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Konkurentų
pūstas burbulas
subliūško

Ugniagesiai. Utenos apskrities
priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų
specialistai ir pareigūnai Šv. Florijono dieną, gegužės 3-iąją, minės
Anykščiuose. Šventė prasidės 9.00
val. šv. Mišiomis Anykščių Šv.
Mato bažnyčioje. Po mišių 11.00
val. Anykščių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje vyks ugniagesių
varžybos, o 12.00 val. - šventinė
rikiuotė. Šventės dalyvių taip pat
laukia technikos demonstravimas,
ekskursijos Anykščių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ir ugniagesių
košė.

Būstas. Anykščių rajone 86 asmenims yra nuomojamas socialinis
būstas.
Gaisras. Pirmadienį Anykščių
seniūnijos Naujųjų Elmininkų kaime, Sodų gatvėje, sudegė apleistas
pastatas.
Turnyras. Anykščių Antano Vienuolio progimnazijoje gegužės 6
d. (šeštadienį) rengiamas tradicinis
šachmatų turnyras, Kovo 11-osios
Akto signatarės Irenos Andrukaitienės taurei laimėti. Turnyro pradžia
10 valandą.
Laikraštis.
Šeštadieninis
„Anykštos“ laikraštis išeis penktadienį, gegužės 5 dieną.

Pavasaris
Šovenių kaime:
traktoriumi ir
kastuvu

Dr. Nerijus VYŠNIAUSKAS,
Kurklių, Kavarsko, Užunvėžio
parapijų klebonas: „Kapai
pirmiausiai išreiškia mūsų tikėjimą – jeigu mes matome ant
kapų kryžius...“
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Mero ataskaitą aptemdė replikos apie
robertas.a@anyksta.lt
nevykusias pilies statybas
Robertas Aleksiejūnas

Ketvirtadienį vykusiame 27-ajame rajono Tarybos posėdyje patvirtinta 2016 metų rajono mero Kęstučio Tubio veiklos ataskaita.
Politikai posėdyje davė pylos savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriui Artūrui Juozui Lakačauskui, o Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorę Zitą Neniškienę bei Anykščių ligoninės vyr. gydytoją Dalį Vaiginą pamalonino patvirtindami
didesnius nei planuota mėnesinės algos kintamosios dalies dydžius.

Mokyklos. Penkias Anykščių
rajono mokyklas: Anykščių A. Vienuolio progimnaziją, Anykščių A.
Baranausko pagrindinę mokyklą,
Troškūnų K. Inčiūros gimnaziją,
Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnaziją, Kavarsko pagrindinę mokyklądaugiafunkcį centrą pasieks naujos
gamtos ir technologinių mokslų
mokymosi priemonės. Mokyklų
aprūpinimo naujomis priemonėmis
projektas finansuojamas Europos
Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis.
Parama. Anykščių rajono savivaldybės administracija paskelbė
sąrašą leidybinių projektų, kuriems
2017 m. bus skiriamas finansavimas
– iš viso 8 000 eurų. Daugiausiai - 2
350 eurų - skirta 7-ajai rašytojo Rimanto Vanago dokumentinės prozos „Sielių“ serijos knygai „Likimo
medžiotojas“.

Kvalifikacija 10 val., Važiavimai 11 val.

Artimųjų kapus papuošti reikia,
tačiau lenktynėms ten ne vieta

2 psl.
šiupinys

Gegužės 7 d. Anykščių kartodrome įvyks
Lietuvos kartingo čempionato lenktynės.

Rajono Tarybos narys Dainius Žiogelis (kairėje) piktinosi ant
Šeimyniškėlių piliakalnio esančia netvarka.

Autoriaus nuotr.

Apie medinės pilies statybas
ataskaitoje nutylėjo...
Pristatydamas praėjusių metų
veiklos ataskaitą, meras K. Tubis
nė puse žodžio neužsiminė apie
nesėkmingas medinės pilies ant
Šeimyniškėlių piliakalnio statybas. Pirmosios opozicijos atstovų
replikos merui K. Tubiui po ataskaitos smigo būtent šia tema.
„Tikrai ataskaitoje skyrėte daug
pagyrų pasiektiems darbams, bet
ataskaitose yra tradicija aprašyti
ir šiek tiek nenusisekusius darbus. Šiandien, atvažiuodamas
į darbą, užvažiavau ant Vorutos piliakalnio pasižiūrėti, kaip
jis ten atrodo. Turizmo politika
Anykščiuose turbūt yra prioritetinė, Piliakalnių metai, Valstybės
atkūrimo metai. Na, nepasisekė
su tuo projektu iš pirmo karto, tai
nepasisekė, bet tokia netvarka,
kokią šį rytą pamačiau, tai baisu
ir žiūrėti į nuplėšytas juostas, nugriuvusius kuoliukus, griūnančias
iškabas. Administracijos direktoriaus pavaduotojas žiniasklaidoje
sakė, kad balandis – tvarkos mėnuo ir viskas bus sutvarkyta. Aišku, balandžio dar liko trys dienos, tai galbūt per jas ir pavyks
sutvarkyti. Kaip vertinate situ-

aciją ant Vorutos piliakalnio?“,
- mero K. Tubio teiravosi rajono
Tarybos narys, socialdemokratas
Dainius Žiogelis.
„Situaciją ant piliakalnio vertinu prastai. Administracija imasi
priemonių. Direktorius gali pasakyti, kokie yra susitarimai su buvusiu rangovu. Tikrai ta situacija
bus atstatyta į buvusią padėtį,
rangovas turi išnešti savo įrenginius, kurie ten sumontuoti“, netvarką ant Šeimyniškėlių piliakalnio įvertino meras K. Tubis.
„Kažkada mane fizikos mokytojas mokė, kad jeigu visą dieną
verti stulpą, tavo darbas lygus
nuliui, nes to stulpo neišverti.
Šitoje vietoje tie stulpai iš to kalno bus kada nors išrauti ar ne?“,
- merą klausimais apie fiasko patyrusias medinės pilies statybas
toliau rėmė D. Žiogelis.
Merui į pagalbą apie Šeimyniškėlių piliakalnio sutvarkymą
suskubo suteikti savivaldybės
administracijos direktorius Audronius Gališanka, teigdamas,
kad netvarka ant piliakalnio pernai darbą palikusių savivaldybės administracijos vadovų
„dovanėlė“.
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Kompensacijų už šildymą gavėjų skaičius
Robertas Aleksiejūnas
gali augti 25 proc.
robertas.a@anyksta.lt
Valdžiai ketinant nuo birželio panaikinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą šildymui, Vyriausybė iš esmės pritarė siūlymui
nepasiturintiems gyventojams kompensuoti didesnę būsto šildymo
išlaidų dalį. Preliminariais skaičiavimais, Anykščių rajono savivaldybėje išlaidos kompensavimui gali išaugti 25 proc. Pernai būsto
šildymo kompensacijoms iš rajono biudžeto skirti 195 000 Eur.
Nuo šių metų birželio 1 dienos
vietoj 9 proc. PVM tarifo šildymui bus taikomas standartinis 21
proc. PVM, todėl šilumos kaina
išaugs.
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisoje siūloma kompensuoti
būsto šildymo išlaidų dalį, kuri

viršija 15 proc. skirtumo tarp asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų. Šiuo metu ši riba yra
20 proc. skirtumo tarp kartu arba
vieno gyvenančio asmens pajamų
ir jiems tenkančių valstybės remiamų pajamų, kurios vienam asmeniui sudaro 102 eurus.
Vyriausybė taip pat pasiūlė

palikti savivaldybėms teisę, patikrinus gyvenimo sąlygas, kompensuoti ir didesnę būsto šildymo
išlaidų dalį, tačiau ne daugiau kaip
10 proc. skirtumo.
Pernai šildymo sezono metu
kompensaciją už būsto šildymą
gavo vidutiniškai 1056 gyventojai
arba 793 šeimų ūkiai.
Pasak savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus
Gališankos, šių metų kovo mėnesį
kompensaciją faktiškai gavo 904
šeimų ūkiai.
Keli Seimo nariai ketina registruoti pataisas dėl PVM lengvatos
centralizuotam šildymui pratęsimo
iki 2019 metų birželio.

Savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka prognozuoti konkretaus kompensacijų už būsto
šildymą gavėjų skaičiaus
nesiryžo, kadangi neaiškios
priežastys, kodėl dėl kompensacijų tie asmenys į savivaldybę nesikreipė iki šiol.

Autoriaus nuotr.

KONKREČIAI
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Konkurentų pūstas burbulas subliūško
Portalo „Nykščiai“ savaitę eskaluotas burbulas subliūško. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) praėjusį penktadienį posėdyje
nusprendė, kad nepakanka įrodymų, jog portalas anyksta.lt rinkimų dieną siekė daryti įtaką rinkėjams. Penktadienį VRK dar
nagrinėjo, ar rinkimų įstatymo nepažeidė liberalas Saulius Rasalas, konservatorius vicemeras Sigutis Obelevičius bei Darbo partijos kandidatas į Seimą Ričardas Sargūnas. Abiem pastariesiems
VRK priimti sprendimai yra nepalankūs.
Balandžio 23-osios rytą portalo
anyksta.lt administratorius ir „Anykštos“ redakcijos darbuotojas, atsakingas už balsavimo rezultatų skelbimą,
testavo, kaip veikia portalo modulis
„Rinkimų rezultatai“. Šis procesas
neturėjo būti matomas išoriniams
vartotojams. Tačiau įvyko sistemos
klaida ir trumpą laiką- kelias minutes
- portale galimai buvo matyti modulis
„Rinkimų rezultatai”.
Šis darbinis procesas skaitytojams neturėjo būti matomas. Niekas iš „Anykštos“ skaitytojų dėl to
į „Anykštos“ redakciją nesikreipė.
Jeigu išoriniams vartotojams ir buvo
matomi menami balsavimo rezultatai, tai galėjo būti tik trumpą laiką,
kol vyko sistemos testavimas. Šiais
veiksmais „Anykšta“ nesiekė daryti
poveikio rinkimų rezultatams ir nepalaikė jokio kandidato.
Tuo tarpu portalas „Nykščiai“ žaibo greičiu paskelbė apie „Anykštos“

nusikaltimą, o VRK gavo skundą,
kuriame absurdiškas kaltinimas, neva
„Anykšta“ bando paveikti rinkėjus,
skelbdama rinkimų rezultatus tik
prasidėjus rinkimams. „Nykščiai“
kalbino visokius ekspertus ir redakcijai už menamą Rinkimų įstatymo
pažeidimą pradžioje „skyrė“ baudą
iki 140 eurų, o paskui baudą „padidino“ net iki 6000 eurų. „Nykščiai“
savo skaitytojams pranešė, kad neva
jų skaitytoja sekmadienį užfiksavo,
kad portalas anyksta.lt jau nuo 9 valandos ryto skelbia rinkimų rezultatus. Visą savaitę „Nykščiai” eskalavo,
kad anyksta.lt rinkimų dieną siekė
paveikti rinkėjų nuomonę.
VRK, gavusi skundą dėl galimo
Rinkimų įstatymo pažeidimo, pateikė užklausą „Anykštos“ redakcijai, o
redakcija savo ruožtu – UAB „Interneto vizija“, kurios serveriais naudojasi portalas anyksta.lt. Nustatyta, kad
portalo anyksta.lt modulis „Rinkimų

rezultatai“ sekmadienį teoriškai kelias minutes galėjo būti pasiekiamas
skaitytojams ir teoriškai jį galėjo pamatyti 24 vartotojai.
Penktadienį VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas komisijos posėdyje
kalbėjo esąs įsitikinęs, kad „kažkas ne
vietoje padėjo varnelę“ ir todėl vidinį
portalo darbinį procesą galėjo pamatyti ir išoriniai vartotojai.
Tikėtina, kad užpelenguoti trumpalaikius balsavimo modulio darbus buvo galima tik įdiegus portalo
anyksta.lt veiksmų sekimo programėlę. Taip pat tikėtina, kad pilietiškoji
„Nykščių“ „skaitytoja“, kuri kažkodėl nepailsdama skaito portalą anyksta.lt, yra įsikūrusi „Anykščių vyno“
patalpose.
Konkuruojantis portalas „Nykščiai“ ypatingai pasitikėjo „skaitytoja“
ir, pažeisdamas žurnalistinę etiką, neišklausęs kitos pusės - portalo anyksta.lt nuomonės - paskelbė nuosprendį
„Anykštai“.
Beje, konkuruojantis portalas
„Nykščiai“ iki šiol nesurado savyje
jėgų pranešti, kad iš jų „skaitytojos“
skundo išėjo šnipštas.
VRK pritarė Anykščių-Panevėžio
rinkimų apygardos Rinkimų stebėsenos grupės išvadoms, jog Anykščių
rajono vicemeras Sigutis Obelevičius
bei buvęs kandidatas į Seimą Ričardas Sargūnas pažeidė Rinkimų įsta-

Skaičiuoja Antano Bauros sūnaus pinigus
Likus savaitei iki antrojo rinkimų turo Anykščių naujienų portaluose
pasipylė komentarai apie Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidato į Seimą Antano Bauros sūnaus Egidijaus pajamas 2008 metais.
O „Anykštos“ laikraščio žurnalistas iš A. Bauros varžovo, Lietuvos
centro partijos kandidato Kristupo
Krivicko gavo telefono žinutę: „Va
kokią paskelbtą prie komentarų info
aptikau socialiniuose tinkluose, dalinuosi, nes tokia mano žurnalistinė
pareiga: „Nebėr Lietuvos per šituos
išverstaskūrius ir parsidavėlius... Kai
A. Baura buvo Seime, jo sūnus Egidijus Baura iš geografo staiga tapo
ūkininku ir iš ES fondų gavo 56 223
eurų.“ Prie šios žinutės pridėta nuo-

Temidės svarstyklės

Vagystė. Anykščių seniūnijos
Rubikių kaime, išlaužus durų spyną
ir apgadinus duris, apvogtas namas.
Iš vidaus pavogta daug alkoholinių
gėrimų. Pranešama, kad pagrobta
72 vnt. 0,5 litro talpos alaus STAROPRAMEN, 8 vnt. 0,55 litro talpos alaus ZUBR, 3 buteliai 0,75 litro talpos vyno, 4 vnt. 1 litro talpos
alaus RINKUŠKIŲ PROGINIS, 2
skardinės mėsos konservų, 1 butelis 0,7 litro talpos viskio ALITA,
1 butelis 0,2 litro talpos degtinės.
Taip pat sugadinant spynas įsilaužta į ūkinį pastatą ir garažą, tačiau iš
ten nieko nepagrobta. Padaryta žala
yra 160 Eur.
Motoroleris. Šeštadienį iš nerakinto sandėliuko Troškūnuose,
Dariaus ir Girėno gatvėje, pagrobtas motoroleris QINGQI. Padaryta
žala - 100 Eur.
Automobilis. Sekmadienį, apie
6 val., Anykščiuose, K. Ladigos
gatvėje, išdaužti automobilio „Renault Megane Scenic“ stiklai. Padaryta 600 eurų žala.
Sukčiai. Sekmadienį į policiją
kreipėsi Anykščiuose, Maumedžių
gatvėje, gyvenanti 1936 metais gimusi moteris ir pranešė, kad apie
18.30 val. jai telefonu paskambino
asmenys, kurie apgaulės būdu išviliojo 240 eurų.

roda internete, kur skelbiamos ES
išmokų sumos.
Antrojoje žinutėje žurnalistui K.
Krivickas pridūrė: „Iš tiesų keistas sutapimas - kai A. Baura Seimo
nariu tapo antrą kartą, tais pačiais
metais ūkininkas Egidijus Baura iš
ES fondų gavo daugiau kaip 40 000
eurų, nors iki tol gaudavo vos po kelis tūkstančius.“
A. Baura iš „Anykštos“ žurnalisto
išgirdęs klausimą apie europines išmokas, atitekusias jo sūnui, šio fakto

neneigė. Tačiau A. Baura tikino, kad
sūnaus pajamos niekaip nesusiję su
jo užimtomis pareigomis. A. Baura
aiškino, kad paraiška paramai, kurią
E. Baura gavo 2008 metais, buvo
pateikta 2007 metais, o parama gauta 2008 metų pradžioje, iki Seimo
rinkimų likus pusmečiui. A. Baura
„Anykštai“ sakė, kad už ES paramą,
kuri skirta jauno ūkininko ūkio steigimui, jo sūnus Egidijus nusipirko
80 arklio galių traktorių „Case“ bei
padargus prie jo. E. Baura dabar turi
21 ha nuosavos žemės ir dar 80 ha
nuomojasi. „Per dešimt metų, skaičiuojant ES išmokas bei valstybės
dotacijas, jis gavo netgi daugiau nei

tymą.
Vicemeras, konservatorius S.
Obelevičius iki rinkimų pradžios
likus mažiau nei 30 valandų savo
„Facebook“-o profilyje agitavo už
partijos kandidatą Valentiną Stundį,
o Darbo partijos kandidato R. Sargūno agitacinis plakatas rinkimų dieną
kabėjo 42,5 metrų atstumu nuo balsavimo apylinkės, kai minimalus atstumas - 50 metrų. Dėl šių pažeidimų
faktų VRK nediskutavo, buvo svarstoma tik kas S. Obelevičiui ir R. Sargūnui turėtų surašyti administracinių
teisės pažeidimų protokolus. Beje,
antradienį VRK pirmininko pavaduotoja Laura Matjošaitytė „Anykštai“ sakė, kad gali būti, jog protokolai
minėtiems politikams nebus surašyti
ir realios baudos neskirtos. Pasak L.
Matjošaitytės, jeigu niekas iš VRK
narių nesiims iniciatyvos R. Sargūną
ir S. Obelevičių bausti, jie baudų išvengs.
VRK nepradžiugino ir liberalą
Saulių Rasalą apskundusio anonimo.
Buvęs Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktorės pavaduotojas S. Rasalas savo “Facebook”-e
kvietė balsuoti už liberalų kandidatą
Luką Pakeltį ir pavalgyti Svėdasų
kavinėje „Pas Gedą“. Įtarta, kad liberalų partijos nariams (Anykščių
mero Kęstučio Tubio sesers šeimai)
priklausanti kavinė Svėdasuose L.
Pakelčio rinkėjus maitina už dyką.
Tačiau šis įtarimas nepasitvirtino.
-ANYKŠTA

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
minima 56 tūkst. eurų suma. Tačiau
jis neturi išskirtinių sąlygų, gauna išmokas kaip ir kiti ūkininkai. O kaip
situaciją galiu komentuoti aš? Sūnus
turi atsisakyti išmokų, ar aš turiu išsižadėti sūnaus?“, – retoriškai klausė
A. Baura.
Kandidatas į Seimą tikino, kad ir
kitas jo sūnus, kuris užsiima gėlininkyste, ieško galimybių gauti ES
paramą šiltnamio statybai, tačiau
kol kas tokios nišos neranda. „Du iš
trijų mano vaikų liko Anykščiuose.
Dirba, kabinasi į gyvenimą. Ar būtų
geriau, jeigu jie emigruotų?“, – stebėjosi politikas.
-ANYKŠTA

„Anykšta“ TV

„ANYKŠTA“TV eteryje – pokalbiai apie
kultūrą ir renovaciją

Praėjusią savaitę portalo anyksta.lt redaktorius Robertas
ALEKSIEJŪNAS „ANYKŠTA“ TV kalbino du pašnekovus Anykščių kultūros centro renginių organizatorę, režisierę Jolantą Pupkienę bei UAB „Anykščių komunaliniis ūkis“ renovacijos
projektų vadovą Liną Pravilionį.

Anykščių kultūros centro
renginių organizatorė, režisierė Jolanta Pupkienė sako,
kad pats baisiausias dalykas
yra tada, kai menas žmogui
atnešamas prie stalo.
Lietuvos nacionalinio kultūros
centro organizuojamame konkurse „Šimtakojis“ įvertintos
Troškūnų teatro studijos „Mes“
vadovė J. Pupkienė kalbėjo ne
tik apie teatrą, bet papasakojo

Pasak UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ renovacijos
projektų vadovo Lino Pravilionio, didžiausia renovacijos
problema – skeptiškai jos atžvilgiu nusiteikę gyventojai.
ir apie artėjantį festivalį „Troškimai“, kuris birželį vėl pakvies
į Troškūnus. Pašnekovė atskleidė, kad festivalyje koncertuoti
pakviesta viena populiariausių ir
garsiausių Lietuvos grupių „Le-

mon Joy“.
„Vaidotas yra geras buvęs mano
teatro mokinys, pavyzdingas, puikus žmogus. Ką jis dabar daro, aš
ne visai jo veiklai pritariu“, - apie
skandalais pagarsėjusį buvusį savo
auklėtinį Vaidotą Grincevičių, kuris
savo karjerą pradėjo teatro studijoje „Mes“, „ANYKŠTA“ TV sakė J.
Pupkienė.
Tuo tarpu UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ renovacijos projektų vadovas L.Pravilionis papasakojo apie tai, kaip Anykščiuose
vyksta daugiabučių renovacija.
„Reikia žiūrėt ne tik į šią dieną,
bet ir į ateitį. Aišku, pensininkui
didžiausia problema, būkim biedni, bet teisingi, yra pinigai. Be jų
niekas nevyksta. Todėl ir susidaro
tokia nuomonė, kad renovacija
– tai akmuo ant kaklo. Tačiau renovacija sukuria tokį įvaizdį, kad
miestas tvarkosi ir dėl to maloniau
ne tik patiems gyventojams, bet ir
atvykstantiems turistams“, - kalbėjo L. Pravilionis.

Visus interviu galite pamatyti apsilankę portale www.anyksta.lt

spektras
Mokslas. Lietuvoje turėtų veikti
du tarptautinio lygio ir du technologijų universitetai, nutarė premjero Sauliaus Skvernelio sudaryta
darbo grupė. Siūloma palikti Vilniaus universitetą (VU) bei kurti
naują Kauno universitetą – šios
aukštosios mokyklos matomos
kaip tarptautinio lygio universitetai. Prie VU siūloma jungti Mykolo Romerio ir Lietuvos edukologijos universitetus, VU dalimi
taptų Šiaulių universitetas. Kaune
plačios aprėpties universitetas
būtų kuriamas sujungiant Kauno
technologijos universitetą, Vytauto
Didžiojo universitetą, Aleksandro
Stulginskio bei Lietuvos sporto
universitetą.
Ragina. Prezidentūra ragina nesieti diskusijų dėl įstatymo galią
turinčių Darbo kodekso nuostatų
su tokios galios neturinčiais susitarimais tarp Vyriausybės, darbdavių
ir profsąjungų dėl algų didinimo,
kuriuos vadina spekuliaciniais.
Prezidentės vyriausiasis patarėjas
vidaus politikai Mindaugas Lingė
antradienį interviu „Žinių radijui“
sakė, kad tokio tipo susitarimai yra
„nepagauto žvėries dalybos“. „Kai
kurie ekonominiai procesai vyksta natūraliai ir komisija sako, kad
algų augimas vienaip ar kitaip nusimato šiek tiek didesnis, ir dabar
čia jaučiama spekuliacinių nuotaikų, kada kalbama apie tokius susitarimus, kuriuos bandoma sugretinti su Darbo kodeksu. Norėtume
netapatinti šitų dalykų, ir turėtume
kalbėti apie tai, kas yra konkretu,
svarbu ir kas yra išdėstyta dokumentų projektuose , o ne apie mistinius kažkokius susitarimus, kurie
nežinia kas, tarp ko tai sudarytų,
ir apskritai būtų truputį žmonių
apgaudinėjimas, kad tai veiktų“, sakė M. Lingė. Kalbėdamas apie
Darbo kodeksą Prezidentūros atstovas teigė, kad svarbiausia išlaikyti balansą tarp darbdavių ir darbuotojų interesų.
Siūlo. Naujasis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas
Gintautas Paluckas siūlo visam
laikui nustatyti lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą
centralizuotam šilumos tiekimui.
„Mes ją vadinam lengvata ir periodiškai vis pratęsiam, bet toks lengvatinis PVM tarifas šildymui galėtų būti nustatytas visam laikui“,
- antradienį paskelbtame interviu
„Verslo žinioms“ sakė G.Paluckas.
Šiuo metu įstatyme numatyta, kad
lengvatinis 9 proc. PVM tarifas šildymui nustos galioti birželio 1 dieną ir nuo šios datos bus taikomas
įprastas 21 proc. mokesčio dydis.
Aiškinasi. Sostinės policija
aiškinasi, ar techniniame eismo
įvykyje, kuriame buvo apgadintas
automobilis, galėjo dalyvauti ir iš
įvykio vietos pasišalinti Seimo narys Petras Gražulis. „Yra fiksuotas
eismo įvykis, tuo metu liudytojai
nurodė, kad galbūt vairavo Seimo narys. (...) Nes kai pareigūnai
atvyko, jau įvykio vietoje nerado
to automobilio“, – sakė Vilniaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyresnysis specialistas
Tomas Bražėnas. Techninis eismo
įvykis Gynėjų gatvėje užfiksuotas
apie 11 valandą. Pranešėjas kreipėsi į policiją ir nurodė, kad jo „Opel“
automobilį kliudė ir apgadino juodos spalvos „Lexus“. Pasak liudytojo, šį automobilį vairavo Seimo
narys P.Gražulis.
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spektras

Partija. Darbo partijos įkūrėjas
Viktoras Uspaskichas prognozuoja
liūdną jos ateitį, tačiau gelbėti neketina. Europarlamentaras turi visai
kitų planų - Lietuvos gelbėjimo. Su
buvusiais bendražygiais iš Darbo
partijos Kaune praėjusią savaitę susitikęs V. Uspaskichas pasiūlė jiems
burtis į naują organizaciją „Už sveiką ir vieningą Europą“, kuriai pats
žada vadovauti. Psichologijoje save
atradęs milijonierius tikino, kad
naujasis judėjimas nebus politinis,
nedalyvaus nei nacionaliniuose, nei
vietos rinkimuose.
Radiniai. Nuleidus Eketės (Laukžemių) tvenkinio vandenį iš jo buvo
traukiamos trofėjinės žuvys, atrasta
gausybė įvairių daiktų, motoroleris,
net žmogaus palaikai. Keliautojų
klubo „Istorijos sekliai“ nariai atvėrė
dar vieną tvenkinio paslaptį - jo viduryje atrado vieno seniausių Klaipėdos apylinkėse vandens malūno
likučius. Klaipėdoje kuriamo keliautojų klubo „Istorijos sekliai“ vadovas
Steponas Dabulskis ir jo žmona Lina
atkreipė dėmesį į akmenų sangrūdą
bei pylimą nusausinto tvenkinio viduryje.
Žūtys. Praėjusį savaitgalį dviem
motociklininkų bendruomenės nariams kelionės baigėsi tragiškai.
Avarijos, kuriose žuvo du motociklininkai, įvyko Joniškio rajone ir Vilniuje. Praėjusiais metais šalyje žuvo
10 motociklų vairuotojų ir 1 keleivis. Net 98 eismo įvykių kaltininkais
tapo motociklininkai, tose avarijose
žuvo 5 žmonės, o 98 buvo sužeisti.
Televizija. Savaitgalį nuo nusikaltėlių nukentėjo LNK televizijos
būstinė, įsikūrusi pačiame Klaipėdos
centre. Šeštadienį, 13.45 val., uostamiesčio policijai pranešta, kad buvo
įsibrauta į Liepų gatvėje esančias
televizijos nuomojamas patalpas.
Nežinomi asmenys išdaužė durų
stiklą, viduje išvartė daiktus. Televizijos nuomojamos patalpos nėra
pažymėtos jokiu užrašu, tad nežinia,
ar įsibrovėliai norėjo kažką vertingo
pavogti, ar tai tebuvo chuliganiškas
išpuolis. Iš biuro niekas nedingo, bet
jis buvo gerokai nusiaubtas.
Teismas. Vyriausybė nusprendė
kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad
jis išaiškintų, ar yra pagrindo skirti
nemokamą būstą prezidento našlei
verslininkei Kristinai Brazauskienei.
Vyriausybės pasitarime pritarta, kad
būtų kreiptasi į Konstitucinį Teismą“, - BNS ketvirtadienį sakė premjero atstovas spaudai Tomas Beržinskas. Vyriausybė Konstitucinio
Teismo ketina klausti, ar prezidento
sutuoktinio teisė į nemokamą būstą
po šalies vadovo mirties nėra „konstituciškai nepagrįsta privilegija“.
Ekstremistai. Rusijos Kaliningrado srityje Federalinė saugumo
tarnyba (FSB) suėmė 12 asmenų,
įtariamų ryšiais su islamo ekstremistų grupuote, pranešė naujienų
agentūros.Anksčiau trečiadienį FSB
paskelbė Rusijos Tolimųjų Rytų regione suėmusi du įtariamus kitos radikalių islamistų grupuotės šalininkus, esą planavusius įvykdyti teroro
išpuolį. Kaip nurodo agentūra, Kaliningrado srityje suimti 12 asmenų,
kaip įtariama, verbavusių žmones į
Rusijoje uždraustą grupuotę „Islamo
džihadas – Jamaat Mujahedeen“. Žiniasklaidos pranešimuose sakoma,
kad šie žmonės yra kilę iš Centrinės
Azijos šalių ir kad jos lyderis – 32
metų vyras.
Parengta pagal BNS
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Artimųjų kapus papuošti reikia, Mano palaikus
gali išbarstyti
tačiau lenktynėms ten ne vieta Kuršių Nerijoje
Šį sekmadienį minėsime Motinos dieną. Vieni su gražiausių gėlių
puokštėmis skubės į savo vaikystės namus, kad dar ir dar kartą mamai padėkotų už gyvybę, už plačiai į pasaulį atvertas duris.
Kiti – taip pat su puokštelėmis gėlių suklups prie smėlio kauburėlio ir, degdami žvakę, vilsis, kad jos, pačios brangiausios, ne laiku
išėjusios, bent akies krašteliu seka mūsų gyvenimus ir juos laimina.
Kapinės jau dabar skęsta dirbtinių ir tikrų gėlių jūroje, jau žiba
žvakutės, o artimieji lyg tos vargo bitelės lenktyniauja ant kieno kapelio bus mažiau šakelių.
„Anykšta“ domėjosi, kaip skoningai, stilingai papuošti artimųjų
amžinojo poilsio vietas.

Ant kapų pilamas
įvairiaspalvis
smėlis - beskonybė

Eugenija SUDEIKIENĖ, Anykščių gėlių salono „Lanka“ floristė ir
savininkė:
- Kol tokie orai, patariu sodinti našlaites – tai labai gera gėlė, nes ji nebijo šalnų. Jeigu dar bus minusas lauke,
tai visos kitos gėlės tikrai nušals.
Man ant kapavietės nepatinka išpilti akmenukai, dabar tai jau labai
susiniveliavo – vienodi paminklai,
paberta skirtingų atspalvių akmenukų, koks spygliuotis ir šiek tiek gėlyčių.
Man visada gražiau kiliminiai augalai, o jų yra labai įvairių – ir sausoms vietoms, ir drėgnoms. Labai
geras sprendimas – išauginti kadagio
kilimą, yra keletas veislių, kurios
duos penkiolikos centimetrų žalią
kilimą, nepradygs jokia piktžolė, bus
visą laiką žalia ir gražu, ir lapai lengvai nusigrėbia, nereikia nei purenti,
nieko. Ir tada viduryje pasodinti ke-

savaitgalio diskusija

letą gėlių – svogūninės gražu, žydrės,
tik jas reikėtų sodinti rudenį arba
dabar, jų būna vazonėliuose, bet jau
truputį per vėlu.
Dar matyčiau vieną klaidą – ant
kapų pilamą įvairių spalvų smėlį.
Kapavietę galima sutvarkyti labai
paprastai ir skoningai – pasodinti kelis (priklausomai nuo kapavietės dydžio) kadagius per visą plotą ir jie susilies. Jų aukščio nereikia reguliuoti.
Ir tada palikti mažytę vietą gėlytėms
pasodinti.
Kadagys – ilgaamžis, 20-30 metų
tikrai „gyvens“.
Man negražu žiūrėti į rėkiančių
spalvų dirbtines gėles ant kapų, man
norisi ramybės, kapinėse man patinka
ir medžiai...
O kalbant apie pinigus, subtiliai,
gražiai sutvarkyti kapavietę 100 eurų
tikrai užteks.

Kapų puošimas
atspindi pagarbą
mūsų
gimdytojams
Dr. Nerijus VYŠNIAUSKAS,
Kurklių, Kavarsko, Užunvėžio parapijų klebonas:
- Kapai pirmiausiai išreiškia mūsų
tikėjimą – jeigu mes matome ant
kapų kryžius, paminklus, ant kurių
yra kryžiai - jie simbolizuoja prisikė-

Portalo anyksta.lt skaitytojai – apie Lietuvos
narystę Europos Sąjungoje

Gegužės 1-ąją minėjome Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą
dieną. Šios sąjungos nare mūsų šalis tapo 2004 metais. Europos Sąjunga – tai Europos šalių sąjunga, į kurią susibūrusios šalys siekia
kartu palaikyti taiką ir gerovę. Ką prarado ir gavo per šį laikotarpį
Lietuva ir Anykščiai? Kaip manote, kaip šiandien būtų susiklostęs
šalies gyvenimas, jei nebūtume Europos Sąjungos nare? Ar protingai pasinaudojome Europos Sąjungos finansine parama?
@ R. Gižinskas: „ES labai gera
idėja protingiems ir sąžiningiems
valstybių vadovams. Ar Lietuva
turėjo protingus ,per 27 Nepriklausomybės metus protingus ir sąžiningus Seimus, bei Prazidentus - šito aš
nežinau [rinkome mes-Tauta]. Deja,
europinė statistika - labai prasta.Beje,
rinkimai prasideda vietose, bendruomenėse.“
@ Taigi: „Manote, kad būtų davę
pinigus, jeigu tie pinigai būtų ėję
naudingai - pramonės ir žemės ūkio
vystymui. Tam ir davė pinigus, nes
žinojo, kad jie bus iššvaistyti. Vakarams nereikia konkurentų, jiems reikia rinkų, kad jų prekes pirktų.”
@ Na...: „Nereikia galvoti, kad ES
kvaila, reikalauja kokių idiotizmų,
įveda sveiku protu nesuvokiamus

limo viltį ir kapų puošimas yra tautos
tradicijos dalis, kultūros dalis. Lenkijoje kiekvieną vakarą ant kiekvieno
kapo dega daugybė žvakių – koks yra
gyvas mirusiųjų kultas.
Mes, kai pagerbiame mirusiuosius,
nėra blogai. Visame pasaulyje kapai
yra puošiami – lengviausia apsileisti
ir nieko nedaryti. Saikingai, kultūringai kapai puošiami visame pasaulyje:
Lietuvoje, Lenkijoje, Italijoje, Ispanijoje, JAV, Kanadoje. Lengviausia yra
pasėti žolę ir nieko nedaryti, Aišku,
kas per daug, tas nesveika, daželių
ant kapinių gal nereikėtų daryti...
Pavyzdžiui, Romoje, Campo Verano kapinėse, yra dviejų aukštų
namui prilygstantis kolumbariumas,
kur tik su trikampėmis kopėčiomis
ant ratukų galima pasiekti artimojo
kriptą, ten paruošta vieta tik vienai
gėlytei įmerkti – tai tikrai saikingumo, subtilumo pavyzdys.
Jeigu mes pažvelgsim istoriškai
– ant ko pastatytas Kauno senamiestis? Ant kapinių... Ramybės, Šančių
parkai – taip pat yra ant kapinių...
Natūralu, kad po 300 metų plečiantis miestams kapinės užleidžia vietą
urbanizacijai.
Prieš Motinos dieną raginčiau visus papuošti kapelius, uždegti žvakę,
sugrėbti nukritusius lapus... kartais
keliamas klausimas, ar jiems viso to
reikia, ar jie tai mano, bet mirusiems
svarbi mūsų malda, išorė, aišku, nieko neduos.
Kapų puošimas atspindi mūsų tikėjimą amžinuoju gyvenimu, atspindi
pagarbą mūsų gimdytojų palaikams.
Ir malda prie sutvarkyto kapelio ji
bus visai kitokia, juk ir sutvarkytoje,
švarioje bažnyčioje melstis patogiau.

Kęstutis INDRIŪNAS, buvęs
Anykščių rajono mero patarėjas,
dabar UAB „Gečia“ vadovas, architektas:
- Ačiū Dievui, dar turiu gyvą
mamą, tėvelis jau atgulęs amžinojo
poilsio. Mūsų kapinės – su dirbtinėmis gėlėmis, didžiuliais paminklais
- man atrodo blogai. Aišku, tokios
tradicijos, bet skonio mažoka.
Man priimtiniausias variantas yra
kolumbariumai. Juk dabar viskas
keičiasi – žmonės emigruoja ištisomis šeimomis, seni žmonės lieka
vieni. Tad tas kapų lankymas tampa
tarsi prievolė, todėl nekeista, kad
visą kapavietę užkloja granitu, atmenukais palikdami mažytį plotą gėlytei pasodinti – jeigu grįžę iš užsienių
ras laiko aplankyti kapus. Sutikim,
gal ir skaudu, bet keičiasi laikai, keičiasi ir tradicijos, papročiai.
Aš nematau nieko blogo ir tame,
kai mirusiojo pelenus išpila į jūrą.
Žmogų prisimenam ne tik atėję prie
kapo, žmogų prisimename mintyse.
Jeigu mano pelenus išpiltų į Kuršių Nerija, kur kažkada buriavau,
tai man tikrai tiktų.
Išskirtinis atvejis - Anykščiuose
a.a. Vyteliui ir Galinai Germanavičiams prie Anykščių kultūros centro stovintis monumentas „Suolelis“. Abu režisieriai ilsisi Viešintų
kapinėse, bet man kur kas maloniau
nuėjus atsisėsti ant to suolelio, prisiminti mylėtus draugus, uždegti
jiems po žvakelę, o ne važiuoti prie
jų kapo į Viešintas.
Dar galvoju, jog būtų labai gražu Anykščiuose įamžinti mokytojo,
poligloto Jono Juknevičiaus atminimą, prie to galėtų prisidėti ir Anykščių pedagogų bendruomenė...
-ANYKŠTA

reikalavimus ir t.t. Dėmesį atkreipčiau į mūsų politikus. Įtariu, kad čia
jie sugeba taip direktyvas susireguliuoti, kad po to net staugti norisi
prisiminus sovietmetį, kokie tada buvom laisvi.”
@ Taigi: „Ką gali pasakyti eilinis
Lietuvos pilietis, ką Lietuvai davė
narystė Europos Sąjungoje? Žinoma, kad tas, kuris gavo spalvotų
popierėlių, kurių pati Lietuva savo
spaustuvėje negali atsispausdinti,
turi imti iš Europos Centrinio banko
spaustuvės, nes yra Vakarų kolonija,
sakys, kad Europos Sąjunga davė.
Likusieji piliečiai, kurie tų popierėlių
negavo, kurie gavo nebent tik kruopų, kuriems pinigus reikia užsidirbti,
kaip ir prieš stojimą į ES, sakys, kad
nieko nedavė.

Norint pasakyti ar buvo naudinga,
ar ne, turi būti atlikti detalūs skaičiavimai ir jie turi būti pradėti nuo
pat nepriklausomybės atstatymo,
nes nuo tada ir prasidėjo Lietuvos
rengimas stojimui į ES. Norint, kad
valstybės gyventojai pasisakytų už
stojimą į ES, reikėjo nuskurdinti Lietuvos valstybę ir jos gyventojus, įpratinti prie skolinimosi, nes, jeigu nuo
1990 m. Lietuvoje būtų šeimininkiškai tvarkęsi, valstybė ir jos žmonės
turtėję, tai 2003 metais rinkėjai būtų
pasakę: o kam mums ta sąjunga reikalinga, kad vos tik iš vienos sąjungos išėję jungtumėmės į kitą sąjungą,
mes puikiai ir taip tvarkomės. Tie
skaičiavimai turėtų apimti ne tik materialinius praradimus, bet ir žmogiškuosius praradimus. Neabejoju, kad
galutiniai skaičiai parodytų, kad Lietuva ne gavo iš ES, bet davė Europos
Sąjungai, tai yra patyrė nuostolių.
Lietuva vien dėl to, kad jai duotų,

dėl nemokamo sūrio pelėkautuose
parsidavusi ir pardavusi savo nepriklausomybę, kurios tiek ilgai siekė,
parodė, kad yra arba neįgali – tiek
protiškai, tiek fizikai, arba savigarbos
ir orumo neturinti. Visai kitoks likimas būtų, jeigu Lietuvoje būtų atsiradę neparsiduodantys, išmintingi politiniai lyderiai, jeigu gyventojai būtų
buvę protingesni, šiandien galbūt turėtume Lietuvą, kuri būtų priartėjusi
prie žadėto Švedijos gyvenimo lygio,
o svarbiausia būtų nepriklausoma
valstybė, turėtų savo nepriklausomą
politiką, finansinę sistemą, kuri savo
išmintinga politika galėtų laviruoti
tarp Vakarų ir Rytų.”
@ Cirkas: „tokia laisva, kad be
Briuselio laiko pasukti negalima?
Jankių poligonas tapome?”
-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta, -red.
past.)

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Mero ataskaitą aptemdė replikos apie
nevykusias pilies statybas
(Atkelta iš 1 p.)
„Neslėpsiu, šitą dalyką teko
spręsti pačiomis pirmomis dienomis. Akivaizdu, kad rangovas
to dalyko daryti buvo nepajėgus.
Sausio 23 dieną, paskutinę sutarties dieną, turėjo darbus padaryti,
bet akivaizdu, kad jų nepadarė.
Sutartis laikoma nebegaliojančia
ir buvo pirminis pažadas gegužės
2 dienai sutvarkyti piliakalnį, išsisukti pamatus. Buvom išsikvietę, kalbėjome praėjusią savaitę,
jis apeliavo, kad prastas oras,
tai sutarėm, kad iki gegužės 26
dienos sutvarkys visą piliakalnį“, - apie susitarimus su buvusia
medinės pilies statybų laimėtoja
„Povilo Gurklio firma“ pasakojo
A. Gališanka.
Rajono Tarybos narys Dainius
Žiogelis merui K.Tubiui taip pat
priminė nesenus įvykius, kai darbą paliko buvusi jo komanda.
„Darbas vyksta sklandžiai.
Su nauja komanda paprasčiau ir

lengviau dirbti“, - pernelyg nesigilindamas į praėjusius įvykius
aiškino K. Tubis.
Tuo tarpu rajono Tarybos nariui, liberalui Lukui Pakelčiui
užkliuvo, kad mero ataskaitoje
labai daug gramatinių klaidų.
Už mero K. Tubio veiklos ataskaitą balsavo 15 rajono Tarybos
narių, prieš balsavusiųjų nebuvo,
septyni Tarybos nariai susilaikė.
Beje, pats meras K. Tubis balsavime nedalyvavo.
Bandė nuslėpti Kontrolės
ir audito tarnybos trūkumus
Šiame rajono Tarybos posėdyje pristatyta visa eilė biudžetinių
įstaigų bei savivaldybei pavaldžių
bendrovių ataskaitų, tačiau nė viena jų nesulaukė tiek politikų dėmesio, kaip savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ataskaita.
Rajono Tarybos narys D.
Žiogelis sakė išsiaiškinęs, kad
Kontrolės ir audito tarnybą pra-

ėjusiais metais vertino Valstybės
kontrolė.
„Įvertinta trečiu lygiu, kuris
yra tarp tų prastųjų“, - kalbėjo D.
Žiogelis, besipiktindamas, kad
Kontrolės komitetas, kuriam jis
vadovauja, yra „niekas“, nes su
kovo mėnesį pateiktomis įvertinimo išvadomis komiteto niekas
nesupažindino.
D. Žiogelis Valstybės kontrolės
išvadoje pasakojo apie savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybą
sužinojęs įdomių dalykų.
„Auditai atliekami su dideliais
trūkumais, planavimo nėra, veiklos auditai neplanuojami. Čia
yra Valstybės kontrolės išvados.
Ar nebuvo paskubėta su įvertinimais „labai gerai“, su pareigybių
sukūrimu, dar geriau apmokamų
pareigybių ir turbūt perkėlimu į
šitas pareigybes? Nežinau, kaip
komisija gali praėjusių metų darbą vertinti „labai gerai“, jeigu parašyta, kad auditai atliekami „su
reikšmingais trūkumais“, - mero

K. Tubio teiravosi D. Žiogelis.
Meras K. Tubis aiškino, kad
kontrolieriaus A.J. Lakačausko
vertinimas vyko praėjusių metų
vasario mėnesį.
„Mes Valstybės kontrolės išvadą gavome kovo mėnesį. Dabar
neatsimenu, kokią rezoliuciją
užrašiau, bet ateityje pripažįstu,
kad apie visus šiuos dalykus reikia rašyti ir jums, Dainiau, kaip
komiteto pirmininkui“, - savo
klaidas bendradarbiaujant su savivaldybės komitetų pirmininkais
pripažino K. Tubis.
Sulaukęs D. Žiogelio „akmenų
į daržą“, savo žodį apie Kontrolės
ir audito tarnybos darbą išsakė ir
kontrolierius A.J. Lakačauskas.
„Ten ne visai taip parašyta, kaip
sakote. Auditai, kurie yra atlikti,
surinkti visi įrodymai. Ir tik dėl
planavimo, visų jų reikalavimų,
dėl tarptautinių standartų kai kurių ten nereikšmingų pažeidimų.
Dėl to taip parašyta, o ne dėl to,
kad mes čia jau visai blogai dir-

bame“, - teisinosi kontrolierius
A.J. Lakačauskas.
Koją didesniam atlyginimui
pakišo per didelis
iniciatyvumas
Rajono Tarybos posėdis vyko
tądien, kai buvo minima Medicinos darbuotojų diena.
Simboliška, kad tokią dieną
politikai parodė savotišką dėmesį Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorei
Zitai Neniškienei bei Anykščių
ligoninės vyr. gydytojui Daliui
Vaiginui. Abiem nustatytas 40
proc. mėnesinės algos kintamosios dalies dydis, nors sprendimo
projekte buvo siūlomas 30 proc.
dydis.
Deja, bet Anykščių psichikos
sveikatos centro direktoriui Audroniui Gustui rajono Tarybos
nariai dosnesni būti negalėjo,
nes įstaigos finansinis rezultatas
buvo neigiamas.
A. Gusto iniciatyva už sutaupytas įstaigos lėšas šalia Anykščių psichikos sveikatos centro
atnaujinta automobilių stovėjimo
aikštelė, dėl ko ir susidarė neigiamas rezultatas, o tai jam ir pakišo
koją gauti didesnį atlyginimo koeficientą.

Žinomi anykštėnai rinkimuose palaikys geriausią
kandidatą – ANTANĄ BAURĄ
Sekmadienį Seimo nario rinkimuose Anykščių-Panevėžio apygardoje susirungs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas
anykštėnas, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas, buvęs dviejų kadencijų Seimo narys
Antanas Baura ir žurnalistas, Lietuvos centro partijos atstovas
Kristupas Krivickas.
Daugelis anykštėnų jau apsisprendė, ką palaikys rinkimuose,
tarp tokių ir žinomi mūsų rajone žmonės, kurie Antaną Baurą
laiko vertu ir trečios kadencijos Seime.
Vieni A. Baurą pažįsta kaip valdininką, kiti – kaip žemės ūkio
specialistą, treti – kaip buvusį Seimo narį, tačiau visiems kalbėjusiems A. Baura imponuoja kaip darbšti, solidi, nuoširdi ir teisinga asmenybė.

Antanas Baura
– nepaprastas
paprastume

Kęstutis RAINYS, agrarinių
mokslų daktaras, Elmininkų
bandymų stoties direktorius:
- Apie Antaną Baurą, kaip
žmogų, kaip kolegą, turiu pačią
geriausią nuomonę. Abibūdinti
jį galėčiau poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiais: „Juk mūsų
visas gyvenimas nepaprastas
paprastume...“ ir šis žmogus yra

nepaprastas paprastume. Man atrodo, jog tai viską pasako. Aš A.
Baurą pažįstu beveik 35 metus,
tad, manau, šie svarūs mūsų klasiko žodžiai labiausiai ir tinka
nusakyti jo asmenybę.
O apie politiką nenoriu kalbėti, esu apolitiškas žmogus. Pasakysiu tik tiek: šioje situacijoje,
kokią mes turime dabar, geriausiai bus, jeigu į Seimą išeis A.
Baura.

Jei ko nežino,
kreipiasi į
specialistus, o
ne pučia muilo
burbulus
Daiva GASIŪNIENĖ, buvusi
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos Architektūros
ir urbanistikos skyriaus vedėja, dabar einanti Panevėžio
miesto savivaldybės Teritorijų planavimo ir Architektūros
skyriaus vedėjos pareigas:
- Su A. Baura aš dirbau įvai-

riais pjūviais – ir kai jis buvo
administracijos vadovas, ir jam
būnant skyriaus vedėju ir labai
daug dirbau, kai jis buvo Seimo
narys.
Aš ir dabar esu įsitikinusi, kad
Anykščiai daug kažko neturėtų,
jeigu jis nebūtų buvęs Seime. Iki
praeito finansavimo laikmečio
labai daug projektų buvo konkursinių, labai daug projektų buvo,
kurie nenugulė stalčiuje, reikėjo
įrodyti, reikėjo daug kur dirbti
Kultūros ministerijoje, Ūkio ministerijoje, su įvairių sričių specialistais, kad patikėtų Anykščių
perspektyva. A. Baura tai darė
kuo nuoširdžiausiai, nedaug tokių žmonių, kurie ir be atlygio,
tik iš idėjos dirbtų. Manau, tokie
geri rezultatai ir buvo pasiekti
dėl to, kad niekada nebuvo asmeninio suinteresuotumo.
A. Baura visada pasitikėjo specialistų nuomone, jei pats kažko
giliai nesuprato, jis nekalbėdavo
tuščiai, kviesdavosi vienos ar
kitos srities specialistus, diskutuodavo su jais, o svarbiausia –
gerbdavo jų nuomonę.
Manau, kad A. Baura – vienas
iš nedaugelio Seimo narių, kuris
nuoširdžiai, o ne dėl to, kad vėl
būtų perrinktas, dirbo savo rajono labui.

Neturiu nė vieno slogaus prisiminimo, susijusio su A. Bauros
veikla ar pačia asmenybe.
Dar viena svarbi savybė, kurią
turi A. Baura, jis nepolitikuoja, o
dirba. Ir nesideda visažiniu, o tai
labai daug sako apie asmenybę.
Galiu kalbėti kaip architektė
– galbūt kažkokie mano sprendimai, siūlymai jam, kaip žmogui,
ir ne visai prie širdies būdavo,
jis gal padarytų kažkaip kitaip,
A. Baura net veido išraiška neparodydavo, kad kažkas galbūt
ne taip – jis tiesiog pasitikėdavo
specialistų nuomone, išvadomis,
siūlymais.
Man imponuoja jo šiltumas,
žmogiškumas, sugebėjimas prie
kiekvieno prieiti.
Anksčiau aš mėgdavau sakyti,
kad kiekvienas turėtų pabūti Seimo nariu, kad įgautų tokį supratimą, kokį turi A. Baura.
Jis puikiai išmano Anykščių
rajono problemas – nuo pačios
smulkiausios, kaip, pavyzdžiui,
kokios nors duobės užtaisymo
klausimo iki politinės strategijos
klausimo.
Aš nemanau, kad A. Baurai reikia tapti Seimo nariu, tai
mums, anykštėnams, reikia, kad
jis būtų Seime.

Antanas Baura
– profesionalus
politikas
Raimondas BALSYS, ūkininkas, Surdegio bendruomenės pirmininkas:
- Antanas Baura – labai geranoriškas, paprastai bendraujantis, darbštus, visada besistengiantis padėti žmogus. Manau,
kad labai svarbu, jog šis kandidatas yra jau buvęs Seime, tu-

rintis įvairios patirties, žinantis,
kaip bendrauti su įvairaus rango,
įvairių sričių politikais, valdininkais, visuomenės atstovais.
Tai nėra emocionalus žmogus,
bet kokioje situacijoje jis sugeba
išlikti ramus, mandagus, profesionalus, nesisvaido neapgalvotais
pažadais.
Vienareikšmiškai manau, kad
reikia palaikyti tik anykštėną,
nes jis puikiai žino rajono problemas, taip pat stipriąsias puses,
strategijas, kaip dirbti ateityje.
Kokiose pareigose jis bebūtų, jis
sugeba padėti rajonui.
Iš A. Bauros oponento lūpų
rinkiminėje agitacijoje nuskambėjo, jog tai lyg ir per senas politikai žmogus.
Atsiprašau, bet man tai nepriimtina, A. Bauros patirtis Seime
– kaip tik didžiulis pliusas jo
tolimesniems darbams. Kalbant
apie jaunystę – šiame etape jauno anykštėno kandidato neturim,
tad aš balsuosiu tik už Antaną
Baurą, manau, taip darys ir kiti
tikri anykštėnai.

Politinė reklama. Apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos.
Užsak. Nr. 545
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Pavasaris Šovenių kaime:
traktoriumi ir kastuvu

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Septynetą kilometrų nuo seniūnijos centro Kavarsko nutolę
Šoveniai šiais laikais yra visai nemažas kaimas, nes gyvenamąją
vietą deklaruoja per 100 gyventojų.
Yra keletas stambesnių ūkininkų, kiti verčiasi iš kelių hektarėlių, dar laiko vieną kitą karvę. Pavasarį kaime - pats darbymetis,
kruta visi, kas galingą traktorių pasikinkęs, o kas, nors ir devinton dešimtin įkopęs, su kastuvu...

Stepas Stankevičius prieš savo gimtadienį spėjo apsėti laukus.

Elenos Skorulskienės dienos bėga tarp gėlių ir nesibaigiančių
darbų.
Laukus apsėjo, kol nelijo
Prieš gerą savaitę septyniasdešimtmetį atšventusio iš pažiūros tvirto
vyro Stepo Stankevičiaus veide spindi
giedra šypsena. Mintyse - dar šventės
vaizdai, kai prieš gerą savaitę suvažiavo patys artimiausi, patys brangiausi,
sveikino, sveikatos ir ilgų gyvenimo
metų linkėjo. Prieš akis tarsi kino kadrai prabėgo metai. Gimęs ir užaugęs
tuose pačiuose Šoveniuose, žmonos
svetur neieškojo – apsivedė su kitame
kaimo gale užaugusia Janina, agronomijos mokslus baigusia. Užaugino
Remigijų, besidarbuojantį Ukmergėje prie elektros tinklų, Kęstutį, kuris
užsiliko gimtinėje, ir jau dvi žvitrias
anūkytes dovanojusią Vilniuje gyvenančią Liną.
Prieš gimtadienį J. ir S. Stankevičiai spėjo ir būtiniausius pavasario
darbus nudirbti - išdirbo žemę, kai
tik pradžiūvo laukai, kvietrugius, žirnius spėjo pasėti, liko pasėti tik šiek
tiek miežių. „Ištaikiau momentą, kai
buvo pradžiūvę. Per tas kelias dienas stambesnių ūkių savininkai neką
tespėjo“, - mintijo S. Stankevičius,
pasidžiaugęs, kad darbuose kur buvę
nebuvę padeda sūnūs. Ūkininkai turi
visą jiems reikalingą žemės dirbimo
techniką. Jeigu kartais kokios pagalbos kreipiasi kaimynai, padeda ir
jiems. Nors tos žemelės tik 33 hektarai, tačiau šeima dar laiko ir gyvulių,
turi keletą avilių bičių, tad darbo ir
rūpestėlių niekada nestinga.
Laisvalaikio kaip ir nelieka. Kol
jaunesni buvo, bendruomenės renginiuose dalyvaudavo. „Pasenom, jau-

tautos balsas

čiamės nelabai ir reikalingi“, - nutęsė
J. Stankevičienė ir pastebėjo, kad kaime gyventi tikrai nenuobodu, jeigu
pats nesi apkiautęs.
„Vyras dirbo vairuotoju. Būdavo,
ištaikom laisvesnę dieną, susimetam
6–7 žmonės ir važiuojam, - prisiminė J. Stankevičienė. – Visą Lietuvą ir
dalį Latvijos išvažinėjom, daugybę
nuostabių vietų aplankėme“.
Aštuoniasdešimtmetė žemę
pasiruošia kastuvu
Aplink Elenos Skorulskienės gyvenamąjį namą žydi pavasarinės gėlės,
kurių pavadinimus ir ji pati ne visų

žino. Gėlės ir kambariuose - ant palangių, ant grindų, stalo. Visur gėlės.
Vienos - dideliais žaliais lapais ir baigiančios priaugti žmogaus ūgį, kitos
– spalvingais lapais ir pražydusios
mažyčiais žiedeliais, šias šeimininkė pravardžiavo dilgėlėm. Gausybė amarilių, tačiau nužydėjusių, su
užsilikusiu vos vienu kitu stambiu
žiedu. Vėlgi šeimininkė ne visų pavadinimus žino, net neprisimena, kokiu
būdu gėlės į jos namus atkeliavusios.
„Gal vaikai atvežė, gal iš kaimynių
parsinešiau“, - svarsto. Tačiau jos namuose gėlės tiesiog klesti.
E. Skurulskienė priduria, kad gėles
ne tik reikia mokėti prižiūrėti, joms
reikia ir meilės... Kai viena gėlė priaugo lubas, E. Skorulskienė ją padovanojo Taujėnų dvarui.
Kad moteris nebeatsimena kai kurių gėlių pavadinimų, stebėtis neverta. Ji praeitų metų pabaigoje atšventė
aštuoniasdešimtmetį. „Esu gimusi
spalio 7 dieną, tačiau dokumentuose
parašyta, kad gruodžio 28–ąją. Kada
krikštijo, tada ir užrašė gimimo dieną,“ - sakė E. Skorulskienė, pridūrusi, kad jubiliejinį gimtadienį šventė
spalio 7–ąją.
„Tėvai buvo bežemiai, o šeima
didelė, augome 4 seserys ir 3 broliai.
Tėvai dirbo žemę kaip pusininkai.
1949–aisiais gausi mūsų šeima per-

Gyventojus sukviečia į kaimą atvažiavusi autoparduotuvė

Autoriaus nuotr.

sikėlė į Šovenius. Dvarelio ponus
trėmė, tai ponia tėvui raktus padavė
ir sakė, kad gyvenkit, o jų žemė jau
buvo išdalinta, - prisiminė J. Skorulskienė. – Gyvenome ten 29 metus,
kol savo namą su vyru Jonu pasistatėme. Sunkus buvo gyvenimėlis. Dirbt
kolūkyje reikėjo daug ir sunkiai, o
ką temokėjo? Pamenu, nuo 14 metų
jau ėmiau javus iš po dalgio. Dieną
kolūkyje, o paskui iki išnaktų - savo
aruose. Reikėjo auginti vaikus, leisti
juos mokytis. Vyras daug metų dirbo melioracijoje, paskui - kolūkyje
santechniku. Geras buvo ir man, ir
vaikams, tačiau jau 13 metelių, kai jo
nebeturiu. Beje, kol apsivedėm, mes
15 metų draugavom“.
E. ir J. Skorulskiai užaugino sūnų
Antaną ir dukrą Danutę. Abu gyvena
ir dirba Ukmergėje. Netoli, tad vos ne
kas savaitgalį mamą aplanko, atveža
jai anūkus, kurių jau trys. Senolė ant

vandenys pradės alų vamzdynais
tiekti? O gražioje, artimiausioje
miestui Šlavėnų gyvenvietėje iš
viso nėra nei vandens, nei nuo-

tekų. Akmens amžius. Atvažiuojantiems turistams pasiūlome
atsivežti savo plastikinį butelį
vandens ir gamtinius reikalus

stalo išrikiavusi vaikų ir anūkų nuotraukas ir su pasididžiavimu taria, kad
tai jos šeima.
Ne pagal amžių gyvybinga, ir kaip
pati sako, dar stipri E. Skorulskienė
dar laiko karvutę, vištų ir daržą susikasa kastuvu, net mėšlą bulvėm kastuvu „užaria“. „Aviečių turime nuo
birželio iki spalio, užsiauginu agurkų,
svogūnų, burokėlių ir bulvių“, - vardijo senolė ir aprodė savo daržus.
Negalėjau patikėti, visa žemė sukasta kastuvu. Kur augo šešios vagos
bulvių, žemės ruožas apie 80 metrų
ilgio. Pamaniau, kad jam sukasti moteriai kelių savaičių prireikia. „Nieko
panašaus, sukasu per 2 – 3 dienas“,
- šypsojosi senolė. – Viskas savo obuoliai, uogos, daržovės. Ir man, ir
vaikams užtenka. Pernai priskyniau
300 kg raudonųjų serbentų, tai kaimynė paštininkė, ačiū jai, padėjo į
supirkimo punktą jas nuvežti“.

Šovenių panos kolūkinėje Budrių fermoje (iš kairės) Lionė Krasauskaitė, Ona Kajetaitė, Elena Latanauskaitė – Skorulskienė,
Stasė Liubkevičiūtė.
Asmeninio albumo nuotr.

Vienur vietoje vandens – alų primenantis
skystis, kitur jo – visai nėra

Anykščių seniūnijos Senujų
Elmininkų kaime gyventojams iš
vandens čiaupų bėga ne vanduo,
bet alaus spalvos skystis. Gal

Amariliai jau nužydėjo, tačiau šis žiedas dar užsiliko.

atlikti natūraliai gamtoje - ant
pievutės už krūmo.
Vandens vartotojai

Savo nuomonę išsakykite
paskambinę į „Anykštą“
(8-381) 5-82-46.
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O genys ne taip jau ir
margas…

Leonas ALESIONKA
„Genys margas - pasaulis dar
margesnis”- sako beveik visų šalių, kuriose tas genys vaikus veda
ir ąžuolus „kerta”, patarlės. Medžiotojas esu, genį savo akimis
mačiau. O štai pasaulis, kaip čia
pasakius. Kartais žiūri, klausai ir
stebiesi, kaip mes, žmonės, tautos,
valstybės, esame panašūs. Reikia
įrodymų? Prašau. Korupcija! Kokią tik pasaulio valstybę bepaimsi,
šitas nusikalstamas reiškinys yra ir
niekaip nesunaikinamas, nors su
juo visur kovojama. Arba „kovojama“. Kiek laikraščių išlaikė savo
prenumeratorius apie korupciją
rašydami, kiek televizijų išsikėlė
reitingus apie tai rodydamos, kiek
politikų, žadėdami, kad vos tik jie
pateks į Seimą (Stortingą, Dūmą,
Senatą, Parlamentą...), tuoj pat tą
korupciją sunaikins arba bent jau
pažabos (Prisijaukins, pasibalnos
ir į valdžios aukštybes jos!). Vienas
iš tokių „antikorupcinių TV riterių“
Anykščiuose bando sužavėti rinkėjus ir pakliūti į Seimą. Per 26 Nepriklausomybės metus tokių „erelių“
tiek prisiklausiau ir prisižiūrėjau,
kad mane net pykina. Bijome juos
pasiųsti velniop? Nėra Lietuvos
aukštojoje valdžioje drąsių asmenybių, kurios pasakytų žmonėms tiesą apie tokius liežuviais malančius
ir prieš TV kameras pozuojančius
„antikorupcinius veikėjus“? Atrodo, nėra. O štai Rusijoje yra. „Kovos su korupcija negalima naudoti
politiniais tikslais“,- neseniai viešai pasakė prezidentas V. Putinas,
sukritikuodamas kai kuriuos neva
kovos su korupcija lozungus. Rusijos prezidentas nurodė, kad tokie
„kovos su korupcija“ lozungai buvo
naudojami ir Ukrainos Maidane, ir
„arabų pavasarių“ metu. Tai atvedė
prie labai liūdnų rezultatų. Pralietas
kraujas, nužudyti tūkstančiai žmonių, milijonai pabėgėlių į ES ir kitas
šalis, sugriautos valstybių ekonomikos, įvykdyti perversmai. O atrodė taip viskas gražu. V. Putinas
pasmerkė lozungų apie korupciją
naudojimą visokiausių avantiūristų
veikloje. „Mes turime parodyti, kad
esame pajėgūs, kad valstybė yra
pajėgi susitvarkyti pati“, – sakė V.
Putinas. Argi ne taip yra pas mus,

horoskopas

AVINAS. Puikiai seksis tiems,
kurie užsiima šou verslu, organizuoja pramogas, varžybas, mokymus ir
pan. Jeigu visas jūsų dėmesys bus
nukreiptas į vaikus, tai šiandien ypač
seksis su jais bendrauti, ugdyti jų gabumus, mokyti.
JAUTIS. Jeigu ne fiziniai negalavimai, tai emocinės dilemos drums
jums nuotaiką. Visgi galite puikiai
pasidarbuoti namuose, buityje. Venkite šeiminių konfliktų. Saugokitės
sukčių, vagių, venkite svaigalų.
DVYNIAI. Neblogai seksis gilintis į aktualius klausimus, kaupti informaciją, ją apdoroti, rašyti laiškus,
tvarkyti įvairius raštus, sutartis. Pasijusite atgavę sugebėjimą džiaugtis
smulkmenomis, paprasčiausiu ben-

Lietuvoje? Turime policiją, STT, planuota, todėl kai kurios joje nuprokuratūrą, specialiąsias tarnybas. matytos priemonės buvo įgyvenKontrabandai kelia sėkmingai už- dinamos paviršutiniškai arba išvis
kerta pasienio tarnybos žmonės. Net neįgyvendinamos. Nuolatinių gyšunys. Čia yra realiai dirbama, čia ventojų Latvijoje nuo 2000 iki 2016
pasiekiami konkretūs korupcijos metų imtinai sumažėjo 17,2 proc.,
išaiškinimo ir sunaikinimo rezul- arba 410 tūkst. žmonių. Du trečdatatai. Joks pozuojantis žurnalistas, liai šios netekties – dėl emigracijos.
joks pliurpiantis Seimo narys kon- Kitos gyventojų mažėjimo priežaskrečių rezultatų duoti negali. Na, tys kaip Lietuvoje – mažas gimsžurnalistas gali atlikti savo tyrimą, tamumas ir visuomenės senėjimas.
gali pateikti informaciją, įtarimus, Dėl galinčios išnykti ne tik valstytačiau nei nustatyti, nei užkirsti ke- bės, bet ir latvių kalbos, aiškiausią
lią korupcijai nėra pajėgus. Tai gal požiūrį yra išdėstęs jaunasis latvis
jau laikas ir Lietuvoje kalbėti apie Kristupas Porzingis, garsi krepšiįžūlius avantiūristus, spekuliuo- nio žvaigždė. Niujorko gatvėje K.
jančius kovos su korupcija tema Porzingį sustabdė ir užkalbino tmz.
savanaudiškais karjeros tikslais? com portalo žurnalistas. Pokalbiu
Šioje srityje, ko gero, mus Rusija metu Latvijos krepšininkas pasakė,
kad moka tris kalbas - latvių, ispapralenkė.
Arba štai skaudi mažas tautas ir nų ir anglų. Amerikiečiui juokais
valstybes naikinanti emigracijos pasiteiravus, ar galėtų latvis dratema. Rašo ir kalba visi. Pozuoja, bužinėje pamokyti savo gimtosios
kalbos būsimos
besirūpinan...lietuvius gąsdina arši NBA komandos
čius vaizduoja.
propaganda: draugus, KristuAch kur gi jūs, antirusiška
tautiečiai ben- „rusai puls, rusai puls“? Jei pas atsakė štai
d r a p i l i e č i a i ? ne rytoj, tai garantuotai rug- kaip: „Niekas
nenori mokytis
Sugrįžk, tautieti
sėjo viduryje!..
latvių kalbos.
Bebenčiuk, atKur jūs dėsitės
siirk iš Londės,
aš tau duosiu keptų žuvų, tu man su ta latvių kalba? Latviškai gali
žalių... - šaukia broliuką emigrantą kalbėti tik Latvijoje ir niekas nenori
ant kranto likusi sesutė (prezidentė) važiuoti į tą sumautą Latviją”. Kilus
Dalia. „Duosi tai duosi,- atsiliepia skandalui namuose K. Porzingis suBebenčiukas,- tik kiek ir kaip ska- skubo „Facebook” savo paskyroje
niai iškeptų? Jei tu man už tokį pat atsiprašyti visos Latvijos ir latvių
„tulikų“ kuopimą, gatvių šlavimą, tautos. Žodis kaip paukštis – paleižuvų žarnų vertimą ar vištų gaudy- dai, nebesugausi. Lietuviai taip nemą fermoje mokėsi tiek, kiek man mano? Bent jau garsiai nepasako...
moka Anglija, Norvegija, Danija, Bet gal neverkime prie būsimo bratai gal ir atsiirsiu. Tik kad daug liukų kapo? Geriau padėkim. Štai
metų šneki, o nė velnio nedarai.“ kad ir taip, kaip liūdėti nykstančiai
Atvažiuoja „bebenčiukai“ į mylimą Latvijai padeda estai. Jie Latvijoje
tėvynę, apsidairo, nusispjauna ir vėl įsigyja jau dešimtadalį suvartojamo
atgal varo. Atia, Tėvyne. Pamotė tu alkoholio! SKDS (socialoginių ir
man, ne motina! „Be tavęs išnyks marketingo tyrimų) centras atliko
gimtoji kalba“, - šaukia jam įkandin Latvijos gyventojų apklausą tikslu
nustatyti, kaip Latvijos gyventojai
lietuvaitė sesutė Dalia.
O kaip sekasi mūsų broliams ir vertina Sankcijų ir NATO poveikį
sesėms latviams? Juk jie irgi šitaip Latvijos ir Rusijos santykiams. Nuį emigraciją braukia. Latvijos Eko- statyta, kad tik kas penktas Latvijos
nomikos ministerijos ataskaitoje tei- gyventojas patenkintas savo šalies
giama, kad valstybinės reimigraci- santykiais su Rusija. Gi didžioji
jos skatinimo programos 2013-2016 dauguma išreiškė nepasitenkinimą
metais nepavyko sėkmingai įgyven- dabar esančiais tarpvalstybiniais
dinti dėl per menko jos finansavimo. Latvijos - Rusijos santykiais. Virš
Aštuonių krypčių, 33-ių skatinimo pusės latvių santykius su JAV laiko
priemonių programos tikslas buvo gerais, o 43 procentai rusakalbių
padėti užsienyje dirbantiems šalies šalies piliečių laiko blogais. Santygyventojams įgyvendinti ketini- kius su ES gerais laiko 70% latvių
mus grįžti į tėvynę ir čia įsidarbinti ir 43% rusiškai kalbančių. Sankcijų
arba pradėti verslą, taip pat padėti pratęsimą Rusijai neteisingu žingstaip jau pasielgusiems. Ataskaitoje niu laiko 59% apklaustųjų, tame
pažymima, kad finansavimas – ge- tarpe taip mano 87% rusakalbių.
rokai mažesnis nei buvo iš pradžių Net 77% apklaustųjų sutinka su tuo,

kad šios sankcijos kenkia Latvijos
ekonomikai. (portalas mixnews.lv.)
Lietuvoje gal kitaip?
Na, gana jau, vis latviai, latviai.
O kaip dar vieni kaimynai, švedai?
Kaip Švedija gyvuoja? Kaip ten
žmonės mąsto? Štai švedų žurnalistas paskelbė griežtą kreipimąsi
į JAV šalininkus. Vos vienas žurnalistas, Lenart Arvidsson leidinio
“Kristianstadsbladet“ puslapiuose
parašė, kad Švedijos neprisijungimo prie NATO šalininkai įsijungė
į slaptą suokalbį prieš Jungtines
Valstijas, reaguodamas į tokius
kaltinimus kitas žurnalistas, Rolf
Nilsson atkirto griežtai. Jis pakvietė
Europos šalis nustoti tarnauti JAV
ir pradėti suartėjimą su Rusija, kadangi „būtent ši šalis jau ne vieną
kartą išgelbėjo Europą.“ Publicistas
R.Nilsson mano, kad „Švedija turi
siekti suderinti dialogą su Rusija
Jungtinėse tautose, o taip pat pamiršti apie narystę NATO“. Kitaip
sakant, nustokime kiauksėti ant
Rusijos. Švedija, kaip ir Šveicarija,
jau dešimtmečiais didžiuojasi neutralitetu. Kokia nauda jai jungtis į
karinį aljansą? Kažin, ar ir švedus
taip pat kaip estus, latvius ar lietuvius gąsdina arši antirusiška propaganda: „rusai puls, rusai puls“?
Jei ne rytoj, tai garantuotai rugsėjo
viduryje! Kartais pagalvoju, o iš
kieno kišenės yra finansuojami tie
propagandistai, tie „tautų gąsdintojai“, kurių dėka NATO jau susikraustė į visas tris „Baltijos seses“
įbaugintoms rusais jų visuomenėms
neprotestuojant? Kitur skambėtų
„Yankee go home!“. Jei manevrai
Baltarusijoje pasibaigs, o Rusija
nieko nepuls, ar gėdingai susimovę
melagiai ir kiršintojai atsistatydins
iš savo prezidentiškų, premjeriškų
ir kitokių aukštų postų? Ar jiems ir
toliau leisime nustatinėti „galimai
būsimų puolimų“ datas?
Visi mes - tik pasaulio žmonės.
Skiriasi kalbos, religijos, kultūros,
papročiai, valstybės, tačiau kasdieniniai rūpesčiai, kasdieninės problemos visų be galo vienodos. Ir
džiaugsmai, ir rūpesčiai savo esme
juk be galo panašūs. Nėra korupcijos su lietuvišku veidu! Korupcija
tautybės neturi. Tačiau dar pavojingesnis už ją yra žmonių nužmogėjimas, kurio pačiu šlykščiausiu ir
žiauriausiu XXI amžiuje išsiveržimu tapo terorizmas. Turime surasti
valios vienytis, kad šitą reiškinį visi
ir visur pirmiausia sunaikintume.
Nes, kai pagalvoji, žemės gaublio
genys ne toks jau ir margas, ar ne?

dravimu.
VĖŽYS. Prarasite saiko pojūtį,
jeigu užsuksite į prekybos centrą.
Tikriausiai iššvaistysite pinigų gražiems daiktams, gardumynams, o
vėliau dėl to graušitės bei patys sau
kursite įvairius pasiteisinimus.
LIŪTAS. Galima tikėtis pasitenkinimo iš socialinės, visuomeninės
bei kūrybinės veiklos, savo vaidmens kolektyviniame projekte ir
pan. reikalų. Jausitės padarę kažką
reikšmingą arba suteikę gerų įspūdžių aplinkiniams.
MERGELĖ. Jeigu įmanoma,
palepinkite save poilsiu ir ramybe.
Nesistenkite įsiteikti draugams ir
nedalyvaukite kolektyviniuose susibūrimuose, jei jaučiate, kad norisi
atsiriboti. Labiau įsiklausykite į sie-

kas paveldėjimo, mokesčių, investicijų reikalams tvarkyti. Įmanomas
ryškus atsinaujinimas arba slegiančios naštos nusimetimas. Tikriausiai
finansiniuose ir darbo reikaluose
nevengsite rizikos. Pasisaugokite
sukčių.
VANDENIS. Pasižymėsite gebėjimu lanksčiai bendrauti. Tačiau jūsų
jausmingumas, dėmesingumas gali
būti suprasti ne visiškai taip, kaip
tikitės. Galbūt antroji pusė, pašnekovas nori kažko kito, nei gauna iš
jūsų.
ŽUVYS. Darbe gali tekti padirbėti už du. Stenkitės, nes neatsakingai
atliktas darbas atneštų nemalonumų.
Regis, gana daug dėmesio skirsite
savo sveikatai, įvaizdžiui arba augintiniams.

los poreikius.
SVARSTYKLĖS. Su įvairiais pasiūlymais jus aktyviai atakuos seni ir
nauji pažįstami, draugai. Gali būti,
kad dalyvaudami masiniame renginyje užmegsite reikšmingų ryšių.
SKORPIONAS. Reikės įtempti
valią, kad pajėgtumėte atlikti būtinus reikalus, kurių pasirodys visa
gausybė. Vienaip ar kitaip gali būti
paliestas jūsų profesinis ar politinis
statusas, autoriteto ar kompetencijos
klausimas.
ŠAULYS. Regis, produktyviai
padirbėsite prie interneto - rasite dominančios informacijos, užmegsite
ryšį. Įmanoma parama, protegavimas iš įtakingų pažįstamų pusės.
Galima laukta žinia iš toli.
OŽIARAGIS. Gana palankus lai-

kampas

Apie
patikimumą

Linas BITVINSKAS
Lyčių kovoje galo nesimato. Gajus stereotipas, kad vyrai
yra labiau linkę į neištikimybę,
tad tik ir laksto paskui sijonus,
sugriuvo po detalios analizės.
Pasirodo, moterys yra linkusios
į neištikimybę žymiai labiau.
Britų sociologai apklausoje
„UK Adultery Survey 2012“
išnagrinėjo 4000 neištikimybės
atvejų. Mokslininkams buvo
įdomu, vyrai ar moterys lengviau „eina ant reikalo“ ir kurie
iš jų yra linkę į neištikimybę labiau. Apklausos duomenys parodė, kad moterys būna neištikimos ir turi 2,8 slapto ryšio, tuo
tarpu vyrai užmezga 1,8 intrigos
„už nugaros“.
Sociologai padarė išvadą, kad
moteris vis dėlto labiau vilioja
nuotykiai, o jei jau jos įkiša galvą
į kilpą, joms žymiai sunkiau atsitraukti, kol jos nepasiekia tikslo.
Taip yra todėl, kad jei vyras pašalinį ryšį traktuoja kaip trumpalaikį, moteris tai priima žymiai rimčiau
Vyrai vaikosi dažniausiai seksualinio pasitenkinimo ir siekia
paįvairinti savo seksualinį gyvenimą, tuo tarpu moterys ne
tik siekia malonumų lovoje, bet
ir nori romantiškų santykių. Štai
dėl ko moterys dažniausiai įsimyli savo meilužius, o vyrai ne.
Mokslininkai išsiaiškino, kad
moterys pradeda užsiimti „romantine saviveikla“ vidutiniškai sulaukusios 37 metų, vyrai
– 42-ejų.
Beje, sociologai nustatė, kad
kai moteriai kyla noras tapti
neištikima, jos sustabdyti praktiškai neįmanoma, tuo labiau,
kad neištikimybei pasiekti jos
turi žymiai daugiau šansų negu
vyrai.
Štai parašiau ir netikiu – čia
tik britams tinka, pas mus taip
nebūna.

“Tele loto” Žaidimas nr.
1099 Žaidimo data: 201704-30
Skaičiai: 08 24 54 52 14
12 67 11 22 72 37 46 06 39
68 66 43 62 50 60 59 49 02
71 69 48 70 29 74 35 75 16
57 34 36 64 45 23 (keturi
kampai, eilutė, įstrižainės)
40 61 09 33 56 10 58 42 38
05 18 51 (visa lentelė)
Papildomi prizai
0153817 1250 Eur 0173578
200 Eur 0421177 750
Eur 0317695 Automobilis
“Nissan Qashqai” 041*662
Pakvietimas į TV studiją
032*162 Pakvietimas į TV
studiją 016*544 Pakvietimas
į TV studiją
017*289
Pakvietimas į TV studiją
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SKELBIMAI

perka

Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Brangiai - žemės ūkio paskirties žemę Debeikių seniūnijoje.
Mokėtų iki 3500 Eur/ha.
Tel. (8-681) 79975.
Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Automobiliai
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

įvairūs
Brangiai perka, nuomojasi žemės 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.
Rado
Miškelyje prie Pušyno mikrorajono automobilio “Renault” raktelį.
Tel. (8-673) 41645
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus,
traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

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

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

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

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Atjunkytus mėsinius
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

buliukus

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

Kita
UAB “BIOFABRIKAS”, esantis
Ukmergėje, - pašarinius grūdus.
Tel. (8-686) 11232.
PAMINKLAI.
KAPAVIEČIŲ TVARKYMAS.
Tvarkome kapavietes,
betonuojame, montuojame, klojame trinkeles.
NEBRANGIAI.
Suteikiame garantiją.
Tel. (8-623) 69252.

Nemokamai
matuoja stogus.
Daro sąmatas.
Parduoda
medžiagas
stogams.
Dengia stogus.
UAB „Stogvyga“,
tel. (8-652) 49994.

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

parduoda

Kuras
Malkas.
Tel. (8-678) 25355.
Kita
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.
Kviečius, miežius, avižas, mišinį,
žirnius, kukurūzus, grikius, įvairius
pašarinius miltus, sėlenas. Atveža
Tel. (8-611) 47343, (8-680) 96778.

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

gimė
Aurimas ŠAKALYS, gimęs 03 25
Nojus Jonas LISOVSKIS, gimęs 02 28
Lėja ŽUKAUSKAITĖ, gimusi 04 21

pro memoria
Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.
UAB „Anykštos redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4
dydžio
plakatus.

siūlo darbą

UAB „Anrestas“ reikalingi tinkuotojai, gipso montuotojai,
plytelių klijuotojai, dažytojai, fasado šiltintojai.
Gegužės g. 14, Anykščiai.
Tel. (8-381) 52500.

auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

Gyvuliai

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, kategorijų ir papildomus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2017 m. gegužės 4 d. 17 val.
Dėl A1, A2, 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.

ŽŪB “Elma” reikalinga
buhalterė.
Tel. (8-682) 97420.

Dainiaus firma

SUPERKA VERŠELIUS

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba šiuo metu ieško augalininkystės konsultantų (-čių), kurie (-ios) dirbtų Anykščių rajono konsultavimo biure (Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai).

UAB „BLEIRAS LOGISTICS“

Kokios savybės ir įgūdžiai atvertų Jums kelią:
• Esate įgiję aukštąjį agronomijos, agroekologijos, agroaplinkosaugos, žemės ūkio technologo išsilavinimą (bakalauras ar baigiantis magistrantūros studijas);
• Turite darbo augalininkystės srityje patirties (privalumas);
• Gerai išmanote ir naudojatės MS Office programomis;

IEŠKO AUTOVEŽIŲ IR
VILKIKŲ
VAIRUOTOJŲ DARBUI
EUROPOJE!!!
Įmonė siūlo:
*Neturintiems CE kategorijos
ir 95 kodo-APMOKAME vairavimo kursus!!!
*Neturinčius vairavimo patirties – APMOKOME!!!
Mob.: +370 671 15152

Ką pas mus veiksite?
• teiksite mokamas konsultacijas žemdirbiams, kaip plėtoti prekinės augalininkystės produkcijos gamybą nedarant žalos aplinkai ir
įgyvendinant ūkiuose ES reikalavimus;
• konsultuosite esamus ir pritrauktus naujus klientus efektyviausių augalininkystės technologijų klausimais.
Gyvenimo aprašymai su nuoroda „CV, augalininkystės konsultantas
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2017 m. gegužės 3 d.

IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Aleksandras, Jokūbas, Juvenalis, Pilypas, Arvystas, Kantvydė.
gegužės 4 d.
Antanina, Florijonas, Dargailas, Mintautė, Monika, Vitalija.

mėnulis
gegužės 3 - 4 d. priešpilnis.

anekdotas
Žmona, įtarusi, kad vyras neištikimas, pasisamdo detektyvus. Po
savaitės gauna krūvą nuotraukų ir
atspausdintų telefoninių pokalbių
įrašų. Parėjusi namo meta viską vyrui ant kelių. Tas paskaito, pažiūri,
išbąla visas ir nedrąsiai klausia:
– Taip… Tai ką darysime?..
Žmona ima baksnoti pirštu:
– Šitą, šitą, šitą ir dar visą penktą
pastraipą!
***
Kavinėje sėdi pagyvenusi kauniečių pora ir žmona sako:
– Žinai, aš tau buvau neištikima
su kaimynu Petru…
Vyras suraukė antakius ir tarė:
– Na, Petras geras vyras, pamirškim ir apie tai daugiau nekalbėkim.
– O žinai, mūsų sūnus, ne tavo, o
tavo brolio Antano vaikas…
Vyras sugniaužė kumštį, bet susivaldė:
– Na, bet vaikas jis geras. Tiek
to.
– Taip pat aš palaikau “Lietuvos
Rytą”.
– Ach tu, gyvate…
***

MOZAIKA
Mirė 146-erių metų
vyras
Indonezijoje seniausiu laikytas
Sodimejo (Sodimedžas) mirė sekmadienį, būdamas 146-erių, pranešė šios šalies žiniasklaida.
Srageno Javos saloje gyventojas
Sodimejo, žinomas ir kaip Mbah
Ghoto (Mba Ghotas, dėdulė Ghotas), gimė 1870 metais, bent taip
rodo jo dokumentai. Mat oficialiai
Indonezijoje gimimus pradėta registruoti tik 1900-aisiais.
Mirė jis savo kaime, savo namuose. Prieš kurį laiką jis pabuvojo Srageno ligoninėje, bet senolis
išsiprašė išleidžiamas namo, sakė
vietinės policijos viršininkas.Niekada nesirgęs jokia rimtesne liga
Mbah Ghoto pergyveno keturias
žmonas ir tris savo vaikus.
Tačiau oficialiuose šimtamečių
sąrašuose Sodimejo nebuvo įrašytas. Oficialiai seniausiu pasaulyje
dar gyvenusiu ir paskutiniuoju XIX

NNN

amžiuje gimusiu žmogumi laikyta
italė Emma Morano (Ema Morano) mirė šių metų balandžio 14
dieną, būdama 117 metų. Ji gimė
1899 metų lapkričio 29 dieną.
Dabar, Jungtinėse Valstijose įsikūrusios Gerontologijos tyrimų
grupės (GRG) duomenimis, seniausio tebegyvenančio žmogaus
titulą E.Morano perdavė jamaikietei Violet Brown (Vajolet Braun),
gimusiai 1900 metų kovo 10-ąją.
Mirus E.Morano, jokių kitų žinomų XIX šimtmetyje oficialiai gimusių žmonių pasaulyje nebeliko.
Popiežius katalikus paragino
būti aktyvius, skleisti tikėjimą
Popiežius Pranciškus sekmadienį paragino katalikus būti aktyvius,
padėti kitiems ir skleisti tikėjimą, o
visa tai, pasak jo, naudingai veikia
ir cholesterolio kiekį kraujyje.
Pats 80-metis popiežius, diena
anksčiau grįžęs iš Egipto, kur lan-

kėsi su vizitu, sekmadienį atrodė
kupinas energijos.
Vėliau papamobiliu jis apvažiavo Šv.Petro aikštę ir pasveikino
apie 70 tūkst. susirinkusių tikinčiųjų ir Italijos katalikiškojo judėjimo
– šiemet švenčiančio 150-ąsias susikūrimo metines – šalininkų.
Italų kilmės Argentinoje gimęs
popiežius miniai sakė, kad jo tėvas
ir močiutė priklausė tam judėjimui. Tada jis pasakė: „Neįsitaisykite savo fotelyje; tai jus storina
ir kenkia cholesteroliui (jo kiekiui
kraujyje).“
Popiežius paragino žmones rūpintis kitais, būti gailestingus ir toliau „būti misionierių mokiniais“.
Aliaskos pietryčius sukrėtė 6,2
balo žemės drebėjimas
Pietrytinę Aliaskos dalį pirmadienį sukrėtė 6,2 balo žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos
tarnyba.
12 val. 31 min. Grinvičo (15 val.
31 min. Lietuvos) laiku užregistruotų požeminių smūgių židinys
buvo buvo už 88 km į šiaurės vakarus nuo Skagvėjaus, Aliaskoje,
maždaug 2,2 km gylyje, nurodė
tarnyba.

sprintas
Sunkioji atletika. Balandžio 30 d.
Rokiškyje vyko Lietuvos klasikinio
štangos spaudimo (gulint nuo krūtinės) čempionatas. Šiose varžybose
pirmą kartą jėgas išbandė ir Anykščių
KKSC auklėtinė Gintarė Bražaitė. Ji
svorio kategorijoje per 72 kg iškėlė
95 kg ir pagal įskaitinius taškus tapo
absoliučia moterų varžybų nugalėtoja.
Bėgimas. Gegužės 1 dieną Anykščiuose vyko tradicinis, jau 54-asis bėgimas „Anykščiai - Puntuko akmuo
- Anykščiai“. Nugalėtojai atskirose
distancijose: 1,2 km - Klaudijus Kačkis, atvykęs iš Šiaulių rajono (laikas
05:08) ir Viltė Morkūnaitė (Anykščių r., 05:54); 2,3 km - Eimantas
Zanizdra (Šiaulių r., 09:30) ir Gintarė
Kvietkauskaitė (Zarasų r., 11:29). 4,1
km - Lukas Prokopavičius (Panevėžys, 14:08) ir Evelina Tomkevičiūtė (Panevėžys, 16:08); 12,2 km.
- Dovydas Stašys (Vilnius, 42:36) ir
Austė Janušauskaitė (Telšiai, 54:04).
Antrąją vietą pagrindinėje 12,2 km
distancijoje užėmė anykštėnas Gytis
Krivickas (44:02). Vyrų ir moterų prizininkų trejetai pagrindinėje distancijoje gavo varžybų rėmėjo „Nike“
firmos čekius (300-200-100 eurų)

redaktorei nežinant

Lukas Pakeltis – superherojus!

Liberalas Lukas Pakeltis Seimo
rinkimų Anykščių-Panevėžio apygardoje pirmajame ture liko tik trečias,
tačiau panašu, kad tarp rinkėjų turi
ypač ištikimų fanų
Štai vienas rinkėjas (rinkėja)
“Anykštai“ atsiuntė laišką, kuriame
įdėtos dvi L.Pakelčio skrajutės – viena iš 2016-ųjų rinkimų, kita – iš 2017ųjų. Ant voko užrašyta „Anykštos“

redakcijai Įvaizdžio kūrimo skyrius“.
Skaitytojas (skaitytoja) savo nuožiūra pakoregavo L.Pakelčio nuotraukas. Ant senesnės L.Pakelčio
nuotraukos „uždėta“ žydiška kepuraitė, ant naujesnės – rusiška ausinė
kepurė.
Matyt, jau arti tas laikas, kai bus
pradėti kurti L.Pakelčio gerbėjų klubai.

Grįžo vyrukas iš Afrikos. Susitinka draugą, o tas ir klausia:
– Na, kaip džiunglės?
– Oi, buvo toks nuotykis! Einu
per džiungles, tik žiūriu, gorila iššoka iš krūmų.
Ėmiau bėgti, o ta vejasi. Įlipau
į pirmą pasitaikiusią palmę, gorila
bandė irgi lipti, bet nuslydo.
Draugelis klausia:
– Tu ką, neišsigandai? Aš tai iš
baimės būčiau į kelnes pridėjęs!
– O kaip tu manai, nuo ko ji nuslydo?

oras
15

1

“Šaškių magija”
Nr. a05. Baltieji pradeda ir laimi.
Sprendimą, nurodant pozicijos numerius, ėjimus, vardą pavardę ir telefono numerį,
siųsti saskiumagija@gmail.com. Atsakymų laukiam iki 2017-05-09
Pirmas, atsiuntęs teisingą atsakymą, gaus dovanų nemokamą bilietą į Baranausko
muziejų.
Užduoties Nr. a04 sprendimas 1. fg5 h:f4 2. e:e7 d:f6 3. cb4x. Laimėtojas - Veršulis
Valdas.

