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Išlupo
„Porsche“
žibintus

Lietuvai grėsmes kelia ne tik
nedraugiški kaimynai

2 psl.
šiupinys
Vizitas. Trečiadienį Anykščiuose lankysis Izraelio valstybės
nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai Amir Maimon.
Svečias apsilankys žydų masinių
žudynių vietoje, kapinėse, apžiūrės
žydų kultūros paveldo objektus,
susitiks su Anykščių Jono Biliūno
gimnazijos moksleiviais.
Maras. Praėjusią savaitę afrikinis kiaulių maras Lietuvoje patvirtintas 25 nugaišusiems šernams. 14
šernų gaišenų rasta Troškūnų, 6 –
Traupio seniūnijų teritorijose.

Pavasaris
andrioniškiečius
išviliojo
į lauką

Aleksas ALEKSIŪNAS, Svėdasų seniūnijos Daujočių kaimo bendruomenės pirmininkas, verslininkas: „Jeigu ir toliau tęsis netvarka ir
neteisingumas, yra baimės, kad nebeliks ką saugoti!!!“

5 psl.

3 psl.

Tarybos posėdis: nuo kasos
aparatų iki UNESCO

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį ketvirtadienį Anykščių rajono taryba priėmė per 80 sprendimų. Tiesa, didžioji dalis sprendimų gyventojams nėra didžiai
aktualūs – įmonių nuostatų keitimai, pritarimas įstaigų bei įmonių vadovų veiklos ataskaitoms.
Papildomu klausimu į dienotvarkę buvo įrašytas pritarimas teikti paraišką UNESCO kūrybinių miestų tinklui. Deputatai pritarė,
kad už 3 tūkst. eurų būtų rašoma paraiška ir Anykščiai brautųsi į pasaulio elitą.

Debatai. Balandžio 23-ąją Seimo
rinkimuose Anykščių-Panevėžio
apygardoje kovosiantys politikai
dalyvavo televizijos diskusijoje.
11 kandidatų buvo padalinti į dvi
grupes. Info TV kandidatų į Seimo
narius diskusijas transliuos balandžio 8 ir 9 dienomis.
Pardavė. Įvyko Kavarsko buvusio vaikų darželio pastato aukcionas. Į aukcioną atėjo du asmenys,
tačiau vienas jų kovoje nedalyvavo, darželio pastatas parduotas už
pradinę 6,5 tūkst. eurų kainą. Kitas
savivaldybei priklausančio turto
aukcionas vyks balandžio 11-ąją.
Per jį bus bandoma parduoti keletą
valdiškų pastatų.
Knygos. Anykščių rajono savivaldybės administracija 2016 metais gavo 7 paraiškas leidybinėms
veikloms finansuoti. Kultūros tarybai rekomendavus, finansavimas
skirtas 5 prioritetiniams leidybos
projektams. Skyrus finansavimą, išspausdintas reprezentacinis
meno albumas „Anykščių menas“,
išleistos knygos: „Apie Anykščius
ir anykštėnus“ – autorius prof.
Antanas Tyla, biobibliografinis
žodynas „Anykščių kraštotyrininkai“, Antano Drilingos romanas
„Ištirpti prarastam laike“, pradėta
kurti V. V. Landsbergio knyga vaikams „Laumis-Nykščio brolis“,
kurios pagrindinis siužetas vyksta
Anykščių krašte. Leidybos veikloms 2016 metais buvo skirta 8
tūkst. eurų.

Anykščių rajono taryba nusprendė plėtoti Anykščius kaip vientisą edukacinę platformą. Ką tai reiškia, suprasti pakankamai sunku, bet skamba protingai.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Vyskupas kalbėjo apie meilę ir šeimos
tvirtybės pamatus

4 psl.

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių bibliotekoje vyko susitikimas su Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru Kęstučiu Kėvalu, kurį organizavo Anykščių dekanato šeimos
centras. Prieš tai vyskupas aukojo šv. Mišias Anykščių šv. Mato
evangelisto bažnyčioje. Į biblioteką vyskupą atlydėjo Anykščių
šv. Mato bažnyčios kunigai Petras Baniulis ir Nerijus Papirtis.

Kopijuojame. Vienos kopijos
iki A 4 formato kaina 15 ct.

Vyskupas Kęstutis Kėvalas nuoširdžiai ir šiltai bendravo su į susitikimą atėjusiais anykštėnais.

Vyskupą į Anykščius pakvietė
Anykščių dekanato šeimos centro vadovė Valda Žemaitytė-Šnirienė. „Mūsų šeimos centras ruošia jaunuolius santuokai, - sakė
vadovė. – Aš vyskupo mintis ir
įžvalgas ne kartą girdėjau per
Marijos radiją, šv. Mišias, skaičiau spaudoje ir jos man paliko
didžiulį įspūdį. Džiaugiuosi, kad
vyskupas sutiko atvykti į Anykščius, nors susitikimo su anykštėnais išvakarėse grįžo iš užsienio“.

Kaune 1972 m. gimęs K. Kėvalas įstojo į Kauno kunigų seminariją, bakalauro bei magistro
studijas tęsė Šv. Marijos seminarijoje ir universitete Baltomorėje
(JAV) ir 2002 metais pradėjo dėstyti Vytauto didžiojo universiteto
Katalikų teologijos fakultete.
Vėl buvo išvykęs į JAV rašyti
doktorato darbo, o sugrįžęs tęsė
darbą Vytauto Didžiojo universitete.

4 psl.
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Išlupo „Porsche“ žibintus

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Perspėja. Lietuvos žvalgyba
perspėjo, kad per rugsėjį vyksiančias Rusijos ir Baltarusijos
karines pratybas pasienyje gali
būti surengta provokacijų, o mokymų scenarijuje bus numatytas
ginkluotas konfliktas su NATO.
„Dėl gerai išplėtotų Rusijos įtakos
svertų Baltarusijoje neatmestina
provokacijų ar tyčinių incidentų
galimybė Lietuvos ir Lenkijos pasienyje karinių mokymų „Zapad
2017“ metu“, – teigia žvalgybos
institucijos.

Balandžio 1-ąją anykštėnė žirginio sporto klubo „Vilartas“ vadovė Vilmantė Veršulienė savo „Facebook“-e pranešė: „Šiąnakt
naktį apie 24:00-03:00 val. prie Žiburio g. 13 namo, Anykščiuose,
stovėjusio automobilio „Porsche Cayenne“ buvo ištrauktos faros.
Jeigu matėte ir turite kokios informacijos, susisiekite asmenine
žinute ar telefonu, ar informuokite policiją. Prašau pasidalinti
šiuo pranešimu. Ačiū (Kalba netaisyta, - red.past.)“.
Vis dėlto tai nebuvo balandžio
1-osios pokštas. Žiburio gatvės
daugiabučio kieme stovėjusį „Porsche Cayenne“ žaibiškai nuskriaudė
vagys. Pasak V. Veršulienės, naktį
suveikė automobilio signalizacija,
ji pamatė, kad išlupti žibintai, ir iškvietė policiją. Tačiau mieste buvo
tik vienas policijos ekipažas, kuris
atvažiavo ir galėjo tik konstatuoti
vagystės faktą. Kitą dieną kaimynai pastebėjo, kad nusuktas lempos
prie laiptinės judesio daviklis. Tad
panašu, jog vagys buvo išanaliza-

vę situaciją. „Porsche Cayenne“
V. Veršulienė važinėja ne pirmus
metus, automobilį ji nuolat laikė
kieme, tad vagys jį galėjo iš anksto nusižiūrėti. Moteris stebėjosi tik
tuo, jog ji buvo dviem savaitėm su
visu „Porsche“ išvykusi, o žibintai
išlupti antrąją naktį po grįžimo.
„Porsche“ žibintai išlupami lengvai, neatidarant ir nepažeidžiant
kapoto. Internete už vieną „Porsche
Cayenne“ žibintą prašoma – 400500 eurų, vyksta intensyvi prekyba
žibintais.

„Porsche“ žibintai lengvai išlupami, brangiai kainuoja, jų paklausa didelė. Todėl vagys nuskriaudė bene vienintelį Anykščiuose „Porsche Cayenne“
Nuotr. iš Vilmantės VERŠULIENĖS „Facebook“.

Vietos politikų portretai vietą surado
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
sendaikčių muziejuje
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Debeikių filialo
patalpose neseniai atidarytame sendaikčių muziejuje eksponuojamos ne tik senienos, bet ir kai kurių vietos politikų portretai.
Šio muziejaus sumanytojas Bronius Tvarkūnas politikų fotografijas sumaniai įmontavo į kadaise populiarių televizorių „Šilelis“
ekranus.
Sendaikčių muziejuje galima
pamatyti Seimo nario Sergejaus
Jovaišos, rajono mero Kęstučio
Tubio, jo pavaduotojo Sigučio
Obelevičiaus portretus.
„Į televizorių „Šilelis“ ekranus
dedu nusipelniusių žmonių nuotraukas. Tam, kad jie pakliūtų į
muziejų, turi būti darbštūs žmonės“, - apie sumanymą sendaikčių
muziejuje eksponuoti ir politikų
nuotraukas, „Anykštai“ pasakojo
B. Tvarkūnas.
Debeikiuose veikiančiame sen-

daikčių muziejuje galima pamatyti
prezidento Antano Smetonos, lietuvių diplomato Stasio Lozoraičio,
kitų Lietuvos veikėjų fotografijas.
„Tik Brazausko nedėjau, nes Atgimimo metais Lietuvos trispalvę
skuduru pavadino“, - aiškino B.
Tvarkūnas.
Kol kas daugiau visuomenės veikėjų portretų sendaikčių muziejuje
patalpinti B. Tvarkūnas neplanuoja, nes, anot jo, tiek Anykščiuose,
tiek ir visoje Lietuvoje neatsiranda
to nusipelniusių.

Debeikiuose veikiančio sendaikčių muziejaus įkūrėjas Bronius Tvarkūnas ateityje, kai tik bus to vertas, žada į televizorių įdėti ir Debeikių
seniūno Alvydo Simonavičiaus nuotrauką.
Autoriaus nuotr.

Teatrų mūzos pavilioti...

Vytautas BAGDONAS

Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriuje jau keleri metai
puoselėjama tradicija tarptautinę teatro dieną pažymėti spektakliais. Šiųmetinis svėdasiškių kultūros darbuotojų organizuotas
renginys „Trys mūzos“ vyko net dvi dienas - kovo 25-ąją ir kovo
26-ąją.
Šeštadienį Svėdasuose „karaliavo“ vaikų ir moksleivių dramos
mėgėjų kolektyvai. Gausiai susirinkusiems žiūrovams Anykščių
kultūros centro Leliūnų skyriaus
moksleivių mėgėjų teatras parodė
spektaklį pagal Hanso Kristiano Anderseno pasaką „Coliukė“.
Aulelių vaikų globos namų teatro grupė „Spindulėlis“ suvaidino
spektaklį „Senosios fėjos burtai“.
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos moksleivių dramos teatras žiūrovus pradžiugino
spektakliu „Karališkieji kiškiai“.
Anykščių kultūros centro Kurklių skyriaus vaikų dramos būre-

lis „Žaidžiame teatrą“ į Svėdasus
atvežė spektaklį „Cirkas atvažiavo“. O Svėdasų bibliotekos vaikų klubas „Šypsenėlė“ suvaidino
spektaklį – Vytautės Žilinskaitės
„Robotas ir peteliškė“.
Sekmadienį pirmieji scenoje
pasirodė šeimininkai - Svėdasų
mėgėjų teatras „Miražas“. Svėdasiškiai suvaidino Reginos Baltaduonienės režisuotą nuotaikingą
Kazio Sajos komediją „Pasimatymas sodo namelyje“. Stebėdami
Visagino kultūros centro teatro
„Gyvenimas gražus“ vaidinamą
Žano Batisto Moljero komediją
„Skapeno klastos“, žiūrovai tie-

Temidės svarstyklės

dojo fizinį smurtą prieš neblaivią
(nustatytas 1,62 prom. girtumas)
sugyventinę (g. 1973 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę. 2017-04-01, apie 21.40
val., namuose Skiemonių seniūnijos Sarickų kaime konflikto metu
neblaivus (nustatytas 1,40 prom.

Smurtas. 2017-03-31, apie
18.44 val., namuose Anykščių
seniūnijos Ažuožerių kaime,
Sturtupio gatvėje, konflikto metu
neblaivus (nustatytas 2,81 prom.
girtumas) vyras (g. 1974 m.) nau-

spektras

Visagino kultūros centro teatro „Gyvenimas gražus“ aktoriai,
suvaidinę Moljero „Skapeno klastas“, suteikė žiūrovams daug
linksmo juoko ir geros nuotaikos

Autoriaus nuotr.

siog leipo juokais. Debeikių mėgėjų teatras svėdasiškiams parodė
spektaklį pagal humoristo Michaigirtumas) vyras (g. 1958 m.) vieną
kartą trenkė buteliu į galvą neblaiviai (nustatytas 2,01 prom. girtumas) sugyventinei (g. 1974 m.),
tuo sukeldamas jai fizinį skausmą.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.

lo Zadornovo komediją „Paskutinis bandymas“ (režisierė Esmeralda Juodelienė).
Mirtis. 2017-04-02, apie 7.45
val., savo namuose Kavarsko seniūnijos Janušavos kaime, Gintaro gatvėje, rasta mirusi moteris (g.
1971) be išorinių smurto žymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Premija. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Aktą Vokietijos diplomatiniame archyve
radusiam Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui Liudui Mažyliui planuojama skirti Specialiąją
nacionalinę mokslo premiją. Apie
tai pranešė Seimo Pirmininkas
Viktoras Pranckietis. “Profesorius
šiomis dienomis tapo šalies didvyriu ir suvienijo Lietuvą džiaugsminga žinia. Pasitarę su Ministru
Pirmininku Sauliumi Skverneliu,
Lietuvos mokslų akademijos prezidentu prof. Valdemaru Razumu
nutarėme, jog L. Mažyliui galėtų
būti skiriama Specialioji nacionalinė mokslo premija”, - sako
Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.
Pasak jo, Specialioji nacionalinė
mokslo premija būtų skiriama pirmą kartą šalies istorijoje. Seimo
vadovas norėtų, kad profesorius
L. Mažylis šiuo apdovanojimu
būtų pagerbtas Lietuvos Respublikos Seime.
Lyderis. Kas taps naujuoju
socialdemokratų lyderiu, turėtų
paaiškėti gegužės 2-ąją. Dėl šio
posto, be ketvirtus metus LSDP
priklausančio teisininko M. Varaškos, varžosi ūkio ministras
Mindaugas Sinkevičius, Vilniaus
vicemeras Gintautas Paluckas ir
Seimo narys Andrius Palionis.
Kompleksas. Lietuvos ir netgi
užsienio šalių medikai neslėpdami pavydo aptarinėja galimybes,
kurias kolegoms suteikia naujasis
Kauno klinikų Traumų ir skubios
pagalbos centras. Centro statyba
pietinėje Kauno klinikų komplekso dalyje užtruko 3 metus ir kainavo apie 24 mln. eurų. Medikų teigimu, jis nesiskiria nuo geriausių
tokios krypties medicinos padalinių Vakarų Europos šalyse ar JAV,
o per metus gali priimti dešimtis
tūkstančių pacientų. Centre įrengta
12 operacinių ir trys reanimacijos
skyriai - vaikams, traumas patyrusiems, širdies ir kitų vidaus organų
ligų staiga pakirstiems žmonėms.
Pažymos. Pastaruoju metu su
neįtinkančiais įvairių institucijų
vadovais susidorojama slaptomis
pažymomis. Neįtinka ir Lietuvos
nacionalinio operos ir baleto teatro vadovas Gintautas Kėvišas,
tačiau politikai niekaip neįstengia
jo iškrapštyti iš posto. Psichologo,
rašytojo Vytauto Čepo nuomone,
prieš G. Kėvišą nieko nėra, nes jis
nėra politinė figūra. “Jo politiškai
nepaveiksi. Jis yra savotiškas Lietuvos fenomenas, turintis didžiulę
patirtį. Kad jis neišeina, nematau
nieko blogo. Negalima žmogaus
išvaryti tik pagal kažkokio už jį
aukščiau stovinčio norą. Turi būti
faktai, argumentai. Aišku, nemanau, kad jų nėra. Prisiminkime vien
scenos remontą. Už tokius pinigus
visą teatrą galima pastatyti. Bet
reikia įrodyti”, - sakė V. Čepas.

KOMENTARAI
IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
Paveikslai. Garsiojoje kunigo
Ričardo Mikutavičiaus kolekcijos byloje paskutinis taškas
dar nepadėtas. Tebėra pradingę
18 jos paveikslų ir kitokių antikvarinių dirbinių. Gal vertingos
drobės nukeliavo į pogrindines
kolekcijas, gal trūnija kokioje
nors palėpėje, gal net išvežtos į
užsienį? Apie jas senokai nėra
jokių žinių. Kitąmet sukanka 20
metų, kai R. Mikutavičius buvo
nužudytas, tačiau viltis, kad paveikslai anksčiau ar vėliau atsiras, tebėra gyva.
Leninas. Ekvadoro valdančiosios partijos kandidatas Leninas
Moreno (Leninas Morenas) buvo
paskelbtas sekmadienį vykusio
prezidento rinkimų antrojo turo
nugalėtoju. Jo pergalė yra skaudus smūgis pastaruoju metu Lotynų Amerikos politikoje pagreitį įgavusioms dešiniojo sparno
politinėms jėgoms ir užtikrina
prezidento Rafaeolio Correa
(Rafaelio Korėjos) „Piliečių revoliucijos“ tęstinumą.
Smurtas. Meksikos laikraščio “Norte de Ciudad Juarez”
redakcija pranešė, kad sekmadienį pasirodžiusi jo laida buvo
paskutinė. Sprendimo nutraukti
laikraščio leidimą priežastis žurnalistės nužudymas ir kriminalinė situacija šalyje apskritai.
Kaip praneša BBC, sekmadienį buvo išspausdintas paskutinis “Norte de Ciudad Juarez”
numeris. Dabar bus rengiama
tik internetinė leidinio versija.
Laikraščio žurnalistė Miroslava Brič buvo nušauta Čihuahujos mieste kovo mėnesį. Be jos,
kovą Meksikoje buvo nužudyti
dar du žurnalistai.M. Brič rengė
medžiagą apie nusikaltėlių ir valdininkų ryšius Čihuahujos valstijoje. Į ją aštuoni šūviai buvo paleisti tuo metu, kai ji buvo savo
automobilyje prie namų.
Susirėmė. Briuselyje keli žmonės ketvirtadienį buvo sužeisti per „rimtus incidentus“ prie
Turkijos konsulato, susirėmus
šios šalies prezidento Recepo
Tayyipo Erdogano šalininkams
ir oponentams, pranešė Belgijos
policija.
Aukos. Kolumbijos mieste
Mokoa niokojančios purvo nuošliaužos pareikalavo mažiausiai
254 žmonių, tarp jų 43 vaikų,
gyvybių, sekmadienį pranešė
prezidentas Juanas Manuelis
Santosas, dar padidindamas netikėtai didelį aukų skaičių. Santos, apsilankęs tame pietiniame
mieste asmeniškai pasirūpinti,
kad pagalbos operacija vyktų
sklandžiai, perspėjo, kad aukų
skaičius nėra galutinis.
Pametė. Į atvirą kosmosą iš
Tarptautinės kosmoso stoties
(TKS) išėję astronautai pametė
svarbią audeklinių ekranų dalį,
kuri lėtai nudreifavo tolyn. Amerikiečių astronautė Peggy Whitson apie šį įvykį nedelsdama
pranešė Misijos valdymo centrui,
iš kurio buvo stebima, kaip tas
lopas tolsta. NASA sakė, kad bus
atidžiai stebima, ar jis nekliudys
kokios nors TKS sistemos dalies.
Specialus ekranas apsaugo stotį
nuo mikrometeoritų.

Parengta pagal
BNS informaciją
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Lietuvai grėsmes kelia ne tik
nedraugiški kaimynai
Lietuvos žvalgybos institucijos pirmadienį paskelbė tradicinį grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą. Šešios didžiausios dokumente įvardijamos grėsmės: Rusijos užsienio politika, Baltarusijos
priklausomybė nuo Rusijos, energetika ir ekonomika, propaganda,
tautinės mažumos ir terorizmas. Perskaičius šią ataskaitą net nekyla abejonių, kad didžiausios grėsmės Lietuvai - iš Rusijos pusės.
„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ar šie sutinka su žvalgybininkų vertinimais ir ką mano apie nacionalinio saugumo problemas.

Ne priešai, bet ir
ne draugai

Juozas RATAUTAS, anykštėnas:
- Dabar visos Lietuvos kaimynės
yra labai draugiškos ir taikios, išskyrus Rusiją. Ji demonstruoja karinę
galią ir nedraugišką retoriką Baltijos
šalių atžvilgiu. Žinoma, daugiausia
nedraugiškų pasisakymų iš Rusijos
kai kurių deputatų ar spaudos, iš pačio prezidento Vladimiro Putino priešiškų pasisakymų neteko girdėti. Tai
bendra tokia retorika.
Kadangi Baltarusija yra Rusijos
sąjungininkė, tai tie kaimynai nema-

savaitgalio diskusija

nyčiau, kad gali būti draugiški. Aš
neįvardinčiau, kad tai yra priešai ar
kažkoks karo stovis. Manau, reikia
diplomatiniais kanalais kažką šioje
vietoje gerinti. Gal kartais ta tema ir
gali atrodyti išpūsta, bet faktai rodo,
kad tos draugystės nėra nei iš Rusijos, nei iš mūsų pusės.

Grėsmė ateina...

Galingesni
visada išnaudoja
silpnesnius

Zenonas MAMENIŠKIS, anykštėnas:
- Visą laiką grėsmė iš Rusijos buvo,

Donaldas VAIČIŪNAS, mero
patarėjas:
- Įsivaizduoju, kad kiekvienas per
savo perspektyvą vertina įvairiai. Aš
manyčiau, kad galimai didžiausios
grėsmės Lietuvai kyla iš Rusijos pusės. Tiesioginio kontakto su Rusijos
piliečiais neturiu, bet vertinant iš žiniasklaidos pusės, sklinda ir propaganda, bandoma pateikti, kad rusus
čia laikome užspeistus kampe, nors
taip jie Lietuvoje nesijaučia.

Yra baimės, kad
nebeliks ką
saugoti

Aleksas ALEKSIŪNAS, Svėdasų seniūnijos Daujočių kaimo
bendruomenės pirmininkas, verslininkas:
- Lietuvai keliančias pavojų valstybes identifikuoti yra tam tikrų institucijų tiesioginis darbas. Ar kažką
praklausiau, bet negirdėjau priešiškų
valstybių veiklos sustabdymo, t.y.
šnipų sulaikymo, atvejų, išskyrus
„Gazmanovų“ ir televizijos kanalų
draudimo. Įvertinant NATO pastangas dabartiniu laikotarpiu, Lietuva
tikrai yra saugi nuo išorės negandų.
Daug didesni pavojai valstybei yra
pražūtinga emigracija į didmiesčius,
ir dažnai ne tik Lietuvos. Tuo pačiu
didelis elito nepasitikėjimas tauta.
Valstybė privalo gerbti savo piliečius,
tada ir piliečiams ji bus brangi ir ginama. Labai gaila, bet jeigu ir toliau
tęsis netvarka ir neteisingumas, yra
baimės, kad nebeliks ką saugoti!!!
-ANYKŠTA

Tarnybiniai automobiliai be užrašų –
mažiau visuomenės kontrolės

Vyriausybės nutarimu numatyta, jog ant tarnybinių automobilių būtų užrašai, nurodantys, kad tai valdiškas transportas,
tačiau Anykščių rajono valdžia šį nutarimą ignoruoja. Kaip manote, dėl kokių priežasčių rajono valdžia ignoruoja valdiškų automobilių ženklinimą? Ar pastebėjote, kad valdiškas transportas
naudojamas ne tarnybiniams reikalams? Kaip vertinate valdiškų
automobilių vairuotojų vairavimo kultūrą?
@ girdėjau Rusas „ateina“:
„Tuoj patvarkys šitas „šaraškino“
kontoras...”
@ Kodėl?: „Gal, kad būtų galima
namo važinėti valdiška mašina?”
@ Aišku: „Gališankos darbo brokas.”
@ Pilietis: „Visai normalu...
Yra galimybė pasinaudoti, kodėl ne....?Juk ne visi ir ne visada gali ja
pasinaudoti....Tuo ir traukia šis magnetas... Dėl vairuotojų kultūros... tai
atskiras klausimas... Čia jau atsakingas valdininkas - žiūrėk, kas pas tave
dirba...”
@ O: „Tai tarybos nariai, mūsų
išrinktieji, nieko nemato ir nieko nedaro? Bailiai,gėda. Kas išdrįs viešai
pasiskelbti?”
@ Agentas 007: „Gerai mero
konspiracijai nepakanka nepažymėto
automobilio, reikia užtamsinti škodos
langus, prie įvažiavimo į savivaldybę
įrengti šlagbaumą, kasdien keisti važiavimo maršrutus...”
@ Juozas: „Savivaldybei reikėtų parengti, pasitvirtinti ir įtraukti į

išliks ir niekur nedings. Žinoma, kaip
į tą grėsmę pažiūrėsi. Landsbergiui
ta tema visą laiką yra „šlubas arkliukas“. Tačiau žvelgiant sveiku protu,
galingesnės valstybės, kad ir kokios
jos būtų demokratiškiausios, vis tiek
bando užgrobti teritorijas. Netgi nebūtina užgrobti žemės, tai gali būti ir
prekybiniai keliai. Ir išnaudoja visada
silpnesnius.
Pati Rusija gal ir neperlips per Lietuvos sieną. Nematau čia nieko nuostabaus tarp valstybių. Gyvi neužsikasim, kas benutiktų, turėsim išgyventi.

Visa tai įvertinus matyti, kad Rusija laiko Lietuvą lyg kokį baubą, jie
mus laiko kai kuriais atvejais teroristais. Mano toks pamąstymas, giliai
neanalizuoju. Gal tiesioginės grėsmės
šiandien nėra, bet ji ateina.

antikorupcinių priemonių planą Tarnybinių automobilių naudojimo savivaldybėje bei jos įmonėse taisykles.
Tai būtų teisinis dokumentas, kurio
pagrindu kontrolieriai ar rajono Taryba galėtų kontroliuoti, ar koks valdininkas nepažeidinėja nustatytą tvarką
tiek ženklindamas automobilius, tiek
juos naudodamas pagal tiesioginę paskirtį ar laikydamas nustatytoje vietoje ir t.t. Gerą tokių taisyklių pavyzdį
galima rasti „Sodroje“.
@ Suprantama: „Dažnai reikia į
Panevėžį važiuoti skolų pasiimti.”
@ Einaras Vildė: „Paaiškinimas
labai paprastas - bijo, kad visuomenė
kontroliuos kur, kas, kada su kuo ir
kokiame stovyje važinėjo.“
@ Manantis: „Reikia, kad kiekvieną dieną minutės tikslumu būtų iš
anksto skelbiami valdiško transporto
maršrutai (kaip ir vadovų darbotvarkės). Visuomenė su dideliu azartu galės šį zavietą kontroliuoti.“
@ Opozicija: „Liberalai atsibuskit,
ką nors darykit, ar taip sėdėsit nieko
nepasakę, nepaprieštaravę ar ką nors

“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.

gero padarę šiuo klausimu.“
@ Nu: „Kū galiu pasakyti, kad
labai greitai tai galima padaryti.Pakviesti televiziją ir dar paklausti Karbauskio, Skvernelio, kaip jie vertina
tokį mero elgesį. O Gališanka ar ki-

“Šaškių magija”

tas nieko nedarys, nes Tubis to labai
nenori. Tai tos „bespriedielas“ ir esti
Anykščiuosna.“
-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta,- red.
past.)

Nr. a02. Baltieji pradeda ir laimi.
Sprendimą, nurodant pozicijos numerį, ėjimus, vardą pavardę
ir tel. nr., siųsti saskiumagija@gmail.com. Atsakymų laukiam iki
2017-04-10”
Laimėtojo laukia nemokamas bilietas į Anykščių meno centrą
Vilniaus g. 36, Anykščiai
Užduoties Nr. a01 sprendimas 1. c1d2 d6b4 2. d4c5 b4d6 3.
f2e3 h4d4 4. c3:c7x. Laimėtojas - Mantas Janavičius.

iš arti

2017 m. balandžio 4 d.

Vyskupas kalbėjo apie meilę ir šeimos
tvirtybės pamatus
(Atkelta iš 1 p.)
2008 m. jis apgynė teologijos daktaro disertaciją. K. Kėvalas dirbo Marijos radijo Lietuvoje programų direktoriumi, o 2012 m. lapkričio mėnesį
įšventintas vyskupu.
Susitikimo pradžioje vyskupas K.
Kėvalas kalbėjo apie gyvenimo kokybę ir prasmę, šeimą ir santuoką.
„Įprasta kalbėti, kad šeima yra pagrindinė visuomenės ląstelė ir iš tiesų
žmogus visavertiškai gali atsiskleisti
šeimoje“, - pastebėjo vyskupas. Pasak jo, net 50 procentų susituokusių
šeimų Lietuvoje skiriasi, o gimstamumas tesiekia 1,3, o kad visuomenė atsistatytų reikia, jog būtų bent 2,1, tuo
tarpu musulmoniškų kraštų šeimose
gimsta po 7 – 8 vaikus. Kai buvo atlikta abiturientų apklausa apie vertybes, absoliuti dauguma į pirmą vietą

iškėlė šeimą. Tuo tarpu mokyklose
net nėra šia tema pamokų, šiek tiek
tai paliečiama per biologijos ir tikybos pamokas. O kalbėti apie tai, kaip
sutvirtinti šeimą, liko bažnyčiai...
Vyskupas 10 punktų išdėstė savo
mintis apie gebėjimą augti ir gyventi
meilėje, kalbėjo apie tai, apie ką reikėtų susimąstyti, kaip dviem žmonėms atrasti meilės kalbą ir rėmėsi šv.
apaštalo Pauliaus „Himnu meilei“.
Pasak jo, meilė kantri, ir tai reiškia,
kad ir sutuoktinis turi teisę gyvent
toks, koks yra, o ne toks, kokio tikėjosi jo antroji pusė. Priimti kitoniškumą yra kantrumas... “Meilė rodytina
geranoriškumu, laimingas gali tapti
per savęs dovanojimą.”, - kalbėjo
vyskupas.
Vyskupas siūlė išgyti nuo pavydo,
nes pavydas yra kančia. „Tikrą lai-

mę brandina kito sėkmės. Ar dažnai
džiaugiatės artimo sėkmėm?“, - klausė ganytojas, pateikdamas pavyzdį,
kad pavydėti galima net gaivaus oro,
vandens... Vyskupo nuomone, šeimą
tvirtina meilumas, švelnumas, nešališkas dosnumas, atlaidumas, pasiaukojimas, kalbėjimasis, o pavydas,
puikavimasis, didžiavimasis žlugdo.
Iš vyskupo K. Kėvalo pasakojimo
buvo galima daug ko pasimokyti,
kaip šeimoje geriau suprasti vienas
kitą, išvengti konfliktų, išsaugoti pamatines šeimos vertybes.
Gaila, tačiau susitikime su vyskupu vyravo garbaus amžiaus publika.
Tačiau juk pasitaiko, kad skiriasi ir
senoliai, tad susitikimas ir jiems labai
naudingas, juolab girdėtą išmintingą
žodį galės perduoti vaikams ir anūkams.

Į Anykščius vyskupą Kęstutį Kėvalą pakvietusi Anykščių dekanato šeimos centro vadovė Valda Žemaitytė–Šnirienė dėkojo už
pokalbį ir dovanojo jam gėlių.
Autoriaus nuotr.

Tarybos posėdis: nuo kasos aparatų iki UNESCO
(Atkelta iš 1 p.)
Vėl kelio pradžia...
Sprendimą dėl paraiškos teikimo
UNESCO pristačiusi savivaldybės
administracijos Kultūros specialistė
Audronė Pajarskienė sakė, jog „tai
mūsų kelio pradžia, mes tiesiog turėsime naujų galimybių“. Pasak A. Pajarskienės, reikės parašyti 350 tūkst.
ženklų arba 40-60 puslapių paraišką.
Jos parašymas ir vertimas į anglų kalbą, pasak A. Pajarskienės, kainuos
„iki 3 tūkst. eurų“, t.y. tiek, kiek numatyta 2017 metų rajono biudžete.
„Kasmet vis besikuriantys nauji
jauni verslai kultūros produktų pasiūlą papildo pramogomis, kurios taip
pat padeda pritraukti lankytojų. Teikdami paraišką, suvokiame, kad mes
nepristeigsime knygynų, leidyklų
ar spaustuvių, tačiau turime pagrindo PLĖTOTI ANYKŠČIUS, KAIP
VIENTISĄ EDUKACINĘ PLATFORMĄ, kur savo paslaugas ir produktus siūlo tiek viešasis, tiek privatus
sektorius, kur visi veikia kaip į vieną
temą orientuotas tinklas, kur vieningai
organizuotos ir apipavidalintos miesto viešosios erdvės. Anykščiai, kaip
vientisa edukacinė platforma, paskatintų bendradarbiavimą tarp paslaugų
teikėjų ir sudarytų galimybes visiems
gauti naudų, gyventi iš kūrybiškumo ir kultūrinio turizmo paslaugų ir
produktų.“ – rašoma rajono Tarybos
sprendimo projekte, kur šeši žodžiai
išskirti didžiosiomis raidėmis.
Direktorius pirmtakų neteisia...
O posėdis prasidėjo Anykščių

sprintas
Karatė. Praėjusį savaitgalį, balandžio 1 dieną, Tauragėje vyko 2017
metų Lietuvos kyokushin karatė vaikų čempionatas. Varžybose dalyvavo
379 sportininkai iš 52 karatė sporto
klubų. Anykščių karatė sporto klubui atstovavo 10 mažųjų sportininkų. Mergaičių 11-12 metų amžiaus
grupėje Lietuvos čempionės vardą
iškovojo Urtė Stumbrytė. Berniukų
10-11 metų amžiaus grupėje trečiąją
vietą iškovojo Linas Malinauskas, o
11-12 metų amžiaus grupėje Nojus
Krikščiūnas taip pat iškovojo trečiąją vietą.
Biatlonas. Madonos mieste (Latvija) vykusiu Lietuvos biatlono

savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos
skaitoma savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaita. Jis
sakė, kad savivaldybės administracijos aparatas išskirtinai mažas – „tik“
168 darbuotojai. „Kaip jūs sugebate
dirbti ir dar planuojate didelius darbus?“, – kaip nustemba kolegos iš
kitų savivaldybių, sužinoję, kiek
mūsų savivaldybės administracijoje yra darbuotojų, Tarybos nariams
perteikė A. Gališanka. Jis džiaugėsi,
kad mūsų daugiabučiai namai renovuojami greičiau nei kitose savivaldybėse, kad atliekų kainos Anykščiuose mažesnės nei kitur, kad net
ir 33 skundais savivaldybė 2016 metais mažiau gavo nei 2015-aisiais.
„Dvi juodos „škodos“ neženklintos. Kas lemia, kad negalima
paženklinti?“, – direktoriaus klausė
socialdemokratų frakcijos pirmininkas Dainius Žiogelis. „Vyriausybės
nutarimai numato. Paženklinsim“,
– tikino A. Gališanka. Apie „škodų“
ženklinimą D. Žiogelis vėliau klausė
ir Antikorupcinės komisijos pirmininko Raimundo Razmislavičiaus.
Ir pastarasis žadėjo rūpintis „škodomis“...
„Kalbama, kad kreiptasi į prokuratūrą. Ar pakomentuotumėt, kaip
vertinate buvusios direktorės ir pavaduotojo veiklą. Kokių nuostolių savivaldybei padaryta?“, – apie buvusią administracijos direktorę Venetą
Veršulytę ir buvusį jos pavaduotoją
Saulių Rasalą administracijos direktorių A.Gališanką prakalbinti bandė
socialdemokratas Vilius Juodelis.
„Nei aš teisėjas esu, nei dar kas“, –

į diskusijas veltis nebuvo linkęs A.
Gališanka.

čempionatu mūsų šalies sportininkai užbaigė šį sezoną. Pirmąją dieną vyko sprinto rungtis. 10 km vyrų
varžybose trečias finišavo Vytautas
Strolia. Jaunių grupėje 7 km nuotolyje nugalėtoju tapo Linas Banys.
Jaunučių grupėje 6 km nuotolyje nugalėjo Gytis Mikoliūnas. Vaikų grupėje antras finišavo Lukas Žukauskas. Penktą vietą jaunių merginų
grupėje užėmė Darija Jankauskaitė.
Antrą varžybų dieną rungtyniauta
individualioje distancijoje. 12 km
nuotolyje vyrų grupėje nugalėtoju
tapo Vytautas Strolia. Jaunių grupėje
10 km nuotolyje Linas Banys užėmė
antrą vietą. Taip pat antras finišavo
Gytis Mikoliūnas, rungtyniavęs jaunučių grupėje. Vaikų grupėje nuga-

Išmokos seniūnaičiams
Anykščių rajono taryba nusprendė
kiekvienam iš 57 Anykščių rajono
seniūnaičių skirti 100 eurų metines
kompensacijas, kurios skirtos jų
transporto, ryšių, kanceliarinių išlaidų kompensavimui.
„Pastebėta, kad seniūnaičiai yra
dideli seniūnų pagalbininkai“, - kodėl reikia skirti tokias kompensacijas, rajono Tarybai aiškino savivaldybės administracijos direktorius A.
Gališanka.   
Leista vesti pamokas

atliekas dydį. Už negyvenamas
patalpas pagal ankstesnę metodiką
ūkininkams buvo nustatyti skirtingi tarifai, priklausomai nuo pastato
paskirties – nuo 5 iki 21 centro už
kvadratinį metrą. Dabar liks vienas,
pats mažiausias 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 gyvenantys kituose rajonuose, užsienyje,
dirbantys užsienyje, išvykę gydytis
į sveikatos priežiūros įstaigas bei
juridiniai asmenys, nevykdantys
veiklos.
Socialdemokratas D. Žiogelis
domėjosi, kaip veiks ūkininkų apmokestinimo sistema. Pasak jo,
ūkininkas, turintis toli nuo savo
namų fermą, už fermos atliekas
mokės po 100 eurų per metus ir dar
po 100 eurų mokės už savo šeimos
atliekas. „Prie fermų bus atskiri
konteineriai?“, – klausė D. Žiogelis. Laikinasis Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas Algirdas Žalkauskas
patikino, kad ūkininkai galės turėti
atskirus konteinerius prie namų ir
prie fermų.

daryta 500 eurų žala. „Trims darbuotojams, tarp jų ir vyr.buhalterei,
direktorius pareiškė drausmines
nuobaudas“, – aiškino meras. Jis
pažymėjo, kad komunalininkams
nurodyta nusipirkti daugiau kasos
aparatų, kurie padės ir kitose veiklos
srityse vykdyti teisingą apskaitą.
Meras džiaugėsi Seimo pirmininko Viktoro Pranskiečio vizitu į
Anykščius. „Labai domėjosi Seimo
pirmininkas. Labai prašė siųsti pasiūlymus jam, ypatingai tose srityse, kur yra stabdymai ir trūkumai“,
– kalbėjo meras.
Asfaltuos kelius per
gyvenvietes

Taryba koregavo mokesčio už

Meras Kęstutis Tubis, baigiantis posėdžiui, Tarybai pranešė, kad
buvo tikrinta UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ veikla ir nustatyti
pažeidimai Svėdasų pirtyje. Pasak
mero, Svėdasų pirtyje nėra kasos
aparato, nustatyta, kad be pinigų
duodant lengvatinius bilietus pa-

Savivaldybės Statybos skyriaus
vedėjas Kęstutis Jurkevičius tarybai
pateikė informaciją „Dėl valstybinės reikšmės rajono kelių ruožų
Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje asfaltavimo per gyvenvietes
prioritetinių sąrašų“. Atliekama
žvyrkelių, kurie bus asfaltuojami
pagal 2017-2020 metų programą,
atranka.
Pagal Kelių direkcijos sudarytą
prioritetinę eilę pirmiausiai turėjo būti paklota 221 metras asfalto
Dabužių gyvenvietėje, toliau 898
m Debeikiuose, po to 798 m Mikieriuose, 153 m Daujočiuose bei 271
m Trumbatiškyje. Tačiau rajono
valdžia prioritetiniu keliu apsirinko
Mikierių gatvę, antrąją vietą skyrė
Dabužiams, trečiąją - Debeikiams.
Daujočiai ir Trumbatiškis ir savivaldybės sudarytoje eilėje liko pabaigoje.

lėtoju tapo Lukas Žukauskas. Trečia
šioje grupėje finišavo Viktorija Kapancova. Moterų grupėje ketvirtąją
vietą užėmė Kotryna Vitkūnaitė.
Slidinėjo. Kovo 16-20 d. Suomijoje, Pyha slidinėjimo kurorte,
vyko tarptautinės kalnų slidinėjimo taurės „Baltic Cup“ III etapo
varžybos. Jose dalyvavo Anykščių sporto centro kalnų slidininkė
Gabija Šinkūnaitė. Vyko kelios
varžybos, už kurias sportininkams
buvo skaičiuojami taškai: slalomas,
didysis slalomas, kombinacija ir
supergigantas. Varžybose dalyvavo
pajėgiausios šios sporto šakos slidininkės iš Rusijos, Latvijos, Estijos
ir kitų šalių. Skirtingose rungtyse
Gabija užėmė 7-10 vietas, tačiau

galutinėje įskaitoje pakilo į 7 vietą.
Tai puikus pasiekimas anykštėnei,
kuri tokio lygio varžybose dalyvavo pirmą sezoną.
Futbolas. Praėjusį savaitgalį įvyko paskutinis Anykščių rajono salės
futbolo čempionato turas bei buvo
sužaistos pusfinalio rungtynės. Paskutinio turo rezultatai: „Be šansų“
- „Karys-savanoris“ 6 – 7, „Ramybė-strėlės“ - „Veteranai“ 4 – 5,
„Savi“ - „Penkiasdešimt“ 3 – 13.
Turnyrinė lentelė: 1. „Veteranai“ 15,
tšk., „Ramybė-Strėlės“ -12 tšk., 3.
„Penkiasdešimt“ – 9 tšk., 4. „Savi“
– 4 tšk., 5. „Karys-savanoris“ – 4
tšk., 6. „Be šansų“ – 0 tšk. Rezultatyviausi žaidėjai: M.Valančiūnas
(„Veteranai“) 23, M. Prušinskas

(„Ramybė-strėlės) 18, M.Pesliakas
(„Penkiasdešimt“) 13, I.Šiaučiulis
(„Savi“) 11, D.Strumbrys („Veteranai“) 10. Pusfinalyje „Veteranai“ 4-3
įveikė „Savi“ komandą, o „RamybėStrėlės“ 6-5 nugalėjo „Penkiasdešimt“. Šį sekmadienį „Nykščio namuose“ vyks finalinės rungtynės. 12
val. dėl 3 vietos žais „Savi“ – „Penkiasdešimt“. 13.00 val. dėl 1 vietos
kausis „Veteranai“ – „Ramybė-strėlės“ ekipos.
Imtynės.
Balandžio 8 dieną
„Nykščio namų“ arenoje vyks graikų-romėnų, laisvųjų bei moterų imtynių Lietuvos jaunių čempionatas.
Varžybų atidarymas ir preliminarios
kovos – nuo 10 val., finalai – nuo 16
val.

Rajono Taryba leido iki mokslo
metų pabaigos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui
Ramūnui Blazarėnui vesti pamokas
Anykščių technologijos mokykloje.
Tuo pačiu sprendimu pakoreguotas
ir jo darbo savivaldybėje grafikas.
Liberalas Lukas Pakeltis klausė,
kodėl tik dabar R. Blazarėnas paprašė leidimo dirbti mokykloje, o socialdemokratas D. Žiogelis aiškinosi
„kaip yra su vicemero pamokomis.“
L. Pakelčio klausimas liko retoriniu,
o D. Žiogeliui atsakė savivaldybės
juristė Asta Fallin. Pasak juristės,
vicemeras Sigutis Obelevičius darbą
mokykloje „yra suderinęs su meru“.
Žmogui - konteineris,
fermai - konteineris

Baudė komunalininkus

pastogė
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Pavasaris andrioniškiečius išviliojo į lauką

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Į dešiniajame Šventosios upės krante prie jos intakų Griežos ir Vadakstos įsikūrusį, vos dešimt kilometrų nuo Anykščių nutolusį
Andrioniškį, mažiausios rajone seniūnijos centrą, užsukau per Knygnešio dieną, važiuodamas į Griežionėles. Nors buvo dar ankstokas rytas, miestelio centre su grėbliais darbavosi 4 vyrai, pastebėjęs mane, atsirado ir penktasis – Andrioniškio seniūnijos ūkvedys
Vytautas Šaučiūnas. „Kur matei gražesnį miestelį?“, – paklausė ir nelaukęs atsakė, kad gražesnio kaip Andrioniškis nėra.

23 metus Andrioniškyje gyvenanti verslininkė Prima Vaišvilienė džiaugiasi pavasariu ir netrukus Šventosios pakrantėse pabirsiančiais poilsiautojais, kurie užsuks ir į jos parduotuvę.
Vyrai triūsė už pašalpas
Seniūnė Laimutė Repečkienė atostogavo, tad apie Andrioniškį šnekučiavomės su V. Šaučiūnu, kuris, kaip
ir bene visi andrioniškiečiai, įsižeistų, jei Andrioniškį pavadintum kaimu, nors jame gyvena kiek per 200
žmonių ir tik vasaromis gyventojų
padaugėja, kai į vaizdingas jo apylinkes vasaroti atvyksta ne viena šalyje
garsi šeima, užsuka upe plaukiantys
poilsiautojai. Be abejonės, rajone
yra daug didesnių kaimų, tačiau
Andrioniškis yra Andrioniškis su tik
jam būdingu pačios gamtos suteiktu
grožiu ir ramybe, kurios nesutrikdo
net viena kita krašto keliu Anykščiai – Kupiškis pralekianti mašina,
nes triukšmą sugeria aplink ošiantys
miškai ir upė.
Prisiminėme, kad andrioniškiečiai
amžių tėkmėj visada pasižymėjo savarankiškumu, laisvės siekiu, ir už tai

kovojo. 1863 metais apylinkėse būrėsi sukilėlių būriai, 1905 m. andrioniškiečiai be baimės stojo prieš carinę
priespaudą, dalyvavo 1919 – 1920 m.
Lietuvos Nepriklausomybės kovose.
Susibūrę į partizanų būrius, andrioniškiečiai pasitiko pirmąją ir antrąją
sovietų okupacijas. Prie miestelio Jovaišų sodyboje veikė Algimanto apygardos ir visos Aukštaitijos partizanų
štabas, o Kriaučiūnų vienkiemyje
buvo Algimanto apygardos partizanų štabo leidinių spaustuvė. Andrioniškis pagrįstai laikomas partizanų
sostine.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, andrioniškiečiai nesnaudė ir nuo
1997 vasario 20 dienos yra Andrioniškio seniūnijos centras. Mano nuomone, tai ir padėjo miesteliui išlikti
tokiu, koks dabar yra.
V. Šaučiūnas džiaugėsi ankstyvu
pavasariu ir teigė, kad nieko nelaukę
pradėjo tvarkyti seniūnijos centrą,

Andrioniškio kolūkyje vairuotoju dirbęs Rimas Kelpša dabar
vairuoja karutį ir laukia pensijos.

tautos balsas
Kovo 18 dieną Anykščių sakralinio meno centre tikėjausi išgirsti
konkretų atsakymą į skelbime parašytą temą „Marijos apsireiškimas Šiluvoje 1608 m. Pramanas ar

Vanda Mickūnaitienė ėjo į Andrioniškio kapines, kur uždegs žvakutę savo vyrui ir jo seneliui knygnešiui Juozui Mickūnaičiui.
rodė veją užpuolusią samaną, kuriai
rauti ir kedenti net specialų prietaisą
nupirkęs. „Nesnaudžiam. Pavasarį
darbų daug, jau pradedam ir kapines
tvarkyt“, - sakė seniūnijos ūkvedys.
Aikštėje darbavosi keturi už pašalpas atidirbinėjantys vyrai, grėbė užsilikusius pernykščius lapus, kažkur
vežė. Pakalbinti nė kiek nesipiktino,
kad už pašalpas reikia atidirbti, o kai
paminėjau, kad vienas panevėžietis
netgi bylinėjasi, kad už jas nereikėtų atidirbti, tepasakė - „durnius“...
Vyrai nesibodėjo tokiu darbu, juolab kad kitokio Andrioniškyje sunku
gauti. Na, dienai kitai koks ūkininkas
pasamdo, o vyrams iki pensijos dar
toloka.
Vytautui Galvonui, tikram tragiškai žuvusio lakūno, politiko Vytauto
Galvono pusbroliui, sausio 16–ąją
suėjo 54-eri, taigi iki pensijos dar
geras dešimtmetis. „Tokio amžiaus
žmonių niekas nenori į darbą priimti,
ieško jaunesnių, - svarstė vyras, darbo ieškojęs ir per darbo biržą. – Tačiau ir tų jaunesnių jau mažai belikę,
dauguma išvažiavę į užsienį“.
V. Galvonas dirbo kolūkyje, agrochemijoje. Vaikų neužgyveno. „Toks
likimas, - nutęsė. - Esu gimęs ir gyvenau netoliese esančiuose Padvarninkuose, tačiau jau 3 metai su Regina
gyvename ramioje Pušų gatvelėje.
Nenorėčiau gyvent kur nors kitur.
Tylu, ramu, net vagių savų nėra“.
Laisvalaikiu vyras eina į biblioteką,
džiaugiasi ten dirbančiu bibliotekininku Antanu Žviku, su kuriuo apie
daug ką galima pasišnekėti. Labiausia skaityti V. Galvonas mėgsta pasakas. Beje, kaip sakė Andrioniškio bibliotekos bibliotekininkas A. Žvikas,
biblioteka turi 201 skaitytoją ir 5000
knygų fondą. Pasak bibliotekininko,
išeitų, kad skaito visi miestelio gyventojai, tačiau į biblioteką ateina ir
aplinkinių kaimų gyventojai. Skaitytojai per metus bibliotekoje apsilanko
4 000 kartų, taigi, kurie skaito, tai jau
skaito ir į biblioteką užsuka daugiau
kaip 20 kartų per metus.
Su V. Galvonu dirbo ir tikrų tikriausias andrioniškietis Rimas
Kelpša, nes čia gimė, užaugo ir tebe-

Pramanas ar tikrovė?
tikrovė?“. Sužinojom, kad kunigas
Nerijus Vyšniauskas yra kaunietis,
kur mokėsi, kur mišias laikė, jo
mokslinius laipsnius bei kur dirba
ir taip toliau...

Sužinojome ir statistinius duomenis apie Šiluvos bažnyčią, kad
jos bokštai dabar aukštesni negu
buvo anksčiau, kad istorija su pagonybe supinta, kad vyko tikėjimų

gyvena. Andrioniškio kolūkyje dirbęs vairuotoju, suvirintoju, tą rytą jis
irgi atidirbinėjo už pašalpą. Į pensiją
išeis kitąmet, o atidirbti per mėnesį 40 valandų – nieko čia tokio, vis
tiek nėra ką veikti... Paklaustas, kiek
vaikų užaugino, tik nusijuokė, kad
„žmonos dabar ne madoj“, gyvenąs
su sugyventine. O paskui jau rimtai
paaiškino, kad du jo suaugę vaikai,
sugyventi su pirmąja žmona, gyvena
ir dirba Anglijoje. „Jie turi savo gyvenimus. Net nežinau tiksliai, kur jie
gyvena“, - sakė vyras.
Linksmo būdo vyras gerai groja su
armonika, turi gerą balsą. „Bromuose vestuvininkams pagroti andrioniškiečiai jį kviesdavo, bet dabar vestuvės Andrioniškyje itin retos“, - sakė
jo bendradarbis.
Uždegė žvakutę knygnešiui
Saulėtą, tačiau žvarbų rytą pagrindinėje gatvelėje sutikta garbaus amžiaus moteris prisistatė esanti Vanda
Mickūnaitienė. „Esu gimusi Navasaduose, netoli nuo čia, o 1980–aisiais įsikūrėme Andrioniškyje, - sakė
senolė, pasidžiaugusi, kad turi du
anūkus ir proanūkytę, kuriai jau ketveri metukai, kad sūnus Rimas kelių
tarnyboj darbuojasi, o Gintaras čia
pat miestelio centre, prie bibliotekos,
gyvena, tačiau darbo negauna. Savo
Vytautėlį amžino atilsio dar 1984–ai-

Vytautas Galvonas - garsaus
politiko, tragiškai žuvusio lakūno Vytauto Galvono bendrapavardis ir bendravardis
visiškai nepyksta, kad reikia
atidirbinėti už pašalpas.
siais palydėjau. Uždegsiu žvakutę
ant jo kapelio, o tuo pačiu, kad jau
šiandien tokia šventė, ir ant vyro senelio knygnešio Juozo Mickūnaičio
kapo“.
Statydami terminalą,
domėjosi, kiek andrioniškiečiai
nuperka duonos
Kur buvę nebuvę, andrioniškiečiai mėgsta užsukti į privačią Primos
Vaišvilienės parduotuvę-barą. Čia
galima nusipirkti būtiniausių maisto prekių, prisėsti ir pasišnekučiuoti
apie Andrioniškio ir pasaulio naujienas, prie alaus bokalo ar tikrai skanios kavos puodelio ir net mokesčius
susimokėti. „Jeigu Andrioniškyje uždarys paštą, „Perlo“ terminalas bus
tikras išsigelbėjimas norintiems susimokėti mokesčius“, - pastebėjo P.
Vaišvilienė ir šypsodamasi prisiminė
terminalo atsiradimo istoriją.
„Kai norėjome tokiame mažame
miestelyje jį atidaryti, tai atvažiavę vyrukai stebėjosi ir klausė, kiek
žmonės čia duonos nuperka, tačiau
pasvarstę terminalą mums vis dėlto
pastatė. Jis gi naudingas ne tik loterijos bilietus pirkti ir pasitikrinti“, juokėsi R. Vaišvilienė, pridurdama,
kad iš pradžių, kol priprato, dirbti su
terminalu buvo sudėtinga, o ir priežiūros jis reikalauja.
Pasak P. Vaišvilienės, balandžio
30–ąją bus lygiai 23 metai, kai parduotuvė atvėrė duris.

Lietuviška pradžios mokykla Andrioniškyje buvo atidaryta 1919
metais. Pokariu miestelyje buvo septynmetė, aštuonmetė, devynmetė mokykla, kuri 2001-ais pertvarkyta į pradinę, 2014–aisiais
užvėrė duris. Dabar mokyklos pastatai išnuomoti.

Autoriaus nuotr.

kova ir netgi žudynės, tačiau taip ir
neišgirdom tikslaus, aiškaus atsakymo, kad „tai ne pramanas, o įrodyta tiesa“. O kai Milda Telksnytė
Račkaitienė paklausė apie Skiemonių stebuklą (Marijos apsireiškimą
Janonyse), irgi išgirdome aptakius
atsakymus ir jokio konkretumo...
Marytė Ž.

Savo nuomonę išsakykite
paskambinę į „Anykštą“
(8-381) 5-82-46.
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Sudiev, sudiev tau,
Europa mano!
Leonas ALESIONKA
Tai tik mūsų, lietuviškieji politikai
ant „Eurosojūzo“ nei pypt, nei cypt!
Viskas gerai, miela markize, viskas
gražu, viskas puiku… Tokią dainelę
mes, mažiukai nuo Baltijos, traukiame ir išmokėlių iš ES laukiame. O jos
vis senka ir greitai pasibaigs. Gi kiti,
didesni ir įtakingesni, netyli ir aklų nevaizduoja. Štai popiežius Pranciškus
perspėjo Europos Sąjungos vadovus,
kad 60-ojo gimtadienio sulaukusiai
Bendrijai gresia išnykimas, jei ji bus
be naujos ateities vizijos, pagrįstos solidarumo principais, ant kurių pamatų
ji ir buvo sukurta. Griežtu kreipimusi
popiežius išvardijo daugelį problemų,
kurios teks ES, greit prarasiančiai
Britaniją iš savo gretų. Ekonomikos
ir migracijos krizės, populizmo augimas, gali tapti žudančiais. „Kai organizacija praranda krypties suvokimą
ir daugiau nebegali žiūrėti į priekį, ji
patiria nuosmukį ir ilgainiui rizikuoja
numirti”,- sakė popiežius ES lyderiams Vatikane Romos sutarties 60čio minėjimo išvakarėse.
Dalyvaudamas Romos deklaracijos pasirašymo 60 metinių renginiuose, Estijos premjeras Juuri Ratas
nepagailėjo kritikos ES ir pažymėjo,
kad šio viršūnių susitikimo Italijos
sostinėje tikslas – patvirtinti vieningą pažangos siekį ir suformuluoti ES
tikslus ateinantiems dešimtmečiams.
Premjeras sakė, kad ateityje reikėtų
siūlyti realius problemų sprendinius,
o ES turėtų tapti artimesnė žmonėms.
Didžiausiu ES pasiekimu J. Ratas laiko taikos ir saugumo užtikrinimą, taip
pat – bendrą žmogaus teisių ir laisvių
įtvirtinimą. Žodžiai gražūs, tik kad
jau 60 metų kaip girdėti, apsitrynė. O
darbai, deja, atsilieka.
Vienos Švedijos ministrės pareiškimas sukėlė audrą – ji pasiūlė integruoti „Islamo valstybės“ narius. Taip, paimsi islamo teroristus, išpjaudavusius
ištisus krikščionių kaimus Sirijoje
ar Irake, tebežudančius ES piliečius
Europoje kaip švelnius kačiukus ant
rankų, priglausi prie širdies ir ... integruosi. Gal tokios „egzotikos“ Švedijos karalystei ir trūksta, bet Lietuvai
tai jau ačiū, nereikia. Kaip ir „Aidarų“
su „Dešiniais sektoriais“!
Kad „Susiskaldžiusioje Europos
Sąjungoje – tiksinti bomba“ prabyla
„Delfyje“ net Indrė Anskaitytė. Oksfordo universiteto Europos politikos
ekspertas Janas Zielonka LRT radijui
sako taip: „Europos Sąjungos šalys
kaip niekad susiskaldžiusios, negali
išspręsti Bendriją užklumpančių pro-

horoskopas

AVINAS. Nerimą kels artimo
žmogaus arba jūsų sveikata. Galite turėti su tuo susijusių išlaidų.
Daugiau priežiūros ir atsakomybės gali pareikalauti vaikai - būkite jiems atidesni, tolerantiškesni,
tačiau nelepinkite ir pasaugokite
nuo pavojų.
JAUTIS. Atrodysite komunikabilūs, neieškantys žodžio kišenėje,
dominuojantys ginčuose. Pasistenkite neišeikvoti visos energijos
paviršutiniškiems pokalbiams, pasirūpinkite ir rimtesniais reikalais.
Derėtų pasisaugoti sukčių.
DVYNIAI. Laikas bus kupina neatidėliotinų reikalų. Tikėti-

blemų, o tai daro įtaką jų galimybėms nasi Baltijos šalių saugumu ne vien
veikti veiksmingai ir būti stipriu žai- dislokuodama priešakinius dalinius.
dėju tarptautinėje arenoje“. Anot jo, Pastaruoju metu NATO karinės pakai kurie ekspertai ir politikai sako, jėgos dislokuojamos šalyse šalia Rukad „Brexitas“ suteiks galimybę su- sijos sienų, nes Maskvai aneksavus
kurti darnią Bendriją, tačiau bus pra- Krymą, nuogąstaujama, kad kitas įsirasta viena didžiausių kariuomenių ir veržimas gali būti į Baltijos šalis“. O
nežinia, koks kitas sukrėtimas ištiks kodėl, ponas Jensai, būtent į Baltijos
Europą“. Jeanas-Claude`as Juncke- šalis? Ar jomis jūs įvardijate tik taip
ris pasiūlė vadinamąją Baltąją knygą, vadinamą „Pribaltiką“, ar į Baltijos
kurioje pristatyti penki skirtingi keliai, šalių sampratą įtraukiate ir Švediją,
kuriuos po „Brexito“ gali pasirinkti Suomiją, Lenkiją, Vokietiją, Daniją?
ES. Tas pats Junckeris jau kalba, kad Štai J.Stoltenbergas penktadienį pasabe Rusijos Europa neišsilaikys, kad kė, kad „28 šalių Aljansas mato „besu Rusija reikia bendradarbiauti. Ir veik visą laiką“ teroro ir kibernetinių
jis ne pirmas ir ne vienintelis ES ly- atakų grėsmę, bet nėra jokių užuomideris, kuris suvokia ir pripažįsta, kad nų apie galimą „įprastinį karinį puoliES susigalvota „Rytų partnerystės“ mą prieš kurią nors NATO šalį ar net
programa ir jos neatsakingas, su JAV Baltijos šalis“.
ir B. Obamos pritarimu, prastūmimo
Jei nėra net jokių būsimo karinio
„maidaniniu“ būdu Ukrainoje bandy- puolimo iš Rusijos pusės užuominų,
mas, patyrė tragišką fiasko.
tai kodėl dedame į kelnes? Kodėl šaKarališkojo jungtinio gynybos ty- lia Nemenčinės dešimtimis hektarų
rimų instituto direktoriaus pavaduo- kertame miškus ir plečiame karinius
tojas, leidinio „The Times“ analiti- poligonus, kad NATO tankams ir
kas Džonatanas Eialas pareiškė, kad patrankoms būtų kur šaudyti? Kiek
Britanija nebemoka dirbti su Rusija. ten nuo Baltarusijos pasienio? Du
Jis taip pat pažymėjo, kad diplomatai šimtus metrų ar daugiau tie kirtimai
„perlenkė lazdą“
jau siekia? Čia
Krymo klausi„Batką“
...Jei nėra net jokių būsi- taip
mu. Dž. Eialo mo karinio puolimo iš Ru- gąsdiname
ar
žodžiais tariant,
Baltarusiją? Jei
Britanijos Užsie- sijos pusės užuominų, tai taip elgiamės,
nio reikalų minis- kodėl dedame į kelnes?..
tai kodėl būsimų
terija susidūrė „su
mokymų „Zapad
žinių atrofija, kolektyvinės atminties 2017“ (ar kaip ten kitaip pavadintų)
praradimu“. Dž. Eailas įsitikinęs, kad bijomės? Kieno sąskaita ruošiamės
britų diplomatai neteisingai įvertino per Baltarusiją su Rusija kariauti? ES
tiek įvykius Ukrainoje, tiek ir Krymo pinigais, ar JAV? JAV, turinčios trilisugrįžimą į Rusijos sudėtį, kas aiškiai jonines (skaičiuojant USD) skolas,
pademonstravo tų diplomatų kompe- pinigais atrodo nebeišdegs! Prezidentencijos trūkumus.
tas D. Trumpas iki 2017-ųjų pabaigos
„Mažai kas iš mūsų suprato, kiek tikisi „realios pažangos“ dėl NATO
daug Krymas istoriškai reiškia Rusi- šalių išlaidų gynybai. Paprasta žmojai ir kiek jis istoriškai yra jai svarbus nių kalba kalbant – tuštinkite kišenes
vertinant emociniu požiūriu. Mes ne- 28 Europos Sąjungos valstybės narės!
supratome, kaip viskas rimta - ir per- Arba, po velnių, vykdykite tokią atsalenkėme lazdą“,- pasakė ekspertas.
kingą užsienio politiką, kad jos dėka
Gi mūsų, lietuviškieji diplomatai jokiais karais Europoje net nekvepėvis tebekartoja užstrigusios plokštelės tų!
stiliumi: „Krymo aneksija, Krymo
Nepasitenkinimo ES veikla dauaneksija! Rusas puls, Putinas puo- gėja. Krizės gilėja. Sprendimų nėra.
la...“ Lietuviškieji propagandistai, ko „Tai ne mūsų Europa“ – Romoje tvirgero JAV ir ES laiminami, taip įsijau- tino premjeras Alexis Tsipras. „Noritė varyti „rusofobinę propagandą“, me pakeisti šitą Europą, norime tarti
kad net NATO generalinio sekreto- „ne“ baimės, bedarbystės ir skurdo
riaus Jenso Stoltenbergo nebegirdi! O Europai, ir ištarti „taip“ mūsų socialijis sako, kad Aljansas nemato „jokio niais poreikiais besirūpinančiai Euroartėjančio pavojaus“ – jokio įpras- pai“. Ar tik ne nauju galvos skausmu
tinio karinio puolimo Baltijos jūros ES tampa Lenkija? Valstybė, kuri
regione. „Esame sunerimę“ dėl Rusi- „atrodo pasirengusi perimti Didžiojos veiksmų ir galimų ketinimų, pažy- sios Britanijos, kaip labiausiai užsimėjo jis, bet tuo pačiu metu, pabrėžia spyrusios narės, vaidmenį“ ir kuri noJ.Stoltenbergas, „svarbu tai, kad mes rėjo daugiau patikinimų, kad visi jos
nedramatizuojame šios situacijos“. reikalavimai bus vykdomi. Lenkija
Kitaip sakant, NATO generalinis di- bendram deklaracijos tekstui pritarė
rektorius pripažįsta, kad Rusija nieko tik penktadienį, viršūnių susitikimo
nepuola. Tačiau J.Stoltenbergas tuo išvakarėse. Lenkijos premjerė Beata
pačiu informuoja, kad „NATO rūpi- Szydlo deklaraciją pasirašyti sutiko

tik paskutinę minutę. Nepasitenkinimą ES reiškia ir Graikija, nukentėjusi
nuo finansų krizės ir griežtų sąlygų,
kurias jai įvedė 19 euro zonos valstybių. Nebemyli aklai ES Vengrija,
nebenori į ją Moldavija, niekaip neklesti joje Bulgarija... O Lietuva tyli
kaip pelytė po šluota! Kas jai, šitaip
labiausiai išsivaikščiojančiai visoje
ES, belieka? Prezidentė D. Grybauskaitė, skirtingai nei JAV prezidentas
D.Trampas ir kai kurie ES valstybių
vadovai, išlieka ištikima antirusiškai
retorikai: „Rusija kelia grėsmę ne
tik Lietuvai, bet ir visam regionui,
visai Europai“- tvirtino Briuselyje
ji. „Matome, kaip Rusija elgiasi Kaliningrade – šalies teritorijoje prie
mūsų sienos. Ten dislokuota branduolinį užtaisą galinčių nešti raketų,
esant reikalui, pasieksiančių Europos valstybių sostines. Taigi tai nebe
vien Baltijos regiono reikalas“. Kaip
įdomu... O kieno gi reikalas, ką savo
šalyje ir kur dislokuoja kaimyninė
valstybė? Gal ji D.Grybauskaitės turi
atsiklausti? Paklausta, ar nerimauja
dėl vadinamųjų žaliųjų žmogeliukų
– įtariamų Rusijos karių, Lietuvos
prezidentė taip atsakė: „Tai galima
padaryti skirtingais būdais, vienas iš
jų yra „Zapad 2017“ – didelio masto
Rusijos karinės pratybos Baltarusijoje, kurios planuojamos rudenį.“ Taip
ir norisi jos paklausti, tai puls tie rusai per „Zapad 2017“, ar visi šitokie
gąsdinimai yra tik muilo burbulas?
Kažkaip nesiderina mūsų prezidentės teiginiai su NATO generalinio
direktoriaus išsakytomis mintimis.
Kuris klysta? Gal rudenį patys pamatysime ir įsitikinsime? Ne nuo rusų
apsiginti, o nuo teroristų grėsmės
Italijos sostinėje buvo sustiprintas
saugumas. Romoje ant stogų budėjo
snaiperiai, dangų raižė dronai, o gatvėse patruliavo net 3 tūkst. policijos
pareigūnų, nes šalis po šios savaitės
išpuolio Britanijos sostinėje, už kurį
atsakomybę prisiėmė grupuotė „Islamo valstybė“, nenori rizikuoti“.
Labai jau pažeidžiama tapo Europa XXI amžiuje. Pati sau, per savo
pasipūtimą ir neatsakingai su JAV
vykdytą politiką, bėdas prisišaukė?
„Šiandien stovime ant milžinų pečių“, – tvirtino J.- C.Junckeris, kuris
išreiškė įsitikinimą, kad ES švęs ir
savo 100-ąjį jubiliejų. Milžinų, ponas Junckeri? Na, jei tų jūsų milžinų
pečiai tvirti, jei kojos ne molinės, jei
galvose santarvės politikos idėjos bei
susikaupusių problemų sprendimai,
jei ES sugeba pasimokyti iš savo pačios klaidų, gal tie 100-jo jubiliejaus
metai ir netaps byrančios Europos
Sąjungos pakasynų metais. Kaip
kad buvusios TSRS! Atsimenu, tada
irgi skambėjo iš tribūnų daug gražių
prakalbų, net ištikimybės Maskvai ir
perestroikai priesakų. Ir himnas vai
koks buvo: „Sojuz nerušimyj respublik svobodnych, Na veki splotila
velikaja Rus!”. Kai tik giedoti šitaip
pradėjom, tuojau pat ėmėm ir subyrėjom. Yra iš ko Europos Sąjungai
mokytis!

Stebint dabartinį gyvenimą, matau skaudžias praeities pamokas.
Lietuva per ilgai buvo priklausoma
nuo svetimų, kurie visada pasakydavo, kaip reikia gyventi, ką daryti,
o galų gale net ir ko nors duodavo.
Gal todėl taip mielai mes metėmės
į Europos Sąjungos glėbį, tikėdamiesi, kad ji išspręs mūsų problemas. Gal reiktų nustoti garbinti
praeitį, o imtis gyventi dabartyje
Nemokėjimas
savarankiškai
gyventi, kaip tautai ir kaip visuomenei, mums brangiai atsiėjo. Dabartinė sumaištis tik demonstruoja,
kad visiškai nebežinome, kaip toliau gyventi, nėra jokios strategijos
ir jokio plano, kaip išlikti, išsaugoti
identitetą, kaip kurti savo šalį. Yra
gyvenimas prieš rinkimus ir po rinkimų. Jei iki rinkimų politikai dar
demonstruoja kažkokias sveiko
proto liekanas, tai po rinkimų jų
nebelieka. Lietuva vėl neišmaitina
savo vaikų ir kaip pikta pamotė
juos išmeta iš namų. Tuštėjam ir
gyventojų vis mažėja. Rytų Aukštaitija iš viso atsidūrė zonoje, kuri
nepalanki gyventi.
Nedarbas nemažėja, o valdininkų noras, kad liktų mažiau bedarbių, yra suprantamas tiesiogiai
– kad jų neliktų. Tačiau kuo mažiau žmonių lieka, tuo mažesnis ir
darbo poreikis. Priversdama emigruoti, valdžia tik gilina nedarbo
problemą ir visa sukurta struktūra
ima griūti ir reikalauti žymiai didesnių pertvarkymo išlaidų, negu
būtų kainavę išlaikyti tuos išvykstančius žmones. Stebime, kaip
pirmiausia sunyksta mokyklos, po
to paštai, po to nelieka ir seniūnijų. Politikai rėkia apie „paslaugas
prie žmogaus“, o išties jau svarsto galimybes net panaikinti vaikų
skyrius prie rajonų poliklinikų.
Pagalvokite, ką tai reiškia, ir kokie
avinai užsėdo po rinkimų Seime ir
kokie scenarijai kurpiami jų galvose. Žinoma, išoriškai tai atrodo
modernu, tačiau ar įsivaizduojate,
ką reikštų dėl plaučių uždegimo
tėvams važiuoti į Vilnių, o dėl
kiaulytės – į Panevėžį?
Tai va, kokia nelinksma dabartis,
aš jau pradedu bijoti – nereikia net
fantastinių knygų skaityti, kasdien
pasiekia fantastinės žinios iš Seimo.

nas pokalbis apie pinigus, atlygį,
prekes, materialinę atsakomybę,
įvairius atsiskaitymus. Tam tikra
prasme galite pasijusti neįvertinti
pagal nuopelnus.
VĖŽYS. Bus daug emocijų ir
mažai racionalumo. Nerimo gali
sukelti situacija darbe, sava arba
artimo žmogaus sveikatos būklė,
tyrimų rezultatai ar kt. Būsite linkę dramatizuoti, gal net be jokio
pagrindo.
LIŪTAS. Normaliai dirbti gali
trukdyti nuovargis, emocijos.
Aplink netrūks įtampos, intrigų,
nepasitikėjimo, kovos. Sunku bus
įtikti vadovybei ir lengva susipykti su pavydžiais kolegomis, užsi-

specialistais ar įtakingais žmonėmis gali labiau atverti jums akis,
paskatinti iš esmės spręsti problemas. Tik nemanykite, kad esate
nepakeičiami ir galite elgtis kaip
tinkami. Kai kada savo teisybę
verta pasilaikyti sau.
ŠAULYS. Jums ne pro šalį
būtų pasilaikyti specialios dietos,
sveiko gyvenimo būdo taisyklių.
Imkitės finansinių dokumentų bei
reikalų tvarkymo, ypač jei spaudžia terminai. Tik neskubėkite
investuoti, skolinti, jei reikalas ne
visiškai aiškus.
OŽIARAGIS. Jums reikėtų
išmokti derinti norus su galimybėmis ir tramdyti savo ambicijas,

kad neišprovokuotumėte nereikalingų skandalų. Ne pats tinkamiausias metas juridiniams procesams, notarinėms sutartims.
VANDENIS. Bus gana produktyvi konkrečiai veiklai. Vis dėlto
šiokių tokių nemalonumų galite
tikėtis iš konkurentų ar pareigūnų.
Pasistenkite sau neužsikrauti per
didelių krūvių. Patartinos sveikatos ir grožio procedūros.
ŽUVYS. Nelabai adekvačiai
vertinsite savo ir kitų galimybės,
pasiekimus. Savo turbūt pervertinsite, kitų - neįvertinsite. Pravartu užsiimti kūryba, saikingai
pasportuoti, pabendrauti su augančia karta.

traukti kieno nors nemalonę.
MERGELĖ. Jausite poreikį
bendrauti, judėti. Netrūks valios,
pasitikėjimo, tvarkant oficialius
reikalus, dokumentus. Tačiau iš
kai kurių asmenų elgesio jums
gali atrodyti, kad jūsų interesai
ignoruojami. Mandagiai apie save
priminkite.
SVARSTYKLĖS. Regis, darbo turėsite tiek, kad dulkės rūks.
Tačiau deramo ir norimo uždarbio
nežinia ar sulauksite. O jei ir sulauksite, tai duodantiems atrodys,
jog gaunate per daug. Tai gali
skatinti mintis apie tam tikras permainas.
SKORPIONAS. Susitikimai su

kampas

Apie dabartį

Linas BITVINSKAS

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
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Medienos apdirbimo įmonė be tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Automobiliai
Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš karto,
sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko
dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

parduoda
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
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
(8-617) 20473.
Nebrangiai - beržines, mišrias
lapuočių malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

SKELBIMAI

2017 m. balandžio 4 d.

Gyvuliai

Kita

Įmonė brangiai įvairaus amžiaus
arklius. Sveria el.svarstyklėmis.
Pasiima greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-609) 00890.

UAB “BIOFABRIKAS”, esantis
Ukmergėje, - pašarinius grūdus.
Tel. (8-686) 11232.

Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo
5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

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

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

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

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

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

Dainiaus firma

SUPERKA VERŠELIUS
auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

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

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.
Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Brangiai visoje Lietuvoje - galvijus:
karves, jaučius, telyčias. Atsiskaito
vietoje. Veža į užsienį.
Tel. (8-662) 50592.
Lenkišką dvivagę bulviakasę,
2-jų transporterių, kaina - 380
Eur. 4-ių vagų bulvių sodinamąją,
rusiška, pakabinama, kaina - 520
Eur.
Tel. (8-686) 46467.
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.
Amonio, kalcio amonio salietrą,
kompleksines trąšas. Pristato.
Tel. (8-687) 11893.
Amonio salietrą, azofoską, sulfatą, kompleksines trąšas. Pristato,
išrašo sąskaitas.
Tel. (8-605) 49513.
Lašų ŽŪB - šienainį rulonuose.
Tel. (8-682) 47854.

Kita
Bulvių sodinamąsias, sėjamąsias, rotacines šienapjoves,
purkštuvus, trąšų barstomąsias,
kultivatorius, lėkščiuotuvus, frezus, plūgus, frontalinius krautuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

gimė
Kajus RUDOKAS, gimęs 03 27
Dominykas PILKA, gimęs 03 27

pro memoria
Anykščių mieste
Zofija RADUŠIENĖ, gimusi 1936 m., mirė 03 27
Adelė KUTKIENĖ, gimusi 1939 m., mirė 03 27

„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

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
Dažo, kala dailylentes, tvirtina
įvairias plokštes, šiltina, įrengia
pirtis, sodo namelius, atveža medžiagas.
Tel. (8-611) 02788.
Aukštaitijos kasyba kasa kokybiškus nebrangius tvenkinius, atlieka kitus panašius darbus.
Tel. (8-646) 19349.

siūlo darbą
UAB “DEGTA” ieško degalinės
operatoriaus dirbti Anykščių m.
degalinėje vasaros laikui.
Tel.: (8-682) 28089,
(8-381) 5-07-50.
Kelio darbininkams, brigadininkui, darbų vykdytojui.
Tel. (8-340) 6-18-00 darbo dienomis nuo 7 val. iki 16 val.
Skubiai reikalingi fasadininkai,
polistirolo klijavimui, armavimo
sluoksnio įrengimui ir tinkavimui dekoratyviniu tinku. Darbas
Anykščiuose.
Tel. (8-645) 15006.
UAB „Anrestas“ reikalingi

gipso kartono
montuotojai, tinkuotojai,
plytelių klijuotojai, dažytojai, statybos meistras.

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

TELELOTO Žaidimas nr. 1095 Žaidimo data: 2017-04-02
Skaičiai: 16 33 05 49 38 28 11 24 22 64 31 67 55 63 01 13 40 32 59 56 35 72 44 42 30 10 09 45 52 66 51 20 08 02 34 54
50 53 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 23 12 41 25 58 36 18 26 69 04 39 75 17 03 48 73 62 (visa lentelė)
Papildomi prizai: 0023633 200 Eur 0355954 300 Eur 0464625 Automobilis “Nissan Pulsar” 0079710 Automobilis “Nissan Qashqai”
042*054 Pakvietimas į TV studiją 003*341 Pakvietimas į TV studiją 000*295 Pakvietimas į TV studiją 043*488 Pakvietimas į TV studiją

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

Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius 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. balandžio 6 d. 17 val.
Dėl A, B, BE, C, CE, kategorijų vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987
arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.
Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir
geodezijos skyrius atlieka sklypo kadastrinis Nr. 3440/0003:29 registruoto Teklės Sakalauskienės vardu Gečionių kaime Skiemonių
sen., Anykščių r. kadastrinius matavimus. Kviečiame atsiliepti gretimo sklypo, kurio kadastrinis Nr. 3440/0003:28 savininkę Dovilę
Pacevičiūtę ar jos įgaliotus asmenis dėl ribų suderinimo per 10 dienų
nuo paskelbimo spaudoje. Pretenzijas ir pasiūlymus galima pareikšti adresu J.Biliūno 28-2 Anykščiai, tel. : ( 8-381 ) 5-22-59, (8-612)
84188 el. p. vita.zukauskiene@vzf.lt

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, (8-671)
76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
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vardadieniai
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šiandien
Izidorius, Algaudas,
Ambraziejus.

Eglė,

balandžio 5 d.
Krescencija, Vincentas, Rimvydas, Žygintė, Zenonas, Irena,
Zenius.
balandžio 6 d.
Celestinas, Daugirutis, Žintautė,
Gerardas, Dagnė.
balandžio 7 d.
Minvydas, Kantautė, Hermanas,
Donata.

mėnulis
balandžio 4-7 d. priešpilnis

anekdotas
Vaikinas:
- Sėdžiu su pana, žiūrim televizorių ir galvoju, kaip čia ja apsikabinus… Tik matau, kad sąmonės neteko, akys užmerktos,
man ant keliu brinkt – ir guli.
Pliaukštelėjau per veidą, kad atsigautų, o ji supyko ir pabėgo…
Pana:
-Sėdžiu su tuo mulkiu, televizorių žiūrim, galvoju, kaip čia
pasibučiavus… Prisiglaudžiau,
atsipalaidavau, užsimerkiau… o
jis man į dantis, į dantis…

redaktorei nežinant

Užgriebę gatvės, griauna
tvoras, rauna tujas

Anykščiuose
rekonstruojama
Šaltupio gatvė pridarė rūpesčių kai
kuriems šios gatvės gyventojams
ir gatvės pabaigoje esančių kolektyvinių sodų gyventojams. Daliai

jų tenka griauti akmenines tvoras,
rauti pasodintus augalus, nes jie
kliūna rekonstruojamos gatvės apšvietimui ir šaligatviams. Ką padarysi, grožis reikalauja aukų.

Savaitgalio pramogos Panevėžyje:
nepraleiskite įspūdingos triušių parodos
Šiais laikais dažnas vaikas yra matęs tik tradicinį baltą arba pilką triušį. Bet ar žinojote, kad šių
gyvūnėlių veislių yra šimtai? Dideli, maži ir visi labai mieli. Su tokiais triušiais galėsite susipažinti ir
jūs patys. Pačias įspūdingiausias ir įdomiausias šių gyvūnų veisles galėsite išvysti jau balandžio 8-9
d. Panevėžio prekybos centre ,,Babilonas” vyksiančioje triušių parodoje.

***
Prabunda bičas po stiprių išgertuvių, o galvoje tik viena
mintis: “Citrina su kojytėmis”.
Ką bedarytų, visą rytą persekioja mintis: Citrina su kojytėmis,
Citrina su kojytėmis, Citrina su
kojytėmis...
Skambina vakarykščių išgertuvių sėbrams, visų klausinėja,
bet niekas nežino, ką reiškia
„Citrina su kojytėmis“. Pagaliau
prisiskambina iki vakarykščių
išgertuvių šeimininko.
– Klausyk, – sako čiuvas, – ką
reiškia „Citrina su kojytėmis“?
– Ahaaa!!! – sako tas, – tai tu,
niekše, vakar mano kanarėlę išspaudei į arbatą!!!
***
– Girdėjai, Petrą pasodino?
– Už ką?
– Žmoną metė!
– Nekalbėk niekų, aš tris kartus žmoną mečiau, už tai nesodina.
– Bet Petras iš devinto aukšto
metė.

oras
+12

+1

Anot vienos iš parodos organizatorių Renatos Budrevičiūtės,
tokia idėja kilo natūraliai. ,,Dažnas miesto vaikas neturi kontakto su gyvūnais. Šiuolaikinė karta
kai kuriuos net ūkyje auginamus
gyvūnus yra matę tik per televizorių, ką jau kalbėti apie įdomias egzotines gyvūnų veisles.
Ryšys su gyvūnija yra svarbus
vaikučio vystymuisi, pasaulio
suvokimui, akiračio praplėtimui.
Triušiai yra puiki priemonė susipažindinti mažuosius su gražiu
gyvūnų pasauliu”, – pasakojo
triušių mylėtoja.
Trys triušių veisėjos Renata
Budrevičiūtė, Enrika Pačėsaitė ir Agnė Petrulytė parodoje
lankytojams pristatys pačias
įvairiausias triušių veisles: nuo
mažylių nykštukinių iki daugiau
nei 8 kilogramus sveriančių milžinų. Kai kuriuos triušiukus bus
galima paglostyti, su jais pabendrauti bei nusifotografuoti.
Viena įspūdingiausių triušių
veislių renginyje – Japonijos
triušiai. Šių triušių kailis trumpas su tankia pavilne. Jie pasižymi dvispalvio kailio piešiniais,
paskirstytais abiejose kūno pusėse lyg šachmatų lenta. Šie gyvūnėliai iš tiesų sužavės estetikos mėgėjus.
Lankytojai taip pat galės išvysti ir Angoros triušių, kurie
paklausūs dėl vilnos. Iš šių triu-

šių pūkų gaminami šilti siūlai.
Augintojos paneigs mitą, kad
pūkų išgavimas gyvūnėliams
skausmingas – kai kurie šios
veislės mylėtojai naudoja siūlus drabužių gamybai, mezga
kojines ir megztinius. Daugiau
apie Angoros triušių veisimą ir
auginimą papasakos šios veis-

lės augintoja Lietuvoje Ingrida
Pliopaitė-Bataitienė.
Mažiesiems labiausiai patiks
Havanos triušiukai, kurie pasižymi švelniu kailiuku ir labai geru
charakteriu. Jie mielai bendrauja
su pačiais mažiausiais parodos
lankytojais ir net gali ant jų rankų užsnūsti.

Besižavintiems
išskirtiniu
triušių kailiuku įspūdį padaryti turėtų triušiai-satinai bei
kailiniai reksai. Pastarųjų būna
įvairiausių spalvų. Šias veisles
pristatys patyręs šių gyvūnų veisėjas Eduardas Kubilius.

Veislinių triušių paroda
prekybos centre ,,Babilonas” vyks balandžio 8 d.
10-20 val. bei balandžio 9
d. 10-18 val.
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