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Sveikinimai
http://www.anyksta.lt

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

Sveikinimo kaina – 16 eurų.

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 79/9165

„Anykščių
vynas“ supirko
daugiau uogų

Ar valstybės tarnyba praranda
prestižą?
Alfrydas SAVICKAS, rajono Tarybos narys: „Bendrųjų
gebėjimų testus seniai reikėjo
keisti. Ten visokios nesąmonės.“

2 psl.
šiupinys
DEDIKACIJA.
Trečiadienį, spalio 4-ąją, 17 val. 30 min.
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje (Vyskupo skv.
1) Muziejus kviečia prisiminti
rašytoją Ievą Simonaitytę. Literatūrinio festivalio programoje
jai skirtą dedikaciją „Ak, buvo
visko...“ anykštėnams pristatys ją parengusi aktorė Virginija
Kochanskytė, už tokį sumanymą
šiemet pelniusi I. Simonaitytės
premiją.

3 psl.

Nedraugiškos
valstybės
„piketuotojai”
reikalavo mero
Kęstučio Tubio
atsistatydinimo…

4 psl.

Griūna ištisi savivaldybės
administracijos skyriai

Komisija
nustatė, kad
savivaldybė
neturi teisės
nurodinėti Lukui
Pakelčiui

6 psl.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Iš Anykščių rajono savivaldybės administracijos bėga specialistai. Nuo penktadienio savivaldybės administracijoje nebedirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Alfredas Bulotas. Pirmadienio rytą laikinasis skyriaus vedėjas dar nebuvo
paskirtas. Šiandien paskutinė Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto Sauliaus Pesliako darbo diena.

Jubiliejus. Spalio 6 d., penktadienį, 17 val., Anykščių kultūros
centre bus iškilmingai minimas
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro 20-metis. Medikai
kviečia anykštėnus į šventę, kurią
vainikuos „el Fuego“ koncertas.
Atlaidai. Spalio 8 d., sekmadienį, 10 val., Alantos šv. Jokūbo
bažnyčioje bus minimi švč. Mergelės Marijos Rožinės atlaidai.
Šv. Mišias laikys Kaišiadorių
vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis. Šv. Mišiose giedos operos
primadona Irena Milkevičiūtė.
Premija. Anykščių rajono savivaldybė ruošiasi įsteigti Geriausio metų mokytojo premiją.
Geriausiam mokytojui planuojama įteikti 1500 Eur. Rajono Tarybai pateiktame sprendimo projekte informuojama, kad „premijos
įsteigimo tikslas – gerinti mokinių pasiekimus, paskatinti mokytojus siekti aukštesnės ugdymo
kokybės, pagerbti geriausiai dirbančius rajono mokytojus.“
Darbas. Anykščių menų centras į savo kolektyvą kviečia
anykštėną, norintį savo gebėjimus realizuoti ryšių su kraštiečiais srityje. Siūlomas darbas nepilnu darbo krūviu.
Gaisras. Sekmadienį Kavarske, Šaltinio gatvėje, degė pirtis.
Atvykus ugniagesiams, atvira
liepsna degė vieno aukšto pusiau
mūrinė, pusiau medinė pirtis.
Sudegė pirties stogas (dengtas
šiferiu), apdegė ir aprūko sienos,
išdegė vidus. Apsaugotas vos už
metro nuo pirties stovintis medinis garažas.

Nuo penktadienio Anykščių savivaldybės administracijos Teisės,
personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Alfredas Bulotas savivaldybėje nebedirba.

Šiandien paskutinė Anykščių savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto Sauliaus Pesliako darbo diena.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Policininkai ganė avis

vidmantas.s@anyksta.lt

Į Anykščių policijos komisariato areštinę pakliuvo 35 avys. Naktį iš penktadienio į šeštadienį gautas pranešimas, jog A.Vienuolio
gatvę, netoli komisariato, užtvėrė avys. Kadangi avys per apklausą neprisipažino, kur jos gyvena, pareigūnams neliko nieko
kito, tik ginti visą bandą į komisariato kiemą. Avys naktį praleido
aptvertoje komisariato teritorijoje.

Sulaikytosios policijos komisariato kieme...
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

4 psl.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Žinoma, kai avys buvo ginamos
į komisariatą, vaizdas buvo kaip iš
filmų. Tačiau Anykščių policijos
viršininkas Rimantas Čepulis šeštadienio rytą „Anykštai“ dėstė, kad
pareigūnams nėra juokinga - dešimtą valandą ryto avys tebebliovė komisariato teritorijoje. „Kaip ir kiekvienas sulaikytasis, jos reikalauja
maisto“. - apie tai, jog šiais laikais
kiekvienas avinas žino savo teises,
kalbėjo R.Čepulis.
10 valandą į policijos komisariatą prisistatė ir avių savininkas, Vikonių kaimo gyventojas. Paklaustas, kaip atsitiko, kad avys atsidūrė
policijos komisariate, jis buvo nešnekus. „Iš kambario, iš svetainės
pabėgo“, - šeimininkas mestelėjo
keletą žodžių ir dingo už policijos
komisariato durų.
Priminsime, kad prieš kelias savaites policijos pareigūnai naktį į
aptvarą parginė Romualdo Vitkaus

jautį, kurį vienas iš pranešėjų palaikė stumbru.
Už naminių gyvūnų nepriežiūrą
Vikonių kaimo gyventojui gresia
administracinė atsakomybė, pradėtas administracinės teisenos procesas. Anykščių rajono policijos
viršininkas R.Čepulis „Anykštai“
sakė, kad vikonietis apie tai, jog dalies jo avių nebėra aptvare, sužinojo
tik iš policijos pareigūnų. „Sulaikytosios“ nors ir negavo maitinimo,
tačiau virškinimo proceso, žinoma,
nebuvo pristabdę - avių savininkas
iššlavė ir išplovė tvartu paverstą policijos komisariato kiemą.
Policijos viršininkas „Anykštai“
dėstė, jog avių ginimas ir jų priežiūra atrodo juokingai, tačiau ir tokia
kuriozine veikla pareigūnams tenka
užsiimti. Pasak R.Čepulio, bendrasis pagalbos centras gautus pranešimus nukreipia specialiosioms
tarnyboms, o kai avys blaškosi po
kelią, gaisrininkų, juo labiau medikų, nekviesi. „Mums tenka būti ir
socialiniais darbuotojais, ir psichologais“ - aiškino R.Čepulis.

KONKREČIAI
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„Anykščių vynas“ supirko daugiau uogų

Liberalai. Vilniaus liberalai
nusprendė stabdyti bendradarbiavimą su konservatorių frakcija.
Toks sprendimas priimtas pirmadienį Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos liberalų frakcijos bei šios
partijos Vilniaus skyriaus prezidiumo narių posėdyje. Vilniaus meras
Remigijus Šimašius kitą savaitę
šaukia neeilinį sostinės tarybos posėdį, kuriame, tikimasi, bus suformuota nauja koalicija. Pasak mero,
į ją kviečiamos visos frakcijos, norinčios efektyviai dirbti Vilniui.

„Anykščių vynas” skelbia, kad lietingi šios vasaros orai gamyklai nesutrukdė supirkti gėrimų gamybai reikalingo uogų kiekio.
Šiuo metu gamykla superka obuolius.
Įmonės išplatintame pranešime
spaudai nurodoma, kad uogų, ypač
braškių, šiemet supirkta netgi daugiau nei pernai.
„Iš viso „Anykščių vynas“ šiemet supirko 163,7 tonos braškių,
72,4 tonos juodųjų serbentų ir 70
tonų aronijų uogų. Žaliavą gamyklai tiekia ir Lietuvos, ir kaimyninių šalių: Lenkijos, Latvijos sodininkystės ūkiai.
„Šiemet orai braškėms nebuvo
palankūs, derlius gana prastas, todėl uogos tapo tikra vasaros brangenybe. Tačiau pakilusi žaliavos
kaina nesugriovė mūsų planų gaminti natūralų, aukštos kokybės
gėrimą ir toliau turtinti lietuviško
vyno kultūrą“, – teigia „Anykščių
vyno“ gamybos direktorius Justinas Kanopa.
Priklausomai nuo žaliavų kokybės ir superkamo kiekio, už kilogramą braškių tiekėjams gamykla
mokėjo nuo 1, 00 iki 1,05 euro, už
juoduosius serbentus – nuo 19 iki

23 centų už kilogramą, o vidutinė
aronijų kilogramo kaina siekė nuo
20 iki 21 cento. Šių metų uogų derlių „Anykščių vynas“ pradėjo pirkti birželio mėnesį, o baigė rugsėjo
pradžioje.
Pasak J. Kanopos, superkamų
žaliavų apimtys kasmet auga –
šiemet gamykla įsigijo apie 10
procentų daugiau uogų ir vaisių
negu praėjusiais metais. „Anykščių vyno“ gamybos direktoriaus
teigimu, tai rodo, kad lietuviško
vyno gamintojas ir svarbus regiono darbdavys ne tik išlaiko tvirtas
pozicijas rinkoje, bet ir įgyja vis
didesnį verslo pagreitį – auga eksportas, produktams suteikiami tautinio paveldo sertifikatai“ -rašoma
pranešime spaudai.
Iš viso „Anykščių vynas“ kasmet superka daugiau nei 22 000
tonas vaisių ir uogų. Be abejo, didžioji superkamos žaliavos dalis
- obuoliai. Obuolių supirktuvėse
už jų kilogramą mokama 11-12

„Anykščių vyno“ gamybos direktorius Justinas Kanopa sako,
kad superkamų žaliavų apimtys kasmet auga.
centų, kiek moka už obuolius pats
„Anykščių vynas“ - neskelbiama.
Tiesa, Anykščių rajono meras
Kęstutis Tubis per Obuolines nuo
scenos paskelbė, kad vyndariai už
obuolius moka net po 16 centų už
kilogramą. Jog obuolių kaina aukšta, liudija ir mieste dažnai pastebimi vyrai, kurie obuolius į supirktuves veža karučiais bei dviračiais.

Tiesa, prie „Anykščių vyno“ gamyklos sunkvežimių su obuoliais
eilės nesidriekia.
J.Kanopa „Anykštai“ sakė, kad
gamykla obuolius superka neribotais kiekiais, o jų kainą iškėlė situacija pasaulinėje rinkoje - daugelyje
šalių obuoliai neužderėjo, kaimynų
lenkų sodai taip pat tušti.
-ANYKŠTA

Šimonių girios takais lėkė bėgikai
Šeštadienį Šimonių girioje, svėdasietiškoje jos dalyje, šalia
Priegodo (Priepado) ežero vyko jau ketvirtoji, tradicinė bėgimo
šventė „Algimanto apygardos partizanų kovų takais“. Iš netolimo Jotkonių kaimo kilusio, didžiajame girios mūšyje 1949 metais
žuvusio partizano Albino Pajarsko - Bebo brolio Vlado Pajarsko
organizuojamoje šventėje kasmet susirenka daugybė bėgimo entuziastų iš visos Lietuvos.

Bėgikai startavo ir finišavo prie Priegodo (Priepado) ežero.
Dukart olimpinė čempionė, krepšininkė Angelė Rupšienė ir sporto
draugijos „Nemunas“ valdybos pirmininkas Kęstutis Levickas.
Šių metų šventėje dalyvavo
apie pusantro šimto bėgikų iš
Vilniaus, Kauno, Panevėžio,
Utenos, Anykščių, Vyžuonų,
Svėdasų... Nors šiemet neįprastai šlapia, tačiau miškininkai pasirūpino palyginti bei pažvyruoti
trasos takus. Įdomu, kad šventės dalyviai susidūrė su girioje
manevrus atliekančiais Lietuvos kariuomenės kariais, kurie
rąstais buvo užtvėrę pagrindinį
kelią. Bėgikai varžėsi 1,5 ir 7,7
kilometrų distancijose.
Varžybų nugalėtojais ir prizininkais tapo svečiai iš kitų šalies
miestų. Trumpojoje distancijoje

Temidės svarstyklės

Kombainas. Rugsėjo 28 dieną
gautas vyro (g. 1972 m.) pareiškimas, kad apie 10 val. Troškūnų
seniūnijos Skamarokų kaime pastebėjo, jog iš sodybos teritorijos
pavogta kombaino rapsinio stalo
atpjovėjo kairės pusės viena dalgė su laikikliais. Padaryta žala
200 Eur.
Įrankiai. Spalio 1 dieną gautas
vyro (g. 1959 m.) pareiškimas,
kad Viešintų seniūnijos Žlio-

pirmieji finišavo Agnė Krupinskaitė bei Robertas Antanaitis, ilgojoje - Kristina Zajankovskaja
ir Jaunius Strazdas. Netoli lyderių 7,7 km trasą baigė būsimasis
Kalitos pramogų ir sporto centro
vadovas, 55-erių metų Valdas
Skliaustys. Jis finišą pasiekė
šeštas. Organizatoriai pagerbė ir
vyriausiąjį varžybų dalyvį, 1948
m. gimimo Stanislovą Bagvilą.
Šimonių girioje vykusiame
renginyje varžybų prizininkus
apdovanojo dukart olimpinė
čempionė krepšininkė Angelė
Rupšienė.
-ANYKŠTA
biškių kaime įsibrovus per antro
aukšto langą į ūkinį pastatą, iš vidaus buvo pavogti įvairūs darbo
įrankiai. Padaryta žala 400 eurų.
Smurtas. Sekmadienį apie 10
val. prie lošimo automatų salono
„Admiral“ Utenoje nepažįstamas
jaunuolis viešoje vietoje, matant
aplinkiniams asmenims, sudavė
vieną smūgį į galvą ir du smūgius į nugarą vyrui (g. 1988 m.)
iš Anykščių seniūnijos Naujųjų
Elmininkų kaimo.

spektras

Užuojauta. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė savo ir Lietuvos žmonių vardu pareiškė nuoširdžią užuojautą Jungtinių Amerikos Valstijų
prezidentui Donaldui Trampui dėl
žiauraus, dešimtis žmonių gyvybių
nusinešusio ir daug sužeistųjų palikusio šaudymo Las Vegaso mieste.
Per sekmadienį Las Vegase vykusiame koncerte įvykusias šaudynes,
mažiausiai 20 žmonių žuvo, dar
per šimtą buvo sužeisti. Ginkluotas
užpuolikas ėmė šaudyti Las Vegaso bulvare esančiame viešbutyje
„Mandalay Bay Hotel“, kur vyko
kantri muzikos festivalis. Las Vegaso policija šaulį nukovė. Pranešama, kad ieškomas jo kompanionas.
Liūtys. Liūtims atnešus milijoninius nuostolius pirmadienį
Vyriausybės ekstremalių situacijų
komisija spręs dėl ekstremalios situacijos paskelbimo visoje šalyje.
Ją paskelbus Vyriausybė ieškotų
galimybių paremti žemdirbius naudojant Valstybės rezervą. Premjero
Sauliaus Skvernelio teigimu, nėra
galimybių kompensuoti ūkininkų
patirtus nuostolius iš Vyriausybės rezervo fondo, nes nuostoliai,
preliminariais skaičiavimais, siekia 40 mln. eurų, o rezervo likutis
šiuo metu - 1,5 mln. eurų. Tačiau
žadama atverti rezervo fondą ūkininkams kitoms reikmėms - skirti
lėšų teisinėms konsultacijoms ir
deryboms su pirkėjais. Šiuo metu
ruošiamas žemės ūkio ministro
kreipimasis į Europos Komisiją
dėl nuostolių kompensavimo.
Pratybos. Spalio 2-4 dienomis
Lietuvoje vyks antrosios nacionalinės kibernetinio saugumo pratybos
„Kibernetinis skydas 2017“. Šiemet jose dalyvaus apie 200 atstovų
iš daugiau nei 50 Lietuvos viešojo
ir privataus sektoriaus institucijų
bei įmonių, valdančių valstybės informacinius išteklius ir ypatingos
svarbos informacinę infrastruktūrą. Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnybos prie Krašto
apsaugos ministerijos rengiamose
pratybose bus tikrinamos Nacionalinio kibernetinių incidentų valdymo plano procedūros ir plėtojama
institucijų bei įmonių sąveiką.
Susijungė. Naujasis bankas „Luminor“ skelbia tapęs trečiuoju pagal dydį banku Baltijos šalių bankininkystės rinkoje, jis turės 16 proc.
indėlių ir 23 proc. paskolų rinkos
dalį. Bendras „Luminor“ paskolų
portfelis, įskaitant paskolas privatiems ir verslo klientams, sieks
apie 12 mlrd. eurų, indėliai sudarys
9 mlrd. eurų. Kaip žinoma, spalio
1 d. savo veiklą „Luminor“ pradėjo
sujungus dviejų komercinių bankų
- DNB ir „Nordea“ - Baltijos regione vykdomą veiklą. „Luminor
Group“ AB direktorių tarybos pirmininkas Nilsas Melngailis teigia,
kad naujasis rinkos dalyvis sieks
ambicingų tikslų.

KOMENTARAI
IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
Atmetė. Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmadienio sprendimu
netenkino Gintauto Kėvišo ieškinio atsakovėms Lietuvos valstybei,
Kultūros ministerijai, trečiajam
asmeniui Lietuvos nacionaliniai
operos ir baleto teatrui (LNOBT)
dėl įsakymo panaikinimo, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos
laiką ir neturtinės žalos priteisimo.
Teismas nustatė, kad, ieškovui laimėjus 2016 m. rugsėjo 15 d. konkursą kitai LNOBT generalinio
direktoriaus kadencijai, 2016 m.
lapkričio 8 d. sudaryta su ieškovu
darbo sutartis LNOBT generalinio
direktoriaus pareigoms užimti. Tačiau iki 2017 m. liepos 1 d. jis pareigų pagal darbo sutartį eiti nebuvo
pradėjęs, nes pačioje darbo sutartyje šalys buvo atidėjusios darbo
sutarties įsigaliojimo, ieškovo darbo pradžios pagal darbo sutartį terminą iki 2017 m. liepos 19 d.
Statistika. Savaitgalį, rugsėjo
29-spalio 1 dienomis, Lietuvos
keliuose įvyko 27 eismo įvykiai,
kuriuose nukentėjo žmonės. Žuvo
4 žmonės: 22 metų automobilio ir
47 metų mopedo vairuotojai, 80ties ir 78 metų keleivės. Lietuvos
kelių policijos tarnybos pirminiais
duomenimis, sužeista 30 žmonių.
Nukentėjo 15 vairuotojų, 9 keleiviai, 3 pėstieji, 3 dviratininkai. Neblaivūs vairuotojai sietini su dviem
eismo įvykiais, kuriuose buvo
sužeisti du neblaivūs vairuotojai.
Pirminiais duomenimis, policijos pareigūnai pradėjo 48 ikiteisminius tyrimus dėl transporto
priemonių vairavimo apsvaigus
nuo alkoholio, kai nustatytas daugiau nei 1,5 promilės girtumas.
Per tris paras policija gavo 453
pranešimus apie techninius eismo
įvykius.
Atsiskyrimas. Ispanija ir Katalonija privalo labai skubiai nuo
konfrontacijos pereiti prie dialogo,
ragina Europos Komisija (EK).
„Smurtas niekada negali būti
įrankis politikoje. Pagal Ispanijos
konstituciją, sekmadienio referendumas Katalonijoje buvo neteisėtas. Europos Komisijai, kaip jau
kelis kartus pakartojo prezidentas
Žanas Klodas Junkeris, tai yra Ispanijos vidaus reikalas, kuris turi
būti sprendžiamas atsižvelgiant
į Ispanijos konstitucinę tvarką“,
- sakė EK atstovas Margaritis
Skinas. Katalonijos gyventojai sekmadienį balsavo referendume dėl
nepriklausomybės. Preliminariais
duomenimis, 90 procentų referendumo dalyvių yra už Katalonijos
nepriklausomybę. Iš viso balsavime dalyvavo 2,26 milijono rinkėjų
iš 5,3 milijono.
Karalius. Ketvirtadienį Rusijoje
lankysis Saudo Arabijos karalius
Salmanas. „Laukiame ketvirtadienį
įvyksiančio karaliaus vizito“, - pirmadienį sakė J. Ušakovas, tačiau
plačiau būsimo vizito nekomentavo. Vizitas įvyks likus mėnesiui iki
Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC), kuriai priklauso
Saudo Arabija, narių susitikimo
su šalimis, prisijungusiomis prie
iniciatyvos sumažinti naftos produkcijos apimtis, - pastarosioms
priklauso Rusija. Susitikimo metu
žadama aptarti galimybę pratęsti
sandorį, kuris padėjo sustabdyti
naftos kainų kritimą.

Parengta pagal
BNS informaciją
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Ar valstybės tarnyba praranda
prestižą?
Paskutiniame rajono Tarybos posėdyje savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka skundėsi, kad savivaldybės skelbiami konkursai, užimti specialistų pareigoms, nesulaukia pretendentų. „Ir tai labai liūdina“, - sakė A.Gališanka.
„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip jie vertina tokią situaciją
ir kas, jų manymu, lemia, kad darbas savivaldos institucijose nebėra „svajonių darbas“?
dirbti savivaldybėje.
Bendrųjų
gebėjimų testai – Žmonės nori
tikra nesąmonė stabilumo

Žmonės ja nelabai pasitiki, nelabai
ją gerbia, dirbančius savivaldybėje
laiko biurokratais ar net kažkokiais
vagimis. Visame pasaulyje valstybės
tarnyba nelabai vertinama. Labai
didelę reikšmę turi ir kadrų kaita.
Išrenka kokį nors merą, jis eina į
Tarybą ir keičia administracijos sudėtį. Amžinos reformos. 27 metai ir
ištisai tos reformos vyksta išrinkus
naują Tarybą ar naują merą. Žmonės
mato nestabilumą, jiems reikalingas
stabilumas, nes žino, kad po 4 metų
gali būti išvyti, jei nėra reikalingos
partijos nariais. Nėra ateities, nėra
stabilumo ir perspektyvos. Tokios
mano mintys žmogaus, kaip ilgą
laiką išdirbusio savivaldoje. Tas problemas mačiau, patyriau savo kailiu.

savivaldybėje ar kitur, žmonėms
juk darbo reikia. Šitoje vietoje tragedijos neturi būti. Vistiek tų specialistų atsiras.

Greitai gali
nebelikti kam
dirbti

Šventa vieta
laisva nebūna

Alfrydas SAVICKAS, rajono
Tarybos narys:
- Paprasčiausiai, tie žmonės neatitinka pagrindinių reikalavimų, nėra
išsilaikę bendrųjų gebėjimų testų, jie
ateina, tačiau visi tų testų neišsilaikę. O tuos testus Vilniuje išsilaikyti
ne taip paprasta. Bendrųjų gebėjimų
testus seniai reikėjo keisti. Ten visokios nesąmonės. Aš ir pats vieną sykį
bandžiau laikyti. Ten tiek visokiausių
„hieroglifų“. Labai ten sudėtinga.
Jauni žmonės dirbti į savivaldybę greičiausiai neateina ir dėl to,
kad neturi patirties, reikalingo darbo stažo. O atlyginimai specialistų
savivaldybėje nėra blogi. Nesakyčiau, kad dėl to žmonės nenorėtų

savaitgalio diskusija

Valentinas ŠAPALAS, Inkūniečių ir Mickūniečių bendrijos
pirmininkas:
- Viena priežastis – palyginus
menki atlyginimai, o reikalavimai,
išsilavinimas, kvalifikacija ir visi kiti
dalykai yra labai aukšti. Reikalavimai tiek iš savivaldybės administracijos vadovybės, tiek ir iš visuomenės taip pat aukšti, todėl gal žmonės
ant savo pečių ir nenori imtis tokių
pareigų. Kitas dalykas, kad galbūt
nėra ir tiek žmonių, turinčių išsilavinimą rajono ribose. Tie, kurie yra
specialistai, susiranda gerus darbus
privačiose firmose, kur atlyginimai
didesni. Valstybės tarnyba žmonių
akyse yra gana nužemintas reikalas.

Mus valdo mokytojai...

Šią savaitę bus minima Tarptautinė mokytojų diena. Anykščių
rajono savivaldybė ruošiasi išrinkti Geriausią rajono mokytoją.
Koks, Jūsų nuomone, yra geras mokytojas? Ar šiandien mokytojo profesija yra prestižinė? Ar esate patenkinti savo buvusiais,
dabar Jūsų vaikus mokančiais mokytojais? Kaip manote, ar mokytojai pelnytai reikalauja didesnių atlyginimų? Kaip reaguojate
į tai, kad kai kurie pensinio amžiaus mokytojai vis dar dirba mokyklose? Kaip vertinate rajono vadovus, kurie taip pat papildomai nori dirbti mokytojais?
@ Juozas: „Diskriminuoti pagal
amžių draudžia konstitucija. Antra
- oriai mokytojams gyventi nepakanka nedidelės uždirbtos pensijos, todėl jie nori nenori stengiasi
ilgėliau padirbėti. Tai normalu ir
sveikintina, o ir ilgametė patirtis
praverčia. Visai kitkas, kai rajono
vadovai siekia prisidurti prie savo
prabangaus atlyginimo pajamomis
iš pamokų. Susidaro įspūdis, kad
mažai vertinamos tos aukštos ir labai svarbios pareigos. Nors Valstybės tarnybos įstatymas nedraudžia
valstybės tarnautojui įsidarbinti kitose pareigose, tačiau tokie atvejai
valstybės tarnyboje pasitaiko itin
retai, o vadovų tarpe galima sakyti
iš vis nebūna.”
@ Nesuprantu: „Seime, kur
reikia išprusimo, pagaliau ir sveikatos, tai pensininkai gali dirbt, o
kaimo mokyklėlėje, kur likę tik

Artūras ŠAJEVIČIUS, anykštėnas:
- Šiaip, kai konkursai vykdavo,
būdavo net po kelis pretendentus į
vieną vietą. Negirdėjau, kad nebūtų pretendentų. Vistiek, jei neatsiranda, ateina kiti žmonės. Šventa
vieta laisva nebūna.
Visai nesvarbu, kur tas darbas,

keli mokinukai - jau ne. Dirbsiu
tol, kol seime bus pvz. Degutienė
ar dar kokia nors garbingo amžiaus
persona. Ir ką jūs man padarysit?”
@ Patikslinimas: „Kaimo mokyklos rajone likviduotos.”
@ Anykščiai mokytojų kraštas: „Valdo mus mokytojai.”
@ Yra kaip yra: „Yra dvi dirbančių pensininkų - mokytojų
rūšys. Vieni galvoja, kad jie nepakeičiami ir nori dirbti iki tol, kol
numirs. Čia jau tie – darbo ,,ligoniai“. Kita dirbančiųjų pensininkų
rūšis yra labai skurdžių pensijų
savininkai dirba tam, kad tik badu
nemirtų. O savivaldybės ponai
dirba tam ,kad ten savivaldybėje
reikėtų mažiau sėdėti ir gadinti
orą, tai stengiasi prasiblaškyti, kur
įdomiau ir laikas greičiau prabėga,

negi blogai, jei yra tokia galimybė
ir įstatymai nedraudžia.”
@ X – man: „Sunku pasakyti,
gimstama geru mokytoju ar juo
tampama. Esmė viena, geras ugdytojas, kuris visapusiškai atranda
bendrą kalbą su kiekvienu klasėje
sėdinčiu vaiku, nežiūrinti kiek mokinukui yra metų, ar kokio storumo yra jo tėvų piniginė. Niekada
nebus geras mokytojas tas, kuris
rėks, smurtaus psichologiškai ar
fiziškai. Deja, bet mokytojo profesija šiai dienai nėra jau tokia prestižinė, vien jau kalbant apie gaunamą atlygį, jie teisėtai prašo algų
pakėlimo. O ir pensinio amžiaus
mokytojai gali puikiai dirbti, jei
amžius neįtakojo jų gebėjimų kaip
darbuotojo. Iš visų praeityje sutiktų mokytojų, tik dėl keleto gailiuosi, kad apskritai vedė man ir mano
klasiokams pamokas, jie pamokas
tik vedė, bet nemokė. Yra ir pačių
geriausių penketukas, deja negaliu
įvardinti jų pavardžių. O kas liečia
pedagogo darbą, kaip papildomą
dirbančius rajono vadovus, kodėl

Mindaugas SARGŪNAS, rajono Tarybos narys:
- Situaciją vertinu blogai ir kuo
greičiau reikia tai taisyti. Kad neatsiranda pretendentų užimti specialistų pareigoms Anykščių rajono
savivaldybėje, manau, yra kelios
priežastys. Geras specialistas nenori užimti šių pareigų, nes darbo užmokestis nėra didelis. Privačiame
sektoriuje dirbdamas specialistas
uždirbs tikrai daugiau. Kiekvienas
specialistas eidamas į naują darbą,
pasidomi, kokie darbai jo laukia,
kokia yra darbe atmosfera ir kodėl
šį darbą paliko dirbęs darbuotojas.
Rajono vadovai nori to ar ne, privalės į šiuos kriterijus atkreipti dėmesį, nes kitaip greitai nebeliks kam
dirba.
-ANYKšta

gi ne, jei jie tik spėja susitvarkyti
su abiem darbais.”
@ Klausimas: „O kaip nustatyti
spėja ar nespėja rajono vadovas su
savo darbu? Kokie rodikliai ar rezultatai paliudija šį faktą?”
@ Metų mokytojas: „Matematikos mokytojas priimtas per
pažintis į darbą darbų mokytojo ir
technologijų mokytojo aludario...”
@ ili 0v8: „Atlyginimai mokytojų labai maži. Norint išgryninti
kolektyvą ir pritraukti naujų mokytojų (aišku ne iš savivaldybės)
reiktų nuo 1300 € pradėti orientuotis. Kitaip tik pensininkai ir savivaldybės mokytojai mūsų vaikus
mokys!!! ATSIPRAŠAU, BET
IDIOTIŠKO...IR ATSAINUMO
MES VISI JAU IŠMOKOM.”
@ Mes: „Daugiau negalim kentėti, kai tokia valdžia rajoną valdo.”
-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaiosyta,
-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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Nedraugiškos valstybės „piketuotojai” reikalavo
mero Kęstučio Tubio atsistatydinimo…
Rugsėjo 29 – spalio 1 dienomis Anykščių, Rokiškio ir Kupiškio
rajonuose vyko Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Vyčio
apygardos pratybos „Stiprus aukštaitis 2017“.
Sekmadienį Anykščiuose prie Menų inkubatoriaus vyko karinių pratybų uždarymo ceremonija. Su karine technika ir ginkluote suvažiavo daug kariškių, o dvarvietės teritorijoje nusileido du
kariniai malūnsparniai. Anykštėnai galėjo pabendrauti su kariškiais, susipažinti su ginkluote ir netgi pašaudyti. Deja, rajono gyventojų, susidomėjusių pratybomis, susirinko nedaug.

„Piketuotojai“ šaukė: Merą lauk“.

Kariai demonstravo kovinius ginklus.
Pratybose dalyvavo Lietuvos
kariuomenės KASP Vyčio apygardos 5 rinktinės kariai kartu su
Latvijos bei Jungtinių Amerikos
Valstijų kariais.

Rugsėjo 29 – ąją Anykščių rajono teritorijoje buvo paskelbta ekstremali situacija. Rajono
gyventojai užduotis vykdančius
kariškius sutikdavo keliuose,

Ant tokio užsimaskavusio kario galėjo “užsirauti” grybautojas...

Anykščių dvarvietėje nusileido 2 malūnsparniai.
miškuose, o atokių vienkiemių
gyventojai neretai išsigandę
jiems nematytų ginkluotų karių
apie juos pranešdavo policijai.
Pratybose dalyvavo Latvijos ir
Jungtinių Amerikos Valstijų kariai dėvintys kitokias nei Lietuvos kariuomenės uniformas
ir ekipiruotę. Kariniai veiksmai
vyko miškuose ir Anykščių miesto gatvėse. Kaip pastebėjo KASP
Vyčio apygardos 5 - osios rinktinės štabo atstovė vyr. leitenantė
Asta Gruodienė, kariai savanoriai, skirtingai nei kiti Lietuvos
kariuomenės padaliniai, naudoja
mažų būrių taktiką, susiburia,
atlieka jiems paskirtą užduotį ir
išnyksta be pėdsakų laukt tolimesnių nurodymų. Kad kuo efektyviau gintų Lietuvos piliečius,
dauguma pratybų ir mokymų
kariams vyksta tame pačiame rajone, iš kurio jie kilę ir kuriame
tarnauja. Daug metų mokomasi
detaliai pažinti kiekvieną miestelį, kaimelį, mišką ar taką. „Šių
pratybų tikslas buvo treniruoti
ir vertinti padalinių gebėjimus
vykdyti gynybos ir stabilizavimo
operacijas apgyvendintoje vietovėje. Mūsų kariams labai svarbus
rajono žmonių palaikymas ir supratimas”, - sakė A. Gruodienė,
pabrėždama, kad šiose pratybose
kariai jo sulaukė. Pratybos vyko
dieną ir naktį, jose dalyvavo virš

500 dalyvių, kariai naudojo imitacinius šaudmenis ir kitas garsines priemones.
Penktadienį net trys Anykščių
policijos ekipažai tramdė „piketuotojus“ susirinkusius prie
Anykščių savivaldybės administracijos pastato. „Piketuotojai“
reikalavo mero Kęstučio Tubio
atsistatydinimo. Ir, nors „piketuotojus“ vaikė policija, tačiau ši
akcija buvusi kariuomenės pratybų dalis, neva tai nedraugiškos

mums valstybės organizuota veikla, kurios tikslas - sukelti destrukciją. „Piketuotojai“ buvę ne
vietiniai, o atvežti pratybų organizatorių.
Šeštadienį Anykščių rajone
vykstant karinėms pratyboms
buvo užtvertas per Šimonių girią
einantis Čiukų kelias. Ant kelio
gulėjo suversti rąstai ir, kad būtų
dar efektingiau, apraizgyti spygliuota viela. Automobilių eismas nukreiptas miško keliukais.
Karinės pratybos sutapo su bėgimu, skirtu partizanų atminimui,
todėl iš įvairių šalies miestų prie
Šimonių girios Priegodo ežero
važiavę sportininkai dėl uždaryto
kelio patyrė papildomų atrakcijų.
Du Sedeikių kaimo gyventojus stebino visą pusdienį šalia
sodybos miške tūnojęs gerai ginkluotas kariškis. Temstant jiems
einant iš pirties šalia sodybos pasipylė kareiviai, aidėjo šūviai...
Tai tik keli pratybų epizodai.
Pratybose dalyvavo ir sąveikos
su kariuomene veiksmus pasitikrino valstybinės institucijos,
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos komisariatai, ligoninės, kelių tarnybos ir kiti.
Rinktinės vadas pulkininkas
leitenantas Vidas Zabiela apdovanojo Anykščių ir Rokiškio rajonų
savivaldybių administracijos, policijos, gelbėjimo tarnybų atstovus
bei labai didelę grupę pratybose
pasižymėjusių kariškių.
Tokios pratybos vyksta kasmet,
tačiau vis kitame rajone, siekiant,
kad jos būtų įdomios ir kariams,
ir civiliams.
- ANYKŠTA

Už dalyvavimą pratybose KASP Vyčio apygardos 5 – osios rinktinės vadas Vidas Zabiela apdovanoja Anykščių policijos komisariato viršininką Rimantą Čepulį.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Griūna ištisi savivaldybės administracijos skyriai
(Atkelta iš 1 p.)
S.Pesliakas - trečiasis Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistas prie dabartinės valdžios
paliekantis skyrių. O jei skaičiuoti
ir kelis mėnesius vyriausiąja architekte dirbusią Jurgitą Gudelevičienę - ketvirtasis. Priminsime,
jog prieš pusantrų metų iš vyriausiosios architektės pareigų buvo
išprašyta Daiva Gasiūnienė, perėjusi dirbti į Panevėžio miesto vyriausiosios architektės pareigas.
Paskui D.Gasiūnienę į Panevėžio

miesto savivaldybės administraciją persikraustė vyriausioji Architektūros ir urbanistikos skyriaus
specialistė Vita Bumbliauskaitė.
Rajono valdžia iki šiol nesugeba
rasti naujo vyriausiojo architekto,
o kol vyksta paieškos - byra visas
skyrius, kuris vienas iš svarbiausių savivaldybėje dirbant su investicijomis.
Byra ir kitas strateginis administracijos padalinys - Investicijų
ir projektų valdymo skyrius. Šio
skyriaus vyriausioji specialistė

Loreta Pesliakienė perkeliama į
„Vieną langelį“, o skyriaus vedėjas Mantas Vaičiulevičius ketina
apskritai išeiti iš savivaldybės
administracijos. Redakcijos duomenimis, rajono vadovai derasi
su šiuo specialistu bandydami jį
išlaikyti administracijoje bent iki
Naujųjų metų.
Savo pareigas netrukus paliks
ir savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėja Vida
Dičiūnaitė. Redakcijos duomenimis, jai siūloma naujai įsteigta

Tarpinstitucinio koordinatoriaus
pareigybė savivaldybės administracijoje. V.Dičiūnaitė Anykščių savivaldybės administracijos
Švietimo skyriuje dirba nuo 1983ųjų, o nuo 1995-ųjų (su pertrauka)
ji vadovauja šiam skyriui. Iki pensijos V.Dičiūnaitei liko mažiau nei
dveji metai.
Panevėžio miesto savivaldybei
dirbant su projektais talkina ir buvusi Anykščių savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų
valdymo skyriaus vedėja Lina

Blažytė. Redakcijos žiniomis, Panevėžio miesto savivaldybė netrukus sulauks naujų „legionierių“ iš
Anykščių.
A.Bulotas - jau dabartinės kadencijos valdžios įdarbintas specialistas. Regis, tendencija, kad
naujieji skyrių vedėjai darbui
Anykščių savivaldybės administracijoje yra ypač neatsparūs - jau
minėta J.Gudelevičienė ištvėrė
mažiau nei pusmetį, nei metų neišdirbo ir buvęs Statybų skyriaus
vedėjas Kęstutis Jurkevičius.

pastogė
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Apie Narbučius, Bublienę ir
dainuojančią Brigitą

Raimondas GUOBIS

Visai netoli Svėdasų, smagiu, aukštumėlėmis pasišokinėjančiu
asfaltatuotu keliuku per Daujočius, netrunki nukeliauti į prie
nedidelio ežerėlio įsikūrusį Narbučių kaimą. Geriausiais laikais
jame buvo net trys dešimtys sodybų bei beveik du šimtai gyventojų. Buvo čia įdomių žmonių: ir gerų dainininkų, ir pasakotojų, iš
kurių pasisekė ir man šį tą įdomaus užrašyti. Nūnai kaimas gyvas
vos dviem dešimtimis nuolat gyvenančių ir dažnai ne tik vasarą,
bet ir net rudenį čia atvažiuojančių ir pagyvenančių miestelėnų.
Tokia yra ir Brigita Bublytė, kuri po daugelio metų pagaliau vėl
smagiai susirūpino primirštais senelių namais.

Ameriką. Vos porai metų prabėgus
kilo karas ir veikiai vyrukas iš Narbučių pateko į Amerikos armiją, dalyvavo kautynėse su vokiečiais Prancūzijoje. Laimės neturėjo - 1918 m.
rugpjūtyje pakirto kulka ir pasiliko
palaidotas svetimoje žemėje. Buvo
apsidraudęs, tai namiškiai jį vis prisimindavo, ypač tuomet, kai bene
kas mėnesį pasiimdavo iš pašto kelių
dešimčių dolerių išmoką. Prabėgus
dvidešimčiai metų nuo mylimo brolio žūties sodyboje, prie vieškeliuko
jo atminčiai buvo pastatytas ir iki šiol
tebestovi akmeninis kryžius.
Įdomu, kad Amerikoje po Antrojo
pasaulinio karo tėvynę surado ir iš
Lietuvos pasitraukęs jo jauniausias
brolis, mokslus agronomas Vladas
Bublys. Jis dar nepriklausomoje Lietuvoje darbavosi Tauragės apskrities
agronomu, rašė straipsnius apie žemės ūkį į to meto spaudą. Matydamas, kad sugrįžę sovietai gali persekioti, pasitraukė su šeima į Vokietiją,
ten kurį laiką pas ūkininką melžė
karves, po to persikėlė į JAV. Apsigyveno Detroite, agronomo karjeros
nebesiekė - kelias dešimtis metų darbavosi automobilių gamykloje. Jo
sūnus Algis pasižymėjo kaip žymus
architektas, modernių daugiaaukščių
pastatų projektuotojas ir statytojas.
Skambėjo močiutės
Onos dainos

Brigita Bublytė prie šių metų rugsėjyje tapytų, vandenynų erdves ir Narbučių ramybę simbolizuojančių paveikslų.
Kaimo istorijos poetika
Ją, kaimo istoriją, savo pasakojimais man išdainavo Juzė Jurgelionaitė
Leskauskienė. Ta moteris, kuri apie
1990 - ius tebegyveno pačioje mažiausioje Svėdasų miestelio trobelėje,
Ežero gatvės viduryje, slėnio užuovėjoje. Trobelėje, kurioje tilpo tik didelė
iš molio suplūkta ir nubalinta krosnis,
stalas, suolai, lova ir jos verpimo ratelis. Jį sukdavo, plonas gijas iš vilnos
kuodelio verpdavo kol galėjo - buvo
nuo mažens įpratusi be darbo nei minutės nesėdėti. Juk ir tarnavo pas svetimus už piemenę, po to už mergą, ir
tarnaite pas ponus Šiauliuose daugiau
negu dešimtį metų. Patyrė ir gero, ir
blogo. Pasakojo apie prieš aštuoniasdešimt metų vykusius įvykius, tarsi jie
būtų buvę vakar - prisimindama net
mažiausias smulkmenas. Apie seną,
trilaukio pasaulio gatvėje po ūksmingais medžiais, kalnelyje, prie šviesia akimi spindinčio ežero gyvavusį
Narbučių kaimą. Gyveno gi ten gal
dvi dešimtys ūkininkų šeimų, buvo ir
kalvis, batsiuvys, jos tėvelis Adomas
Jurgelionis mokėjo visokius rykus iš

tautos balsas
Esu pensininkas, gyvenu vienas,
gaunu šiek tiek mažiau nei vidutinę
pensiją. O kaimynai jau pašneka,
kad paros vidutinė temperatūra artėja prie 10 – ies laipsnių, tad lau-

balanų pinti, kubilus, statinaites daryti,
todėl nors žemės visai mažai turėjo,
bet visai neblogai vertėsi. Pasakojo
apie „galuūličy“ buvusią žydo smuklę,
apie dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą,
tiksliau 1909 metais, vieną gegužės
trečiadienį kilusį gaisrą: Žemaitienei
neapdairiai išpylus žarijas diendaržyje
įsiplieskė liepsna ir supleškėjo beveik
visi trobesiai, nors sodiečiai kaip galėjo patys gesino, buvo atvažiavusi
ir kažkokia primityvi, poros arklių
traukiama gaisrinė iš Svėdasų, kuri
priklausė pažangiam klebonui Kazimierui Kazlauskui. Tuomet valdžiai
rūpinantis, skubiai, be eilės kaimo žemes dalijo į vienkiemius.
Bubliai - ir tėvynėje,
ir Amerikoje
Tuomet tad ir prie pat kryžkelės,
vieškeliuko vedančio Drobčiūnų link
trobesius išsistatė Juozapas Bublys.
Jo šeimyna buvo didelė, visiems
namuose buvo ankštoka, tai kai kas
amato mokėsi, mergos ištekėjo, sūnus Jonas pasiliko šeimininkauti,
o Pranas išvažiavo laimės ieškoti į

Mano pažinties su Bublių šeimos
istorija atskaitos diena, o gal net akimirka buvo ta, kai Ona Kaulakytė iš
Sakonių kaimo prie Šimonių apsisprendė tekėti. Išeiti iš namų į gretimą Svėdasų parapiją, tačiau ne už
jauno bernelio, o už rimto, su keliais
vaikais nemenkame ūkyje pasilikusio našlio Jono Bublio. Krikščioniškas esmės, pašaukimo suvokimas,
noras ir pribrendęs laikas tekėti, per
vedybų virsmą išeiti į kitokį gyvenimą, juk jau sočiai buvo merga
pribuvusi, metų skaitlius jau artėjo
prie trijų dešimčių kryželio - visoje
linksmybėje su pavasarininkų organizacijos dvasia, smagiomis šventėmis, vaidinimais ir žmogiškojo
pašaukimo krikščionišku suvokimu.
Į Narbučius atitekėjusi visuomenės
reikalų nepametė, aktyviai dalyvavo
Lietuvių katalikių moterų draugijos
veikloje. Vėlų 1939 metų rudenį,
slaptu balsavimu išrinkus, kartu su
Ona Maciūniene ir Ona Baleišiene
deleguota į respublikinį kongresą
Vilniuje. Į išsvajotą, vėl Lietuvai
sugrįžusią sostinę trys svėdasiškės
Onos vežėsi ir draugijos vėliavą.
Iš nuolat gaunamų brolio Prano
žūties draudimo kompanijos mokamų pinigų, ūkis Narbučiuose labai sustiprėjo. Pasistatė geresnius
trobesius, kurių stogus puikiausia
importine skarda dengė. Augo pirmosios santuokos vaisiai Vanda ir
Pranas, gimė Genovaitė ir Rimas, tėvai supratingai skatino juos mokytis,
geresnio gyvenimo siekti. Pokaris
buvo nelengvas. Nuolat siautėjantys
sovietiniai kareiviai ir stribai daž-

Juzė Leskauskienė: kaip malda būtinas kasdienis darbas...
nai užsukdavo į sodybą. Kartą užėjo
būrelis okupantų kareivių, smarkiai
įsigėrusio leitenanto Mamajevo vedamų. Šis išsitraukė pistoletą ir tuščią
butelį nuo degtinės, liepė šeimininkui
eiti į kaimą ir atnešti jį pilną naminės.
Išėjo žmogus - nuėjo pas vieną, kitą
kaimyną, bet niekur gėrimo negavo,
tad sugrįžo tuščiomis. Bolševikas
rodosi pasiuto - tyčiojatės, tuoj sušaudysiąs, mojuodamas ginklu visus
ant grindų suguldė, o išeinat ir Bublį
išsivarė, į rūsį Svėdasuose uždarė. Po
kurio laiko kaip „buožėms“ uždėjo
gal 40 tūkstančių rublių mokesčių, o
galiausiai konfiskavo - keturiais vežimas išvežė maistą, geresnius daiktus,
išsivarė gyvulius. Tik viena kiaulė
kažkaip kampe užsiliko, bet sutemose
užėję lietuviai partizanai ir tą paėmė pasakė, kad vis vien sovietai atims,
paprašė moterį pašviest, nusišovė,
išsivežė, paliepė niekam apie tai nekalbėti. Tačiau šiaip taip gyvi, sveiki
pergyveno tuos baisius laikus.
Vaikai užaugo. Pasiliko O. Bublie-

Brigita Baublytė - tautinio nuometo kevale...

Ji dainuoja ir rašo apie grožį, tikėjimą ir meilę...

O aš šildymo sezono pradžios nelaukiu
kia šildymo sezono pradžios. O aš
nelaukiu. Geriau jau su striuke po
kambarį vilnones kojines apsimovęs slampinėsiu, ar į miesto prekybos centrus išeisiu paspoksoti. Ma-

nau, nesušalsiu. Būčiau linkęs kuo
toliau tą šildymo sezono pradžią
nustumti, vieną kitą dešimtį eurų
sutaupyti. Man šildymo sezonas
tikras siaubas, neviltin ir į skolas

nė sodyboje viena, išgyveno daugiau
nei devyniasdešimt, o kai su ja kalbėjausi skambioje virtuvėje po Vilniaus
Aušros vartų Marijos paveikslu jai
tebuvo truputį virš aštuoniasdešimties. Jos sūnus Rimantas svaiginamą
karjerą sugebėjo pasiekti dar sovietų
laikais. Gabus statybos inžinierius
palengva įkopė į statybos ministro
pavaduotojo postą. Jo dukra Brigita
taip pat daug savo kruopščiu darbu
bei prigimties dovanotais gabumais ir
žmogiškuoju žavesiu pasiekė. Ji puiki dainininkė, išgarsėjusi ispaniškojo
flamenko ir lietuviškųjų sutartinių
bendro dainavimo projektais, ji stropi mokytoja Muzikos akademijoje,
truputį aktorė - filme „Vienų vieni“
suvaidinusi Daumanto žmoną. Ji ir
dabar mielosios močiutės namų neapleidžia, nuolat iš Vilniaus ar net iš tolimos Ispanijos skubinasi dvasią nuraminti į Narbučius. Ten, kur skambėjo
dainos, kurias dainavo močiutė Ona,
kurios užbūrė ir padėjo dar karščiau
pamilti mūsų nuostabią tautą.

varo, kurias grąžinu vasarą. Tačiau
vėl žiema, vėl viskas iš naujo...
Pensininkas Jurgis, Anykščių
miesto gyventojas.

Savo nuomonę išsakykite
paskambinę į „Anykštą“
(8-381) 5-82-46.
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Komisija nustatė, kad savivaldybė neturi
teisės nurodinėti Lukui Pakelčiui robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Ketvirtadienį surengtame 31-ajame rajono Tarybos posėdyje svarstyti 28 sprendimų projektai. Daugiausiai anykštėnų išrinktųjų dėmesio ir emocijų sulaukė savivaldybės Laikinosios
komisijos tyrimo išvados dėl liberalo Luko Pakelčio veiksmų
Mickūnų motokroso trasoje, sprendimų projektai dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Ramūno
Blazarėno prašymo leisti papildomai dirbti Anykščių technologijos mokyklos mokytoju bei Anykščių verslo informacinio
centro reorganizacijos, kuri nevyksta taip sklandžiai, kaip
planuota.

Rajono Tarybos narys Lukas
Pakeltis sakė pasiliekantis
teisę kreiptis į teisėsaugą,
kad dėl savivaldybės Laikinosios komisijos tyrimo būtų
apginta jo reputacija.
Priminsime, kad savivaldybės
Laikinoji komisija tirti liberalo, į
opoziciją pasitraukusio buvusio
Anykščių rajono mero Kęstučio
Tubio bendražygio, L.Pakelčio
veiksmus liepos pabaigoje ėmėsi
po to, kai savivaldybės administracija gavo 23 asmenų skundą. Viešai
buvo įvardinta tik tai, kad bus tiriami L.Pakelčio „veiksmai“, tačiau
pagrindinės tyrimo priežastys tiek
nuo Laikinąją komisiją sudariusios
rajono Tarybos, tiek nuo visuomenės buvo slepiamos.
Rugsėjo 28-osios rajono Tarybos
posėdyje pasitvirtino „Anykštos“
turėta informacija, kad Laikinoji
komisija L.Pakelčio veiksmus tyrė
dėl jo šiuo metu valdomos Mickūnų
motokroso trasos. Tyrimo išvadas
pristatė Laikinosios komisijos pirmininkė, Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovė Rita Kripaitienė.
Skundą savivaldybei pasirašę Audrius Goštautas, Rimvydas
Braknys, Žilvinas Adaškevičius ir
Ramūnas Adamonis ir kt. prašė išsiaiškinti, kokiu pagrindu, kodėl ir

horoskopas
AVINAS. Šis metas gali padovanoti ypatingą kūrybinį įkvėpimą. Jeigu galėsite atsiriboti nuo
šurmulio, pabūti vienumoje arba
pasirinkti romantišką intymumą
dviese, pasijusite tikrai komfortiškai. Venkite svaigalų ir kvaišalų.
JAUTIS. Jūsų visuomeninis gyvenimas, ryšiai su kitais žmonėmis
bus harmoningi, patirsite draugiškumą, dėmesį, o vieno pažįstamo
žmogaus jausmai arba ketinimai
gali itin nustebinti. Gali stipriai užvaldyti meilės pagundos.
DVYNIAI. Netrūks emocinės
įtampos, tačiau aplinkiniams atrodysite žinantys, ką pasakyti ir
kaip elgtis. Turbūt nusipelnysite
pagarbos. Galite užmegzti vertingą
pažintį, neplanuotai aptarti svarbų

kaip L.Pakeltis užvaldė visuomenei skirtą objektą, kokiu pagrindu
naudojamas sklypas, kokie mokami
mokesčiai ir kas juos moka, kodėl
draudžiama sportuoti tam skirtoje
vietoje, kokiu pagrindu buvo sudaryta nauja sutartis su L.Pakelčiu ir
kas ją sudarė. Taip pat buvo prašoma ištirti, ar L.Pakeltis, atlikdamas
šiuos veiksmus, naudojosi tarnybine padėtimi, kokius pažeidimus
padarė, jei padarė, prašoma imtis
priemonių, kad jis būtų nubaustas,
pareiškėjai prašė visuomenei skirtą
objektą sugrąžinti naudotis anykštėnams ir tai paskelbti spaudoje.
Laikinoji komisija pateikė tokias
išvadas: „VšĮ „MKS – Čiversa“
vienasmenis savininkas Valerijus
Čikeliovas 2016 metų vasario 4
dieną VšĮ „MKS – Čiversa“ perleido L.Pakelčiui, formindama šį
sandorį teisės aktų nustatyta tvarka. L.Pakeltis tapo VšĮ „MKS –
Čiversa“ vienasmeniu savininku.
Žemės sklypas, kuriame yra motokroso trasa, panaudos pagrindais
buvo valdoma VšĮ „MKS- Čiversa“, tačiau trasa, kaip inžinierinis
įrenginys, nebuvo įteisinta. Tapęs
VšĮ „MKS – Čiversa“ vienasmeniu savininku, L.Pakeltis atliko
trasos kadastrinius matavimus ir
įstatymų nustatyta tvarka registravo kaip sporto inžinierinį statinį
valstybės įstaigos Registrų centre. Motokroso trasa yra valstybei
nuosavybes teise priklausančiame
8,5 ha žemės sklype. Registravus
statinį, žemės sklypo panaudos
sutartis buvo nutraukta ir sudaryta
žemės sklypo nuomos sutartis. VšĮ
„MKS – Čiversa“ nuo 2017 metų
mokės žemės nuomos mokestį.
Motokroso trasa nuosavybės teise
priklauso VšĮ „MKS – Čiversa“ ir
naudojimąsi ja nustato vienasmenis įstaigos savininkas. L.Pakelčio
aiškinimu, 2016 metais jis parengė
taisykles, kaip naudotis trasa, nustatė darbo laiką. Tvarką paskelbė

viešai ir su ja galima susipažinti
internete. 2016 metais paskyrė trasos eksploatacijos vadovus (2016
metais – Remigijus Liulys, 2017
metais – Nerijus Jasiukonis). Jie
dirba visuomeniniais pagrindais.
Nustatė įkainius – 7 Eur žmogui.
L.Pakelčio teigimu, motokroso
trasa galima naudotis nustatytomis valandomis ir dienomis esant
palankioms gamtinėms sąlygoms.
Pareiškimą pasirašiusieji ir komisijos posėdyje dalyvavę motociklų
sporto entuziastai neprieštaravo
nei tvarkos, nei įkainių nustatymui,
tačiau dar kartą patikino, kad treniruotis Mickūnuose jie neturi galimybės dėl to, kad ten neįleidžiami
ir treniruotis turi vykti į kaimyninius rajonus. Apgaileistavo ir dėl
to, kad pasikeitus savininkams nei
karto nebuvo surengtos varžybos.
Žemės sklypo nuomos sutartis yra
sudaryta su VšĮ „MKS- Čiversa“,
kurią atstovauja vienasmenis savininkas L.Pakeltis, žemės nuomos sutartis sudaryta 2017 metų
balandžio 14 dieną, vadovaujantis
naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės nuomos taisyklių,
patvirtintų Vyriausybės nutarimu.
Tyrimo metu komisija nenustatė,
kad savivaldybės Tarybos narys
L.Pakeltis būtų naudojęsis tarnybine padėtimi, tačiau atkreiptinas
dėmėsys į tai, kad nėra pilnai vykdomas Viešųjų įstaigų įstatymas,
kuriame nurodoma, kad viešoji įstaiga šio įstatymo nustatyta tvarka
iš dalininkų, savininkų turto įsteigta, ne pelno sieikianti organizacija, veikianto socialinėje, švietimo,
mokslo, kultūros, sporto ar kitose
panašiose srityse ir viešai teikianti šių sričių paslaugas visuomenės
nariams. Komisijos nariai išreiškia
nuomonę ir padarė išvadą, kad motociklų sporto mėgėjai neturi galimybės laisvai sportuoti motokroso
trasoje Mickūnuose, tačiau VšĮ
„MKS – Čiversa“ nėra Anykščių
rajono savivaldybės viešoji įstaiga, todėl įpareigoti jos vienasmenį
savininką leisti visiems norintiems
naudotis motokroso trasa nenustatant jokių apribojimų neturi teisės.“
Išklausęs savivaldybės Laikinosios komisijos tyrimo išvadas, savo
nuomonę išsakė ir pats liberalas
L.Pakeltis.
„Buvo pateikta, kad tai visos motokroso bendruomenės skundas, o
didžioji dalis pasirašiusiųjų skundą

nei turi motociklų, nei patys sportuoja. Niekas nesivargino paklausti, o gal yra ir patenkintų? Tiesa ta,
kad ši trasa auga ir šiuo metu joje
intensyviai sportuoja du Lietuvos
čempionai ir vienas vicečempionas.
Savaitgalį sportavo apie 20 sportininkų ir netrukus rezultatai kalbės
patys už save. Galiu pasakyti, kad
tie patys žmonės, kurie skundė, taip
pat sėkmingai važinėjasi trasoje.
Šiandien jau puikiai žinojau, kurie
rajono žmonės, politikai paragino
rinkti parašus. Žinau, kad kai kurie
politikai, turėdami nedarbingumo
lapelį savivaldybės įmonėje, turėjo
pakankamai svekatos važinėti prie
trasos, nes jiems buvo pavesta pasidomėti šiuo klausimu. Kažkam
Pakeltį labai reikėjo nušviesti iš
blogosios pusės. Deja, iš didelio
triukšmo, didelio antikorupcinio tyrimo išėjo mažas pirstelėjimas. Su
rekomendacija sukeliamas precendentas. Kaip pavyzdys, rajono meras savo medžioklės plotuose leistų
medžioti visiems Anykščių krašto
medžiotojams arba leistų visiems
žvejoti savo nuomojamuose tvenkiniuose. Siūlau vietoje laikinosios
komisijos sukurti pastovią komisiją
ir tirti kiekvieno iš mūsų veiklą. Aš
pasilieku teisę kreiptis į teisėsaugą
ginant savo reputaciją ir išsiaiškinti,
kodėl kyla tokios, su tiesa prasilenkiančios iniciatyvos“, - taško visoje
šioje istorijoje dar nepadėti žadėjo
L.Pakeltis.
Tuo tarpu rajono Tarybos narys,
socialdemokratas Dainius Žiogelis
šioje istorijoje priminė ir dar vieną
svarbų dalyką.
„Praėjo du mėnesiai nuo tos beprecendentinės komisjos sudarymo.
Kalbėjau, kad reikia užbaigti su tokiom komisijom ir vieną kartą įgalinti Antikorupcijos komisiją spręsti
tokius klausimus. Meras kaip ir žadėjo, kad tokie klausimai judės. Iš
didelio debesio išėjo mažas lietus,
kaip sakau, tik rūkas ant Mickūnų
trasos“, - sakė D.Žiogelis.
Socialdemokratas
D.Žiogelis
prisipažino, kad nėra didelis motokroso sporto gerbėjas ir netikėtai
atskleidė pikantiškų savo jaunystės
detalių.
„Tikrai nesu motociklininkas,
nors važinėjau dar ir be teisių su
motociklu labai jaunas būdamas.
Bet tai buvo tarybinias laikais ir aš
kenkiau tarybų valdžiai“, - iš nuostabos suošusiams rajono Tarybos
nariams aiškino D.Žiogelis.

dalykinį ar politinį reikalą.
VĖŽYS. Jausite dvasinį pakilimą, būsite nusiteikę planuoti kelionę, naują veiklą. Dalyvausite svarbiame renginyje. Nusimato žavus
flirtas. Galite susižavėti asmeniu,
su kuriuo labiau suartėti yra sudėtinga dėl jus skiriančio atstumo ar
kitų priežasčių.
LIŪTAS. Galite kurti planus,
susijusius su išvaizdos pakoregavimu, stambiu pirkiniu, paskola.
Susitikimai, pokalbiai su žmonėmis, kurie linkę atvirai kritikuoti
bei pragmatiškai patarinėti, šį kartą
jums gali būti labai naudingi.
MERGELĖ. Nusimato ypatingas pasimatymas arba reikšmingas
pokalbis su partneriu. Bet kuriuo
atveju turėsite galimybių viską
pradėti iš naujo, patirti žavios romantikos, aistrų.

SVARSTYKLĖS. Stiprės noras
kitaip susitvarkyti savo gyvenimą,
buitį, pradėti laikytis dietos, keisti
išvaizdą, gyvenimo būdą, atsikratyti netikusių įpročių. Regis, kai
kas iš viso to jums pavyks gana
šauniai.
SKORPIONAS. Jūsų gerą nuotaiką papildys kūrybinės energijos
antplūdis. Galbūt kažkokia prasme
įrodysite savo pranašumą, sublizgėsite. Pasimatymas, kurio laukiate, gali būti romantiškas ir žavus.
Daugiau dėmesio skirkite vaikams
- jie tai įvertins.
ŠAULYS. Tai iliuzijų savaitė,
todėl kiekvieną savo ir ne savo
poelgį vertinkite atidžiai. Nepavydėkite, nepykite. Jeigu nieko
negalite pakeisti, keiskitės patys.
Arba atsiduokite muzikai, menui ir
meilei. Galimi šeimą džiuginantys

pirkiniai.
OŽIARAGIS. Nusimato draugiški susitikimai, kolektyvinės
pramogos. Regis, kažkas iš pažįstamų padės jums gauti reikiamą
informaciją ir ja operatyviai pasinaudoti. Romantiško siurprizo
galite sulaukti iš jums neabejingo
asmens.
VANDENIS. Neblogas laikasnamudinių dirbinių realizavimui ir
kūrimui. Pasipelnymas galimas ir
iš slaptos veiklos. Noriai dairysitės
po parduotuves, galbūt susigundysite pirkti išsimokėtinai.
ŽUVYS. Palanki savaitė kūrybinei veiklai, sceniniams pasirodymams. Džiaugsmo suteiks mylimi
žmonės, vaikai. Turbūt pasijusite
atsidūrę dėmesio centre. Tik galbūt
teks pasinervinti dėl slaptos aferos
ar informacijos nutekėjimo.

kampas

Apie korupciją

Linas BITVINSKAS
Jau kiek metų kovojame su
korupcija. Vienas valdininkas net
paskaičiavo, kad jei pavyktų išnaikinti korupciją, mūsų vaikams
būtų galima kas mėnesį mokėti po
700 eurų išmokas. Pagalvojus, jei
jau toks geras dalykas ta kova, tai
kodėl taip menkai kovojama? O
kai kada ji virsta tiesiog parodija
– štai Kauno Karaliaus Mindaugo
profesinio rengimo centro vadovė buvo įtarta ‚nukorumpavusi“
sumą, kuri gali perkopti ir milijoną, bet už tai ją tik atleido iš darbo
ir ji gavo 300 eurų baudą. Žodžiu,
nusikaltimas yra tokio pat lygio,
kaip ir tu, brangus anykštėne,
jeigu lenkdamas traktorių kelyje
kirstum ištisinę liniją. Tik tau iš
karto skirtų baudą, o štai korupcija
įtariamas asmuo tik po pusmečio
tokią gavo.
Kodėl taip vyksta? Atsakysiu –
tai sena lietuviška valdininkiška
tradicija. Nemanykit, kad kitaip
buvo Smetonos Lietuvoje. Kai
kuriais atvejais buvo dar žiauriau.
Skaitau majoro Konstantino Žuko
atsiminimus, apie gyvenimą besikuriančioje Lietuvos valstybėje.
Ir štai ką jis rašo. „Kovai su kyšininkais, eikvotojais, turto vagimis panaudojau savo, kaip fronto
vado, galią. Pradžioje kovojau su
jais gana švelniai, tik išvilkdamas
aikštėn jų piktus darbus ir atiduodamas jų tiesioginiams viršininkams. Greit pamačiau, kad vietoj nubaudimo visi nusikaltėliai
gaudavo paaukštinimą tarnyboje.
“Revizorius atvyko daryti revizijos muitinėje. Tenai viršininkas
Baldamus iš pradžių mėgino jį
papirkti. Tikrinant knygas, buvo
rasta viskas geriausioje tvarkoje.
Patikrinus sandėlyje pasirodė, kad
dauguma prekių vienaip buvo žymimos dokumentuose, o iš tikro
buvo visai kita. Pagal revizoriaus
apskaičiavimus, tos prekės davė
valstybei kelis šimtus tūkstančių
nuostolio. Pašalinau jį. Netrukus
sužinojau, kad tas aiškus nusikaltėlis buvo ne tik neatiduotas
teisman, bet gavo paaukštinimą
– buvo paskirtas Muitinės departamento direktoriaus padėjėju.
Kalvarijos Turto ministerijos
įgaliotiniu buvo agronomas K.
Revizorius rado be kito valstybinio turto išeikvojimo ir tai, kad jis
savo naudai griovė ir pardavinėjo
apleistas kareivines. Pašalinau
jį, bet jis greitai gavo paskyrimą
Kazlų Rūdos miškų urėdu, kur
jo veiksmams buvo dar platesnė dirva“, - rašo atsiminimuose
K.Žiukas.
O aš skaitau ir taip miela – lietuviai garsėja savo tradicijų puoselėjimu, ir čia nepasišiukšliname.
Iki šiol valdininkai laikosi tų tradicijų, todėl ir kova su korupcija,
mano nuomone, nieko neduos.
Tradicijos stipresnės.

SKELBIMAI
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ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

Mieli mokytojai, auklėtojai,
švietimo darbuotojai,

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Margaspalvių lapų taku atėjo ruduo, atsinešdamas
gražią šventę - Tarptautinę mokytojų dieną. Klasės
vėl pasipuoš Jūsų mokinių dėkingumo žiedais.
Tegul Jūsų išmintis, kūryba, supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas, tegul jose dega
didelis noras dvasiniais lobiais dalintis su savo mokiniais.
Su profesine švente Jus sveikina
VšĮ „Kretingos maistas“ kolektyvas

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,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Miškus, namus, sodybas, butus.
Apmoka notaro išlaidas.
Tel.: (8-620) 66662,
(8-654) 86640.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai - įvairų mišką arba mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.

parduoda
Kuras
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel. (8-600) 63820.
Malkų išpardavimas gera kaina.
Turi lapuočių ir spygliuočių, sausų ir šviežių. Malkos kaladėlėmis.
Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Kita
Traktorinį kultivatorių su akėčiomis, rusišką 4 vagų bulvių sodinamąją, traktorinį tralą ir vagotuvą
(5 plūgų) su prikabinamomis akėčiomis.
Tel. (8-686) 46467.
SODO IR DEKORATYVINIAI
AUGALAI
Irmanto Maigio ūkis
PARDUODA
vaismedžius, vaiskrūmius,
dekoratyvinius augalus.
Tel. (8-603) 62557
1 km nuo Anykščių miesto (šalia kelio Anykščiai - Troškūnai).

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme
ar išsikirtimui. 2000 - 10000 Eur/
ha. Gali būti malkinis.
Tel. (8-600) 29417.

Be tarpininkų - arklius, karves (iki
1,30 Eur/kg), telyčias (iki 1,45 Eur/
kg), bulius (iki 1,60 Eur/kg).
Tel. (8-622) 09326.

Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.

Automobiliai
Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Gyvuliai
Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

įvairūs

Dovanoja

3 mėnesių rudą kalytę. Bus sterilizuojama sulaukus tinkamo amžiaus.
Tel. (8-698) 04610.
Statybinį laužą - “gruzą” (apie 2
kubus), patiems išsivežti.
Tel. (8-653) 78545.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

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.

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

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

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

Superkame karves,
bulius ir telyčias

karves, bulius, telyčias.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

buliukus

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

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

Kaminų įdėklai skarda 06 mm08 mm storio. Pristatomi kaminai.
Mūrijimas, skardinimas. Stogų
dengimas. 20 metų patirtis.
Tel. (8-612) 36705.
Sulčių spaudimas į plastikines pakuotes su kraneliu.
Geriausia kaina rajone.
Siūlome plačiausią pakuočių ir
sulčių pasirinkimą. Spaudykla yra
Anykščių r., Ažuožerių k., sename
vaismedžių sandėlyje.
Kviečiame visus nuo 8 iki 20 val.

SUPERKAME NERŪŠINIUS
OBUOLIUS.
Pasiimame patys.
Tel. (8-676)17378 arba
(8-675)86867.

Paslaugos
Kaminų valymas, įdėklų gamyba, montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel.: (8-656) 24531, (8-672) 15590.

Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius atlieka sklypo projektinis Nr. 575, esančio Mitošiūnų
k., Troškūnų sen., Anykščių raj. suprojektuoto Alvidui Urbonui kadastrinius matavimus. Kviečiame atsiliepti gretimo sklypo, kurio kadastrinis
Nr. 3468/0001:19 savininką Gintarą Bošą ar jo įgaliotus asmenis dėl
ribų suderinimo per 10 dienų nuo paskelbimo spaudoje. Pretenzijas ir
pasiūlymus galima pareikšti adresu J.Biliūno 28-2 Anykščiai,		
tel. : ( 8 381 ) 52 259, 8 626 36379 el. p. zita.dikciene@vzf.lt

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Dainiaus firma

SUPERKA VERŠELIUS
auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

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

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

siūlo darbą

Garantuotas darbas valytojoms Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius – iki
65 metų. Atlyginimas – nuo 1300 svarų/mėn.
Tel. (8-615) 56480. www.husband-wife.co.uk/darbas

gimė

Evaldas KAPOČIUS, gimęs 09 27
Augustas JAKELIŪNAS, gimęs 09 19
Simas UMBrasas, gimęs 09 18

pro memoria
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IŠ ARTI

vardadieniai

šiandien
Evaldas, Kristina, Milgintas,
Alanta, Teresė.
spalio 4 d.
Pranciškus, Mąstautas, Eivydė, Pranas.
spalio 5 d.
Edvinas, Galė, Placidas, Palemonas, Gilda, Donata.
spalio 6 d.
Brunonas, Budvydas, Vytenė.

mėnulis

spalio 3-6 d. pilnatis.

anekdotas

Aš nuo mažens domėjausi geografija ir norėjau apsigyventi
mieste, turinčiame įdomų, iš dviejų žodžių susidedantį pavadinimą,
pavyzdžiui, Buenos Airėse, Los
Andžele, Monte Karle. Mano svajonė iš dalies išsipildė... Dabar gyvenu Kazlų Rūdoje!
***
Tikybos mokytoja klausia Petriuko:
- Kas viską mato ir girdi?
- Mūsų kaimynė.
***
- Kaip tavo dukrai gyvenimas
susiklostė?
- Puikiai. Vyras myli, kailinius
perka, po kurortus vežioja.
- O sūnui?
- O sūnui bjaurybė papuolė.
Tai jai kailinius pirk, tai į kurortą
vežk.
***
Oficialus Dievo pranešimas,
skirtas moterims: “Gulėti lovoje po
kažkuo ir rėkti “O Dieve! O Dieve!” nesiskaito kaip malda!”
***
Vaikų darželyje auklėtoja:
- Na, vaikučiai, pašaukime tą, be
kurio neapsieina nei vieni Naujieji
Metai. Na, trys - keturi...
- Policijaaaa.....
***
Senelis švenčia savo 70-ąjį gimtadienį. Vaikaitis jam sako:
- Turiu tau gerą ir blogą naujieną. Kurią nori išgirsti pirmą?
- Gerąją.
- Netrukus ateis kelios striptizo
šokėjos.
- Nuostabu! O blogoji naujiena?
- Joms tiek pat metų, kaip ir tau.

oras
9

MOZAIKA
Eifelio bokšte jau apsilankė 300
mln. lankytojų
Nuo to laiko, kai Paryžiuje stovintis Eifelio bokštas buvo atidarytas
visuomenei, jame jau apsilankė 300
mln. lankytojų, informuoja „Euronews“. Eifelio bokštas yra labiausiai
pasaulyje lankomas monumentas,
o ketvirtadienį jis pasitiko 300-milijonąjį lankytoją. Įžymus bokštas
atlaikė įvairius karus ir stichines
nelaimes, visuomenei jis atidarytas 1889 metais. 324 metrų aukščio
bokšte kasmet apsilanko apie 7 mln.
žmonių. Kas septynerius metus jis
tvarkomas ir perdažomas.
Ūkininkas sodo derlių saugojo
išmaniosiomis technologijomis
Sumanus vyras Šiauliuose esančiame savo negyvenamame name ir jo
prieigose įrengęs apsaugos sistemą,
kuri apie svetimų žmonių pasirodymą privačioje teritorijoje jos savininkui signalizuoja mobiliuoju ryšiu į jo
telefoną, nuo nekviestų obuoliautojų
išgelbėjo sodo derlių ir ilgapirščius
pridavė policijos pareigūnams. Toks
turto apsaugos būdas visiškai pasiteisino. Jo vyras griebėsi, kai įgriso
dažni vagišių apsilankymai jo negyvenamame name.
Signalo mobiliuoju telefonu apie
neprašytus svečius namo kieme 64
metų vyras sulaukė rugsėjo 21-osios
popietę. Tuoj pat jis apie tai informavo Šiaulių apskrities policijos pareigūnus. Netrukus patruliai jau buvo
prie nurodyto Ragainės gatvės namo
ir sode sulaikė tris čia šeimininkau-

NNN

jančius svetimus asmenis - į šeimininko sandėliuke rastus maišus jie
krovė obuolius. 16 maišų jau buvo
pilni ir paruošti vežti, kaip paaiškėjo
apklausų metu, į supirkimo punktą.
Ilgapirščiai tikėjosi iš svetimų obuolių uždirbti apie 40 eurų.
Pasak Šiaulių apskrities policijos pranešimo, visi trys įtariamieji
atsidūrė areštinėje. 34 ir 35 metų
vyrams nustatytas vidutinis girtumas, 32 metų moteriai - lengvas girtumas. Jiems pareikšti įtarimai dėl
vagystės.
Katalonijoje pėsčiųjų perėjos
virto stilizuotais regiono vėliavos
atvaizdais
Kelių Katalonijos miestų pėsčiųjų
perėjose naktį į antradienį buvo nupieštas trikampis su žvaigžde - taip
jos virto stilizuotais regiono vėliavos atvaizdais, praneša laikraštis „El
Confidencial“.
Leidinio duomenimis, tokių pėsčiųjų perėjų, „remiančių“ referendumą dėl Katalonijos nepriklausomybės, atsirado Terasoje, Igualadoje,
Sant Pere de Ribese, kituose miestuose.
„El Confidencial“ pažymi, kad
kelio ženklinimo pakeitimas pėsčiųjų perėjose yra Ispanijoje galiojančių kelių eismo saugumo taisyklių
pažeidimas, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 6 mėnesių iki dvejų metų
arba viešaisiais darbais nuo 10 iki 40
dienų.
Katalonijos nacionalinė vėliava keturios raudonos juostos geltoname
fone. Pagal savo politines simpatijas

socialistai ją papildo geltonu trikampiu su raudona žvaigžde, o nacionalistai - mėlynu trikampiu su balta
žvaigžde.
Spalio 1 d. Katalonijoje turėtų
įvykti referendumas dėl nepriklausomybės, nors Ispanijos Konstitucinis
teismas paskelbė jį neteisėtu.
Didžiausias pasaulyje
nešlifuotas deimantas
parduotas už 53 mln. dolerių
Britų magnatas juvelyras Lorensas Grafas (Laurence Graff) įsigijo
didžiausią pasaulyje nešlifuotą deimantą, maždaug teniso kamuoliuko
dydžio, už 53 mln. JAV dolerių.
Kanados kalnakasybos bendrovė
„Lucara Diamond Corporation“ pardavė L. Grafui 1109 karatus sveriantį deimantą „Lesedi La Rona“, kuris
buvo rastas 2015 metų pabaigoje
Botsvanos Karovės kasykloje.
„Nepaprastai džiaugiamės ir didžiuojamės tapę naujais šio neįtikėtino deimanto globėjais, - sakė
bendrovės pirmininkas L. Grafas.
- Šis akmuo papasakos mums savo
istoriją, jis pats mums padiktuos,
kaip nori būti nušlifuotas, o mes,
pasitelkę savo patirtį ir kruopštumą,
stengsimės tinkamai atskleisti jo išskirtines savybes“.
„Lucara“ patvirtino minėtą kainą,
už kurią pardavė deimantą.
„Lesedi La Rona“ deimanto suradimas bendrovei „Lucara“ buvo
išties įsimintinas įvykis“, - sakė
Viljamas Lembas (William Lamb),
„Lucara“ prezidentas ir generalinis
direktorius.
Pernai surengtame „Sotheby’s“
aukcione šio nešlifuoto deimanto
nepavyko parduoti, minimali kaina
buvo nustatyta ties 70 mln. dolerių
riba, bet aukščiausia pasiūlyta kaina

Baltarusijoje.
Riaubičiuose
vykstančiame atvirame Baltarusijos biatlono čempionate anykštėnas Linas Banys 7,5 km nuotolio
sprinto rungtyje, aplenkęs net 30
varžovų, tapo šių varžybų nugalėtoju.
Latvijoje. Madonoje vykusiame
Latvijos biatlono čempionate buvo
rungtyniaujama riedslidėmis individualioje distancijoje ir bėgimošaudymo rungtyje bendro starto
lenktynėse. Troškūnietis Domas
Jankauskas šiose varžybose iškovojo sidabro medalį riedslidžių
lenktynėse ir bronzos medalį bendro starto lenktynėse. Laima Banaitytė finišavo ketvirta riedslidėmis ir buvo trečia bėgimo šaudymo
rungtyje.
Lietuvoje. Ignalinoje vykusiose
Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų rudens biatlono pirmenybėse
anykštėnai trijose amžiaus grupėse tapo nugalėtojais. Sportininkai
rungtyniavo riedučiais sprinto
rungtyje. Vaikų grupėje, 3 km
nuotolyje, nugalėtoju tapo Mikas
Vildžiūnas. Šiam sportininkui tai
buvo pirmosios biatlono varžybos.
Jaunučių grupėje, 4 km nuotolyje,
nugalėjo Lukas Žukauskas, ketvirtas finišavo Lukas Šereika. Jaunių
grupėje, 6 km nuotolyje, nugalėtoja tapo Laima Banaitytė.
siekė 61 mln. JAV dolerių.
L. Grafas jau turi 373 karatų deimantą, kuris buvo įsigytas šių metų
gegužę už 17,5 mln. dolerių. Manoma, kad jis yra „Lesedi la Rona“
atskala.
„Lesedi La Rona“ Botsvanos tsvanų kalba reiškia „mūsų šviesa“.

redaktorei nežinant

Konkursas. Prizas - barzdos priežiūros
priemonės!

Šį kartą rubrikoje „Redaktorei
nežinant“ nusprendėme paskelbti konkursą. Kadangi konkursas
vyksta redaktorei nežinant, tai prizą - barzdos priežiūros rinkinį, teks
pirkti žurnalistui už savas lėšas.
Bet, kadangi, šio teksto nepasirašo joks žurnalistas, tai konkurso
nugalėtojui dar pačiam teks ir išsiaiškinti, kas šį konkursą paskelbė
ir pačiam išsireikalauti prizą.
Vienas Anykščių portalas, kurio pavadinimo neminėsime, tik
paslaptingai užsiminsime, kad jis
vadinasi taip pat, kaip radijo stotis
„Nykščiai“, išspausdino nežinomo
autoriaus publikaciją: „Gauna daugiausiai, pyksta labiausiai“. Joje
rašoma: „Profesionaliais žurnalis-

tais, kurių gretose vos vos daugiau
nei du grioviakasiai, save laikantys
kai kurie plunksnos broliai – apšalę. Paviešinta, kiek ir už ką jiems
moka rajono valdžia. Už pastovų
visų menkinimą, o kartais ir dar
blogiau, nuo metų pradžios barzdotiesiems kritiško požiūrio kitų
mokytojams, pamėgusiems žodį
„tvartelis“, suplota daugiau nei visiems kartu sudėjus – 6 695 Eur.
O šiai dienai gal net ir daugiau...
Bet ir to negana. Panašu, jog kaip
senais gerais laikais nusitaikyta ir į
didesnes rajono biudžeto lėšas, kurių šiuo metu, kaip aiškėja iš Tarybai pateiktų skaičių, yra sutaupytų
nemažai. Kaip taip galima? Lėšų
yra, o barzdočiams protingiesiems

kurmiams ir jų Coliukei neatiduoda... Seniau tai būdavo kitaip... Rajonas skolindavosi, bet mokėjo, net
šimtus tūkstančių... „Per šių metų
devynis mėnesius gauta 19 mln.
131 tūkst. eurų. Išleista 15 mln. 36
tūkst. Šios dienos likutis sąskaitoje
4 mln. 94 tūkst. 2,5 mln. – savivaldybės biudžeto lėšos. Šiuo metu
pradelstų įsiskolinimų savivaldybė
neturi. Ilgalaikė paskola - 2 mln.
800 tūkst. - nedidėja“, - praėjusio
Tarybos posėdžio pradžioje finansinius rajono rezultatus pristatė meras
Kęstutis Tubis. Pagaliau yla išlindo
iš maišo? Paaiškėjo, jog visa rajono
žiniasklaida finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų, tik kai kas
negali pamiršti senų gerų laikų ir

Kitą savaitę rajono valdžia sveikins save!
Tikėtina, kad šią savaitę į sunkią
finansinę padėtį patekusiame laikraštyje „Šilelyje“, kurį už pietus
neseniai įsigijo nuo Liberalų Sąjūdžio į Druskininkų merus kandidatavęs Valdas Trinkūnas, bus taip
pat gausu Anykščių rajono valdžios
sveikinimų, kaip ir šią savaitę.
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Praėjusio penktadienio „Šilelio“
numeryje Anykščių meras Kęstutis
Tubis ir savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka sveikino mokytojus, policininkus ir senjorus. Sveikinimams
skirtas beveik visas laikraščio puslapis. Beje, kreipiniais rajono val-

džia subtiliai pademonstravo savo
požiūrį. Mokytojai jiems mieli,
policininkai - gerbiami, o senjorai - brangūs. Šiaip jau senjorams
pensijos ne iš rajono biudžeto mokamos, tai kam dabar šitokie priekaištai?
Kadangi valdžia ėmėsi inicia-

dėl to, natūralu, ima nebevaldomas
pyktis, krenta grioviakasių darbo
kokybė...“
Barzdočių komanda krepšinio
mėgėjams asocijuojasi su Panevežio „Lietkabeliu“. Taip pat tekste
rašoma apie šimtus tūkstančių,
nusitaikymą į biudžeto lėšas, kažkokias užuominos apie brolius
(„Lietkabelyje“ žaidžia broliai
Lavrinovičiai) ir t.t. Na, tikrai apie
„Lietkabelį“ rašo tas portalas, kurio pavadinimo neminime ir kurio
pavadinimas toks pats, kaip radijo
stoties „Nykščiai“.
O konkursinė užduotis štai kokia: kodėl tas neįvardintas portalas,
kurio pavadinimas toks pats, kaip
„Nykščių“ radijo stoties, neįvardina apie ką rašo? Atsakymų variantai: a) abejoja, jog rašo teisybę; b)
abejoja, ar jų tekstas etiškas; c) nėra
užtikrinti, kad be klaidų pavyks užrašyti sunkų žodį „Lietkabelis“.
tyvos sveikinti profesinių ir net
amžiaus grupių atstovus, šią savaitę būtų korektiška tradiciją tęsti. Artimiausiomis dienomis bus
minima kūno kultūros darbuotojų
diena, krašto apsaugos diena, tarptautinė veltinio diena, tarptautinė
gyvūnijos diena bei diena už orų
darbą. Kaip tik šią dieną mes ir
turėjome omenyje rašydami šios
žinutės pavadinimą.

“Tele loto” Žaidimas nr. 1121 Žaidimo data: 2017-10-01
Skaičiai: 25 63 16 51 46 74 52 68 02 69 48 22 05 18 62 70 67 59 45 50 10 60 75 03 34 39 73 49 29 07 06 13 32 23 24 27 53 58 (keturi kampai,
eilutė, įstrižainės) 66 15 57 64 09 26 71 33 19 37 35 (visa lentelė)
Papildomi prizai 0414414 Automobilis “Nissan Pulsar” 026*492 Pakvietimas į TV studiją 027*358 Pakvietimas į TV studiją 016*445 Pakvietimas
į TV studiją 015*608 Pakvietimas į TV studiją

