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Valdas Trinkūnas atsisako 
nekilnojamojo turto Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Artimiausiu metu gali keistis „SPA Vilnius Anykščiai“ savininkai. „SPA Vilnius“ prekių ženklą 
valdanti UAB „Raminora“ ateityje norėtų dirbti tik kaip SPA centrų operatorė.

„SPA Vilnius Anykščiai“ nekilnojamasis turtas gali pereiti į kito savininko rankas, tačiau ir šio SPA 
operatoriumi išliks Valdo Trinkūno UAB „Raminora“.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

UAB „Raminora“ valdė Drus-
kininkų, Vilniaus ir Anykščių SPA 
centrus. Pasak SPA savininko Valdo 
Trinkūno, Druskininkų SPA nekil-
nojamasis turtas jau yra perduotas 
naujiems savininkams, su kuriais 
pasirašyta 25 metų sutartis. V. Trin-
kūno teigimu, tokia pasaulinė prak-
tika, jog viešbučių turto valdytojai ir 
operatoriai yra skirtingos įmonės, o 
„Raminora“ ketina koncentruotis į 
operatoriaus veiklą.  

Tikėtina, kad UAB „Raminora“ 
taps ir „Marriott“ viešbučio bei SPA 
centro Palangoje operatore, kurį ruo-
šiasi statyti „IKEA“.

V. Trinkūnas tikino, kad „Rami-
noros“ nekilnojamasis turtas per-
leidžiamas ne antrinėms bendrovės 
įmonėms, o visiškai atsiejamas nuo 
jo verslo.

Kalbėdamas apie „SPA Vilnius 
Anykščiai“ ateitį, V. Trinkūnas tvir-
tino, jog jeigu ir keisis šio SPA nekil-
nojamojo turto savininkai, to niekaip 
neturėtų pajusti nei SPA kolektyvas, 
nei klientai. 

Renginys. Gegužės 19 d. 
(penktadienį) 17 val. Angelų mu-
ziejuje – Sakralinio meno cen-
tre muziejų nakties proga vyks 
dailininkės Loretos Uzdraitės 
kūrybinės dirbtuvės „Atsispausk 
atviruką lino raižinio technika“. 
Renginys nemokamas. Būtina 
registracija iki gegužės 17 d. 
Tel. (8-381) 5-14-47, mob. tel. 
(8-630) 08100.

Bedarbiai. Buvusi Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos direktorė Veneta Veršulytė 
ir buvęs jos pavaduotojas Saulius 
Rasalas jau penktą mėnesį ilsisi. 
Tiesa, V. Veršulytei šios dienos 
jau paskutinės jos ilgalaikėse 
atostogose.  V. Veršulytė „Anykš-
tai“ sakė, kad šiomis dienomis 
baigia derinti darbo sutarties deta-
les ir dėstė, jog kol sutartis nepa-
sirašyta, apie būsimą darbovietę 
informacijos neteiks. Tuo tarpu S. 
Rasalas „Anykštai“ kalbėjo, kad 
vis dar ieško darbo ir realių pasiū-
lymų kol kas neturi.

Išmokos. „Sodra“, atsižvelg-
dama į išmokų gavėjų poreikius, 
ankstina vaiko priežiūros išmo-
kų mokėjimo laiką - anksčiau 
vaiko priežiūros išmokos buvo 
pervedamos mėnesio 20 dieną. 
Dabar tai bus daroma mėnesio 
15 dieną.

Padegėjas. Kryžių kalno pa-
degimu įtariamas 73 metų Pane-
vėžio rajono gyventojas, buvęs 
Anykščių transporto bendrovės 
UAB „Autovelda“  vairuotojas 
Juozas Vancevičius po 20 parų 
belangės išleistas į laisvę. Įta-
riamajam skirtas rašytinis pasi-
žadėjimas neišvykti. J. Vancevi-
čiui skirta ambulatorinė teismo 
psichiatrijos ekspertizė. Ji jau 
atlikta, tad belieka sulaukti me-
dikų išvadų. Nuo jų priklausys, 
kokia linkme pasisuks tolesnis 
tyrimas.

Popietė. Šeštadienį biblioteki-
ninkai Diana Šermukšnienė, An-
tanas Žvikas ir „Elmės“ moterų 
ansamblis Užpaliuose (Utenos r.) 
surengė poetinę popietę. Anykštė-
nai kaimynams paskaitė poezijos 
ir sudainavo nuotaikingų dainų. 

Kaimų lygį kelia kaimo turizmas
Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Rajone kaimo turizmo vers-
lu užsiimantys verslininkai 
klesti, o šį pavasarį susidomė-
jimas poilsiu kaime didesnis 
nei pernai. 

Vis dėlto rajono valdžios 
požiūris į kaimo turizmu užsi-
imančius verslininkus ir toliau 
išlieka jautria tema. 

Apie tai „ANYKŠTA“ TV 
pasakojo Lietuvos kaimo tu-
rizmo asociacijos tarybos pir-
mininkė Gitana Mileikaitė.

Lietuvos kaimo turizmo asociacijos tarybos pirmininkė Gitana Mileikaitė pastebi, kad vandens tu-
rizmu užsiimantys poilsiautojai linkę girtauti, todėl sako, kad upėse ir ežeruose reikalingi juos tram-
dantys patruliai.                                                                                                            Autoriaus nuotr. 

Teismai kainuoja ir laiką, ir pinigus
Saulius RASALAS, liberalas, 

buvęs Anykščių savivaldybės 
administracijos direktorės pa-
vaduotojas: „Nežinau, kur tas 
juristas juridinį išsilavinimą 
gavo, bet man atrodo, kad so-
vietinėje milici-
jos mokykloje.“

Daiva 
Gasiūnienė 
prižiūrės dviejų 
apskričių 
architektus

Varkujų kaimo 
žmonės 
nestokoja 
išmonės

Seniūnijų 
žaidynėse - 
beveik 300 
sportininkų
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Temidės svarstyklės
Avarija. Sekmadienį Kavars-

ko seniūnijos Papragių kaime į 
pakelės griovį įvažiavo ir vertė-
si automobilis „Citroen Xsara“. 
Keleivio pusėje važiavusi 1945 
m. gimusi  S.P. iš automobilio 
išlaisvinta iki priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos  atvykimo. 
Vairuotoją A. P. (1937 m., au-
tomobilio savininkas), pro prie-

kinį langą išlaisvino Kavarsko 
ugniagesiai. Moterį su galvos 
trauma ir vyriškį su stuburo trau-
ma medikai išvežė į Anykščių 
ligoninę. Atjungtas  akumuliato-
rius, atverstas automobilis.

Smurtas. Šeštadienį, apie 
17 val., Kavarsko seniūnijos  
Antrųjų Svirnų kaime, Kalno 
gatvėje, vyras (g. 1979 m.), 
būdamas neblaivus (nustatytas 
1,97 prom. girtumas), du kartus 

kumščiu smogė į galvą motinai 
(g. 1943 m.). Įtariamasis su-
laikytas ir uždarytas į Utenos 
areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Girtas I. Gegužės 13-ąją, apie 
14.40 val., Andrioniškio sen. 
Padvarninkų k., Didžiulių g., 
sustabdytas traktorius T-40AM, 
kurį vairavo neblaivus (nustaty-
tas 2,11 prom. girtumas) vyras 
(g. 1966 m.), gyv.  Padvarninkų 

k., Padvarninkų g. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Girtas II. Gegužės 13-osios 
naktį,  03.16 val., Anykščių sen. 
Janydžių vs., Janydžių g. 42, 
buvo sustabdytas automobilis 
VW „Golf“, kurį vairavo vy-
ras (g. 1996 m.), gyv. Naujųjų 
Elmininkų k., Antano Valmuso 
g. Vairuotojui buvo nustatytas 
1,85 promilių girtumas. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Pilietybė. 60 procentų Lietuvos 
gyventojų pritaria, kad naujosios 
kartos emigrantams būtų leidžiama 
turėti dvigubą pilietybę, penktada-
lis lietuvių yra nusistatę prieš tokią 
galimybę, rodo naujienų agentūros 
BNS užsakymu rinkos tyrimų kom-
panijos RAIT atlikta apklausa.

Pokyčiai. Penkis mėnesius Seimo 
pirmininko sekretoriato vadovės pa-
vaduotoja dirbusi eksparlamentarė 
„valstietė“ Laima Mogenienė pali-
ko Viktoro Pranckiečio komandą. 
Nuo pirmadienio ji eina parlamento 
vicepirmininkės „valstietės“ Ri-
mos Baškienės patarėjos pareigas. 
„Sutarėme, kad naudingesnė būsiu 
pas Seimo vicepirmininkę“, – BNS 
sakė L.Mogenienė. Seimo pirminin-
ko atstovė spaudai Dalia Vencevi-
čienė patvirtino, kad L.Mogenienė 
V.Pranckiečio sekretoriate nebe-
dirba nuo pirmadienio. Chemikės 
išsilavinimą turinti L.Mogenienė 
buvo viena pirmųjų pakviestų dirbti 
į V.Pranckiečio komandą. Ji 2004 – 
2008 metais buvo Seimo narė.

Alus. Internetas ošia nuo vaizdų, 
kuriuose matyti, kaip Seimo narys 
Algimantas Salamakinas darbo metu 
kavinėje gurkšnoja alų, tačiau pasak 
paties parlamentaro, „kai dienotvar-
kė tuščia ir viskas padaryta, tada jau 
tavo asmeninis reikalas, ką veikti 
- jei nespėjai, gali ir papietauti“. A. 
Salamakinas teigė nežadantis žaisti 
pagal Ramūno Karbauskio kvailys-
tes. „Esu buvęs Europos Parlamen-
te, ten per pietų pertraukas gali gerti 
vyną, alų ar ką tik nori. Jeigu mes 
jau tapome Talibano valstybe, tai už-
drauskime viską... Man R. Karbaus-
kis - ne autoritetas ir aš pagal jo dur-
nystes nešoksiu“, - žodžių nesirinko 
Seimo narys. 

Algos. Seimą pasiekė pasiūlymas 
per dvejus metus keliais šimtais eurų 
padidinti žemiausios instancijos - 
apylinkių teismų - teisėjų atlygini-
mus, nes jų algos esą yra nepropor-
cingai mažos. Įstatymo pakeitimus, 
kuriais numatoma apylinkės teis-
mų teisėjams nuo kitų metų didinti 
darbo užmokestį 130,5 euro, o nuo 
2019-ųjų - dar tiek pat, pateikė Tei-
singumo ministerija. Jiems pritarė 
Vyriausybė. Aiškinama, kad mini-
malus pradedančiojo teismo teisėjo 
atlyginimas neatskaičius mokesčių 
yra 1 853 eurai, o vidutinė apylinkės 
teismo teisėjo alga - 2 162 eurai, ir 
toks darbo užmokestis nepadeda į 
apylinkių teismus pritraukti aukš-
čiausios kvalifikacijos teisininkų. 

Naujiena. Iš Šiaulių į Kuršėnus 
šiuo metu perkeliama dalis Šiaulių 
rajono savivaldybės darbuotojų. 
Kuršėnuose, kurie nuo Šiaulių nu-
tolę apie 22 km, atidaromas rajono 
mero priimamasis - meras jame dirbs 
pusdienį per savaitę. Ar taip kuriama 
Kuršėnų savivaldybė, daroma regio-
ninė politika, o gal bėgama nuo rajo-
no ir miesto savivaldybių jungimo? 

Skandalas. Triukšmingi policijos 
mokymai Klaipėdos muzikiniame 
teatre vos nevirto tarptautiniu skan-
dalu, mat du iš Maskvos atvykę me-
nininkai, kurie padeda gimti klaipė-
diečių operos „Į švyturį“ premjerai, 
nebuvo informuoti apie planuojamas 
pratybas, todėl joms prasidėjus su 
siaubu pamanė, kad prasidėjo karas. 
Svečiai iš Rusijos išgirdo didžiulį 
sprogimą teatro pastate, policijos ir 
greitosios pagalbos sirenas, o pažvel-
gę pro langą pamatė kruvinus teatro 
darbuotojus, ginkluotus pareigūnus. 

XX a. Anykščių istorijoje šias 
dvi asmenybes glaudžiai supynė 
daugybė gijų – taip tvirtai, kad 
net ir atsisveikindami su buvusia 
Muziejaus darbuotoja ir bičiule, 
pirmiausiai muziejininkai žvelgia 
į jos jaunystės nuotrauką, kurią 
ji pati 1953 metais padovanojo 
savo mylimam Rašytojui. „Esu 
dėkinga likimui, leidusiam šiek 
tiek pažinti Rašytoją“, – taip ku-
kliai ji apibūdindavo savo ryšį su 
Vienuoliu.

Gimusi ir užaugusi Anykščiuo-
se, V. Žemaitytė buvo vyriausias 
vaikas šeimoje šalia sesers ir 
brolio. Tuo metu, kai ji žengė į 
šį pasaulį, šeimoje kasdien buvo 
minimas vaistininkas ir rašytojas 
Antanas Žukauskas-Vienuolis: 
mat jos tėvas tuo metu kaip tik 
statė šiam žinomam anykštėnui 
naujus namus Ažupiečiuose, o kū-
dikio jau laukusi motina nešdavo 

jam valgyti į statybvietę.
Vėliau, jau po karo, A. Vienuo-

lis buvo vienas iš Anykščių gim-
nazijos mokytojų, didžia dalimi 
nulėmęs V. Žemaitytės gyvenimo 
kelią ir suformavęs esmines mo-
ralines vertybes. 

Pasirinkusi lituanistės studijas 
ir darbą mokykloje, V. Žemaitytė 
tik trumpam išklydo iš šio kelio – 
ir tik tam, kad pratęstų A. Vienuo-
lio Anykščiuose pradėtus darbus, 
kuriant krašto Muziejų. Pirmosios 
po A. Vienuolio mirties Muziejaus 
direktorės Onos Sedelskytės pa-
kviesta, 1959-ųjų vasarą ji grįžo iš 
Kauno į Anykščius ir 1959–1964 
m. buvo A. Baranausko ir A. Vie-
nuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus mokslinė bendradarbė, 
viena iš pirmųjų gidžių Anykščių 
krašto muziejiniuose objektuose.

Tuo metu kaip tik pradėjo augti 
ir formuotis Muziejaus ekspozi-

Mirė muziejininkė Valerija Žemaitytė
2017 m. gegužės 13-ąją šio pasaulio šviesa užgeso anykštėnei 

mokytojai ir muziejininkei Valerijai ŽEMAITYTEI (1925–2017). 
Anykščių bendruomenėje neliko vieno iš paskutiniųjų žmonių, 
kuris iki šiol buvo gyvasis tiltas į Antano Vienuolio laiką.

cijų tinklas: atidarytas J. Biliūno 
muziejus Niūronyse, kuriamas 
Didžiulių muziejus Griežionėlė-
se. Šalia šių rūpesčių V. Žemaity-
tė, pasiėmusi fotoaparatą, surengė 
pirmąsias kraštotyros ekspedici-
jas po nuošalias Anykščių rajono 
vietas, nufotografavo dešimtis 
senųjų medinių kryžių, įamžino 
senojo kaimo vaizdus.

Bet labiausiai jai rūpėjo įam-
žinti A. Vienuolio atminimą. Ji 
tapo pirmąja šio rašytojo memu-
ariste: pradėjusi dirbti Muziejuje, 
užrašė savo ir surinko kitų žmo-
nių atsiminimus apie Rašytoją, jų 
pagrindu 1963 m. buvo išleista 
pirmoji atsiminimų apie A. Vie-
nuolį knyga.

Lietuvos Atgimimo metais, 
būdama Sąjūdžio leidinio „Žibu-
rys“ redkolegijos narė, ji pirmoji 
Anykščiuose garsiai prabilo apie 
tai, kad A. Vienuolio testamen-
tinė valia vis dar neįvykdyta: 
paminklinis akmuo ant Rašytojo 
kapo trečią dešimtmetį stovi be 
kryžiaus. Jos žodis buvo svarus ir 
reikšmingas – A. Vienuolio kapas 
netrukus buvo paženklintas kry-

žiaus ženklu.
Iki gyvenimo pabaigos V. Že-

maitytė gyveno Muziejumi: kas-
kart vis prisimindama svarbius 
praeities momentus, juos pati 
užrašydama ar senatvėje seseriai 
Zofijai padiktuodama. Tęsti A. 
Vienuolio misiją buvo jos pašau-
kimas ir gyvenimo džiaugsmas.

Amžininkų atmintyje Valerija 
Žemaitytė išliks sąžiningumo, at-
sakomybės ir pareigos pavyzdys: 
jos ištartas žodis niekuomet nebū-
davo veltui, joks pažadas niekuo-
met neišdildavo iš jos atminties.

-ANYKŠTA

 Architektė Daiva Gasiūnienė šių 
metų balandžio 23 d. vykusiame 
Lietuvos architektų rūmų suvažia-
vime išrinkta Lietuvos architektų 
rūmų ekspertų komisijos nare Pa-
nevėžio ir Utenos apskritims.

Nuo šiol architektė visoms šių 
apskričių teritorijoms teiks archi-

Scena iš Kijevo (Ukraina) teatro studijos „Splash“parodyto 
spektaklio Džordžo Orvelo „1984“ (Režisierė Vladislava Belo-
zorenko). 

Autoriaus nuotr. 

Daiva Gasiūnienė prižiūrės dviejų 
apskričių architektus

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Buvusi Anykščių rajono savivaldybės vyriausioji architektė 
Daiva Gasiūnienė, dabar dirbanti Panevėžio miesto savivaldybės 
vyriausiąja architekte, nuo šiol prižiūrės visų Panevėžio ir Utenos 
apskričių architektų veiklą.

tektūros kokybės įgyvendinimo, ar-
chitektų atestacijos, architektų kva-
lifikacijos ir kt. ekspertines išvadas 
bei rekomendacijas savivaldybėms 
architektūros ir urbanistikos srityje.  
Praeitą penktadienį, gegužės 12 
d., vykusiame Lietuvos architektų 
sąjungos ataskaitiniame - rinkimi-

niame suvažiavime architektė D. 
Gasiūnienė išrinkta į Lietuvos ar-
chitektų sąjungos tarybą.

Priminsime, jog iš darbo Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijoje D. Gasiūnienė pasitraukė 
prieš metus. Į Panevėžio savival-
dybę ji perėjo po Anykščių rajono 
valdžios spaudimo. Dar po pusme-
čio, nuo šių metų sausio, iš darbo 
išėjo ir pagrindinis D. Gasiūnienės 
oponentas, buvęs mero patarėjas 
Kęstutis Indriūnas.

Užsienio teatrų aktoriai atrado Anykščius Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Anykščių kultūros centre ketvirtadienį prasidėjęs sekmadienį 
finišavo jau trečiasis tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Arti-
mi“. Mėgėjų teatrai iš Italijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Lie-
tuvos Anykščių scenoje parodė daugiau kaip 10 spektaklių. Net 3 
Jono Buziliausko režisuotus spektaklius svečiams ir anykštėnams 
parodė Anykščių kultūros centro teatras. 

Pasak Anykščių kultūros centro di-
rektorės Dianos Petrokaitės, festiva-
lio programa buvo labai įvairi -  nuo 
monospektaklio iki spektakliuose 
vaidinančių kelių dešimčių aktorių. 
„Atradę Anykščius ypač džiaugėsi 
tolimiausi festivalio svečiai iš Italijos 
internacionalinio centro teatro „Flo-
rencija“, teatro studijos „Splash“ iš 
Kijevo (Ukraina), teatro iš Estijos ak-
toriai, - pastebėjo D. Petrokaitė. – Jie 
įvertino vietinių žmonių nuoširdumą, 
džiaugėsi atradę Anykščius“. 

Direktorės nuomone, nepaisant 
ypač gražaus pavasario oro, dalis 
anykštėnų stebėjo visus festivalio 
spektaklius ir nenusivylė. 

„Žiūrovų šį kartą buvo bene dau-
giausia lyginant su ankstesniais 
festivaliais „Artimi“. Anykštėnams 
ir svečiams ypač patiko Anykščių 
kultūros centro teatro spektaklis 
Antano Vienuolio „Prieblandoje“, 
suvaidintas prie vyskupo ir poeto 
Antano Baranausko klėtelės šešta-
dienio vakarą“.  

Daiva Gasiūnienė vertins 
Utenos ir Panevėžio apskri-
čių architektų veiklą.
Jono JUNEVIČIAUS  nuotr.  



SITUACIJAIŠ ARTI 

  
2017 m. gegužės 16 d.KOMENTARAI

spektras

“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

kabineto... Bet tai mūsų rajono įmo-
nė, mūsų žmonės joje dirba. 

Vienas dalykas - reikalauti darbų 
kokybės, kitas dalykas - apskritai ne-
leisti jiems dirbti.  

Turėjo vienintelę 
bylą

Alvydas GERVINSKAS, buvęs 
rajono meras, rajono Tarybos na-
rys, valdančiosios daugumos atsto-
vas: 

- Iš esmės ėjimas į teismą yra 
kraštutinis variantas, kuris kainuoja 
pinigus ir laiką.  Kai dirbau meru, tu-
rėjome vienintelę bylą, teismavomės 
su Finansų minsiterija dėl „Anykščių 
šilumos“ paskolos palūkanų sumaži-
nimo. Savivaldybės interesams atsto-
vavo samdyti advokatai, byla pavyko 
laimėti.     

-ANYKŠTA

Verčiau bylinėtis 
su Rusija

Saulius RASALAS, liberalas, bu-
vęs Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pavaduotojas: 

- Iš kur noras bylinėtis? Manau, tu-
rėtų būti visiems aišku. Pažiūrėkit, kas 
savivaldybėj deklaruoja esąs juristu. 
Nežinau, kur tas juristas juridinį išsi-
lavinimą gavo, bet man atrodo, kad 
sovietinėje milicijos mokykloje. Da-
bar jis bando duoti darbo teismams. 
Kalbant apie „Anresto“ darbus, tiek 
aš, tiek specialistai aiškindavo, kad 
turi būti priežiūra. Jei neprižiūri dar-

Teismai kainuoja ir laiką, ir pinigus
Dabartinė Anykščių rajono valdžia dažnai įvairias problemas 

sprendžia teismuose. Vyko mažiausiai dvi bylos, kuriose savival-
dybė bandė prisiteisti delspinigius iš UAB „Anrestas“. Savivaldy-
bės administracija buvo vienas iš atsakovų Juškų šiltnamių byloje, 
pirmosios instancijos teisme pralaimėta byla dėl VšĮ „Aukštaiti-
jos siaurasis geležinkelis“ direktoriaus skyrimo. Prasidėjo du 
teisiniai procesai dėl rangos darbų sutarčių su UAB „Anrestas“ 
nutraukimo. Tiesa, dėl Anykščių kultūros centro renovacijos su 
„Anrestu“ savivaldybė panašu, kad nebesibylinės, ruošiama tai-
kos sutartis ir anykštėnai statybininkai galės tęsti pradėtus dar-
bus. Taip pat Anykščių meras Kęstutis Tubis yra parašęs keletą 
raštų šalies prokuratūroms, prašydamas išsiaiškinti, ar buvę jo 
pavaldiniai nepažeidė įstatymų.

Pašnekovų klausėme, kodėl, jų nuomone, Anykščių savivaldy-
bės atstovai ir samdyti advokatai taip dažnai mina teismų slenks-
čius. Ar teismai yra geriausias būdas spręsti problemas?

Jups: „Matant, ką išdarinėja da-
bartinis Seimas ir Vyriausybė, geriau 
jau A. Baura nieko ten nedirbtų, apsi-
mestų, kad jo kaip ir nėra.”

Anykštėnas: „Aš ne tik iš Bauros 
nieko nesitikiu, bet ir iš šio kolchoz-
nikų išrinkto Seimo nieko gero NE-
SITIKIU. O Baura darys taip, kaip jo 
vadas (Karbauskis ) lieps.”

Ir tiek: „Žmogelis visiems geras... 
o atvirai laimėjo kelialapį į ,,sanato-
riją’.’

Apsidairyk aplinkui ( atsakymas 
į: Ir tiek): „Juk nupirdę „sanatorijos“ 
gyventojai tokį patį, panašų į save ir 
rinko - normalių gyventojų juk šitam 
aborigenų krašte (sanatorijoje) nebe-
liko...“

........ : „Nieko nesitikiu. Bus geras 
rankelės kilotojas, kai vadas lieps.“

MMMMM: „Tykiai, tykiai Ne-
munėlis teka, dar mažiau Antanas 
šneka ...”

???: “Ar skaitėt šeštadienį Šmi-
gelsko rieves? Ten paaiškinta, kodėl 
mes Baurą išrinkom ir kodėl nėra ko 
tikėtis.”

Saulytė: „Net nežinau, sudėtingas 

Netiki, jog Antanas Baura nuvers kalnus
Nuo praėjusio ketvirtadienio Anykščių-Panevėžio apygarda 

Seime vėl turi savo atstovą. Portalo anyksta.lt skaitytojų savaitga-
lio diskusijoje klausėme, ko jie tikisi iš mūsų Seimo nario Antano 
Bauros? Padės jis spręsti mūsų apygardos rinkėjų problemas ar 
viskas bus taip, kaip buvo?   

klausimas... Jei būtų klausiama, ko aš 
tikiuosi iš Seimo nario A. Bauros, gal 
ką ir sugalvočiau. Bet šiaip tikiuosi, 
kad jis nesispjaudys gatvėje, praleis 
pėsčiuosius per perėją...”

Margalūšis: „Na, o ko tu tikiesi 
iš pavasarinio lietučio? Arba skintų 
gėlių puokštės? Nušniokš lietutis ir 
praeis, pasidžiaugsi puokšte savaitę ir 
ji nuvys...”

Biržinka: „Labai tikiuosi, kad 
pagelbės mano galutiniam patvarky-
mui.“

Na...: „Labai tikiuosi, kad pasižy-
mės tuo, kad niekuo nepasižymės. 
Šiame “profesionalų“ Seime tai būtų 
pats vertingiausias pasiekimas.“

Jonas: „Geresniu atveju viskas bus 
taip, kaip buvo, blogesniu atveju - bus 
blogiau negu dabar.“

Juozas: „Itin svarbią savybę - pa-
dorumą - Antanas Baura turi. Pri-
imant įstatymus ar kitaip tvarkant 
mūsų valstybės gyvenimą ši savybė 
turi lemiamą reikšmę. Antra, Anta-
nas yra dviejų epochų žmogus. Todėl 
jo gyvenimo ir darbo patirtis labai 
pravers dirbant Seime. Ir trečia, ne-

mažiau svarbu, koks bus jo atstova-
vimas Anykščiuose ir kokį žmogų jis 
pasirinks savo pagalbininku, t.y. koks 
tiltas per tuos 3,5 metų bus nutiestas 
tarp Seime atliekamų darbų ir anykš-
tėnų godų.”

DG: „Eilinį kartį prakiurksos, kaip 
ir praėjusias kadencijas.”

Anykštėnas: „Ne tik tikėtis labai 
daug galima, bet ir iš vienintelio, ku-
rio tikrai sulauksime daug gerų realių 
rezultatų.”

Taigi: „Nieko ypatingo nesitikiu, 
nes tai nėra idėjinis žmogus, kuris 
turėtų idėjų, kaip keisti Lietuvą. Tai 
eilinis Seimo narys, kaip ir dauguma 
deputatų, prasėdės iki 2020 metų ir 
kažin ko reikšmingo Lietuvos istori-
jai nepaliks. Gerai būtų, kad balsuo-
damas nepamirštų doros, teisingumo 
principų. Kad būtų už tikrą (tiesiogi-
nę) demokratiją, už Lietuvos valsty-
bės ir tautos išlikimą, tai neturiu dide-
lių vilčių, nes tam reikalingas kitoks 
mąstymas, kurį šiais laikais, kai vis-
ką valdo pinigas, sunku surasti, tam 
reikia idėjinio ir stipraus žmogaus, o 
Baura toks nėra, jis - kaip ir daugu-
ma.”

X - man: „Antanas Baura tam tikra 
prasme yra rekordininkas, nes kol kas 
tik jam vieninteliam tiek Anykščių-
Kupiškio, tiek ir Anykščių-Panevėžio 
rinkimų apygardų vienmandatėse, 
kur rinkėjų daugumą sudaro anykš-
tėnai, Seimo nario mandatą pavyko 
iškovoti jau trečią kartą. O tai jau 
akivaizdžiai rodo itin aukštą žmonių 
pasitikėjimą. Jei atmintis nepaveda, 
tai didžiosios permainos, didieji po-
kyčiai, veržliausi proveržiai Anykš-
čių mieste ir rajone vyko, kai Anta-
nas Baura atstovavo Anykščiams du 
tūkstančiai aštuntųjų, du tūkstančiai 
dvyliktųjų Seimo kadencijoje. A. 
Baura pasižymi itin aukšto lygio di-
plomatinėmis savybėmis bei kieta 
prigimtine komunikacija, puikiu ben-
dravimu, sugebėjimu išgirsti kiekvie-
ną. Manau, kad anykštėnų bei dalies 
panevėžiečių sprendimas savo balsą 
atiduoti už protą, žinias, vertybes ir 
patirtį atsipirks su kaupu. O pačiam 
Antanui belieka palinkėti sėkmės 
darbuose.”

-ANYKŠTA
(komentarų kalba netaisyta, - red.

past.)

bų kokybės ir terminų, tai jie dirba, 
kaip pigiau ir kaip jiems patogiau. 
Bylinėjimas dėl „Anresto“ menamai 
padarytų nuostolių man atrodo ma-
žiau logiškas nei Lietuvos bandymas 
išsireikalauti, kad Rusija atlygintų 
sovietmečiu padarytą žalą. 

Laimei, kad dėl Kultūros centro 
pastato renovacijos nebekariaujama. 
Teismai galėjo užsitęsti iki rudens, o 
tada būtų nuplaukę Valstybės investi-
cijų programos milijonai.

Smėlio dėžėje 
dalinamės žaislūs

Romualdas VITKUS, vienas iš 
Anykščių statybinės įmonės UAB 
„Termotaupa“ vadovų ir bendra-
savininkių: 

- „Anrestas“ yra žinoma firma, su 
jais mes ne kartą esame dirbę. Rajono 
valdžia neturėtų taip elgtis, kad ken-
tėtų paprasti žmonės. Konfliktines 
ar ginčytinas situacijas reikia spręsti 
susėdus prie derybų stalo, nes per 
teismus rajonas gali prarasti pinigus, 
o dėl to kentės paprasti žmonės. 

Teismai ne tik stabdo rangos dar-
bus, bet ir patys procesai kainuoja. 

Juk savivaldybei pralaimėjus teismą 
tenka sumokėti ne tik savo, bet ir ki-
tos šalies bylinėjimosi išlaidas.  

Prieš 1 - 1,5 metus savivaldybės ir 
„Anresto“ santykiai buvo ypač grės-
mingi, dabar gal kiek apsišlifavo... 
Rajono rinka yra maža, čia - kaip sa-
vas kiemas, kaip smėlio dėžė - išsida-
linkim žaislus nesugriaudami smėlio 
pilių. Laukinio kapitalizmo Lietuvos 
rinkoje gauti užsakymų yra sunku, 
todėl visiems norisi vietinių, nors ir 
nedidelių užsakymų.

Nereikia vyti 
„Anresto“ iš 
rinkos

Vilius JUODELIS, rajono Tary-
bos narys, socialdemokratas, buvęs 
savivaldybės administracijos direk-
torius (dirbo su trimis merais): 

- Turėjome ir mes bylų, bet per visą 
mano darbo laiką gal vieną ar dvi. 
Nesu prieš bylinėjimąsi - tik teismas 
pasako teisybę. Tačiau ėjimas į teis-
mą turėtų būti paskaičiuotas, kai turi 
šansų laimėti - kreipkis, kitais atvejais 
tai yra pinigų mėtymas, juk advokatai 
kainuoja.

 Kiekviena situacija yra indivi-
duali ir sprendimai skirtingi. Mane 
kaltina „Anresto“ protegavimu. Na, 
nebuvo jokios protekcijos. Mes taip 
pat nesidžiaugėme jų darbų kokybe, 
bendrovės vadovas šalindavosi mano 

Auskarai.  Policininkai kreipėsi į 
teismą prašydami leisti suimti Visagi-
ne gyvenamąją vietą deklaravusį 38 
metų vyrą, kuris įtariamas mažiausiai 
kelių apiplėšimų įvykdymu. Praėju-
sio trečiadienio vakarą 21.10 val. jis 
Kuncų gatvės namo laiptinėje užpuo-
lė ir apiplėšė 71 metų moterį - neleido 
jai išeiti iš laiptinės ir iš jos ausų išplė-
šė 150 eurų kainuojančius auksinius 
auskarus. Policininkai pas plėšiką 
rado ne tik šios senolės auskarus, bet 
ir išsiaiškino, kad jis Darželio gatvėje 
užpuolė dar vieną klaipėdietę. Juodai 
apsirengęs bei gobtuvą užsidėjęs vy-
ras iš 60-metės ausų išplėšė 200 eurų 
vertės auksinius auskarus ir iš įvykio 
vietos pabėgo. 

Gaisras. Netoli Raseinių esančio 
Gabšių kaimo gyventojus ankstų 
penktadienio rytą pažadino ugniage-
sių automobilių kauksmas. Ugniage-
siai skubėjo gesinti gaisro bendrovės 
„Norvelita“ pastate. Nors įvykio vie-
toje buvo sutelkta 10 automobilinių 
cisternų ir kitos technikos, ugnis nu-
niokojo nuo 2 500 iki 3 000 kvadra-
tinių metrų ploto gamybinių patalpų, 
o apie 4 000 kv. metrų ploto gamy-
bines patalpas ugniagesiams pavyko 
apsaugoti. 

Bėgliai. Papua Naujojoje Gvinėjo-
je (PNG) 17 kalinių buvo nušauti po 
masinio pabėgimo iš vieno kalėjimo, 
o 57 bėgliai tebėra laisvėje, sakoma 
pirmadienį paskelbtuose praneši-
muose. Dešimtys kalinių penktadie-
nį paspruko iš Buimo kalėjimo šios 
Ramiojo vandenyno valstybės antra-
jame didžiausiame Lajės mieste, o 
sargybiniai juos apšaudė. Dienraščiai 
„PNG Post-Courier“ ir „The Natio-
nal“ citavo vietos policijos informaci-
ją, kad 17 kalinių buvo nukauti, trys 
– sučiupti, o 57 tebėra laisvėje.

Neapykanta. Vaizdo įra-
šas, kuriame užfiksuotas vieno-
je Kopenhagos mečetėje penk-
tadienio pamaldų metu žydus 
žudyti raginantis imamas, Danijoje 
sukėlė visuotinį įsiūtį, praneša BBC. 
Apie Mundhirą Abdalahą policijai 
buvo pranešta po to, kai šis buvo 
nufilmuotas arabų kalba cituojantis 
antisemitiniu laikomą pranašo Moha-
meto pamokslą (hadisą). Hadise sa-
koma, kad Teismo diena „neateis tol, 
kol musulmonai nesikaus su žydais, 
ir kol musulmonai jų neišžudys“. 

Pergalė. Portugalija sekmadienį 
džiaugsmingai šventė savo pirmąją 
pergalę Eurovizijoje ir sveikino ją 
iškovojusį atlikėją Salvadorą Sobralį, 
kuris serga sunkia širdies liga, bet su 
melancholiška balade triumfavo Ki-
jeve įvykusiame šiemetiniame dainų 
konkurse. Sutikti Eurovizijos nuga-
lėtojo buvo susirinkę šimtai žmonių. 
„Kai mes geri, esame geriausi iš ge-
riausiųjų. Sveikinimai Salvadorui 
Sobraliui“, – 27 metų dainininkui 
parašė prezidentas Marcelo Rebelo 
de Sousa. 

Pabėgėlis. Austrijoje kalėti iki gy-
vos galvos nuteistas siras migrantas, 
savo gimtojoje šalyje nužudęs 20 
sužeistų vyriausybės pajėgų karių. 
Vakarinio Insbruko miesto teismas 
savo nutartį paskelbė trečiadienį vė-
lai vakare, kai prisiekusieji pripažino 
27 metų sirą kaltu pagal 20 kaltini-
mų dėl „nužudymo kaip teroristi-
nio nusikaltimo“. Siras savo kaltės 
nepripažino. Vyras buvo sulaikytas 
pabėgėlių prieglaudoje Tirolio že-
mėje pernai birželį, kai jį įskundė 
kitas siras.

Parengta pagal BNS
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(Atkelta iš 1 p.)
Poilsiautojai plūsta nuo 
ankstyvo pavasario

„Žmogus turi tam tikrų prigim-
tinių poreikių.Vieni svarbiausių – 
tai pavalgyti ir pailsėti.Anykščiai 
jau antrąjį sezoną, kaip aš vadinu, 
bus „ant bangos“. Susidomėjimą ir 
aktyvesnį žmonių atvykimą paste-
bime, todėl Anykščių kraštas šiek 
tiek išsiskiria iš bendro Lietuvos 
konteksto kaimo turizme ir šis sek-
torius iš tikrųjų klesti. Anksčiau nie-
kada neturėdavome klientų kovo, 
balandžio mėnesiais, o šiemet sezo-
no startą teko atkelti anksčiau, nei 
buvo planuota pagal ankstesnius 
metus“, - pasakojo G. Mileikaitė, 
pastebėdama, kad vis daugiau žmo-
nių supranta, kad „vien darbu ir 
duona sotus nebūsi“.

Susikalbėti su savivaldybe 
sekasi sunkiai

„ANYKŠTA“TV studijoje po-
kalbiui pakrypus apie kaimo turiz-
mo verslininkų bei vietos valdžios 
bendradarbiavimą, G. Mileikaitė 
sakė, kad tai „gan jautrus klausi-
mas“.

„Paskutinis susitikimas išties 
mums buvo labai nemalonus, nes 
pasijutome nelaukiami, nenorimi 
arba netgi savotiškai gąsdinami. 
Buvome susikvietę turizmo pas-
laugų teikėjų susirinkimą ir bandė-
me spręsti problemas, tai pamąstė-
me, kad dar pakentėsime, o toliau 
žiūrėsime, kaip čia bus“, - pasako-
jo G.Milekaitė.

Pasak Lietuvos kaimo turizmo 

asociacijos tarybos pirmininkės G. 
Mileikaitės, turizmo paslaugų teikė-
jai iškylančias problemas vietos val-
džiai yra įvardijusi jau seniausiai.

„Mums labai aktualu ženklini-
mas, informacijos sklaida, kelių 
priežiūra, ryšys su seniūnijomis. 
Taip pat labai aktualus ir darbuoto-
jų klausimas. Bandėme bendradar-
biauti su Anykščių technologijos 
mokykla, tačiau nelabai sulaukė-
me palaikymo iš direktoriaus. Bu-
vome patikinti, kad jie geriau žino, 
ko reikia, nors mes, kaip darbda-
viai, taip pat galėtume pasakyti, ko 
mums reikia. Norėtume ir švelnes-
nio, lengvesnio požiūrio į smulkųjį 
verslą, kuriam išgyventi nėra len-
gva. Kaimo turizmas gal ne visada 
duoda daug pridėtinės vertės, neį-
darbina daug darbuotojų, neišmo-
ka didelių atlyginimų, bet tampa 
kaimo bendruomenių švietėjišku 
centru. Dauguma žmonių pas mus 
atėję pamato, kaip reikia tvarkytis, 
kokia gali būti buitis, šventės. Mes 
keliame kaimo lygį ir neleidžia-
me jam numirti“, - kaimo turizmo 
svarbą akcentavo G.Mileikaitė.

Už cepelinų porciją – 8,5 Eur

Debeikių seniūnijoje pati kai-
mo turizmo verslu užsiimanti G. 
Mileikaitė neseniai verslo ėmėsi ir 
Vokietijoje.

„Visada sakau, kad žmogus pla-
nuoja, o Dievas juokiasi. Pasiūlyta 
buvo tokia situacija rinkoje, kada 
mes galėjome pabandyti šitą vers-
lą ir Vokietijoje. Tai nebuvo taip, 
kad mes sąmoningai galvojome 
kažką daryti, tačiau likimas lėmė, 

Kaimų lygį kelia kaimo turizmas
kad teko atidaryti namų restoraną 
ir svečių namus“. -  sakė G. Milei-
kaitė.

Pasak Lietuvos kaimo turizmo 
asociacijos tarybos pirmininkės G. 
Mileikaitės, skirtingai nei Lietu-
voje, Vokietijoje verslą pradėti yra 
gerokai paprasčiau.

„Užtenka išsiimti individualios 
veiklos pažymą arba verslo liudi-
jimą ir net nereikia sukti galvos, 
kurį formatą pasirinkti. Mes kai-
mo turizme veikiame keturiais 
galimais formatais. Tikrintojai yra 
labai geranoriški. Jokių išankstinių 
gąsdinimų ar sankcijų praktiškai 
netaikoma. Mes jau buvome tikrin-
ti tris ar keturis kartus, ir tikrai ne-
buvo nė vieno karto, kad bijotum, 
nejaukiai jaustumeisi, ką iš tikrųjų 
kartais pastebime čia, Lietuvoje“, 
- apie sąlygų verslui skirtumus 
Lietuvoje ir Vokietijoje kalbėjo G. 
Mileikaitė.

G. Mileikaitė verslą Vokietijoje 
plėtoja netoliese lietuvių bendruo-
menės būstinės, kur vokiečiai gan 
glaudžiai bendradarbiauja su lietu-
viais.

„Dauguma jų draugų ar pažįs-
tamų jau yra pabuvoję Lietuvoje 
ir žino tų cepelinų skonį.Todėl ten 
cepelinai nebuvo naujiena, o netgi 
laukiamas produktas. Šaltibarščiai 
ten taip pat yra labai mėgstami“, 
- apie vokiečių skonį pasakojo G. 
Mileikaitė.

Porcija cepelinų Vokietijoje kai-
nuoja pakankamai nemažai – 8, 50 
Eur.

„Tai yra pakankamai didelė kai-
na. Tačiau cepelinus darome ne iš 
kažkokių miltelių, jau paruoštos 

produkcijos, o rankomis. Galbūt 
dėl to jie yra brangesni nei Lietu-
voje“, - atskleidė G. Mileikaitė.

Sėkmę prognozuoja 
atkakliausiems verslininkams

Migruodama tarp Lietuvos ir 
Vokietijos, kur gyvena jos vyras 
Gintautas Gudas ir dvi jų dukros, 
G. Mileikaitė prisipažįsta, kad su-
grįžusi į Anykščius ir lankydamasi 
miesto viešojo maitinimo įstaigose 
į viską žiūrinti kiek kitomis akimis. 
Ir ne tik kaip žmogus, besisukantis 
panašiame versle, bet tiesiog kaip 
vartotojas.

„Labai mėgstu žinoti, kas kur yra 
Anykščiuose, kad vėliau tai galė-
čiau pasiūlyti savo klientams. La-
bai džiaugiuosi, kad mieste atsida-
ro nauji objektai. Praktiškoji mano 
pusė visada  manęs klausia, o kaip 
jiems seksis ir kaip jie išgyvens. 
Kuo rinkoje daugiau žaidėjų, tuo 
klientui smagiau, nes jis turi dides-
nį pasirinkimo šansą. O tiems, kas 
tą verslą daro, tai jau yra išgyveni-
mo klausimas. Manau, kad rinkoje 
pasiliks tik tie, kurie yra stipriausi 
arba unikaliausi, arba atkakliausi. 
Verslą Anykščiuose gali daryti tie 
žmonės, kurie turi labai mažus as-
meninius poreikius, bet labai dide-
lius polėkius. Tik tie žmonės išlie-
ka, nes pati verslo pradžia yra labai 
sunki ir „užsikabinti sudėtinga“, 
- prognozių vietos verslininkams 
pažėrė G. Mileikaitė.

Nustebino kavinės servetėlės...

Ne tik atidi, bet ir kritiška G. 

Mileikaitė neseniai sprogdino 
socialinius tinklus, kuomet apsi-
lankiusi vienoje Anykščių mies-
to viešojo maitinimo įstaigoje 
išvydo jos akiai gan neįprastą 
vaizdą.

„Buvau ne kiek šokiruota, o 
kiek nustebusi dėl sprendimo, 
kad kavinėje servetėlės yra vie-
nodos tualete ir ant stalo. Apie 
tai diskusija persikėlė į mano 
„Facebook“ paskyrą, kurioje 
netgi nejaukiai pasijutau puola-
ma, kas man pasirodė neadekva-
čia reakcija į mano pastebėjimą. 
Aš visada esu už naujoves, už 
dalykus, kurie sužavi ir pritrau-
kia klientą ir niekada nesakau, 
kas yra gerai ar blogai, nes pats 
klientas atsirenka į kurią jam 
eiti kavinę ir kas jam patinka ar 
nepatinka. Tik man atrodo, kar-
tais perlenkiame, ieškodami tam 
tikrų sprendimų ir neadekvačiai 
reaguojame į pastabas“, - sub-
tiliai apie pastebėtas įdomy-
bes vienoje kavinėje pasakojo 
G.Mileikaitė.

Naujų fabrikų Anykščiuose
neįsivaizduoja

Lietuvos kaimo turizmo aso-
ciacijos tarybos pirmininkė 
G. Mileikaitė sakė, kad visada 
Anykščius mačiusi tik kaip bū-
simą kurortą.

„Pramonė, dideli fabrikai 
Anykščiams organiškai netiktų. 
Aišku, jie sukurtų daugiau dar-
bo vietų ir pridėtinės vertės, bet 
turizmas yra tai, kas nuo seno į 
Anykščius traukdavo. Manau, kad 
turizmo kryptis pasirinkta teisin-
gai, reikia ja toliau eiti ir nesiblaš-
kyti“, - sakė G. Mileikaitė.

Nugalėtojai dalyvaus atrankinė-
se varžybose zonose (iki rugsėjo 
4 dienos), finalinės varžybos vyks 
rugsėjo 16 d. Jonavoje.

Sporto entuziastai varžėsi smi-
ginio, tinklinio, šaškių, šachmatų, 
krepšinio 3×3, futbolo, svarsčių 
kilnojimo, stalo teniso, seniūnų tri-
kovės turnyruose.

Renginio dalyvius sveikino Sei-
mo nariai Sergejus Jovaiša, An-
tanas Baura, Anykščių mero pa-
vaduotojas Sigutis Obelevičius ir 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centro direktorius Žilvinas Ovsiu-
kas.

Seniūnų trikovės varžybų pri-

zininkai: Antanas Jankauskas, Al-
girdas Gansinauskas, Stasys Ste-
ponėnas bei Justina Girytė, Laima 
Repečkienė, Eglė Sabaliauskienė.

Net šešių rungčių varžybas lai-
mėjo Anykščių seniūnijos koman-
dos. Jie nugalėjo moterų ir senjorų 
krepšinio turnyruose, smiginio, 
stalo teniso, šaškių ir šachmatų 
varžybose. Troškūnų komandos 
laimėjo moterų tinklinio varžybas 
ir svarsčio kilnojimo rungtį, skie-
moniškiai laimėjo vyrų tinklinio 
varžybas, kurkliečiai - vyrų krepši-
nio turnyrą, kavarskiečiai - futbolo 
varžybas.

-ANYKŠTA

Seniūnijų žaidynėse - beveik 300 sportininkų
Šeštadienį  vyko dešimtosios Anykščių rajono seniūnijų žaidy-

nės, kuriose dalyvavo 292 seniūnijų atstovai. Komandinėje  įskai-
toje pirmąją vietą užėmė Anykščių seniūnijos, antrą – Kavarsko, 
trečią – Troškūnų seniūnijos komanda. Ketvirta liko Skiemonių, 
penkta – Andrioniškio, šešta – Traupio, septinta – Kurklių, aštun-
ta – Svėdasų, devinta – Debeikių, dešimta – Viešintų seniūnija.

Seniūnų trikovės varžybas laimėjo Troškūnų seniūnas Antanas 
Jankauskas, antrąją vietą užėmė Kavarsko seniūnas Algirdas 
Gansiniauskas, trečiąją - Skiemonių seniūnas Stasys Steponėnas

Sporto entuziastai seniūnijų varžybose varžėsi tradicinėse rungtyse. 
Anykščių kūno kultūros ir sporto centro nuotr.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Smagu, kad turistiniuose 
Anykščiuose yra įvairių pramo-
gų. Viena iš jų – kartodromas. 
Gyvenam sąlyginai netoli, tai 

turistams pramogos, o triukš-
mas,  svylančių padangų kvapas 
– mums. Blogiausia, kad triukš-
mas iš kartodromo dažniausiai 

pasiekia savaitgaliais, kai mes 
norime dirbti savo kiemuose. Ar 
savininkai negalėtų pastatyti ko-
kią garsą sugeriančią sienelę, kad 

kiek nuslopintų garsą?
Anykštėnas

(Pavardė redakcijai žinoma, - 
red.past.)  

„Eurovizijos“ šventė baigėsi. 
Ji kaip niekada po I ir II turų 
buvo prognozuojama. Taip ir at-

sitiko, nugalėjo portugalų daina 
ir jos atlikėjas Salvadoras So-
brolis.

Tai labai nuoširdi daina, su 
ryškiu prancūzišku koloritu.  
Tiek kai kurios melodinės in-

Kartodromas gerai, bet gyventi norisi

Apie Euroviziją

Kaimo pavadinimo kilmė neaiški

„Ypatumais iš aplinkinių kaimų 
Varkujai neišsiskiria, - pastebėjo 
seniūnas. – Kaimiečius bendromis 
veiklomis buria Varkujiečių bendrija, 
kuriai vadovauja Žilvinas Grigonis, 
yra keletas vidutinių gyvulininkyste 
užsiimančių ūkininkų, tarp jų Vytau-
tas Gražys, Juozas Vazulis“. Pasak 
seniūno, kadaise centrine „Žalgirio“ 
kolūkio gyvenviete buvusiuose Var-
kujuose nuo 1973 m. nebėra moky-
klos, kuri ten buvo įkurta po Antrojo 
pasaulinio karo, nebėra bibliotekos, 
kolūkio kontoros, medicinos punkto, 
teliko parduotuvė. 

Nors Varkujai yra senas kaimas, 
minėtas 1765 metų Ukmergės seniū-

nijų inventoriuose, tačiau legendų pa-
liudijančių kaimo pavadinimo kilmę, 
man iš kaimiečių išgirsti nepavyko, 
nors vos už gero puskilometrio nuo 
kaimo yra archeologijos paminklas 
Varniškių piliakalnis, dar vadinamas 
Kartakalniu, Karpuvėnų piliakalniu. 
Kadaise per du šimtus gyventojų tu-
rėjusio kaimo senosios kapinės nyks-
ta, senus palaidojimus, kurių vienas 
datuojamas 1882 metais, slepia vaiski 
pavasario žaluma. Tai liudija, kad šios 
vietovės žmonių seniai, labai seniai 
apgyvendintos. 

Iš septynių trys telikę

Penktadienio popietę kaimo ramy-
bę trikdė tik vienintele kaimo gatve-

Varkujų kaimo žmonės nestokoja išmonės
Iš Debeikių šešetą kilometrų pavažiavus link Žaliosios, Kupiškio – Utenos plento, prasideda Vy-

žuonų parapijai (Utenos r.) priklausantis Varkujų kaimas. Iš čia atsiveria laukų tolumos, melsva 
miško juosta, horizonte slepianti Šventosios tėkmę, iki kurios iš kaimo visai netoli. 

Vieta graži, kaimiečius tiesiog skatinanti džiaugtis sąsajom su gamta, skatinanti gyventi gražiai. 
Tą ramybę trikdo nebent vienintele kaimo Ateities gatvele Utenos link pralekiantys automobiliai, 
deja, ne visuomet greitį iki leistino sumažinantys. Pasak Debeikių seniūnijos seniūno Alvydo Simo-
navičiaus, kaime gyvenamąją vietą deklaruoja 90 gyventojų. 

sienin užsidirbt išvažiavęs, bet sugrį-
žo. Niekas ten veltui pinigų nemoka, 
reikėjo po 12–16 valandų per dieną 
dirbt“. 

Akiai mielos sodybos 
puošmenos  iš padangų

Einant ta vienintele Varkujuose 
Ateities gatve, jaučiasi, kad kaimo 
žmonės neabejingi grožiui ir kuria 
jį kaip patys išmano. Kelių tokių so-
dybų šeimininkų nepavyko rasti na-
muose, prisibeldžiau pas atokiau nuo 
gatvės gyvenančią Zofiją Pilkauskie-
nę. Kambaryje piktai skalijo šuniu-
kas, o užėjus į trobą, paaiškėjo, kad jų 
ten net du. Pikčiurna buvo uždarytas 
kitame kambaryje, o tingiai fotelyje 
snaudžianti Tina kalbėtis netrukdė. 
„Važiuojantys per kaimą neretai at-
sikrato jiems nereikalingų gyvūnų, 
todėl pas mane gyvena du šuniukai, 
trys kačiukai, - sakė Z. Pilkauskienė. 
– Man gaila tų benamių gyvulėlių, 
kuo jie kalti, kad jų šeimininkai tokie 
beširdžiai? Priglaudžiu, auginu kaip 
savus“. 

Z. Pilkauskienė labiausiai džiau-
giasi savo labai gerais, ja besirū-
pinančiais vaikais. Pasak jos, tik  
Audrutė išvažiavusi padirbėti į 
Norvegiją, o Aldona, Laimutė ir 
Albertas gyvena Utenoj. Tai jie 
taip išgražino savo gimtąją sodybą, 
kad ja stebisi praeinantys ar prava-
žiuojantys. Pievoje, tarp gėlių, iš 
senos automobilio padangos išrai-
tytos gulbės, arkliukas ir dar viso-
kios įdomybės, kurios daugiausia 
džiaugsmo suteikia močiutės proa-

nūkiams. „Čia Laimutė tų grožybių 
sumanytoja, o padaryti tai jau visi 
su šeimomis padeda“, - sakė sody-
bos šeimininkė.

Nuolat lankoma vaikų, gausaus 
anūkų ir proanūkių būrio, Z. Pilkaus-
kienė turi savo nuomonę apie kaimy-
nus, kurių dauguma yra geri, nuo-
širdūs, tačiau kaime yra ir “pijokų”, 
kurie geria alkoholį gavę pašalpas ir 
nieko tu jiems nepadarysi. 

Moteris prisimena kolūkmetį, kai 
augindama vaikus sunkiai dirbo ne 
tik fermose, bet ir savame ūkelyje. 
„Reikėjo visus aprengti, pavalgy-
dinti, į mokslus leisti. Iš mažumės 
prie darbų pratinti gerais žmonėmis 
užaugo“, - pastebėjo Z. Pilkauskienė 
ir prisiminė, kad vaikus gyvenimui 
ruošti teko vienai. „Viena su vaikais 
likau, kai Albertukui tik ketveri me-
tukai buvo. Mano Vilius Kazimieras 
dirbo pašarų vežiku. Važiavo į pa-
kalnę pro sodybą, iš kurios išpuolusi 
moteris šaukė: „Pilkauskai, gelbėk 
mano vaikus“. Buvo žiema, tie vai-
keliai nuo kalnelio įlėkė į vadinamą-
jį Varliaežerį. Mano vyras su rūbais 
šoko į ledinį vandenį, ištraukė tuos 
vaikelius, tačiau jiems padėti jau 
niekas negalėjo. Toks šlapias, per-
šalęs ir parvažiavo namo, apsirgo 
plaučių uždegimu ir, vos 38–erių su-
laukęs, mirė. Gelbėdamas svetimus 
vaikus, galima sakyti,  pats pražuvo. 
Tuomet Albertukui tik ketveri metu-
kai buvo, o dabar jam 52. Ką pada-
rysi, tokia dalia man išpuolė. Taigi, 
vaikai su manim visus ūkio darbus 
dirbo, todėl ir išgyvenome, dabar 
šiandiena džiaugtis galime“.

le pralekiantys automobiliai. Šiltą 
pavasario dieną nesimatė laukuose 
ar apie namus triūsiančių kaimiečių. 
Dviračiais pravažiavo keli vaikinu-
kai, gatvelėje sutikau ir pas kaimynę 
Palmyrą Vilutienę pėdinančią kai-
mo senbuvę Oną Jakutienę. „Mano 
vaikystės sodyba buvo va ten, prie 
miško, - mosteli ranka. – Šeimoje 
augome septyni vaikai, dabar mūsų 
tik trys belikę. Sunki, nepriteklių  ly-
dima vaikystė buvo, tačiau ir vėliau 
gyvenimas nelepino, kolūkyje kar-
ves melžiau, kiaules prižiūrėjau. Ir 
vyrą Pranciškų prieš 6 metus amžino 
atilsio palydėjau“.

82–uosius gyvenimo metus skai-
čiuojanti varkujietė dar gana žvali, 
pasakoja apie sūnų Gintarą, džiau-
giasi anūkais Andrium ir Remigijum. 
„Atvažiuoja, aplanko, kai reikia, pa-
deda. Remigijus studentauja Kaune, 
Andrius gyvena su tėvais. Buvo už-

Bevaikštant po sodybą, kur buvęs nebuvęs aplankyti mamą Zofiją Pilkauskienę atvažiavo sūnus 
Albertas.

Ona Jakutienė ėjo aplankyti kaimynę Palmyrą Vilutienę. 

Zofijos Pilkauskienės sodyboje senos padangos virto žirgeliu ir gulbėmis.
Autoriaus nuotr.

Ateities gatvelė. 

Vilniaus „Fusedmarc” pasi-
rodymas man priminė 1917 m. 
žiemos rūmų šturmą Sankt-Pe-
terburge.

Romaldas GIŽINSkAS

tonacijos bei harmoninės slink-
tys primena Michaelio Legrono 
dainą iš filmo „Šerburgo lietsar-
giai“. Europa išsiilgo savęs - ra-
mios, kultūringos, orios, todėl ir 
balsavo už tokią dainą.
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kampas

Apie raides

horoskopas
AVINAS. Neskubėkite veikti 

iš pirmo impulso, nes pridarysite 
klaidų. Neprotingas eksperimen-
tavimas, vėlavimas ar per didelis 
skubėjimas, konfliktų provokavi-
mas gali atnešti nekokių pasekmių. 
Atmeskite tuščias ambicijas.

JAUTIS. Jeigu planingai dar-
buositės, netikėtumų nepatirsite. 
Blogiau, jei kažko naujo grieb-
sitės, palikę spragų. Regis, teks 
pabendrauti su užsieniečiais ar au-
toritetingais pažįstamais arba itin 
rūpės egzaminai, įskaitos. 

DVYNIAI. Tikėtina, kad jums 
neišeis iš galvos rūpesčiai, susiję 
su bendrais finansais, akcijomis, 
mokesčiais, skolomis, verslo įsipa-
reigojimais. Verčiau nesinaudokite 
tarnybine padėtimi. Kur įmanoma, 
pasirinkite saugų racionalumą.

VĖŽYS. Regis, kitų žmonių rei-
kalavimai jums atrodys per dideli. 
Arba jūs patys pervertinsite par-
tnerių, oponentų įtaką, galimybes, 
ir be reikalo kažko pabūgsite. Jei 
profesinėje veikloje pademons-
truosite ambicijas, tuomet suakty-
vės jūsų priešai. 

LIŪTAS. Darbai tirpte tirps jūsų 
rankose, gal net pasijusite nepakei-
čiami. Tačiau pastangos sublizgėti 
gali atsigręžti prieš jus. Pravartu 
daugiau dėmesio skirti sveikatai, 
mitybai, higienai bei stiliaus kore-
gavimui. 

MERGELĖ. Darbe, versle ne-
patartini eksperimentai, geriau 
tiesiog tęskite pradėtus darbus, 
koreguokite trūkumus. Venkite 
azartinių žaidimų, lengvabūdiškų 
meilės nuotykių. Daugiau laiko 
praleiskite su augančia karta, my-

limais žmonėmis. 
SVARSTYKLĖS. Užplūs pri-

siminimai, abejonės. Pasistenkite 
neteikti per daug dėmesio smul-
kioms nesėkmėms. Labiau rūpin-
kitės artimaisiais, siekite darnos, 
galvokite apie dabartį, ateitį, o ne 
apie praeitį. Atsargiai su elektra, 
ugnimi. 

SKORPIONAS. Jums nestigs 
energijos ir optimizmo, bet tuo pačiu 
ir neramių minčių. Reikia būti atsar-
giems viešai reiškiant savo nuomonę, 
keliant pretenzijas ar reikalavimus. 
Kilus konfliktui mokėkite nusileisti. 
Būkite itin atidūs gatvėje. 

ŠAULYS. Galimas finansinis 
jūsų veiklos rezultatų įvertinimas 
arba būtent jūs kažką tikrinsite, 
vertinsite. Galite gauti verslo pa-
siūlymą. Svarstykite, skaičiuokite, 
tačiau nesitikėkite, kad kažką gau-

site veltui. 
OŽIARAGIS. Būsite jautrūs, 

emociškai pažeidžiami. Kai kurie 
planai gali virsti aukštyn kojomis. 
Jeigu įmanoma, patys paskubomis 
nekeiskite įprastos darbų, įvykių 
eigos - spontaniškumas, ūmumas 
gali pridaryti bėdos.

VANDENIS. Būtų gerai, kad 
niekur toli nevyktumėte ir nieko 
sunkaus nedirbtumėte. Jei įmano-
ma, ilsėkitės, skaitykite, kurkite. 
Dėl paaštrėjusių nuojautų ir pa-
sąmonės srautų turėtų sektis me-
nininkams, mistikams. Atsargiai 
kelyje. 

ŽUVYS. Nebus laiko nuobo-
džiauti. Jeigu rodysite susidomė-
jimą, iniciatyvą, tai gausite įpa-
reigojimų ar pasiūlymų. Galbūt 
susitiksite su senais bičiuliais, ben-
draminčiais.

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

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

-ANYKŠTA

pro memoria

gimė

Titas GRIBAUSKAS, 
gimęs 05 06

Gabrielė ČEPUKAITĖ, 
gimusi 05 07

Svėdasų seniūnijoje
Vytautas JUODELĖ, 
gimęs 1927 m., mirė 05 09
Troškūnų seniūnijoje
Algimantas BUTKEVIČIUS, 
gimęs 1947 m., mirė 05 11

linas BITVINSkAS

Seimas po pateikimo pritarė 
projektui, kuris leistų nelietu-
viškas raides pase ir asmens 
tapatybės kortelėje.  Kadangi 
mes esam menkai dar apsišvie-
tę ir menkai susidūrę su nelie-
tuviškomis raidėmis X, W, Q, 
parašiau eilėraštį, kad greičiau 
priprastume, nes jei jau įtraukė, 
tai greitai teks ir vartoti. Be to, 
greitai turbūt įtrauks ir visas ki-
tas Europoje naudojamas raides, 
pavyzdžiui, SZ, SCH ir t.t.     

Abėcėlė seimūnų savišvietai, 
kaip naudoti naujas raides 

Warna virė 
Tirsztą wiralą,
Qliais skrido 
Naujo qbilo -
Koszė lipti 
Lauk pradėjo,
Niex padėti negalėjo.
Jai reikėjo 
Naujo indo,
Kad tą koszę sutalpintų.
Werkia warna, 
Qr jai dėtis – 
Senas puodas 
Tox kaip rėtis.
Warna iki šiol qda.
Wien tik 
Snapas ir oda...
Ir Qbilius, 
Ir Skwernelis
Myli Lietuwą szalelę.

Manau, šis eilėraštis bus nau-
dingas mokantis ne tik Seime, 
bet ir mokykloje mokiniams. 

Nesakykite, kad sunku buvo 
suprasti - tai tik įrodymas, kad 
lietuvių kalba gali daug pakelti 
ir daug į save sugerti. 

Leonas ALESIONKA 

Tokie dabar laikai atėjo, kad nors 
tu ką... Nė minutės pensininkas ne-
gali ramiai ištiesti kojų fotelyje ir 
“prie teliko” prieš lietų nusnausti. 
Negali! Tas telikas vis rodo ir rodo, 
nors tu ką. Ir vėl gegužė, ir vėl Rau-
donoji aikštė, ir vėl Pergalės diena, 
vėl paradas, vėl griaudėja orkestrai, 
vėl kareivukai žygiuoja kaip robo-
tukai, lyg baletą šoktų. Tai čia, jei 
Maskvos TV žiūri. Rusai švenčia, 
rusai didžiuojasi, sako, kad žino, 
kas pagrindiniai fašizmo su Hitleriu 
nugalėtojai, ir primena apie pergalę 
tiems, kas arba iš tikrųjų apie tai pa-
miršta, arba bent jau tokiais apsime-
ta. Jei ne Maskvos TV žiūri, tai kaip 
kokios žliūgės iš proto dirvos dygsta 
ir kitokios mintys. Girdi, nei tie rusai 
sumušė fašizmą, nei ką... Na, gal ir 
atėjo jie iki Berlyno, bet kad būtų su-
grūdę atgal Hitlerio gaujas į tą urvą, 
kuriame jos ir užgimė?  Na, gal... O 
ir išvis: kam čia reikėjo tą karą lai-
mėti? Pralaimėję būtų ir ramu. Ir ko 
gero ne rusų krauju ir kančiomis, o 
amerikoniškais konservais, džipais 
„Willi“ ir Čerčilio su Ruzveltu norais 
II-sis pasaulinis karas laimėtas. Rusai 
net vadina jį ne taip, kaip Vakarams 
reikia: „Didžiuoju Tėvynės karu“. Ir 
sako, kad taip vadinti teisę turi! 

Rusai visokių šnekų klausosi 
kantriai. Klausosi ir, lyg tarp kit-
ko, Hitlerio okupuotai Prancūzijai, 
„nuanšliusintai“ Austrijai, pamin-
klus kariams atminti griaunančiai 
Lenkijai, karius antifašistus oku-
pantais vadinančiai Lietuvai ir ki-
toms panašioms tautoms primena 
pasižiūrėti į tuos strateginius rei-
cho planus, kuriuose aiškiai buvo 
numatyta kokia kokioms tautoms 
skiriama dalia. O juk tuose fašistų 
planuose buvo pedantiškai numaty-
ta, kam per krematoriumų kaminus 
išnykti, o  kam laikinai vokiečių 
arijų rasės vergais išlikti. Pamaišė 
fricams rusas. Lietuvi, tu kuriame 
sąraše save radai, ką? O tu slave len-
ke? Tai va dar pridėsiu kai ką apie 
„amerikoniškas tušonkes“. „Karo 
metu TSRS pagamino 558 tonas 
sprogmenų ir 432 tonas konservų 
(„tušonkės“). Iš JAV lendlizo keliu 
TSRS gavo 296 tonas sprogmenų ir 

Nusnūdimas naujienų 
stebėtojo tarnyboje

2027 tonas konservų”. Gal tais JAV 
konservais britai bombardavo SS, 
SA, Guderiano tankus, feldmar-
šalą Ernstą Friedrichą Paulių  prie 
Stalingrado? Gal Hitlerio bunkerį 
amerikonų „tušonkėmis“ apmėtė? 
Ne, ponai, kare pralietas už Tėvynę 
kraujas niekada nebūna pigesnis už 
„skarbonkę tušonkės“! O kiek rusai 
to žiauraus karo metu dar sugebėjo 
išlydyti karui reikalingo plieno, 
alavo, vario ir kitų gaminių? Kaip 
sakoma, faktai yra faktai. Štai jūs ir 
spręskite, apie JAV indėlį į pergalę. 
Neigti, sakyti, kad jo nebuvo, juk 
negalime. Ir visgi tikiu, kad rusai 
teisūs, kai sako, kad jie geriausiai 
žino, kas laimėjo karą.

Gerai, karas karu, duok Die-
ve kad niekada jokie karai nei 
gimtų, nei atsikartotų! Dabar jau 
dvidešimt septinti metai kaip tai-
ka, skaičiuojant nuo nepavykusio 
Maskvos pučo, anuomet nuvertu-
sio M.Gorbačiovą ir neišgelbėjusio 
TSRS nuo griūties.  Daugiau kaip 
ketvirtis amžiaus, (tiek maždaug 
metų šiandieninio Prancūzijos 
prezidento žmona yra vyresnė už 
vyrą), Lietuvoje laisvė! Metai skir-
ti atgimti ir klestėti! Kaip išnaudo-
jame tokį istorinį šansą? „Delfi“ 
žinios teigia, kad, kaip  rodo Žmo-
gaus studijų centro atliktas tyrimas, 
daugiau nei 90 proc. Lietuvos jau-
nimo, nuo 15 iki 19 metų, emigruo-
tų, jei gautų darbą pagal specialy-
bę, į išsivysčiusią Vakarų šalį. Va 
kaip faina, ar ne? Nei kryžiuočių, 
nei fašistų, nei buchenvaldų, nei 
gulagų, nei „spalvotų revoliucijų, 
net Maidanų nebereikia ištuštinti 
teritorijas nuo gyventojų, o pas-
kui ramiai jas, tapusias niekieno, 
užimti. O dar sako, kad Europoje 
nevyksta III-sis pasaulinis karas, 
modernus, šiuolaikiškas pyrago – 
botago genocidas! Ir ginklai nauji, 
ir strategijos šiuolaikiškos. Kam tie 
tankai, jei yra sankcijos? Ginklas 
naujas, patirties jį naudojant dar 
trūksta, žiūrėk ima ir iššauna bu-
merangu į tave patį!

Paklausykime, ką sako Jungtinių 
Tautų Organizacijos (JTO) neigia-
mų vienašalių priverstinių priemo-
nių žmogaus teisėms specialusis 
pranešėjas, JTO atstovas Idrisas Ja-
zairy: „Sankcijas Rusijai taikančios 
šalys patyrė dukart didesnius nuos-
tolius nei Rusija. Šalių, paskelbusių 
sankcijas Rusijai dėl jos „agresijos“ 
prieš Ukrainą, finansiniai nuostoliai 
dukart didesni nei Rusijos ir virši-

ja 100 milijardų JAV dolerių. Prie 
jų pridėjus Rusijos nuostolius dėl 
sankcijų, apytikriais skaičiavimais, 
išeitų suma, atitinkanti tik 1 proc. 
Rusijos bendrojo vidaus produk-
to“, – taip Maskvoje kalbėjo JTO 
atstovas. „Bendri Rusijos nuosto-
liai vertinami 52–55 mlrd. dolerių. 
Galima teigti, jog tai yra kaina, ku-
rią jau teko sumokėti už Ukrainos 
krizę“, – pridūrė jis. „Ar negalima 
buvo tokius pinigus panaudoti ge-
riau?“ – retoriškai klausė I.Jazairy. 
Kai pagalvoji, 100 mlrd. dolerių 
praradome mes, ES, kiti „vakarai“! 
Taigi ir Lietuva, klusniai kaip avelė, 
kad ir kenkdama savo ekonomikai, 
bet paklususi JAV ir ES reikalavi-
mams, per tas sankcijas milijonus 
eurų prarado, kad Rusijai nors tiek 
pakenktų. O juk net šuo atsimena, 
kada ir kas jį pagaliu skriaudė! Iš 
viso per tą „sankcijinį durnyną“ 
prarasta maždaug 150 mlrd. dole-
rių. Monkės biznis: už vieną sprig-
tą rusams, du į savo kaktą gauni! 
Daug tai ar mažai? Pavyzdžiui, ši 
suma triskart viršija Etiopijos ben-
drojo vidaus produkto vertę.  O 
jei kam rūpi, galima ir su Lietuva 
palyginti. Mūsų „tautinis BVP“, iš 
kurio 2% skirsime NATO išlaiky-
mui, 2017 metais sudaro  38,560 
mlrd. Eur. Tai yra 41,937 mlr.USD. 
Tai va pats, anykštėne, ir pamąstyk, 
kaip čia išeina, kokia suma iš mūsų 
ekonomikos į šitą sankcijinę nesą-
monę sukišta? Nubaudėme patys 
save!  Kad gi šitokius  milijardus 
kas nors Lietuvos pensininkams 
būtų atidavęs, a? Visus sūnus ir 
dukras, visus anūkėlius iš Londės 
ir kitų ES pasviečių būtume namo 
Tėvynėn parsivežę... Gyventume 
oriai kaip iš Dalios Grybauskaitės 
ne kartą girdėtuose pažaduose. Da-
bar nykstame Europos akyse. 

Bet yra kuo ir lietuviškai pasi-
džiaugti! Mūsų kaimynams ir bro-
liams latviams dar blogiau. Sakiau, 
kad jiems, kai mus lenkė ir pensijo-
mis, ir algomis, geruoju nesibaigs! 
Taigi paaiškėjo, kad mūsų braliukai 
dideli paleistuviai! Taip „pavarė 
ant nesaugaus sekso“, kad Latvi-
joje užregistruotas didžiausias ŽIV 
(AIDS) lygis Europos Sąjungoje. 
Inga Upmace, Baltijos AIDS asoci-
acijos vadovė, žurnalistams papa-
sakojo, kad naujų užsikrėtimo tuo 
AIDS sukeliančiu virusu skaičius 
ne tik pralenkė Estijos rodiklius, 
bet tapo pačiu didžiausiu tarp ES 
šalių. “2017 metų sausio pirmajai 

Latvijoje užregistruota  6972  ŽIV 
atvejai”- paaiškino I. Upmace. Na, 
vienu žodžiu, ir šioje srityje latviai 
su estais mus lenkia. Kas galėjome 
pagalvoti, kad tokie ramūs ir lėti 
estukai...? Tik praraski budrumą ir 
įsileiski estą į lovą.  Aha!

Na, širdį guodžia, kad ne visose 
srityse mes jau tokie atsilikę. Ne 
koks ten Karbauskis su savo mi-
nistraujančiu valstiečiu Veryga, o 
Pasaulinė Sveikatos Organizacija 
(WHO) oficialiai nustatė ir įvertino, 
kad net Rusija nuo mūsų atsilieka. 
Cha! Mat jie tik ketvirti pasauly-
je, po Baltarusijos, Moldavijos ir 
Lietuvos pagal alkoholinių gėrimų 
suvartojimą! „Slabakai, blyn“… 
Nors britai dar „slabnesni“, jie 25 
vietoje liko. Tik futbolas jiems be-
likęs,  bet ir tas jau nebe kas... Ir 
Eurovizijoje skystoka. Portugalas 
laimėjo. Jei iš tos laimės sunkia 
širdies liga sergantis ir persodini-
mo laukiantis talentas būtų ėmęs 
ir eurovizijos scenoje numiręs, vis 
tiek ne britas, o bulgaras būtų ta-
pęs laureatu. Mes, lietuviai, likome 
solidarūs su latviais ir į pusfinalių 
lyderius nesibrovėme. Matyt, per 
šalto pavasario būta? 

Ne, nė minutės pensininkui ra-
mybės! Ar tu prie teliko prisėsk, ar 
prie kompiuterio: tai ėmė ir išlindo 
kažkokiai Šmunkei scenoje nuogas 
papas, tai Selas nusilakė vėlei kaip 
lapas. Nustatė žurnalistai, kad vie-
nos Pupytės užpakaliukas žymiai 
didesnis negu Kardasian! Tai dėl 
jo, tikėtina,  futbolo sirgaliai užvo-
žimo per marmūzę būdu pamokė  
krepšinio sirgalius? Ir teisingai! 
O ko jų „Rytas“ prasčiau žaidžia 
už „Kefyro žvaigždes“? Ne, tokie 
laikai, kad nieko praleisti žmogus 
nebegali. Tai ką ten „Raptoriai“ 
tokio pasakė Valančiūnui, o tas iš 
viršaus kaip dėjo, tai net per krep-
šį pagaugai nuėjo!? O va ar matei, 
kai Saboniokas taip į „kašį“ metė, 
kad net visą Klivlendą ant blaks-
tienų pastatė! Ne Saboniokas? Gal 
Kuzia? Ne? Tai tada gal Titenio-
kas peršoko per tvorą ir tiek bokso 
ringe „pavarė forų“, kad net Gry-
bauskaitė įniršo ir atidavė jam savo 
juodąjį diržą? Ir kad tūlas Fuzės 
Markas geriausiai nuo Lietuvos 
tiks Eurovizijai. Tikti tai tiko. Su 
kuo išvyko, su tuo ir parvyko.

Ar tik nebūsiu naujienų stebėto-
jo tarnyboje prisnūdęs? Gerai jau, 
išsiaiškinsiu ir kitą kartą būtinai 
jums visą tiesą surašysiu.
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Papildomi prizai 0247779 Automobilis “VW Golf” 000*594 Pakvietimas į TV studiją 030*000 Pakvietimas 
į TV studiją 037*597 Pakvietimas į TV studiją 037*055 Pakvietimas į TV studiją

parduoda

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 .

A U T O M O B I L I Ų 
S U P I R K I M A S

Tel. (8-614) 14777.

Dainiaus firma 
SUPERKA VERŠELIUS

auginimui. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 

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

Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai. 

Tel. (8-694) 40735.

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

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

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, kategorijų ir papildo-
mus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.

Renkama nauja grupė 2017 m. gegužės 16 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.

Nuo 1998 m. sėkmingai dirbanti įmonė ieš-
ko  buhalterio(-ės)  arba įmonės, atliekan-
čios buhalterinę  apskaitą. 

Jei  turite buhalterinį išsilavinimą, ne ma-
žesnę kaip 2 m. buhalterinę darbo patirtį, 
mokate dirbti su apskaitos programa „Rivilė“, 
Microsoft Office programiniu paketu, kviečiame įsilieti į mūsų gretas. 
Siekiame, kad pas mus dirbtų žmonės, kurie nesitenkina eiliniu rezul-
tatu ir darbščiai bei atsakingai siekia nuolatinio tobulėjimo. Bendrovė 
suteikia visas socialines garantijas, karjeros galimybes, konkurencin-
gą ir nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą. 

Siųskite savo CV adresu: info@zalaarms.lt,  tel. (8-699) 14451.

UAB „BLEIRAS LOGISTICS“ 

IEŠKO AUTOVEŽIŲ IR 
VILKIKŲ 

VAIRUOTOJŲ DARBUI 
EUROPOJE!!!

 Įmonė siūlo:
*Neturintiems CE kategorijos 

ir 95 kodo-APMOKAME vairavi-
mo kursus!!!

*Neturinčius vairavimo patir-
ties – APMOKOME!!!

Mob.: +370 671 15152

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodo-
jo, spalvotojo metalo laužą, aku-
muliatorius. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais 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 siūlyki-
te. Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

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

Tel. (8-686) 86702.

Įvairų mišką su žeme arba biržes 
išsikirsti. Sąžiningai įvertina ir su-
moka.

Tel. (8-605) 27002.

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

Tel. (8-600) 63820.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, mikroau-
tobusus, visureigius, atsiskaito iš 
karto, sutvarko visus dokumen-
tus.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

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

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

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

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.

Kita

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

Tel. (8-686) 11232.

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

Tel. (8-687) 76191. 

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Parama “Bendradarbiavimui” iki 
90 000 Eur smulkiems ūkiams, labai 
mažoms įmonėms, smulkiems miš-
ko valdytojams. Rengia paraiškas.

Tel. (8-673) 88712.

Nebrangiai dažo namus. Mūrija 
krosnis ir židinius. Valo kaminus ir 
krosnis. 

Tel. (8-676) 01382.

Šiltina sienas, stogus ir grindis eko-
vata - sausuoju ir šlapiuoju būdu. 
Užpildo oro tarpus. 

Tel.: (8-698) 47767, (8-682) 37022.

Skardinė stogo danga tiesiai iš ga-
mintojo geriausiomis kainomis.

Tel. (8-662) 03130.

Restauruoja, reguliuoja dyzelinius 
kuro sriublius, purkštukus, generato-
rius, starterius. 

Tel. (8-682) 36806.
 
Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077.

Nekilnojamasis turtas

Žemę Anykščių r. Jurzdiko kai-
me (netoli Anykščių miesto). 1,89 
ha.

Tel. (8-613) 32041.

Kuras

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

Tel.: (8-600) 63820,

Kita

Bites.
Tel.: (8-619) 41085, 
(8-381) 7-88-09.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža.

Tel.: (8-686) 80994, 
(8-611) 34567.

Kviečius, miežius, avižas, mi-
šinį, žirnius, kukurūzus, grikius, 
įvairius pašarinius miltus, sėle-
nas. Atveža

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

Šienapjoves, purkštuvus, 
grėblius - vartytuvus, lėkštinius 
skutikus, kultivatorius, frezus, 
vagotuvus, bulvių kasamąsias, 
krautuvus, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Lašų ŽŪB - liucernos šienainį 
rulonuose (nuo 13 Eur/t). Perka 
šiaudus (30 Eur/t), šieną (50 
Eur/t). 

Tel.: (8-682) 47854, 
(8-611) 44130.

Kavinė ieško baro, virtuvės 
darbuotojų, maisto išvežiotojų. 
Suteikia visas socialines garan-
tijas, laiku mokamą darbo užmo-
kestį ir priedus. 

Tel. (8-626) 98328.

Medienos gaminių įmonė 
UAB „LYKSNA“, 

N.Elmininkų k. siūlo darbą:
- Skydų surinkėjui
- Padėklų kalėjui
- Durų surinkėjui - kaustytojui
(kontaktinis tel. 8-618-54612)
- Elektrikui 
(kontaktinis tel. 8-687-47159)

ŽŪB “Elma” reikalingas 
suvirintojas.
Tel. (8-682) 97420.

Nedideliam ūkiui reikalinga 
melžėja.
Tel. (8-600) 40863.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir 
geodezijos skyrius atlieka sklypo proj. Nr. 179-2 suprojektuoto Laičių 
k., Viešintų sen., Anykščių r.  kadastrinius matavimus. Kviečiame at-
siliepti gretimo sklypo , kurio kadastrinis Nr. 3484/0001:581 savinin-
kę Gitaną Pranskūnaitę  ar jos įgaliotus asmenis dėl ribų suderinimo 
per 10 dienų nuo paskelbimo spaudoje. Pretenzijas ir pasiūlymus 
galima pareikšti adresu J.Biliūno 28-2 Anykščiai, tel. : (8-626) 36379 
el. p. zita.dikciene@vzf.lt
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gegužės 19 d. delčia.
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Andriejus, Ubaldas, Vai-
dmantas, Bitė, Andrius.

vardadieniai

Paskalis, Virkantas, Gailė, Ba-
zilė.

Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita, 
Venancijus.

Gilvinas, Tauras, Celestinas.

oras
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MOZAIKA sprintas

“Šaškių magija”
Nr. a06. Baltieji pradeda ir laimi. 

Sprendimą, nurodant pozicijos nunerius, ėjimus, vardą pavardę ir te-
lefono numerį, siųsti saskiumagija@gmail.com. Atsakymų laukiam iki 
2017-05-16.

Pirmas, atsiuntęs teisingą atsakymą, gaus dovanų nemokamą bilie-
tą į Baranausko muziejų.

Užduoties Nr. a05 sprendimas 1. cd4 a:e5 2. gh2 x. Laimėtojas 
Jonas Karvelis.

Nepamiršk užsisakyti 

laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo „Aukštaitiškas formatas“

– Pamėginkime nustatyti jūsų 
neurozės priežastį, – sako psichia-
tras pacientui. – Ką dirbate?

– Rūšiuoju apelsinus. Kiaurą 
dieną loveliu žemyn rieda apel-
sinai, o aš stoviu apačioje ir juos 
rūšiuoju. Į vieną krepšį – didelius, 
į kitą – vidutinius, į trečią – ma-
žiukus.

– O ko čia nervuotis? Juk toks 
puikus ramus darbas!

– Ramus? Supraskite pagaliau, 
kad kiaurą dieną aš privalau vos 
ne kas sekundę priiminėti sprendi-
mus, sprendimus, sprendimus…

 ***

Sėdi diedas bare prieš Naujuo-
sius, žiūri, ateina jo draugas, ne-
šinas kefyro pakeliu ir stikline ir 
klausia:

– Tu čia vienas?
– Taip, va, nusprendžiau Nau-

juosius bare sutikti. Sėskis, išger-
sim!

– Ne, aš geriau kefyriuko išger-
siu…

– Na tu ką, juk šventės…
– Na ir kas? Va, sakyk, tu praėju-

sius Naujuosius atsimeni?
– Taip, atsimenu.
– O aš ne!

Anykštėnai juokauja, kad kaip 
Rusijoje iškilmingai švenčiama 
Gegužės 9-oji – Pergalės diena, 
taip Anykščiuose reikia įvesti 
naują šventę - Gegužės 26-ąją. 

Mat ta diena yra paskutinė, kai  
UAB “Povilo Gurklio firma” 

turi susirinkti ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio paliktus kuoliukus ir 
apleisti statybvietę. 

Gegužės 26-oji galėtų būti 
švenčiama kaip Nekompeten-
cijos, Ambicijos, Pasipūtimo ir 
Kvailų statybų diena.  

Įves naują šventę

Sunkioji atletika. Gegužės 
12 dieną Panevėžyje vyko sun-
kiosios atletikos Lietuvos jaunių 
sporto žaidynių ir Lietuvos suau-
gusių čempionato zoninės varžy-
bos. Turnyre sėkmingai pasirodė 
Anykščių KKSC sunkiaatlečiai, 
kurie triumfavo net šešiose svorio 
kategorijose iš aštuonių. Pirmąsias 
vietas iškovojo: Mindaugas Dilys 
(sv. kt. 56 kg), Tomas Miškeliūnas 
(sv. kt. 62 kg), Tadas Pocius (sv. 
kt. 77 kg), Nerijus Misevičius (sv. 
kt. 85 kg), Benjaminas Orlovas 
(sv. kt. 94 kg) ir Matas Puodžiū-
nas (sv. kt. + 105 kg)

Imtynės. Gegužės 13 dieną 
Anykščiuose buvo surengtas Lie-
tuvos vaikų imtynių čempionatas. 
Pirmą kartą dalyvaudamas šalies 
pirmenybėse ant nugalėtojų paky-
los lipo Nojus Pupkis (svorio ka-
tegorijoje iki 29 kg), antrąsias vie-
tas užėmė Mangirdas Brazdžiūnas 
(26 kg) ir Valius Kavaliauskas, 
trečiąsias vietas iškovojo Kipras 
Puikis (35 kg) ir Kipras Gvozdas.

 Anekdotas. 
– Ar tiesa, kad Pieškino niekas 

negali nokautuoti?
– Tiesa.
– O kaip jam taip sekasi?
– Labai paprasta: jis pasiduoda 

dar nesulaukęs nokauto.

Šiaurės Korėjos bauginimas
 turi liautis, sako Putinas

Rusijos prezidentas Vladimiras 
Putinas pirmadienį sakė, jog nau-
jausias Šiaurės Korėjos raketos 
bandymas buvo pavojingas, bet 
perspėjo, kad Pchenjanas yra bau-
ginamas, ir paragino taikiai spręsti 
nesutarimus regione.

„Kategoriškai nepritariame 
branduolinių valstybių klubo di-
dėjimui“, – po tarptautinio fo-
rumo Pekine žurnalistams sakė 
V.Putinas.

„(Raketos bandymą) laikome 
nevaisingu, žalingu ir pavojingu“, 
– sakė V.Putinas.

Tačiau jis pridūrė: „Turime liau-
tis bauginę Šiaurės Korėją ir rasti 
taikų sprendimą šiai problemai.“

Šiaurės Korėja liaupsino sekma-
dienį paleistą raketą, kuri, regis 
yra didžiausio veikimo spindulio 
iš šios šalies turimų.

Pchenjanas siekia pasigaminti 
raketų, galinčių pasiekti JAV že-
myninę dalį. Pasak Šiaurės Korė-
jos, naujoji raketa gali nešti „sun-
kią branduolinę kovinę galvutę“.

Sekmadienį raketa buvo paleista 
neįprastai aukšta trajektorija. Ofi-
cialioji naujienų agentūra KCNA 
nurodė, kad ji pasiekė 2 111,5 km 
aukštį, nuskriejo 787 km ir nukrito 
Japonijos (Rytų) jūroje.

Šie duomenys rodo, kad naujo-
sios raketos veikimo spindulys gali 
siekti 4 500 km, sako analitikai.

Baltieji rūmai sekmadienį sakė, 

kad raketa nukrito „taip arti Ru-
sijos teritorijos“, jog prezidentas 
Donaldas Trumpas (Donaldas 
Trampas) „negali įsivaizduoti, kad 
Rusija yra patenkinta“,

Tačiau Rusijos gynybos minis-
terija vėliau nurodė, kad raketa 
nukrito maždaug 500 km nuo jos 
sienos ir nesukėlė jokio pavojaus.

Naujoji „Mis JAV“ padeda 
valdyti atomines elektrines

Las Vegase suvažiavimų centre 
„Mandalay Bay“ per sekmadie-
nį vykusį grožio konkurso „Mis 
JAV“ finalą buvo aukštinama 
Amerikos įvairovė, o naująja 
grožio karaliene karūnuota che-
mikė afroamerikietė, dirbanti 
Branduolinės energetikos prie-
žiūros komisijoje (NRC).

„Mis JAV“ karūną pelniusi 
Kara McCullough (Kara Maka-
log) iš JAV sostinės Vašingtono 
atstovaus Jungtinėms Valstijoms 
konkurse „Mis Visata“.

„Mes reguliuojame atomines 
elektrines. Be to, vykdau asme-
ninę programą bendruomenei 
„Moksliniai tyrimai vaikams“, – 
sakė 25 metų K.McCullough.

K.McCullough gimė Italijoje, 
taip pat yra gyvenusi Japonijoje, 
Pietų Korėjoje, Havajuose. Vai-
kystę ji praleido Amerikos pieti-
nėje Virdžinijos valstijoje.

Gražuolė sakė, kad „Mis JAV“ 
titulas jai padėtų „įkvėpti ir pa-
drąsinti daugybę vaikų ir moterų 

(žengti) į mokslo, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos sritis“, 
sakė ji.

Tarp konkurso dalyvių buvo 
penkios imigrantės; jos kalbėjo 
apie įvairovės svarbą, taip tarsi 
atmesdamos nesvetingą JAV pre-
zidento Donaldo Trumpo (Donal-
do Trampo) poziciją dėl kai kurių 
imigrantų ir pabėgėlių.

Pirmąja vicemis tapo „Mis 
Naujasis Džersis“ Chhavi Verg 
(Čhavi Verg), gimusi Indijoje ir 
mokanti hindi bei ispanų kalbas.

Antroji vicemis – „Mis Mine-
sota“ Meridith Gould (Meridit 
Guld) – Minesotos universitete 
studijuoja drabužių mažmeninę 
prekybą.

2016 metų „Mis JAV“ Deshau-
na Barber (Dešauna Barber) taip 
pat atstovavo JAV sostinei, kuri 
oficialiai yra vadinama Kolumbi-
jos apygarda.

Šis konkursas sprendžia, kas 
Jungtinėms Valstijoms atstovaus 
konkurse „Mis Visata“.

Vienas konkursų „Mis JAV“ ir 
„Mis Visata“ savininkų daug metų 
buvo milijardierius D.Trumpas.

Tačiau 2015 metų birželį tele-
vizija NBC nutraukė savo ryšius 
su dabartiniu prezidentu dėl jo 
įžeidžiamų komentarų apie imi-
grantus meksikiečius. Po teisinių 
veiksmų D.Trumpas savo akcijas 
šiuose konkursuose pardavė vie-
nai talentų vadybos kompanijai.


