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

 Sveikinimo kaina – 20 eurų.
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tų išnarinimui atstatyti… Šeima 
skubiai išvažiavo į Vilnių. San-
tariškėse alkūnės išnirimą greit 
sutvarkė. Neaiškumas ir keistu-
mas:  ar Anykščiuose sekmadienį 
chirurgas negali 2-3 metų vaikui 
alkūnės išnirimo atstatyti? Re-
gis, tokiu gražiu būdu turistus iš 
Anykščių vejame velniop… nes 
negali chirurgas išnarintos alkū-
nės atstatyti…“

Paprašytas pakomentuoti situa-
ciją, D. Vaiginas dėstė, kad ligo-
ninei netrūksta kvalifikuotų chi-
rurgų, tačiau Anykščių ligoninė 
neteikia vaikų anesteziologijos 
paslaugos, nėra vaikų anestezio-
logo, nėra ir vaikams būtinos spe-
cialios įrangos. Todėl visuomet, 
kai yra pavojus, jog vaikui reikės 
narkozės, jis siunčiamas į  dides-
nių miestų ligonines.

„Nesvarbu, ar tai svečias, ar 
anykštėnas – vis tiek siųstume į 
kitą miestą. Negalime rizikuoti. 
Gerai, kai gerai baigiasi...  Jei pa-
cientas būtų kritinės būklės, tuo-
met spręstume, ką daryti. Galbūt 
rizikuotume“, – „Anykštai“ kal-
bėjo D. Vaiginas.

Anykščių ligoninėje nėra
vaikų anesteziologo Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Bičiulius savaitgalį Anykščiuose priėmęs vyras piktinosi, kad mūsų ligoninės medikai negalėjo 
padėti ranką išsinarinusiai mergaitei ir išsiuntė ją į Vilnių. 

Anykščių ligoninės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas „Anykštai“ sakė, kad tokie skundai yra 
pakankamai dažni.

Pasak Anykščių ligoninės vyriausiojo gydytojo Dalio Vaigino, jo vadovaujama ligoninė neturi teisės 
ir galimybių teikti vaikų anesteziologijos paslaugą.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

 Anykštėnas apie savo draugų 
situaciją „Anykštai“ pasakojo: 
„Atvažiavo vilniečių pora šeš-
tadieniui ir sekmadieniui su 2-3 

metų dukra po Anykščius pasi-
vaikščioti, pasimėgauti. Sekma-
dienį, apie vidurdienį, Arklio 
muziejuje mergaitė išsinarino 

ranką. Skubiai atvykus į ligoninę, 
gydytojas apžiūrėjo rankelę, pa-
rišo ir pasiūlė kreiptis į Vilniaus 
gydytojus. Mat gal narkozės reik-

Anykščių komunalinio ūkio 
direktorius Kazimieras Šapoka 
pritaria, kad įvažiavimą reikia pa-
dengti asfalto danga. „Ten didelis 
transporto judėjimas. Prekeiviai 
važiuoja į turgų, aikštelėje auto-
mobilius parkuoja ir atvažiavę 
į turgų, ir į prie jo esančias par-
duotuves, į kurias prekes veža ir 
sunkiasvorės mašinos, - pastebėjo 
direktorius. – Tas duobės kartais 
užpilamos žvyru, užlyginamos, 
tačiau po lietaus jos vėl atsiran-
da“.

Pasak Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos Sta-
tybos skyriaus vedėjo Kęstučio 
Jurevičiaus, šiuo momentu pri-
važiavimą prie turgaus ir aikš-
telę asfaltuoti nenumatyta, dar 
nėra žinoma tiksli iš Kelių fondo 
ateisianti lėšų suma. 

„Būtinai nuvažiuosime, ap-
žiūrėsime, įvertinsime situaciją, 
tarsimės su rajono vadovais, o 
galutinį sprendimą priims rajono 
Taryba“, - sakė Statybos sky-
riaus vedėjas.

Duobės prie turgaus - neišsprendžiama 
problema

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Įvažiavimas į Anykščių turgų iš Taikos gatvės ir aikštelė  - vie-
nos duobės. Turgaus prekeiviai, ypač panevėžiečiai, negali atsiste-
bėti tokiu įvažiavimu. 

„Mes laužome mašinas. Jeigu jau neišgali išasfaltuoti kelių de-
šimčių metrų, tai gal gali tas duobes žvyru ar skalda užpilti ir 
kartas nuo karto pagreideruoti“, - piktinosi anykštėnų aplaidu-
mu panevėžietis prekybininkas. 

Duobės prie turgaus erzina ratuotus prekeivius ir pirkėjus.
Autoriaus nuotr. 

Prieš lengvatas bus lygūs
Saulius RASALAS, daugia-

bučio gyventojas: „Dabar, jei 
nori bet ką sugadinti, prileisk 
prie to valstietį ir tas daiktas 
nebeveiks.“

Ūkininkai už 
atliekas 
mokės mažiau

Miglose snaudžiantis Inkūnų 
bažnytkaimis...

Pamaldžiosios Anelės Šukie-
nės pakviestas ir vėlų 1939 m. 
rudenį į Inkūnus atvykęs kun. 
Dominykas Mikšys apsigyveno 
šiuose geradarės 
namuose.                                         

Vakaras. Šį sekmadienį Duokiš-
kyje (Rokiškio r.) kaimo turizmo so-
dyboje „Vieneri vartai“ organizuotas 
žinomo aktoriaus, režisieriaus Ferdi-
nando Jakšio kūrybos vakaras. Kartu 
su juo kūrybos vakare dalyvavo ir so-
listė Jolanta Stumbrienė bei arfininkė 
Julija Giedra Tutkutė. 

Antikorupcija. Anykščių rajono 
tarybai paruoštas sprendimo projek-
tas, kuriuo siūloma rajono Tarybos 
Antikorupcijos komisijos pirmininku 
skirti liberalą Luką Pakeltį. Iki šiol 
Antikorupcijos komisijai vadovauja 
“tvarkietis” Raimundas Razmisla-
vičius, formaliai nepriklausantis nei 
valdančiajai daugumai, nei opozicijai. 
Rajono Tarybos opozicinėmis frakci-
jomis registravosi keturi socialdemo-
kratai ir keturi liberalai. Praėjusiame 
Tarybos posėdyje socialdemokratas 
Donatas Krikštaponis pareiškė, kad 
R. Razmislavičių komisijos pirmi-
ninko poste reikia pakeisti opozicijos 
atstovu, nes pastarasis paprastai bal-
suoja taip, kaip valdantieji. Pagal re-
glamentą Antikorupcijos pirmininko 
postas priklauso opozicijai. 

Darbas. Anykščių L.ir S. Didžiu-
lių viešoji biblioteka skelbiasi ieš-
kanti bibliotekininko. Iš pretendentų 
reikalaujama aukštojo koleginio iš-
silavinimo. Nurodoma, kad bibliote-
kininkas neatskaičius mokesčių gaus 
400 Eur atlyginimą.

Festivalis. 2018 metais Lietuvos 
nacionalinio dramos teatro reziden-
cija tapsiantys Anykščiai teatro mė-
gėjams paruošė staigmeną - 2018 m. 
rugpjūčio pradžioje čia vyks Šiaurės 
Europos mėgėjų teatrų aljanso festi-
valis, kurio programoje – 11 mėgėjų 
teatrų iš Danijos, Estijos, Suomijos, 
Islandijos, Norvegijos, Švedijos, Fa-
rerų salų, Latvijos ir Lietuvos.

Vizitas. Antradienį meras Kęstutis 
Tubis dalyvaus Japonijos ambasado-
riaus Toyoei Shigeeda priėmime.

Priminimas. Policija primena, kad 
nuo balandžio 10  iki spalio 31 dienos 
draudžiama eksploatuoti transporto 
priemones su dygliuotomis padan-
gomis.

Kopijuojame. Vienos kopijos iki 
A 4 formato kaina 15 ct.
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Temidės svarstyklės
Paieška. 2017-03-23, apie 

10.00 val., iš namų, esančių 
Anykščių seniūnijos Piktagalio 
kaime, Parko gatvėje,  išėjo ir 
negrįžo globotinė (g. 1997 m.). 
Paskelbta asmens paieška. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas dėl din-

gusios be žinios paieškos. 2017-
03-24, apie 22.25 val., mergina 
rasta pas draugą Kupiškio rajone 
Salamiesčio miestelyje ir perduota 
globėjams.

Vagystė. 2017-03-25, apie 
14.22 val., gautas vyro (g. 1968 
m.) pranešimas, kad atvykęs prie 
jam priklausančios sodybos, esan-

čios Viešintų seniūnijos  Jurgiškio 
kaime, pastebėjo, kad išlaužtos 
kaimynystėje esančios sodybos 
Ežero gatvėje, priklausančios Ru-
sijos piliečiui, namo durys ir pa-
vogtas hidroforas ir trimeris. Žala 
tikslinama. 

Smurtas. 2017-03-26, apie 
11.11 val., gautas vyro (g. 1978 

m.), gyvenančio  Svėdasų seniū-
nijos  Aulelių kaime, praneši-
mas, kad 2017-03-25, apie 16.00 
val., motinos draugas išvertė jį 
ant grindų iš neįgaliojo vežimė-
lio, gulinčiam spyrė į veidą, tris 
kartus į dešinį šoną ir du kartus į 
kairę koją, taip sukeldamas fizinį 
skausmą. 

Našlė. Prezidento Algirdo Bra-
zausko našlė Kristina Brazaus-
kienė kreipėsi į Aukščiausiąjį 
Teismą, apskųsdama ankstesnius 
teismų sprendimus, kuriais įparei-
gota išsikelti iš gyvenamųjų pa-
talpų Turniškėse. Teismo atstovė 
Dovilė Bružaitė pirmadienį BNS 
sakė, kad A.Brazauskienės advo-
katų skundas buvo gautas praėju-
sią savaitę. Praėjusią savaitę bai-
gėsi trijų mėnesių terminas, per 
kurį našlė ir jos advokatai galėjo 
paduoti kasacinį skundą.

Pensija. Europos Sąjunga mini 
savo 60-metį. Solidus amžius. 
Juokaujama, dar penketas mete-
lių, ir - į pensiją. 

Algos. Seimo Valstybės val-
dymo ir savivaldybių komitetas 
vieningai nubalsavo už tai, kad 
būtų didinamos valstybės politi-
kų ir valstybės pareigūnų algos. 
Kadangi į šių ponų grupę paten-
ka ir parlamentarai, atlyginimai 
didėtų ir jiems - 13 proc. O kai 
kuriems pareigūnams, pavyz-
džiui, Konkurencijos tarybos 
pirmininko ar Viešųjų pirkimų 
tarnybos direktoriaus, atlygini-
mai išaugtų net 49 proc. Vienas iš 
argumentų - esą dabar algos yra 
mažos, o tai skatina imti kyšius! 
Seimo Valstybės valdymo ir sa-
vivaldybių komitetas bendru su-
tarimu priėmė sprendimą palai-
minti siūlymą gerokai padidinti 
algas valstybės politikams ir pa-
reigūnams. Projekte numatyta, 
kad valstybės politikams atlygini-
mai didėtų 11-13 proc., valstybės 
pareigūnams - 37-49 proc., žval-
gybos pareigūnams - 13-40 proc. 

Teismas. Klaipėdos apygardos 
teismas už pelnymąsi iš bendra-
mokslių prostitucijos keturioms 
18-20 metų jau buvusioms Švėkš-
nos specialiojo ugdymo centro, 
auklėtinėms skyrė nuo vienų iki 3 
metų 3 mėnesių laisvės atėmimo 
bausmes. Jų vykdymas atidėtas 
nuo 1 iki 3 metų. Tokio verdikto 
sulaukusios nuteistosios neslė-
pė džiaugsmo. Už lytinės aistros 
su nepilnametėmis tenkinimą 
keturiems 31-54 metų vyrams 
paskirtos nuo 2 iki 4,6 metų lais-
vės atėmimo bausmės. Vienas iš 
nuteistųjų ją privalės atlikti atvi-
rojoje kolonijoje, likę - pataisos 
namuose. 

Korupcija. Apie korupciją 
Kalėjimų departamente prabilusi 
Rasa Kazėnienė laukia, kuo baig-
sis pradėti tyrimai. Moteris įsitiki-
nusi, kad jei jie bus užgesinti, tai 
prilygs teisinės valstybės mirčiai. 
“Kauno diena” su Kauno tardymo 
izoliatoriaus (KTI) buhalterinės 
apskaitos skyriaus viršininke R. 
Kazėniene kalbėjosi praėjus be-
veik dviem mėnesiams po jos vie-
šai išsakytų įtarimų. Per tą laiką 
nuo pareigų buvo nušalintas KTI 
vadovas Edvardas Kviatkauskas 
ir buvusi izoliatoriaus direktorė, 
dabartinė Kalėjimų departamento 
vadovė Živilė Mikėnaitė.

Dviračiai. Šiais metais Lietu-
vos keliuose būta 30 incidentų su 
dviratininkais, to pasekmė - 18 
sužeistųjų ir 1 žuvusysis. Susirū-
pinimą kelia ne tik dviratininkų 
saugaus elgesio kelyje pažeidimai, 
bet ir neblaivūs dviratininkai, vien 
per kelis šių metų mėnesius parei-
gūnai užfiksavo daugiau kaip 550 
neblaivių dviratininkų.

Ūkanotą penktadienio rytmetį 
šventės dalyviai susirinko numaty-
toje vietoje, dešiniajame Šventosios 
upės krante, prie dar 1927 m. pasta-
tytos, nūnai rekonstruotos Anykščių 
vandens matavimo stoties. 

Pasigėrėję patvinusia upe, pasi-
dairę po matavimo stotį, visi nuke-
liavo į Anykščių šilelį prie Puntuko 
ir Lajų tako.

Po pietų Anykščių viešosios 
bibliotekos salėje vyko mokslinė 
konferencija, kurios metu buvo 
kalbama apie orų ir vandenų ste-
bėjimo istoriją, dabartį ir ateitį, 
pabrėžta, kad Lietuvos orų ir van-
denų stebėtojai darbuojasi vienin-
goje pasaulinėje sistemoje, kad jų 
darbas ir teisingos prognozės lemia 

Šalies hidrometeorologai šventė 
Anykščiuose Raimondas GUOBIS 

Savaitgalį į Anykščius švęsti profesinės šventės - meteorologijos 
dienos ir vandens dienos susirinko apie šešiasdešimt šalies hidro-
meteorologų. 

Buvo paminėtas Anykščių vandens matavimo stoties devynias-
dešimtmetis. 

ir žemės ūkio raidą ir sėkmingą oro 
uostų darbą. 

Vienas žymiausių šalies hidro-
logų Aleksandras Kajutis skaitė 
pranešimą apie Anykščių vandens 
matavimo stotį.

Buvo apdovanoti jubiliejus šven-
čiantys bei pasižymėję hidrometeo-
rologai, pagerbtas ilgametis Anykš-
čių vandens matavimo stoties 
tarnautojas Petras Buterlevičius.

Iškilminga vakarienė vyko 
„Nykščių namų“ salėje - ten susi-
rinkusieji ne tik vaišinosi, bet kie-
kvienos tarnybos atstovai linksmai 
apie save pasipasakojo.

Šeštadienį hidrometerologai  lan-
kė Rubikių apžvalgos bokšte, ap-
lankė Burbiškio dvarą.  

Labiau nei šilta krosnis žvarboką pavasario rytą šildo bičiulys-
tė - anykštėnas Petras Buterlevičius pagerbtas hidrometerologės 
Vidos Augulienės ir orų mergaitės iš Nidos.       Autoriaus nuotr.

Už negyvenamas patalpas pagal 
ankstesnę metodiką ūkininkams 
buvo nustatyti skirtingi tarifai, pri-
klausomai nuo pastato paskirties 
– nuo 5 iki 21 centro už kvadratinį 
metrą. Dabar liks vienas, pats ma-
žiausias 5 centų tarifas. 

Taip pat didinamas žmonių ratas, 
kurie gali pretenduoti į atleidimą 
nuo kintamosios dalies mokesčio 
už atliekas. Nuo kintamosios dalies 
mokesčio galės būti atleisti gyve-
nantys kituose rajonuose, užsienyje, 
dirbantys užsienyje, išvykę gydytis 

Ūkininkai už atliekas 
mokės mažiau

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Prieš mėnesį Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio potvarkiu 
sudaryta darbo grupė, kuri analizavo atliekų surinkimo kainos 
pagrįstumą, revoliucinių išvadų kol kas nepateikė. 

Ketvirtadienį Anykščių rajono taryba peržiūrės atliekų surin-
kimo kainas, tačiau ši „peržiūra“ iš esmės įdomi tik ūkininkams.

į sveikatos priežiūros įstaigas bei 
juridiniai asmenys, nevykdantys 
veiklos. Mažiausias laikotarpis, kurį 
nekilnojamojo turo objekto savinin-
kas gali deklaruoti, kad bus nesinau-
dojama nekilnojamuoju turtu, yra ne 
trumpesnis nei vienas metų ketvirtis. 
Kitaip tariant, jei nori pataupyti - li-
goninėje turi pagulėti bent tris mė-
nesius. Pagal ankstesnę tvarką nuo 
kintamosios dalies mokesčio galėjo 
būti atleisti tik dieninėse studijose 
besimokantys studentai, būtinosios 
tarnybos kariai ir kaliniai.  

Šiais mokslo metais Anykščių 
miesto ir rajono mokyklas lankė 2 
287 mokiniai, buvo 127 klasių kom-
plektai. 2017/2018 metasi liks 2 195 
vaikai ir 122 klasių komplektai.

Anykščių A.Vienuolio progim-
nazija planuoja komplektuoti 3 pir-
mokų klases (dabar yra dvi). Mo-
kinių skaičius progimnazijoje augs 
nuo 478 iki 498, klasių komplektų 

Darbo neteks dar penki 
mokytojai

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Toliau, kaip jau įprasta, mažėja mokinių skaičius – Anykščių 
rajono tarybai pateiktas sprendimo projektas, kuriame numato-
ma, kad ateinančiais mokslo metais mūsų miesto ir rajono moky-
klose bus penkiais klasių komplektai mažiau, nei yra dabar. 

Teoriškai mokyklose dingstant vienam klasės komplektui, 
dingsta ir vienas mokytojo etatas.

skaičius - nuo 20 iki 21. Į Kavarsko 
pagrindinę mokykla planuoja ateiti 
šešiais vaikais daugiau nei šiemet 
(dabar 144, planuojama – 150). 

Visos likusios mokyklos mažėja. 
Anykščių J. Biliūno gimnazija, Svė-
dasų gimnazija, Kurklių ir Viešintų 
pagrindinės mokyklos praras po 
vieną klasių komplektą, Anykščių 
A. Baranausko pagrindinė – du.  

Kitais mokslo metais mažiausios 
rajono mokyklos „statusą“ išsaugos 
43 vaikus turėsianti Kurklių pagrin-

dinė mokykla (šiemet buvo 47).  
Peržvelgus mokinių skaičių ketu-

riose mažosiose pagrindinėse moky-
klose, yra vienintelė klasė, kurioje 
dešimt vaikų (Viešintų pagrindinės 
mokyklos septintokai). Visose kito-
se klasėse vaikų mažiau nei dešimt. 
Dešimtmetėse pagrindinėse Trau-
pio, Viešintų ir Debeikių mokyklose 
kitais mokslo metais bus po 6 klasių 
komplektus, Kurklių mokykloje – 
penki. Taigi, šioje mokykloje visos 
klasės yra jungtinės.   

Paukščių sutikimo šventė 
„Paukščiai grįžta namo“ organi-
zuota respublikiniu mastu. Anykš-
čių miškų urėdijoje inkilus jaunieji 

Girioje kėlė inkilus
Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Pirmadienį miškininkai su jaunaisiais miško bičiuliais Šimonių 
girioje kėlė inkilus grįžtantiems paukščiams.

miško bičiuliai iš Svėdasų Juozo 
Tumo – Vaižganto gimnazijos, miš-
kininkai ir Seimo narys Sergejus 
Jovaiša kėlė Svėdasų girininkijoje. 

Inkilus paukščiams sumeistra-
vo patys jaunieji miško bičiuliai. 
Iš viso šventėje buvo iškelta apie 
penkiasdešimt inkilų.

Pasak Anykščių miško urėdijos 
urėdo Sigito Kinderio, inkilų kėli-
mo šventė urėdijoje turi ilgametes 

tradicijas. Daugelis iškeltų inkilų 
buvo skirti smulkiesiems paukš-
čiams.

2012 metais kartu su jaunaisiais 
miško bičiuliais inkilus kėlė Seimo 
Aplinkos komiteto nariai su signa-
taru Jonu Šimėnu priešakyje.

Koreguojamoje mokesčio už 
atliekas tvarkoje numatoma, jog tie 
gyventojai, kurie sukaupia atliekų 
daugiau nei nustatyta pagal normas, 
gali pirkti papildomą, „viršnormi-
nę“ šiukšlių išvežimo paslaugą. 120 
litrų papildomo konteinerio išve-
žimas kainuos  1,31 euro, 140 litrų 
tūrio konteineris - 1,53 euro,  240 
litrų tūrio konteineris -2,62, 750 li-
trų tūrio konteineris- 8,19, 770 litrų 
tūrio konteineris - 8,41, 1 000 litrų 
tūrio konteineris - 10,92, 1 100 litrų 
tūrio konteineris - 12,01 euro. 
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“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija

@ X – man: „Taip, reikia, kad se-
niūnaičiai gautų atlygį už savo dar-
bą. Savaime aišku, tuo pačiu reiktų 
aiškiai apibrėžti jų funkcijas, pagal 
kurias ir būtų skaičiuojamas jų dar-
bo užmokestis, bei veiklos išlaidos. 
Ko gero, labiausiai nusipelniusius 
būtų ne pro šalį ir premijuoti, ar ki-
taip paskatinti.”

@ Logika: „juk seniūnaičiai yra 
seniūnų tarnai,jie savarankiškai 
nieko nesprendžia.Taigi jiems rei-
kėtų kažkiek ir primokėti už įkurtą 
pareigybę,bet atlygį mažinant se-
niūnui ir apmokant seniūnaičiam.
Seniūnijų teritorijoje reikšminges-
nės yra bendruomenės,kurios labiau 
reikalingos,negu seniūnai,todėl jų 
pirmininkams reikėtų mokėti atly-
ginimą.”

@ Amūras: „Gal reikia atlygi-
nimą mokėti už darbą. Dabar nieko 
nedirba ir nori užmokesčio. Kam 

Už darbą atlygio norėtų ne tik seniūnaičiai
Rajono Taryba ruošiasi pagerinti seniūnaičių darbą ir žada pa-

tvirtinti išlaidų, susijusių su seniūnaičių veikla, apmokėjimo ir at-
siskaitymo tvarką. Seniūnaičiams būtų kompensuojamos išlaidos 
už jų veiklą. Pinigai būtų skirti kanceliarijos, pašto, telefono, inter-
neto ryšio, transporto paslaugų išlaidoms apmokėti. Šiam tikslui iš 
savivaldybės biudžeto metams reikėtų skirti 5700 eurų. Kaip ma-
note, ar seniūnaičiams reikia mokėti už jų darbą? Kaip vertinate 
jūsų gyvenamąsias vietoves atstovaujančių seniūnaičių darbą?

jie iš viso reikalingi tie seniūnaičiai, 
nebent skaičiuoti emigrantus.”

@ Kaimynas: „Paskaičius ko-
mentarus atrodo, kad seniūnaičiai 
kalti dėl asmens problemų? Tai gal 
įvardinkim, kuo turėtų Jums padė-
ti seniūnaitis? Ar kokiu nors būdu 
kontaktavote dėl Jums rūpimų pro-
blemų? Ar jis kaip orakulas turėtų 
atspėti, ko Jūs norite? Pagaliau, ką 
galime pasiekti ne dalykiškai ben-
draudami, bet tyčiodamiesi vienas 
iš kito?”

@ Rokas: „Aišku, kad reikia 
seniūnaičiams mokėti vadinamas 
kompensacijas. Juk tai pinigai 
žmogui, o ne kažkokiems takams, 
pilims ar užrakintoms kaimų žaidi-
mo aikštelėms. Ir tai ar tai pinigas 
- 5700 Eur metams. Valdžia ne tiek 
ir ne ten, kur reikia išmėto, išleidžia 
milijonus. Pinigus gavęs konkretus 
žmogus gal neis prašyti pašalpų. 

negailėkit valdiškų pinigų žmo-
nėms. Aš už tai, jeigu yra galimybė 
duoti žmonėms, tai ir duokime. Jei 
neduosim, Tubis už tas lėšas statys 
pilį.”

@ Matematika: „Rajone yra 57 
seniūnaičiai, tai kiekvienam po 100 
euriukų teišeina. Tai kokį darbą už 
tokią sumą metams įsivaizduojat...”

@ Juozas: „Valdininkų etatų 
skaičių ne didinti, o mažinti reikia. 
Jei bus mokamas seniūnaičiams 
atlyginimas, vadinasi, jie taps eta-
tiniais darbuotojais. Kompensuoti 
patirtas išlaidas- kodėl gi ne, tačiau 
tai turi būti daroma tik iš seniūni-
joms skirtų asignavimų. Pasiskaity-
kim Vyriausybės programą, kur yra 
numatyta berods 20 proc. mažinti 
valdininkų skaičių ir kasmet sutau-
pyti virš 10 mln. eurų. Neužsimo-
kim steigti, kai reikia mažinti.”

@ Aleksas: „LR vietos savival-
dos įstatymas 33str.:16.Seniūnai-
čiui su jo, kaip seniūnaičio, veikla 
susijusioms kanceliarijos, pašto, 
telefono, interneto ryšio, transporto 
išlaidoms apmokėti, kiek jų nesu-

teikia ar tiesiogiai neapmoka savi-
valdybės administracija, gali būti 
skiriama išmoka, už kurią atsiskai-
toma ne rečiau kaip vieną kartą per 
metus. Šios išmokos dydį ir atsis-
kaitymo tvarką nustato tos savival-
dybės taryba.”

@ Sidonija: „Šis įstatymas buvo 
priimtas, kai seniūnijose buvo dvi-
gubai daugiau piliečių, tad kokia 
kalba gali būti apie apmokamus se-
niūnų padėjėjus.”

@ Oi oi oi: „Na ir sugalvojom..... 
tai kodėl tik seniūnaičiams kurie 
nieko nedirba? Tik del to sėdi kad 
kažkas paprašė nes taip reikėjo... 
Kodėl tada bendruomenių pirmi-
ninkams niekas nieko neapmoka ar 
jie mažiau dirba?”

@ Priešprieša: „Susipeš dabar 
kaimiečiai dėl kelių eurų.”

@ Nesusipeš: „Bet kad emigruos 
dauguma, tai tikrai.”

-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta,- 

red.past.)

Vanduo. Siekiant užkirsti kelią 
legioneliozės plitimui Vilniuje, nuo 
pirmadienio bus atliekami karšto 
vandens temperatūros patikrinimai 
atsitiktinai parinktuose gyvenamo-
sios ir visuomeninės paskirties pas-
tatuose. Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro (NVSC) Vilniaus 
departamentas pranešė, jog šių pati-
krinimų tikslas – įsitikinti, kad karš-
to vandens sistemų prižiūrėtojai lai-
kosi higienos normos reikalavimų ir 
nuolat palaiko reikiamą temperatū-
rą vartotojų čiaupuose, kuri turi būti 
ne mažesnė kaip 50 laipsnių.

Sutartis. Viešųjų pirkimų tarny-
ba (VPT) , nustačiusi pažeidimų 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
vykdytame informacinės sistemos 
kūrimo ir plėtros ir tvarkymo pir-
kimo procedūrose, rekomenduoja 
nutraukti 5 mln. eurų sutartį. Vy-
riausioji rinkimų komisija (VRK) 
preliminariąją sutartį su bendrove 
„iTree“ pasirašė 2015-aisiais - ben-
drovė ir pati VRK sulaukė politikų 
priekaištų, kuomet 2016-ųjų spalį 
vykstant Seimo rinkimams rinkimų 
sistema strigo,  tam tikrą laiką buvo 
galima matyti žmonių asmens duo-
menis. VPT konstatavo, kad VRK 
nurodytos perkamos paslaugos ir jų 
apimtys nebuvo aiškios ir tai galėjo 
lemti faktą, jog konkurso dalyvių 
- „Algoritmų sistemos“ ir „iTree“ 
pasiūlymų vertė skyrėsi beveik du 
kartus - atitinkamai 2,58 mln. eurų 
ir 5 mln. eurų. VPT taip pat nurodo, 
kad komisija nepagrįstai padidino 
pirkimo vertę iki 5 mln. eurų, nors 
pradžioje planavo išleisti 3,48 mln. 
eurų.

Maskva. Per tūkstantinį mitingą 
Maskvoje sulaikyta daugiau kaip 
500  žmonių, tarp jų ir mitingo or-
ganizatorius Aleksejus Navalnas. 
„Maskvoje sulaikyta daugiau kaip 
130 žmonių“, – pranešė tviteryje 
grupė „OVD Info“, kai sulaikymai 
tebesitęsia sostinės centre, be to po-
licija pipirinėmis dujomis stengiasi 
išvaikyti minią. Tūkstančiai žmonių 
Rusijoje sekmadienį dalyvauja opo-
zicijos lyderio A.Navalno raginimu 
visoje šalyje surengtuose protestuo-
se prieš korupciją. Daugelio miestų, 
tarp jų ir Maskvos, valdžia leidimo 
mitingams nedavė. Iki vidurdienio 
Maskvos (ir Lietuvos) laiku sosti-
nėje palei numatomą protestuotojų 
maršrutą buvo sutelktos gausios po-
licijos pajėgos.

Pabėgėlis. Vokietijos migracijos 
tarnybos informavo Lietuvą apie 
vieną grąžinamą pabėgėlį. Nors jis 
Lietuvos dar nepasiekė, pabėgėlių 
integraciją organizuojantys nevy-
riausybininkai sako, jog tai gali būti 
įspėjimas, kad grąžinamų pabėgėlių 
artimiausiu metu bus daugiau. Kaip 
BNS sakė Pabėgėlių priėmimo cen-
tro Rukloje direktorius Robertas 
Mikulėnas, prieš kelias savaites Mi-
gracijos departamentas informavo, 
kad Vokietijoje esantis viengungis 
siras, kuriam suteiktas pabėgėlio 
statusas Lietuvoje, turėtų būti grą-
žintas į Lietuvą.

Kalba. Latvijos parlamentas pri-
ėmė pataisas dėl dirbamos žemės 
privatizavimo, skelbiančias, jog jos 
įsigyti siekiantieji privalo mokėti 
latvių kalbą A1 lygiu. A1 yra pats 
žemiausias kalbos mokėjimo lygis. 
Pataisų tikslas - apriboti galimybes 
Latvijoje negyvenantiems užsienie-
čiams įsigyti dirbamos žemės.

Parengta pagal BNS

Skolos turbūt 
didės

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys:

- Jei bus atsižvelgta į tai, kam vis 
dėlto reikia tos lengvatos, ir ji bus 
pritaikyta, tai žmonėms, kuriems len-
gvatos labiausiai reikia, gal ir nepasi-
jaus. Daugiau turės mokėti tie, kurie 
išgali susimokėti, tik klausimas, kiek 
jų Anykščiuose yra? 

Dabartinių valdančiųjų lengvatų 
politika planuose aiški – jas mažinti. 
Finansų politika nukreipta ne į tai, 
kad žmogui būtų geriau. Šildymas – 
viena iš skausmingiausių temų. Bet 
jei norima kompensacijas permesti 
ant savivaldybių pečių, nesąžininga. 
Kur  buvo valstybės geranoriškumas, 
kai lengvata galiojo? O kai reikia mo-
kėti kompensacijas, pasirodys, kad 
reikia mokėti savivaldybei. Viena-

Prieš lengvatas bus lygūs
Panašu, kad besibaigiantis šildymo sezonas buvo paskutinis, kurio 

metu centralizuotai tiekiamai šilumai buvo taikomas lengvatinis pri-
dėtinės vertės mokestis (9 procentai). Gegužės 31 dieną baigia galioti 
Seimo priimta lengvata. Normalus PVM yra 21 procentas. Disku-
tuojant, kodėl reikia naikinti lengvatinį tarifą, ne kartą skambėjo 
argumentas, kad lengvata naudojasi ir turtingesni gyventojai. Sei-
mas žada, kad kompensacinis mechanizmas nepasiturintiems bus 
net išplėstas taip, kad kompensacijas už šildymą galės gauti tie, ku-
rių išlaidos šildymui sudaro nebe 20, bet 10 procentų nuo pajamų. 

„Mane šiek tiek pribloškė pono Karbauskio pasisakymas, kad iš-
augus kompensacijų už šildymą gavėjų skaičiui, tai bus savivaldybių 
reikalas“, - „Anykštai“ situaciją apie šildymo lengvatas komentavo 
rajono vicemeras Sigutis Obelevičius.

„Anykšta“ klausia, ką manote apie lengvatos šildymui naikinimą

reikšmiškai šilumos kaina didės.
Ar nedidės šilumos tiekimo įmo-

nės skolos, jei gyventojams reikės 
mokėti daugiau? Galima prognozuo-
ti, kad taip. Išieškojimo mechanizmo 
praktiškai nėra arba jis neveikia, dar 
didesnė dalis žmonių taps valstybės 
skolininkais. Išeitis viena – turi didė-
ti atlyginimai, tada galima sukandus 
dantis tą problemą spręsti. Bet atlygi-
nimų didėjimo taip pat nenusimato. 

Galiu sutikti tik su tuo, kad daliai 
gyventojų šilumos kainos padidė-
jimas pakeliamas ir jie ypatingai 
nepajaus šeimos biudžeto sumažė-
jimo, bet didžioji dalis gyventojų (ir 
Anykščiuose taip pat), kurių pajamos 
mažos arba minimalios, jiems tie keli 
papildomi eurai bus skausmingi.

Daugelis lengvatų įvardijamos 
kaip ydingos mokesčių politikos 
padarinys. Lengvatų lengvatėlių, 
kurios kartais nebūtinos, pridaryta, 
bet su kai kurių lengvatų naikinimu 
paliečiamos skausmingos sritys. 
Jei iš tiesų bus sutvarkyta kompen-
sacijų sistema, gal dar bus galima 
galvoti, kad einama teisingu keliu, 
bet jei kompensacijų mokėjimą 
padarys savivaldybių rūpesčiu, tai 
kas turės jas apmokėti? Tie patys 

savivaldybės gyventojai. 

Kuo jie geresni?

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras:

- Aš žmogus ar ne? Ar aš Lietu-
vos pilietis, ar ne? O kodėl tada per 
visą mano gyvenimą tiek sovietinėj, 
tiek dabartinėj Lietuvoj man niekada 
niekas nekompensavo nei už namo 
Anykščiuose, nei už namo Demba-
voje šildymą? Kaip nori, taip ir sukis. 
Kas tai per Lietuvos piliečių katego-
rija, kuriems tokia lengvata duodama 
ir kodėl man tokios pat lengvatos 
niekas neduoda? Aš, pavyzdžiui, 
naudoju šildymą dujomis. Niekas ne-
kompensuoja – kaip nori, Alesionka, 
taip šildykis. Gali ir nuo šalčio nustip-
ti – niekam nerūpi. Kodėl tada man 
turi rūpėti gaus ar negaus lengvatas 
tie, kurie gyvena daugiabučiuose? 
Didžioji dalis butų Anykščių daugia-
bučiuose TSRS laikais buvo duoti už 
dyką. Tik nedidelė dalis buvo koope-
raciniai butai, už kuriuos mokėdavai 
savo pinigus. Be to, tarybiniais lai-
kais, jei tu ne valdiškam bute gyve-
ni, o stataisi privatų namų, tai į tave 
žiūrėjo kaip į „buožę“ ir stengdavosi 
visais būdais apriboti.

Matau, kad pagrindinė tema 
Anykščiuose – šildymo kainos. Su-
prantu, kad brangu. Kai gauni ubago 
pensiją ar varganą algelę, tai kaip 
nerūpės? Bet iš kitos pusės, ir mano 
pensija nėra astronominė, negaunu 
tokios, kaip graikas ar vokietis. Ar 
koks aš raupsuotas? Nors kartą visi 
piliečiai prieš įstatymą ir lengvatas 
būsime lygūs.

Visą laiką keliama problema, kaip 
kompensuoti daugiabučių gyvento-
jams. O kiek Anykščiuose individu-
alių namų? Visa Taikos gatvė, Kęs-
tučio, Vilniaus ar Kurklių... Jie yra 
pusiau piliečiai? Geriau ne kompen-
sacijom užsiimtų, o didintų pensijas 
ir atlyginimus. Ką reiškia 500 eurų 
alga jaunam žmogui, kuriam iš to dar 
ir šeimą reikia išlaikyti?

Jei prisilies 
valstiečiai, viskas 
grius

Saulius RASALAS, daugiabučio 
gyventojas:

- Visos lengvatos jas gaunantiems 
geros, bet jas kažkas kitas turi sumo-
kėti... Turiu kvailą viltį, nors buvau 
beprarandąs, kad, kadangi šį lengvatų 
naikinimą kūrė ne valstiečiai, tai gali 
būti, kad tas mechanizmas bus apgal-
votas. Dabar, jei nori bet ką sugadinti, 
prileisk prie to valstietį ir tas daiktas 
nebeveiks. Na, tokia jau jų aura. Taip 
buvo su urėdijų reforma, su spaudos 
įstatymu, kad ne mažiau kaip 50 pro-
centų žinių turi būti pozityvios, ir ki-
tais panašiais dalykais. Turiu vilties, 
kad jei jie neprikiš trigrašio, gali būti 
dar neblogai. 

O šiaip pagal natūrą esu prieš 
biurokratiją ir papildomus popierių 
tvarkymus, bijau, kad su  nauja kom-
pensavimo tvarka nerealiai nepadidė-
tų darbo krūviai socialinės rūpybos 
skyriui, administracijai ir patiems 
kompensacijas besitvarkantiems 
žmonėms. Bet tikriausiai taip atsitiks. 
Nenusikalbėkim, kad elektroninė er-
dvė išlaisvina žmogų nuo lakstymo 
po kabinetus. 

-ANYKŠTA
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Gerbiamas Valentinai Stundy, 
jau dabar galime tvirtai sakyti – 
mūsų kandidate, kaip kilo mintis 
siekti Anykščių krašto žmonių 
pasitikėjimo šiuose rinkimuose? 
Ar negąsdina beprasidedanti arši 
ir kieta rinkimų kova?

Viskas labai paprasta: pasiūlė 
kandidatuoti bendražygiai, pakal-
bino Sergejus Jovaiša, o mūsų par-
tijos Anykščių skyrius iškėlė mano 
kandidatūrą, pritarė panevėžiškiai. 
Suprantama, kad visoms partijoms 
ir atskiriems kandidatams šie rinki-
mai yra dar vienas šansas pasitikrin-
ti rinkėjų vertinimus ir sustiprinti 
savo pozicijas Seime, todėl konku-
rencija bus didelė. Bet politikams 
tai įprastas dalykas – reikia įtikinti 
žmones balsuoti už tave.

Jau kai kas rūšiuoja kandi-
datus į ‚savus“ ir „svetimus“ ar 
„vietinius“ ir „atėjūnus“. Kaip 
vertinate tokias kalbas?

Jas suprantu, tai emociškai pa-
veiku, patogu rinkimų kovoje. Bet 
kai didžiuma rudenį balsavo už tą 
kandidatę, kuri vėliau dėl skanda-
lo atsisakė Seimo nario mandato, 
toks skirstymas žmonių pasirinki-
mo neveikė... O ir pati apygarda 
nevienalytė – ją sudaro ir Anykščių, 
ir Panevėžio kraštas. Tai kuris čia 
kam yra „savas“ ar „svetimas“? Ne 
kokios nors etiketės svarbu. Mūsų 
Lietuva per maža, kad dar kažkaip 
dalintumėmės. Kita vertus, juk ne 
vietininką apygardos teritorijai ren-
kame, o Seimo, Tautos atstovybės, 
narį. Net Konstitucinis Teismas yra 
paaiškinęs, kad Seimo narys savo 
veikloje turi vadovautis įstatymais 
ir Konstitucija, jo sprendimų neturi 
saistyti partinės, teritorinės, verslo 
grupių ar kitokios priklausomybės. 
Žinoma, išrinktas Seimo narys turi  

apygardoje dirbti: bendrauti su gy-
ventojais, įstaigomis ir organizaci-
jomis, savivaldybe, kad pagal savo 
veiklos kompetenciją padėtų spręsti 
jų problemas. Tik turėtume suprasti, 
kad Seimo narys nėra valdžia merui 
ar kam kitam apygardoje, jis – žmo-
nių balsas Seime.

Valentinai, ką Jums reiškia 
Anykščiai, kokie ryšiai su jais? 

Anykščiai man – savas kraštas. 
Mano pirmoji mokytoja pradi-
nėje mokykloje buvo Mačeikaitė 
Kristina, Anykščių krašto žmogus, 
savotiškai užmezgęs mano emoci-
nius ryšius su jais. Mokykla buvo 
mano tėvų namo antrajame gale. Jį 
nacionalizavo sovietai. Ten buvo ir 
mokytojo kambarėlis. Čia kelerius 
metus dirbo ir gyveno mano pirmo-
ji mokytoja. Su ja mano tėvų ryšiai 
nenutrūko ir mokyklėlę uždarius, 
mokytojai grįžus į Anykščius, Šal-
tinio gatvę. Susirašinėdavo, kartas 
nuo karto ją aplankydavo.  Jau vė-
liau sužinojau, kad ji dirbo ir Vil-
kabrukyje prie Svėdasų, ir Beivy-
džiuose prie Kiauklių. Pamenu tėvų 
pasakojimus, kad ji pokaryje buvo 
stribų areštuota, kvočiama, ilgai 
laikoma belangėje – spėju, kad tai 
susiję su partizanų kovomis ir Vil-
kabrukyje. 

Ar pirmoji mokytoja, tas vai-
kystės įspūdis tėra vienintelė są-
saja su Anykščių kraštu? Ar teko 
čia dažniau lankytis, pažinti kraš-
tą, jo žmones?

Žinote, augant, bręstant, kuriant 
savo gyvenimą, stiprėjo suvokimas, 
kad visa aplinkui yra sava, svarbu ir 
artima, kad reikia pažinti, domėtis 
ir suprasti. Esu su mokiniais, kai dar 
dirbau mokytoju, Anykščių kraštą 
išmaišęs skersai išilgai. Kasmet su 

V. STUNDYS: LIETUVA – NE TIK VILNIUS
Balandžio 23-ąją anykštėnai ir dalies Panevežio krašto gyvento-

jai rinks naują Seimo narį ar narę. Tikrai gausiame norinčių lai-
mėti būryje atstovaujamos skirtingos partijos, yra ir save išsikė-
lusiųjų. Beje, šįkart, nepriklausomai nuo to, ar kandidatas buvo 
keltas partijos, ar ne, – visi turėjo surinkti po tūkstantį parėmimo 
parašų. Tad kalbiname vieną iš tų kandidatų, kuris šią nelengvą 
užduotį įvykdė, galima sakyti, – su kaupu ir tvirtai stojo prie rin-
kimų kampanijos starto linijos bei pradėjo rinkimų maratoną.

Apie tai, ką išgirdo iš rinkėjų, ką galvoja apie politiko pareigas 
žmonėms ir valstybei, kalbamės su Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų iškeltu kandidatu į Seimą mūsų apygar-
doje Valentinu Stundžiu.

šeima čia keliauju. Pasikviesdavo 
ir bendrakursis  mokytojas, vėliau 
muziejininkas Vytautas Balčiūnas  
– Dabužiai, Debeikai, Baranausko 
muziejus, įdomiausios žinios apie 
šį kraštą. Bandymai įsidarbinti 
Anykščiuose – Viešintos, J. Biliūno 
mokykla. Vėliau – bendradarbiavi-
mas su V. Plūku, švietimo skyriaus 
vedėju, jis yra vienas iš mokinio 
krepšelio metodikos kūrėjų. Tapęs 
meru, nuolat bendravau su visais 
Anykščių vadovais – S. Nefu, D. 
Gudeliu, S. Obelevičiumi... Anykš-
čiai – tai kraštas, kuris visad trauks 
savo gamta, garbinga istorija ir kul-
tūros paveldo vertybėm. Čia atvy-
kęs vis rasi, ką pamatyti naujo, kuo 
nustebti.  Bet ne tik – čia žmonėms 
reikia gyventi, dirbti ir užsidirb-
ti, todėl gali būti aplinkui gražu, o 
žmonėms gyventi sunku. 

Minėjote, kad nesvarbu yra 
„etiketės“, ir galbūt skirstymas į 
„savus“ ir „svetimus“ jūsų negąs-
dina. Betgi galima išgirsti anykš-
tėnus kalbant, kad šį kartą bus 
sunku pasirinkti..

Suprantu tokią nuomonę. Dalis 
žmonių pavargo nusivilti: per kie-
kvienus rinkimus ieškodami naujų 
„gelbėtojų“, kaskart patiria savo pa-
sirinkimo nesėkmę – tai, pasirodo, 
ta partija veikė neskaidriai, tai greit 
pamiršo rinkimų pažadus ar parklu-
po pats kandidatas, kokią dėžutę pa-
ėmė... Todėl balsuojant svarbu įver-
tinti kandidatų patirtį, pasirengimą 
dirbti Seime, jo biografiją ir darbinę 
veiklą. Atstovaudamas šiam kraš-
tui, išrinktas Seimo narys darbuosis 
visų labui. Be to, iš savo veiklos ži-
nau, kad labai gerai, kai į vietos rei-
kalus, susiklosčiusią politinę padėtį 
pasižiūrima iš šalies. Žvilgsnis to, 
kuris nėra susaistytas jokiais ryšiais 
su vietos politikais, būna objekty-
vesnis, niekam nepataikaujantis. 
Kas bebūtų išrinktas, jis turės dirbti 
ir apygardoje. Žinau ir išgirstu, kad 
kartais vietiniai būna toli nuo vietos 
žmonių rūpesčių. Kita vertus, Lie-
tuva – mažas kraštas. Nuoširdžiai 
dirbančiam – iki apygardos vos 
keli žingsniai, o pritinginčiam, tik 
savo interesų ir naudos žiūrinčiam 
– tūkstančiai mylių...

Rinkdami parėmimo para-
šus ir, prasidėjus pačiai rinkimų 
kampanijai, susitikimuose su 

rinkėjais jau daug bendravote 
su apygardos žmonėmis. Kas  la-
biausia įstrigo?

Žmonių atvirumas ir pasitikėji-
mas, noras išsikalbėti ir jų kritiš-
kumas. Dalis žmonių taip nusivylę 
politika, kad sunkiai bepatiki tuo, 
ką besakytum, kaip teisingai be-
kalbėtum. Tokią nuotaiką visiškai 
supranti: žmonės pavargo laukti, 
kada gi jų gyvenimas bent kiek ims 
apčiuopiamiau gerėti, kada bent 
kiek jie pailsės nuo nerimo dėl ryt-
dienos. Antras pastebėjimas toks: 
susidarė įspūdis, kad žmonės pasi-
genda politikų pokalbių su jais apie 
jų rūpesčius, nelabai kam rūpi jų 
požiūris į valstybės politiką. O čia 
jau tiesioginė Seimo nario pareiga 
– ir išgirsti, ir suprasti, ir veikti. At-
sakinga politika – tai ne tik politikų 
tarpusavio diskusijos, bet pirmiau-
sia tarimasis, kalbėjimas, aiškini-
masis su žmonėmis.

Ar išgirsdavot priekaištų, ko 
ten veržiatės, visi ten vagys, poli-
tika nešvari?

Taip, toks požiūris gyvas, tapęs 
jau mitu. Realybėje yra kiek kitaip 
– ir Seimo narius, kurie įtariami 
kokia nors įstatymus pažeidžiančia 
veikla, sėkmingai teisėsauga gaudo. 
Taip, politikas turi būti tvirtas, kad 
nesusigundytų kokiomis nors val-
džioje atsiveriančiomis galimybė-
mis siekti asmeninės naudos. Todėl 
prieš balsuodami turėtume pasižiū-
rėti, ką žinome apie kandidatus, jų 
moralinę-pilietinę laikyseną, požiū-
rį į žmones. Esu išauklėtas katali-
kiškoje dvasioje, tėvai įdiegė ne tik 
pasitikėjimo savimi, bet ir gėdos, 

kai nedorai elgiesi, jausmą, nubrė-
žė aiškią garbingo ir nedoro elgesio 
ribą. Ką atsineši iš šeimos, turi visą 
gyvenimą. Todėl tokia svarbi šeima, 
todėl tokia reikšminga mokykla, 
galinti pagelbėti augančiam. Mano 
politinės veiklos nuostatas forma-
vo ir Sąjūdžio romantizmas bei jo 
aukštieji idealai. Neabejoju, politi-
koje visada svarbu aiškios vertybės 
– be jų esi tik aplinkybių, įtakų ar 
kokių interesų blaškomas veikėjas.

Vis dėlto kokią žinią savo kan-
didatavimu norite perduoti mūsų 
krašto žmonėms – kodėl jie turė-
tų rinktis būtent Jus? Kandidatų 
daug, mandatas vienas, o gražių 
kalbų ir viliojančių pažadų – nors 
kibirais semk... 

Pirmiausia apmaudu, kad vals-
tybės politikoje vis kas nors kitas 
svarbiau nei rūpinimasis žmonė-
mis, jų gerove. Žmonėms reikia 
realių darbų ir sprendimų, lengvi-
nančių jų išgyvenimą. Esu tikras, 
kad ekonomikos augimo vaisius 
pirmiausia turi pajusti žmonės ir vis 
valdžių pamirštami regionai – čia 
politikos prasmė. Darbo vietų kūri-
mo politika, palankios verslą pradė-
ti ir jį plėtoti sąlygos, jaunų žmonių 
įsikūrimo regionuose skatinimas, 
žmogaus orumo nežeidžiantys atly-
ginimai ir pensijos – šiandien sku-
biai spręstini klausimai, kad Lietu-
va visiškai neištuštėtų ir nepasentų. 
Lietuva – ne tik Vilnius. 

Dėkojame už pokalbį!

Politinė reklama. Bus apmokė-
ta iš Valentino Stundžio politinės 
kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 370

Valentinas Stundys

Beatifikacijos, arba skelbimo 
Palaimintuoju, iškilmės numaty-
tos birželio 25 dieną Vilniuje.  

Romos popiežius Pranciškus 
beatifikacijos apeigoms vado-
vauti siunčia Šventųjų skelbimo 
kongregacijos prefektą kardinolą 
Andželą Amatą (Angelo Amato) 
SDB. 

Tai bus istorinis įvykis šalies 
katalikų gyvenime, nes skelbimo 
Palaimintuoju iškilmės Lietuvoje 
vyks pirmą kartą.

2016-ųjų metų gruodžio 1 die-

ną Popiežius Pranciškus įgaliojo 
Šventųjų skelbimo kongregaciją 
paskelbti dekretą, pripažįstantį 
Dievo tarno arkivyskupo Teofi-
liaus Matulionio kankinystę ir 
taip atveriant kelią jo paskelbimo 
Palaimintuoju.

Lietuvos vyskupų konferen-
cija 2017-uosius paskelbė Arki-
vyskupo Teofiliaus Matulionio 
metais. Jų šūkis paremtas Evan-
gelijoje užrašytais Viešpaties 
žodžiais: „Tiesa padarys jus 
laisvus“ (Jn.8,32). Arkivyskupo 

Artėja Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio 
paskelbimo Palaimintuoju iškilmės               Vytautas BAGDONAS

Lietuvos vyskupų konferencijos posėdyje, dalyvaujant Apaš-
taliniam Nuncijui Lietuvai Pedro Lopez Quintana, buvo aptarti 
klausimai, susiję su kraštiečio Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio 
(1873-1962) beatifikacijos – skelbimo Palaimintuoju data.  

T.Matulionio metų ženklą sukūrė 
dizainerė Silvija Knezekytė. 

Iš Anykščių rajono Skiemo-
nių seniūnijos Kudoriškių kaimo 
(buvusio Alantos valsčiaus) kilęs 
Arkivyskupas Matulionis buvo 
tvirtas, Dievu pasitikintis ir žmo-
nėms atsidavęs Ganytojas, perse-
kiojamas ir kankinamas už ištiki-
mybę Evangelijai ir bažnyčiai. 

Lietuvos vyskupų konferenci-
jos plenariniame posėdyje buvo 
aptartas ir pastoracinis pasiren-
gimas Arkivyskupo Teofiliaus 
Matulionio skelbimo Palaimin-
tuoju bei šiam iškiliam  žmogui 
skirtiems metams. Tarp gausių 
įvairių priemonių numatyta ir 
piligriminė kelionė aplankant 

vietas, susijusias su Palaimin-
tojo gyvenimu. Tai Kaišiadorių 
katedra, Birštono sakralinis mu-
ziejus, Septynių skausmų kelias 
Guronyse (Kaišiadorių rajonas), 
Kauno Šv. Mikalojaus (Seserų 
benediktinių) bažnyčia, Alanta, 
Šeduva ir kt. 

Nors piligriminės kelionės 
maršrute ir nenurodytas Skiemo-
nių seniūnijoje esantis Kudoriš-
kio kaimas, tačiau ir ši vieta turė-
tų tapti tikinčiųjų traukos centru. 

Ten, kur gimė Palaimintasis 
Teofilis Matulionis, jokių išliku-
sių pastatų jau nebėra, tačiau Ar-
kivyskupo tėviškę ženklina prieš 
keliolika metų pastatytas medinis 
kryžius.    
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Nuorodų pasaulis

Keliaudamas į Inkūnus pama-
niau, kad daug įdomiau būtų, jei tų 
miške ir prie lauko keliukų nuorodų 
nebūtų. Klaidžiotų sau žmonės po 
klaidžius miškus, smėliakeliais ir 
apsidžiaugtų daug labiau kelionės 

Miglose snaudžiantis Inkūnų 
bažnytkaimis... Raimondas GUOBIS

Inkūnse visada šviesu dvasiai, ten visada atilsį nuo pasaulio bėgsmo, reikalų reikalėlių atrandi. Srūva 
šaltinis, stūkso bažnyčia, pušų viršūnes judina vėjas... Būta čia didelio, judraus kaimo, rimto bažnytkai-
mio, parapijos sostakaimio. Surašant 1923 m. buvusios 6 sodybos su 42  gyventojais, į vienkiemius dali-
jantis, skaldant žemę, ūkių padaugėjo, o dabar  Inkūnuose vos pustrečio kiemo telikę, o keturi gyventojai 
- tai gyvena, tai į patogesnius prieglobsčius pasitraukia ir vėl sugrįžta.

ženklų, rodyklių, kad kiekvienas 
miškų keleivis surastų Inkūnus, nes 
čia visi keliai į Inkūnus veda. Pato-
giausia  vykti nuo Rokiškio plento 
per Ragaišius, Mičionis, Gaidžius, 
Daunaikius iki pat laukymės šalia 
kapų ir gelsvu taurumu tarp mels-
vuojančių pušų švytinčios Auštos 
Vartų Dievo Motinos bažnyčios. 

Bažnyčios istorija 

Pasaulis krito į rudenį, šviežia 
duona jau mėgavosi sodžius, kai  
prieškaryje Šilinės atlaiduose Šilu-
voje inkūnietė Anelė Šukienė į kun. 
Dominyką Mikšį pranašingai krei-
pėsi: „Pastatei bažnyčią Debeikiuo-
se, pastatyk ir Inkūnuose...“

Tokia buvo pradžia. Kun. D. 
Mikšys pabuvo Inkūnuose vos ke-
lis mėnesius, Šv. Mišias švęsdavo 
koplyčioje, bet mintis tapo kūnu. 
Apylinkės žmonės susitelkė ben-
dram darbui, įsikūrė parapija, buvo 
pastatyta jauki bažnyčia. Šventinant 
ją, 1942 m. vėlų rudenį vyskupas 

tikslus per vargus suradę.
 Bet mūsų skubančiam ir veik 

nebyliam pasauliui reikia nuoro-
dų, reklamos, daugybės rodyklių. 
Inkūniečių bendruomenės aktyvas, 
pirmininkui Valentinui Šapalui 
vadovaujant, laimėjo projektą ir 
visuose miškų kryžkelėse pastatė 

Atėjo šventė ir į mano kiemą. Pra-
dės tvarkyti namą. „Valstiečiai”  at-
ėjo į protą. Nutarė, kad  už šildymą 
kompensacijas mokės savivaldybė. 
Kaip čia dabar bus? Anykščiuose 
specialiai buvo daroma, kad tik na-
mas daugiau sunaudotų šilumos ir 
daugiau gautų kompensacijų, o da-
bar patiems reikės mokėti. Ar Tary-
ba supras, kad geriau tvarkyti dau-
giabučius už gyventojų mokamas 
įmokas, ar pasiruošę mokėti dideles 
kompensacijas už šildymą.

 Daugiabučius teoriškai admi-
nistruoja UAB „Anykščių komu-
nalinis ūkis”, o praktiškai niekas. 
Kol mokėjome litais, Anykščių 
miesto daugiabučiai už adminis-

travimą sumokėjo 8 milijonus Lt. 
Darbams suskaičiuoti pakanka 
vienos rankos pirštų. Pakeitė laip-
tinės duris.Laiptinės durys - pačios 
pigiausios, viena pusė skarda, kita 
faniera. Kainavo iki 1000 Lt. 

 Anykščiuose  pagal savivaldy-
bės sprendimą mokame už namo 
administravimą, 0,04 euro/kv.m, 
už techninę priežiūrą 0,07 euro/
kv.m. J. Biliūno g. 18  daugiabutis 
per metus administravimui sumo-
ka 912,57 euro, techninei priežiū-
rai 1597 eurus, kurie turėtų būti 
investuoti į namą. Neturime prie-
kaištų elektrikui, nes visus metus 
buvo elektra, sugedus, pataisydavo 
po kelių valandų. Jokių kitų darbų 

name nebuvo atliekama. Tikiuosi, 
kad pinigai kaupiasi. Reikia keisti 
laiptinės langus, dažyti laiptines, 
keisti rūsio duris, izoliuoti vamz-
dynus, nes šiluma rūsyje +10 laips-
nių, rūsyje tiek ištrupėjęs cemen-
tas, kad jau darosi duobės. Niekas 
neatlieka namų apžiūros, nors ji 
privaloma 2 kartus per metus.

Be administravimui mokamų 
lėšų, dar yra kaupiamosios lėšos:  
Vilniuje  ir Anykščiuose moka 
po 0,05 euro/kv.m, o J. Biliūno 
18  daugiabutis Anykščiuose  nuo 
2016 m. balandžio moka po 0,075 
euro/kv.m. Per metus J. Biliūno 18 
daugiabutis sukaupia 1711,77 euro. 
Kaupiamąsias lėšas komunalinin-

kai padidino patys, nerado reikalo 
paklausti namo gyventojų.

 Taigi, sumokėta 3308,77 euro.  
Už tiek pinigų kasmet turėtų būti 
name atlikta darbų. Tikrumoje nei 
darbų, ko gero, nei pinigų. 

Ar tokia netvarka visoje Lietuvo-
je? Atrodo, kad tą privilegiją nieko 
nedaryti, mulkinti gyventojus, turi 
tik Anykščių savivaldybė.

Lyginu su tokiu pat 5 aukštų 
namu Vilniuje. Jie moka adminis-
tracinį mokestį 0,037 euro/kv.m,    
techninei priežiūrai 0,041 euro/
kv.m. Moka mažiau negu Anykš-
čiuose, bet namu rūpinasi geriau. 
Vykdo namo apžiūrą 2 kartus per 
metus. Pakeisti laiptinėje langai 

Už varguolių šildymą kompensacijas mokės savivaldybė
plastikiniais. Laiptinės ir rūsio 
durys metalinės. Pakeistos pašto 
dėžutės. Rūsyje temperatūra +4 
laipsniai, Anykščiuose  +10 laips-
nių. Vilniuje už šildymą moka ma-
žiau, šildo iki +21 laipsnio, Anykš-
čiuose - iki +18

Galima paklausti, kodėl gyvento-
jai, matydami, kad yra mulkinami, 
nesikreipia į įvairias instancijas, 
kurios kontroliuoja savivaldybės  
įmonių darbą? 

Marijona FERGIZIENĖ

Kazimieras Paltarokas gėrėjosi, kad 
Europoje siaučiant nuožmiam ka-
rui, šitie žmonės sugebėjo pastatyti 
šventovę. Pokaris ir tolesni vėjai 
buvo lemtingi - beveik tūkstančio 
bendruomenė sutirpo iki kelių de-
šimčių tarpumiškių sodžiuose gy-
venančių. 

Vietinės bendruomenės triūsu 
prie bažnyčios nuo 2010-ųjų kuria-
mas ąžuolinių skulptūrų bei kryžių 
sodelis – „Atminties parkas“ jau 
išnykusiems ir nykstantiems para-
pijos kaimams atminti. Su mintimi 
gilia, nes šituose mediniuose stebu-
kluose surasi ir pagoniškų, ir krikš-
čioniškų simbolių sankirtas.

Apie Renatą

Panevėžyje gyvenusi kerami-
kė Renata Umbrasienė, pažinusi 
šį nuostabų kampelį, panoro ap-
sigyventi Inkūnuose. Šituo noru 
tiesiog sirgo. O siekiančiam tikslo, 
net išnaudojant visus šio laikmečio 
gudrumus ir suktybes, negalimų 
dalykų nėra. Juk ne ji suformavo tą 
sklypą aplink senojoje Šukių val-
doje esančią apleistą vargonininko 
Jono Porciko trobelę. Tą sklypą 
„padarė“ kiti žmonės, o jai teliko 
nupirkti. 

Taip įsikūrė graži kaip kalėdinė 
pasaka sodybėlė. Rąstų trobesiai, 
nendrių stogai, nedidučiai, žiburė-
liais nušvintantys langeliai. Vieta 
vienatvei, vieta jaukumui, vieta ke-
ramikos paslapčių sklaidai. Dirbtu-
vėlės, degimo krosnys ir edukacinės 
programos „Amatų kalnelio“ vardu 
pažymėtos. Gražūs tie molinukai, 
molio motiejukai, švilpinukai, gra-
žumukai...

Susėda kartais būrelis aplink stalą 
ant kaimiškų suolų, tvirtai susiglau-
dę Renatos pasakojimų, pamokymų 
klausosi, po valandėlės jau molį 
minko, lipdo kokią grožybę ir pa-
galiau į karštą krosnį deda. Išdega, 
kad vandens nebijotų, kad nesubir-
tų, formos neprarastų, kad tviskėtų, 
tarnautų ir džiugintų. 

Visur veža, parduoda, o kai Vin-
cento atlaidų diena Inkūnuose iš-
aušta, tai priešais bažnyčią savo 
dirbinius išdėlioja, pirkti, žiūrėti 
kviečia. 

Apie Simoną

To namo ji labai norėjo. Tokios 
didžiulės pirmapradės sodybos miš-
kų karalystėje. Mokslai, žinojimas, 
darbas moderniam ir vis modernė-
jančiam pasauliui pritinkantis, ją ir 
jos šeima po egzotiškus pasaulius 
jau daugelį metų vedžioja. Štai vie-
ną žiemą gyvenę Indonezijoje, per-
nai žiemoję, tiksliau vasaroję - pietų 
platumose, Meksikoje, o štai šiemet 
Inkūnuose šaltametį išgyveno.

 Simona pastebi, kad ir jos vyrui, 
amerikiečiui Džioelui smagu čia, 
mat miško ramybė, atokumas pa-
deda susikaupti, geriau sekasi rašto 
darbai. 

Sūnus Oskaras, nors aplink pana-
šaus amžiaus jaunimo nėra, taip pat 
didelio diskomforto nejaučia. Jis 
mokosi nuotoliniu būdu, moderniai, 
net iš namų neišeidamas. Ir, žinoma, 
tie jo mokslai ne lietuvių, bet anglų 
kalba. Tad  Inkūnuose auga, matyt, 
ne tik Lietuvos, bet ir modernaus 
plačiojo pasaulio pilietis.

Inkūnuose ant smagaus kalnelio trobesius pasistačiusiai Rena-
tai Umbrasienei Šv. Vincento atlaidų diena - prekybai.

Inkūnų bažnyčia, pastaty-
ta Antrojo pasaulinio karo 
metu - 1942 metais.

Pamaldžiosios Anelės Šukienės pakviestas ir vėlų 1939 m. rude-
nį į Inkūnus atvykęs kun. Dominykas Mikšys apsigyveno šiuose 
geradarės namuose.                                            Autoriaus nuotr.

Simona ir jos vyras Džioelas - vienintelės istorinės Inkūnų sodybos savininkai Šv. Vincento šventėje 
žengia į procesiją.
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Apie 
specialistus

horoskopas
AVINAS. Nors būsite emociona-

lūs ir jautrūs, jūs aiškiai žinosite, ko 
norite ir siekiate. Bet kuriuo atveju, 
nuotaika turėtų būti nebloga, kils įdo-
mių idėjų, sumanymų. Dėl svarbaus 
reikalo tiktų pasikonsultuoti su inte-
lektualais, žinovais. 

JAUTIS. Tikriausiai domėsi-
tės medicina, farmacija arba menu, 
okultiniais dalykais, mistika. Labiau 
kreipsite dėmesį į įvairius likimo žen-
klus, ieškosite pranašiškos prasmės. 
Paviršutiniškas bendravimas vargins, 
tad mieliau rinksitės vienatvę.

DVYNIAI. Gana sėkminga daly-
kinei ir kitokiai veiklai. Tiktų pasi-
nerti į visuomeninį verpetą. O jeigu 
sugebėsite atsiriboti nuo smulkmenų, 

atliksite šį tą svarbesnio ir dar liks lai-
ko maloniai pasižmonėti, pavakaroti.

VĖŽYS. Prasidėjo jaunatis, tad 
nusiteikite naujovėms bei rimtiems 
darbams. Galbūt teks prisiimti dides-
nę atsakomybę arba labiau pasisteng-
ti, kad užsitikrintumėte geresnį ar sta-
bilesnį uždarbį, kitur įsidarbintumėte 
ir pan.

LIŪTAS. Galite pradėti galvoti 
apie esmines permainas karjeroje, 
asmeniniuose santykiuose, versle. 
Jei gausite pasiūlymą leistis į ko-
mandiruotę, stažuotę, konferenciją, 
užmegzti bendradarbiavimą ar pan., 
ilgai nedvejokite.

MERGELĖ. Itin rūpės pajamų de-
klaravimo, įmokų, skolų, kitų finansi-
nių įsipareigojimų klausimai. Palanku 

konsultuotis su specialistais, jei turite 
dėl kažko svarbaus apsispręsti.

SVARSTYKLĖS. Prieštaringas 
laikas. Kai kuriems iš jūsų labai sek-
sis, ypač meilėje, kūryboje, o kai ku-
rie dėl to kaip tik lies ašaras. Savo ža-
vesiu aklai nepasitikėkite. Kas atrodo 
tinkama bei malonu jums, nebūtinai 
yra priimtina kitiems. 

SKORPIONAS. Drauge su kitais 
šiandien galite nemažai nuveikti, ap-
tarti svarbius reikalus. Būsite darbš-
tūs ir tvarkingi. Galbūt įsigysite naują 
drabužį, darbui ar namų ūkiui reika-
lingą daiktą.

ŠAULYS. Kūrybingas, sportiškas 
ir kitaip aktyvus laikas. Jeigu esate 
įsimylėję, turbūt sulauksite norimo 
atsako į savo svajones bei aistras. 

Vakaras palankus sportui, sceninei 
raiškai, pramogoms, romantiškoms ir 
kitokioms pažintims.

OŽIARAGIS. Tikėtinos stiprios 
emocijos, piniginiai rūpesčiai, pasi-
keitimai asmeniniuose santykiuose. 
Laimei, tiek racionalus jūsų protas, 
tiek intuicija bus puikūs pagalbinin-
kai - išgirskite, ką jie kužda. 

VANDENIS. Bus didelis poreikis 
su kitais pasidalinti savo mintimis bei 
troškimais, bendrauti, smalsauti. Ne-
blogas metas sudaryti naujas sutartis, 
derėtis, tartis, reklamuoti(s). 

ŽUVYS. Neblogai seksis pre-
kiauti, sudaryti komercines, nuomos, 
tiekimo sutartis. Galite sudaryti nau-
dingą verslo sutartį. Didelė tikimybė, 
kad įsigysite suplanuotus pirkinius.

 
Linas BITVINSKAS

Man atrodo, kad mes pernelyg 
pasitikim specialistais. Sakykim, 
specialistais bankininkais, politi-
kais ir t.t. 1973 metais JAV vyko 
eksperimentas „Psichiškai sveiki 
išprotėjusiųjų vietoje“, kurį atli-
ko psichologas Deividas Rozen-
chanas. Šis eksperimentas sukėlė 
daug abejonių visa psichiatrijos 
diagnostika, nes pasirodė, kad psi-
chiatrai nesugeba atskirti sveikų 
nuo sergančiųjų.

Eksperimente dalyvavo 8 žmo-
nės - 3 psichologai, pediatras, 
psichiatras, dailininkas, namų šei-
mininkė ir pats Deividas Rozen-
chanas. Jie  kreipėsi į psichiatrines 
ligonines, skųsdamiesi klausos ha-
liucinacijomis, teigė nuolat girdin-
tys žodžius „praraja“, „tuštuma“, 
„kritimas“. Šie žodžiai parinkti, 
nes savaime liudija apie egzis-
tencinę asmenybės krizę. Aišku, 
nieko panašaus nebuvo, dalyviai 
buvo susitarę, kad iš pradžių skų-
sis, o paskui sakys, kad jiems vis-
kas gerai.

Bet čia prasidėjo keistenybės 
- gydytojai  netikėjo jų žodžiais, 
nors jie ligoninėse elgėsi norma-
liai, bet jiems buvo priverstinai 
sugirdytas vaistų kursas.  

Vėliau grupė aplankė 12 psi-
chiatrijos klinikų. 7 žmonėms iš 
grupės diagnozavo šizofreniją, 
o 1 – depresinę psichozę. Kai tik 
juos atveždavo į ligoninę, jie im-
davo elgtis normaliai. Į “laisvę” 
jie išėjo maždaug po 20 dienų, o 
vienas dalyvis praleido ligoninėje 
52 dienas. 

Paskelbus eksperimento duo-
menis, daugelis psichiatrų pareiš-
kė, kad jų įstaigose niekada taip 
neįvyktų. O vienos psichiatrijos 
klinikos gydytojai net prašė D. 
Rozenchano atsiųsti pas juos ir jie 
pažins simuliantus. D. Rozencha-
nas sutiko. Šios ligoninės gydyto-
jai per tris mėnesius išaiškino 19 
simuliantų iš 193 pacientų. Įdo-
miausia tai, kad D. Rozenchanas į 
šią ligoninę nieko nepasiuntė.  

Vieninteliai, kurie pažino simu-
liantus, tai tikrai sergantys žmo-
nės. 35 tikrieji pacientai atpažino 
simuliantus ir sakė, kad jie turbūt 
kokie nors žurnalistai ar profeso-
riai, atvykę patikrinti. 

 

Irena ANDRUKAITIENĖ

Šiuo metu Lietuvoje jau dešim-
tą kartą vyksta respublikinis kon-
kursas „Švari kalba – švari galva“, 
kurio tikslas – skatinti moksleivius 
internetinėje, t. y. viešojoje, erdvė-
je vartoti lietuviškus rašmenis ir 
taisyklingą lietuvių kalbą. Moki-
nių susidomėjimas šiuo konkursu 
didelis: praėjusiais metais jame 
dalyvavo beveik septyniolika tūks-
tančių mokinių iš Lietuvos ir už-
sienio lietuviškų mokyklų. Džiugu, 
kad mokiniams rūpi gimtosios kal-
bos švara. Tikėkimės, kad patirtys, 
įgytos rengiantis konkursui ir at-
liekant jo užduotis, taps įgūdžiais, 
kurie nepasimirš ir suaugus.

 Gaila, kad dabartinių suaugu-
siųjų pasaulyje mokomųjų kon-
kursų nebebūna. O praverstų. Ir 
pradėti reikėtų ne nuo kalbos, o 
nuo galvos. Menamo konkurso 
pavadinimas galėtų skambėti taip: 
„Švari galva – švari kalba“. Tokia 
mintis kyla pasižvalgius po viešojo 
kalbėjimo erdvę. 

Šiuo metu turime neįtikėtinai 
plačias, praktiškai neribojamas 
galimybes reikštis, todėl ir nesto-
kojame tokių veikėjų, kurie, kad 
ir nepasiruošę būti viešumoje, bet 
kokia kaina, įsikabinę, kaip sa-
koma, ragais ir nagais, nori joje 
šmėžuoti, stengiasi būti matomi, 
girdimi, nors neturi ką svaraus ar 
reikšmingo pasakyti. Ką padary-
si, visokių yra, visokių reikia. Tik 
keista, kad į jų gretas nesibodi įsi-
lieti ir – tarkim taip – intelektualių-
jų sluoksnių atstovai, visuomenės 
elitas: politikai, žurnalistai, apžval-
gininkai, pramogų verslo ikonos. 

 Kodėl „tarkim taip“? Kodėl iš-
lyga? Sugretinus tai, kokią vietą 

Švari galva, švari kalba
jie užima visuomenės gyvenime, 
kokį statusą turi, ir tai, kokią žinią 
tai pačiai visuomenei neša savo ko-
munikavimu, atrodo, kad jie nėra 
girdėję, kas yra noblesse oblige ir 
kokį elgesio modelį jis reiškia. Ne-
svarbu, kad šis imperatyvas atėjęs 
iš aristokratijos laikų. Jis neprarado 
savo svarbos ir šiandien. Jeigu tais 
laikais kilmė įpareigodavo žmogų 
aukštiems elgesio standartams, tai 
šiais laikais nebe kilmė, o aukš-
ta padėtis visuomenėje įpareigoja 
žmogų viešajam buvimui. 

Į viešojo buvimo sąvoką įeina 
daugybė komponentų, bet ryškiau-
si yra kalba ir elgsena. Ką matome, 
žvelgdami į žinomus žmones, da-
lyvaujančius viešajame gyvenime? 
Kokią žinią jie neša mums? Kokį 
viešosios laikysenos etaloną kuria?  
Kuo virsta viešasis kalbėjimas? 

Nacionalinio transliuotojo laido-
je „Dėmesio centre“, skirtoje ką tik 
įvykusiems šio Seimo rinkimams, 
iš žinomo politikos apžvalgininko 
Rimvydo Valatkos šalia kitų pa-
stebėjimų išgirstame su aplombu 
tėkštą frazę apie Seimo Pirmininku 
išrinktą Viktorą Pranckietį: „Tokio 
politinio nulio Seimo Pirminin-
ko poste dar nebuvo“. Net laidos 
vedėjas Edmundas Jakilaitis iš 
netikėtumo ir nuostabos suklūsta. 
Akimirksnio pauzė. Bet niekas ne-
sureaguoja. Tas sakinys taip ir lieka 
kaboti, palikęs klausimą žiūrovams 
- ar nacionalinio transliuotojo lai-
doje gero tono ženklu tampa rafi-
nuotos patyčios. Beje, „Lietuvos 
ryto“ apklausa, atlikta kovo mė-
nesį, rodo, kad V. Pranckietis yra 
trečias palankiausiai vertinamas 
visuomenės veikėjas. Jo reitingai 
nuolat kyla.

Su nepagarba žmogui, viešam 
asmeniui, susiduriame ir kituose 
TV kanaluose. Ir ne tik odiozinėse 
laidose. Dirbtinai sukelto taip va-
dinamo Gretos Kildišienės skan-
dalo metu „Lietuvos ryto“ televi-
zijos laidoje „Lietuva tiesiogiai“ 
R. Valatka dėsto, kad, jo manymu, 
„R. Karbauskis už G. Kildišienę 
priežasčių atsistatydinti turėjo 

trimis daugiau“. Tai jo nuomonė, 
galime ją priimti arba atmesti. Bet 
toliau seka triuškinantys (logikos 
prasme) motyvai, kuriuos dar la-
biau „sustiprina“ jų kalbinė raiš-
ka: „Tai jis ją rado kažkokiame 
Darbo partijos šiukšlyne, tai jis 
iš to šiukšlyno moterį ištraukė į 
partijos viršūnes, antrą poziciją, ir 
dėl to ji pateko į Seimą“. Ir tęsia 
toliau: „...kad iš šiukšlyno paėmęs 
kažkokią veikėją gali ją atitemp-
ti į Seimą valdyti valstybės“. Po 
tokių pareiškimų bent jau vienas 
dalykas paaiškėja - kad kalban-
tysis tikrai ne iš šiukšlyno. O kad 
kiti kalbančiojo valia vienu mostu 
nubraukti ir į šiukšlyną tapo patal-
pinti, tai čia jų, o ne kalbančiojo 
problema. 

Net laidų vedėjas, žurnalistas, 
rašytojas, humanitaras Andrius 
Tapinas nesusilaikė nuo pagundos 
įsilieti į visuotinį patyčių chorą 
ir pasiskonėti Jurgio Zauerveino 
(Georg Sauervein) eilėraščio - Ma-
žosios Lietuvos himno - eilutės 
„Lietuvninkai mes esam gimę“ 
pakaitalu, pritaikytu politinėms 
realijoms, susijusioms su buvusios 
Seimo narės Gretos Kildišienės 
profesija. Apgailestavęs, kad nesu-
gebėjo atrasti šios frazės autoriaus, 
kad galėtų padėkoti už šmaikštu-
mą, paleidžia į viešąjį gyvenimą 
abejotinos prabos perdirbinį – ir 
skamba visoje šalyje „lietuviais 
esame mezgime“. A. Tapino pa-
siųsta žinia aiški – tabu nėra. Te-
gyvuoja pašaipa! Bet kokia forma. 
Tik ar neatsigręš lazda kitu galu? 
Ar N. Gogolio žodžiais paklausus, 
iš ko juokiatės, ponai, nepaaiškės, 
kad iš savęs juokiatės? Nenusteb-
kite. Iš savęs, ponai.

Kad pagarbus žodžio vartojimas 
yra per sunki misija kai kuriems 
pramogų pasaulio atstovams, liudi-
ja radijo ir televizijos laidų vedėjo, 
aktoriaus, visuomenės veikėjo, dis-
kusijose kalbos klausimais kartais 
pristatomo kalbininku, o pagal pa-
sisakymus spaudoje – švietimo rei-
kalų žinovo bei lietuvių literatūros 
programų vertintojo  Algio Rama-

nausko opusai. 
A. Ramanauskas ne vieną kartą 

yra pareiškęs, kad iš mokyklinių 
literatūros programų reikia išmesti 
Žemaitę, J. Biliūną, S. Nėrį, A. Vie-
nuolį ir kitus autorius. Argumen-
tais, matyt, reikėtų laikyti tokias jo 
ištarmes apie Žemaitę:„Daugelis 
žino, kad tai buvo labai netalentin-
gas žmogus. Gal net grafomanė“, 
„Tokia baudžiavinė literatūra iš-
nyks, kai suvoksime, kad, jei savo, 
deja, neturime, nereikia versti vai-
kus skaityti bobos su skarele“.

Jis garsėja kaip vienas aršiausių 
poetės S. Nėries „kritikų“. DELFI 
paprašytas pakomentuoti, kas pa-
skatino jį parašyti vieną necituoti-
ną komentarą apie S. Nėrį, A. Ra-
manauskas išdėstė: „Pirma, ji buvo 
labai bloga poetė. Nežmoniškai 
bloga poetė. Ji buvo brunius. An-
tra, ji buvo kvislingė, paprasčiausia 
išdavikė. Nieko ji neklydo – pui-
kiausiai žinojo, ką darė. Trečia – ji 
buvo žiauriai negraži, turėjo kaša-
loto kaktą, iš veido šiek tiek primi-
nė klozetą“. 

Mūsų klasikinės poezijos ar pro-
zos vertės klausimus palikime lite-
ratūrologų kompetencijai. Išdavys-
tės temą (jeigu dar yra manančių, 
kad tema ne iki galo išnagrinėta) 
– atskirai diskusijai. Bet viena, kas 
yra nekvestionuojama šiuose A. 
Ramanausko opusuose – tai cha-
mizmas.

Ir tai ne atskiri atvejai. Tai siste-
ma. Chamizmas - rafinuotas ar bru-
talus – įsitvirtino mūsų viešojoje 
kalboje ir tapo kasdienybe. Norma. 
Koks virsmas turėjo įvykti ko-
lektyvinėje sąmonėje, kad norma 
taptų tai, kas visuomenėje dar visai 
neseniai buvo nepriimtina, buvo 
laikoma blogo tono, prasto skonio 
ženklu. 

Koks virsmas turi įvykti gal-
voje, kad kalbinis chamizmas vėl 
taptų nesuderinamas su civilizuoto 
žmogaus viešosios kalbėsenos nor-
momis, kad viešosios erdvės apva-
lymas nuo šiukšlių taptų kasdieniu 
kalbą ir save gerbiančio žmogaus 
poreikiu.

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 veterina-
rijos 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 nedel-
siant informuoti VMVT teritorinius padalinius, kurių kontroliuojamose teritorijose laikomi naminiai 
paukščiai. (Anykščių VMVT tel. 8 381 59268, 8 682 51397, 8 610 14588) Radus laukinio paukš-
čio 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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Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.

Vyr. redaktorė

Iš nuotraukos „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus 29, 

Anykščiai) darome portretus laidotuvėms 
(iki A4 formato). Nuotraukos su rėmeliais kaina –  15 eurų

perka

įvairūsparduoda

pro memoria

„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

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Dainiaus firma 
PERKA VERŠELIUS

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

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

VĮ Anykščių miškų urėdija 

parduoda 

hibridinės drebulės 
ir karpotojo beržo 

sodinukus.
Tel. (8-686) 15137.

Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai. 

Tel. (8-694) 40735.

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

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

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

Renkama nauja grupė 2017 m. kovo 30 d. 17 val. 
Dėl  A, B, BE, C, CE, kategorijų vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba 
UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. Klientui pageidaujant išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Medienos apdirbimo įmonė be tar-
pininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-600) 63820.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių automobi-
lius. Gali būti su defektais, nevažiuo-
jantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko 
dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, mikroauto-
busus, 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.

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

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

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

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

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

Tel. (8-662) 50592.

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

Tel. (8-622) 09326.

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

Kita

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

Tel. (8-650) 35778.

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

Tel. (8-686) 11232.

Nekilnojamasis turtas

4,27 ha bendro ploto, ariamos 
žemės sklypai Molėtų r. Joniškio 
sen.: 2,66 ha, kad. 6234/0003:253; 
0,23 ha, kad. 6234/0003:252, 0,96 
ha, kad. 6234/0004:495 ir 0,42 ha, 
kad.  6234/0004:494,  Bendžiukų 
ir Stebulių k., 4500 Eur. 

Tel. (8-698) 25253.

Kuras

Beržo malkas 3 m ilgio. Veža 
miškavežiais po 30 erdv. m. 

Tel. (8-648) 84052.

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

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

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

Tel. (8-601) 30865.

Kita

Lenkišką dvivagę bulviakasę, 
2-jų transporterių, kaina - 380 
Eur. 4-ių vagų bulvių sodinamąją, 
rusiška, pakabinama, kaina - 520 
Eur.

Tel. (8-686) 46467.

Bulvių sodinamąsias, rotacines 
šienapjoves, purkštuvus, trąšų 
barstomąsias, kultivatorius, lėkš-
čiuotuvus, frezus, plūgus, frontali-
nius krautuvus, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

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

Tel. (8-607) 12690.

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

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

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

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

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

Tel. (8-687) 76191.

Rado

Prie upės (prie stiklinės aikšte-
lės) rastas raktų ryšulys.

Tel. (8-682) 17197.

Dovanoja 

Palaidą šieną. Pasikrauti ir iš-
sivežti patiems.

 Tel. (8-686) 46467.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Dengia, remontuoja stogus, 
stato priestatus, pavėsines, 
daržines ir t. t. Atlieka skardini-
mo darbus. Pasirūpina medžia-
gomis.

Tel. (8-600) 78285.

Dengia stogus, kala plasti-
kines lenteles, atlieka įvairius 
statybos darbus.

Tel. (8-658) 37897.

Tvenkinių kasimas, melioraci-
jos griovių valymas, kiti pana-
šaus pobūdžio darbai. 

Tel. (8-646) 19349. 

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

Tel. (8-601) 30865.

siūlo darbą
Kelio darbininkams, brigadinin-

kui, darbų vykdytojui.
Tel. (8-340) 6-18-00 
darbo dienomis 
nuo 7 val. iki 16 val.

Kavarsko seniūnijoje

Stasė VASKELYTĖ, gimusi 1945m., mirė 03 21
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anekdotas
kovo 28-31 jaunatis.
mėnulis

šiandien

kovo 29 d.

kovo 30 d.

kovo 31 d.

Filemonas, Sikstas, Rimkan-
tas, Girmantė, Odeta.

vardadieniai

Narcizas, Almantė, Bertoldas, 
Manvydas.

Gvidonas, Virmantas, Meda, 
Ferdinandas, Anelė, Nelė.

Benjaminas, Ginas, Gina, Kor-
nelija.

oras

-2

+7

redaktorei nežinantNNN

“Šaškių magija”
Nr. a01. Baltieji pradeda ir lai-

mi. 

Sprendimą, nurodant pozicijos 
nr, ėjimus, vardą pavardę ir tel.nr,  
siųsti saskiumagija@gmail.com. 
Atsakymus laukiam iki 2017-04- 
03”

Nugalėtoją laukia nemokamas 
bilietas į Anykščių meno centrą 
Vilniaus g. 36, Anykščiai“

Vyrukas įkūrė įmonę. Pirma diena 
kontoroje. Ant slenksčio pasirodo 
žmogus. „Klientas!“, pagalvojo vy-
rukas, čiupo telefono ragelį ir puolė 
kalbėti:

– Ne, šiandien negaliu… Ne, nie-
kaip… Nepaprastai daug užsaky-
mų… Gal kitą savaitę… Aš jus už-
rašysiu į eilę.

Padeda ragelį ir sako svečiui:
– Atleiskite, tiek klientų… Kuo ga-

liu būti naudingas?
– Aš iš „Telekomo“. Liniją reikia 

prijungti?

***

Pinigai gali nupirkti laimę. Tai va-
dinasi maistas!

***

– Brangusis, aš jau pasiruošusi vai-
kams.

– O aš ne!
– Na, nieko nepadarysi. Vasara 

baigėsi, laikas juos iš senelių parsi-
vežti…

Panašu, kad aiškus liberalas Lu-
kas Pakeltis prieš šiuos rinkimus 
tapo prieštaringa asmenybe. T.y. to-
kiu žmogumi, kuris pats su savimi 
ginčijasi, kurio viena puselė liberali, 
kita – socialistinė.

„Išvalyti rajono valdžią nuo gy-
ventojus engiančių ir iš valdiškų 
darbų mintančių politikų“, – rekla-
miniame lankstinuke kaip Julius 
Janonis rėkia L. Pakeltis. Ir iš karto 

pats su savimi ginčijasi, aiškinda-
mas, kad kitas jo tikslas - „vengti 
tuščio politikavimo ir skandalų“. 
Dar jis sako, kad „Anykščiuose ir 
Panevėžio rajone pažįstu beveik kie-
kvieną žmogų.“  Pažintimis giriasi... 
„Panevėžiokus“ pažįsta!

Žinoma, galima abejoti, ar L. Pa-
kelčio pasigyrimas yra artimas tie-
sai, tačiau jį pažįstančių ratas šiomis 
dienomis nuolat auga. Kandidatas 

ant automobilio priekabos įsirengė 
kilnojamą stendą ir jį tampo po įvai-
rias apygardos teritorijas. Stendas 
fiksuotas prie Anykščių turgaus, prie 
buvusios bibliotekos, prie muzie-
jaus. Matėme stendą ir Leliūnuose. 
Pavežios L. Pakeltis stendą po Pane-
vėžį – pažins juos (stendą ir L. Pa-
keltį) beveik ir visas Panevėžys. 

Mobilus reklaminis stendas  - 
smagi ir mūsų kraštuose dar nema-

tyta atrakcija, tačiau ir jame slypi 
prieštaringumas. „Seimas – ne cirki-
ninkams. Lukas Pakeltis pasiruošęs 
rimtiems darbams.“

 Lekia „audinė“, stendą velka, 
priekaba maskatuoja, L. Pakeltis ant 
jos vos laikosi, bet atkakliai kartoja 
„Seimas - ne cirkininkams“. Šiuo 
teiginiu sunku abejoti, bet teigianty-
sis nė kiek nepanašus į fraką dėvintį 
simfoninio orkestro dirigentą.

Simfonija šapito 

Seimas – ne cirkininkams?

sprintas
Kalnų slidinėjimas. Kovo 16-

20 d. Suomijoje, Pyha slidinėji-
mo kurorte, vyko tarptautinės 
kalnų slidinėjimo taurės Baltic 
Cup III etapas. Jame dalyvavo 
Anykščių KKSC kalnų slidi-
ninkė Gabija Šinkūnaitė. Vyko 
kelios varžybos: slalomas, di-
dysis slalomas, kombinacija ir 
supergigantas.Turnyre dalyvavo 
pajėgiausios šios sporto šakos 
slidininkės iš Rusijos, Latvijos, 
Estijos ir kitų šalių. Skirtingose 
rungtyse Gabija užėmė 7-10 vie-
tas, tačiau galutinėje įskaitoje 
pakilo į 7 vietą, tai puikus pa-
siekimas anykštėnei, kuri tokio 
lygio varžybose dalyvavo pirmą 
sezoną.

Biatlonas I. Madonoje (La-
tvija) dvi dienas vyko Lietuvos 
jaunių, jaunučių ir vaikų bia-
tlono pirmenybės, kuriose buvo 
varžomasi sprinto  ir individua-
lioje distancijose. Jaunių mergi-
nų grupėje abejose distancijose 
nugalėtoja tapo Darija Jankaus-
kaitė, o antrąsias vietas iškovojo 
Laima Banaitytė. Vaikų grupėje 

individualioje distancijoje nuga-
lėjo Viktorija Kapancova, kuri 
sprinto rungtyje buvo antra.

Berniukų varžybose abejose 
distancijose Lukas Žukauskas 
buvo trečias. Ketvirtas vietas 
sprinto rungtyje jaunučių gru-
pėje užėmė Gytis Mikoliūnas, o 
vaikų varžybose - Lukas Šerei-
ka.

Biatlonas II. Šalia Sankt Pe-
terburgo esančiame ,,Kavgo-
lovo“ sporto komplekse vyku-
siose Baltijos biatlono taurės 
varžybose Lietuvos komandos 
sudėtyje startavo ir trys anykš-
tėnai: Darija Jankauskaitė, Gytis 
Mikoliūnas ir Laima Banaitytė. 
Sprinto rungtyje Darija Jankaus-
kaitė finišavo vienuolikta, Lai-
ma Banaitytė ir Gytis Mikoliū-
nas finišavo dvidešimti. Vienetų 
estafečių rungtyje Darija kartu 
su Visagino atstovu finišavo vie-
nuolikti, o Gytis komandoje su 
Laima užėmė šešioliktą vietą.

Krepšinis. Anykščių KKSC 
krepšinio komanda toliau tęsia 
kovas Rytų Aukštaitijos krepši-
nio lygoje. Šeštadienį mūsiškiai 

žaidė pirmąsias pusfinalio rung-
tynes su Švenčionėlių ,,SC-Ai-
tvaro“ ekipa. Rungtynės baigėsi 
lygiosiomis 59:59. Rezultaty-
viausiai žaidė S. Butkys 18 tšk., 
T. Jodelis 13 tšk., I. Raščius 10 
tšk., Ž. Žiukas 9 tšk. Dvikovos 
nugalėtojas paaiškės po atsako-
mųjų rungtynių.

Sunkioji atletika I. Simno 
mieste vyko U-15 sunkiosios 
atletikos čempionatas. Anykštė-
nas Ramūnas Skapas tapo vice-
čempionu, o pirmajame Lietuvos 
čempionate dalyvavęs Dangiras 
Butautas iškovojo čempiono 
vardą. 

Sunkioji atletika II. Pane-
vėžyje vyko Lietuvos regionų 
sunkiaatlečių čempionatas bei 
jaunių iki 17 m. zoninės varžy-
bos. Merginų varžybose pirmą-
sias vietas laimėjo Aistė Butau-
taitė, Gabrielė Marganavičiūtė 
ir Jūratė Silevičiūtė. Antrąsias 
– Deimantė Komar ir Laura 
Mozuraitė. Vaikinų varžybose 
nugalėtojais tapo: Mindaugas 
Dilys, Tomas Miškeliūnas, Ta-
das Pocius, Nerijus Misevičius, 

Mindaugas Janulis, Matas Puo-
džiūnas. Antrąsias vietas užėmė 
– Eimantas Statauskas, Benja-
minas Orlovas. Trečiąsias – Ra-
mūnas Skapas, Mindaugas La-
pinskas, Arnas Baklanovas.

Futbolas. Praėjusį savaitga-
lį įvyko Anykščių rajono salės 
futbolo čempionato 3-4 turai. 
Rezultatai „Be šansų“ – „Pen-
kiasdešimt“ 3 – 17, „Savi“-  
„Veteranai“ 8 – 10, „Ramybė-
strėlės“ – „Karys-savanoris“ 5 
– 3, „Karys-savanoris“ – „Savi“ 
-  6 – 6, „Penkiasdešimt“  - 
„Veteranai“ 4 – 6, „Be šansų“ 
– „Ramybė-strėlės“ 2 – 22. Re-
zultatyviausi žaidėjai: Marius 
Valančiūnas („Veteranai“) 19, 
Merūnas Prušinskas („Ramy-
bė-strėlės“) 14, Mykolas Pes-
liakas („Penkiasdešimt“) 10, 
Darius Stumbrys („Veteranai“) 
10, Ignas Šiaučiulis („Ramybė-
strėlės“) 8. Turnyrinė lentelė po 
keturių turų: 1. „Ramybė-strė-
lės“ – 12 tšk., 2.„Veteranai“ – 12 
tšk., 3. „Penkiasdešimt“ – 6 tšk., 
4.„Savi“ – 4 tšk., 5. „Karys-sa-
vanoris“ – 1 tšk., 6.„Be šansų“ 
-0 tšk. 


