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Kompensacijos
prašyti galima ir
už stulpus...

Pasiūlymas. Anykščiuose, Troškūnų gatvėje, Turto bankas už 34
300 Eur pardavinėja pastatą – slėptuvę. „Pastatas – slėptuvė yra įgilintas
į žemę. Sienos – gelžbetonio blokų.
Du įėjimai – iš lauko ir iš greta esančio administracinio pastato“, - apie
objektą skelbiama internete. Ši slėptuvė sovietmečiu buvo skirta slėptis
iškilus atominio karo grėsmei.
Apsauga. Anykščiuose, prie kelio į Rubikius, Anykščių regioninio
parko direkcija kartu su Jono Biliūno gimnazijos moksleiviais įrengė
apsauginę tvorelę, kurios pagalba
migruojančių varliagyvių srautas
nukreipiamas nuo kelio. Pernai ši
150 metrų ilgio tvorelė nuo žūties
po mašinų ratais išgelbėjo per 200
varlių, rupūžių bei tritonų.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Žemės – prekė, kuri liks paklausi

Lašinių
gyventojai
vis dar
valgo
lašinius...

Žilvinas
AUGUSTINAVIČIUS, ūkininkas: „Išmokos
skirtos tiems, kas vykdo gamybą, kaip pajamų palaikymo
priemonė.“

2 psl.
šiupinys

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

5 psl.

3 psl.

Lengvatos už šildymą panaikinimo
robertas.a@anyksta.lt
laukiama su nerimu
Robertas Aleksiejūnas

Seimas nutarė, kad lengvatinis pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas centralizuotai šilumai galios tik
iki šių metų gegužės 31-osios. Siekdamas sušvelninti PVM lengvatos panaikinimo pasekmes socialiai remtiniems žmonėms, Seimas svarstys kompensacijų už šildymą mokėjimo tvarkos pakeitimą.
„Anykštos“ pašnekovai sako, kad bet kuriuo atveju lengvatos už šildymą panaikinimas turės ir neigiamų
pasekmių – Anykščių rajono savivaldybė patirs finansinį smūgį, be to, išaugs gaunančių kompensacijas už
šildymą gyventojų skaičius.

Kryžius. Kovo 25 – 26 dienomis
Anykščių šv.Mato bažnyčioje tikintieji turės galimybę pasimelsti prie
visą mėnesį iš parapijos į parapiją, iš
rankų į rankas keliaujančio kryžiaus.
Maras. Praėjusią savaitę Traupio,
Troškūnų ir Kavarsko seniūnijų miškuose rasta 20 šernų gaišenų. Šernai
sirgo afrikiniu kiaulių maru.

Mero pavaduotojas Sigutis
Obelevičius sako, kad jį pribloškė pareiškimas, kad kompensacijų už šildymą gavėjais
turės pasirūpinti savivaldybės.

UAB „Anykščių šiluma” direktorius Virgilijus Vaičiulis
prognozuoja, kad panaikinus lengvatas šildymui, gali
išaugti skolininkų gretos.

Prekyba. Anykščiuose, uždaryta
AB „Kaišiadorių paukštynas“ firminė parduotuvė. Anot bendrovės
atstovų, parduotuvė uždaryta dėl sumažėjusių pardavimų.

Anykštėnė Marijona Fergizienė sako, kad daugiabučio,
kuriame ji gyvena, gyventojams esą visai vienodai, kiek
mokėti už šilumą.

Siekius vadina „ciniškais“
„Anykščiams taip sunkiai pavyko
sumažinti tą šilumos kainą iki tokios jau padoresnės... Ir vėl. Antras
dalykas, mane šiek tiek pribloškė
pono Karbauskio pasisakymas, kad
išaugus kompensacijų už šildymą
gavėjų skaičiui, tai bus savivaldybių
reikalas. Dar taip ciniškai nebūdavo.
Kiek buvo Vyriausybių, jei kildavo
minimalus atlyginimas ar didėdavo
socialinės išlaidos, tai tie pinigai būdavo „įdedami“ į savivaldybių biudžetus.
Savivaldybei tai bus dvigubas finansinis smūgis. Mes planavome,
kad šiais metais dar mažės išlaidos
biudžetinių įstaigų šildymui. O jos
nemažės, jau reikės perskaičiuoti
biudžetą. Ir sunku pasakyti, kiek
atsiras tų naujų kompensacijų už
šildymą gavėjų. Tos išlaidos nebuvo
numatytos rajono biudžete.
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Teismas spręs, ar kryžius
Robertas Aleksiejūnas
neturi savininkų robertas.a@anyksta.lt

Kontrolė. Panevėžio teritorinės
ligonių kasos konstatavo, kad stacionarinių slaugos ir palaikomojo
gydymo paslaugų teikimas visą parą
Anykščių ligonės Troškūnų padalinyje yra neužtikrinamas.

Anykščių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą,
kad šis pripažintų Kavarske stovintį aukščiausią betoninį kryžių
Lietuvoje bešeimininkiu turtu ir dėl to, kad jis būtų perduotas
savivaldybės nuosavybėn.

Sugrįžimas. Šiandien Anykščių
kultūros centro antrojo aukšto galerijoje bus atidaryta buvusio rajono
mero patarėjo Kęstučio Indriūno retrospektyvinė kūrybos paroda „Nuo
senos pastelės iki naujos grafikos“.
Olimpiada. Paėjusią savaitę
Antano Baranausko pagrindinėje
mokykloje vyko Lietuvių kalbos
ir literatūros olimpiada Lietuvos ir
užsienio lietuviškųjų mokyklų mokiniams. Joje dalyvavo daugiau nei
150 mokinių iš Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos ir Vokietijos.

20 metrų aukščio betoninis kryžius pastatytas už Pranciškaus
Kalibato paaukotas lėšas. Manoma, kad iš viso savo gimtojo
krašto plėtrai P. Kalibatas skyrė apie 0,5 mln. litų asmeninių
lėšų.

Buvusi Kavarsko seniūnijos
seniūno pavaduotoja Elena
Kalibatienė sakė, kad visada
atsiranda kavarskiečių, kurie
sutvarko betoninio kryžiaus
aplinką.

Pasak savivaldybės Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus specialistų, iki
šiol šis kryžius į savivaldybės apskaitą įtrauktas nebuvo. Kryžių norima
tvarkyti, todėl jį ir siekiama perimti
savivaldybės nuosavybėn. Anykščių
rajono savivaldybė iki šių metų spalio 20 dienos dar lauks asmenų, kurie
į kryžių gali turėti turtinių teisių.
Buvusi Kavarsko seniūnijos seniūno pavaduotoja Elena Kalibatienė
„Anykštai“ sakė, kad iki šiol nekildavo jokių problemų, kad betoninis
Kavarsko kryžius neturi šeimininko.
„Kryžius buvo kaip ir bažnyčios.
O dėl jo priežiūros susitardavome su
kavarskiečiais, aplinką aptvarkydavo“, - sakė E. Kalibatienė, pridurdama, kad girdėjusi apie siekius kryžių
renovuoti.
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Atidaryta nauja dantų klinika

Atleis. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmadienį pateikė Seimui siūlymą atleisti atsistatydinantį Aukščiausiojo Teismo teisėją Viktorą Aiduką,
figūruojantį tyrime dėl galimos korupcijos teismui nagrinėjant Darbo
partijos bylą. 63 metų V.Aidukas atsistatydinimo pareiškimą Aukščiausiojo Teismo pirmininkui Rimvydui
Norkui įteikė prieš pusantros savaitės.

Šeštadienį įvyko naujos odontologijos klinikos Anykščiuose
„Teradenta“ atidarymas.
Buvusio Žemės ūkio banko pastate įkurta „Teradenta“ odontologijos klinika yra vienintelė ne tik
Anykščiuose, bet ir visoje Utenos
apskrityje, turinti 3D rentgeno aparatą. Šiuo moderniu diagnostikos
aparatu galima ne tik labai tiksliai
diagnozuoti dantų ir žandikaulių
ligas, bet ir virtualiai suplanuoti
visą gydymą. Virtualiai įvertinus
paciento tyrimą ir tiksliai suplanavus gydymą, maksimaliai sumažėja
komplikacijų tikimybė. Klinikoje
taip pat yra panoraminis rentgeno
aparatas. Šis tyrimas naudojamas
norint įvertinti bendrą dantų ir žandikaulių būklę.
„Klinikoje taip pat turime mikroskopą, kuriuo atliekamas dantų
šaknų kanalų pergydymas. Dažnai pacientams reikalingas dantų

kanalų pergydymas, dėl esančio
uždegimo, lūžusio instrumento
ar anksčiau nekokybiškai atlikto
kanalų gydymo. Mikroskopas bei
aukšta gydytojo kvalifikacija leidžia pasiekti maksimalų rezultatą.
Klinika teikia visas odontologines
paslaugas, pradedant nuo karieso,
dantų kanalų gydymo, iki sudėtingų chirurginių procedūrų. Klinikoje dirbantys gydytojai odontologai
specialistai ne tik patars, kokį gydymą geriausia taikyti esant tam
tikrai situacijai, bet ir labai kruopščiai ir kokybiškai atliks savo darbą.“ – apie savo kliniką kalbėjo jos
direktorė Karolė Kugienė.
Klinikos atidaryme dalyvavo
Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis, Anykščių rajono ligoninės
vyriausiasis gydytojas Dalis Vaigi-

Karolės Kugienės (centre su vyru Rimvydu) klinikos „Teradenta“ atidaryme dalyvavo garbūs svečiai.
Karolės ir Rimvydo KUGIŲ archyvo nuotrauka
nas, gydytojas Gintautas Kėkštas,
kunigas Simas Maksvytis.
Beje, į šią kliniką galima regis-

truotis ir nemokamai konsultacijai
(8-673 06260).
-ANYKŠTA

Kompensacijos prašyti galima ir už stulpus...
Lietuvos aukščiausiasis teismas (LAT) priėmė nutartį, turėsiančią įtakos ne vieno žemės savininko interesams. Nutartis atveria
kelią žemės savininkams, kurių žemėje stovi elektros stulpai ar
pastotės, už tai reikalauti piniginės kompensacijos.
Portale lrytas.lt advokatė Inga
Pališkienė rašė: „Teismo nutartis
pakeis iki šiol galiojusią praktiką, kai žemės savininkams nebuvo atlyginama už tai, kad jų
privačiuose žemės sklypuose yra
pastatyti ir AB Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) eksploatuojami elektros įrenginiai“.
Advokatė pristatė LAT nagrinėtą bylą, kurioje žemės savininkas iš ESO prašė priteisti
kompensaciją už tai, kad jo žemėje yra pastatyta 19 ESO priklausančių elektros perdavimo
linijos stulpų ir elektros pastotė.
Dėl to ieškovas negali naudotis

0,199 ha žemės plotu, o ir jo
teigimu, ESO darbuotojai atvažiuodami ne kartą sunaikino
ten pasėtas žemės ūkio kultūras.
Todėl žemės savininkas patiria
nuostolius.
LAT nusprendė, kad ieškovas
turi teisę gauti piniginę kompensaciją, kurios dydį turi nustatyti
teismas.
„Nors dėl konkretaus kompensacijos dydžio nustatymo byla
grąžinta nagrinėti apeliacinės
instancijos teismui, tačiau minėtos nutarties pagrindu kiti žemės
savininkai galės reikalauti kompensacijų už patiriamus nuosto-

lius dėl žemėje pastatytų elektros tinklų“, - rašoma lrytas.lt.
„Atsižvelgiant į Lietuvos aukščiausiojo teismo išaiškinimą,
kompensacijos galės reikalauti
visi privačios žemės savininkai,
patiriantys nepatogumų dėl to,
kad jų žeme naudojasi ESO savo
elektros įrenginiams, įrengtiems
žemės sklype, eksploatuoti. Asmuo neturi būti ūkininkas, kad
galėtų prašyti kompensacijos.
Užtenka vien fakto, kad asmens
žemės sklype yra elektros įrenginiai ar jų apsaugos zonos ir savininkas dėl to patiria tam tikrų
nepatogumų (sumažėja sklypo
vertė, negalima statyti statinių,
auginti augalų ir pan.). Tačiau
konkrečių patiriamų nuostolių
įrodyti nereikia, kompensacijos
dydį nustato teismas. Teismas
taip pat atkreipė dėmesį, jog

Anykščių rajone grąžinta
beveik 3 milijonai pakuočių
Pernai pradėjus veikti užstato sistemai Anykščių rajono vartotojai pridavė beveik 3 milijonus gėrimų pakuočių – per 2 milijonus
plastiko buteliukų, per 818 tūkstančių metalinių skardinių ir daugiau nei 63 tūkstančius stiklo buteliukų.
Vidutiniškai vienas Anykščių
gyventojas per metus grąžino 113
taros vienetų. Viešosios įstaigos
„Užstato sistemos administratorius“ (USAD) duomenimis, per
metus šalies gyventojai į ją grąžino per 455 milijonus vienkartinių gėrimų pakuočių. Tai sudaro

beveik 18 tūkstančių tonų atliekų
– tiek, kiek vidutiniškai sveria
9000 lengvųjų automobilių.
Šalies mastu daugiausiai pakuočių grąžino Vilniaus gyventojai.
Atsižvelgus į miestų ir rajonų
gyventojų skaičių, aktyviausiai

pakuotės grąžintos Palangos
miesto, Neringos, Šiaulių, Alytaus miesto ir Druskininkų savivaldybėse.
„Remdamiesi kitų šalių patirtimi planavome, kad per pirmuosius metus surinksime ir sutvarkysime apie 60 proc. į rinką
išleidžiamų skardinių ir butelių.
Tačiau pasiekti rezultatai pranoko
visus lūkesčius – į sistemą grąžinta daugiau nei 75 proc. į rinką
išleistų pakuočių. Akivaizdu, kad
visuomenė yra pribrendusi rūpin-

Temidės svarstyklės

das. Sulaužius pakabinamą ūkinio
pastato durų spyną, pavogta viduje buvę trimeris ALKO, du vyriški dviračiai, du grėbliai, kastuvas
ir kirvis. Padaryta turtinė žala už
698 eurus.
Apiplėšimai. 2017-03-19 gautas moters (g. 1975 m.) pareiškimas, kad 2017-03-19, apie 8.00
val., Svėdasų J. Tumo-Vaižganto
gatvėje, aikštelėje prie kavinės
PAS GEDĄ, pastebėjo, jog išdaužtas automobilio VW PAS-

SAT dešinės pusės durelių stiklas
ir iš automobilio pavogta automagnetola PIONIER ir vyriškas
rankinis laikrodis. Padaryta žala
yra 110 eurų. 2017-03-19 gautas
moters (g. 1965 m.) pareiškimas,
kad 2017-03-19, apie 10.00 val.,
Anykščių Ažupiečių gatvėje pastebėjo, jog išdaužtas automobilio
AUDI A6, dešinių priekinių durelių stiklas ir iš automobilio pavogta automagnetola KENWOOD
KDC W6141U.

Vagystė. 2017-03-18, apie
12.30 val., vyras (g. 1960 m.)
atvykęs prie jam priklausančio
namo Troškūnuose,
Vilniaus
gatvėje, rado išdaužtus dviejų
namo langų stiklus. Įsibrovus į
namą pavogta šaldytuvo kompresorius, PHILIPS radijo imtuvas,
lygintuvas, elektrinis virdulys, 22
cm įstrižainės televizorius, ple-

spektras

kompensacijai priteisti nesvarbu, kada savininkas įgijo žemę ir
kada joje buvo pastatyti elektros
įrenginiai“, - konstatavo advokatė I. Pališkienė.
„Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartis leidžia spręsti, kad
šiuo atveju vienokio ar kitokio
dydžio kompensacija turi būti
priteista. Todėl galima prognozuoti, kad teismuose tikrai atsiras nemažai bylų, kuriose žemės
savininkai prašys kompensacijos
iš ESO už jų sklypuose esančius
elektros įrenginius, nes didelė
dalis elektros įrenginių privačiuose sklypuose yra pastatyta
seniai, be jokių atskirų susitarimų su savininkais ir už naudojimąsi privačia žeme daugeliu
atvejų šiandien nėra kompensuojama“, - rašė advokatė.
- ANYKŠTA

tis savo aplinka,“ – sakė Gintaras
Varnas, USAD generalinis direktorius.
Vartotojai labai greitai išmoko
ir įprato naudotis sistema – jau
po pirmų kelių sistemos veikimo
mėnesių pakuočių surinkimas nusistovėjo ties 85 – 90 proc. riba. Be
to, gyventojai palankiai atsiliepia
apie sistemą – liepos mėnesį atlikta
reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa parodė, kad net 78,2
proc. respondentų užstato sistemą
vertina gerai arba labai gerai.
2017 metais keliami dar ambicingesni tikslai. Planuojama, kad
šiemet pavyks surinkti ir perdirbti
90 proc. visų į rinką išleidžiamų
vienkartinių gėrimų pakuočių.
-ANYKŠTA

Vaikai. 2017-03-19, apie
14.33 val., pranešta apie Troškūnų seniūnijos Žviliūnų kaime
neprižiūrimus vaikus.
Įvykio
vietoje
policijos
pareigūnai 1978 metais gimusiai motinai nustatė 1,91 prom.
alkoholio girtumą, o 1975
metais gimusiam tėvui – 3,02
prom. alkoholio girtumą. Iš tėvų
paimti dvejų ir dešimties metų
mažamečiai vaikai, jie pristatyti
į vaikų globos namus.

Žinia. Lenkijos vyriausybės atstovui pareiškus, kad šalis nepirks elektros iš Baltarusijos Astravo atominės
elektrinės, pasiųstas svarbus signalas
Lietuvai, mano politologas. Be to,
Andžejus Pukšto sako, kad Varšuva Briuselyje yra labiau girdima nei
Vilnius, todėl tikėtina, jog į Astravo
problemą Europoje bus atkreiptas didesnis dėmesys.
Avarija. Sekmadienį Alytuje neblaivi moteris pateko į avariją su
vogtu automobiliu, pranešė Alytaus
apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Apie 6.15 val. Naujosios
ir Žuvinto gatvių sankryžoje automobilis „Renault Megane Scenic“
atsitrenkė į šviesoforą. Automobilį
vairavo dvidešimtmetė, kuriai nustatytas vidutinis 1,79 prom. alkoholio
girtumas. Eismo įvykio metu paaiškėjo, kad automobilis pavogtas iš
1981 metais gimusios moters, kurį jį
buvo palikusi prie kavinės Naujojoje
gatvėje.
Įvarčiai. Izraelio futbolo čempionato 27-ojo turo rungtynėse sekmadienį “Bnei Yehuda” komanda, kuriai
atstovauja puolėjas Nerijus Valskis ir
vartininkas Emilijus Zubas, išvykoje
2:0 (0:0) nugalėjo Rananos “Hapoel”
ekipą. Abu įvarčius svečiams pelnė N.
Valskis. Futbolininkas iš Lietuvos pasižymėjo 63 ir 69 min. Abu Lietuvos
futbolininkai žaidė visas rungtynes.
“Bnei Yehuda” (28 tšk.) komanda išlikimo grupėje užima trečiąją vietą, o
“Hapoel” (28 tšk.) - penktąją,
Kitaip. Žudikų ir žydšaudžių vaikai bei anūkai nekalti dėl savo artimųjų nusikaltimų - tokią žinią Lietuvai ir pasauliui paskleidė žydų kilmės
disidentas, artistas, rašytojas, režisierius ir žurnalistas Arkadijus Vinokuras, Klaipėdos viešojoje bibliotekoje
pristatęs savo naują knygą “Mes nežudėme”. Į holokausto problemą A.
Vinokuras pažvelgė kitaip, jis ėmėsi
ypač sunkios misijos - prakalbinti palikuonis tų, kurie prisidėjo prie holokausto Lietuvoje Antrojo pasaulinio
karo metais. Kai kurie pašnekovai
neįtarė apie savo artimų žmonių nusikaltimus, kai kuriuos slėgė kraupus
žinojimas. A. Vinokuras apklausė 35
asmenis. “Kalbėjimas buvo nelengvas”, - pripažino knygos autorius.
Liga. Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų
klinikoje gydomi šeši vienos šeimos
nariai iš Šiaulėnų (Radviliškio r.).
Motina serga atvira tuberkulioze, o
penki iš šešių šeimos vaikų ir dar du
kaimynų vaikai į ligoninę paguldyti
nustačius tuberkuliozės užkratą. 36
metų moteris ir vaikai į ligoninę atvežti dar kovo pradžioje. Vaikų tuberkuliozės skyriaus vedėjos Stasės
Acienės teigimu, du vaikai iš karto
išleisti namo, o 7-iems taikomas
profilaktinis gydymas, ligoninėje
7-16 metų vaikai turės praleisti du
mėnesius. Įvykis sujaudino miestelį
- šiaulėniškiai ėmė darytis tyrimus,
tačiau iš tirtų apie 50 kontaktą su
ligone turėjusių žmonių nė vienam
liga nenustatyta.

KOMENTARAI
IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
Moterys. 2013 metais iš gyvenimo
pasitraukusio žinomo uostamiesčio
dailininko Arūno Mėčiaus gyvenimo
moterų teisinė kova pasiekė net Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą (LAT).
Tačiau net ir ten dailininko draugei
Daliai Bielskytei nepavyko pasiekti,
kad paveikslai atitektų jai. Praėjus
keliems mėnesiams po laidotuvių
dailininko dukra Eglė Mačiūtė Klaipėdos apylinkės teisme stojo akistaton su D. Bielskyte, nes siekė iš jos
atgauti šimtus tėvo sukurtų paveikslų,
eskizų, miniatiūrų. Paaiškėjo, kad A.
Mėčius nebuvo palikęs testamento,
tik priešmirtinį raštelį su užrašu “Visus paveikslus dovanoju Dalytei. Jei
nereikia, sudeginkite”. Jis parašė datą
ir padėjo savo parašą.
Moteris. Vilniaus stoties rajone
jauna moteris privertė vyrą iš bankomato paimti visus jo sąskaitoje buvusius pinigus ir atiduoti jai. 24 metų
vyro teigimu, nepažįstama moteris
jį užpuolė ketvirtadienio naktį tuoj
po vidurnakčio, kai šis stoties rajone
tiesiog “mėgavęsis grynu oru”. Tuo
metu nepažįstama moteris priėjo jam
už nugaros, įbedė švirkšto adatą ir
liepė atiduoti pinigus, tačiau vyras jų
neturėjo, todėl plėšikė įsakė jam eiti
prie netoliese esančio bankomato ir
paimti visus sąskaitoje esančius pinigus. Išsigandęs vyras, paėmęs 735
eurus, atidavė juos užpuolikei, o pats
nuskubėjo į policijos komisariatą.
Dislokavimas. Trys projekto
„Varshavyanka“ povandeniniai laivai, ginkluoti sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“, iki šių metų pabaigos
bus perdislokuoti į Juodąją jūrą ir
perduoti Rusijos Juodosios jūros kariniam laivynui. „Iki šių metų pabaigos
planuojama užbaigti trijų to paties
tipo povandeninių laivų „Krasnodar“,
„Kolpino“ ir „Veliky Novgorod“
bandymus bei perdislokuoti juos iš
Baltijos į Juodosios jūros laivyną“, –
pranešė sekmadienį naujienų agentūrai „Interfax“ Juodosios jūros karinio
laivyno atstovas.
Kritika. Populiariausias Vokietijos
dienraštis „Bild“ nukreipė kritikos
salvę į Turkijos prezidentą Redžepą
Tajipą Erdohaną, pavadino jį šalyje
nepageidaujamu asmeniu ir apkaltino „savo valdžios troškimu keliant
grėsmę Europos stabilumui“. „Bild“
rėžia tiesą R.T.Erdoganui į akis: jūs
ne demokratas! Jūs žeidžiate savo
šalį! Nesate čia laukiamas!“ – rašoma
pirmajame dienraščio puslapyje. Šį
pasipiktinimą Turkijos lyderiu lydi
straipsnis pavadinimu „Mažas žmogus iš Bosforo“.
Verslas. “Juodoji archeologija” ir
nelegali prekyba vertybėmis yra viena pelningiausių nusikalstamų veiklų
rūšių, nes valstybė neskatina piliečių
atiduoti net atsitiktinai surastų radinių. Tokią išvadą padarė Klaipėdos
rajono Šilininkų kaimo gyventoja,
prieš daugiau kaip trejus metus Kultūros paveldo departamento (KPD)
Klaipėdos skyriui atidavusi atsitiktinai darže rastus senovinius papuošalus ir iki šiol nesulaukianti nei atlygio,
nei informacijos apie radinį.
Tragedija. Haičio šiaurėje autobusas, dideliu greičiu sprukęs iš eismo įvykio, įsirėžė į dešimtis gatvės
muzikantų, o per šį incidentą žuvo
38 žmonės, pranešė pareigūnai. Dar
13 žmonių buvo sužeisti apie 300
tūkst. gyventojų turinčiame Gonayvo mieste, esančiame maždaug už
150 km į šiaurės vakarus nuo sostinės Port o Prenso.
Parengta pagal BNS
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Žemės – prekė, kuri liks paklausi
Anykščiuose viešėjęs Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas kritiškai atsiliepė apie išmokas už deklaruotą žemės ūkio
žemę gaunančius vadinamuosius „sofos“ ūkininkus. Ministras
leido suprasti, kad šioje srityje galimos permainos. „Žinoma, kad
nedirba. O ką jis dirba?“, - į klausimą, ar pievą nusmulkinantis
žmogus dirba ar ne, atsakė ministras.
„Anykšta“ klausia, ar reikia naikinti tvarką, kad išmokas už
deklaruotą žemę gali gauti nieko negaminantys, vadinamieji „sofos“ ūkininkai?

Tai - įstatymų
spragos

Žilvinas AUGUSTINAVIČIUS,
ūkininkas:
- Buvau susitikime su ministru.
Tokios tvarkos, kad išmokas galėtų
gauti nieko negaminantys ir nebuvo.
Tiesiog gal yra spragos ir žmonės
tuo naudojasi, kaip ir kituose įstatymuose. Specialios tvarkos nebuvo,
žalienų nusmulkinimas buvo tik dalis
tokių programų, kaip pievų tvarkymo
priemonės. Tiek, kad tuo pradėta plačiai naudotis.
Ar reikia spragą panaikinti? Manau, kad taip. Išmokos skirtos tiems,
kas vykdo gamybą, kaip pajamų
palaikymo priemonė. Labai dažnai
būna, kad tokią „gamybą“ vykdo tie,
kurie gyvena miestuose, iš to toks
„sofos“ ūkininkų pavadinimas ir atsi-

savaitgalio diskusija

rado. Tai nėra kovos su „sofos“ ūkininkais naujovė, ne vienerius metus
vienokiom ar kitokiom priemonėm
bandoma įvesti tvarką. Kiekvienais
metais bandoma kažką daryti, bet
vis atrandamos vienokios ar kitokios
landos, ar kažkas suranda, kad klausimą bandoma spręsti neteisėtomis
priemonėmis, tada naujovės būna
panaikinamos.

Žemė turi būti
dirbama

Algimantas DAČIULIS, buvęs
Anykščių rajono valdytojas, ilgametis žemės ūkio skyriaus vadovas:
- Mano nuomone, man vienareikšmiškai atrodo, kad išmokas turi gauti
tie, kurie dirba žemę. Pievų nušienavimas ir žolės susmulkinimas tai

Latviai
nesuprato...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių
rajono tarybos narys:
- Buvau susitikime su ministru, girdėjau. Tema kasmet aštrėja. Manau,
ši tema, terminas atsirado maždaug
prieš dešimtmetį, kai pirmą kartą mokėjimo agentūra sugalvojo, kad šieną

galima parduoti neaišku iš ko ir neaišku kam, galima smulkinti ir neaišku
kodėl. Kam kažką gaminti, auginti,
jei gali kažkaip fiktyviai parduoti?
Jei yra tokios sąlygos, taisyklės leidžia, tai žmonės prisitaiko, tikrai jų
nekaltinu nė truputį. Jei taisyklės bus
tokios, kad negalima, viskas sustos į
savo vietas.
Buvo sugalvota įvairių sąlygų, pavyzdžiui, pernai buvo reikalavimas
du kartus nušienauti pievą. Kažkuriais metais buvo „pririšta“ prie gyvulių, bet atsirado įvairių išlygų ir kas
norėjo, tas prisiderino. Manau, kol
bus precedentas, kad galima kažką
daryti nedirbant, tol tokia sistema ir
gyvuos. Lyg ir visos Vyriausybės tą
temą vysto, bet, pavyzdžiui, į svečius
pas mane buvo atvažiavę latvių ūkininkai, tai jie niekaip nesuprato apie
ką jiems kalbu – pas juos visada išmokos už pievą buvo mokamos tik
turint gyvulių. Bandžiau aiškinti apie
įvairias ekologines programas, dar
kažką, bet jie tik į mane pasižiūrėjo,
aš, matyt, rusiškai jiems nesugebėjau
išversti, ką čia mūsų politikai sugalvojo.
Ar nepasidarys žemė nebeprižiūrima, jei už ją nebemokės? Nemanau.
Manau, kad žemė dabar yra prekė,
ūkininkai nori plėstis, turim pavyzdžių, kai iš nenašių žemių pasidarė
klestinčiais ūkiais. Rinka susireguliuos per žemės nuomą. Nematau
grėsmės, pas mus žemdirbystė intensyvi, žemės daugiau nei yra, nebus,
o ji reikalinga prekė, gal tik pasikeis
naudos gavimo forma – ar gauti pajamas už nuomą, ar nusmulkinti ir
paskui gaus išmokas per Europos
Sąjungą.
-ANYKŠTA

paprastas pavyzdys. Kaip
Ar vėl skaitysime „Pravdą“? Žiūrėkite,
įprasta kiekvieną vakarą įsijungi

Keletas „valstiečių“ frakcijos narių Seime inicijavo pataisas,
kurios įpareigotų žiniasklaidą, kad bent pusę turinio sudarytų
pozityvi informacija. Parlamentarai siūlo nustatyti, kad informavimo priemonės turinyje „turi būti išlaikytos proporcijos tarp
teigiamos (pozityvios) ir neigiamos informacijos“. Pataisomis numatoma, kad pozityvi informacija turi sudaryti ne mažiau kaip
50 procentų viso turinio, o pozityvios žinios būtų pateikiamos
„informacinės programos pradžioje ar pirmuosiuose leidinio
puslapiuose“. Kaip vertinate tokius parlamentarų siūlymus? Ar
nemanote, kad tai politikų bandymas kontroliuoti žiniasklaidą ar
net įvesti savotišką cenzūrą?
@ Anykštėnė: „Nežinau būdų ir
priemonių, kokiomis teisėtai reiktų
tvarkyti purvasklaidą. Tiesiog nėra
ko žiūrėti. Jei informacinės laidos tai
pati baisiausia informacija. Kai gavo
užsakymą juodinti Karbauskį tai gal
50 proc. eterio laiko knisasi po jo gyvenimą. O kiek laidų vien patyčios
- tai KK2, tai 24 val. ir dar visokios
kitos. Tai kokia kalba gali būti apie
jaunimo saugojimą nuo patyčių.
Baisu. O koks lygis internete. Tegu
ir informaciniuose portaluose. Kaip
gerai, kad ateina vasara, bus užsiėmimo lauke, visai nejungsiu nei televizijos nei interneto.Kviečiu ir kitus
ieškoti kito užsiėmimo, o televizijas
tegu patys jų savininkai žiūri.”
@ Aha: „Jeigu žiniasklaida kritikuoja konservatorius ar socialdemokratus, tai ji yra žiniasklaida, o jeigu
valstiečius – purvasklaida.”
@ Anykščių Merfis: „Būna žmonių, kuriems geriau nežinoti, kad
jiems įstatymus rengia vagilka...
Apie 24 valandas - dabar ten bus
vienas reportažas apie bomžus, kitas

ne žemės dirbimas. Paskatinimą turi
gauti tas, kuris gamina žemės ūkio
produkciją, kas augina, laiko gyvulius. Remti „sofos“ ūkininkus buvo
kažkoks savanaudiškas sprendimas,
kaip ir priimtas sprendimas persikilnoti žemę iš bet kur į bet kur, jei tik
toje seniūnijoje užsiregistruoji, apie
tai prisiminti man net skaudu. Tegul
neįsižeidžia vadinamieji „sofos“ ūkininkai, bet jie juk žemę išnuomoja,
gauna pajamas už tai.
Ar žemė nepradės dirvonuoti, jei
nebemokės? Bet juk ir dabar lyg ir
yra kažkoks dokumentas priimtas,
baudžia už neprižiūrėtą žemę. Tada
tegu žemę parduoda, kam ją laikyti?
Mokėti, kad žemės nedirba – nelogiška, tai pinigų, kad ir europinių, švaistymas. Reikia skatinti, kad žemė būtų
dirbama, kad būtų naudojama pagal
paskirtį.

- apie šviesuolius. Gal net dar geriau
bus: vienas reportažas apie bomžusšviesuolius, kitas - apie šviesuoliusbomžus. O internetą jungsit - labai
jau Jums rūpės komentuoti...”
@ R.Gižinskas: „Gal grupelei
„valstiečių“ reikia „Pravdos“?”
@ Mindaugas: „Nereikia stebėtis. Valstiečiai puikiai žino, kad už
juos nebalsavo protaujantys rinkėjai.
Valstiečių ir Gretos rinkėjas laikraščių neskaito, o ir televizijos laidas, jei
žiūri, tai ne intelektualias. Užtildžius
žiniasklaidą, užčiaupus mąstančius
Lietuvos piliečius, valstiečiai valdytų amžinai.”
@ Pilietis: „Žmonės balsavo už
permainas, o gavo š... Valstiečiai
daro vieną nesąmonę po kitos, pradėjo nuo Kildišienės aferų, pereina
prie rimtesnių dalykų, kaip miškų
sistemos sunaikinimas, kaip vos ne
žmonių sukauptų pensijų fondų komunistinio likvidavimo ir pan. Suprantama, kad žmonės netylės. Bet
yra komunistinis, patikrintas būdas
užčiaupti žiniasklaidą. Štai ir sulau-

kėm.”
@ Valius: „Būtų visai nejuokinga, jei pavyzdžiui prokurorui būtų
nurodyta tirti 50 proc. nusikalstamų
veikų, o kitą dalį pripažinti normaliu
reiškiniu visuomenėje.
Būtų visai nejuokinga, jei valdžios
nuodėmės būtų užmaskuojamos už
tos 50 proc. ribos.
Ar tuomet būtume sužinoję kokią
slaptą misiją atlieka slaptai paskirti
ir mūsų pinigėliais apmokami asmenys, kurių tik vienas šiek tiek dirba.
Ar būtume sužinoję apie valgyklas,
statomas pilis mūsų pinigais ir kitus
dalykėlius. Žurnalistams reikia tik
padėkoti. Apynasris žiniasklaidai
yra seniai atgyvenęs reiškinys, kurį
turim užmiršti.”
@ X – man: „Dar neteko skaityti liberaliomis pažiūromis pasižyminčios Seimo narės Dovilės
Šakalienės inicijuotas įstatymo pataisas dėl pozityvo žiniasklaidoje,
bet būtinai reikės peržiūrėti apie ką
ten kalbama. Turbūt neteisinga būtų
kaltinti visas žiniasklaidos sritis dėl
pozityvumo deficito jose, bet kai ne
kurioms visuomenės informavimo
priemonėms: įvairiausiems ten portalams, komercinėms televizijoms,
visgi vertėtų pirštu bakstelėti apie
jose esančias spragas, tame tarpe
ir vidinio cenzoriaus nebuvimą ar
prastai atliekamas jo pareigas. Kaip
norite, kaip nenorite, bet negalima
visko juoda leisti į viešąją erdvę.

mėgstamas vakaro žinias, ten dar
joms neprasidėjus išvirsta anonsas,
kuriame: pasmaugė, nudūrė, pasikorė, pavogta stambi pinigų suma, padaryta žala dar tikslinama, ten ir ten
kraupi avarija nusinešusi mažiausiai
trijų žmonių gyvybes, na ir galų gale
spėjama, kad nuo vieno ar tai kito
gripo atmainos per šaltąjį sezoną
mūsų šalyje gali mirti iki dvidešimt
tūkstančių žmonių (pastaroji naujiena prieš kelis metus buvo visiška
nesąmonė). Niekas nesako, kad to
pas mus nėra, bet kam tai dėti į pirmuosius puslapius, bauginančiomis
antraštėmis, ar sukurti tokį anonsą,
kad po to atrodys, kad be šito negatyvo mūsų šalyje niekas daugiau
ir nevyksta, o mūsų pačių geresnė
ateitis ir nelaukia. Jūs įsivaizduokite į mūsų šalį atvykusio bei lietuvių
kalbą suprantančio užsieniečio reakciją, kokią jis nuomonę susidaro apie
Lietuvą po tokios žinių dozės. Mes
jau begales metų pirmaujame savižudybių skaičiumi visoje Europoje
ir niekas negali paneigti, kad visas
tas purvas virstantis iš informacinės
erdvės neprisideda prie juodosios
statistikos augimo. Iš esmės sprendžiant šią įsisenėjusią problemą reiktų spręsti prie apvalaus stalo susėdus
žiniasklaidos, visuomenės, įvairiausių bendruomenių atstovams, imantis rimtos diskusijos šia tema.”
-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta,- red.
past.)

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Anykščių koplyčioje – geriausios
Lietuvos spaudos fotografijos
Anykščių koplyčioje atidaryta geriausių 2016 metų Lietuvos
spaudos fotografijų paroda. Spaudos fotografijų paroda Lietuvoje surengta jau 15 kartą, tačiau Anykščiuose ji eksponuojama
pirmą kartą.

Geriausių šalies spaudos fotografijų parodą pristatė Spaudos fotografų klubo prezidentas Jonas Staselis.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Temos „Gyvenimas“ nugalėtojas.
Ramūnas DANISEVIČIUS, „Lietuvos rytas”.
Valstybės diena. „Tautiška giesmė“. Pamiršti žodžiai.

„Šiandienos greitai besikeičiančio pasaulio aktualijos džiaugsmai
bei rūpesčiai vizualine kalba išsigrynina fotožurnalistų darbuose. Informacijos ir žodžio laisvės
sraute atsakingą fotožurnalistiką,
kurią skleidžia Lietuvos spaudos
fotografų klubas, kuria savo profesijai įsipareigoję ir atsidavę fotožurnalistai, suprantantys jiems patikėtą misiją. Nūdienos vizualinės
žurnalistikos iššūkiai – ne tik informuoti, bet ir įkvėpti, sudominti, lavinti”, - pastebėjo Lietuvos
spaudos fotografijos
konkurso
parodą pristatęs Lietuvos spaudos
fotografų klubo prezidentas J. Staselis, pabrėžęs, kad klubas vienija
daugiau kaip pusšimtį Lietuvos
spaudos fotografų profesionalų ir
kad jis yra atviras visiems šalies
žiniasklaidoje dirbantiems fotografams.
J. Staselis apie konkursą pasakojo: “Dešimtyje temų išrenkama
po vieną geriausią fotografiją ir jos
autoriui įteikiamas prizas „Auksinis kadras“. Į konkursus atsiunčiama iki 8 tūkstančių spaudos fotografijų, kurias lydi tikslūs tekstai.
Nuotraukas vertina 5 asmenų
tarptautinė komisija, kuri mato tik
nuotraukas ir jas lydinčius tekstus,
tačiau nežino jų autorių. Taigi,
vertinimas yra gana objektyvus,
tad yra pasitaikę, kai vienas fotožurnalistas Ramūnas Danisevičius viename konkurse pelnė net
šešis „Auksinius kadrus“ visiems
kitiems Lietuvos fotografams palikęs tik keturis. Beje, „Auksinį
kadrą“ yra pelnęs ir „Anykštos“
žurnalistas Jonas Junevičius“.
Vilniaus universitete žurnalistikos studijas baigusio J. Staselio ir
jo bendraminčių daugiau kaip prieš
du dešimtmečius įkurtas fotografų
klubas „Canon“, tapo Lietuvos
spaudos fotografų klubu. 2001
metais buvo organizuota pirmoji
Lietuvos spaudos fotografijos paroda - konkursas, išleistas solidus
albumas. J. Staselis nuo 2001-ųjų
tebėra Spaudos fotografų klubo
prezidentas.

Tema „Pramogos“. Marius MORKEVIČIUS, morkfoto.lt.
Rokenrolo vežėčios. Muzikos festivalis „Velnio akmuo“ kasmet
atgaivina ramias Anykščių miesto gatveles. Apsipirkę metalo
gerbėjai skuba į eilinį koncertą.

Temos „Europos metai“ nugalėtojas Vidmantas BALKŪNAS,
15min.lt.
2015 metais prasidėjo didžiausia pabėgėlių krizė nuo Antrojo Pasaulinio karo pabaigos. Į Europą iš Afrikos ir Artimųjų Rytų pradėjo plūsti
šimtai tūkstančių žmonių. Reportažas „Paskui pabėgėlius” buvo rengiamas beveik mėnesį sekant paskui migrantus nuo Sirijos iki Vokietijos sienos. Buvo fiksuojami pagrindiniai pabėgėlių ir migrantų
kelionės akcentai – kelionės pradžia, žmonių kontrabandininkų paieškos, gyvenimas nelegaliose stovyklose, Egėjo jūros įveikimas, ėjimas
pėstute, važiavimas traukiniais, autobusais, nelegalūs sienos kirtimai,
pabėgėlių stovyklos ir, žinoma, patekimas į išsvajotą Vokietiją.
Kasmet paroda atidaroma pavasariais Vilniaus rotušėje, eksponuojama per abu aukštus, o norintys į ją patekti netelpa erdviame
Rotušės rūme.
Nors geriausių šalies fotožurnalistų nuotraukų paroda, atspindinti
svarbiausius šalies gyvenimo įvykius, į Anykščius užsuko pirmą
kartą, deja, anykštėnų į atidarymą susirinko mažokai, tačiau ją
aplankyti dar galima, nes ji mūsų

Lengvatos už šildymą panaikinimo laukiama su nerimu
(Atkelta iš 1 p.)
Vienu žodžiu, blogai“, - dar prieš
Seimo sprendimą dėl PVM lengvatos centriniam šildymui panaikinimą, komentavo S. Obelevičius.
Kompensacijų gavėjų
skaičius gali augti 20 proc.
Anot S. Obelevičiaus, tikrasis
norinčiųjų gauti kompensacijas gyventojų skaičius bus matomas tik
tada, kai jie dėl tų kompensacijų
kreipsis į savivaldybę.
„Kiek mačiau iš ekspertų atsiliepimų, tokių žmonių gali atsirasti
pakankamai daug – jų skaičius gali
augti apie 20 proc., nes daugelio
žmonių pajamos yra „ant ribos“.
Kuomet išlaidos šildymui padidės
12 proc., tai didelė tikimybė, kad
tie žmonės kreipsis kompensacijų.
Čia tokia dovanėle rajono biudžetui
nelabai graži“, - sakė S. Obelevičius, anot kurio, apie tokius Seimo
sprendimus savivaldybė „net nesapnavo“.

Kompensacijų gavėjų –
daugiau nei tūkstantis
Laikinoji savivaldybės Socialinės
paramos skyriaus vedėja Gintarė
Noliūtė prognozavo, kad panaikinus
PVM lengvatą šildymui, besikreipiančiųjų dėl kompensacijų anykštėnų skaičius išaugs.
„Manau, kad kompensacijų gavėjų skaičius išaugs, nes jei panaikins
PVM lengvatas, bus daugiau asmenų,
kurie turės teisę kompensaciją gauti“,
- sakė G. Noliūtė, kol kas neturinti informacijos, kaip tiksliai atrodys naujoji kompensacijų skyrimo tvarka.
Socialinės paramos skyriaus duomenimis, praėjusių metų spalį kompensacijos už šildymą buvo suteiktos
792 šeimos ūkiams, lapkritį – 1256.
Šilumininkai naudos negaus
UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis preliminariai
paskaičiavo, kad gyventojai, nepratęsus PVM lengvatos centriniam šildy-

mui, bendrovei sumokėtų papildomus
200 000 – 250 000 Eur.
„O tiems, kas gauna kompensaciją už šildymą, naujos tvarkos kaip
ir neaktualios. Padidės mokėjimai
tiems, kurie tų kompensacijų negauna. Mums iš to jokios naudos, visas
PVM atitenka valstybei“, - apie PVM
lengvatą centriniam šildymui kalbėjo
V. Vaičiulis.
Gali padaugėti skolininkų
Šilumos vartotojai UAB „Anykščių šiluma“ už suteiktas paslaugas yra
skolingi apie 500 000 Eur. Prognozuojama, kad skola, Seimui panaikinus PVM lengvatą šildymui, gali dar
labiau augti.
„Visokiais būdais su skolininkais kovojame. Išieškome skolas ir
gražiuoju, ir per antstolius. Yra nemokančių, antstoliams perduotų po
kelis kartus. Yra tokių, iš kurių visai
neatskaičiuoja – mažos pajamos, socialiniame būste sėdi. Ir ką tokiam
vartotojui padarysi? Kuris sąžiningai

moka, susimokės ir tą didesnę sumą,
o kuris nemoka...“, - kalbėjo V. Vaičiulis.
Kompensacijų
gavėjams - vienodai
Anykštėnė Marijona Fergizienė
„Anykštai“ neatskleidė, ar už šildymą
gauna kompensaciją, tačiau Seimo
sprendimas naikinti PVM lengvatą
šildymui jos neišgąsdino.
„Tie, kurie gauna kompensacijas, jiems nei šilta, nei šalta – už
juos vis tiek valstybė sumokės.
J. Biliūno 18-ajame name, kuriame gyvenu aš, dejuojančių dėl
šildymo niekada nebuvo. Aš po
teismus vaikščiojau, įrodinėjau,
kad reikia tvarkyti šildymo sistemą, tačiau palaikančių nebuvo
– visi nori mokėti už šildymą daugiau. Mūsų namui problemos dėl
to tikrai nebus“, - kiek su ironija,
kad kai kurie gyventojai nelinkę
gilintis į šildymo peripetijas, o yra
pasiruošę apmokėti bet kokio dy-

mieste svečiuosis mėnesį, po to
iškeliaus į Uteną. Beje, parodoje
J. Staselis pristatė šiemet Vilniuje
jau dešimtąjį kartą vykusį tarptautinį spaudos fotografijos festivalį
„Fotografijos ratas“ ir atėjusiems
padovanojo po ką tik išleistą šio
festivalio albumą.
Paroda veiks iki balandžio 23
dienos.
-ANYKŠTA

džio sąskaitas už šildymą, kalbėjo
M. Fergizienė.
Sieks išplėsti kompensacijų
gavėjų skaičių
Kompensacijas už šildymą ateityje
siūloma mokėti tiems žmonėms, kurių išlaidos šilumai viršys 10 proc.,
o ne 20 proc. jų pajamų ir valstybės
remiamų pajamų skirtumo.
Be to, „valstiečiai“ siekia išplėsti
ratą asmenų, gaunančių kompensacijas - jas ateityje siūloma mokėti ne tik
besinaudojantiems centriniu šildymu,
bet ir tiems, kurie šildosi elektra, dujomis, malkomis ar kitais būdais.
Šiuo metu lengvatinis PVM tarifas
centriniam šildymui yra 9 proc., o
standartinis - 21 procentas.
„Pasibaigia lengvatos galiojimo
terminas, o toliau biudžete nė euro
nėra. Tai yra atsakymas. Mes prie
biudžeto perskirstymo neplanuojame sugrįžti“, - spaudos konferencijoje, skirtoje Vyriausybės patvirtintam
programos įgyvendinimo planui,
sakė S. Skvernelis, atsakydamas į
klausimą, ar gali būti pratęsta PVM
lengvata šildymui.

pastogė
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Lašinių gyventojai vis dar
valgo lašinius...

Raimondas GUOBIS

Ūksmingų miškų apsuptyje, kur į Šventąją krenta srauniosios
Taurožės vanduo, yra Lašinių kaimas. Kadaise buvo visai nemenka gyvenvietė - beveik 500 hektarų plote 1923 m. buvo 20 sodybų
su 106 gyventojais, dabar teliko vos šeši nuolat gyvenantys.
Senoji kaimavietė veik ištuštėjanti žiemą, o vasarą pagyvėjanti
ir dar trys sodybos anapus upelio: dvi krūvoje bei buvusi Platono
Ribakovo ant pačio kranto skardžio.

Vilius Rūkša be darbo nesėdi - jei nėra, ką veikti ūkelyje, riša
šluotas.

Jaunatviški senojo kaimo gyventojai Loreta ir Valentinas Mogylos.
Apie Petrą ir kitus
Daugybę kartų čia buvau ir žavėjausi kaimo sodybomis, jų senovine dvasia, langinėmis, kiemeliais,
senais medžiais, kuriuos sodžiaus
gyventojai visuomet mylėjo ir tebemyli. Tvenkinys, versmių vandenimis maitinamas - čia daug kur
paversmiai, raistai, nors atrodytų
gyvų smėlių karalystė. Milžinė
palaukės pušis, daugybė neregėto
dydžio liepų ir klevų senojoje gatvėje, tapybiškais beržais aprėminti
kapeliai, senųjų paminklų akmenys,
metalinė kryžiaus saulutė - viršūnė,
kalinys su besiraitančiais žalčiukų
simboliais.
Senas sodas šlaite, klojimas, namas, tylu. Būdavo, kad Petras Že-

maitis saikiai šypsodamasis į ūsą
pasitikdavo ir, darbus pametęs, istorijų apie žvejybą, upę, miško monus
pripasakodavo - kaip bučius statydavo liūnuose, upėje, upelyje, kaip
sugautą žuvį žydams į Anykščius
veždavo, kaip neblogai pelnydavosi. Kaip vieną karališką upėtakį net į
šulinį įleidęs...
Apie tuos šventadienius, kai išsiruošdavo į bažnytėlę Inkūnuose,
apie atlaidus rudeninius, kuomet
procesijoje eidamas su kitais choristais Viešpatį garbinančią giesmę
pakiliai skardendavo.
Būdavo tame chore garbintojų
giesmėmis ir jo kaimynė Vlada Magylienė, kuri dar tebegyvena, kuriai
jau visos devynios dešimtys. Ramiai
savo dienas leidžia prie sūnaus šei-

mynos globojama ir mylima ir net
nuo visokių jaudulių, net nuo kalbų
su įkyriais senosios istorijos ieškotojais, tyrinėtojais, saugoma.
„Mogylienė senoji tebemiega.
Jau nieko nebesusikalbėsite su
močiute, nieko nebeprisimena“,
- beveik duris stambiais pečiais
užrėmęs porino jos sūnus Valentinas Magyla. Žmona Loreta kiemo
takučiu atėjo nuo tvartų. Yra darbo,
mat dar laiko gyvulių - karvutės,
smulkesni gyviai, daug paukščių.
Iš anties kyšo ne koks škaplierių
raištelis, bet ausinukės. Besidarbuodama, kad ir prie ruošos, net
karvę melždama, klausosi radijo,
dažniausiai LRT. Todėl visos politinės ir kitokios pasaulio naujienos
jai žinomos - kiek radijas informuoja, tiek ir ji informuota. Kaimynai
visai netoli - už upelio, tėra penkios
minutės nueiti, bet nėra laiko. Buvo
sutarusios viena pas kitą numatytu
laiku ateiti, tačiau tas gerų kaimynystės ketinimų planas greitai sužlugo. Mat net kaimo žmogus dabar
nieko nesuspėja, gyvena su skuba,
tarsi su visu pasauliu, su gyvenimu
ir lemtimi nuolatos lenktyniautų.

Apie Platoną

Tas sentikis, kantrus rusas Platonas gyveno daugiau negu šimtą
metų. Nuolat prisimindavo, kad gimęs jis tais pačiais metais, kaip ir
proletarų vadas Leninas, tik va to
jau seniai šiame pasaulyje nebėra,
o jis dar tvirtas. Žemės turėjo menką lopinėlį, pelnydavosi pindamas
krepšius ir kitokius rykus, pažvejodavo ir savo sunkiasvoriu laivu,
iš liepos drūdžgalio išskaptuotu,
per Šventąją perkeldavo keleivius.
Tarpukariu jo kelionės nuo kranto
iki kranto taksa buvusi bene 5 centai. Pragyvendavo neblogai, šeima
buvo didelė ir patriotiškai nusiteikusi. Pokariu sūnūs prie partizanų
prisidėjo - Grigalius, slapyvarde
Erelis, vienose kautynėse nukautas,
buvo palaidotas Inkūnų kapinaitėse, kiti pateko į lagerius. Apylinkėje
žmonės stebėjosi, kaip čia pasidarė,
kad „ruskiai ruskius išvežė“. Sugrįžo po nelaisvės metų Platono jaunimas, bet išsibarstė po pasaulį,
jų vaikai jau sodybą ant Taurožės
kranto pardavė, o praktiški naujieji
savininkai, viską nugriovę ir pastatę

naujus trobesius, įkūrė kaimo turizmo sodybą.
Anapus Taurožės
Anoje pusėje, kairiajame rausvai
tamsiu vandeniu srūvančios Taurožės krante, netoli didžiosios Vėžio
pušies, dvi jaukios sodybos kupetoje. Domarkų gyvenama tik vasaromis ir savaitgaliais, o štai Vilius ir
Regina Rukšos gyvena ir gyvens. Jinai įraudusi, linksma. Kolchoze teko
ir laukuose, ir prie gyvulių darbuotis, po to kelerius metus laiškaneše,
dabar saugo Kupiškio statybinių
medžiagų kombinato karjero inventorių. Smėlio ten beveik nebekasa,
bet technikos dar visokios pasilikę.
Išėjo į užtarnautą poilsį ir Vilius, bet
be darbo sunku, tai vis šluotas riša,
nuveža miestan. Ne kažin ką uždirba, juk viskas kainuoja, bet vis kažkas lieka.
Ir karvutė, ir vištų pulkas, labai
egzotiškos, netikėtais balsais pragydusios „pendatros“. Turintys ir
paršiuką, nes kaip Lašinių kaime be
lašinių gyvensi. Savo gyvulio tai ir
lašiniai kitokie, ne koks įtartinas produktas iš parduotuvės. Kiaulių maro
grėsmė skerdiko peiliu buvo virš
riestasnukio numylėtinio pakibusi,
bet neskubėjo, atidėliojo, ir buvo
apdovanoti. Skambutis iš Anykščių,
džiugi žinia, kad kiauliuko gyvenimas pratęsiamas.
„Mes beveik visko turime savo,
- šypsodamasi sako Regina, ir stalą
nukrauna sodietišku gėriu: sveiku
riebalu blizgantys lašinukai su spalvingu raumeniu, rauginti kopūstai,
gelsvuojantis sviestas, sūris...
Viskas jiems gerai, visko užtenka, kad tik sveikatos būtų. Kalba
nukrypo ir apie naują valdžią. Vyras
patikino, kad kokia bebus „perestroika“, pergyvensim. O paskui vėl
apie miško grožį, apie grybus, apie
stirnas, kurios į kiemą ateina, sode
užsilikusiais obuoliais mėgaujasi ir
apie tai, kad labai skaudu būtų - piktumas perimtų, jei kas tas stirnaites
iššaudytų.

užjaučia

Netektis tokia skaudi ir nepaguodžiama. Tylų ir švelnų
užuojautos žodį tariame Rolandui ŽIUKELIUI, mirus
mylimai mamai.
R. Tamošiūnienė, R. ir V.
Balzarevičiai, B. ir P. Nazarovai

Matelių sodyba - tikriausia senojo kaimo elegancija...

tautos balsas

Laukiama nelaimės

Šeštadienį Anykščiuose prie „Bikuvos“ į kelią išlėkė mokyklinis
autobusiukas, su kuriuo vos nesusidūriau – trūko kelių centimetrų.
Kaltinti vairuotojo negaliu, nes
turbūt buvo atvykėlis, nežinojo,
kad čia vyksta remontas. Juo labiau
kad laikinos geltonos linijos beveik
nusitrynė, todėl jis atsidūrė ne savo
eismo juostoje. O štai kai rajoną

valdo buvęs policininkas, o ne koks
gamtininkas, tokios netvarkos negaliu pateisinti. Be to, juk kasdien
čia važiuoja ir administracijos direktorius, negi jie nemato?
Anykštėnas

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

Ūkanoje paskendęs senas klojimas.

Autoriaus nuotr.

APSAUGOKIME NAMINIUS PAUKŠČIUS NUO PAUKŠČIŲ GRIPO
Vasario pabaigoje – kovo pradžioje Lietuvoje užfiksuoti pirmieji du paukščių gripo atvejai. Itin patogeniškas virusas H5N8 nustatytas gulbėms nebylėms Kaune.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad kovo mėnesį (jeigu laikas nebus pratęstas) ir rugsėjo bei spalio mėnesiais visi paukščių laikytojai privalo laikyti naminius paukščius uždarose patalpose ir jų neišleisti į lauką arba išleisti tik į lauko aikšteles,
įrengtas taip, kad naminiai paukščiai negalėtų turėti tiesioginio kontakto su laukiniais (pvz., lauko aikštelė iš visų pusių aptverta, o iš viršaus
uždengta tinklu arba stogu).
Nenaudoti atvirų paviršinių vandens telkinių vandens laikomiems naminiams paukščiams girdyti,
Laikyti naminių paukščių pašarą taip, kad jis būtų apsaugotas nuo laukinių paukščių ir kitų gyvūnų,
Apie pastebėtą naminių paukščių sirgimą ar gaišimą nedelsiant informuoti VMVT teritorinius padalinius, kurių kontroliuojamose teritorijose
laikomi naminiai paukščiai. (Anykščių VMVT tel. 8 381 59268, 8 682 51397, 8 610 14588)
Radus laukinio paukščio gaišeną pranešti VMVT teritoriniam padaliniui arba paskambinti visą parą veikiančiu telefonu 8 800 40 403.
Lietuvoje nustatytas paukščių gripo virusas H5N8 labai pavojingas paukščiams, tačiau žmonių sveikatai grėsmės nekelia.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija
Užsak. Nr. 279a
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situacija

Teismas spręs, ar kryžius neturi savininkų
(Atkelta iš 1 p.)
1936 metais Pumpučių kaimo
pakraštyje (dabar – Kavarsko
mieste) kryžius pastatytas už jau
mirusio Pranciškaus Kalibato,
kilusio iš Žvirblėnų kaimo, paaukotas lėšas Kavarsko klebono
Aniceto Barakausko iniciatyva.
Su P. Kalibatu giminystės ryšiais susijusi E. Kalibatienė prisipažino abejojanti, kad kas nors
dar gali pareikšti turtines teises
į kryžių.
„P. Kalibatas ir jo sūnūs gyveno Amerikoje, o Kavarske gerus
darbus darė. O jų palikuonys jau

horoskopas

AVINAS. Tvarkykite svarbius
dalykinius reikalus, demonstruokite
profesinę kompetenciją. Kuo daugiau
nuveiksite, tuo geresnių rezultatų ir
aukštesnio įvertinimo galėsite tikėtis.
Šį kartą jūsų pastangos pasiteisins.
JAUTIS. Palanku užsiimti veikla,
susijusia su teisėtvarka, informacija,
kelionėmis, tarptautine komercija.
Galbūt sulauksite gero įvertinimo
moksle, įtakingo asmens dėmesio,
pasiūlymo vykti į kelionę ar pan.
DVYNIAI. Galite gauti pasiūlymą, žadantį neblogas verslo, finansines perspektyvas. Galbūt aiškinsitės
paskolų, lizingo galimybes bei sąlygas ir gauta informacija tinkamai
pasinaudosite.

nebeatvažiuoja į Kavarską ir turbūt net lietuviškai nebemoka“, svarstė E. Kalibatienė.
Iš „Anykštos“ išgirdusi, kad
betoninį Kavarsko kryžių norima pripažinti bešeimininkiu,
Kavarsko centrinės bendruomenės pirmininkė Laimutė Kuojienė neslėpė šypsenos.
„Matot, kai tokie dalykai paskelbiami bešeimininkiais, tada
pradedi galvoti, koks mūsų požiūris į paveldą ir kitus dalykus“,
- sakė L. Kuojienė, anot kurios,
greičiausiai ateityje kryžius bus
perimtas bendruomenės žinion.
Anot Kavarsko centrinės ben-

druomenės pirmininkės, nors
teisiškai kryžius yra bešeimininkis, juo kavarskiečiai nuolat
rūpinasi.
„Apsodiname kryžių, tvarko
vietinės moterys. Atsiranda visada geranoriškų žmonių, kurie
padažo. Seniau žmonės kaimuose tuos kryžius labiau gerbė. O
dabar nebėra to, kad žmogus iš
širdies norėtų kažką daryti. Dabar jau reikia juos kviesti“, - pastebėjo L. Kuojienė.
Kavarsko centrinės bendruomenės pirmininkė L. Kuojienė
sakė, kad atnaujinant kryžių prie
jo reikėtų padirbėti kruopščiau.

„Skaičiau internete, kad ant
kryžiaus yra užrašai, tačiau ant
jo likęs tik vienas, viskas uždažyta. Reikia pažiūrėti giliau, kas
ant to kryžiaus yra“, - kalbėjo
kavarskietė.
20 metrų aukščio betoninis
kryžius, Kavarske išlikęs iki
šiol, laikomas aukščiausiu betoniniu kryžiumi Lietuvoje. Kryžius baltai dažytas, ant jo piramidinio postamento fasadinės
dalies yra Nukryžiuotojo galvos
bareljefas ir lentelė su įrašu: „Į
darbą, broliai, už Tėvynę, / Už
brangią žemę Lietuvos! / Garbė
tėvams, kurie ją gynė / Ir kas už
ateitį kovos! / Palaimink, Viešpatie / Galingas, / Lietuvių pastangas / Teisingas”.

VĖŽYS. Susidursite su smulkiomis kliūtimis. Nebūsite nusiteikę rimtai dirbti, derintis prie kitų žmonių,
ieškoti kompromiso. Gali būti, kad
apims nenugalimas noras gundyti
priešingą lytį.
LIŪTAS. Tereikia atsakingai dirbti
ir diena nenuvils. Iš pat ryto pasirinkite dalykiniams reikalams tinkamą
įvaizdį, nes jis pridės jums pasitikėjimo savimi bei subtilaus žavesio. Tai
ypač svarbu, jei ketinate eiti į darbo
interviu, konkursą.
MERGELĖ. Galite tikėtis problemų, jeigu nepakankamai dėmesio
skirsite finansiniams bei materialiniams klausimams. Puikiai sutarsite
su augančia karta. Galite tikėtis ir romantikos, jei bent kiek pasistengsite.

SVARSTYKLĖS. Būsite tokie
jautrūs, kad opiai reaguosite į menkiausią nepasisekimą, nepalankumą.
Galbūt atsiras vilčių dėl materialinės
padėties pagerėjimo, santykių pasitaisymo šeimoje arba dėl šeimos nario
perspektyvų
SKORPIONAS. Lengvai ir noriai bendrausite su artimos aplinkos
žmonėmis, galbūt vyksite į netolimą
kelionę ar sudarysite neblogą sutartį.
Turėtų sektis reikalai, susiję su mokslu, žiniasklaida.
ŠAULYS. Galite tikėtis darnos santykiuose su aplinkiniais. Puiku, jei būsite nusiteikę tvarkyti verslo reikalus,
aptarti ilgalaikes komercines, nuomos
sutartis. Tai žada neblogų rezultatų.
OŽIARAGIS. Pasižymėsite emo-

cionalumu, nuotaikų kaita. Daugiau
dėmesio skirkite kasdieniniams reikalams ir žmonėms, kurie laukia jūsų
dėmesio. Net paprasčiausia namų
ruoša, mezgimas, knygos skaitymas
veiks tarsi sielos vaistai.
VANDENIS. Itin svarbi teigiama
nuostata. Tai padės jums neprarasti
savitvardos ir pasitikėjimo, jei teks
demonstruoti kompetenciją, žinias.
Galite tikėtis naudos iš konfidencialių
reikalų, socialinės sferos.
ŽUVYS. Permainingas laikas.
Jums neabejotinai seksis organizuoti, susipažinti ir bendrauti su įvairiais
žmonėmis. Kita vertus, tiek daug
susitikimų, įvykių, kiek tikėjotės, tikriausiai neįvyks. Situacija dėl to neturėtų pablogėti.

ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS NARIŲ
DĖMESIUI
2017 m. kovo 29 d., 10 val. VŠĮ „Anykščių menų inkubatorius“ konferencijų salėje, esančioje adresu J. Biliūno g. 53,
Anykščiai, šaukiamas Anykščių kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g.5-51, Anykščiai, pakartotinis visuotinis
narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:
1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas.
Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
6. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas.
Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
7. 2017 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl
disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma
ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
10. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.
11. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti
kredito unijos patalpose.
Kredito unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto
raštu pagal Anykščių kredito unijos valdybos patvirtintą išankstinio
balsavimo visuotiniame narių susirinkime tvarką.
Tel. pasiteirauti: (8-381) 5-92-90

siūlo darbą
Reikalingi darbuotojai vynuoginių
sraigių supirkimui. Darbas pagal savo
gyvenamąją vietą. Privalumas, jei supirkėjas arba jo šeimos nariai patys
renka sraiges.
Tel. (8-608) 80687.

UAB „Anrestas“
reikalingi
įvairių specialybių
statybininkai.

Kreiptis: Gegužės g. 14,
Anykščiai, tel. (8-381) 5-25-00.

VALDYBA

AB ”Anykščių melioracija”,
įmonės kodas 154110362, Mindaugo g.23, Anykščiai, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2017 m. balandžio 21 d.
Susirinkimo pradžia 10 val. (registracijos pradžia 9:30 val.).
		
								

Darbotvarkė:

1. Bendrovės metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę
ir veiklos ataskaita.		
3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės
rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
5. Bendrovės ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas ir nuoma.
6. Audito įmonės rinkimas ir atlyginimo nustatymas.
7. Valdybos rinkimai
					
Susirinkimo apskaitos diena - 2017 m. balandžio 14 d. Dalyvauti
ir balsuoti susirinkime gali tie asmenys, kurie bus akcininkais
2016-04-14 dienos pabaigoje.					
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių
įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje
nuo balandžio 14 d.

UAB “Anykščių šiluma”

siūlo darbą

apskaitininkei - ekonomistei
Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas apskaitos ar ekonomikos srityje, bent 2-3 metų darbo patirtis.

CV siųsti iki 2017 m. kovo 28 d.,
el. p. info@anyksciusiluma.lt,
faks. (8 381) 59441,
telefonas pasiteirauti
(8-381) 5-91-65.

kampas

Apie etiką

Linas BITVINSKAS
Man tvarka ir įstatymų viršenybė patinka. Ir visokios komisijos, kurios palaiko demokratiją Lietuvoje bei balansą
visatoje, patinka. Sakykim, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Labai reikalinga
komisija ir labai gerai dirba. Štai
neseniai paskelbė, kad Seimo
narė Greta Kildišienė kažką ten
pažeidė, kai nuomojosi automobilį. Tačiau, kad Kildišienė jau
mėnuo, kaip nėra Seimo narė.
Bet nuo tokios išvados man lengviau, aš geriau miegu.
O štai dabar VTEK aiškinsis,
ar Lietuvos nacionalinio operos
ir baleto teatro (LNOBT) vadovas Gintautas Kėvišas nesupainiojo interesų prašydamas
Vilniaus savivaldybės paramos
dviem užsienio atlikėjų koncertams savo vadovaujamame
teatre, kuriuos organizavo jo
sūnaus įmonė. Londono simfoninio orkestro koncertą bei
Didžiosios Britanijos Karališkojo filharmonijos orkestro
koncertą organizavo „Riverside
music“, jos akcininkas yra G.
Kėvišo sūnus Martynas, o pats
G.Kėvišas teikia įmonei konsultanto paslaugas. Savivaldybė Londono orkestro koncertui
LNOBT skyrė 30 tūkst. eurų
paramą.
VTEK jau anksčiau nagrinėjo, ar G.Kėvišas nesupainiojo
interesų rengiant tris koncertus,
už kuriuos teatras sūnaus įmonei sumokėjo 390 tūkst. eurų.
Tuomet VTEK nustatė, kad
pažeidimų nebuvo, nes G. Kėvišas pats nepasirašė sutarčių su
koncertus organizavusia sūnaus
įmone, tai už jį padarė pavaduotojas Naglis Stancikas.
Galvoju, kad nieko nepripaišys ir dabar, viskas ten teisėta,
nebent G.Kėvišas kažkaip atsistatydins. Tačiau, kaip gali
žmogus atsistatydinti, jei jis
viską daro teisėtai ir etiškai?

TELELOTO Žaidimas nr. 1093 Žaidimo data: 2017-03-19
Skaičiai: 60 28 62 33 07 10 56 51 52 03 69 49 75 47 12 09 58 40 44 27
34 54 48 01 53 22 08 29 59 71 16 17 55 37 70 42 39 30 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 36 20 72 46 13 18 21 05 73 38 65 45 35 43 (visa lentelė)
Papildomi prizai: 0013252 “Mercedes-Benz A160” 0007905 1000 Eur
0223183 1000 Eur 0484774 1000 Eur 0087226 1000 Eur 0641400 1000
Eur 0310332 1000 Eur 0372388 1000 Eur 0648971 1000 Eur 0091165
10000 Eur 0416805 1750 Eur 01**571 200 Eur 02**591 200 Eur 01**649
200 Eur 04**872 200 Eur 02**047 200 Eur 06**302 200 Eur 01**389 200
Eur 05**456 200 Eur 0481477 2000 Eur 0544879 2000 Eur 0167522
2000 Eur 0441018 2000 Eur 0440853 2000 Eur 0401034 2000 Eur
0219798 2000 Eur 0456821 2000 Eur 0530066 2000 Eur 0023759 2000
Eur 0087067 2000 Eur 0645842 2000 Eur 0212952 2000 Eur 0068344
30 Eur čekis “Statoil” degalams 0074382 30 Eur čekis “Statoil” degalams
0121297 30 Eur čekis “Statoil” degalams 0157978 30 Eur čekis “Statoil”
degalams 0241054 30 Eur čekis “Statoil” degalams 0362666 30 Eur čekis “Statoil” degalams 0419155 30 Eur čekis “Statoil” degalams 0439009
30 Eur čekis “Statoil” degalams 0450649 30 Eur čekis “Statoil” degalams
0627373 30 Eur čekis “Statoil” degalams 052*746 300 Eur 000*724 300
Eur 036*969 300 Eur 024*872 300 Eur 0262616 3000 Eur 0106777 3000
Eur 048*720 500 Eur 027*347 500 Eur 042*291 500 Eur 007*501 500
Eur 0431177 5000 Eur 0294635 5000 Eur 0412196 7000 Eur 057*314
Pakvietimas į TV studiją 051*159 Pakvietimas į TV studiją 020*685
Pakvietimas į TV studiją 056*513 Pakvietimas į TV studiją
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SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Mišką su žeme arba išsikirsti.
Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Automobiliai
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Automobilius, autobusus, sunkvežimius, traktorius, įvairią techniką.
Tel. (8-633) 60143.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
1,95 ha dalį žemės sklypo (viso
2,60 ha) Anykščių r. Geležinėlės
k., kadastro Nr. 3457/0001:5,
pieva, balas 46, prie kelio
Ukmergė-Utena, 4500 Eur.
Tel. (8-698) 25253.
Kuras
Parduoda malkas nuo 25 Eur/
kub. m. Minimalus kiekis 20 kub.
m. Perka mišką.
Tel. (8-601) 30865.

Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Gyvuliai
Įmonė brangiai įvairaus amžiaus
arklius, buliukus, mėsines telyčaites. Sveria el.svarstyklėmis.
Pasiima greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-609) 00890.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.
Atjunkytus mėsinius
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

buliukus

Be tarpininkų arklius, karves
(1,20 Eur/kg), telyčias (1,35 Eur/
kg), bulius (1,50 Eur/kg).
Tel. (8-622) 09326.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Kita

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

Kviečius, miežius, kvietrugius,
avižas. Gali išsivežti savo transportu.
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

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

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

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Brangiai visoje Lietuvoje galvijus: karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito vietoje. Veža į užsienį.
Tel. (8-662) 50592.

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

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

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Karosų mailių.
Tel. (8-622) 64563.
Kviečius, miežius, avižas, žirnius,
kukurūzus, grikius, įvairius pašarinius
miltus, sėlenas. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 47343, (8-680) 96778.
Šieną.
Tel. (8-682) 45168.
Lašų ŽŪB šienainį rulonuose.
Tel. (8-682) 47854.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
(8-617) 20473.
Beržo, alksnines ir kitų lapuočių malkas. Veža miškavežiais
po 30 erdv. m. Išrašo sąskaitas.
Tel. (8-648) 84052.

įvairūs

Brangiai perka, nuomojasi žemės ūkio paskirties žemę Anykščių,
Kurklių, Skiemonių, apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Dovanoja
Palaidą šieną. Pasikrauti ir išsivežti
patiems.
Tel. (8-686) 46467.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Geni sodus, karpo, formuoja gyvatvores. Pjauna pavojingai augančius
medžius.
Tel. (8–644) 41260.

Lenkišką dvivagę bulviakasę,
2-jų transporterių, kaina - 380
Eur. 4-ių vagų bulvių sodinamąją, rusiška, pakabinama, kaina
- 520 Eur.
Tel. (8-686) 46467.

Grindų betonavimas,
paruošiamieji darbai.
Tel. (8-694) 40735.

pro memoria
Anykščių seniūnijoje
Ona KIZIŪNIENĖ, gimusi 1935 m., mirė 03 15
Debeikių seniūnijoje
Vytautas Jonas BEIVYDAS, gimęs 1930 m., mirė 03 13
Skiemonių seniūnijoje
Algimantas MATUŠKEVIČIUS, gimęs 1945 m., mirė 03 18

gimė
„Anykštos“ redakcija kviečia mirusiųjų artimuosius, kurie nori
jog būtų paskelbta informacija apie mirtį, atsisveikinimą su velioniu,
laidotuves kreiptis elektroniniu paštu anyksta@anyksta.lt, telefonu
(8-381) 5-94-58 arba užeiti į redakciją.
Žinia apie mirusį žmogų bus paskelbta nemokamai laikraštyje
„Anykšta“ arba, jeigu bus pageidaujama, – naujienų portale anyksta.lt. rubrikoje „Pro memoria“.
-ANYKŠTA

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

Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

Informuojame, kad 2017 m. 04 mėn. 04 d. 11 val. bus vykdomi Janinos
Jurgelionienės žemės sklypo , kadastrinis Nr. 3440/0002:0016, esančio
Aniūnų k., Skemonių sen., Anykščių r., kadastriniai matavimai.
Kviečiame gretimo sklypo kadastrinis Nr. 8520/0002:0017 savininką
Edgarą Stašaitį dalyvauti paženklinant Janinos Jurgelionienės žemės
sklypo ribas.
Kadastrinius matavimus atliekančios įmonės adresas:
UAB Sanora, Kalvarijų 143A, Vilnius, tel. 852752523, 869840821,
el. paštas: info@sanora.lt
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2017-03-31 10.00 val. atliks
kadastrinius matavimus sklypui, proj. Nr. 384-2, esančiam Gudelių k.,
Kurklių sen., Anykščių r. sav. Kviečiame dalyvauti ribų ženklinime gretimo
žemės sklypo kad. Nr. 3434/0002:101 savininkę Virginiją Bartkevičienę ar
jos įgaliotus asmenis bei Stasio Voverūno turto paveldėtojus.
Kontaktinė informacija: Maironio g. 4, Utena LT-28241,
tel. 8-611-30630, kristina.zamblauskaite@vzf.lt

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.

Šiltina fasadus. Šiltina pamatus.
Atlieka fasadų apdailą. Deda dekoratyvinį tinką, klijuoja klinkerį.
Dengia šlaitinius stogus. Mūro
darbai.
Tel. (8-676) 52289.

Urtė STUKAITĖ,
gimusi 03 05
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Mikalojus, Nortautas, Lingailė, Benediktas, Reda.
kovo 22 d.
Benvenutas, Kotryna,
Gedgaudas, Gedgaudė.
kovo 23 d.
Galgintas, Vismantė, Alfonsas,
Akvilė, Ūla.
kovo 24 d.
Liucija, Daumantas, Ganvilė,
Gabrielius, Donardas.

mėnulis
kovo 21-24 delčia.

anekdotas
Sėdi dvi blondinės bare prieš
veidrodį, viena sako:
– Žiūrėk, ten sėdi dvi tokios pat,
kaip ir mes. Kita sako:
– Einam.
Kita blondinė atsako:
– Palauk, jos pačios ateina…
***
– Kodėl karalius gali būti karūnuotas keturiolikos metų, o vesti –
aštuoniolikos?
– Juk šalį lengviau valdyti negu
moterį…
***
Vilkas, beveik nugaišęs nuo troškulio, laksto po dykumą. Staiga
žiūri – limonado aparatas. Priėjo,
įmetė litą – atsirado pilnas puodelis limonado. Įmetė dar vieną litą
– pusė puodelio. Dar įmetė – nieko. Iš po aparato išlenda kiškis ir
sako:
– Sisi baba…

receptai
Keptos, traškios,
česnakinės morkytės
Ingredientai:
6 vnt. morkų (nedidelės)
2 šaukštas aliejaus
2 šaukšteliai rozmarinų
5 skiltelės česnakų pagal skonį
Druska 1 šaukštas, kukurūzų
miltai
Gaminimas
Morkas perpjaukite į keturias
dalis. Sumaišykite su aliejumi,
rozmarinais ir išspaustu česnaku.
Sudėkite ant kepimo grotelių (apačioje pakiškite skardą, ištiestą kepimo popieriumi). Kepkite iki 190
laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie
15 minučių. Ištraukus, pabarstykite druska ir palikite kiek atvėsti.

oras
+8

+3

MOZAIKA
Šį savaitgalį įvedamas
vasaros laikas
Šį sekmadienį Lietuvoje bus įvestas vasaros laikas. Kovo 26-ąją 3
valandą nakties laikrodžių rodykles
reikės pasukti viena valanda pirmyn.
Vasaros laikas galios septynis mėnesius – iki spalio pabaigos.
Laikas Lietuvoje, kaip ir visose ES
valstybėse narėse, keičiamas dukart
per metus, vykdant neribotai galiojančią ES direktyvą dėl vasaros laiko.
Briuselis kas penkerius metus skelbia
komunikatą, kuriame nurodomas
tikslus vasaros laiko įvedimo ir atšaukimo grafikas.Vasaros laikas kasmet
įvedamas paskutinį kovo sekmadienį,
pasukant laikrodžio rodykle valanda
prie į priekį, o atšaukiamas paskutinį
spalio sekmadienį.
Daugelis ES šalių vasaros laiką įsivedė praėjusio amžiaus 9-ąjį dešimtmetį.Geografiškai penktadalis Lietuvos (vakarinė dalis) patenka į pirmą,
likusi dalis – į antrą laiko juostą.
“SpaceX” kosminė
krovinių kapsulė grįžo į Žemę
JAV bendrovės “SpaceX” daugkartinio naudojimo kosminė krovinių
kapsulė sekmadienį sėkmingai nusileido Ramiajame vandenyne, nugabenusi atsargų astronautams Tarptautinėje kosminėje stotyje (TKS),
pranešė Kalifornijoje įsikūrusi kompanija. Kapsulė “Dragon”, vienintelis
tokio tipo aparatas, galintis grąžinti į
žemę mokslinių tyrimų mėginių ir
kitokios medžiagos, beveik mėnesį
išbuvo susijungusi su TKS. Ji į orbitą
pakilo vasario 23 dieną ir nugabeno
į stotį daugiau kaip dvi tonas maisto,
vandens ir NASA mokslinės įrangos.
Prieš kapsulei sugrįžtant įgula prikrovė ją pasenusios įrangos, šiukšlių
ir beveik dvi tonas mokslinių tyrimų,
atliktų mikrogravitacijos sąlygomis,
medžiagos. 9 val. Grinvičo (11 val.
Lietuvos) laiku “Dragon” buvo paleista TKS kibernetinio manipuliatoriaus ir ilgiau kaip 6 val. skriejo į
Žemę. Prieš 16 val. (18 val.) kapsulė
nusileido netoli Meksikos krantų, išskleidusi tris didžiulius parašiutus.
“Šiandien atsisveikiname su “Dragon!” - parašė prancūzas astronautas
Thomas Pesquet (Tomas Peskė),
vienas iš šešių įgulos narių, pradėjęs
misiją orbitoje lapkritį.
“Ji gabena į Žemę dalį mūsų: svarbių mokslinių mėginių, kurių dalis
paimta iš įgulos!” - pridūrė jis.
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Lietuviai – laimingiausi iš
Baltijos šalių, rodo
Jungtinių Tautų tyrimas
Lietuviai pastaraisiais metais
buvo laimingesni už latvius, estus
ir baltarusius, tačiau nusileido lenkams bei rusams, rodo pirmadienį
paskelbtas Jungtinių Tautų remiamas tyrimas.
Kasmet nuo 2012 metų sudaromame Pasaulio laimės indekse Lietuva
šiemet užėmė 52 vietą. Latvija liko
54-a, Estija – 66-a, Baltarusija – 67-a.
Lenkijai Pasaulio laimės indekse
šiemet atiteko 46 vieta, Rusijai – 49
vieta. Jungtinės Tautos laimingiausių
pasaulio šalių sąrašą sudaro remdamasi vienam gyventojui tenkančia
bendrojo vidaus produkto dalimi,
duomenimis apie gyventojų sveikatą
ir medicinos prieinamumą, socialines
pašalpas, pilietines laisves ir korupcijos paplitimą.
Laimingiausia pasaulio valstybe
šiemet pripažinta Norvegija, į laimingiausiųjų penketuką taip pat pateko
Danija, Islandija, Šveicarija ir Suomija. Pirmadienį paskelbto tyrimo imtis
siekia 2014 – 2016 metus.
Pernai Pasaulio laimės indekse
Lietuva užėmė 60 vietą.
Susipainiojęs Trumpas pavadino
JAV „stipria bendrove“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas tiek daug kartų yra pareiškęs
esantis itin gabus verslininkas, kad
visiškai suprantama, kad jis kartais
savo ankstesnį darbą supainioja su
dabartiniu.
D.Trumpas yra sakęs, kad jo verslo imperija „Trump Organization“
yra ne tik neįtikėtina kompanija, bet
ir tarptautinis neįtikėtinų bendrovių
konglomeratas. Na, o kaip Jungtinės
Valstijos? „Esame labai stipri kompanija“, – prezidentas penktadienį
pareiškė per bendrą spaudos konferenciją su Baltuosiuose rūmuose
viešėjusia Vokietijos kanclere Angela
Merkel. Tuomet jis iškart pasitaisė:
„Esame labai stipri kompanija... šalis.
Esame labai stipri, labai stipri šalis.“
Nei vienas iš renginio dalyvių neparodė pastebėję jo riktą.
D. Trumpas savo ruožtu nė kiek
nesutriko ir tęsė mintį žodžiais, kuriuos jis tikriausiai ne kartą yra vartojęs kalbėdamas apie savo bendroves:
„Greitai pasieksime lygį, kokio, ko
gera, dar niekada nebuvome pasiekę
anksčiau.“

redaktorei nežinant

Kas pavogė atitvaro
vamzdžius?

Anykščiuose pernai rekonstruotoje Žiburio gatvėje priešais
„Norfos“ parduotuvę ilgapirščiai
įsigudrino pavogti beveik dvi dešimtis metrų metalinių atitvarų
vamzdžių.
Norint išimti iš atitvaro apie 6
metrus metalinių vamzdžių, tereikia atsukti du varžtus. Tą ir padarė tie, kurie vamzdžius pavogė.
Beje, vidinių vamzdžių atitvaruose
trūksta ir prie šviesoforo Liūdiškių
ir Biliūno gatvių sankryžoje bei Žiburio gatvės pradžioje. Tačiau ten
vamzdžiai akivaizdžiai nudaužti
neapdairių vairuotojų.

Egipte atrastas kolosas
tikriausiai vaizduoja
faraoną Psametichą I
Praėjusią savaitę Kaire atrastas senovinis kolosas gali vaizduoti garsųjį
faraoną Psametichą I (Psamtiką I),
ketvirtadienį pranešė Egipto senienų
ministerija. 8 m aukščio kvarcito statulos fragmentus kasinėjimų komanda rado gruntiniame vandenyje senovinės faraono Ramzio II šventyklos
vietoje, kuri dabar yra viename Kairo
darbininkų rajone.
Tačiau hieroglifai ant statulos fragmentų rodo, kad ji veikiausiai vaizduoja Psamtiką 1, valdžiusį 664–610
metais prieš mūsų erą, sakoma pareiškime. Senienų ministras Khaledas el
Enany spaudos konferencijoje sakė,
kad hieroglifais yra užrašyta frazė
„Stiprioji ranka“, o tai yra vienas iš
šio 26-osios dinastijos faraono vardų.
Tačiau „100 procentų nepatvirtiname, kad tai Psametichas I“, sakė
jis žurnalistams Kairo muziejuje, į
kurį buvo atvežti statulos fragmentai.
Pasak ministro, tam reikės tolesnių
tyrimų.
Rasti fragmentai yra galvos ir torso
dalys.Minėti kasinėjimai vykdyti teritorijoje, kurioje kadaise buvo senovinėje faraonų sostinė Heliopolis.
Ten dirbanti bendra Vokietijos ir
Egipto archeologų komanda rado ir
kitos statulos, vaizduojančios karalių
Setą II, dalį.
Mozambike futbolininkas
žuvo užpultas krokodilo
Mozambike vienas jaunas futbolininkas žuvo užpultas krokodilo, kai
treniravosi ant upės kranto, pirmadienį pranešė jo klubas.
19-metis Estevao Alberto Gino
(Estevaunas Albertu Žinu), žaidęs
Mozambiko antrojo diviziono klube
„Atletico Mineiro de Tete“, gyveno
netoli Zambezės upės vakarinėje Tetės provincijoje. Šis incidentas įvyko praeitą ketvirtadienį. „Tą vakarą
jis treniravosi ir pabėgiojęs nuleido
rankas į vandenį. Tada jį čiupo krokodilas“, – naujienų agentūrai AFP
sakė klubo treneris Eduardo Carvalho
(Eduardu Karvalju).
Du kaimynai, matę, kaip krokodilas užpuolė jaunuolį, sakė, kad roplys
buvo apie 5 m ilgio ir „kad jie negalėjo nieko padaryti“, kad jį išgelbėtų,
pridūrė E.Carvalho.
Zambezės upėje atvejai, kai krokodilai užpuola žmones, nėra reti.
Vietos policijos atstovas Leonelis
Muchina patvirtino informaciją apie
šį incidentą ir sakė, kad futbolininko
lavonas dar nerastas.

sprintas
Slidinėjimas. Anykščių KKSC slidininkai Ignalinoje dalyvavo Lietuvos
slidinėjimo čempionate. Komandinio
sprinto rungtyje vyrų grupėje antrą vietą iškovojo Lukas Jakeliūnas ir Jaunius
Drūsys, treti finišavo Ąžuolas Bajoravičius ir Paulius Januškevičius. Fausta
Repečkaitė ir Kristina Budrytė jaunių
grupėje finišavo trečios. Antrą čempionato dieną sportininkai varžėsi klasikinio stiliaus rungtyje. 10 km distancijoje
jaunių grupėje greičiausias buvo Ąžuolas Bajoravičius, trečią vietą iškovojo
Paulius Januškevičius. Merginų varžybose antra finišavo Fausta Repečkaitė,
trečia - Kristina Budrytė. Jaunučių
grupėje 5 km nuotolyje nepralenkiamas
buvo Edvinas Šimonutis, o Eglė Savickaitė 3 km įveikė trečia.
Futbolas. Savaitgalį prasidėjo kovos
mėnesį vyksiančiame Anykščių rajono
salės futbolo čempionate. Iš viso į turnyrą užsiregistravo 6 komandos. Penktadienį vykusio pirmojo turo rezultatai:
„Be šansų“ - „Veteranai“ - 3 – 13,.
„Penkiasdešimt“ - „Karys-savanoris“
22 – 1, „Savi“ - „Ramybė-strėlės“ 4
– 10. Šeštadienį sužaisto antrojo turo
rezultatai: „Karys-savanoris“ - „Veteranai“ - 4 – 16, „Penkiasdešimt“ - „Ramybė-strėlės“ 3 – 6, „Savi“ - „Be šansų“ 9 – 6. Turnyrinė lentelė po dviejų
turų : 1. „Veteranai“ – 6 tšk., 2. „Ramybė-strėlės“ – 6 tšk., 3.„Penkiasdešimt“
– 3 tšk., 4. „Savi“ – 3 tšk., 5. „Be šansų“ – 0 tšk., 6. „Karys-savanoris“ – 0
tšk. Rezultatyviausi žaidėjai: Marius
Valančiūnas („Veteranai“) 14; Mykolas Pesliakas („Penkiasdešimt“), Ignas
Šiaučiulis („Savi“), Darius Stumbrys
(„Veteranai“) - po 6, Dalius Šiaučiūnas
(„Ramybė-strėlės“) 5. Pirmenybėse
bus žaidžiama vieno rato formatu – dvi
paskutinės ekipos iškris, o keturios tęs
kovas pusfinaliuose.
Smiginis. Kovo 14 dieną vyko
Anykščių rajono bendrojo ugdymo
mokyklų mokinių olimpinio festivalio klasikinio smiginio varžybos. Ir
merginų, ir vaikinų komandose buvo
po du narius. Varžybose dalyvavo
po keturias merginų ir vaikinų komandas. Sėkmingiausia diena buvo
kavarskiečiams – ir vaikinų (Vaidas
Molis, Šarūnas Butkys), ir merginų
(Kristina Navickaitė, Kornelija Simoškaitė) komandos tapo nugalėtojais. Antrąsias vietas užėmė J. Biliūno
gimnazistai Brigita Liobytė, Vilma
Krikščiūnaitė bei Donatas Paurys ir
Paulius Januškevičius. Trečioji vieta
merginų grupėje atiteko A. Vienuolio
progimnazijos mokinėms Živilei Butkutei ir Jarūnei Šaipūnaitei, o vaikinų
varžybose – A. Baranausko pagrindinės mokyklos atstovams Klaudijui
Katinui ir Vitalijui Bartkui.

