūko veiksmus turėtų 
įvertinti teisėsauga.

Eismas. Dėl kasmetinės varlių 
migracijos Vilniaus Vingio parke 
ribojamas automobilių eismas. 
Kaip praneša savivaldybė, eis-
mas bus draudžiamas 40 dienų 
- nuo kovo 10 iki balandžio 20 
dienos, į parką galės įvažiuoti tik 
aptarnaujantis, neįgaliųjų trans-
portas. Parke įrengti laikini infor-
maciniai skydai taip pat ženklai, 
draudžiantys eismą. Šių veiksmų 
imamasi norint apsaugoti varles, 
kurios, pabudusios po žiemos 
miego ir palikusios savo žiemoji-
mo vietas, juda į nerštavietes.

Ant piliakalnio šalia kelio Kurkliai 
– Kurkleliai susirinko gausus būrys 
talkininkų iš Nevėžos kaimų ben-
druomenės, Kurklių, Anykščių. 

Apie piliakalnio istorinę praeitį žodį 
tarė Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vyriausioji specialistė Daiva 
Stankevičienė.

 Pasak jos, piliakalnis įrengtas siau-
ros kalvos rytiniame gale, Nevėžos 
upelės dešiniajame krante, kurio aikš-
telė pailga rytų kryptimi galėjo būti 
apie 50 m ilgio ir 15 – 20 m pločio. 
Pirmu tūkstantmečiu datuojamą pi-
liakalnį tyrinėjo ir aprašė profesorius, 
archeologas Petras Tarasenka, kuris 
teigia, kad piliakalnį supylė švedų 
kariuomenė, toje vietoje sumušusi ru-
sus. Rusai čia kariavo ir Pirmojo pa-
sasulinio karo metais, dėl ko piliakal-
nis labai nukentėjo. Neprižiūrimą jį 

Kovo 11-ąją šventė ir dirbo
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Kovo 11–ąją 10 valandą ant Buteikių piliakalnio (Kurklių sen.) 
susirinko apie penkias dešimtis talkininkų, kurie Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos ir Nevėžos kaimo bendruome-
nės iniciatyva tvarkė išvaizdų, tačiau krūmynuose paskendusį 
Buteikių piliakalnį. 

O  Anykščiuose po šv. Mišių Anykščių Šv. Mato bažnyčioje 
tradiciškai prie paminklo Laisvei buvo pakelta Lietuvos valsty-
bės vėliava. Ceremonijoje dalyvavo labai daug anykštėnų, šven-
tėje buvo pasidžiaugta iškovota laisve ir grįžusiais atsakymais į 
Anykščių vaikų Vasario 16–ąją išsiųstus 2 000 laiškų Lietuvos 
žmonėms. Už šią akciją Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
anykštėnams dovanojo vėliavą. 

paslėpė miškas ir krūmynai, kuriuos 
šalino talkininkai.    

Darbams vadovavo Kurklių seniū-
nas Algimantas Jurkus bei miškinin-
kai. 

Nepaisydami prasidėjusios šlapdri-
bos visi kibo į darbą. Krūmus pjovė 
net 13 vyrų su benzopjūklais. Tarp 
talkininkų ir kaimo žmonių sukosi du 
kandidatai į Lietuvos Seimą: Antanas 
Baura ir Auksė Kontrimienė - bei 
grupė Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijos moksleivių. 

Po talkos piliakalnis tapo pastebi-
mas nuo kelio, o viena iš talkos or-
ganizatorių D. Gadliauskaitė išreiškė 
viltį, kad piliakalnius reikia tvarkyti ir 
kitose seniūnijose, tad ši talka gražus 
pavyzdys kitiems. 

Po talkos vyko šventinis pasibu-
vimas su karšta sriuba ir arbata poil-
siavietėje šalia Nevėžos upelės, dalis 

talkininkų dar spėjo į šventę Kur-
kliuose. 

 Anykščiuose šventę prie paminklo 
Laisvei pradėjęs Anykščių kultūros 
centro režisierius Julius Jakubėnas 
kvietė nepasiduoti negandoms, dalin-
tis geromis mintimis, branginti gimti-
nę, nes niekur pasaulyje nėra geriau 
kaip Lietuvoje. 

Valstybės vėliavą pakėlė Anykš-
čių muziejininkas, kraštotyrininkas, 
Lietuvai ir gimtajam kraštui atsidavęs 
nepailstantis krašto kultūros tradicijų 
puoselėtojas, istorijos ir patriotinių 
renginių organizatorius, „Anykštos“ 
laikraščio bendradarbis Raimondas 
Guobis. Savo kalboje jis šaukėsi tei-
singumo, linkėjo tikėjimo, vilties, 
meilės ir už Lietuvos nepriklausomy-
bę sušuko tris kartus „Valio!“.

Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis priminė, kad prieš 27 metus 
už Lietuvos nepriklausomybę bal-

savo 127 Atkuriamojo Seimo nariai, 
kad jo kalbintas tuomet parašą dėjęs 
iš Anykščių krašto kilęs politikas Jo-
nas Šimėnas sakęs, kad balsuoti buvo 
džiugu, tačiau kai reikėjo parašą dėti, 
pajuto tos akimirkos istorinę svarbą ir 
atsakomybę. Pasak mero, jie prieš 27 
metus padarė viską, kad Lietuva būtų 
laisva ir visiems linkėjo džiaugtis, 
mylėti Lietuvą ir dirbti jos labui.

Anykščių kultūros centro direk-
torė Diana Petrokaitė pasakojo, kad 
į Vasario 16–ąją režisieriaus Juliaus 
Jakubėno iniciatyva anykštėnų vaikų 
rašytus laiškus sugrįžo nuostabiai šilti 
ir gražūs atsakymai. Pasak direktorės, 
laiškai žmones nustebinę, pradžiugi-
nę ir jie atsakymus siunčia į kultūros 
centrą, mokyklas.  

Nuaidėjo trys patrankos salvės: 
„Už Lietuvą, motiną tėvynę“, Už 
Kovo 11–ąją“, „Už Anykščius ir 
anykštėnus“. 

Buteikių piliakalnis Kovo 11–osios rytą.
Autoriaus nuotr.

Apygardos komisija šešių pre-
tendentų parašų lapus vakar jau 
buvo patikrinusi. Kliūčių dalyvauti 
balandžio 23 dienos naujo Seimo 
nario rinkimuose jau neliko Len-
kų rinkimų akcijos atstovei Editai 
Tamošiūnaitei, centristui Kristupui 
Krivickui, socialdemokratei Auk-
sei Kontrimienei, konservatoriui 

Rytoj pretendentų į Seimą bus mažiau?

Pajudėjome Vilniaus gatve tvar-
kinga rikiuote, stabtelėjom prie 
Tremtinių kryžiaus šalia kapinių, 
prisiminėme tautos genocidą. 

Šilelyje išsiskleidėme grandinė-
mis, gėrėjomės pavasario srautu 
šniokščiančių upelių „kanjonais“, 
tautos didvyrių Dariaus ir Girėno 
bei Anykščių šaulių atminties va-
landėlei susikaupėme prie Puntuko 
akmens, po to - Šventieji ąžuolai, 
plentas Kurklių link, Virintos upė, 
tiltas, Pavirinčių kaimelis. Žvyro 
kelio šviesa, kalnas, Gudeliai, Šili-
nė, tamsus Vilkatėnų miškas, vieš-
kelio plotis ir erdvė, dar po valan-
dėlės akmeninė grindinio  pakalnė 
leidžiantis į Šventosios slėnį, ir jau 
Kavarskas.

Nepriklausomybei - žygis į Kavarską
Sekmadienį Utenos 9 Prano Saladžiaus šaulių rinktinės ir  

Anykščių 901 Dariaus ir Girėno šaulių kuopos jaunieji šauliai bei 
bičiuliai kartu su vadais Rūta Meliūniene bei Romu Pabarška, 
man keliavedžio ir istorijų pasakotojo pareigas atliekant, Lietu-
vos nepriklausomybei skirtame žygyje keliavo dešiniojo Švento-
sios kranto keliais ir takeliais nuo Anykščių iki Kavarsko. 

Laisvės žygio kulminacija: per Šventosios tiltą įžengiame į Ka-
varską.                 Autoriaus nuotr.

 Pavasariška  ir žygeiviška šilu-
ma, šioks toks nuovargis, pažini-
mo ir bendrystės džiaugsmas, o kai 
kam ir šypsenomis maskuojamas 
skausmas - kieti batai nutrynė ko-
jas. Išmaniųjų telefonų matuokliai 
parodė, kad per keturias valandas 
nužengėme virš trisdešimties tūks-
tančių žingsnių - apie dvidešimt 
kilometrų.

Sustojome Kavarsko klebonijo-
je, klebonas Nerijus Vyšniauskas 
pasveikino telefonu (dėl gausybės 
šventadienio darbų trijose parapi-
jose) klebonas pabūti kartu nesu-
spėjo, bet jo paprašytos moterys 
pavaišino arbata, kava, sausainiais. 
Patriotinį jaunimą pasveikino, šį tą 
įdomaus parodė, ir kulinarinio pa-

veldo koldūnais pavaišino seniū-
nas Algirdas Gansiniauskas. 

Šauliai šaukė tris kartus už bi-
čiulystę „Dėkui“. 

Dar pagerbėme pokario žuvusius 

kovotojus Alfonso Svarinsko įkur-
tame partizanų parke, pabuvojome 
prie Šv. Jono šaltinio bei bažnyčios 
ir džiugiai nusiteikę autobusu su-
grįžome į Anykščius.

Raimondas GUobIS

Šiandien iki 17 valandos pretendentai į kandidatus Anykščių-
Panevėžio apygardoje privalo grąžinti parašų rinkimų lapus apy-
gardos rinkimų komisijai.  Iki vakar vakaro Anykščių-Panevėžio 
apygardos rinkimų komisija turėjo būti gavusi 10 pretendentų 
užpildytus prašų rinkimo lapus. 

Valentinui Stundžiui, „valstiečiui“ 
Antanui Baurai ir liberalui Lukui 
Pakelčiui. Šie politikai surinko dau-
giau nei po tūkstantį galiojančių 
parašų. 

Pirmadienį užpildytus parašų rin-
kimų lapus Anykščių-Panevėžio 
apygardos rinkimų komisijai pristatė 
Lietuvos liaudies partijos atstovas 

Egidijus Baltušis bei partijos „Tvar-
ka ir teisingumas“ atstovas Romual-
das Gėgžnas. Jų surinkti parašai dar 
nėra patikrinti. Pirmadienį parašus 
ketino pristatyti ir nepartinis Valenti-
nas Šapalas bei Darbo partijos atsto-
vas Ričardas Sargūnas.

Antradienį į apygardos rinkimų 
komisiją užpildytus parašų lapus neš 
nepartinis Mindaugas Pauliukas, tuo 
tarpu „Drąsos kelio“ pretendentas į 
kandidatus Einaras Vildė „Anykštai“ 
sakė, jog jau praėjusią savaitę prara-
do viltį surinkti tūkstantį parašų.   

Su nepartiniu pretendentu į kan-
didatus Ričardu Krūminiu „Anykš-

tai“ pirmadienį susisiekti nepavyko, 
žinių, kaip jam sekasi rinkti parašus 
ir kokie jo ketinimai, neturėjo ir 
Anykščių-Panevėžio apygardos rin-
kimų komisija. 

Parašų lapų apygardos rinkimų 
komisijai neatidavė nepartinė Ilona 
Stasiūnė, ji pirmosiomis dienomis 
pareiškė, kad traukiasi iš rinkimų 
ir parašų nerinks, tačiau parašų rin-
kimo lapus, nors ir tuščius, ji turėtų 
grąžinti tam, kad atgautų kiek dides-
nį nei 700 eurų užstatą.     

Parašų rinkimų lapus buvo pasiė-
mę 14 pretendentų į kandidatus. Jau 
dabar aišku, kad mažiausiai du iš 
pretendentų – I. Stasiūnė ir E. Vildė 
– rinkimuose nedalyvaus. 

-ANYKŠTA



SITUACIJAIŠ ARTI 

  
2017 m. kovo 14 d.KOMENTARAI

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

@ Tikrai: „Tikrai tai yra labai di-
džiulė grėsmė. Taip kaip gyvename 
dabar, Lietuva dar negyveno tikrai 
(kalbu ne apie pavienį atvejį, bet glo-
baliai). Laisvi pasirinkti viską, laisvi 
reikšti nuomonę, laisvi rinkti valdžią. 
Valdžią išsirenkame patys. Jei man 
nepatinka, turiu gerbti savo tautos 
pasirinkimą. Būkime optimistai - bus 
viskas gerai.”

@ Anykščiai  žlugo: „O kaip pvz 
anykštėnai gali būt optimistais? Gy-
vena žmonės tik šia diena, nėra jokios 
vizijos dėl ateities, pati didžiausia 
problema, tai nežinia dėl darbo, ar tu 
turėsi darbą dar rytoj? Ta nesąmonė 
su kurortu, tai išvis sužlugdė mies-
telį, nei viena rimta pramonės firma 
į Anykščius  nebeinvestuos pinigų, 
vadinasi, ir nebebus kuriamos darbo 
vietos, išvada Anykščiai lėtai merdės 
kol liks vien pensininkai.”

@ Algis: „O ko jūs norite netgi 
saugomos valstybės teritorijos už-
grobtos kalėjimų departamentas dir-
ba kaliniams vaistininkai išprotėjo 
- citramono tabletei reikia dirbti 1.5 
valandos, tik alkoholis ir narkotikai 
prieinami visiems.”

@ Taigi: „Laimingi būna tik sil-
pnapročiai, nes jie nesuvokia. Žino-
ma, ir dabar nemąstant galima opti-
mizmu trykšti. Juk dėl technologinio 
išsivystymo žmonių materialinis gy-
venimas nepalyginamai geresnis nei 

Pesimizmą gimdo socialinė atskirtis
Šalies žiniasklaida pastebi, kad šiandien pagrindinė grėsmė Lie-

tuvai – pesimistinės visuomenės nuotaikos. Su kokiomis nuotai-
komis pasitinkate 27-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
metines? Kas jus Lietuvoje labiausiai džiugina, liūdina ir nerami-
na? Kokių pokyčių šalies gyvenime labiausiai laukiate?

buvo prieš trisdešimt metų. Bet op-
timistu galima būti tik, jeigu gyveni 
savo siaurame pasaulyje, nesidomi ir 
nematai kas yra už tavo namo tvoros. 

27-ąsias Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo metines pasitinku su 
tokia pat nuotaika, kaip sovietiniais 
laikais, kai buvo svajojama apie 
Lietuvos nepriklausomybę ir lito su-
sigrąžinimą. Todėl nesuprantu, kas 
bus švenčiama, jeigu nuskurdinti ir 
orumą praradę piliečiai, nuo 1990 m. 
parsidavusio elito vedami, atkurtai 
Lietuvos nepriklausomybei lemtingą 
smūgį sudavė 2003 m., toliau savo 
sprendimais nepriklausomybę pri-
baiginėjo į valdžią išrinktas politinis 
elitas, kuris paprastai yra atėjęs iš so-
vietinės nomenklatūros arba buvo so-
vietų valdžios mylimas, kaip, pavyz-
džiui, Landsbergių šeima, žinoma, ne 
už gražias akis, arba jų palikuonys. 
Kadangi šalis nedemokratinė, todėl 
mąstantys žmonės neturėjo ir neturi 
galimybių pasipriešinti, gali tik ste-
bėti ir piktintis. Nors, žinoma, išmin-
tingiausia nieko nematyti, negirdėti, 
nesakyti ir ramiai sau gyventi. 

Dabartinė Lietuva pagal kai ku-
riuos požymius primena sovietinę 
Lietuvą. Nuo jos skiriasi tuo, kad da-
bar atsirado didelė socialinė atskirtis 
ir skurdas, kuris būdingas kapitalisti-
nei visuomenei, kurioje nėra socializ-
mo elementų, gyventojų degradacija, 

didelė emigracija ir tautos nykimas.
Ką reikėtų daryti. Ant kreivų 

pamatų pastatytos valstybės neiš-
taisysi, reikalingi nauji pamatai: 1) 
tiesioginė demokratija, kuri išspręs-
tų daugelį valstybėje egzistuojančių 
problemų; 2) socialistinių ekono-
minių santykių atsiradimas, nes 
technologinis išsivystymas dabar 
yra jau tokio lygio, kad kapitalis-
tiniai santykiai pradeda netikti, ir 
pamažu, tai yra apie penkis de-
šimtmečius eis link išnykimo. Dar 
prisideda laisvas kapitalo judėjimas 
ir čia neišvengiamai turi atsirasti 
aktyvus valstybės vaidmuo ūkyje, 
nes priešingu atveju bus, kaip yra, 
o toliau net blogės. Tai yra pama-
tas, jo priedai: 1) mokesčių siste-
ma, kuri išlygintų pajamas. Vakarų 
gobšumo nužudytas Libijos lyderis 
Kadafis teisingai savo „Žalioje kny-
goje“ pastebėjo, kad tiek pasaulio, 
tiek valstybės turtas nėra begalinis, 
todėl, jeigu kažkas pasiima daug 
turto, tai kitiems lieka mažai. Todėl 
civilizuotose valstybėse yra tokie 
mokesčiai, kurie sumažina pajamų 
netolygumą; 2) visuomenės mora-
linis klimatas, kurio be visuomenės 
švietimo, auklėjimo nepakeisi.

Bet kadangi nėra jėgos, kuri tai 
įgyvendintų, todėl nieko nesitikiu ir 
nelaukiu. Tautų ir valstybių naikini-
mo amžiuje išgyvens tik protingos ir 
išmintingos, drąsios, niekam netar-
naujančios, nekeliaklupsčiaujančios 

ir savigarbos turinčios tautos.”

@ Padainuokime sustoję :):
„Mums tyliai Leonas kalbėjo
Mums tyliai sakė Alesionka: 
Paliksit jūs namus gimtuosius. 
Vaikus paliksit, senuosius tėvus, 
Išeisit kur gyvent sočiau. 
Savojo mero mes nesupratom 
Dabar migruojam. Ir kuo toliau! 
Mes žodžių Mero negirdėjom. 
Labai kurortu tapt norėjom! 
“Nef-nefam” plojom, perversmus 

darėm, 
Dabar iš skurdo graužiam nagus. 
Liokajais tapome mes turistams 
Tik iš to rojaus niekad nebus! 
Kas mums Tauta? Kam mums Tė-

vynė? 
Jei savo Laisvę mes pamynėm! 
Anykščių kraštą durniais apleidom 
Atleisk mums Mere, buvom kvai-

liai. 
Dabar savuosius namus paliekam 
Duris užramstę mes pagaliais... 
Mums tyliai Leonas kalbėjo, 
Kaip traukti iš skolų Anykščius. 
Mes netikėjom! Jam dirbt nelei-

dom. 
Tėvynę mainom į užsienius... 
O kad galėtum pradėt iš naujo! 
Bet tokio šanso mums nebebus...“

-ANYKŠTA
(komentarų kalba netaisyta, - 

red.past.)

Nesupranta, kas 
čia darosi...

Alvydas DIEČKUS, Rubikių 
kaimo gyventojas:

- Už paslaugas atsiskaitau inter-
netu. Man tai pati patogiausia for-

ma, nereikia niekur eiti, eilėse sto-
vėti. Dabartinė atsiskaitymo tvarka 
patogi ir kaimo gyventojams. Netu-
rintys interneto namuose gali nueiti  
į biblioteką ir susimokėti. 

Net nesuprantu, kas čia darosi. 
Žmonėms buvo gerai, patogu at-
siskaityti, tad kam prireikė nusi-
stovėjusią tvarką keisti, deja, ne 
žmonių labui. 

Kieno interesams 
atstovauja 
Lietuvos bankas?

Arūnas LIOGĖ, Anykščių ra-
jono Tarybos narys:

- Atsiskaitymo būdas man, kaip 
ir visiems kitiems, aktualus, nes 
mokesčius už komunalines pas-
laugas, vandenį, elektrą, dujas, 

Bankuose nebeliks atsiskaitymo knygelių, 
o gyventojai sunerimę
Didelė gyventojų dalis už komunalines paslaugas, vandenį, elektrą, šildymą iki šiol sumoka inter-

netu, užpildę atsiskaitymo knygeles, taip vienu mokėjimu atsiskaitydami su visais paslaugų tiekėjais. 
Nuo balandžio mėnesio bankuose nebeliks atsiskaitymo knygelių, tad gyventojams teks kiekvienam 
paslaugos tiekėjui pildyti atskirą pavedimą. Kaip rašo portalas „delfi“, komerciniai bankai teisinasi, 
kad populiarių paslaugų neteiks dėl bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) reikalavimų. Už jų 
laikymąsi atsakingas Lietuvos bankas dar prieš dvejus metus teigė, kad SEPA „vartotojams suteiks 
naujų galimybių ir pereinant prie šio projekto nereikės papildomo pasirengimo“. Tačiau naujovė, ti-
kėtina, bent jau pirmaisiais mėnesiais sukels ir chaosą, nes gyventojams teks sugaišti žymiai daugiau 
laiko norint atsiskaityti už paslaugas ir atprasti nuo jiems įprastos atsiskaitymo tvarkos.  Kai kurie 
bankai jau spėjo savo klientams pranešti, kad nustos teikti elektroninių mokėjimų per atsiskaitymo 
knygeles paslaugą.

„Anykšta“ klausė, kaip už komunalines paslaugas, vandenį, elektrą, šildymą atsiskaitote Jūs, ar 
negąsdina ši naujovė?

šildymą ir kt., mokame naudoda-
miesi elektroninės bankininkystės 
paslaugomis. 

Labai patogu, kai visus mokes-
čius sumokame vienu pavedimu. 
Neaiškios priežastys, kodėl bus 
reikalaujama už kiekvieną komu-
nalinę  paslaugą mokėti atskiru 
pavedimu? Ar nereikės mokėti 

papildomai bankams už kiekvieną 
atliktą pavedimą? Neaiški ir Lie-
tuvos banko pozicija. Kyla klau-
simas, kieno interesams atstovauja 
Lietuvos bankas? Lietuvos žmonių 
ar komercinių bankų?

Nesinaudoja...

Jolita Šinkūnienė, UAB „RIM-
PEX“ vadybininkė:

- Aš naudojuosi tiesioginio debe-
to paslauga mokėdama už komuna-
lines paslaugas - tam tikrą mėnesio 
dieną yra nuskaičiuojama reikiama 
suma už suteiktas paslaugas. Tokia 
atsiskaitymo paslauga man pato-
giausia, tad ja naudosiuosi ir atei-
tyje. Už tas paslaugas, kurioms ne-
galima sudaryti tiesioginio debeto 
sutarties, yra sukurti mokėjimų 
ruošiniai, pagal juos ir moku. Tad 
atsiskaitymo knygele elektroninėje 
bankininkystėje aš nesinaudoju ir 
neturiu pagrindo nerimauti.

-ANYKŠTA

Sensacija. Lietuvos futbolo 
A lygos čempionato antrojo turo 
rungtynėse sekmadienį nugalėtojo 
titulą ginantis Vilniaus “Žalgiris” 
namuose netikėtai 0:1 (0:1) pra-
laimėjo Utenos “Utenio” ekipai. 
Pergalingą įvartį “Uteniui” 41-ąją 
min. gražiu smūgiu galva pelnė 
Edvinas Baniulis. Abi komandos 
po šių rungtynių turi po 3 taškus. 
Čempionate pirmauja po 4 taškus 
surinkusios Trakų “Trakų” ir Ma-
rijampolės “Sūduvos” komandos.

Drausmė. Seimo naujokai, pa-
teikę duomenis apie savo parla-
mentines išlaidas, pademonstravo 
valstybei nebūdingą fiskalinės 
drausmės stebuklą. Net 31 poli-
tikas subalansavo savo parlamen-
tinei veiklai skirtas pajamas bei 
išlaidas tiesiog centas į centą. Už 
du mėnesius - 1217,85 euro. Nė 
vieno cento daugiau. Aiman, ir nė 
vieno mažiau. 

Estai. Dvidešimt septintąsias 
atkurtos valstybės metines žymi-
me su per marias nepastatytu til-
tu į Kuršių neriją. Kur ten tiltas, 
jeigu per tiek metų nesugebėjome 
net estakados prie potvynių kas-
met apsemiamos Rusnės pastatyti. 
Kodėl valstybių nepriklausomybę 
vėliau negu Lietuva atkūrusios 
Estija ir Latvija šiandien yra prie-
kyje, o mes velkamės gale? Kodėl 
vidutinis darbo užmokestis Esti-
joje didesnis trečdaliu ir sudaro 
kone 1120 eurų, o vidutinė pensija 
didesnė maždaug 150 eurų? 

Pensijos. Vyriausybė jau šiemet 
planuoja imtis pensijų sistemos 
peržiūros, bus mėginama sieti 
pensijų didėjimą su ekonomikos 
augimu, bus peržiūrėtas kaupimas 
antrosios ir trečiosios pakopų pen-
sijų fonduose. Premjeras Saulius 
Skvernelis pirmadienį teigė, kad 
permainomis, be kita ko, siekia-
ma pagerinti sunkiausiai besiver-
čiančių senjorų padėtį.  “Turime 
apsispręsti dėl pensijų sistemos 
reformos, pirmiausia kalbu apie 
bazinės pensijos dydį ir galimy-
bę mokėti ją iš biudžeto. Taip pat 
dėl indeksavimo mechanizmo to-
lesnio taikymo. Ieškosime spren-
dimų ir galimybės sumažinti tam 
tikrą laiptelių išsiskyrimą kalbant 
apie mažiausias pensijas gaunan-
čius mūsų senjorus, nes taikant in-
deksavimo mechanizmą, pensijos 
kyla vienodu procentu”, - sakė S. 
Skvernelis. 

Situacija. Dėl legioneliozės 
protrūkio trijuose daugiabučiuo-
se namuose skelbiama ekstremali 
situacija Vilniaus mieste. Tai reiš-
kia, kad darbą nedelsiant pradeda 
operacijų centras, kuris priims 
reikalingus sprendimus situacijai 
spręsti. “Šiandien buvo susirinku-
si ekstremalių situacijų komisija. 
Vilniaus mieste yra kai kurie legi-
oneliozės protrūkiai, ekstremalių 
situacijų komisija susirinko 10.00 
val., įvertino visą pateiktą infor-
maciją, kurią gavo iš Nacionali-
nio visuomenės sveikatos centro, 
išanalizavo, ir priėmė sprendimą, 
kad tai yra ekstremalus įvykis”, - 
po posėdžio teigė Administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Arvy-
das Darulis. Ekstremaliu įvykis 
laikomas tada, kai jis paliečia 
daugiau kaip 500 gyventojų, ligos 
užkratas gali pratrūkti greituoju 
metu, jo padarinius likviduoti už-
trunka ilgiau kaip 24 val. 

Parengta pagal bNS
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Nulis mokyklų ir dvidešimt 
penkios neveikiančios 
kapinaitės

Savo ataskaitoje S. Steponėnas 
kaip ir kitų seniūnijų seniūnai var-
dino skaičius, kiek kilometrų kelių 
nugreideriavo, kiek nužvyravo. 
Nurodė, kad kelio vieno kilometro 
greideriavimas kainuoja 64 eurus, 
sniego nuvalymas – 16,5 eurų.

 Skiemonys dar ne taip seniai tu-
rėję vidurinę mokyklą dabar netu-
ri jokios mokymo įstaigos, pasak 
seniūno, vaikai išvežami arba į 
Alantos (Molėtų r.), arba į Anykš-
čių mokyklas. Seniūnas dėstė, kad 
Skiemonių seniūnijoje, ko gero, 
yra daugiausiai neveikiančių ka-
pinaičių – net 25. Jos šiemet bus 
pažymėtos ženklais. Seniūnas 
nuogąstavo, kad mažėja dirbančių 
pagal viešųjų darbų programą, o 
kažkam iš salės replikavus, kad 
yra atidirbinėjančių už pašalpas, 
atsakė „prie vieno atidirbinėjan-
čio reikia vieno prižiūrinčio.“  

S. Steponėnas dėstė, kad šių 
metų planuose - Katlėrių ben-
druomenės pastato stogo remon-
tas. Pasak jo, Katlėriai - auganti 
gyvenvietė, nors ir nežymiai, bet 
gyventojų skaičius šiame seniūni-
jos kaime didėja.

Nugriaus daug fermų

Vicemeras S. Obelevičius 
džiaugėsi, kad Anykščiams tapus 
tiksline teritorija, bus gauta daug 
papildomų lėšų. „Kai kas kritika-
vo dėl šio negarbingo titulo, sakė, 
kad negražu, bet patekimas į šią 
grupę atnešė kelis milijonus“, – 

Katlėriuose daugėja žmonių, 
Skiemonyse – lapių... 

Vidmantas ŠMIGElSkAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį trečiadienį baigėsi Anykščių rajono valdžios kelionės po seniūnijas – viešai už 2016 me-
tus atsiskaitė paskutinės, dešimtosios, rajono seniūnijos seniūnas, Skiemonių vadovas Stasys Ste-
ponėnas.

Į Skiemonis nevažiavo rajono meras Kęstutis Tubis ir šiuo faktu, regis, labiausiai nusivylė soci-
aldemokratas, buvęs rajono vicemeras Donatas Krikštaponis. Mačionyse gyvenantis D. Krikšta-
ponis, regis, buvo pasirengęs savo seniūnijoje rimtai susikauti su meru, bet atvažiavo tik mažesnio 
kalibro priešai – vicemeras, konservatorius Sigutis Obelevičius ir savivaldybės administracijos va-
dovai Audronius Gališanka bei Ramūnas Blazarėnas. 

aiškino vicemeras. Jis aiškino, 
kad šių metų rajono biudžetas 
yra geras. „Ne tik nesiskolinam, 
bet ir grąžinam skolas – apie 400 
tūkstančių eurų kasmet. Valdžios 
keičiasi, bet taupymo politika ne-
sikeičia“, – kalbėjo vicemeras, pri-
mindamas, kad neblogai rajonas 
gyveno ir tada, kai jis buvo meru. 
S. Obelevičius kalbėjo, kad bus 
pradėta spręsti didžioji Skiemonių 
problema – Biržinkos kelias, kurio 
rekonstrukcija nuo Anykščių pusės 
turėtų prasidėti jau netrukus. Vė-
liau savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Ramū-
nas Blazarėnas sakė, kad kelią re-
konstruoti ketinta pradėti kovo 15-
ąją, bet „balandžio viduryje tikrai 
pradės“. Kol bus rekonstruojama 
Biržinkos kelio atkarpa, eismas ja 
bus uždraustas, bus įrengta apylan-
ka per Katlėrius.    

Savivaldybės administracijos 
direktorius Audronius Gališanka 
vardino, kokie pastatai bus griau-
nami Skiemonių seniūnijoje – są-
rašas ilgas, už valdiškus pinigus 
bus nugriautos kelios seniūnijoje 
esančios apleistos fermos, siloso 
bei vandentiekio bokštai.  

Skiemonyse kalbėta ir apie 
šiukšles. Šios seniūnijos gyvento-
jas aiškino, kad dabartinė sistema 
neskatina rūšiuoti atliekų. „Išvežu 
tris konteinerius, moku už pen-
kis. Kam man rūšiuoti?“, – klausė 
skiemoniškis. R. Blazarėnas į tai 
atsakė kalbėdamas apie ilgalaikes 
verslo perspektyvas. „Jei būsime 
sąmoningi ir rūšiuosime, šiukšlių 
kaina ateityje mažės“, – optimiz-
mo skiemoniečiams bandė įkvėpti 
administracijos direktoriaus pava-

duotojas.  

Miestelį puola lapės

Skiemoniečiai iškėlė iki šiol 
negirdėtą problemą - miestelį už-
puolė lapės.  „Ateina ant laiptų 
ir tiesiai ant laiptų tupi“; „Ji lipa 
kaip katė per tvorą“; „Pro bažny-
čios duris jau ėjo“; „Kai lapė su 
kate susitinka, stovi ir viena į kitą 
žiūri kaip draugės“, - vaizdžiai 
apie lapes pasakojo Skiemonių 
gyventojos. Seniūnas S. Stepo-
nėnas sakė, kad pernai pačiame 
mietelyje buvo dvi lapių olos. O 
vicemeras, gamtininkas S. Obe-
levičius ramino, kad per dvejus 

paskutinius metus Lietuvoje nėra 
užfiksuota nė vieno pasiutligės 
atvejo, tad jau bent dėl pasiutligės 
lapių nereikia bijoti.   

Dar aiškintasi, kas turi rūpintis 
medžiais, kurių šakos liečia elek-
tros laidus. Seniūnas nurodė, kad 
jei toks „piktas” medis auga namų 
valdoje, tai savininko problema.  

Donatas Krikštaponis  
prašė remontuoti stogus

Socialdemokratas D. Krikš-
taponis neslėpė, kad jis tikėjosi 
akistatos su meru K. Tubiu. Pra-
džioje jis atkreipė dėmesį, kad 
reikia remontuoti dalį Skiemo-
nių bendruomenės pastato stogo, 
taip pat aiškino, kad per dvejus 
šios valdžios metus nesimato jo-
kių teigiamų poslinkių. „Turėjau 
daugiau klausimų. Gaila, kad me-
ras nedalyvauja. Tikriausiai jis į 
„Nykščių“ radiją nuėjęs“, – svars-
tė buvęs rajono vicemeras.

Jis ironizavo, kad tarybiniais 
metais, kai kolūkiuose vykdavo 
ataskaitiniai susirinkimai, tai žmo-
nės turėdavo kokios nors naudos, 
pvz. „kombikormo“ paduodavo“. 
„Ką konkretaus pažadėsite atlik-
ti per likusius dvejus metus?“, 
– valdžios klausė D. Krikštapo-
nis. „Šilo gatvės rekonstrukcija 
Skiemonyse įvyks, tvartai bus 
nugriauti, 5 kilometrai kelio bus 
suremontuota“, – ką gero skie-

moniečiams padarys per likusius 
kadencijos metus, vardino vice-
meras S. Obelevičius.    

Pas gydytoją per 
„Facebook“-ą nesiregistruoja

Renginio pabaigoje Skiemonių 
seniūnas S. Steponėnas kreipėsi 
į rajono valdžią, sakydamas, kad 
seniūnijos administraciją ir felče-
rinį punktą reikėtų perkelti į buvu-
sios mokyklos patalpas. Jas dabar 
valdo Skiemonių bendruomenė. 
Pasak seniūno, tokį sprendimą jis 
siūlė ir ankstesnei rajono valdžiai 
- nereikėtų šildyti kelių pastatų, 
būtų pigiau.

 Renginyje dalyvavęs savival-
dybės administracijos direktorius 
Audronius Gališanka liepė seniū-
nui pateikti skaičiavimus: „Pa-
skaičiuokite. Aš tik mėnesį dirbu. 
Užsirašysiu“, - kalbėjo A. Gali-
šanka.  „Užsirašo, bet užmiršta... 
Jei prabūsi dvi kadencijas, tai gal 
kas ir bus, bet jei vieną...“ - repli-
kavo kažkas iš skiemoniškių.   

Dar S. Steponėnas skiemo-
niečių prašė problemų nespręsti 
per socialinius tinklus, o kreiptis 
tiesiai į jį. „Anykščiai – rašyto-
jų kraštas, ypač komentaruose 
rašytojai pasireiškia. Bet ne per 
„Facebook“-ą spręskime proble-
mas, juk kai susergi, pas gydytoją 
ne per „Facebook“-ą registruoja-
tės“, – kvietė seniūnas. 

Skiemonių seniūnas Stasys Steponėnas seniūnijos gyventojų prašė problemų nespręsti per 
„Facebook”-ą.

Skiemoniškiams nerimą kelia šiukšlių kainos, Biržynės kelias ir po miestelį šmirinėjančios lapės.
Autoriaus nuotr.

Buvęs rajono vicemeras, socialdemokratas Donatas Krikštapo-
nis iš rajono valdžios reikalavo konkrečių pažadų.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Šližių kaimas XIX amžiuje pri-
klausė Oginskio dvarui, o 1923 
metais buvo net 13 sodybų, ku-
riose gyveno 61 žmogus. Praeito 
amžiaus pradžioje kaimas garsėjo 
3 aukštų malūnu ir čia dirbusiais ti-
krais savo amato meistrais. Vėliau 
prie malūno veikė lentpjūvė, o Vi-
rintos vanduo suko elektros gene-
ratorių, kuris kaimui tiekė elektrą. 
Per Antrąjį pasaulinį karą susprog-
dintą malūną kolūkiečiai atstatė, o 
vėliau nugriovė kaip nereikalingą. 

Pasak Kurklių seniūnijos seniū-
no Algimanto Jurkaus, kaime be-
likę vos keli vietiniai gyventojai, 
tačiau į šią ramybės oazę sugrįžta 
vienas kitas čia gimęs, o Virintos 

Miestiečius priviliojęs Šližių kaimas

upės slėnyje ir prie miško išdygo 
kelios šiuolaikiškos sodybos su 
visais civilizacijos teikiamais pa-
togumais.  

Baublyje telpa penki vyrai

Pravažiavus senąsias kaimo 
trobas, keliukas vingiuoja pamiš-
ke, kol atsiremia į ženklą „Privati 
valda“. Nuo aukštumėlės atsiveria 
Virintos slėnio panorama, kuriame 
gal prieš dešimtmetį esu klajojęs 
po pievas, balas ir jų pakraščių 
brūzgynus. Tų brūzgynų nė ženklo 
– balos virtę dabar dar porėtu ledu 
padengtais tvenkiniais, o vidur 
pievų šviežiai iškeltas gandralizdis 
laukia gandrų. Arčiau miško – keli 

trobesiai, tačiau tą dieną be šei-
mininkų. Neatsispyriau pagundai 
nueiti prie vidur pievos stovinčio 
kažko panašaus į Dioniozo Poškos 
baublį. Neįtikėtino storio medžio 
stuobrys su užrakintomis durimis. 
„Dar vieną panašų baublį esu pa-
daręs vienai Staškūniškio kaimo 
sodybai, - šypsojosi Anykščių ke-
lių tarnybos inžinierius Rimantas 
Vizbaras, kurio sūnui Dariui ir pri-
klauso sodyba. – Čia mano mamos 
žemės, o įsikūrė sostinėje dirbantis 
sūnus, kurio žmona garsi Lietuvos 
krepšininkė, 1997 metų Europos 
čempionė Irena Baranauskaitė–
Vizbarienė. Linksma būna, kai 
vasaromis per atostogas pailsėti į 
sodybą krepšininkės suvažiuoja“.

Sodyboje R. Vizbaras turi tech-
niškai tvarkingą ir važiuojančią 
1978 metų gamybos motociklą 
„Javą“ su priekaba. „Su ja mes 
važiavome į medžių lajų tako ati-
darymą. Ten buvo nemažai bai-
kerių su tviskančiais motociklais 
privažiavusių, tačiau žmonės į 
mus daugiau žiūrėjo ir mojavo“, 
- juokėsi R. Vizbaras. Didžiųjų 
Virintos upelės kilpų pievos trau-
kia žvėris. Kiek tekę tose vietose 
būti, visuomet sutikdavau stirnų. 
Ir šį kartą kelios nuliuoksėjo pro 
pat Vizbarų sodybą. O R. Vizbaras 
prisiminė, kad kartą žvejodamas 
Virintoje nejuokais išsigando. „Iš-
girdau kažką teškenant. Žiūriu - 12 
mažų šerniukų vienas paskui kitą į 
kitą upės krantą pro pat mane plau-
kia. O jeigu šernė pamanys, kad aš 
pavojingas jos šerniukams ir mane 
puls? Tačiau suaugę šernai nepasi-
rodė“, - pasakojo R. Vizbaras. 

Kaunietis kerta malkas
ir sodina mišką

Kaimo gatvelėje sutikau aplan-
kyti senelių iš Londono parvažia-

vusią, ten biologiją studijuojančią 
Miglę Urbonavičiūtę ir šiame kai-
me gimusią bei augusią Anelę Ur-
bonavičienę. Šiame kaime gyvena 
jos sesuo Vida Dervinienė ir brolis 
Bronius Dūda. A. Urbonavičienė-
Dūdaitė gerai prisimena vaikystėje 
ant Virintos stovėjusį malūną, ki-
toje upės pusėje buvusią Pavirin-
čių pradinę mokyklą, į kurią, beje, 
kaip ir Kurklių vidurinę, vaikščiojo 
pėsčia. Ją baigusi išvyko į Kauną, 
ten baigė prekybos mokyklą ir po 
ilgų darbo metų buvusioje laikino-
joje sostinėje vėl sugrįžo į gimtinę. 
„Dabar visame kaime tik 6 gyven-
tojai esame, o mano vaikystėje tiek 
dažnoje šeimoje vaikų krykštavo, - 
prisiminė moteris. – Smagu būda-
vo, kai į mokyklą būriu eidavome 
ir grįždavome. Juk kaime apie 19 
bendraamžių buvo“. 

Besišnekučiuojant iš miško par-
grįžo ir Česlovas Urbonavičius. 
Jam šis kaimas tapo mielu 1970 
m.  sukūrus šeimą su iš šio kaimo 
kilusia Anele.  „Ji dirbo autore-
monto gamyklos valgykloj, aš ten 
užsukdavau papietauti. Pamilome 
viens kitą. Tuokėmės Anykščių 
bažnyčioj, o vestuves čia, kaime, 
atšokom. Kai apsilankiau uošvijoj, 
man čia taip gražu ir ramu pasiro-
dė, pamaniau, kad norėčiau čia gy-
venti, -  šypsojosi vyras, kaime pra-
dėjęs kurtis 2004 metais, užpernai 
pardavęs butą Kaune ir galutinai 
persikraustęs į Šližius, jau pastatęs 
naują namą, kurį įrenginėja, ir pirtį. 
- Mano ir žmonos svajonė išsipildė 
išėjus į pensiją. Iki tol čia leisdavo-
me atostogas, savaitgalius. Neretai 
su uošviu eidavome žvejoti. Ne-
galėjau atsistebėti Virintos kilpo-
mis ir pievomis, jos ir Šventosios 
santaka, šalia ošiančiu Anykščių 
šileliu ir vos už keliolikos minu-
čių kelio telkšančiu Būdragaidžio 
ežerėliu“. Č. Urbonavičius  turi 

miško, tad malkų į valias, beje, 2 
hektarus savo žemės jis užsodino 
beržais ir liepomis. Jis teigia, kad 
pensininkams gyvenimas kaime 
nenuobodus ir gerokai pigesnis nei 
mieste. „Mes vasarą užauginame 
apie penkias dešimtis broilerių ir 
juos užšaldome šaldikliuose. Me-
tams mėsos užtenka, -  sakė vyras, 
tuo pačiu paaiškindamas, kodėl jo 
troboje net keli šaldytuvai, šaldi-
kliai. – Pasėju apie 30 arų kviečių, 
tai lesalui užtenka“. 

Č. Urbonavičiaus gyvenimas, 
galima sakyti, prabėgo ant ratų. 
Dirbdamas autoremonto gamykloj 
išvažinėjo visą buvusią Sovietų 
Sąjungą. „Černigovas, Arzama-
sas, Pskovas, Saranskas man buvo 
įprasti maršrutai, tačiau būdavo ir 
ilgesnių,  - prisiminė Č. Urbonavi-
čius. – Ne ką trumpesnės kelionės 
autobusu buvo, kai du dešimtme-
čius dirbau autobuso vairuotoju 
„Žalgirio“ sporto draugijoje  Kau-
no skyriuje. Vežiojau sportininkus, 
„Žalgirio“ krepšinio komandą, ne-
retai sportininkų šeimas“. 

Paklaustas apie sportininkų ir 
jų trenerių santykius kelionėse ar 
įdomesnius nutikimus, Č. Urbona-
vičius tik paslaptingai nusišypsojo 
ir tepasakė, kad jeigu būtų daug 
matęs, daug girdėjęs, o dar blogiau 
- plepėjęs, tai tiek metų to autobu-
so vairavęs nebūtų...

Taigi, Urbonavičiai užaugino tris 
vaikus, pasodino daug medžių ir 
namą pastatė. Jų vaikai, kaip tikrų 
lietuvių, gyvena užsienyje. Dukra 
Kristina, baigusi Kauno technolo-
gijos universitetą, gavo pasiūlymą 
padirbėti Indijoje, sugrįžusi čia ne-
rado darbo, o ta įstaiga, kur ji dirbo 
Indijoje, atidarė filialą Anglijoje ir 
ją pasikvietė. Ten gyvendama iš-
tekėjo už vietinio ir dabar gyvena 
Australijoje. Sūnus Raimundas 9 
metus gyveno Amerikoj, grįžo, bet 
normaliai apmokamo darbo nega-
vęs patraukė į Londoną, kur gyve-
na ir dirba jo sesuo Miglė. 

Pašmaikštavęs, kad nors Šližiai 
ir mažas kaimelis, tačiau labai 
garsus su sportu susijusiais žmonė-
mis. „Nebuvau sutikęs, tačiau gir-
dėjau, kad kadaise Šližių gyventą 
sodybą vasarnamiu pavertę, berods 
panevėžiečiai, ją parduoda. Lyg ir 
domėjęsis garsiausios Lietuvos 
plaukikės Rūtos Meilutytės tėtis. 
Smagu būtų, jeigu kaime šios gar-
senybės tėvai įsikurtų...“

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Sustoja turistinis autobusas prie 
bažnyčios. Lipame pažiūrėti į 
bokštą, o paskui aplankysime šią 
šventovę. Pirmas klausimas pri-
žiūrėtojui: „Kur tualetas?“. 

„Prašom, už tų raudonų namų, 
baltų daugiaaukščių skersai J. Bi-
liūno gatvę, posūkis vienas, posū-
kis antras, bus Kultūros namai, o 
už jų – ir tualetas“, – išgirstame 
atsakymą.

Pasipila bėgti pulkas vaikų ir 
ne vaikų, skersai gatvę. Matau, 
kaip griūdami bėga skersai gatvę, 
sužviegia mašinos, keiksnoja vai-
ruotojai. Kiek mažai trūko iki ne-
laimės...

Svečias siunčia „maloniau-
sius“ žodžius anykštėnams už tokį 
priėmimą. Niekur nėra ir mažų 
miestelių bažnytėlių, kitų panašių 
objektų, kur prie jų nebūtų viešojo 

tualeto. O Anykščiuose – beveik 
už kilometro. Aplink esantys ne-
vieši tualetai – visada užrakinti. 

Padėkokime svečiams už „ma-
lonius“ žodžius. Pažiūrėkime, argi 
prie bažnyčios esančiame buvusios 
ligoninės pastate negalima įrengti 
mokamo tualeto? Tuoj gali būti per 
vėlu... Vėl ieškosime kaltininkų 
dėl susidariusios padėties.

Anykštėnė

Nelaimė labai arti...

Varlių Virintos slėnyje gau-
su, tad šis gandralizdis lau-
kia grįžtančių gandrų. 

Autoriaus nuotr.   

Londone biologijos studijas baigiančiai Miglei Urbonavičiūtei 
senelių kaimas itin mielas. 

Česlovo Urbonavičiaus jaunystės svajonė išsipildė -  jis pasistatė 
namą Šližių kaime. 

Dainiaus Vizbaro sodyboje - jo 
tėčio, Anykščių kelių tarnybos 
inžinieriaus, sukurtas baublys, 
kuriame telpa 5 vyrai. 

užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiame 
Bronių KERNAGĮ dėl 
mamos mirties. 

Kavarsko M/B
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kampas

Apie meilę 

horoskopas
AVINAS. Jums gali tekti su kaž-

kuo kovoti, varžytis ar konkuruoti. 
Kiek įmanoma geriau atlikite užduo-
tis, kuo nuoširdžiau bendraukite, o jei 
reikia - peržiūrėkite tikslus. Imkitės 
svarbiausių dalykų.

JAUTIS. Nebus laiko  nuobo-
džiauti. Regis, jausite spaudimą iš 
reiklių žmonių, viršininkų. Galbūt 
teks taisyti kažkokius darbus, lopyti 
spragas, gilintis į naujoves.

DVYNIAI. Bus reikalinga gera 
nuovoka ir greita reakcija, kad atskir-
tumėte, kurie pasiūlymai verti dėme-
sio, o kurie tėra akių dūmimas. Net 
jei labai pavargsite, jus atgaivins ro-
mantiški lūkesčiai, mylimo žmogaus 
palaikymas bei dėmesys.

VĖŽYS. Rimtiems reikalams 
kenks emocinis nestabilumas. Ver-
čiau nepasikliaukite pirmu impulsu. 
Jeigu gerai atskiriate, kas jums drau-
gai, o kas priešai, problemų nekils. 

LIŪTAS. Galite tikėtis intensy-

vaus bendravimo telefonu ir kitaip. 
Galbūt turėsite reikalų su žiniasklai-
dos, pramogų verslo atstovais, visuo-
menės veikėjais. Regis, ir paflirtuoti 
neatsisakysite, juolab, kad dėmesį 
rodys gana įdomūs žmonės. 

MERGELĖ. Regis, atsakomybės 
bei pareigos jausmas vers jus įtemp-
tai dirbti. Diena turėtų būti produk-
tyvi, gal net pelninga. Tačiau vakaro 
pagundos gali gerokai suploninti pi-
niginę. Galbūt tai įvyks dėl vaikų ar 
mylimo žmogaus užgaidos.

SVARSTYKLĖS. Būsite jautrūs, 
nuotaikos banguos. Neišvengsite ne-
sklandumų. Vis dėlto po nemalonių 
konfliktų vakarą įmanomas palaimin-
gas susitaikymas. Pasistenkite būti 
atlaidūs, kilnūs ir situacija pagerės.

SKORPIONAS. Keista, laikas. 
Sunku bus suspėti atlikti įsipareigo-
jimus, gauti reikiamą informaciją. 
Arba tiesiog nuolat jausite mieguistu-
mą, silpnumą, energijos stoką.

ŠAULYS. Tikrai neatsisakysite 

susitikti su draugais, pažįstamais, da-
lyvauti renginyje ir pan. Tikriausiai 
pavyks dėl kažko svarbaus susitarti, 
atnaujinti draugystės ryšius. Tačiau 
tai gali reikšti papildomas išlaidas.

OŽIARAGIS. Dėl užimtumo, 
dalykinių planų arba, atvirkščiai, 
dėl jų nebuvimo, jūsų nenoro dirbti 
gali kilti konfliktų šeimoje. Pakan-
kamai dėmesio pasistenkite skirti 
ir artimiems žmonėms, o ne vien 
tiems, kurie kažkuo naudingi.

VANDENIS. Kitus mokydami tu-
rėtumėte jausti didesnę atsakomybę, 
nes nesate visažiniai ir galite suklai-
dinti jumis pasitikinčius asmenis. Ne-
bent jūs ir norite suklaidinti bei turėti 
iš to naudos. Tuomet savo pasieksite.

ŽUVYS. Plūksitės su finansiniais 
rūpesčiais arba teks spręsti svetimas 
problemas, psichologiškai ar kitaip 
į jas gilintis. Mylimam žmogui, 
vaikams gali prireikti finansinės ar 
psichologinės pagalbos - neatsiribo-
kite.

linas bITVINSkAS

Gražus būna filmo siužetas, 
kai vienas iš pagrindinių herojų 
praranda atmintį po kokių nors 
sukrėtimų arba įvykus kokiai 
nelaimei. Paprastai mylima-
sis ar mylimoji neriasi iš kai-
lio, kad užkariautų patekusįjį 
į nelaimę dar kartą. Žinoma, 
suprantame, kad taip būna tik 
knygose ar filmuose. Tačiau ir 
realybėje neseniai įvyko tokia 
pat istorija.

Amerikietė Džesika prarado 
atmintį dėl sunkios ligos, o jos 
mylimajam Ričiui teko iš naujo 
užkariauti jos širdį. Džesika ir 
jos mylimasis Ričis, su kuriuo 
ji bendravo jau 7 mėnesius, 
važiavo traukiniu, kai Džesiką 
ištiko net keli epilepsijos prie-
puoliai. Po šio įvykio Džesika 
visiškai prarado atmintį – ne-
prisiminė, kas ji tokia, nepaži-
no net ir savo tėvų, jau nekal-
bant apie Ričį.

Po šios tragedijos ji sutiko 
važiuoti namo su savo tėvais 
tik todėl, kad jie parodė jai 
bendras šeimos nuotraukas.

Džesika nenorėjo prisiimti 
ir Ričio, nes vienumoje su juo 
jausdavosi nejaukiai. Tik meilė 
ir rūpestis sugebėjo ją įtikinti, 
kad jie draugavo ir anksčiau. 
Ričis ją vesdavo pasivaikščio-
ti į tas vietas, kur jie mėgdavo 
nueiti, kartu pietavo, pasakojo 
jų meilės istoriją. 

Palaipsniui Džesika priprato 
prie naujo gyvenimo ir net įsi-
darbino. Tiesa, gydytojai įspėjo 
porą, kad nelaimė gali bet kada 
pasikartoti ir Džesika vėl gali 
netekti atminties. 

Taigi, kartais meilė vis dėlto 
nugali bet kokias kliūtis. 

 

Irena ANDRUkAITIENĖ

1990 m. kovo 11-oji nutrau-
kė penkiasdešimt metų trukusią 
mūsų šalies okupaciją ir grąžino 
nepriklausomybę. Su ja į mūsų gy-
venimą sugrįžo visos civilizuota-
me pasaulyje įprastos teisės. Tarp 
jų - ir teisė į laisvą žodį. Žodžio 
laisvę mums garantuoja Konsti-
tucija. Joje pasakyta: „Žmogus 
turi teisę turėti savo įsitikinimus 
ir juos laisvai reikšti. Žmogui ne-
turi būti kliudoma ieškoti, gauti 
ir skleisti informaciją bei idėjas“. 
Kons t i tuc i j a 
priimta 1992 
m. spalio 25 
d. Per dvide-
šimt penke-
rius metus jau 
buvo galima 
ne tik įsiskai-
tyti į cituotą 
Konstitucijos 
straipsnį, bet ir 
suprasti, kas jame pasakyta. Kaip 
yra iš tiesų?

Pasižvalgius po mūsų žiniasklai-
dą - kai kurias TV laidas, interne-
tinius portalus (o ypač komentato-
rių skiltis) darosi akivaizdu, kad 
minėtas Konstitucijos straipsnis 
daugelio viešojoje erdvėje besi-
reiškiančių anoniminių (ir ne tik) 
asmenų interpretuojamas itin savo-
tiškai, nes viešumoje jų paskleistos 
mintys toli gražu nepanašios nei į 
įsitikinimus, nei į idėjas nei į infor-
maciją. 

Vienareikšmiškai (ir iškreiptai) 
suprastas tik žodžių junginys „lais-
vai reikšti“. Iš to, koks purvynas 
ar neįsivaizduojamo įžeidinėjimo 
srautas pasipila žiniasklaidoje pa-
sirodžius kokiai nors aktualijai, 
dažniausiai apie viešą asmenį, aki-
vaizdu, kad nepailstantys viešosios 
erdvės dalyviai šio Konstitucijos 
straipsnio nėra perskaitę iki galo, 
nes būtų sužinoję, kad „laisvė 
reikšti“ nėra beribė. Ši laisvė nega-
li virsti galimybe be jokios atsako-
mybės skleisti šmeižtą apie asme-
nį, ji neturi kėsintis į kito žmogaus 

Žodžio laisvės keliai 
ir klystkeliai 

garbę, orumą, sveikatą.    
Suprantama, tai tėra tik teorinis 

pasvarstymas, nes neverta tikėtis, 
kad kas nors iš beraščių anonimi-
nių komentatorių būtų varginęsis 
skaityti Konstituciją, dažnas jos ir 
akyse, ko gero, nėra matęs. Galų 
gale žmogus gali būti Konstituci-
jos ir neskaitęs. Juk ne tik rašytinės 
normos formuoja mūsų santykį su 
aplinka, kuria bendravimo kultūrą. 
Yra toks subtilus dalykas kaip pri-
gimtinis padorumas, apibrėžiantis 
kiekvieno iš mūsų viešą laikyseną, 
parenkantis kiekvieną mūsų taria-
mą žodį ir atidžiai sekantis, kad ne-
peržengtume ribos, pažeidžiančios 
kito žmogaus emocinį saugumą, jo 
orumą.

Filosofas Imanuelis Kantas yra 
pasakęs: „Mano laisvė pasibaigia 

ten, kur praside-
da kito žmogaus 
laisvė“. Deja, 
anonimo vardu 
prisidengusiems 
komentatoriams 
tokios morali-
nės aukštumos 
nepasiekiamos, 
nes suderinti 
savo nuomonę 

(jeigu tokią turi) su elementaria 
pagarba kitam ne jų jėgoms. Todėl 
internetinė erdvė jau seniai virtusi 
dvokiančia kloaka, kur klesti tar-
puvarčių leksika, kur skleidžiama 
pagieža, neapykanta, kur atvirai 
tyčiojamasi iš žmogaus.

Nereikia manyti, kad komenta-
torių erdvę yra užėmusi tik nemok-
šų minia. Įsilieti į tokių primityvų 
tarpą, nusileisti iki jų lygio neven-
gia net ir aukštąjį išsilavinimą tu-
rintys žmonės. Dalyvauti tokiame 
purviname žaidime, pasirodo, yra 
priimtina pramoga net rimtas par-
eigas užimantiems asmenims – kad 
ir biudžetinių įstaigų vadovams 
ar valstybės tarnautojams. Noras 
įžeisti, įgelti, pasityčioti prisiden-
gus anonimo kauke, deja, yra sti-
presnis už viską. Chamizmas kol 
kas laimi. 

Didžiulę internetinės erdvės dalį 
jau seniai okupavo minties ir kal-
bos barbarai. Pasirodo, portalams 
jie labai naudingi. Internetinė ži-
niasklaida greitai pajuto, kad jo-
kių padorumo normų nepaisantys 
komentatorių „išsisakymai“, kurių 

turinys ir kalbinė raiška orientuoti į 
primityviausių skaitytojų poreikius, 
turi didelę paklausą. Papildomo ža-
vesio suteikia tai, kad tokiuose „iš-
sisakymuose“ 
į viešosios var-
tosenos rangą 
iškeltas pats že-
miausias leksi-
kos sluoksnis – 
necenzūriniai žodžiai, vulgarybės. 
Tokiu būdu tarpuvarčių leksika 
įteisinama, todėl vargano mentali-
teto skaitytojams komentarų tekstai 
tampa įkandami. Be to, tai paranku 
ir panašaus lygio komentatoriams, 
nes supaprastina komentarų kalbos 
raišką iki minimumo ir nereikia 
vargintis renkant žodį. 

Paklausa yra, auga apsilankymų 
skaičius, kyla skaitomumas, o tuo 
pačiu ir portalų konkurencingu-
mas. Tik kas su kuo konkuruoja? 
Blogas su dar blogesniu? Ir abu 
murkdosi tame pačiame bulvarinės 
žiniasklaidos liūne.

Apmaudu, kad beveik visi in-
ternetiniai portalai leidžia skleistis 
šiam žudančiam blogiui. Nuo jų 
neatsilieka ir kai kurie televizijos 
kanalai savo kontroversiškomis 
laidomis. Intelektualioji viešoji 
erdvė traukiasi, mažėja, nes ją vis 
labiau išstumia atgrasi anoniminė 
patyčių fiesta, todėl natūralu, kad 
auga žmonių 
nusivylimas ži-
niasklaida. Vi-
suomenėje jau 
senai sklando 
kokybiškos ži-
niasklaidos il-
gesys. Būtų pats 
laikas suprasti, 
kad pataika-
vimo prastam 
skoniui laikme-
tis baigėsi.  

 Kas turėtų 
imtis esmi-
nio perversmo 
šioje visuo-
menei gyvybiškai svarbioje sri-
tyje? Pasak vokiečių filosofo ir 
sociologo Jurgeno Habermaso, 
valstybė turėtų garantuoti „in-
telektualinės energijos apytaką 
viešojoje erdvėje, nes intelektua-
linės energijos išsekimas reiškia 
valstybės savidestrukciją“. Im-
peratyvi nuostata. Mintis, skirta 

pamąstymui: kas valstybėje tu-
rėtų rūpintis, kad viešoji erdvė 
atliktų tikrąją savo misiją - taptų 
polilogo arena, tarnaujančia ben-
druomeniškumo stiprėjimui, pi-
lietinės visuomenės brandai. Kol 
kas jokių poslinkių ar bent ženklų 
nesimato. Ši problema dar laukia 
savo eilės, užleisdama vietą ini-
ciatyvoms „iš apačios“.

Apie interneto higieną pirmasis 
prabilo portalas 15min. Praėjusiais 

metais, sek-
damas Vakarų 
ž in i a sk la idos 
pavyzdžiu, por-
talas pasirinko 
vertybinį kelią 

– vardan pagarbos skaitytojams ir 
siužetų veikėjams, atsisakė ano-
niminių komentarų. Pagal portalo 
atliktus tyrimus, du trečdaliai skai-
tytojų tam pritarė, nes daugumai, 
pasirodo, visgi rūpi kokybiška in-
ternetinė erdvė, pagarba žmogui, 
kitai nuomonei. Žmonės pasiilgo 
šviesios minties, švarios kalbos. 
Portalas džiaugėsi, kad ženkliai 
padaugėjo registruotų skaitytojų. 
Vadinasi, žmonės patikėjo, kad in-
ternetas gali būti kitoks, nekeliantis 
grėsmės, diskomforto ar pasibjau-
rėjimo, kad jis gali tapti korektiška 
nuomonių keitimosi vieta, patrau-
klia diskusine erdve, bendraminčių 
sambūriu.

Portalas 15min pakvietė keistis 
ir kitus. Kiek žiniasklaidos pasuko  
interneto higienos keliu, šiandien 
galima spręsti portaluose pavar-
čius komentarų skiltis. Aišku, ne-
reikia tikėtis, kad geltonoji spauda 
visai išnyktų. Ji išliks ir toliau, tik 

laikui bėgant tu-
rėtų susitraukti 
iki minimumo 
ir atsidurti skai-
tymo lauko par-
ibiuose, kur jai 
ir priklauso būti. 
Tai tik laiko 
klausimas, kada 
viešoji erdvė 
apsivalys.

Žiniasklaidos 
priemonės, norė-
damos išlaikyti 
dominuojančias 
pozicijas, turės 
siekti aukštų 

standartų, anksčiau ar vėliau  ver-
tybes teks pervertinti. Kokybiniai 
visuomenės gyvenimo pokyčiai ir 
augantys jos dvasiniai, intelekti-
niai poreikiai privers žiniasklaidą 
kardinaliai keisti požiūrį į savo 
misiją. Ateis apsisprendimo me-
tas. Paprastai laimi tie, kas būna 
pirmieji. 

...Nereikia manyti, kad 
komentatorių erdvę yra už-
ėmusi tik nemokšų minia. 
Įsilieti į tokių primityvų 
tarpą, nusileisti iki jų lygio 
nevengia net ir aukštąjį išsi-
lavinimą turintys žmonės...

...Papildomo žavesio su-
teikia tai, kad tokiuose „iš-
sisakymuose“ į viešosios 
vartosenos rangą iškeltas 
pats žemiausias leksikos 
sluoksnis – necenzūriniai 
žodžiai, vulgarybės. Tokiu 
būdu tarpuvarčių leksika 
įteisinama, todėl vargano 
mentaliteto skaitytojams 
komentarų tekstai tampa 
įkandami...

...Tik kas su kuo konku-
ruoja? Blogas su dar blo-
gesniu?.. 
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ją 045*898 Pakvietimas į TV studiją 041*003 Pakvietimas į TV studiją 043*830 Pakvietimas 
į TV studiją

parduoda

gimė

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.

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

Tel. (8-622) 09326.

Kita

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

Tel. (8-650) 35778.

UAB “BIOFABRIKAS”, esantis 
Ukmergėje, - pašarinius grūdus. 

Tel. (8-686) 11232.

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 pageidau-
jant išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Miškininkystės įmonė brangiai 
įvairų mišką su žeme arba biržes 
išsikirsti. Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-687) 23618.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-686) 86702.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-646) 17715.

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

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

Gyvuliai

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

Tel. (8-609) 00890.

Brangiai visoje Lietuvoje gal-
vijus: karves, jaučius, telyčias. 
Atsiskaito vietoje. Veža į užsienį. 

Tel. (8-662) 50592.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-608) 01085.

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

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

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

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

Nuolat 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.

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.

Nebrangiai - beržines, juodalks-
nio malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Lašų ŽŪB - šienainį rulonuose. 
Tel. (8-682) 47854.

Brangiai perka, nuomojasi žemės 
ūkio paskirties žemę Anykščių, 
Kurklių, Skiemonių, 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.

Paslaugos

Sąžiningas, mandagus meistras 
profesionaliai ir greitai taiso skal-
bimo mašinas, indaploves, viry-
kles bei kitą techniką. Važiuoja į 
rajonus, suteikia garantiją. 

Tel. (8-658) 05546.

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. Reikalingas statybininkas - pagalbininkas. 
Tel. (8-676) 13738.

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.

Gaminame paminklus, antka-
pius, tvoreles. Kalame raides, 
portretus, kryžius. Atliekame indi-
vidualius užsakymus.

Šepetiškio k.  Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

siūlo darbą

Anykščių mieste
Juozas BALAIŠIS, gimęs 1929 m., mirė 2017-03-08
Stanislava SELICKIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 2017-03-09        
Anykščių sen.
Rimantas STALNIONIS, gimęs 1954 m., mirė 2017-03-09
Filanija SAROKIENĖ, gimusi 1949 m., mirė 2017-03-07
Romas NORVILAITIS, gimęs 1955 m., mirė 2017-03-12
Kavarsko sen.
Stefanija KERNAGIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 2017-03-09

Gabija BARTUSEVIČIŪTĖ, 
gimusi 2017-03-06

„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. kovo 14 d.IŠ ARTI

anekdotas
kovo 14-17 pilnatis.
mėnulis

šiandien

kovo 15 d.

kovo 16 d.

kovo 17 d.

Matilda, Darmantas, Kari-
gailė.

vardadieniai

Klemensas, Lukrecija, Tautas, 
Tautgintė, Lionginas, Tautginė, 
Raigardas.

Julijonas, Vaidotas, Norvaldė, 
Henrika, Norvilė.

Gerda, Patrikas, Gentvila, Varū-
na, Gertrūda, Gendvilas, Vita.

oras

0

+7

redaktorei nežinantNNN

MOZAIKA sprintas

Artėja pirmieji 2017 m. šauktinių išvykimai į dalinius
Minint Kovo 11-ąją - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną ir dar kartą prisimenant konstitucinę teisę ir pareigą ginti Tėvynę, Lietuvos 

kariuomenė kviečia savanoriškai prisijungti prie 9 mėn. trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių jaunuolių.
Pirmieji 2017 metų šaukimo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą pradės 2017 m. balandžio viduryje, paskutinieji 

– gruodžio pradžioje. Dalis jų devynių mėnesių tarnybą pradės Mokomajame pulke, kur tarnaus 2 mėnesius, o kitus 7 tarnybą tęs priskirtame 
dalinyje; kita dalis – visus tarnybos mėnesius tarnaus priskirtame kariuomenės dalinyje. 

Visi norintys savanoriškai atlikti karo tarnybą ir toliau laukiami. Savo noru užsirašiusieji gali rinktis norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios 
datą ir gauti 30 proc. didesnes išmokas, t.y. galimybė tarnybos metu sukaupti daugiau nei 3000 €. O patekus į šaukiamųjų sąrašus, karo prie-
volininkai gali pateikti prašymą dėl pirmumo atlikti tarnybą ir tokiu atveju ši išmoka didėja 15 proc., t.y. labai gerai įvertinus tarnybą išmokos 
suma siekia virš 2800 €.

Priėmimą į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, karius savanorius, jaunesniųjų karininkų vadų ir parengtojo 
rezervo mokymus, dokumentų administravimą ir konsultavimą vykdo regioniniai karo prievolės ir komplektavimo skyriai bei poskyriai. Visų 
regioninių karo prievolės ir komplektavimo skyrių ir poskyrių kontaktus galima rasti interneto svetainėje: http://www.karys.lt/kontaktai.html

Karo prievolininkų patogumui, regioniniai karo prievolės ir komplektavimo skyriai ir poskyriai dirba pirmadieniais–ketvirtadieniais  nuo 08.00 
iki 19.00 val., o penktadieniais  - nuo 08.00 iki 17.45 valandos.

Taip pat visą informaciją apie tarnybą Lietuvos kariuomenėje galite gauti paskambinę nemokama konsultavimo linija 8 800 12340.

Krepšinis. Šeštadienį ,,Nykščio 
namų“ arenoje buvo sužaistos pa-
skutinės Anykščių rajono krepšinio 
pirmenybių rungtynės. Kovoje dėl 
trečiosios vietos „Taifūnas“ (T.Jodelis 
20, L.Širmenis 16, E.Sriubas 15 tšk.) 
83:69 įveikė KKSC (D.Radžiūnas 
22, I.Raščius 20, G.Asačiovas 14 
tšk.) komandą, o turnyro nugalė-
tojais tapo „Svėdasai“ ( P.Kiaušas 
21, P.Martinonis 12, M.Trumpickas 
11 tšk.) 66-44 nugalėję „Švieti-
mą“ (R.Šližys 23, G.Krivickas 9, 
P.Leonavičius 5 tšk.).  Tritaškių me-
timo konkurse ,,Snaiperis-2017″ 
triumfavo T. Jodelis, finale įveikęs 
KKSC komandos atstovą A. Butkį. 
,,Oro karaliaus-2017″ varžybų nuga-
lėtoju pripažintas B. Urbonavičius.
Visų turnyre dalyvavusių komandų 
vadovai išrinko ir simbolinį turny-
ro penketą, kuriame įrašyti G. Asa-
čiovas, P. Martinonis, T. Jodelis, G. 
Šniauštas, R. Šližys.

Imtynės. Kovo 11 dieną į Troškū-
nų Kazio Inčiūros gimnaziją suvažia-
vo per 160 imtynininkų iš keliolikos 
Lietuvos miestų bei svečiai iš Liepo-
jos (Latvija). Vyko tradicinis tarptau-
tinis XXVI – asis imtynių turnyras, 
skirtas pirmajam Troškūnų imtynių 
treneriui Ričardui Deksniui atminti. 
Anykščių krašto imtynininkai iško-
vojo 18 medalių. Šešias turnyro nu-
galėtojų taures laimėjo viešintiškiai 
Valius (36 kg), Vidmantė (48 kg), 
Anelė (55 kg) Kavaliauskai, troškū-
nietės sesės Rimgailė (65 kg) ir Greta 
(+65 kg) Čeponytės ir kavarskietė 
Vitautė Tamašauskaitė (27 kg). Sida-
bro medalius savo svorio kategorijose 
laimėjo Vestina Navikaitė, Viktorija 
Buinauskaitė, Mangirdas Brazdžiū-
nas, Nojus Pupkis, Evaldas Žibutis, 
Deimantas Žvikas. Bronzą laimėjo 
Gabija Inčiūraitė, Jolita Ivanauskaitė, 
Daiva Tamašauskaitė, Mantas Vilys, 
Tadas Kusta, Kipras Gvozdas.

Taurė. Kupiškyje Kovo 11-osios 
Akto signataro Leono Apšegos taurę 
šachmatų varžybose iškovojo anykš-
tėnė Skaivė Meškauskienė. Šaškinin-
kų turnyre anykštėnas Valdas Veršulis 
užėmė antrąją vietą. 

Reikalavimas pretendentams į 
kandidatus surinkti po 1000 pa-
rašų sukėlė nepatogumų patiems 
politikams, rinkėjams ir net... ku-
nigams.

Balandžio 23-osios naujiems 
Seimo rinkimams Anykščių-Pa-
nevėžio apygardoje registravosi 
14 pretendentų į kandidatus. Kie-
kvienas iš jų gavo prašų rinkimų 
lapus ir išėjo į „trasą“. Aišku, jog 
medžioti parašus atokiuose vien-
kiemiuose ar mažose gyvenvietėse 
yra keblu, nedaug rinkėjų ir per 

visą dieną ten sužvejosi – „derlin-
giausios“ vietos yra Anykščių dau-
giabučiai, užeini į vieną laiptinę 
-  dešimtys parašų jau tavo. Bet čia 
tik teorija... „Derlingose“ vietose 
gyvenančius žmones politikai iš-
vargino, liaudiškai tariant „užkni-
so“, mat pas daugelį rinkėjų net ir 
to paties kandidato atstovai užėjo 
ne po kartą. Ne visi juk veiksmus 
idealiai sukoordinuoja. Įprastu 
garsu laiptinėse tapo panašiai toks 
kreipinys: „Von! Nieko iš manęs 
negausi!“

Kalbama, kad politikų „blūdi-
jimas“ po butus sutapo su kunigų 
kalėdojimo laikotarpiu. Skambutis 
į duris. „Von! Nieko iš manęs ne-
gausi!”, - ir  išraudęs kunigas trau-
kiasi atbulas nuo duris pravėrusios 
agresyvios rinkėjos, kuri pernai 
tuo pat metu buvo paprasta religin-
ga moteriškaitė.

 „Taigi čia kunigėlis“, – diplo-
matiškai aiškina vargoninkas. 
„Von! Vis tiek nepasirašysiu!”, – 
šaukia rinkėja ir nei žegnojimas, 
nei švęstas vanduo negelbėja.  

Klebonas į rinkimus neis... 

Įsiutęs vyrukas įbėga į ginklų par-
duotuvę. Akys išsprogusios, iš burnos 
drimba putos:

– Duokite man šautuvą!!! Grei-
tai!!!

– O kam jums šautuvas?
– Ta!!! Karvė!!! Uošvienė!!!
– Pirmiausiai nusiraminkite. Gal 

norite kavos?
– Greičiau duokite šautuvą!!! Aš 

užmokėsiu!!! Arrrgh!!!
– Pirmiausiai nusiraminkite, nes to-

kioje būsenoje jūs į ją nepataikysite.

***

Kažkada gyveno bakterijos. Pra-
džioje jos buvo primityvios, tačiau 
vystėsi, vystėsi, kol atsirado žmonės. 
Žmonės sugalvojo kompiuterius, ku-
riuos patobulino iki dirbtinio intelek-
to. Tas iš pradžių buvo lėtas, tačiau il-
gainiui ištobulėjo ir išstūmė iš žemės 
visą gyvybę. Tačiau elektroniam inte-
lektui reikėjo labai daug energijos, tad 
jis sukūrė mikroorganizmus – bakte-
rijas, kurios buvo labai ekonomiškos. 
Pradžioje jos buvo primityvios…

***

Paskaita karo mokykloje. Majoras 
aiškina apie šarvuočius:

– Maksimalus šarvuočio kulkos-
vaidžio vertikalaus pakėlimo kampas 
yra 30 laipsnių.

– O kokių laipsnių, Celsijaus ar Fa-
renheito? – klausia iš auditorijos.

– Farenheito.
Auditorijoje pasigirsta juokas.
– Juokauju, - pasitaiso majoras. – 

Aišku, kad Celsijaus.

***

Važiuoja tėvas su sūnumi automo-
biliu. Sūnus, aštuoniolikmetis, tik ką 
teises gavęs:

– Na, tėvai, ar gerai moku vairuot?
– Matei tą, šaligatviu einančią, 

šviesiaplaukę merginą trumpa mėly-
na suknele, milžinišku biustu?

– Ką? Ne, kur?..
– Tai va, sūnau, nemoki tu dar vai-

ruot.

Latvijoje renkami parašai už 
eutanazijos įteisinimą

Latvijos visuomeninių iniciatyvų 
portale „Manabalss.lv“ prasidėjo para-
šų rinkimas už eutanazijos legalizavi-
mą, o šios iniciatyvos autorius Pėteris 
Bukas sako, kad galimybė oriai pasi-
traukti iš gyvenimo yra būtina nepagy-
domai sergantiems pacientams.

Jo nuomone, eutanazija yra būti-
nas nepakeliamą skausmą kenčian-
tiems neišgydomiems ligoniams ir 
sąmonės neturintiems pacientams, 
kurie niekada jos neatgaus. Ji suteikia 
žmogui galimybę oriai užbaigti savo 
gyvenimą, netampant našta sau ir ki-
tiems, sako P.Bukas. Jis pažymi, kad 
eutanazija turi būti pagrįsta gydytojų 
diagnoze ir asmeniniu pasirinkimu. Ji 
taip pat galėtų būti įvykdyta prašant 
paciento artimiesiems, jeigu paci-
entas yra netekęs sąmonės ir nėra 
vilčių, kad jis atsibus iš komos. Ini-
ciatyvos autorius nurodo, kad aktyvi 
savanoriška eutanazija yra leidžiama 
tokiose Europos valstybėse kaip Bel-
gija, Liuksemburgas ir Nyderlandai, 
o eutanazija padedant gydytojui yra 

legali Šveicarijoje ir kai kuriose JAV 
valstijose. Eutanazijos legalizavimo 
Latvijoje klausimas vėl tapo aktualus 
prieš metus, kai žmonės paaukojo 
visą būtiną 10 tūkst. eurų sumą ne-
pagydomam ligoniui Viesturui Bun-
džai, kad jam būtų atlikta eutanazija 
Šveicarijoje.

Sveikatos apsaugos ministerija tuo-
met pareiškė, kad eutanazijos legaliza-
vimo jos darbotvarkėje nėra, o tuome-
tinis ministras Guntis Belevičius sakė, 
kad Latvija tam dar nepasirengusi. 
Medikų pozicija eutanazijos klausi-
mu taip pat nėra vieninga. Garsus re-
animatologas Pėteris Kliava palaiko 
eutanaziją, nes mano, kad žmogus turi 
turėti teisę nekęsti kančių iki pat mir-
ties. Tačiau eutanazijos klausimą turi 
spręsti profesionalai, o ne visuomenė, 
teigia gydytojas.

Latvijos onkologijos centro gydy-
toja psichologė Maija Karklinia (Maja 
Karklinia) eutanazijai nepritaria, nes 
mano, kad šiuo metu Latvijos visuo-
menė nei moraliai, nei materialiai, nei 
teisiškai tam dar nepasirengusi. Gydy-
tojos įsitikinimu, šiuolaikinė medicina 
gali 100-u proc. pašalinti skausmą, o 

nepagydomų ligonių slauga Latvijoje 
yra aukšto lygio – tik klausimas, ar vi-
siems ji prieinama.

Tačiau teisininkė medicinos teisės 
ekspertė Solvita Olsena mano, kad 
kenčiančių nepagydomų ligonių padė-
tis Latvijoje katastrofiška, nes paliaty-
vinė pagalba žmonėms neprieinama, 
jeigu jie neturi pinigų. „Slaugos, kurią 
mums siūlo valstybės sąskaita, negaliu 
vadinti paliatyvine pagalba“, – sakė ji.

“Facebook” įkūrėjas su žmona 
laukiasi antro vaiko

Socialinio tinklo “Facebook” įkū-
rėjas Markas Cukerbergas (Mark 
Zuckerberg) su žmona Priscila Čan 
(Priscilla Chan) laukiasi antrojo vaiko, 
praneša naujienų agentūra AP.

Savo “Facebook” paskyroje M. Cu-
kerbergas pranešė, kad žmona laukia-
si dukrelės. Pora jau augina vienerių 
metų dukterį. Socialinio tinklo įkūrėjas 
rašė esąs laimingas, kad pirmoji duktė 
Maks (Max) turės seserį.

Pats M. Cukerbergas užaugo su 
trimis seserimis, kurios įpratino vyrą 
mokytis iš protingų ir stiprių moterų. 
Anot vyro, jo žmona taip pat augo su 
dviem seserimis.  M. Cukerbergas ir P. 
Čan teigia negalį sulaukti, kol kūdikis 
išvys pasaulį, ir jie iš visų jėgų stengsis 
užauginti dar vieną stiprią moterį. 


