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

 Sveikinimo kaina – 20 eurų.

3 psl.2 psl. 2 psl.

Paroda. Balandžio 25 dieną 
(antradienį) 17:30 val. Anykščių 
koplyčioje – trijų autorių: Liutau-
ro Griežės (skulptūra), Viktorijos 
Daniliauskaitės (grafika), Tomo 
Jurkėno (tapyba) – parodos prista-
tymas. Paroda veiks iki gegužės 26 
d. Renginys nemokamas.

Sodina. Vakar ir šiandien Kur-
klių miestelyje prie seniūnijos, 
ambulatorijos, bažnyčios sodina-
mos uolinės tujos, jomis atsodi-
nami ir nudžiūvę želdiniai. Pasak 
Kurklių seniūnijos seniūno Al-
gimanto Jurkaus, bus pasodinta 
penkios dešimtys šių išvaizdžių, 
gerai prigyjančių ir dekoratyvių 
medelių. Jų seniūnija įsigijo iš vie-
nos Ukmergės rajone gyvenančios 
ūkininkės.

Maras. Valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba praneša, kad 
per paskutines dvi savaites Anykš-
čių rajone rasta 17 šernų, kritusių 
nuo afrikinio kiaulių maro, gaiše-
nų. 10  šernų gaišenų rasta Troš-
kūnų, 4 - Kavarsko, 2 - Traupio, 1 
- Anykščių seniūnijoje.

Paštas. Penktadienį rajono 
meras Kęstutis Tubis susitiks su 
Lietuvos pašto generaline direk-
tore Lina Minderiene dėl Lietu-
vos pašto tęstinių projektų. Lie-
tuvos paštas yra paskelbęs, kad 
ruošiasi pertvarkyti Andrioniš-
kio, Debeikių, Kurklių, Leliūnų, 
Skiemonių, Surdegio, Traupio, 
Viešintų paštus, kuriuose dirba 
19 žmonių.

Sveikata. Rajono savivaldybės 
pateikiamoje ataskaitoje apie rajo-
no gyventojų sveikatos būklę 2016 
m. aiškinama, kodėl mokymosi 
įstaigose prastai dirba visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistai: 
„Visuomenės sveikatos priežiū-
ros specialistės darbą mokykloje 
derina su pagrindinėmis pareigo-
mis asmens sveikatos priežiūros 
įstaigoje, todėl nukenčia paslaugų 
kokybė. 6 specialistės dirba 0,125 
etato krūviu, dėl mažo darbo už-
mokesčio sunku rasti norinčių 
dirbti“. 

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

Ministerijos atstovų seniūnai nesulaukė Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Ketvirtadienį sporto ir laisvalaikio centre „Nykščio namai“ vyko Lietuvos savivaldybių seniūnų atstovų seminaras – diskusija 
„Seniūnijų vaidmuo formuojant socialinę politiką”, kurį organizavo Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija (LSS) ir Anykščių 
savivaldybė. Galima sakyti, seniūnai virė savo sultyse, nes į seminarą neatvyko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai. 
Ministras Linas Kukuraitis telefonu atsiprašė seniūnų dėl organizacinio nesusipratimo. 

Lietuvos seniūnų asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas 
kalbasi su Anykščių rajono meru Kęstučiu Tubiu ir Anykščių 
seniūnijos seniūnu Eugenijumi Pajarsku. 

Antrajame ture kausis Antanas Baura 
ir Kristupas Krivickas                                
Po dviejų savaičių antrajame Seimo nario rinkimų ture dėl laisvos vietos Anykščių-Panevėžio apygardoje susikaus 61 metų Lietuvos 

valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Antanas Baura bei 38-erių Lietuvos centro partijos atstovas Kristupas Krivickas. 
Pirmąjį turą pakankamai didele persvara laimėjo A. Baura, surinkęs 33,2 proc. balsų.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Naujas Seimo narys Anykščių – Panevėžio apygardoje renkamas vietoj iš parlamento po skandalo pasitraukusios Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų partijos atstovės Gretos Kildišienės. Rinkimų vakaras pirmojo turo nugalėtojų štabuose: Antanas 
Baura rezultatų laukė partijos būstinėje, o Kristupas Krivickas - kavinėje.    Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Seminarą - diskusiją išklausė Anykščių rajono seniūnai. 
Autoriaus nuotr.

 

Iš automobilių 
vagiamos
magnetolos

Virgilijui 
Vaičiuliui – 
Lietuvos 
energetiko 
garbės ženklas

Nutylėtos viešųjų pirkimų detalės – 
penas kalboms apie korupciją

Alvydas JANICKAS, 
anykštėnas, „Sodros“ vyriau-
siasis specialistas: „Bėda, kad 
apie vykstančius susitikimus 
mažai žinoma eiliniam anykš-
tėnui“.
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Temidės svarstyklės stabdytas automobilis AUDI Q7, 
kurio salone ant galinės sėdynės 
rasta polietileninėje skiautėje 
įvyniotos geltonos spalvos ta-
bletės. Automobiliu važiavusių 
dviejų vyrų asmens kratos metu 
pas vieną iš jų piniginėje rastos 
popieriaus skiautėje įvyniotos 
dvi geltonos spalvos tabletės. 
Įtariama, kad geltonos spalvos 
tabletės yra psichotropinė me-
džiaga. Pradėtas ikiteisminis 

tyrimas. Įtariamieji sulaikyti ir 
uždaryti į areštinę.

Vaikai. Šeštadienį 15 val. gau-
tas pranešimas, kad Anykščiuo-
se, K. Ladigos gatvėje, po namo 
kiemą laksto neblaivi moteris, 
šlapinasi, o paskui ją bėgioja du 
jos mažamečiai vaikai.

Nuvykus nurodytu adresu, na-
muose rasta neblaivi (2,64 prom. 
alkoholio) moteris (g. 1977 m.) 
ir du mažamečiai (g. 2010 ir 

2012 m.) vaikai, kurie perduoti 
dėdei (g. 1971 m.).

Ginklai. Ketvirtadienį, apie 
11.56 val., vyras,  atvykęs į jam 
priklausančią sodybą, esančią 
Svėdasų seniūnijos Jotkonių kai-
me,  tvarkydamas mirusio tėvu-
ko sodybą, ūkiniame pastate ir 
namo palėpėje rado du šautuvus 
(graižtvinį šautuvą ir lygiavamz-
dį šautuvą). Apie radinį vyras in-
formavo policiją.

Apie dvi valandas vykęs prista-
tymas, kurį stebėjo pilna bibliote-
kos salė, neužtruko, vyko gyvas 
pokalbis. Į pristatymą atvyko pro-
fesorius Antanas Tyla, kuris patei-
kė išsamų pasakojimą apie naująjį 
autorės romaną, meras Kęstutis 
Tubis, rašytojos tėvai, buvę ben-
draklasiai.

„Azuritijos kardinolai“ – jau 
antroji humanitarinių mokslų dak-
tarės, senosios lietuvių literatūros 
tyrinėtojos ir rašytojos J. Žąsi-
naitės knyga. Prieš dešimtmetį 
J.Žąsinaitė debiutavo apysaka 
„Akmeniniai Avondalio namai“. 

Pasak J. Žąsinaitės, naujojo 
romano rašymas užėmė dešimtį 
metų, šiame laikotarpyje telpa ir 
patirtys emigracijoje, disertaci-
jos rašymas, vaikų auginimas. 
Ji sakė, jog šis romanas yra apie 
savo tapatumo ieškančios moters 
patirtis. „Atskleisiu jums paslaptį, 
rašau lėtai, daugiausia per dieną 
galiu parašyti puslapį“, - atviravo 

rašytoja.
Ji kalbėjo, jog visą laiką di-

džiuojasi, kad yra iš Anykščių. 
„Dar pirmame kurse prieš egzami-
ną, kai visi studentai išgyvena, jog 
nieko nemoka, viena kurso draugė 
pasakė: „O tu ko, Žąsinaite, bijai, 
taigi jums ten Anykščiuose viskas 
kraujyje įaugę“, - juokėsi rašytoja. 

Rašytojas Rimantas Vanagas, 
moderavęs renginį, ypač gyrė J. 
Žąsinaitę už vaizdingą romano 
kalbą, o ji pasakojo, kad jos ro-
mano kalbą savotiškai išgelbėjo 
garsusis ir griežtasis kalbininkas 
Aldonas Pupkis, į kurį kreipėsi 
romano redaktorė (romaną išleido 
Rašytojų sąjungos leidykla), kuris 
perskaitęs tekstą redaktorei parašė 
pastabą „Aš dabar suprantu, kodėl 
susinama kalba“.

Žinoma, tokia proga netrūko ir 
gėlių, ir sveikinimų, o pati autorė 
vėliau dėkojo anykštėnams, saky-
dama, kad niekur kitur taip gerai 
nesijautė kaip Anykščiuose. 

Romano kalbą išgelbėjo griežtasis 
kalbininkas

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Balandžio 21 dieną (penktadienį) Anykščių Liudvikos ir Sta-
nislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje vyko iš Anykščių kilusios 
rašytojos Jurgos Žąsinaitės knygos „Azuritijos kardinolai“ sutik-
tuvės. Pristatymas šį kartą vyko neįprastai – pritemdytoje salėje,  
ant sienos demonstruojant akvariumo vaizdą

Knygos „Azuritijos kardinolai“ pristatyme rašytojai Jurgai Žą-
sinaitei turėjo ką pasakyti ir muziejaus direktorius Antanas Ver-
bickas. 

Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos nuotr. 

Oras. Baltarusijos oro erdvę 
praėjusią savaitę pažeidė iš Vil-
niaus oro uosto pakilusio Danijos 
piliečio pilotuojamas lengvasis 
lėktuvas P46T, BNS pirmadie-
nį pranešė valstybės įmonės „Oro 
navigacija“ ir Civilinės aviacijos 
administracijos vadovai.

Atsisakė. Ketvirtadienį jubilieji-
nio festivalio “Resurrexit” kulmi-
nacija turėjusi tapti Sven-Davido 
Sandstromo oratorija “Messiah” 
virto beprecedenčiu įvykiu: dėl 
netinkamos temperatūros Šiaulių 
katedroje profsąjungos sprendimu 
atsisakė groti Liepojos simfoninis 
orkestras.  Labai griežtą reglamen-
tą Liepojos orkestro profsąjunga 
nustatė po incidento, kai dėl že-
mos temperatūros buvo sugadintas 
instrumentas.

Pergalė. Sekmadienį Didžiojoje 
Britanijoje prasidėjusio pasaulio 
ledo ritulio čempionato I diviziono 
B grupės turnyro pirmosiose rung-
tynėse Lietuvos rinktinė 3:0 (1:0, 
2:0, 0:0) nugalėjo Estijos ledo ri-
tulininkus. Mūsų šalies komandai 
įvarčius pelnė Pijus Rulevičius (15 
min.), Aivaras Bendžius (31) ir 
Ugnius Čižauskas (38). Geriausiu 
žaidėju Lietuvos ekipoje pripažin-
tas vartininkas Artūras Pavliuko-
vas. Lietuviai į vartus metė net 33 
kartus, o estai - vos 13.

Duomenys. Narkotikų, tabako 
ir alkoholio kontrolės departamen-
to Stebėsenos ir analizės skyriaus 
duomenimis, 2012 m. nuo narko-
tinių medžiagų perdozavimo Lie-
tuvoje mirė 70 žmonių (66 vyrai, 
4 moterys), 2013 m. - 54 žmonės 
(45 vyrai, 9 moterys), 2014 m. - 
87 žmonės (76 vyrai, 11 moterų), 
2015 m. - 115 asmenų (105 vyrai, 
10 moterų), 2016 m. - 128 asme-
nys (111 vyrų, 17 moterų). 

Lazda. Psichologai skambina 
pavojaus varpais: kilus vajui, kai 
ikiteisminiai tyrimai pradedami 
dėl kiekvienos vaiko gautos mė-
lynės, tėvai pradeda bijoti kreiptis 
į medikus atžalai patyrus traumą, 
nes gali būti pasodinti už grotų, 
arba geriausiu atveju šeima bus 
įtraukta į socialinės rizikos šeimų 
sąrašą. 

Sesuo. Klaipėdoje paciento se-
suo sumušė ligoninės darbuoto-
ją. Incidentas įvyko sekmadienį. 
Apie 13.15 val. policijos pagalbos 
paprašė 60-metė ligoninės slau-
gytojos padėjėja. Ji teigė, kad aki-
vaizdžiai neblaivi į palatą atėjusi 
ligonio sesuo trukdė dirbti, suplė-
šė chalatą, griebė už kaklo ir kelis 
kartus kumščiu trenkė į veidą. Pa-
sišalinusi 65 metų moteris ieško-
ma apklausai, pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas dėl viešosios tvarkos 
pažeidimo, skelbia policija.

Lėkštė. Joniškio rajone smurto 
įrankiu tapo lėkštė – neblaivi mo-
tina ją metė į neblaivią dukrą. Inci-
dentas įvyko vėlų sekmadienio va-
karą apie 23 val. 45 min. namuose 
Skarių kaime, pranešė Policijos 
departamentas. Namuose neblaivi 
(2,06 prom. alkoholio) 40-metė 
moteris keturių mažamečių vaikų 
akivaizdoje metė lėkštę ir patai-
kė į ranką neblaiviai (1,57 prom. 
alkoholio) 21 metų dukrai. 8-e-
rių, 6-erių, 4-erių ir 1 metų vaikai 
perduoti 44 metų dėdės priežiūrai. 
Įtariamoji uždaryta į areštinę, pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Sekmadienio rytą pastebėta, kad 
Anykščiuose, Žiburio gatvėje, ap-
vogti du automobiliai. Iš automo-
bilio „Audi A4“, kuris stovėjo prie 
3-uoju numeriu pažymėto daugia-
bučio, pavogta 160 Eur vertės ma-
gnetola „Pioneer“ bei akiniai nuo 
saulės, o iš „Audi A6“, kuris sto-
vėjo prie 5-ojo namo, dingo 130 

Eur vertės magnetola „Alpine“.
Tą pačią dieną pranešta apie 

apiplėštą automobilį „Audi 80“, 
kuris stovėjo Anykščiuose, Storių 
gatvėje. Iš jo taip pat pavogta ma-
gnetola.

Mažiausiai penki  automobiliai 
šį mėnesį apiplėšti Anykščiuose, 
dar vienas – Svėdasuose. Visais 

Mirtis. Sekmadienį, apie 
19.10 val., Skiemonių seniūni-
jos Antažerio kaimo gyvenama-
jame name rastas vyro (g. 1955 
m.) kūnas, be išorinių smurto 
požymių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Narkotikai. Penktadienį,  apie 
16.45 val.,  kelio Anykščiai–Ra-
diškis-Rokiškis 57 km buvo su-

Šilumos tiekėjų asociacijos 
padėkos raštais apdovanoti du 
„Anykščių šilumos“ darbuotojai – 
Arkadijus Belovas ir Vladas Bur-
neika.  

V. Vaičiulis UAB „Anykščių 
šiluma“ vadovauti pradėjo 2000 
metais. Tiesa, šioje įmonėje jis 
dirba su pertrauka – 2001-2003 m. 
V. Vaičiulis buvo Anykščių rajono 

mero pavaduotoju, bet pasibaigus 
kadencijai grįžo į „Anykščių šilu-
mą“. V. Vaičiulio darbo įmonėje 
pradžioje „Anykščių šilumos“ pra-
duodama šiluma buvo brangiau-
sia šalyje, dabar kainų lentelėje 
Anykščiai yra apie vidurį. Užper-
nai „Anykščių šiluma“ pastatė 
Anykščiuose pirmąjį ir kol kas vie-
nintelį katilą, kūrenamą biokuru.

Virgilijui Vaičiuliui – Lietuvos 
energetiko garbės ženklas

Valdovų rūmuose vykusiame iškilmingame Energetikų dienos 
minėjime keli šioje sferoje dirbantys asmenys apdovanoti Lietu-
vos energetiko garbės ženklu. Vienu iš prestižinio profesinio ap-
dovanojimo savininku tapo UAB “Anykščių šiluma“ direktorius 
Virgilijus Vaičiulis.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Virgilijus Vaičiulis UAB „Anykščių šiluma“ vadovauja nuo 
2000-ųjų.                                        Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Iš automobilių vagiamos magnetolos
Policija praneša, kad sekmadienį Anykščiuose apvogti trys au-

tomobiliai. Plėšikus labiausiai domino automobiliuose esančios 
magnetolos. Masiškai automagnetolos iš automobilių rajone im-
tos vogti maždaug prieš dvi savaites.

atvejais buvo vagiamos tik ma-
gnetolos. Į automobilių salonus 
vagys pateko išdauždami  stiklus.

„Nors intensyviai dirbama dėl 
šių vagysčių, įtariamieji kol kas 
nenustatyti“, - Anykštai“ sakė 
Utenos apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato komunikacijos 
grupės vyriausioji specialistė Vio-
leta Ginaitienė.

Nusikalstamumo prevencijos 
Lietuvoje centras pataria vairuo-
tojams niekada nepalikinėti auto-
mobilinės magnetolos automobi-

lyje, transporto priemones statyti 
gerai apšviestose vietose – tai esą 
bent kiek sumažins riziką, kad au-
tomobilis taps plėšiko taikiniu.

Beje, klaidingai manoma, kad 
tokio pobūdžio vagystės įvyk-
domos tik užkampiuose, nakties 
metu. Šį mėnesį Svėdasuose ma-
gnetola iš automobilio, kuris sto-
vėjo pačiame miestelio centre, 
šalia turgaus, pavogta 8 valandą 
ryte.

-ANYKŠTA
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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

@ Rimtai gi: „Šiais mokslo 
metais dar reikėtų pailginti moks-
lo metus 15 dienų ar mėnesiu, nes 
per tris vasaros mėnesius mokiniai 
labai daug ką pamiršta ir vėl ten-
ka mokytis iš naujo ir labai dide-
lis krūvis mokykloje, norima per 
pamoką išsiaiškinti trijų pamokų 
temas, gi taip negali būti. Geriau, 
kad būtų ilgesni mokslo metai ir 
mažesnis mokiniams krūvis...“

@ MMM: „Sumažinti vai-
kų skaičių klasėse, o ne pailginti 
mokslo metus reikia. Kur tai ma-
tyta, klasėse 30 mokinių!!! Tada 
tikrai gali pagerėti mokymosi ko-
kybė.”

@ Nu nu nu: „Bet jeigu būtų 
prailginti mokslo metai, tai vai-
kams ir darbo krūvis sumažėtų, o 
klasėje skaičius mokinių, manau, 
taip ar taip reiktų sumažinti, negali 
būti 30 mokinių, juk mokytojas ar 
mokytoja nespėja prie kiekvieno 
mokinio prieiti ir paaiškinti, ko jie 
nesupranta... O be to, vaikai per 
tris mėnesius atostogų labai daug 
ką pamiršta ir vėl tenka mokytis iš 
naujo, taip ir mažėja laiko naujų 
temų aiškinimui, o tada norima per 
vieną pamoką išaiškinti kelias te-
mas, gi vaikai irgi ne robotai....”

@ Kažkada: „Mes eidavom šeš-
tadieniais ir nenumirėm. Tikrai bu-

Ilgesni mokslo metai: už ar prieš?
Švietimo ir mokslo ministerija siūlo palaipsniui grįžti prie bu-

vusios mokslo metų trukmės, nuo kitų mokslo metų pridedant 10-
15 mokymosi dienų. Teigiama, kad grįžimas prie ilgesnių mokslo 
metų – viena iš priemonių, siekiant švietimo kokybės. Kaip verti-
nate tokį ministerijos siūlymą? Ar dėl ilgesnių mokslo metų page-
rės moksleivių pasiekimai? O gal, kaip prieš daugelį metų, reikėtų 
atgaivinti tradiciją pamokas organizuoti ir šeštadieniais?

vom labiau ir išsilavinę nei dabar. 
Manau, dar šiais mokslo metais 
pailginti keliomis savaitėmis tikrai 
nepakenktų, nes reikia pradėti nuo 
dabar, o ne nuo kitų metų ir pana-
šiai, nes ateis tie kiti metai ir vėl 
sakysit, „Ai, tai dar kitais metais 
prailginsim ir taip tęsis nežinau iki 
ko... Taip nepagerės tikrai moky-
mosi kokybė (mano nuomone)”.

@ Jo: „Reikia sumažinti skaičių 
mokinių klasėse, sumažinti dar-
bo krūvį ir dar šiuos mokslo me-
tus prailginti keliomis savaitėmis. 
Tada gal ir pagerėtų mokymosi 
rezultatai, nes krūvis mokiniams 
dabartinis tikrai yra per didelis...”

@ Taip: „Šeštadieniais sugrą-
žint pamokas.Tada nereikės vargti 
vasarą.”

@ Kvailiapročiams: „Ne tik 

atimkit šeštadienius iš poilsio die-
nų, bet dar prigalvokit mokyti per 
Velykas, Kalėdas, Naujus Metus, 
Vasario, Kovo ir kitas šventes, gal 
tada prisisotintumėte, lyg kokie be-
razumiai. Mokiniai labai apkrauti. 
Reikia mažinti kai kurių nesvarbių 
pamokų krūvius, o ne ilginti moks-
lo metus. Galit būti ramūs, vaikai, 
privesti mokytis prievartos būdu, 
geresnių mokymosi rezultatų ne-
pasieks, nes rūpės jiems kuo grei-
čiau ištrūkti į gamtą, o ne vasarą 
mokytis norės.”

@ Lietuvoj išsilavinimo: „ne-
reikia, juk viskas per gimines, 
švogerius, pažįstamus ir pinigus, ir 
partijas”

-ANYKŠTA
(Komentarų kalba

 netaisyta, - red.past. )

Lėšos. Seimo kanceliarijos Finan-
sų skyriaus parengta ataskaita rodo, 
kad dauguma parlamentarų netaupė 
mokesčių mokėtojų pinigų. Iš viso 
išleisti 245 608 eurai. Visus parla-
mentinei veiklai skirtus pinigus pra-
ėjusį ketvirtį išleido keliolika Seimo 
narių iš įvairių frakcijų. 

Prancūzija. Kai kurių šalių ži-
niasklaida pažymi, kad istorinį pra-
laimėjimą patyrė tiek pagrindinės 
srovės kairieji, tiek dešinieji. JAV 
laikraštis „The Wall Street Journal“ 
balsavimą pavadino „pribloškia-
mu priekaištu Prancūzijos pagrin-
dinės srovės politinėms jėgoms“. 
Straipsnyje pavadinimu „Suskaldy-
ta Prancūzija“ Vokietijos laikraštis 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 
pažymėjo, jog daugiau kaip 40 proc. 
prancūzų rinkėjų atidavė savo balsus 
už kraštutinius dešiniuosius arba už 
kraštutinius kairiuosius. „Macrono 
pergalė (pasiekta) tokia maža pers-
vara, kad per dvejus ankstesnius 
prezidento rinkimus jis nebūtų pel-
nęs vietos antrajame rate“, – rašoma 
straipsnyje. 

Britai. Britų transliuotojas BBC 
nurodė, kad Prancūzija „įžengia į ne-
žinomus politinius vandenis“ ir kad 
nepriklausomai, kas laimės antrąjį 
ratą, šalis yra „labai susiskaldžiu-
si“. Pasak Šveicarijos laikraščio „Le 
Temps“, rezultatai rodo, kad Prancū-
zijos rinkėjai nori „didelių permai-
nų“.Antrajame rate „turi varžytis 
dvi Prancūzijos vizijos: įtraukianti 
ir atvira pasauliui bei jo rūpesčiams 
prieš apsiribojusią jos sienomis ir jos 
senais mitais“.

Pasmerkė. JAV prezidentas Do-
naldas Trumpas (Donaldas Tram-
pas), kurio administracija buvo kri-
tikuojama dėl ankstesnių pareiškimų 
apie žydų genocidą, Izraeliui ir žydų 
bendruomenėms minint Holokausto 
atminimo dieną žadėjo išnaikinti an-
tisemitizmą. JAV lyderis Holokaus-
tą pavadino „tamsiausiu žmonijos 
istorijos skyriumi“ ir pažadėjo, kad 
tokio siaubo „daugiau niekada“ ne-
bebus. „Šeši milijonai žydų, du treč-
daliai Europos žydų, išžudyti nacių 
genocido. Juos nužudė blogis, kurio 
neįmanoma apsakyti žodžiais ir ku-
rio negali pakelti žmogaus širdis“, – 
sakė respublikonų prezidentas.

Protestai. Venesuelos prezidento 
Nicolas Maduro  priešininkai užplū-
do Karakaso gatves, kad dalyvautų, 
anot jų „visų eisenų motina“ vadina-
moje demonstracijoje prieš socialis-
tų lyderį. Netrukus kilo susirėmimų 
tarp protestuotojų, policininkų ir 
vyriausybės šalininkų. Jau pačioje 
demonstracijos pradžioje valstybi-
nės saugumo pajėgos leido ašarines 
dujas į kai kurias protestuojančiųjų 
gretas. 

Teismas. Dvi moterys, kaltinamos 
Šiaurės Korėjos lyderio netikro bro-
lio nužudymu, atvyko į Malaizijos 
teismą prieš procesą, po kurio jos 
gali būti pakartos. 25 metų indone-
zietė Siti Aisyah ir 28 metų vietna-
mietė Doan Thi Huong su neperšau-
namomis liemenėmis buvo atvestos 
į stipriai saugomą magistrato teismą 
netoli oro uosto, kur prieš du mė-
nesius buvo nunuodytas Kim Jong 
Namas (Kim Čen Namas). Policija 
kaltina abi moteris Kvala Lumpūro 
tarptautiniame oro uoste vasario 13 
dieną įtrynus uždraustos nervus pa-
ralyžiuojančios medžiagos VX Kim 
Jong Namui į veidą.

Parengta pagal BNS

Kaip atrinks 
tuos, kuriuos 
vaišins?

Aldona DAUGILYTĖ, anykštė-
nė, buvusi rajono Tarybos narė:

- Kokį tinkamą žodį rasti tokiai 
situacijai apibūdinti... Seniau lietu-
viai vartojo tokį žodį „raškažis“ – 
tai reiškia, jog žmonės išsidirbinėja 
(Terminų žodynas pateikia tokias šio 
žodžio reikšmes – lengvas gyveni-
mas, išdykumas, pasileidimas – red.
past.)... Viskas suprantama – pini-
gai skiriami pavaišinimui, bet kaip 
atrinks, ką vaišinti? Kokius kriteri-
jus turi atitikti į savivaldybę užėjęs 
žmogus, kad būtų pavaišintas? Jeigu 
aš nueisiu į savivaldybę, ar mane pa-
vaišins? Manau, jog tikrai ne... Man 
įdomu, ką dar daugiau savivaldybė 
sugalvos? Jie žino tik kaip pinigus 
paimti ir kaip išleisti, tačiau, kaip pa-
dėti žmogui, jie nežino. Papasakosiu 
tokį pavyzdį...

Savivaldybė siuntinėja laiškus, 
jog reikia gyventojams pasirašyti 
sutartis dėl šiukšlių. Mane pribloškė, 
kai sužinojau, jog reikia pasirašyti 
sutartį dėl šiukšlių pastatui, kuris yra 

Nutylėtos viešųjų pirkimų detalės – 
penas kalboms apie korupciją
3 400 eurų – tokią sumą pinigų iki kitų metų pavasario Anykš-

čių rajono savivaldybė planuoja išleisti kavai, arbatai, cukrui, 
įvairiems maisto produktams bei gėlėms. 

Įvykdžius mažos vertės viešųjų pirkimų konkursą paaiškėjo, 
kad patraukliausią kainą įsigyti maisto produktams pasiūlė UAB 
„Jara Jums“, o gėles pigiausiai parduos „Jolės gėlių krautuvėlė“. 
Kitų konkurse dalyvavusių įmonių administracijos direktorius 
Audronius Gališanka neatskleidžia, nors numatoma išleisti suma 
– rajono biudžeto, t.y., visų mokesčių mokėtojų pinigai.

„Anykšta“ pašnekovų klausė, ar tikrai tokių lėšų reikia, norint 
svečius pavaišinti kava, ar eilinis anykštėnas – mokesčių mokėto-
jas neturi teisės detaliau sužinoti apie įvykdytus pirkimus?

šimtametis, kuris priklauso kultūros 
paveldui, kuris užkaltas, uždarytas, 
o mes ieškom įvairiausiais būdais 
pinigėlių jį restauruoti, sutvarkyti... 
Ar neveikiantis pastatas šiukšlins? 
Savivaldybė nebežino, kaip pinigus 
iš žmonių ištraukti, tai bent jau imasi 
tokių veiksmų. Na, suradom sprendi-
mą – šitą kartą nemokėsim, bet man 
reikėjo eiti, su jais derėtis, šnekėtis, 
aiškinti... 

Kitas pavyzdys - ankstesnės Ta-
rybos vieną pastatą buvo paskyrę 
bendrijai (A. Daugilytė yra Debeikių 
bendrijos pirmininkė – red.past.), 
darželis išsikėlė į mokyklą, liko tuš-
čios patalpos ir leido bendrijai tenai 
įsikurti su sąlyga, kad bus prižiūrė-
tas. Vėl atėjo pranešimas, kad reikia 
sudaryti sutartį dėl šiukšlių – pro-
jekto lėšomis nupirkom kelis treni-
ruoklius, krosneles šildymui, ateina 
keli berniokėliai pasportuoti, ką jie 
šiukšlina? Čia jau nutarė, kad yra 
kas moka... Tik niekaip nesupran-
tu, kodėl taip įvyko? Ar mokestį už 
šiukšles visiems prirašė, kad būtų už 
ką pirkti kavą, gėles? Tai be galo di-
deli pinigai...

Biudžeto lėšomis 
patogu už pietus
susimokėti 

Lukas PAKELTIS, verslininkas, 
liberalas, rajono Tarybos narys:

- Ne tik žiniasklaida, bet ir rajono 
Tarybos nariai nežino, kokios įmo-
nės, kokie galimi paslaugų pardavėjai 
dalyvavo viešųjų pirkimų konkurse. 

Na, bent jau aš nežinau... Nors, matyt, 
dabar aš apskritai esu mažiausiai ką 
apie savivaldybę žinantis žmogus...

Pirma, jeigu mes šnekame apie 
įgalią Antikorupcinę komisiją, tai ji 
turėtų aiškintis tokius klausimus ir ne 
praėjusių valdžių „nuopelnus“, o da-
bartinės – tai, ką daro ir ką planuoja 
daryt. 

Antra, žinant mūsų mero „skupū-
mą“, aš nė kiek nesistebiu, kad yra 
numatytos tokios didelės biudžeto lė-
šos visokiems priėmimams, kavutei, 
gėlėms. Taigi labai patogu prisiden-
giant biudžeto lėšomis susimokėti už 
pietus ar už kažką kitą. 

Aš manau, jog šitoj eilutėj skaidru-
mas visada yra labai svarbus, o kai 
bandoma kažką slėpti, natūraliai kyla 
mintis, kad yra ką slėpti. 

Aš nelabai žinau, kiek anksčiau 
tokioms paslaugoms pirkti buvo išlei-
džiama pinigų, jeigu žinočiau tiksliai, 
tada galėčiau pasakyt, tai daug ar ma-
žai pinigų, bet logiškai mąstant, 3 400 
eurų yra nemažai.

Vėlgi – kiti maisto produktai, kas 
slepiasi po šiais žodžiais? 

Manau, turėtų būti aiškiai nurodyta 
– pvz. per pusmetį planuojama sutik-
ti ir pavaišinti, tarkim, 100 žmonių. 
Reikalinga suma – tokia ir tokia. O 
dabar, jeigu visi skaičiai yra slepiami, 
tai galima teigti, kad tai ypač didelės 
lėšos. 

Tai, kad savivaldybės adminis-
tracijos direktorius slepia konkurso 
dalyvius, rodo, kad veikiama neskai-
driai, bandoma parodyti, kad naujoji 
savivaldybės valdžia – kovotojai už 
teisybę, o ką rodo jų veiksmai..? 

Ypač skaidriai administracija turėtų 
dirbti po to, kai meras kaltina buvusį 
savivaldybės administracijos direkto-
rės pavaduotoją Saulių Rasalą, kuris 
buvo atsakingas už viešuosius pirki-
mus, neskaidriai dirbus, o pažiūrė-

kim, kaip dirba naujoji valdžia...

Trūksta viešumo 
organizuojant 
pirkimus

Alvydas JANICKAS, anykštė-

nas, „Sodros“ vyriausiasis specia-
listas:

- Man sunkoka įsivaizduoti savi-
valdybės darbų apimtis. Jeigu vyks-
ta daug susitikimų, jeigu intensyviai 
bendraujama su kaimyninėmis savi-
valdybėmis ar palaikomas bendradar-
biavimas su užsienio savivaldybėmis, 
tada visko gali būti – gal ta suma yra 
normali.

Jeigu vyksta susitikimai su versli-
ninkais, potencialiais investuotojais, 
o labai norėtųsi, kad tokie dalykai 
vyktų, reikėtų pasidžiaugti. Tik bėda, 
kad apie vykstančius susitikimus 
mažai žinoma eiliniam anykštėnui, 
informacijos sklaida turėtų būti kur 
kas didesnė ir savivaldybė tuo turėtų 
pasirūpinti. Man norėtųsi tikėti ir pa-
sitikėti savivaldybe, tačiau apie savo 
veiklą jie turėtų daugiau skelbti. 

Kuo daugiau viešumo ir skaidru-
mo viešųjų pirkimų srityje, pradedant 
stambiaisiais pirkimais (statybų, re-
monto, renovacijos) ir baigiant kavos, 
arbatos, cukraus ir kitų prekių, tuo 
formuojamas geresnis savivaldybės 
įvaizdis, daugiau tikimybių, kad sa-
vivaldybėje vykstanti veikla skaidri, 
nekorumpuota. 

Manau, tik laiko klausimas, tikrai 
tikiu, kad ateis toks laikas, kai val-
dininkai stengsis viešai skelbti apie 
savo darbus. 

-ANYKŠTA
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rajono seniūnijų seniūnai ir po vie-
ną šalies rajonų seniūnijų atstovą 
bei LSS asociacijos valdybos nariai. 
Susirinkusius pasveikino Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis, paste-
bėdamas seniūnų darbų svarbą, jų 
indėlį įgyvendinant užimtumo pro-
gramas, viešųjų darbų organizavimą 
ir kitą veiklą.

Pranešimą apie LSS asociacijos 
valdybos veiklą ir uždavinius skai-
tė asociacijos prezidentas Kęstutis 
Vilkauskas, išvardijęs valdybos 
posėdžiuose svarstytus klausimus, 
priimtus sprendimus. Jis palietė už-
imtumo didinimo, socialinio darbo, 
tiesioginių seniūnų rinkimų klausi-
mus, žadėjo, kad seniūnams aktua-
liais darbo klausimais susitiks su so-
cialinės apsaugos ir darbo ministru 
bei premjeru. 

Pasak K. Vilkausko, praeitų metų 
gruodžio mėnesį LSS asociacijos 
nariai Lietuvos Seimo valstybės 
valdymo ir savivaldybių komitete 
apsvarstė bendruomenių finansavi-
mo modelį  ir kreipėsi į Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeriją siūly-
dami keisti šiuo metu egzistuojantį 
bendruomeninės veiklos rėmimo 
medelį ir pasiūlė organizuoti disku-
siją dėl Nevyriausybinių organiza-
cijų ir bendruomenių plėtros 2017–
2019 m. veiksmų plano projekto. 
Siekiama palikti anksčiau veikusį 
bendruomeninės veiklos rėmimo 
modelį, pagal kurį sprendimus dėl 
finansuojamų vietos bendruomenės 

veiklų priimdavo vietos bendruome-
nių tarybos, o ne ministerija. 

Šiemet sausio 19-ąją LSS asoci-
acijos valdybos nariai diskutavo su 
Aleksandro Stulginskio universiteto 
Ekonomikos ir vadybos fakulteto bei 
Verslo ir kaimo plėtros vadybos ins-
tituto atstovais apie būtinybę išaugoti 
tvarias kaimo bendruomenes, skatinti 
jų veiklą. „Seniūnijų ir seniūnų vai-
dmuo priimant sprendimus vietoje 
yra ypač aktualus, jie gali pasitelkti 
aktyviausius žmones, sugebančius 
atpažinti vietovės konkurencinius 
pranašumus, įžvelgiančius galimybes 
įsitvirtinti vietovės ištekliuose, kul-
tūros tradicijose, matančius kelius, 
kaip sutelkti galimus žmogiškuosius 
išteklius, kurti patrauklias gyvenimo 
sąlygas žmonėms, norintiems dirbti 
ir užsidirbti“, -  pastebėjo K. Vilkaus-
kas. To pačio mėnesio pabaigoje Pa-
nevėžyje buvo kalbėta apie seniūnijų 
vietą savivaldoje, savivaldos struktū-
ros tobulinimo galimybes ir nuo šių 
metų įsigaliojusius pasikeitimus.

Balandžio 13-ąją seniūnų aso-
ciacijos vadovas K. Vilkauskas ir 
direktorius Petras Gestautas susi-
tikime  su Socialinės apsaugos ir 
darbo ministru L. Kukuraičiu aptarė 
svarbiausius šių dienų socialinės po-
litikos iššūkius: užimtumo skatimą, 
vaiko teisių apsaugos užtikrinimą, 
užimtumo programos vykdymą, 
smurtą artimoje aplinkoje ir kaimui 
ypač skaudžius emigracijos pada-
rinius. K. Vilkauskas pabrėžė, kad 
reikia didinti seniūnų, policijos ir 
socialinių darbuotojų bendradarbia-

Ministerijos atstovų seniūnai nesulaukė

Rimvydui GRIAUZDEI
Tegu nuoširdi mūsų užuo-

jauta paguodžia Jus liūdesio 
valandą, mirus broliui.

Laiptinės butų gyventojai

vimo stiprinimą, vaikų dienos cen-
trų steigimą, tačiau pastebėjo, kad 
seniūnijose mažai vaikų belikę. 

Diskusijoje seniūnai žėrė prie-
kaištus valdžiai, kuri, kas beatsitiktų 
seniūnijose, kaltę verčia seniūnams. 
Vienas rėžė tiesiai „Baikit ant seniū-
nų jot!“, dauguma pasipiktino, kad į 
seminarą neatvažiavo Socialinės ir 
darbo ministerijos atstovai, kuriems 
seniūnai turėjo ypač daug klausimų. 
Aštri diskusija įsiplieskė dėl seniū-
naičių. Pasak vieno seniūno, buvo 
„nuleista“ programa kurti bendruo-
menes, paskui - rinkti seniūnaičius. 
Vienas seniūnas sakė, kad jo seniū-
nijoje nėra nė vieno seniūnaičio, nes 
žmonės nesusirenka ir neišrenka. 
Prasprūdo mintis, kad neturėtų būti 
tas pats asmuo seniūnaičiu ir ben-
druomenės pirmininku. 

Ruklos seniūnas Petras Jasilionis 
siūlė bendruomenių įstatymo ne-
keisti, aiškinosi dėl seniūnaičių dar-
bo motyvacijos ir reglamentavimo.

Buvo diskutuota seniūnams ak-
tualia darbo su policija problema. 
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos 
seniūnė Dalia Janulienė pakvietė 
seniūnus rinktis į sueigą gegužės 11 
dieną Rokiškyje ir pasidalinti darbo 
su policija, kuri dabar reformuoja-
ma, patirtimi. 

Buvo sutarta kartu su Savivaldy-
bių ir Socialinių darbuotojų asocia-
cijomis priimti bendras nuostatas ir 
dėl socialinių darbuotojų priklauso-
mybės kreiptis į LR  Seimą. 

Projekto vadovas Karolis Sargū-
nas pristatė Lietuvos šimtmečiui 

skirtą projektą „Dovana Lietuvai”, 
kvietė seniūnus jame dalyvauti, 
drauge kurti šaunesnę Lietuvą ir  
projektą bei nuveiktus gerus darbus 
Lietuvos šimtmečiui viešinti. Seniū-
nai pasiteiravo, kiek lėšų skirta šio 
projekto administravimui, tačiau į šį 
klausimą atsakyta nebuvo. Per salę 
nuvilnijo šurmulys, seniūnai teigė 
dovaną Lietuvai darantys vos ne kas-
dien, be skambių žodžių ir reklamos. 
Pasvalio apylinkės seniūnas Stanis-
lovas Triaba ta proga papasakojo 
apie seniūnijoje įamžinamus išny-
kusių kaimų pavadinimus, kurių jau 
net registrų centre nėra. „Rengiam 
tokį parkelį su suoliukais“, sakė se-
niūnas, kažkam iš salės replikavus, 
kad Europoje tai jau yra, ir reikia 
pasistengti, kad toks įamžinimas ne-
taptų kaimų kapinėmis...  

Pasak kalbėjusio Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos direk-
toriaus Audroniaus Gališankos, tarp 
administracijos, seniūnų ir seniū-
naičių Anykščių rajone egzistuoja 
dalykiški santykiai, seniūnai sueigo-
se atsiskaito gyventojams, kuriose 
dalyvauja administracijos atstovai, 
o seniūnaičių darbas tikrai nesąs for-
malus, tad jiems nutarta bent dalinai 
kompensuoti išlaidas išmokant per 
metus po 100 eurų. Numatyta steig-
ti seniūnaitijas ir Anykščių mieste. 
Nors renginyje dalyvavo 9 Anykščių 
rajono seniūnijų seniūnai, nė vienas 
diskusijoje nekalbėjo. 

Po pietų seniūnai lankėsi Medžių 
lajų take, važinėjosi vasaros rogutė-
mis. 

užjaučia

Antanas Baura laimėjo 
ir Anykščių mieste

Pirmasis kandidatų šešetas iš-
sirikiavo taip, kaip daugelis ir 
prognozavo. Po 18,4 proc. balsų 
surinkusio K. Krivicko liko libe-
ralas Lukas Pakeltis (13,5 proc.),  
Tėvynės sąjungos – Lietuvos 
konservatorių atstovas Valentinas 
Stundys (11,9 proc.), socialde-
mokratė Auksė Kontrimienė (7,3 
proc.) bei Darbo partijos atstovas 
Ričardas Sargūnas (6,4 proc.).

A. Baura jau du kartus yra lai-
mėjęs rinkimus vienmandatėje 
Anykščių-Kupiškio apygardoje. 
Jis Seimo nariu buvo 2000-2004 
ir 2008-2012 metų parlamento 
kadencijose. Tiesa, ankstesniuo-
se Seimo rinkimuose „valstiečių“ 
partijos atstovą į priekį „tempda-
vo“ kaimas, o Anykščių miesto 
rinkėjai buvo labiau linkę palai-
kyti dešiniųjų jėgų kandidatus. 

Šį kartą A. Baura laimėjo ab-
soliučiai visose Anykščių rajono 
ir miesto rinkimų apylinkėse. 
Anykščių rajone A. Baura su-
rinko 39,4 proc. balsų. Surdegio 
apylinkėje už jį balsavo net 79,6 
proc., Katlėrių – 57, Šovenių – 
52,3, Traupio - 50, Viešintų - 49,7 
proc. rinkėjų. Anykščių rajone 
(be miesto) antrąją vietą užėmė 
K.Krivickas (15,6 proc.). 

Anykščių mieste A. Baura su-
rinko 30,8 proc. balsų. Antrąją 
vietą mieste užėmė L. Pakeltis 
(23,9 proc.), trečias liko K. Kri-
vickas (15,5 proc.). Skaičiuojant 

ir Anykščių miestą, ir rajoną – A. 
Baura surinko 36 proc. Antrasis 
buvo K. Krivickas (15,9 proc.), 
pranokęs L. Pakeltį (15,5 proc.)  

Tačiau pastarajam rezultatai iš 
Panevėžio rajono buvo siaubingi. 
11-oje Panevėžio rajono apylin-
kių L. Pakeltis surinko vos 4,4 
proc. balsų – rezultatas, artimas 
Lietuvos liaudies partijos kan-
didato Egidijaus Baltušio rezul-
tatui, už kurį Panevėžio rajone 
balsavo 3,6 proc. rinkėjų, ir pras-
tesnis už nepartinio Mindaugo 
Pauliuko pasiekimą šiame rajone 
(4,6 proc.). „Panevėžį“ laimėjo 
K. Krivickas (30 proc.). A. Baura 
Panevėžio rajone surinko 20, V. 
Stundys - 19,2, A. Kontrimienė 
-11,5 proc. balsų.     

L. Pakelčio, A. Kontrimienės
ir R. Sargūno rinkėjai 
išsilakstė 

Balandžio 23-ąją rinkimuose 
dalyvavo vos 29,55 proc. rinkė-
jų.  Aktyviausiai balsavo Šovenių 
apylinkės rinkėjai (47,5 proc.), 
pasyviausiai – Panevėžio rajono 
Nevėžio (17,2 proc.) apylinkės 
rinkėjai. Dar penkiose Panevėžio 
rajono apylinkėse rinkėjų aktyvu-
mas buvo mažesnis nei 20 proc.

Žemas rinkėjų aktyvumas bei 
didelis kandidatų skaičius lėmė, 
kad K. Krivickui antrąjį turą 
garantavo jo surinkti 1 711 bal-
sai. Tokį balsų skaičių surinkęs 
kandidatas 2016 metų Seimo 
rinkimuose Anykščių – Panevė-
žio apygardoje būtų užėmęs tik 

penktąją vietą.
Trys iš kandidatų: L. Pakeltis, 

A. Kontrimienė bei R. Sargūnas 
- varžėsi ir 2016-ųjų, ir 2017-ųjų 
Seimo rinkimuose. Visų jų šio 
sekmadienio rezultatas gerokai 
prastesnis nei buvo 2016-ųjų ru-
denį. L. Pakelčio rezultatas krito 
nuo 17,2 proc. iki 13,5 proc., A. 
Kontrimienės  - nuo 12,4 proc. 
iki 7,3 proc., R. Sargūno – nuo 
8,7 proc. iki 6,4 proc.  Tačiau jų 
elektorato praradimas skaičiuo-
jant tik procentine išraiška nėra 
toks kraupus, kaip skaičiuojant 
balsus vienetais. L. Pakeltis ru-
denį surinko 2 842 balsus, dabar - 
tik 1 256 balsus, A. Kontrimienė 
rudenį gavo 2 021, dabar – 680, 
R. Sargūnas dabar surinko 592 
balsus, o rudens rinkimų rezulta-
tas – 1 448 balsai. 

A. Baura procentine išraiška 
surinko daugiau balsų nei 2016-
ųjų rudenį rinkimų pirmąjį turą 
laimėjusi jo partietė Greta Kil-
dišienė. A. Baura pelnė 33,2 
proc. rinkėjų palankumą, o už G. 
Kildišienę rudenį balsavo 26,3 
proc. rinkėjų. Tačiau balsavusių 
skaičius už G. Kildišienę buvo 
didesnis (3 993), nei dabar už A. 
Baurą (3 084). A. Baurai sunkiau 
nei G. Kildišienei sekėsi rinkti 
balsus Panevėžio rajone, tačiau 
mūsų rajone, kaip jau minėjome,  
A. Baura mušė į vienus vartus.  

Abu tiki pergale
antrajame ture

Sekmadienio vakarą A. Baura 

Antrajame ture kausis Antanas Baura 
ir Kristupas Krivickas                                

Rinkimų rezultatai Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje

   1. 2. 3. 4. 5.

Antanas Baura            33,2 39,4 30,8 36 20
Kristupas Krivickas      18,4  5,6        16,5 15,9        30
Lukas Pakeltis               13,5 10,2        23,9 15,5        4,4
Valentinas Stundys       11,9 10,3        10,4 10,4        19,2
Auksė Kontrimienė         7,3 7,0          5,5 6,4        11,5
Ričardas Sargūnas          6,4 9,0          4,5 7,3        2,3
Mindaugas Pauliukas     3,9 3,6          4,0 3,8        4,6
Valentinas Šapalas          2,2 2,0          2,8 2,3         2
Egidijus Baltušis             1,4 1,1           0,5 0,9         3,6
Romualdas Gėgžnas       1 1             0,7 0,9        1,8
Edita Tamošiūnaitė         0,8 0,7           0,4 0,6         1

1. Surinko balsų procentais Anykščių – Panevėžio apygardoje. 2. 
Surinko balsų procentais Anykščių rajone. 3. Surinko balsų procentais 
Anykščių mieste. 4. Surinko balsų procentais Anykščių mieste ir Anykščių 
rajone. 5.Surinko balsų procentais Panevėžio rajone.

rinkimų rezultatų su grupe partie-
čių laukė partijos būstinėje, o K. 
Krivickas su bendražygiais vaka-
rą leido „Erdvės“ kavinėje. Abu 
„Anykštos“ pakalbinti rinkimų 
lyderiai sakė tikintys savo sėkme 
antrajame ture. „Esu tikras, kad 
konsoliduosiu balsus ir laimėsiu. 
Akivaizdu, kad Anykščių-Pane-
vėžio apygardos rinkėjai, balsa-
vę ir už mane, ir už Luką Pakeltį, 
norėjo ryžtingų pokyčių.“ - kal-
bėjo K. Krivickas. Pasak politi-
ko, aišku, kad jo varžovas antra-
jame ture A. Baura yra senosios 
nomenklatūros atstovas. „Rinkė-
jai pasirenka atsinaujinimą, tie-
sa, tai daro šiek tiek atsargiai“, 

- dėstė K. Krivickas.
Savo pergale antrajame ture 

sakė neabejojantis ir A. Baura. 
„Varžovą ne aš pasirinkau, pa-
rinko rinkėjas. Rezultatas, aišku, 
džiugina. Aš galvoju, jog dirbsi-
me rimtai ir įveiksime varžovą”, 
- „Anykštai“ sakė A. Baura. Jis 
kalbėjo, kad pagal rinkimų rezul-
tatus matyti, kad jo silpnesnė vie-
ta yra Panevėžio rajonas, kuriame 
K. Krivickas geriau pažįstamas 
vien jau dėl jo darbo televizijoje.   

Tą patį sekmadienį vyko ir tie-
sioginiai Šakių ir Jonavos mero 
rinkimai. Šakiuose į antrąjį turą 
pateko centristas Vidas Cikana. 
Pasak K. Krivicko, šis faktas 
rado, kad Lietuvos centro par-
tija 2017-ųjų rinkimuose pasi-
rodė geriausiai, net du partijos 
kandidatai pateko į antrąjį turą. 
Dar jis pridūrė, kad Emanuelis 
Makronas, patekęs į Prancūzijos 
prezidento rinkimų antrąjį turą, 
taip pat yra centristas. 

Nuoširdžiai užjaučiame 
Astą KRIKŠČIŪNIENĘ mi-
rus tėveliui.

 
Anykščių rajono vartotojų 

kooperatyvo  administracija
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Legendinės žemės paslaptys

Grieža čia labai paslaptinga, aukš-
tupyje vingiavusi į melioracijos 
griovį įkalinta, ištiesinta vaga, paga-
liau atveria savo tikrąjį, dieviškąją 
prigimtimi pulsuojantį, žavųjį veidą. 
Vingiuoja grakščiai vingius riesda-
ma, stabtelėdama, tarsi susimąstyda-
ma kažko srovės išsuktose duobėse, 
kiek išgalėdama skuba akmenuotose 
seklumėlėse. 

Pakrantėse samanotais kamienais 
seni juodalksniai melsvuoja, su pa-
krančių kalvų šilais susilieja. Čia 
pat už kalvagubrių plačiame slėnyje 
dunkso didžiulė aukštapelkė, kadaise 
čia dangišku mėliu telkšojusį ežerą 
primena. 

Aname krante jau Penagalio kai-
mas, kadaise Salagaliu vadintas, čia 
pat ir Kiaušagalio laukai, kalnai ir 

Šalia Griežos upelio 
gyvuojantys Pagriežiai Raimondas GUOBIS

Per derlingas pievas kalvynais įrėmintu slėniu Andrioniškio ir Šventosios link vandenis pluk-
dančios upelės Griežos pakrantėse beveik 200 hektarų plotu driekiasi Pagriežių kaimo laukai, miš-
kai ir pievos. Kadaise sodžius buvęs visai nemenkas, 1923 m. surašant minima 19 sodybų su 107 
gyventojais, o šio amžiaus pradžioje buvo telikusios 5 sodybos su 5 gyventojais. Pasak seniūnijos 
darbuotojų, šiuo metu kaime gyvenamąją vietą deklaruoja 3 gyventojai.   

derlingosios Latavos slėnio pievos. Ar 
tik ne kažkur čia ir sroveno bevardis 
upelis - kanalas, kurio vandenys suko 
senuose raštuose minimo Latavos 
malūno girnas. Gal kažkur čia buvo ir 
legendinio Pienionių - Andrioniškio 
dvaro centras, su rūmai ištaigingais 
ir kitais trobesiais. Čia galėjo būti jų 
vieta, nes XIX amžiaus vidurio do-
kumentuose Pagriežių kaimas niekur 
neminimas.

Šarvuoto traukinio vadas

Tad iš istorijos ūkų netikėtai išni-
ręs, matyt, minėto amžiaus pabaigoje 
įsikūręs sodžius pagarsėjo turtinga 
praeities ir šių laikų istorija. Vis dar 
apleista, daugybę metų negyvenama 
šilo kalvoje stūkso Zubavičių sody-
ba. 

Jie čia nemenką gabalą žemės pirkę 

atėjo nuo Dabužių. Trobesius pasistatė 
čia tarpukario Lietuvos kariuomenės 
majoras Adolfas Zubavičius. Buvo jis 
dalyvavęs nepriklausomybės kovose, 
vėliau lavinęsis karo mokykloje, tar-
navęs artilerijoje, net vadovavęs šar-
vuoto traukinio „Gediminas“ koman-
dai. Didingu žavesiu, blizgėdamas 
savo kulkų nepramušamais šarvais 
dundėdavo mūsų šarvuotis link priešų 
pozicijų, pabūklų ir kulkosvaidžių sa-
vųjų salvėmis sumaištį priešų gretose 
keldavęs. 

Į atsargą išėjęs ūkininkavo, jau visai 
solidaus amžiaus vedė, manė ramiai 
pagyvensiąs. Bet karas pasaulinis atsi-
rito, įtraukė - vadovavęs 1941-ųjų bir-
želio sukilėlių būriui, bet vokiečiams 
ilgėliau pašeimininkavus nuo jų tarsi 
atkritęs, raginęs vyrus niekur nesikiš-
ti, nieko nedaryti. Net keista, bet su-
grįžę sovietai nei  areštavo, nei kalino, 
nei į Sibirą trėmė, net mokytoju dirbti 
leido. Matematikos mokė, jaunąją 
kartą auklėjo Viešintų bei Troškūnų 
mokyklose. Paslaptis neįmenama, nes 
ir mažesnių „nuodėmių“ pakakdavo 
amžiną sovietų valdžios nemalonę 
pelnyti ar baltąsias meškas pamatyti.

 Kalno pasaka

Pokario partizanai į savosios kovos 
reikalus įtraukė ne tik augius vyrus bei 
moteris, bet ir senelius bei paauglius. 
Vladas Didžiulis tebuvęs penkiolikos, 
kuomet pradėjo su partizanais bičiu-
liautis ir jiems kiek galėdamas pa-
gelbėti. Susipažino veikiai ir su Rytų 
Lietuvos Karaliaus Mindaugo srities 
vadavietėje Butkiškių kaime gyve-
nusiais kovotojais. Pažinojo ir patį 
legendinį vadą Antaną Slučką - Šarū-
ną, ir ryšių viršininką Albiną Kubilių 
- Rūkštymą, jo bičiulį Joną Vildžiūną 

- Vijoklį... 
Kartu su štabo bunkerio komen-

dantu Baliu Žukausku - Princu, kuris 
buvo tarnavęs tarpukario Lietuvos 
kariuomenės pionierių batalione, pui-
kiai gebėjo kasti apkasus ir požemi-
nius įtvirtinimus, kasė kelių dešimčių 
metrų atsarginį išėjimą - tunelį, kad 
priešams užspietus vadai galėtų sau-
giai pasitraukti. Deja, 1949-ųjų spa-
lio pabaigoje saugumui sužinojus 
slėptuvės vietą, sovietų kariuomenei 
apsupus, išganingasis išėjimas ne-
gelbėjo, nenorėdami pasiduoti gyvi, 
vadai susisprogdino. Po tų tragiškų 
įvykių jaunuolis, žinomas Kalno 
slapyvardžiu, pasitraukė toliau nuo 
namų, su medkirčių brigada darbavo-
si miškuose, tačiau po kelių mėnesių 
buvo areštuotas. Tardytas, kankintas, 
nuteistas 10 metų katorgos vargo 
Vorkutos šachtose, į tėviškę sugrįžo 
tik 1956 m. 

Darbštiems - šviesios ateities 
spinduliai

Kolektyvizacija su savo vargais 
ir šykščiomis linksmybėmis, ko-
munizmo statybos vargingos tęsėsi 
kelis dešimtmečius, kol dainuojanti 
revoliucija, sovietiniam rėžimui dar 
skausmingai pasispardžius, atvedė į 
naujosios nepriklausomybės pasaulį.

Marijona Skačkauskienė su gausia 
savąja šeimyna, ypač darbščiais vai-
kais, savo ūkį su sūnumis Linu bei 
Ryčiu į mažesnius vienetus sudalijo. 
Ir javus sėja, ir kitas kultūras sodina, 
stropiai augina, pulką karvių laiko ir 
kitokio gėrio turi. Galima gyvent.  

Prieš kelerius metus sudrebino visą 
Andrioniškio apylinkę žinia, kad su 
bičiuliais žada buvusiose Svilelių 
fermose steigti modernią kiaulidę. 
Kurortu besivadinančio miestelio 
gyventojai prieš tokią verslininkys-
tę, gyvulininkystės lietuviškos plėtrą 
aktyviai protestavo, tad jaunieji ūki-
ninkai pasiieškojo vietos tolėliau nuo 
Andrioniškio. 

Kantriojo Gedimino legenda

Gediminas Burkauskas gyvenęs 
su motule pamiškės trobelėje, nedi-
delio ūgio bet stebuklingo kantrumo 
ir darbštumo vyrukas ėmėsi ūkinin-

kauti netradiciškai. Arbūzai, o labiau-
siai - braškės ir porai....  Nesėkmės, 
vagių atakos, našlystė ir moteris. Be 
moters vyras - ne vyras, žmogus - ne 
žmogus - jis yra tik pusė to, kuo ga-
lėtų būti, nuveikia gal tik pusę to, ką 
galėtų nuveikti - trūksta aistros, trūks-
ta dvasinės pusiausvyros ir protingos 
bei jaukios atramos.

 Dabar Gediminas ir Europos 
fondų parama pasinaudojo, ir ūkį 
moderniau tvarko, serbentams skinti 
kombainą turi, bet šių uogynus aplei-
dęs nuostabiausias avietes augino, į 
Visaginą, Vilnių ir mūsų Anykščius, 
vis į turgus dideles, kvapnias bei 
gardžias uogas gabeno. Dabar dar ir 
gervuoges auginti užsimojo. Tokių 
uogų Lietuvoje beveik niekas neau-
gina. Išbandęs gal dešimt kultūrinių 
veislių, pasirinkęs pačią geriausią, 
vokišką, tokią, kuri ir 30 laipsnių šal-
čių nesibijo. Užsodinęs šių sodinu-
kais jau apie 40 arų. Uogos gardžios, 
bet savito, ne visiems tinkančio sko-
nio. Tačiau jomis mėgautis verta, 
nes mėlynos uogos savo verte veik 
nenusileidžia šilauogėms - stiprina 
organizmą, padeda kovoti su užklu-
pusiomis kraujotakos ligomis, net 
vėžiniais susirgimais. Jose yra daug 
vitaminų A, B, C ir E. Turguje už 
tokių uogelių kilogramą gauna 2 - 3 
eurus. „Svarbiausia, kad esame laisvi 
žmonės, dirbame mėgiamą darbą ir 
iš jo pragyvename“, - sako jis. 

Pokario pasipriešinimo dalyviai Birutė Biliūnaitė - Mažylė, Bro-
nė Pačinskienė  ir Vladas Didžiulis - Kalnas pokario kovų pami-
nėjime 2009 m.

Minėjimas Butkiškėse prie kryžiaus, skirtas 1949 m. spalio 28 d. 
žuvusiam partizanų vadui. 

Autoriaus nuotr.

Ūkininkas Gediminas Burkauskas praeitą savaitę pureno obelų tarpueilius.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Vladas Didžiulis - Kalnas 
paminklo partizanams šven-
tinimo iškilmėje, Šimonių 
girios palaukėje,  Žiobiškyje, 
2007 m. rudenį.

Anykščiuose, Pušyno mikrora-
jone, prie Šaltupio 44, 46, 48 namų 
remontuojamas kelias, tiesiami šali-
gatviai, dviračių takai ir kt. 

Įdomu, kas atsakingas už šį pro-
jektą, pagal kurį automobilių stovė-
jimo aikštelė sumažės trečdaliu, o 
gal ir daugiau. 

Prieš gatvės rekonstrukciją auto-
mobiliai netilpo. Kur reikės parkuotis 
dabar? Kelias neišplatintas - vos pra-
silenkiame. 

Kam reikalingi projektai, pabloginantys 
situaciją gyventojams? 

Kam reikalingi tokie projektai, 
kurie žymiai pablogina situaciją šių 
namų gyventojams. 

Kas už tai atsako?  Kur kreiptis?

Šaltupio gatvės gyventojai
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kampas
Apie lėšas

horoskopas
AVINAS. Verčiau nieko neda-

rykite suirzę, nes sugadinsite ne tik 
savo, bet ir kitų nervus. Nevalia būti 
kategoriškiems. Regis, kiti nespės 
reaguoti į netikėtus jūsų minčių ir 
nuotaikų šuolius. Nepervertinkite 
savo jėgų ir saugumo.

JAUTIS. Būsite gana nenuose-
klūs ir klaidinsite aplinkinius. Ge-
riausias būdas apsisaugoti nuo ne-
susipratimų bei atgauti pusiausvyrą 
- ramybė ir vienatvė. Gali tekti tai-
syti pašlijusią sveikatą arba lankyti, 
slaugyti ligonį. 

DVYNIAI. Finansinių problemų 
gali sukelti pažįstamas asmuo. Gal-
būt būsite skubinami grąžinti skolą 
ar jausitės spaudžiami paskolinti, 

įsipareigoti. Apskritai, tikėtini kon-
taktai su neramiais, skubančiais, im-
pulsyviais žmonėmis. 

VĖŽYS. Bus nelengva darbe. 
Regis, aplinkiniai elgsis kažkaip 
priešiškai, neprognozuojamai. Jeigu 
reikšite kitokią nuomonę, patirsite 
nemalonius išpuolius, kritiką.

LIŪTAS. Su darbais dorositės 
nelengvai. Vis dėlto vakare galite 
kažką nustebinti savo žiniomis, po-
žiūriu, akiračiu ar vertybėmis. Arba 
jūs patys susižavėsite originaliu ne-
pažįstamuoju, užmegsite virtualią 
pažintį ar pan.

MERGELĖ. Išlaidų, rūpesčių 
sukels vaikai, mylimas žmogus. Re-
gis, vakare aiškinsitės dėl netikėtos 
finansinės rizikos, skolos ar pasko-

linto daikto, nuostolio ar pan. 
SVARSTYKLĖS. Jus gali stebin-

ti partnerio nenuoseklumas ir išsišo-
kimai. Jeigu atrodė, kad santykiai 
pakrypo stabilesne vaga, teks patirti 
neprognozuojamų ekscesų. Bręs pla-
nas senus ryšius pakeisti naujais.

SKORPIONAS. Gana sunkiai 
seksis darbai, nedžiugins savijauta. 
Jeigu siekėte staiga pradėti gyven-
ti planingiau, labiau organizuotai, 
viskas susijauks. Patirsite, kad ne 
taip lengva pakeisti dienotvarkę bei 
įpročius. 

ŠAULYS. Dėl vaikų išdaigų ar 
netikėtų poreikių gali suplonėti jūsų 
piniginė. Galimi spontaniški nuoty-
kiai, pramogos. Neįprastu būdu gali 
užsimegzti pažintis su originaliu as-

meniu.
OŽIARAGIS. Jums galvos 

skausmą jau nuo pat ryto gali kelti 
artimi žmonės. Jau net kibirkščiuo-
site dėl emocinės įtampos ir susierzi-
nimo. Gali įsiplieksti aršūs ginčai. 

VANDENIS. Bus nelengva išpešti 
norimą informaciją, ypač jeigu tiki-
tės jos neiškraipytos ir tikros. Vakare 
informacija pasipils lyg iš gausybės 
rago. Kažkas jus išties nustebins. 
Arba būtent jūs šokiruosite kitus. At-
sargiai kelyje.

ŽUVYS. Dėl pinigų, daiktų galite 
apsipykti su draugu, pažįstamu. Va-
kare staiga gali tekti ieškoti dovanos 
asmeniui, kurį derėtų pasveikinti 
svarbia asmenine proga. Arba patys 
sulauksite netikėto siurprizo.

pro memoria

siūlo darbą

UAB „BLEIRAS LOGISTICS“ 

IEŠKO AUTOVEŽIŲ IR 
VILKIKŲ 

VAIRUOTOJŲ DARBUI 
EUROPOJE!!!

 Įmonė siūlo:
*Neturintiems CE kategorijos 

ir 95 kodo-APMOKAME vaira-
vimo kursus!!!

*Neturinčius vairavimo patir-
ties – APMOKOME!!!

Mob.: +370 671 15152

„Anykštos“ redakcija kviečia mirusiųjų artimuosius, kurie nori 
jog būtų paskelbta informacija apie mirtį, atsisveikinimą su ve-
lioniu, laidotuves kreiptis elektroniniu paštu anyksta@anyksta.
lt, telefonu (8-381) 5-94-58 arba užeiti į redakciją.

Žinia apie mirusį žmogų bus paskelbta nemokamai laikrašty-
je „Anykšta“ arba, jeigu bus pageidaujama, – naujienų portale 
anyksta.lt. rubrikoje „Pro memoria“. 

-ANYKŠTA

gimė

Lėja ALADINAITė, gimusi 04 06

Irena ANDRUKAITIENĖ

Pokyčiai kelią skinasi sunkiai. Pa-
prastai jiems priešinamasi. Dažniau-
siai net nebandant išsiaiškinti, ką jie 
žada ir vardan ko jie numatyti. Prieši-
nimąsi lemia  nenoras trauktis iš kom-
forto zonos. Tai patikrinta savigynos 
forma.

Švietimo ir mokslo ministerijai 
paskelbus, kad 10 – 15 dienų ketina-
ma pailginti mokslo metus, viešojoje 
erdvėje įsisiūbavo protestų bangos. 
Nepritariančiųjų ratas platus. Vi-
suomenės apklausos rodo, kad prieš 
mokslo metų ilginimą pasisako 63% 
apklaustųjų, o tarp mokyklinio am-
žiaus vaikus turinčių tėvų mokslo 
metų pratęsimui nepritaria 72%. 

Pasitelkusi į pagalbą dalį mokytojų, 
mokinių ir jų tėvų, palaikoma Nacio-
nalinio pareigūnų profesinių sąjungų 
susivienijimo, Transporto darbuotojų 
profesinių sąjungų federacijos, Mui-
tinės darbuotojų profesinės sąjungos, 
į mūšį pakilo  Lietuvos švietimo dar-
buotojų profesinė sąjunga. Žinant, 
kokia populizmo dozė būna profsą-
jungų akcijose, reikėtų žvilgtelti pla-
čiau į tai, kas įvardinama kaip „moks-
lo metų pailginimas“ ir kodėl reikia šį 
žingsnį žengti.

Jau ne pirmi metai garsiai kalbama, 
jog švietimas patiria krizę, mokykla 
nesugeba užtikrinti elementaraus 
pagrindinių dalykų raštingumo, mo-
kinių žinios vis silpnėja, auga beraš-
čių karta. Ir tai nėra vien bauginanti 
žurnalistinė retorika, tai patvirtina ir 
tarptautiniai tyrimai.

Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacija (EBPO) kas treji 
metai vykdo didelės apimties tarp-
tautinį lyginamąjį penkiolikmečių 
skaitymo, gamtos mokslų ir matema-
tinio raštingumo tyrimą PISA (Pro-
gramme For International Student 

Daug triukšmo dėl nieko
Assessment). Tyrimas padeda įver-
tinti mokinių, baigiančių privalomąjį 
ugdymą, sukauptas žinias, įgytus įgū-
džius, išvystytus gebėjimus, kurie bus 
reikalingi tolimesniam gyvenimui. 
Šiuo tyrimu siekiama nustatyti ne 
mokinių gebėjimą atkurti ar atkartoti 
turimas žinias, o gebėjimą naudotis 
įgytomis žiniomis.

Tarptautiniame mokinių dalykinio 
raštingumo tyrime dalyvauja ne tik 
EBPO šalys, bet ir tos, kurios nepri-
klauso šiai organizacijai. Lietuva dar 
nėra EBPO narė, bet tyrime dalyvau-
ja nuo 2006 m. Ką rodo paskutiniojo 
(2015 m.) tyrimo rezultatai? Mūsų 
mokinių pasiekimai yra žemesni nei 
EBPO valstybių vidurkis. Jie žemes-
ni ne tik už Estijos, bet ir už Latvijos 
ar kaimyninės Lenkijos mokinių pa-
siekimus. 

Pagal gamtamokslinį raštingumą 
estai yra pirmi Europoje ir treti pasau-
lyje (Lenkija – 22, Latvija - 31, Lietu-
va - 36), pagal matematinį raštingumą 
– devinti (Lenkija – 17, Latvija - 34, 
Lietuva - 36), pagal skaitymo gebė-
jimus – šešti (Lenkija – 13, Latvija 
- 29, Lietuva - 39). Estų proveržis 
didžiulis.

Starto pozicijose, kai 1996 m. Lie-
tuva, Latvija ir Estija įteikė EBPO 
bendrą prašymą tapti šios organiza-
cijos narėmis, Lietuva turėjo svarbų 
privalumą - edukologės, habilituotos 
socialinių mokslų daktarės Meilės 
Lukšienės komandos parengtą Lie-
tuvos švietimo koncepciją EBPO 
švietimo ekspertai įvertino kaip patį 
geriausią konceptualų švietimo srities 
dokumentą Vidurio Europoje. Teori-
niai naujos mūsų mokyklos pagrindai 
buvo tvirti.

Tačiau praėjus daugiau nei dvide-
šimčiai metų, švietimo srityje atsi-
dūrėme prie atsilikėlių. Per tą laiką 
mūsų šiaurinės kaimynės tinkamai 
pasirengė ir buvo priimtos į EBPO 
– prestižinį pasaulio valstybių klubą 
(Estija 2010 m., o Latvija - 2016 m.), 
joms tapo prieinama EBPO atlieka-
ma įvairių valstybės gyvenimo sričių 
ekspertizė, kuri laikoma pasauliniu 
etalonu ir yra labai vertinama, nes ši 
organizacija kaupia valstybių patirtį, 
atlieka išsamius tyrimus, prognozuo-
ja ateities tendencijas ir rengia reko-
mendacijas, kurios laikomos autorite-
tingomis visame pasaulyje.

Latvija ir Estija jau turi galimybė 
pasilyginti su pažangiausiomis vals-
tybėmis, pamatyti, kur ir kokių reikia 

imtis reformų norint pasiekti ženklių 
rezultatų. Šalys kaip lygiavertės par-
tnerės gali diskutuoti šiame forume ir 
dalintis patirtimi. Lietuva tik 2015 m. 
pakviesta pradėti derybas dėl narystės 
šiame valstybių forume ir turi atlikti 
nemažus visų sričių namų darbus. 

Ką Lietuva turi padaryti švietimo 
srityje? Menki mokinių dalykinio 
raštingumo rezultatai rodo, kad per-
tvarkyti reikia beveik visas švietimo 
sistemos grandis. Švietimo ir mokslo 
ministerija žada artimiausiu metu per-
žiūrėti ugdymo programas (atsisakant 
perteklinių temų ir programų turinį 
orientuojant į XXI a. poreikius); kuo 
skubiau pereiti prie etatinio mokytojų 
darbo apmokėjimo; mokytojų rengi-
mą jau dabar patikėti stipriausiems 
šalies universitetams; išdiskutuoti ir 
sukurti Nacionalinę mokytojų rengi-
mo koncepciją; peržiūrėti mokytojų 
kvalifikacijos kėlimo tvarką; imtis 
rimtos mokyklų turtinimo progra-
mos; tartis dėl mokyklos finansavimo 
modelio; pertvarkyti ugdymo proceso 
organizavimą.

Visi šie darbai yra pradėti, tik vi-
suomenei gal nėra tiek matomi, todėl 
nė vienas iš jų nesukėlė tokios reak-
cijos, kaip siekis pertvarkyti ugdymo 
procesą. Kodėl tai yra būtina? 

Viena iš priežasčių – ugdymo pro-
ceso netolygumas, darantis neigiamą 
įtaką mokinių rezultatams. Mokslo 
metai Lietuvoje yra trumpiausi, namų 
darbų krūviai didžiausi, o atostogos 
ilgiausios. 

Europoje trumpiausiai mokosi 
kroatai – tik 637 val. per mokslo me-
tus. (Beje, jų mokinių tarptautinių 
tyrimų rezultatai prastesni už mūsų). 
Pagal mokymosi trukmę mes antri 
nuo galo, mūsų mokiniai per mokslo 
metus mokosi 737 val. Latvijoje mo-
komasi 794 val., Estijoje – 823 val., 
Suomijoje – 844 val. Ilgiausiai moko-
masi Danijoje – 1200 val. 

Mūsų mokiniai vasarą atostogauja 
13 savaičių (per visus mokslo metus 
susidaro beveik keturi mėnesiai atos-
togų), Vokietijoje ir Jungtinėje Ka-
ralystėje vasaros atostogos trunka 6, 
Lenkijoje -  9 savaites.

Europos šalyse vidutiniškai per 
metus mokiniai mokosi nuo 37 iki 40 
savaičių. Iki 2008 m. Lietuvoje taip 
pat buvo mokomasi 39 savaites. Dėl 
egzaminų reformos ir kitų pertvarky-
mų mokslo metai buvo sutrumpinti 
iki 34 savaičių. Kadangi programos 
liko tos pačios, prarastų penkių savai-

čių krūvį mokytojams teko „suspaus-
ti“, kurso dėstymą intensyvinti, kad 
programa būtų išeita. Natūralu, kad 
mokiniams didėjo mokymosi krūviai, 
namų darbų apimtys. Ir mokytojams, 
ir mokiniams kaupėsi nuovargis. To-
kios pertvarkos rezultatų ilgai laukti 
nereikėjo. 

2015 m. Švietimo ir mokslo mi-
nisterija ėmėsi taisyti padėtį, buvo 
priimtas sprendimas per 2016 ir 2017 
metus palaipsniui atstatyti mokslo 
metų trukmę, kas būtų leidę subalan-
suoti mokymosi krūvius. Tačiau, ne-
tikėtai įvykus ministrų kaitai, naujoji 
švietimo ir mokslo ministrė Audronė 
Pitrėnienė tuoj pat atšaukė buvusio 
ministro Dainiaus Pavalkio įsakymą 
dėl mokslo metų trukmės ir procesas 
sustojo dvejiems metams. Šiuo metu 
vėl grįžtama prie to paties klausimo, 
kuris, jeigu nebūtų vadovautasi popu-
listiniais motyvais, 2017 m. pavasarį 
jau būtų įgyvendintas. Praradome 
porą metų, o 2018 m. laukia naujas 
tarptautinis mokinių žinių ir gebėjimų 
taikyti įgytas žinias tyrimas.

Suprasdama situacijos svarbą, da-
lis švietimo bendruomenės be išlygų 
palaiko Švietimo ir mokslo ministe-
rijos siūlymą ilginti mokslo metus. 
Tam pritaria ir Lietuvos nevalstybinių 
bendrojo ugdymo įstaigų asociacija, 
dalies valstybinių švietimo įstaigų 
vadovai. 

Nelaukdamos, kol bus priimti 
sprendimai vyriausybės lygmenyje,  
kai kurios švietimo įstaigos imasi ini-
ciatyvos pratęsti mokslo metus jau šį 
pavasarį. Tiesa, šis siūlymas kol kas 
yra rekomendacinis, tačiau nuo kitų 
mokslo metų jis taptų privalomas. 
Taip dirbti žada Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto gimnazija, kuri 
dvi birželio savaites kvies mokinius, 
kurių metinis vidurkis nesiekia 7 
balų, padirbėti ir ištaisyti mokymosi 
spragas. Tiems, kurių rezultatai geri, 
bus siūlomos edukacinės stovyklos.

Pozityvūs pokyčiai neišvengia-
mi, su tuo reikia susitaikyti, tai gal 
ir nebeverta laužyti iečių, keliant be-
reikalingą triukšmą ir aiškinant, jog 
„visuomenės neįtikina ministerijos 
argumentai, kad didesnis mokymosi 
dienų skaičius pagerins mokymosi 
kokybę ir mokymosi rezultatus“, kaip 
teigiama Lietuvos švietimo darbuo-
tojų profesinės sąjungos pranešime 
spaudai.  Laikas keisti retoriką, nusi-
teikti darbui, nes visa, kas yra pasie-
kiama, ateina tik per atkaklų darbą.

Linas BITVINSKAS

Darbas reikalauja išlaidų. Daž-
nam iš mūsų net tenka į darbą 
važiuoti. Savo mašina ir už savo 
pinigus. Tačiau Seimo nariai su 
šia žiauria aplinkybe susidūrė 
netikėtai. Štai Seimo narių teises 
ir darbo sąlygas turintį nustatyti 
įstatymo projektą rengusi darbo 
grupė siūlo didinti Seimo nariams 
parlamentinei veiklai skiriamas 
lėšas ir leisti jas naudoti trum-
palaikei automobilio nuomai. 
Numatyta, kad už šiuos pinigus 
Seimo narys nuomotis automo-
bilį galės ne daugiau kaip sep-
tynias dienas per mėnesį. Pas-
taruosius kelis mėnesius, pagal 
naujų Seimo valdančiųjų nusta-
tytą tvarką, parlamentinės lėšos 
automobilio nuomai negali būti 
naudojamos. Iki šios tvarkos 
įvedimo parlamentarai galėjo 
neribotai naudoti parlamentinei 
veiklai skirtas lėšas automobilio 
nuomai. Vargšai Seimo nariai pa-
sipiktino – nėra kaip pas rinkėjus 
nuvažiuoti, tai pinigus kainuoja. 
Aš kukliai priminčiau, kad prieš 
rinkimus dažnas Seimo narys 
ne tik atvažiuodavo, bet ir į kie-
kvieno rinkėjo duris stengdavosi 
asmeniškai pasibelsti. Keistų su-
tapimų dėka tada tokios kelionės 
nekainavo, dabar – tapo nepake-
liamos. 

Dabar Seimo nariams par-
lamentinei veiklai kas mėnesį 
mokama po vieno vidutinio mė-
nesinio darbo užmokesčio sumą 
(dabar apie 800 eurų). Projekte 
numatyta, kad parlamentinei 
veiklai Seimo nariai kas mėnesį 
gautų po 1,7 vidutinio mėnesio 
darbo užmokesčio dydžio sumą. 

Galvoju, kad Seimas už tai 
vieningai nubalsuos. Netikite – 
pabandykite įsivaizduoti, kad 
patys galite nuspręsti, ar didinti 
sau atlyginimą. Turbūt nedidin-
tumėt... 

O kai gaus papildomų lėšų, tai 
pasklis Seimo nariai po Lietuvą 
pasakoti, kaip sunkiai mes gyve-
name, kaip tauta išsivaikšto, kaip 
negali pakentėti ir t.t. Ir dar gąs-
dinti, jog jokiu būdu negalima 
mažinti Seimo narių skaičiaus, 
nes iškils pavojus demokratijai. 
Aš suprantu, demokratiją reikia 
saugoti.   
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perka

įvairūs

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.

Superkame KARVEs, 
BULIUs IR TELyčIAs 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Dainiaus firma 
SUPERKA VERŠELIUS

auginimui. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
šeštadieniais dirba iki 13.00 
val., tel.: (8-622) 60349, (8-699) 
60871.

Nekilnojamasis turtas

Skubiai - sodybą, namą, pastatą 
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti 
įvairius variantus. Žinantys siūly-
kite. Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - žemės ūkio paskir-
ties žemę Debeikių seniūnijoje. 
Mokėtų iki 3500 Eur/ha. 

Tel. (8-681) 79975. 

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Moka brangiai. 

Tel. (8-604) 84051.

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

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-600) 63820.

Automobiliai

Įmonė - automobilius, mikroau-
tobusus, visureigius, atsiskaito 
iš karto, sutvarko visus doku-
mentus.

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus, motociklus, 
traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

Automobilius, autobusus, sun-
kvežimius, traktorius, įvairią tech-
niką. 

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

Įmonė brangiai įvairaus amžiaus 
arklius. Sveria el.svarstyklėmis. 
Pasiima greitai. Atsiskaito vieto-
je. 

Tel. (8-609) 00890.

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.

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

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

Be tarpininkų arklius, karves 
(iki 1,35 Eur/kg), telyčias (iki 1,35 
Eur/kg), bulius (iki 1,55 Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

Kita

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

Tel. (8-686) 11232.

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.

Balandžio 28 d. į Anykščius  atvyksta  angiochirurgas  E. 
Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacien-
tams, sergantiems:

 ● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumu,
 ● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti  nuo 16 iki 18 val. tel. (8-698) 33653.

“Tele loto” žaidimas nr. 1098. Žaidimo data: 2017-04-23 
skaičiai: 50 70 47 11 51 62 64 32 58 54 46 03 74 53 34 14 17 

26 55 69 72 57 45 15 19 30 37 42 61 38 68 22 06 52 13 25 35 56 
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 33 01 12 04 60 66 18 07 02 59 
08 75 28 71 (visa lentelė)  

Papildomi prizai: 0195934 10000 Eur 0141529 200 Eur 0343299 
Automobilis “Ford Fiesta” 0312841 Automobilis “Nissan Pulsar” 
021*583 Pakvietimas į TV studiją 037*493 Pakvietimas į TV studiją 
029*938 Pakvietimas į TV studiją 005*280 Pakvietimas į TV studiją

www.skardininkas.lt

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

Tel. (8-687) 76191.

Išsinuomotų dirbamos žemės nuo 
5 ha ir daugiau Debeikių seniūnijoje. 
Mokėtų 120 Eur/ha. 

Tel. (8-681) 79975.

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

Valo žemės paskirties sklypus nuo 
apaugusių krūmų. 

Tel. (8-655) 20272.

parduoda
Kuras

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

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

Sausas ir drėgnas malkas kala-
dėlėmis. Atveža. 

Tel. (8-613) 11010.

PIGIAU - ribotam kiekiui! Beržo, 
uosio briketai nuo 79 Eur. 

Tel. (8-698) 55663.

Žemes ūkio technika

Tralą malkoms vežti, 2 korpusų 
traktorinius plūgus, du T-40 gali-
nius ratus (daržiniai).

Tel. (8-614) 33442.

Lenkišką dvivagę bulviakasę, 
2-jų transporterių ir 4-ių vagų bul-
vių sodinamąją, rusiška, pakabi-
nama.

Tel. (8-686) 46467.
 

Bulvių sodinamąsias, sėjamą-
sias, rotacines šienapjoves, purkš-
tuvus, trąšų barstomąsias, kultiva-
torius, lėkščiuotuvus, frezus, plū-
gus, frontalinius krautuvus, kt.

Tel. (8-612) 57075.
 
Gyvuliai

Veršingą telyčią.
Tel. (8-611) 51721.

Darbinę kumelę.
Tel.: (8-606) 37313, 
(8-602) 62280. 

Kita

Valytus vasarinius kvietrugius 
(120 Eur/t), žirnius (240 Eur/t), 
miežius (120 Eur/t).

Tel. (8-685) 56963.

Kviečius, miežius, avižas, mišinį, 
žirnius, kukurūzus, grikius, įvairius 
pašarinius miltus, sėlenas. Atveža.

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

Nemokamai 
matuoja stogus.
Daro sąmatas.

Parduoda 
medžiagas 
stogams.

Dengia stogus.
UAB „Stogvyga“, 
tel. (8-652) 49994.

Lietuvišką, svilintą kaimiškai 
kiaulienos skerdieną puselėmis po 
40-60 kg, perkant 2 puseles (visa 
kiaulė) kaina tik 2,44 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Amonio salietrą, azofoską, sulfa-
tą, kompleksines trąšas. Pristato, 
išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-605) 49513.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077.



anekdotas

  
2017 m. balandžio 25 d.IŠ ARTI

balandžio 25 d. delčia.

mėnulis

šiandien

balandžio 26 d.

balandžio 27 d.

balandžio 28 d.

Morkus, Tolmantas, Ža-
dmantė, Žavinta.

vardadieniai

Gailenis, Dargailė, Klaudijus, 
Vilūnė.

Anastazas, Zita, Gotautas, Auš-
ra, Žydrė, Edilija.

Prudencijus, Valerija, Vygan-
tas, Rimgailė, Vitalius, Vygandas.

oras

3

12

redaktorei nežinantNNN

sprintas

“Šaškių magija”
Nr. a04. Baltieji pradeda ir laimi. 
Sprendimą, nurodant pozicijos numerius, ėjimus, vardą, pavardę ir telefono numerį,  

siųsti saskiumagija@gmail.com. Atsakymų laukiam iki 2017-04-18
Pirmas, atsiuntęs teisingą atsakymą, gaus dovanų nemokamą bilietą į Baranausko 

muziejų.
Užduoties Nr. a03 sprendimas 1. ed4 c:c1 2. hg5 b4d6 3.ed2 c:e3 4. ab4x. Laimėtojas  

- Domas Sebeika.

Mieli Anykščių krašto 
žmonės!
Esu Jums dėkingas už 

žmogišką paramą, kurią 
išreiškėte balsuodami už mane 
pakartotiniuose 2017 metų LR 
Seimo rinkimuose Anykščių 
- Panevėžio vienmandatėje 
rinkimų apygardoje.

Šie rinkimai parodė, kad Jūs 
tikrai įvertinote mano triūsą 
Anykščių žemei per tuos 
ilgus keturis dešimtmečius, 
per kuriuos aš ir šeimoje, 
ir darbe, ir bendruomenėje 
turėjau daug gražių akimirkų, 
praradimų... ir vėl atradimų. Toks yra mano kartu su Jumis 
nugyventas laikotarpis. Dar maloniau, kad šiuose rinkimu-
ose iš trijų daugiausia Jūsų balsų gavusių kandidatų du buvo 
anykštėnai: aš ir Lukas Pakeltis. Garbė yra tiems, kurie 
balsuoja už savus - Garbė Jums. Dar kartą labai, labai Ačiū. 
Tikiuosi ir Jūsų tolesnės paramos antrame rinkimų ture.

Antanas BAURA

Sunkioji atletika. Balandžio 21 
dieną Klaipėdoje vykusiame Lietuvos 
jaunių iki 17 m. čempionate anykštė-
nai iškovojo trečią komandinę vietą. 
Svorio kategorijoje iki 56 kg užtikrin-
tai pirmą vietą laimėjo Tomas Miške-
liūnas. Šioje svorio kategorijoje antrą 
vietą laimėjo anykštėnas Mindaugas 
Dilys. Svorio kategorijoje iki 94 kg 
Benjaminas Orlovas iškovojo antrą-
ją vietą. Trys Anykščių komandos 
atstovai iškovojo ketvirtąsias vietas: 
Ramūnas Skapas (62 kg); Mindaugas 
Lapinskas (77 kg) ir Matas Puodžiū-
nas ( + 105 kg). Sv. kt. iki 62 kg Arnas 
Baklanovas užėmė penktąją vietą.

Krepšinis.  „Juventus“ krepšinio ly-
gos sezonas baigėsi  Anyksčių „Imam 
viršų“ komandos triumfu. Ramūno 
Šližio vadovaujama ekipa finalinė-
se rungtynėse 69:64 (23:17, 18:25, 
15:11, 13:11) palaužė iki tol šį sezoną 
nė vienerių rungtynių nepralaimėju-
sius Utenos „Tūzus“ bei pasidabino 
pirmenybių auksu. „Imam viršų“ at-
stovams atiteko čempionų taurė bei 
pagrindinis turnyro prizas – kelionė į 
Kroatiją. Naudingiausiu finalo rungty-
nių žaidėju buvo pripažintas Anykščių 
ekipos vedlys Donatas Radžiūnas. Jis 
auksiniame mače pelnė 29 taškus. Kiti 

taškus pelnę „Imam viršų“ žaidėjai:  
Benas Pociūnas 15, Rokas Pavilans-
kas 9, Laurynas Čerškus 8, Gediminas 
Dubauskas 7, Joris Repčys 1.

Karatė. Praėjusį savaitgalį  Kė-
dainiuose vyko Lietuvos kyokushin 
karatė jaunučių čempionatas. 12-13 
metų amžiaus grupėje varžybų vice-
čempione tapo Augustė Aleksandra-
vičiūtė, trečiąją vietą iškovojo Luknė 
Gurskutė. Vaikinų varžybose Titas Si-
monavičius ir Tadas Žilys užėmė 5-8 
vietas. 13-14 metų amžiaus grupėje 
Ineta Šareikaitė iškovojo trečiąją vietą.  
14-16 metų amžiaus grupėje vyko 
atranka į Lietuvos jaunučių rinktinę. 
Klaudija Valikonytė iškovo trečiąją vie-
tą ir tapo kandidate į rinktinę, kuri lap-
kričio mėnesį vyks į Europos jaunučių 
čempionatą. Vaikinų varžybose Gytis 
Kiškis iškovojo 5-ąją vietą. 

Ralis. Šeštadienį anykštėnus ste-
bino moterų vairuojamų automo-
bilių gausa –  vyko „Moterų ralis“. 
Vilniuje startavę 273 ekipažai įveikė 
308 kilometrus su dviem dešimtim 
užduočių vaizdingais Molėtų, Anykš-
čių ir Ukmergės keliais. Nugalėjo 
Ilonos Steponienės, Jolitos Kuliešy-
tės ir Žydrės Gedrimaitės ekipažas, 
kuriame važiavo ir pirmą kartą ralyje 
dalyvavusi nuo gimimo nevaikštanti 
mergina.  

Atliekų tvarkymo 
organizatorius sulaukė skundo

Rajono Tarybos narys „darbie-
tis“ Alfrydas Savickas skelbia, 
kad rinkimų dieną asmeniškai 
gavo skundą iš Anykščių – Pa-
nevėžio rinkimų apygardos.

„Kaip gražiai pasipuošusi Pik-
tagalio rinkimų apylinkė rinkimų 
dieną. Aš asmeniškai iš Anykščių 
apygardos gavau skundą, todėl 

buvau priverstas surinkti visas 
puošmenas savo automobiliu. 
Manau, atsižvelgs rajono vado-
vai į tokį aplaidumą“, - skelbia 
A. Savickas.

 Priminsime, kad A. Savickas 
UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ dirba atliekų tvarkymo or-
ganizatoriumi. 

Politinė reklama. Apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr.  510

Randa naujasis rusas gatvėje 1 
centą ir klausia praeivio, kas tai.

– 1 centas, t.y. pinigas, – atsako 
praeivis.

– Tai ką už jį galima nusipirkti?
– Nieko.
– Tai kas čia toks?
– Pinigas, 1 centas.
Naujasis rusas ir vėl klausia:
– Tai ką už jį galima nusipirkti?
Nusibodo praeiviui aiškinti:
– Viską, viską gali nusipirkti!!!
Nueina naujasis rusas į parduo-

tuvę, prisikrauna vežimėlį prekių, 
privažiuoja prie kasininkės, deda 
1 centą ant prekystalio. Pardavėja 
žiuri į centą, į rusą, į centą, į rusą.

Rusas jai sako:
– Ko žiūri, grąžos neturi?

***

Susitinka trys medžiotojai ir gi-
ria savo šunis.

Pirmas:
– ėjau kartą į medžioklę – šautu-

vą paėmiau, o šovinius pamiršau. 
Daviau šuniui pauostyti šautuvą, 
tai jis šovinių dėžutę atnešė.

Antras:
– ėjau kartą į medžioklę – šovi-

nius paėmiau, o šautuvą pamiršau. 
Daviau šuniui pauostyti šovinius, 
tai jis iš namų šautuvą atnešė.

Trečias:
– O aš kartą ėjau su žmona prie  

upės maudytis – žmona maudymu-
ką pamiršo. Daviau šuniui pauos-
tyti žmonai tarp kojų, tai jis kaimy-
ną atvilko.


