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Autobusų
vairuotojus
kontroliuoti
prašoma ir
pačių keleivių

2 psl.
šiupinys
Neranda. Prieš tris savaites dingusios traupietės Zitos Onos Aleksiūnienės iki šiol nepavyko rasti.
Močiutės ieškota ir pasitelkus sraigtasparnį, ir kinologus su šunimis.
Kinologai jos ieškodami dirbo ir pagal mirusio žmogaus paieškos metodiką, tačiau paieškos bergždžios.

Receptinis analginas – iš absurdo
srities
Aldona
ŠERĖNIENĖ,
Anykščių rajono neįgaliųjų
draugijos pirmininkė: „Naujasis įstatymas geras, tik šiek
tiek perlenkta lazda.“

4 psl.

Vieningame pilies statytojų būryje vidmantas.s@anyksta.lt
balta varna iš Seimo
Vidmantas ŠMIGELSKAS

LR Seimo narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas
Antanas Baura bauriškai delikačiai, tačiau pakankamai aiškiai
per Anykščių pilies projekto pristatymą pasakė, kad šalies valdžia nėra linkus skirti pinigų pilies statyboms, o ją statyti rajono
biudžeto lėšomis - savižudiška.
Tačiau Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis tikino, kad jei
Lietuvos Seimas ir Vyriausybė neskirs pinigų, lėšų ieškos plačiajame pasaulyje.
Aukštins piliakalnį

Išeina. Gruodžio 4 dieną iš darbo Anykščių savivaldybės administracijoje išeina Socialinės paramos
skyriaus vedėjos pavaduotoja Gintarė Noliūtė.

Jubiliejus. Anykščių kultūros
centro merginų tautinių šokių kolektyvas „Saulašarė“ (vadovė Irma
Baukytė) šį penktadienį minės 25
metų veiklos jubiliejų.

Romaldas
GIŽINSKAS:
„Tai uždaras nomenklatūrinis
žmonių ratelis, kurie yra rajono
aukščiausios valdžios patarėjai,
ypač Sigučio Obelevičiaus.“

3 psl.

Pavyzdingasis... Lietuvos Seimo narys, konservatorius Sergejus
Jovaiša nuo metų pradžios Seimo
plenariniuose posėdžiuose praleido
vos du balsavimus iš 476–ių. Tai
geriausias rezultatas iš Seimo narių,
tarp kurių yra praleidusių ir daugiau
kaip trečdalį balsavimų.

Konkursai. Anykščių savivaldybės administracija paskelbė konkursą Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos vedėjo pareigoms užimti.
Taip pat priimami ir pretendentų į
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjus dokumentai. Pagaliau
atsirado asmuo, kuris registravosi
pastarajam konkursui - paskutiniais
metais šis etatas ilgesnį laiką yra
dažniau laisvas, nei užimtas

Žvilgsnis į rajono Kultūros tarybą

Šeimyniškėlių medinės pilies statybų projektą pristatė jo autorius Vytautas Meškauskas.

Pilies projektą anykštėnams pirmadienį pristatė jo rengėjų UAB
„Urbanistika“ komanda. Projekto
autorius Vytautas Meškauskas atskleidė, kokia, jo įsivaizdavimu,
turėtų būti pilis, kaip turėtų būti
atlikti techniniai sprendiniai. Pasirodo, kad ant dabartinio piliakalnio
ketinama vežti žemes ir piliakalnį
aukštinti. Archeologas dr. Gintautas Zabiela aiškino, kad šis sprendimas jam patinka, nes piliakalnis

Padidintas mokestis už vaikų darželius

taps panašesniu į viduramžiškąjį,
be to, įrengiant pamatus ir komunikacijas, bus mažiau pažeistas istorinis piliakalnio sluoksnis.
V. Meškauskas vietoj grindų
pilyje siūlo įrengti aslą. Dėl aslos
kilo diskusijų. Projekto rengėjai
aiškino, jog „asla“ greičiau sąlyginis pavadinimas - joje galėtų būti
įrengtas grindinis šildymas, o pagrindui būtų naudojamas ne grynas
molis, o jo mišinys su kitomis medžiagomis.

4 psl.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba patvirtino 20 proc. didesnį mokestį už vaikų lopšelių - darželių lankymą.
Už vaikų iki trejų metų išlaikymą šiose įstaigose mokestis didės nuo 32,8 iki 42,3 Eur, vaikų nuo trejų metų – nuo 38,6 iki
49,3 Eur.

Maras. Lapkričio 10 – 16 dienomis Kavarsko, Kurklių ir Skiemonių seniūnijose rastos 24 šernų
gaišenos bei du šernai sumedžioti.
Visais atvejais nustatytas afrikinis
kiaulių maras.
Taupymas. Savivaldybė paskelbė viešąjį Kurklių Stepono Kairio
pagrindinės mokyklos dalies patalpų remonto pirkimą, jas pritaikant
Kurklių seniūnijos reikmėms. Į mokyklas patalpas perkeliama ir Debeikių seniūnija. Savivaldybė tokiu
būdu siekia sutaupyti lėšų seniūnijų
patalpų išlaikymui.
Kopijuojame. Vienos kopijos iki
A 4 formato kaina 15 ct.

Anykščių vaikų lopšelio–darželio „Žilvitis“
direktorė Virginija Padūmienė sakė, kad
taupydami šeimos biudžeto pinigus, kai kurie tėvai vaikams vaikų lopšelyje–darželyje
renkasi tik pietus.

„20 procentų nėra didelis pabrangimas“,
- sakė laikinai savivaldybės Švietimo
skyriaus vedėjos pareigas einanti Nijolė
Pranckevičienė.

Anykštėnas Žilvinas Šimkus teigia, kad
keliamas mokestis tėvų nedžiugina.
Asmeninio albumo nuotr.
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Kraštotyrininkai leis knygą apie
Anykščių krašto karžygius

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienį, lapkričio 18 d., Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje vyko Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros
draugijos sambūris – seminaras „Draugaukime – bendraukime
- bendradarbiaukime“, kuriame buvo aptartos draugijos veiklos
perspektyvos, priimti nauji nariai.

Beveik penkios dešimtys Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narių šeštadienį aptarė savo veiklos perspektyvas.
Autoriaus nuotr.

Tautvilis Uža konferencijoje pristatė savo naujausią knygą „Viešintų
kraštas: kaimai ir žmonės“ ir fotografavo konferencijos dalyvius.
Draugijos valdybos pirmininkas Tautvydas Kontrimavičius į
susirinkusius kreipėsi kaip į tikrus bičiulius ir apžvelgė draugijos veiklą, akcentavo ypač gausų
kraštotyrininkų parašytų knygų
derlių, minėjo kraštotyrininkus,
tyliai ir kantriai savo prisiminimus, kaimų istorijas guldančius
į rankraščius. Pasak jo, kiekvienam draugijos nariui teks padirbėti dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtos knygos

„Anykščių krašto karžygiai“,
kurioje bus prisiminti Lietuvos
savanoriai, pokario laisvės kovotojai ir Atgimimo šaukliai. „Šiuo
metu jau prasidėjo medžiagos
rinkimas, autorių komandos formavimas, - sakė „Anykštai“ T.
Kontrimavičius, minėdamas, kad
knyga turėtų pasirodyti šiame
dešimtmetyje. - Tai didelis darbas, pareikalausiantis kelių metų
kruopštaus triūso“.
Į kraštotyrininkų draugiją

buvo priimti nauji nariai: Irma
Randakevičienė, Algirdas Povilas Ažubalis, Remigijus Bimba,
Judita Skačkauskienė. Tikrųjų,
nario mokestį mokančių, draugijos narių skaičius išaugo iki
49-ių. Mintimis apie kraštotyrinį darbą pasidalino Gediminas
Grina, I. Randakevičienė ir kiti.
Aštuoniolika kartų tarptautiniuose dziudo turnyruose pergales iškovojęs sporto organizatorius, visuomenininkas, pernai į
kraštotyrininkų draugiją įstojęs
Romas Pačinskas kalbėjo apie
sporto muziejaus steigimo galimybes Anykščiuose. Išsirutuliojo mintis, kad toks muziejus galėtų būti steigiamas kurioje nors
Anykščių gimnazijoje.
Kraštotyrininkas,
Anykščių
rajono garbės pilietis, buvęs il-

gametis bendrovės „Anykščių
energetinė statyba“ vadovas Alvydas Bitinas pristatė bendrovės
patalpose įrengtą energetikos
muziejų. Jis kvietė visas bibliotekininkes į talką susisteminti
eksponatus, atnaujinti ekspoziciją ir juokavo, kad iš muziejaus
bibliotekininkių neišleisiąs kelias dienas...
Konferencijoje buvo pristatyta profesoriaus Osvaldo Janonio
knygų serija „Surdegiečio bibliotekėlė“ ir kraštotyrininko, jau
nebe pirmą knygą apie Viešintų
kraštą išleidusio Tautvilio Užos
knyga „Viešintų kraštas: kaimai
ir žmonės“.
Po oficialiosios dalies konferencijos dalyviai dar ilgai nesiskirstė, bendravo prie kavos
puodelio.

Autobusų vairuotojus kontroliuoti prašoma
ir pačių keleivių
Anykščių rajono savivaldybė praneša, kad po praėjusią savaitę
atliktos UAB „Autovelda“ priklausančių autobusų, važiuojančių vietinio susisiekimo maršrutais, kontrolės, autobusų vairuotojams bei kitiems uždarojoje akcinėje bendrovėje dirbantiems
asmenims buvo paskirtos administracinės baudos.
Savivaldybės Bendrojo ir ūkio
skyriaus vedėjas Algirdas Žalkauskas „Anykštai“ pasakojo,
kad vienas iš savivaldybės autobusų kontrolierių nustatė, kad
buvo
nesilaikoma nustatytų
maršrutų bei grafike numatyto
autobusų vykimo tvarkaraščio.
„Autobuso vairuotojas, keleivius vežęs į Kavarską, apsisuko
ir nebaigė iki galo maršruto“,
- vieną iš nustatytų pažeidimų
įvardijo A. Žalkauskas.
Savivaldybė skelbia, kad buvo
nustatyti ir „kiti pažeidimai“.
„Dokumentacijas tikrinome,
licenciją, leidimus, vairuotojų

poilsio grafikus“, - apie tai, kur
rasta daugiau UAB „Autovelda“
pažeidimų, vardijo A. Žalkauskas.
Už nustatytus pažeidimus autobusų vairuotojams bei kitiems
uždarojoje akcinėje bendrovėje
dirbantiems asmenims buvo paskirtos administracinės baudos. A.
Žalkauskas sakė, kad taikytų baudų dydis siekė nuo 35 iki 45 Eur.
„UAB „Autovelda“ direktoriui
Vladislavui Preidžiui taip pat vieną kartą buvo skirta administracinė bauda“, - sakė A. Žalkauskas.
Autobusų kontrolieriais dirba
keturi savivaldybės specialistai.

Temidės svarstyklės

(nustatytas 1,43 prom. girtumas)
vyras (g. 1994 m.) smurtavo prieš
neblaivią (nustatytas 1,77 prom.
girtumas) buvusią sugyventinę (g.
1995 m.). Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.

Smurtas. 2017-11-16, apie
8.51 val., Troškūnų seniūnijos
Raguvėlės kaime sugyventinis
(g. 1962 m.) (nustatytas 2,25
prom. girtumas) naudojo fizinį smurtą prieš sugyventinę (g.
1965 m.) (nustatytas 2,85 prom.
girtumas). Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Smurtas I. 2017-11-19 apie
8.00 val., Anykščiuose, Liudiškių
gatvėje, konflikto metu neblaivus

Smurtas II. 2017-11-19 apie
8.00 val., namuose, esančiuose
Anykščiuose, Liudiškių gatvėje,
konflikto metu neblaivi (nustatytas 1,77 prom. girtumas) sugyventinė (g. 1995 m.) smurtavo prieš
neblaivų (nustatytas 1,43 prom.
girtumas) buvusį sugyventinį (g.

Šias funkcijas atlieka pats Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas A.
Žalkauskas, taip pat savivaldybės specialistai Linas Šulskus,
Diana Kviecinskienė ir Vita Jakimavičienė.
„Mes turime pažymėjimus.
Viskas oficialiai“, - sakė nuo šiol
ir autobusų bkontrolieriaus pareigas atliekantis Bendrojo ir ūkio
skyriaus vedėjas A. Žalkauskas.
Anykščių rajono savivaldybė
išplatino pranešimą, kuriame
„siekiant kuo geresnės teikiamos
paslaugos kokybės“ prie vietinio
susisiekimo maršrutais važiuojančių autobusų kontrolės prašo
prisidėti ir keleivių.
Apie pastebėtus pažeidimus
taip pat prašoma informuoti
Anykščių rajono savivaldybės
pasitikėjimo linijos telefonu
(8-800) 02929.
-ANYKŠTA
1994 m.). Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Vagystė. Lapkričio 17 dieną,
apie 9.40 val., Svėdasuose, J. Tumo-Vaižganto gatvėje, moteris (g.
1940 m.) buvo kapinėse, pasidėjo
rankinę ant gretimo kapo, staiga
pribėgo nepažįstamas vyriškis,
kuris akivaizdžiai matant pagriebė rankinę ir pabėgo. Rankinės
vertė - 30 eurų, rankinėje buvo
odinė piniginė, kurios vertė 20
eurų, joje buvo 40 eurų grynųjų
pinigų, mobiliojo ryšio telefonas

spektras
Laureatė. Vienuolyne Pavilnyje gyvenanti Nijolė Sadūnaitė
naujienas sužino itin retai, nes nesinaudoja internetu, nežiūri televizoriaus ir beveik neklauso radijo, o apie Seimo sprendimą skirti
jai Laisvės premiją išgirdo tik po
pusdienio. Sovietmečiu leistos
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikos“ platintoja vis gūžčioja
pečiais, abejodama, ar iš tikrųjų
yra verta tokio praėjusią savaitę
jai paskirto apdovanojimo. „Aš
tikrai šimtu procentų įsitikinusi,
kad Gerasis Dievas Lietuvoje
labiau neišprususio, silpno žmogaus nesurado, tai davė man jėgų
ir pasiuntė tam darbui mane“, –
sako N. Sadūnaitė.
Atnaujinimas.
Vyriausybei
siekiant greičiau atnaujinti valstybės viešuosius pastatus, siūloma panaudoti naujas finansų
priemones. Tuo metu statybininkai mano, kad atnaujinant pastatus, reikėtų siekti kuo didesnio jų
energetinio efektyvumo. Energetikos ministro patarėjas Rytis Kėvelaitis tikisi, kad viešųjų pastatų
renovacija pajudės iš mirties taško. Paskelbusi kvietimą institucijoms teikti paraiškas, ministerija
sulaukė jų beveik dukart didesnei
sumai nei planuota.
Dingusieji. Į susitikimą išvykęs baikeris. Neries upėje išnykusios dvi panašios vilnietės. Namo
negrįžę sūnūs. Kaimyno galbūt
nužudytos kaunietės. Mįslingai
dingusių žmonių artimieji prabilo apie šiurpią nežinią ir viltingą
laukimą. „Kol kas ji negrįžo.
Bet neprarandame vilties“, ištarė
vilnietis, kartu su dviem nepilnamečiais vaikais jau visą mėnesį
laukiantis žinių apie Neryje pradingusią buvusią žmoną.
Bausmė. Kauno apygardos teismas nepatikėjo kaltę dėl dukrelės
nužudymo neigiančiu 26 metų
statybininku Giedriumi Kuzariu
ir vakar įkalino jį devyneriems
metams. Nuosprendžio laisvėje
laukęs vyras buvo suimtas teismo
salėje. Triskart teistas G. Kuzaris
tikino smurto prieš trijų mėnesių
kūdikį nenaudojęs, priešingai mėginęs mirštantį vaiką atgaivinti. Tačiau Danguolės Šiugždinytės vadovaujama teisėjų kolegija
šią versiją atmetė.

Savivaldybės Bendrojo ir
ūkio skyriaus vedėjas Algirdas Žalkauskas sakė, kad savivaldybės paskirti autobusų
kontrolieriai vairuotojus šiemet yra baudę ir už tai, kad
šie keleiviams neduoda kelionės bilietų.
“NOKIA”, kurio vertė 100 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Dingo. Lapkričio 17 dieną apie
18.23 val. Anykščių rajono policijos komisariate registruotas
Aulelių vaikų globos namų socialinės darbuotojos pranešimas, kad
į Aulelių vaikų globos namus iš
Panevėžio paslaugų ir verslo mokyklos negrįžo globotinė (g. 2000
m.), kurios telefonas yra išjungtas,
susisiekti nepavyksta.
Merginos buvimo vieta nežinoma. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Anūkas. Kauno muziejininkai,
paveldosaugininkai ir kartu su
jais į Bernardo Bučo aukų sąrašą
patekęs vienas Kauno antstolis
gali lengviau atsikvėpti - po šokiruojančių išpuolių šis Salomėjos
Nėries anūkas pripažintas ne tik
nepakaltinamu, bet ir socialiai
pavojingu. Šiuo metu B. Bučas
gydomas Rokiškio psichiatrijos
ligoninėje. Paaiškėjo, kad pasislėpęs nuo teisėsaugininkų, jis
buvo patekęs ir į Anglijos psichiatrų globą. Utenos ekspertai
konstatavo, kad B. Bučas negalėjo suvokti savo veiksmų nei
darydamas jam inkriminuojamus
nusikaltimus, nei suvokia juos
dabar.
Legalizuos. Liko vos pusantro
mėnesio, kai automobiliai su vairu dešinėje pusėje Lietuvoje taps
legalūs. Tačiau keliuose jais bus
galima važinėti tik įrengus saugų
eismą užtikrinančius patobulinimus bei įgijus pakankamą vairavimo patirtį.

KOMENTARAI
IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
Tyrimas. Sulaukusi pranešimo,
esą Klaipėdos savivaldybės administracijos darbuotojas Almantas
Mureika galimai pateko į interesų
konfliktą, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą
dėl vyriausiojo miesto architekto elgesio. VTEK nusprendė išsiaiškinti,
ar Architektūros ir miesto planavimo skyriaus vedėjas nepasinaudojo
tarnybine padėtimi bei nepažeidė
Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo. Įtarimų A. Mureikos veikloje įžvelgė
bendrovė „Studija 33“, kuri šio mėnesio pradžioje išsiuntė VTEK pranešimą. Juo teigiama, kad Savivaldybės atstovas galimai vertino savo
paties ir savo žmonos vadovaujamos
įmonės „Archbalt“ projektus, teritorijų planavimo dokumentus.
Perversmas. Zimbabvės gyventojai susidūrė su dar viena neaiškumo
kupina diena, kol ramiai tariamasi
kaip įveikti suirutę šalyje, kai tikėtina ištisus dešimtmečius trukusio
Roberto Mugabe prezidentavimo
pabaiga. Daugybė aktyvistų ragina į
politinio neapibrėžtumo padėtį patekusios Afrikos valstybės prezidentą
taikiai trauktis iš savo pareigų ir surengti šalyje laisvus bei teisingus rinkimus. Kaip pranešama, R. Mugabe
su žmona laikomi kariškių žinioje, o
apie neseniai atleistą Zimbabvės viceprezidentą Emmersoną Mnangagwą, kuris praėjusią savaitę pabėgo į
užsienį, kol kas nėra jokių žinių.
Žudikas. Būdamas 83 metų
mirė JAV žudikiškos sektos lyderis Charlesas Mansonas (Čarlzas
Mansonas), kurio pasekėjai 1969aisiais nužudė aktorę Sharon Tate
ir dar šešis žmones. Kalifornijos
Pataisos įstaigų departamento atstovė pranešė, kad Ch. Mansonas
mirė sekmadienio vakarą natūralia
mirtimi. Ch. Mansonas kalėjo daugiau kaip keturis dešimtmečius po
1969-aisiais įvykdytų nusikaltimų,
tarp jų – režisieriaus Romano Polanski žmonos Sharon Tate, kuri
buvo nėščia aštuonis su puse mėnesio, žiauraus nužudymo.

Parengta pagal
BNS informaciją

savaitgalio diskusija

Receptinis analginas – iš absurdo srities
Nuo lapkričio 1 d. žmonės, užsukę į vaistines, įsigyti įprasto vaisto nuo skausmo, pavyzdžiui, ibuprofeno, negali nusipirkti – vaistininkas šį vaistą parduos tik su gydytojo receptu.
Eilės prie šeimos gydytojų kabinetų nusidriekė ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir Anykščiuose. Gydytojai nepatenkinti, pacientai – dar labiau...
Štai 13 populiariausių vaistų, kuriuos gaudavote be recepto, o dabar nebegausit: natrio chlorido tirpalas, vaistai nuo skausmo (pvz.
ibuprofenas 400), kaptoprilis, kontraceptikai, vitamino D ampulės,
kalio chloridas, omeprazolas, sumatriptanas (vaistas nuo migrenos), ginkmedžio lapų ekstraktas, vaistai nuo alergijos, vaistai nuo
viduriavimo, išgryninti žuvies taukai omega 3, diclofenacas.
„Anykšta“ teiravosi, ar pasikeitusi tvarka nepykdo žmonių, neapsunkina gydytojams ir vaistininkams darbo?

Reforma
paskatins šešėlinę
prekybą

Viktorija
NOREIKIENĖ,
Anykščių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) šeimos gydytoja:
- Mes, gydytojai, po lapkričio 1 d.,
kai įsigaliojo naujoji vaistų išdavimo
tvarka, tikrai jaučiame pacientų antplūdį. Dabar tenka rašyti receptus ne
tik tiems vaistams, kuriuos žmogus
nuolat vartoja, bet išrašom ir po 5-7
receptus tiems vaistams, kurie vaistinėse be recepto jau neparduodami.
Tad gydytojų darbo krūvis tik didėja
ir apie jokį eilių mažinimą jau nebegali būti kalbos.
Aš sutinku, kad žmonės gal ir
per daug vartoja vaistų, ypač tos
pačios grupės, tačiau, kai reikia recepto paracetamoliui, virškinimo
fermentams, leidžiamiems B grupės
vitaminams ar D vitamino (šio vita-

mino žmonėms, gyvenantiems mūsų
klimato juostoje, ypatingai trūksta)
ampulėms, man visa tai atrodo absurdiška.
Ši reforma, manau, tik paskatins
šešėlinę vaistų prekybą. Nemanau,
kad vaistas, tarkim, atvežtas iš Rusijos, yra kažkuo blogas. Didžiausią
dėmesį reikėtų atkreipti į jo laikymo
sąlygas. Juk tokie vaistai parduodami „nuo mašinų“. Ar tai būtų 30
laipsnių karščio, ar 15 laipsnių šalčio, taip pat lietus bei drėgmė – štai,
kas vaistui kenkia.
Be to, žmonės tapo gerokai piktesni, o mums, gydytojams, reikia ir jų
emocijas iškentėti... Bent jau gerai,
kad yra galimybė išrašyti receptą,
pavyzdžiui, galiosiantį metus. Žmogus su tokiu receptu vaistą nusipirks,
o kadangi vaistininkai tokių receptų
nepasiima, tai žmogui tiesiog reikia
saugoti tą receptą ir kitą kartą vėl galės pasinaudoti tuo pačiu receptu.

Receptiniams
vaistams yra
alternatyvų
Remigijus JUDICKAS, vaistininkas:
- Receptinių vaistų išdavimo tvarka nesikeitė. Tik buvo sugriežtinta
vaistinių kontrolė, įteisinant slaptus
pirkėjus, bei numatytos piniginės
baudos už šios tvarkos nesilaikymą.

Reformos reikėjo,
bet ji perspausta

Vaistinius receptinius preparatus galima parduoti be recepto šiais
atvejais:
1. Vaistinis preparatas yra paskirtas pacientui diagnozuotai lėtinei ligai gydyti arba vaistinis preparatas,
kurio farmacinė forma – geriamoji
paprasto atpalaidavimo arba transderminis pleistras, paskirtas gimstamumui kontroliuoti (kontraceptikas)
arba vaistinis preparatas paskirtas
ūmiems migrenos priepuoliams gydyti;
2. Pacientas to paties bendrinio
pavadinimo, farmacinės formos ir
stiprumo receptinį vaistinį preparatą
vartojo paskutinius 3 mėnesius arba
ilgiau;
3. Farmacijos specialistas gali 1
ir 2 punktuose nurodytas sąlygas
patikrinti naudodamasis ESPBI IS
priemonėmis, paciento kompensuojamųjų vaistų pase, pacientui išrašytame 1 formos recepte ar kitoje
valstybėje išrašytame recepte;
4. Pacientas, jo teigimu, receptinius vaistinius preparatus suvartojo,
tačiau juos turi vartoti nepertraukiamai ar nedelsiant, ir neturi galimybių
nedelsiant patekti pas sveikatos priežiūros specialistą, turintį teisę skirti
šį receptinį vaistinį preparatą;
5. Be recepto leidžiama parduoti
vieną kartą prieš sveikatos priežiūros specialistui pakartotinai juos
paskiriant, paciento pageidaujamą
vaistinio preparato kiekį, tačiau ne
ilgesniam kaip 30 dienų gydymo
laikotarpiui.
Be to, vaistams nuo skausmo yra
daug nereceptinių alternatyvų, vitamino D yra nereceptinio kapsulėmis, vaistų nuo viduriavimo taip pat
yra nereceptinių.

Šiukšlių mokestis – lyg prie socializmo...

Seniūnų sueigoje rajono meras Kęstutis Tubis UAB „Anykščių
komunalinis ūkis“ vadovus bei seniūnus ragino ieškoti būdų bei
priemonių, kad būtų užtikrintas komunalinių atliekų rūšiavimas.
„Visokios burokų, pomidorų atliekos kraunamos į konteinerius ir
tai sukelia mums bendrą atliekų kiekį, išvežamą į regioninį atliekų
tvarkymo centrą. Numatykime rūšiavimą, kad kuo mažiau atliekų patektų nereikalingų, kad visiems gyventojams nereikėtų kelti
įkainių“, - ragino meras. Kokių šiuo atveju komunalininkams,
seniūnams bei rajono vadovams siūlytumėte imtis priemonių? O
gal naujam UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ vadovui pavyks
įvesti tvarką? Ar tikite, kad gyventojams pradėjus kruopščiau
rūšiuoti atliekas, nekils mokestis už šiukšles? Ar patys rūšiuojate
atliekas? Jei ne, kokios to priežastys?
Šiukšlių: „Mokestis ir yra bauda.”
Ką jūs rūkot???: „4 asmenų šeima 16 konteinerių priklauso per metus? Kur gauti šiukšlių???”
Bondą: „Atlikau skaičiavimą ir
pasirodo tiek gaunasi. Tiek ir surenku, taupau todėl aliejaus ir silkės
tarą neplaunu, o metu į bendrą, per
savaitę susidaro apie 1,5 litro. Maitinuosi pigiai, verdu daug kiaulės
galvų ir kauliukų sriubai, per savaite
susidaro +- 10 litrų. Taupau, todėl
neperku modernių šluotų, o naudo-
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ju skudurus iš turgaus prekeivių ir
po kiekvieno plovimo išmetu. Per
savaitę susidaro apie 1 litrą. Vien iš
šitų atliekų surenku 12-13 litrų per
savaitę, per mėn bus 50 litrų, norma
- 80 litrų mėnesiui. Kadangi nešioju
batus, kurie plyštą, šluoju kambarį
ir naudoju dulkių siurblį, karts nuo
karto pakeičiu tapetus, o anūkai nusiperka picos, tai man išeina kaip tik
80 litrų per mėnesį.”
Valdžiai: „Kai prasidėjo atliekų
rūšiavimo manija Anykščių rajone
nebuvo normalios kampanijos su

normaliu paaiškinimu kaip tai daryti. Gal nuo to reikėtų pradėti? Ne visi
tokie jau labai gudrūs”
Dar: „Jeigu miestui išveža bioatliekas tai vežkit ir kaimui. Arba
duokit bent keletą normalių konteinerių kompostavimui. Organinių
atliekų kaime tikrai daugiau nei
mieste”
Į klausimą: „Ar patys rūšiuojate atliekas?”. Atsakymas - taip, bet
rimtai šnekant nėra jokio noro jas ir
rūšiuoti, jei matome, kad iš mūsų yra
tik piktybiškai tyčiojamasi, privertus
mus sudaryti su komunaliniu ūkiu
vienašališkas tik vien komunaliniam
ūkiui naudingas šiukšlių išvežimo
sutartis.Turi tu šiukšlių, ar ne visada
jų turi, vis vien mokestis tas pats.
Mažai galintis sukaupti šiukšlių apmoka ir už daug prikaupiantį šiukšlių ir už “ORĄ”.Pavyzdžiui,ar Jono
šeima iš dviejų asmenų išveš šešis
konteinerius,o sakykime Vytauto iš
tiek pat asmenų, vos tik du konteinerius per visus metus, tai abi šeimos
už šiukšlių išvežimą mokės šimtu
procentų vienodai .Niekas ir nenori
rūšiuoti,nes mokestis yra ne nuo sukaupto šiukšlių kiekio,bet ir už nieką reketuojama apmokėti.Tegyvuoja

jungtinė savivaldybės žulikų šutvė.”
Gyventojas: „Niekam neįdomi
tema, nes žmonės žino kaip yra kituose rajonuose ir patenkinti, kad
už šiukšles moka mažai. Aptarkite
tikrą problemą_ kodėl mūsų vanduo
brangiausias. Ar nereikia naikinti
savo UAB o ir atiduoti tinklų Panevėžiui?”
Augis: „Pats durnas ar komunaliniam dirbi, kad tau pigu?
Elektrą,vandenį, batus gali taupyti,
šiukšlių ne - uždėta norma ir taškas.
Kadangi neprirenka normos, deda
pomidorus, bulves obuolius,lapus ir
t.t. Mano alga 10 kartų mažesnė nei
mero. Suprantu-kapitalizmas. Kodėl
tada šiukšlių mokestis SOCIALIZMAS?”
M. Fergizienė: „Šiukšlių rūšiavime yra naujienų. Buvo skelbimas,
kad įmonėms dalinami nemokamai
konteineriai. Parašiau el.laišką, kad
J. Biliūno 18 daugiabutis norime tokių konteinerių. Atvežė 3: popieriui,

Aldona ŠERĖNIENĖ, Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos
pirmininkė:
- Tvarkos išrašant ir parduodant
vaistų tikrai reikėjo. Dabar žmonės
per daug perka vaistų, jų galybė yra
sukaupta ir nenaudojama. Aš pati
lankausi pas senus žmonės, sergančius žmones, ir matau, kokios
krūvos vaistų yra pridėta į stalčius.
Gydytojas išrašė vaistą, žmogus
nusiperka, pavartoja porą dienų ir
vaistas netinka. Ką tada daro? Perka
kitą. O vaistai dažniausiai parduodami didelėmis pakuotėmis. Netgi receptinių vaistų išrašymas turėtų būti
kažkaip kontroliuojamas.
Aš prisimenu, kad mano mama
prieš kokius 25 metus pas gydytoją
taip pat eidavo išsirašyti citramono,
analgino. Bet ji vaistų neprikaupė,
vartojo tik tiek, kiek reikia.
Aišku, aš jokiu būdu nesakau, kad
ši naujoji tvarka yra tobula, tikrai
ne. Manau, turėtų būti reglamentas,
gal net visos ES mastu, kad tam tikri vaistai nebūtų receptiniai. Aš pati
turiu bėdų su stuburu. Ir kai užeina
ūmūs skausmo priepuoliai, tikrai ne
visada pavyks patekti pas gydytoją
tuoj pat. Ką tik išėjau iš gydytojos
kabineto ir mačiau, kokios dabar
eilės poliklinikoje. Man nuoširdžiai
gaila gydytojų, kokį krūvį jiems dabar tenka pakelti.
Naujasis įstatymas geras, tik šiek
tiek perlenkta lazda. Elementariems
vaistams – analginui, paracetamoliui
– tikrai neturėtų reikėti recepto.
-ANYKŠTA
plastmasei, stiklui. Jie kartoniniai.
Pasistatėme vidurinėje laiptinėje.
Kadangi laiptinė labai maža tai pirmame aukšte palikome konteinerį
popieriui , antrame - plastmasei,
trečiame - stiklui. Vilniuje vienoje
laiptinėje tik vienas konteineris. Kadangi namas turi valytoją (prie Nefo
tokios buvo ir Anykščiuose), todėl
sumestus popierius bei plastmasę į
vieną konteinerį išrūšiuos valytoja. Norėtųsi, kad į Anykščius grįžtų
S.Nefo laikai ir vėl laiptinės turėtų
valytojas, kurios buvo apmokamos
iš administravimui skirtų lėšų, kai
mokėjome po 0,12 Lt. už kv.m. Kai
ėmėme mokėti tris kartus brangiau,
valytojos tapo daugiabučiams prabanga.”
Nebesvajokite: „Kad šiukšlės atpigs, tai labai mažai tikėtina.Tikriausia valdžia mąsto nekvailai.Mes turime rūšiuoti už dyką,o už išrūšiuotą
produkciją bus kam pinigus paimti ir
be mūsų.”
-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta,- red.
past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.

situacija
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Vieningame pilies statytojų būryje balta varna iš Seimo

Seimo nariui Antanui Baurai (trečias iš dešinės) neatrodo, kad
laukia sunkvežimiai, pilni pinigų medinės pilies statyboms.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
(Atkelta iš 1 p.)
„Rangovas atveš tris „kamazus“ molio ir sudrėbs „šiupeliais“
- aiškindamas, kad medžiagas reikia tiksliai apibūdinti, ironizavo
savivaldybės administracijos Statybų skyriaus vedėjas Ramūnas
Žemaitis.
Pirmajame etape ant Šeimyniškėlių piliakalnio turėtų būti pastatytas 240,79 kv. m statinys. Vizualiai atrodo, jog tai bus tik kiek
daugiau nei dešimtadalis ketinamo užstatyti ploto. Tačiau meras
K.Tubis tikino, kad pirmajame pilies statybų etape bus atlikta apie
trečdalį statybos darbų - kituose
etapuose didelę dalį statybų sudarys galerijos, taigi pagal kvadra-

tūrą - mažas plotas ir techniškai
nesudėtingi statiniai.
Pilis bus dengiama lentomis.
Pirmajame etape turėtų būti įrengti penki sanitariniai mazgai, piliakalnyje įkastos talpos su vandeniu.
Meras K. Tubis siūlė priešgaisrinio rezervuaro klausimą spręsti
užtvenkiant upelį piliakalnio papėdėje - projektuotojai sakė, jog šį
mero pasiūlymą svarstys.
Archeologas dr.G. Zabiela aiškinosi, kas ir kur į piliakalnį bus
įkasama - mokslininkas tikino,
kad jam svarbiausia, jog nebūtų
pažeista archeologiškai dar neištyrinėta piliakalnio dalis.
Pagal priešgaisrinius reikalavimus į pilies teritoriją turėtų len-

gvai patekti ugniagesiai gelbėtojai. „Ugniagesiams gelbėtojams
teks nusipirkti siauresnį automobilį“, - ironizavo meras. O Seimo
narys, konservatorius Sergejus
Jovaiša jau net ne ironiškai, o sarkastiškai mestelėjo: „Dar nepastatėte, o jau ruošiatės gesinti.“
Apatiniai pilies vainikai bus iš
ąžuolo, toliau - 30 cm storio egliniai rąstai, o bokštų viršutinė dalis
bus konstruojama iš 22 cm rąstų.
Dar kalbėta, kad ateityje pilies
rąstus galbūt reikėtų apdrabstyti
moliu...
Panašu, kad vietoje laikinojo
kelio į Šeimyniškėlių piliakalnį
bus nutiestas „normalus“ kelias
personalui ir ugniagesiams.
Degins Gurklį...
A. Baura apie pinigus kalbėjo
kelis kartus. „Nuotekos, elektra...
Kiek tai kainuos? Ar automobilių
aikštelė - tai tik savivaldybės reikalas ar prisidės Kelių direkcija?”
- klausė Seimo narys. Meras K.
Tubis tvirtino, kad Kelių direkcija savo lėšomis jau projektuoja
aikštelę prie Naujųjų Elmininkų
kitoje pusėje kelio. Pasak mero,
jau sutarta, jog ant Svėdasų kelio
bus pastatytas šviesoforas, padėsiantis turistams pasiekti pilį.

Padidintas mokestis už vaikų darželius
(Atkelta iš 1 p.)
Laikinai savivaldybės Švietimo
skyriaus vedėjos pareigas einanti
Nijolė Pranckevičienė „Anykštai“
sakė, kad mokestis už vaikų lopšelių–darželių lankymą Anykščių
rajone nekeistas jau devynerius metus.
„20 proc. - tai nėra didelis pabrangimas. Deja, bet tenka konstatuoti,
kad kainos kyla. Mūsų prioritetas
yra kokybiškas vaikų maitinimas,
tik po to kaina“, - sakė N. Pranckevičienė.
Pasak laikinosios Švietimo skyriaus vedėjos N. Pranckevičienės,
tėvai moka tik už maisto produktus,
o vaikams tiekiamų patiekalų gamybą dotuoja savivaldybė. Vienos
dienos savivaldybės dotacija vaikui
siekia 0,90 Eur. Anot N. Pranckevičienės, Švietimo skyriui atlikus
mokesčio už vaikų lopšelių – darželių lankymą analizę, buvo nusta-

rezonansas
(„Anykščiai UNESCO nesudomino“, Robertas ALEKSIEJŪNAS,
- „Anykšta“, 2017-11-11)
Mane paskatino pasidalinti mintimis su gerb. „Anykštos“
gerb. skaitytojais Kultūros tarybos pirmininko p.Tautvydo Kontrimavičiaus nusiskundimai dėl
komentarų „Anykštos“ portale. Ir
iš tikrųjų žmonės kontraversiškai
vertina Kultūros tarybos darbą.
Rezonansiniai Kultūros tarybos
sprendimai dėl Europos kultūros
sostinės ir UNESCO - tapti šios
organizacijos kūrybinio tinklo nariu patyrė fiasko. Kodėl? Tai ne

tyta, kad yra savivaldybių, kur tėvai
maisto gamybos išlaidų dalį ar net
visą sumą dengia patys.
Į mokestį už vaikų lopšelių – darželių lankymą taip pat įeina ir lėšos
ugdymo bei higieninėms reikmėms.
Nuo šiol visoms vaikų amžiaus grupėms dalis, kuri jau yra įskaičuota į
bendrą paslaugos kainą, bus vienoda – 5,7 Eur.
„Šios lėšos skiriamos ugdymosi
aplinkai turtinti, einamajam grupių
remontui, higienos priemonėms.
Prioritetas – ugdymosi priemonės“,
- pabrėžė N. Pranckevičienė.
Anykščių vaikų lopšelio – darželio „Žilvitis“ direktorė Virginija
Padūmienė sakė, kad beveik dešimtmetį nedidinus mokesčio už vaikų
lopšelių–darželių lankymą, įstaigai
išgyventi jau darėsi sunku.
„Nereikia jokių tyrimų daryti.
Akivaizdžiai matome, kad kainos
pakilusios. Našta tėvams, žinoma,

bus. Anykščiai - toks miestas, nelabai tų darbų ir nedaug jie apmokami,
anykštėnų perkamoji galia nedidelė.
Kiekvienas euras, kiekvienas centas
iš kišenės – tai jau našta“, - pastebėjo V. Padūmienė.
Anykščių vaikų lopšelio – darželio „Žilvitis“ direktorė V. Padūmienė pastebėjo, kad nors mokestis už
vaikų lopšelių – darželių lankymą
kyla, jis skaičuojamas gana lanksčiai.
„Atėjo vaikas tris dienas per mėnesį į vaikų lopšelį – darželį, tuomet tėvai ir moka už tas tris dienas.
Moka už realią maitinimo kainą“ ,
- sakė V. Padūmienė.
Anot V. Padūmienės, yra vaikų
tėvų, kurie „Žilvityje“ atsisako visos dienos vaikų maitinimo ir moka
tik, pavyzdžiui, už pietus. Dalinį
maitinimo kompleksą vaikų lopšeliuose–darželiuose renkasi ne tik
skaičuojantys pinigus, bet ir turintys

Paprašęs žodžio, A. Baura sakė,
kad jam pilis yra gražu, tačiau yra
keletas klausimų. „Ar pats geriausias laikas pilies statyboms nėra
praėjęs? Ar tebeturime visuomenės palaikymą statyboms?” - retoriškai klausė A. Baura. Pasak jo,
jeigu Valstybės investicijų programoje atsiras lėšų, tada galime
pilį statyti, tačiau valdančiosios
daugumos atstovas aiškino, kad
Vyriausybė laikosi taktikos nepradėti naujų objektų, baigti anksčiau pradėtus. A. Baura kalbėjo,
kad net Kaunas nedrįso miesto

biudžeto lėšomis tęsti Dariaus ir
Girėno stadiono rekonstrukcijos.
Taip pat jis priminė, kad 7 mln.
litų kainavęs garsiausias rajono
objektas Lajų takas pastatytas ne
rajono lėšomis, o gavus investicijas. „Valstybės biudžetas, o tuo
pačiu ir VIP-as, bus patvirtintas
gruodžio 12 dieną“, - lyg ir labai
aiškiai, kad pinigų piliai nebus,
pasakė A. Baura, tačiau rajono
valdžia juo nepatikėjo.
Tiesa, pirmasis oponavo dr. G.
Zabiela, sakydamas, kad pilis, kurios sąmata vis dar neaiški, „Lietuvos biudžetui - juokingi pinigai“.
„Realiai mes tikimės iš Antano ir
iš Sergejaus paramos visų lygių
klausimų sprendimu”, - teniso kamuoliuką į A. Bauros pusę grąžino
meras. O paskui lyg ir pagrasino:
„Jei nebus Seime ir Vyriausybėje
paramos, pasaulyje yra įvairiausių
fondų.“ Dar meras sakė, kad rajono biudžete yra sutaupyta labai
daug pinigų. Vicemeras Sigutis
Obelevičius paremdamas merą,
kalbėjo, kad svarbiausia pradėti
darbus, o „paskui jau ieškoti kitokių alternatyvų“. „Dabar reikia
užbaigti techninį projektą ir pasirašyti rangos sutartį“, - ryžtingas
buvo ir savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka.
Žodį tarė ir Kavarsko klebonas
dr. Nerijus Vyšniauskas. „Išnaikinkim dvarus, pilis. Tada nieko
nebeliks, Lietuvos nebeliks”, aiškino klebonas.
„Zirzeklių daug, bet ne į juos
reikia orientuotis“, - vyšnaitę ant
torto uždėjo meras K.Tubis.

galimybę pusryčiais ar vakariene
savo atžaloms pasirūpinti patys (tėvai dirba lankstesniu grafiku, vienas
iš šeimos narių nedirba ir pan.).
Rajono Tarybai svarstant sprendimo
projektą dėl mokesčio didinimo už
vaikų lopšelių–darželių lankymą, nė
vienas anykštėnų ikšrinktasis šia tema
nepasisakė, neturėjo ir klausimų.
Tris vaikus auginantis anykštėnas
Žilvinas Šimkus „Anykštai“ sakė,
kad brangstantis mokestis už darželį
– nemaloni žinia.
„Pačiam, turinčiam tris vaikus,
kada valstybė, kaip daugiavaikei
šeimai, moka po 15 Eur vaikui per
mėnesį, dabar tas 20 proc. didesnis mokestis už darželį šiek tiek
yra nelogiškas. Didėjantį mokestį
už darželį pajus kiekvienos šeimos
biudžetas, o trys vaikai – tai jau 60
proc. didenis mokestis. Tai yra nemažai“, - sakė Ž.Šimkus.
Į žinią apie didėjantį mokestį už
vaikų darželio lankymą, reagavo ir
portalo anyksta.lt skaitytojai.
„Efektyvumas tikrai dar ,,didės“,

kai jaunos šeimos pagal paskutinį
Tarybos patvirtintą sprendimą turi
skaičiuoti, ar mesti darbą ir su mažamečiu vaiku pasilikti namuose
iš soc. išmokų, kad bent jau savo
pagamintu maistu pamaitintų, ar
skolintis, kad sumokėtų darželiui
už pabrangusias bulves, makaronus,
oligarcho, susiruošusio į prezidentus, žuvies pirštelius ir pan....
Anykščių rajono taryba patvirtino
20 proc. didesnį mokestį už vaikų,
ugdomų pagal ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ugdymo įstaigose.
Taip, Tarybos sudėtyje nėra nė
vieno nario, kuriam aktualu papildomų 20 eurų išlaidos. O kad tos
pačios ugdymo įstaigos ir visos savivaldybės įstaigos veikia neefektyviai, neūkiškai, tai nė vienam iš
Tarybos nerūpi, nes daugumai šios
įstaigos yra papildomos ,,melžiamos
karvės“ tiesiogiai arba netiesiogiai
per paslaugų pardavimą“, - pastebėjo „Tėvas“.

Meras K. Tubis aiškino, kad kol
kas nėra ko kalbėti nei apie pinigus, nei apie galimą darbų pradžią, nes ankstesnis rangovas Povilas Gurklys 30 proc. konkursinę
kainą numažino, bet pilies taip ir
nepastatė. „Siūlau jį paaukoti“,
- toliau išsidirbinėjo S. Jovaiša.
„Pilyje bus numatyta vieta aukojimui“, - S. Jovaišos sąmojį pagavo
projektuotojas V. Meškauskas.
Profesorius istorikas Antanas
Tyla, mero paprašytas tarti žodį,
sakė, kad pilies statybų idėją palaiko ir pasitiki kolega dr.G. Zabiela.
Antanas Baura kalbėjo
„ne į natą“

Žvilgsnis į rajono Kultūros tarybą
loterija. Ir arkliui būtų aišku, kad
tai absurdiška, nepamatuota idėja. „Aukščiau bambos neiššoksi“
- sako lietuvių liaudies patarlė.
Tačiau čia galimai suveikė ir kiti
kriterijai - mokesčių mokėtojų pinigai, kuriuos susižėrė UAB „Bugiris“.
Rajono Kultūros taryba turėtų
būti atvira institucija, į kurią galėtų kreiptis kiekvienas anykštėnas
ir siūlyti savo idėjas. Deja, taip
nėra. Posėdžiai, kaip informuoja
žiniasklaida, uždari. Internetinės
svetainės nėra. Gaunasi, kad tai
uždaras nomenklatūrinis žmonių
ratelis, kurie yra rajono aukščiau-

sios valdžios patarėjai, ypač Sigučio Obelevičiaus. Tuo įsitikinau aš
asmeniškai.
Ir dar apie vieną Kultūros tarybos „opusą“ - Teresės Mikeliūnaitės premijos suteikimą p. Žilvinui
Smalskui. Poną premijai pristatė
„Nauji vėjai“ bendruomenė (pirmininkė - panelė Irma Laurinavičiūtė). Aš paskaičiau tą teikimą
- rekomendaciją. Pasirodo, kad
ponas Ž. Smalskas yra skulptorius,
architektas, poetas, menininkas,
visuomenės veikėjas, saviveiklininkas. Mano nuomone, gerb.
pirmininkė I. Laurinavičiūtė galėjo pridėti, kad būsimas laureatas

- sceninio judesio meistras. Jis talentingai gali parodyti užpakalinę
kūno dalį scenoje. Apmaudu, kad
vis dėlto Kultūros taryba nusprendė suteikti premiją... Suprasčiau,
kad tai mero ar vicemero kultūros premija - būtų logiška: „Pagal
Jurgį ir kepurė!”. Toks Kultūros
tarybos sprendimas yra premijos
devalvavimas, šventos atminties
T. Mikeliūnaitės pažeminimas ir
akibrokštas visai rajono kultūros
bendruomenei. Suprantu, jie save,
ypač pirmininką T. Kontrimavičių,
laiko rajono kultūros elitu, o visi
kiti - kultūros runkeliai.
Laikrodis nenumaldomai greitai

skaičiuoja valandas. Lietuvos šimtmečio šventė čia pat. Įdomu, kokių pasiūlymų Kultūros taryba turi
šiam jubiliejui. Idėjų generatorius
kol kas tyli. O gal mes nežinome?
Gal viskas įslaptinta?
Neturėdamas kitų galimybių, viešai siūlau savo idėją Kultūros tarybai - sukurti ir atlikti miesto šventės
metu rokoratoriją pagal Joną Biliūną „Ant aukšto kalno pasirodė
stebuklingas žiburys“. Anykštėnai
turi savo profesionalų kompozitorių Julių Aglinską. Talkintų ir prof.
Vytautas Miškinis, kompozitorius,
„Ąžuoliuko“ choro vadovas. Tai
būtų graži dovana Lietuvai ir prasmingas rašytojo J. Biliūno pagerbimas. Stebuklingas žiburys - tai
mūsų Laisvės simbolis.
Romaldas GIŽINSKAS

pastogė
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Malaišių kaimo medžių istorijos
Posakis teigia, kad medžiai - nebylūs ilgaamžiai liudininkai ,
kurie dažnai pragyvena net kelias žmonių kartas. Žmonės gimsta, auga, neša ant savo pečių likimo jiems užkrautus vargus ir
rūpesčius, iškeliauja Amžinybėn, karta keičia kartą, o medžiai
auga kaip augę, žaliuoja, kol galop palūžta nuo gilios senatvės ar
audrų...
Istorine praeitimi turtingo, Lietuvos literatūros klasiko, visuomenės veikėjo, „deimančiukų ieškotojo“, kanauninko Juozo
Tumo – Vaižganto gimtųjų Malaišių medžiai, jei tik galėtų kalbėti, apie daug ką galėtų papasakoti.

Vaižganto 120-ąsias gimimo metines pažymint pasodintą 120
liepų alėją paženklinti atminimo lenta 2016-ųjų rugsėjo mėnesį
ruošiasi (iš kairės į dešinę) tautodailininkas doc., dr. Romualdas
Šimkūnas, doc., dr. Juozas Lapienis ir Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis.

Įdomu būtų sužinoti vieno ar
kito medžio atsiradimo istoriją: kas
ir kada medelį pasodino, gal kokiai
gyvenimo progai atminti, gal kieno
nors atminimui įamžinti. Tuomet
būtų lengviau atspėti ir medžių
amžių, atsirastų didesnės galimybės įsigilinti į tos vietovės istoriją,
daugiau sužinoti apie žmones, savo
ar kitų džiaugsmui, o gal liūdesiui
įprasminti sodinusius ąžuoliukus,
liepaites, berželius Tiktai labai
gaila, kad tokius dalykus retai kas
fiksavo, užrašydavo. O žodžiais
išsakyti, išpasakoti prisiminimai
– ne ilgaamžiai. Po gimtojo krašto
žemele jau seniai sudūlėjo ir pačių
medžių sodintojų, ir jų vaikų, gal
net ir vaikaičių kauleliai, nors tie
medžiai savo didybe, galingumu,
vešlumu dar ir dabar tebežavi. Jie
oš, pasipuoš lapija pavasarį, sūpuos
paukščių lizdus, suteiks malonų
pavėsį karštą vasaros dieną praeiviui, nuklos spalvingu lapų kilimu
žemę rudens metą ir tuomet, kai ir
mūsų šioje Žemėje nebebus, kai
savo gyvenimo keliu žengs mūsų
vaikai ir vaikaičiai...
Tokios mintys anądien mane aplankė, kai vaikštinėjau po lietuvių
literatūros klasiko, publicisto, literatūros mokslininko, visuomenės
veikėjo, „deimančiukų ieškotojo“
kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtuosius Malaišius.
Pačiame Anykščių rajono ir Svėdasų seniūnijos pakraštyje, visai
netoli kaimyninio Rokiškio rajono
teritorijos įsikūrusiame istorine
praeitimi dvelkiančiame kaime
gausu senutėlių medžių. Sunku ir
atspėti, kiek kuriam uosiui, klevui
ar ąžuolui metų. Malaišių senbuviai, kurių, deja, jau senokai nebė-

tautos balsas

ra gyvųjų tarpe, šių eilučių autoriui
yra pasakoję, kad tuos medžius sodino dar jų seneliai ir proseneliai.
O štai išlakių medžių, juosiančių Tumų sodybvietės vietą ir čia
pastatytą skulptoriaus Bernardo
Bučo sukurtą Vaižganto paminklą,
amžių sužinoti nesunku. Mat, apie
tų medelių sodinimą yra išlikusių
užrašytų prisiminimų, kurie saugomi Svėdasų krašto (Vaižganto)
muziejuje. Kai 1933-iųjų metų balandžio pabaigoje Kaune pasimirė
garsusis kraštietis Juozas TumasVaižgantas, toji liūdna žinia greitai
pasiekė ir jo vardu pavadintą Kunigiškių pradžios mokyklą. Mokytojo Juozo Jokšo vadovaujami
mokiniai nusprendė rašytojo gimtuosiuose Malaišiuose įprasminti
velionio atminimą pasodindami
medelių. Tumų sodybos čia jau
nebebuvo, tad gimtojo namo vietą
mokiniai kartu su savo mokytoju
apsodino liepaitėmis, kleveliais
ir uosiukais, o centre pasodino
ąžuoliuką. Dabar čia ošia, šlama,
džiugina atvykstančių turistų ir
ekskursantų žvilgsnį aukštaūgiai,
storakamieniai medžiai. Jiems jau
gerokai per aštuoniasdešimt metų.
Šie medžiai savo lapija pastaruoju
metu gerokai užgožė net ir paminklą, tad prieš kurį laiką anykštėnų
komunalininkų ir svėdasiškių miškininkų dėka šakos buvo apgenėtos, praretintos.
Jaukioje Malaišių aikštelėje netoli Vaižganto kūryboje aprašyto
įspūdingo dydžio akmens, „Juodžiaus kelmu“ vadinamo, svėdasiškio menininko Aleksandro
Tarabildos sukurtų medžio skulptūrų, įprasminusių šio rašytojo
populiarios apysakos „Dėdės ir dė-

dienės“ veikėjus neseniai atsirado
du nedideli ąžuoliukai. Jų istorija
jau užfiksuota nuotraukose, kraštotyros aplankuose, žiniasklaidoje
paskelbtuose reportažuose.
Pirmasis ąžuoliukas, atvežtas į
Malaišius iš Kauno mikrorajono
Žaliakalnio, kur Vaižgantas praleido paskutines savo gyvenimo dienas, čia buvo pasodintas 2009-ųjų
gegužės 1- ąją. Kauniškio poeto,
Vaižganto buto- muziejaus prižiūrėtojo, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininko pavaduotojo Alfo
Pakėno iniciatyva į Svėdasų kraštą buvo atvežti ir tądien pasodinti
iš viso keturi ąžuoliukai. Lietuvai
pagražinti draugijos pirmininkas
Juozas Dingelis, jo pavaduotojas
Alfas Pakėnas, vilnietis aktorius
Tomas Vaisieta, Kauno kamerinio
teatro aktorė Kristina Kazakevičiūtė, kaunietis poetas Vladas
Vaitkevičius, miškininkystės profesorius Stasys Karazija, rašytojas ir publicistas Vilius Bražėnas,
vertėja Irena Tumavičiūtė, Lietuvos blaivystės sąjūdžio ansamblio
„Giedra“ nariai, tuometinis Anykščių rajono meras, žinomas šalyje
gamtininkas Sigutis Obelevičius,
Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis, svėdasiškis
kraštotyrininkas ir muziejininkas
Raimondas Guobis, Vaižganto giminaičiai ir kiti žmonės, skambant
populiariai dainai „Žemėj Lietuvos
uolai žaliuos“, ne tik čia, bet pasodino ąžuoliukus dar ir Svėdasų
krašto (Vaižganto) muziejaus kiemelyje Kunigiškių kaime ir Svėdasuose prie Juozo Tumo-Vaižganto
gimnazijos bei skverelyje netoli
rašytojui skirto paminklo. Tokia
ąžuoliukų sodinimo akcija buvo
skirta Lietuvos vardo paminėjimo
1000-mečiui, lietuviškos spaudos
atgavimo 105-osioms metinėms ir
artėjančiam kraštiečio šviesuolio
Juozo Tumo- Vaižganto gimimo
140-ajam jubiliejui. Visi medeliai
sėkmingai auga...
Antrasis dabar taip pat besistiebiantis aukštyn, gražiai augantis
ąžuoliukas Malaišiuose buvo pasodintas 2011-ųjų metų rugsėjo
24-ąją „Vaižgantinių“ metu. Iš
Vilniaus krašto želdinių specialisto, aplinkosaugininko, miškininko,
Vilniaus anykštėnų sambūrio nario Antano Stackevičiaus atvežtą
ąžuoliuką kartu su šios iniciatyvos
autoriumi ponu Antanu sodino
Vaižganto giminaičiai, aktoriai
Tomas Vaisieta ir Ferdinandas Jakšys, Česlovo Kudabos premijos
laureatas gamtininkas ir žurnalistas, laikraščio „Tėviškės gamta“
redaktorius Juozas Stasinas, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis, Anykščių
rajono vicemeras Donatas Krikštaponis, Svėdasų girininkijos girininkas Donatas Tuska, svėdasiškių
draugijos „Alauša“ pirmininkas
Algimantas Indriūnas, Lietuvos
rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas A. Jonynas, veiklus kraštietis literatas mokslininkas doc., dr.
Juozas Lapienis.
Šis ąžuoliukas tądien buvo pasodintas irgi neeiline proga, o skirtas
Vaižganto įkurtos Lietuvai pagražinti draugijos 90-mečiui, „Vaiž-

Populiarus aktorius Tomas Vaisieta, kai tiktai pasitaiko proga
dalyvauti „Vaižgantinėse“ ar kokiame kitame Vaižganto atminimui skirtame renginyje, visuomet aplanko ir Malaišiuose gražiai
augančią savo liepą.
ganto skaitymų“ Svėdasų krašte
organizavimo 20-mečiui bei respublikinės literatūrinės Vaižganto
premijos įteikimo 10-mečiui.
Nuo kelio Savičiūnai– Vaitkūnai pasukus rodyklės kryptimi link
Malaišių, tenka pravažiuoti 120 liepų alėja, kuri buvo pasodinta 1989
metų rugsėjo 16-ąją, minint Vaižganto gimimo 120-ąsias gimimo
metines. Tokią iniciatyvą tuomet
parodė į gimtąjį Vaitkūnų kaimą
gyventi sugrįžęs architektas, Tėviškės patriotas Bronius Kazlauskas
ir jo brolis tuometinės Lietuvos
žemės ūkio akademijos (dabar A.
Stulginskio universitetas) docentas
technikos mokslų daktaras Gvidas
Kazlauskas. Iš Kauno atvežtas liepaites sodino tuometinio Malaišių
kolūkio žmonės, moksleiviai ir
mokytojai iš Svėdasų, Kunigiškių,
Vilniaus, Kėdainių, Vaižganto giminaičiai, mokslininkai, dvasininkai, žurnalistai, aktoriai – net apie
180 žmonių. Iš liaunų liepaičių išaugo graži, rūpestingai išpuoselėta
alėja. Visus medelių sodintojus tuomet architektas Bronius Kazlauskas rūpestingai suregistravo, tas
sąrašas išsaugotas Svėdasų krašto
(Vaižganto) muziejuje. Svėdasų
seniūnijos ir Vaižganto atminimo
sergėtojų bei kraštiečių rūpesčiu

Kam tai nagrinėti, ar dabar reikėtų griauti šį pastatą?
Manau, kad klausimas yra ne-

tikslingas, nes tada mažai kur
pastatus galėtume statyti, juk
Lietuvoje jau tiek amžių gyve-

2016-ųjų rudenį Malaišiuose įrengtas meninis akcentas, kuris įamžino šią gražią patriotišką 120 liepų
alėjos sodinimo akciją. Atminimo
lentą liepų alėjoje įrengė du kraštiečiai mokslininkai, Vaižganto
mažosios premijos „Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui“
laureatai gamtos mokslų daktaras
tautodailininkas doc. Romualdas
Šimkūnas ir biomedicinos mokslų daktaras doc. Juozas Lapienis.
Daugelis, atvykstančių į Vaižganto
gimtinę, prisimena tą medelių sodinimo šventę, susidomėjęs ieško
savosios liepaitės. Vienas iš tokių
- garsus aktorius, Vytauto Didžiojo
ordino kavalierius Tomas Vaisieta.
Kai tiktai jis atvyksta į „Vaižgantines“ ar kitą renginį, pirmiausia
aplanko, apžiūri jo kartu su sūnumi
taip pat aktoriumi Perliu Vaisieta
sodintą liepaitę, paglosto kamieną
ir visuomet išdidžiai pažįstamiems
pareiškia: „ Štai kokia nuostabi
mano liepa!“
Ir džiaugiasi širdis, kad kai kurie
medžiai Vaižganto tėvonijoje- Malaišiuose – jau turi savo istoriją su
konkrečiais faktais: datomis, sodintojų pavardėmis, medelių sodinimo progomis. Visa tai kartu su
medžiais turėtų išlikti ateinančioms
kartoms...

Malaišių link vedanti 120 liepų alėja buvo pasodinta 1989-ųjų
rudenį, minint Vaižganto 120-ąsias gimimo metines.
Autoriaus nuotr.

Nekelkime nereikalingo klausimo apie kapus

Mane stebina klausimas, kad
Anykščių A.Vienuolio progimnazija yra pastatyta lyg ir ant kapų.

Vytautas BAGDONAS

na žmonės, visur yra prilaidotų
žmonių.
Anykštėnė

Savo nuomonę išsakykite
paskambinę į „Anykštą“
(8-381) 5-82-46.
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iš arti

„Verslo žiburių“ nugalėtojus
išbandė iliuzionistas

kampas

Apie
nemeilę

Penktadienio, lapkričio 17 d., vakarą artipilnėje Anykščių kultūros centro salėje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis įteikė apdovanojimus šių metų konkurso „Verslo žiburiai“ nugalėtojams. Jam talkino iliuzionistas, tarptautinių konkursų laureatas Antonas
Lavrentjevas. Konkursą šeštą kartą organizavo Anykščių verslo informacinis centras, nugalėtojus rinko iš savivaldybės įmonių ir
nevyriausybinių organizacijų atstovų sudaryta komisija.
Šventėje buvo apdovanoti spalio viduryje Anykščių kultūros centre vykusio profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalio „Pakeleivingi 2017“ geriausi aktoriai, išrinktas ryškiausias ir žiūrovų simpatijas pelnęs spektaklis.
Linas BITVINSKAS

„Verslo žiburių“ konkurso nugalėtojai po apdovanojimų įteikimo (iš kairės) Audrius Juška (Audriaus Juškos ūkis), Erikas ir Giedrė
Leitonai (UAB „Saulėtas ąžuolas”), Dovilė Tolušienė (UAB „Cinamono rūkas“), Gabrielė Griauzdaitė (UAB „Virema“) ir Mindaugas
Linkevičius (AB „Balticsofa“).
Pirmoji nominacija „Už sėkmingą socialinę ir ekonominę
integraciją“ buvo įteikta baldus
Skandinavijos rinkai gaminančiai
akcinei bendrovei „Balticsofa“,
kuri turi sėkmingai veikiančius
cechus Anykščių rajone. Nominacijoje „Už sėkmingą verslo
pradžią“ nugalėjo uždaroji akcinė bendrovė „Virema“, kurios

restoranui „Seklyčia Euro Pub“
vadovauja Anykščių rajono tarybos narė Gabrielė Griauzdaitė, o
„Verslios moters“ nominacijoje
nugalėtoju buvo pripažinta bendrovė „Cinamono rūkas“ garsėjanti maža, jaukia kavinuke
Anykščių senamiestyje.
Nominacijoje „Sėkmingas projektas rajone“ nugalėjo uždaroji

Iliuzionisto Antono Lavrentjevo triukų neišvengė ir rimtasis ūkininkas Audrius Juška.

horoskopas
AVINAS. Būsite itin įžvalgūs
ir imlūs tiek psichologine, tiek intelektine prasme. Galite sulaukti
naujovių mokslo, darbo sferoje, o
galbūt pasiūlymo keisti darbo vietą, metodus.
JAUTIS. Galite gauti lauktą žinią iš toli arba iš svarbaus asmens.
Galbūt iš vietos pajudės kokie nors
finansiniai, verslo, nuosavybės,
paskolų ar skolų reikalai. Gali išsispęsti ir psichologinė ar seksualinė
problema.
DVYNIAI. Būsite linkę pripažinti ir taisyti savo klaidas, keisti
save ir savo aplinką. Jeigu su kažkuo esate susipykę ir tai jus slegia,
pamėginkite susitaikyti. Galbūt

akcinė bendrovė „Saulėtas ąžuolas“, kurios kavinė „5 taškai“,
neseniai irgi įsikūrė Anykščių
senamiestyje, o penktojoje nominacijoje „Nauji sprendimai“
apdovanojimas įteiktas didžiausiam rajono darbdaviui, šešiais
hektarais šiltnamius išplėtusiam
ūkininko Audriaus Juškos ūkiui.
Buvo apdovanoti festivalio

Geriausias festivalio „Pakeleivingi 2017“ aktorius, sukūręs kelis personažus Klaipėdos
dramos teatro spektaklyje „Mergaitė, kurios
bijojo Dievas“, dėkojo Anykščių publikai ir
festivalio organizatoriams.
Autoriaus nuotr.

pajusite, kad galimybių turite daugiau nei manėte.
VĖŽYS. Norėsis aktyviau veikti, daryti permainas, siekti kažko
naujo. Tikėtina, jog atsiras galimybė užsidirbti pinigų, parduoti,
pakeisti ar įsigyti norimą objektą.
Išsiaiškinsite susikomplikavusius
santykius.
LIŪTAS. Galite sudaryti komercinę ar tiekimo sutartį. Įmanomas
pasiūlymas dėl geresnio darbo, derybos dėl atlygio ar pan. Verta labiau pasidomėti sveikata, mityba,
gerinti darbo ir gyvenimo sąlygas.
MERGELĖ. Būkite savimi ar
nesistenkite niekam pataikauti. Be
rimtų pastangų, tarsi juokaujant
galima išspręsti rimtą problemą.
Netrūks romantiško polėkio. Nusi-

mato flirtai, nuotykiai.
SVARSTYKLĖS.
Nusimato
nauda iš komercinės veiklos, nuomos, reklamos. Galite susitikti
bičiulį, giminaitį arba sulaukti jo
skambučio, laiško. Vakare norėsis
tiesiog tingiai pasilepinti.
SKORPIONAS. Nebus kliūčių
susitarti dėl aktualių jums dalykų.
Galbūt gausite naudingą pasiūlymą arba laišką, žinutę iš neabejingo jums asmens. Neatsisakykite
vykti į siūlomą renginį, pasimatymą.
ŠAULYS. Galite truputį pasistūmėti pirmyn verslo srityje. Turbūt
kils įdomių ir naudingų idėjų. Arba
gerų patarimų sulauksite iš įtakingo ar turtingo pažįstamo.
OŽIARAGIS. Galima vidinė

„Pakeleivingi“ geriausi aktoriai
ir spektakliai. Festivalio aktore
išrinkta Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorė, sukūrusi Sandros personažą spektaklyje pagal
Gabrielės Labanauskaitės – Dienos pjesę „Žalgirės“ (režisierius
Vidas Bareikis), festivalio aktoriumi tapo Lietuvos nacionalinio
dramos teatro aktorius, sukūręs
personažus Klaipėdos dramos
teatro spektaklyje pagal Gintaro
Grajausko pjesę „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“ (režisierius
Jonas Vaitkus).
Ryškiausiu festivalio spektakliu išrinktas Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro šokio
spektaklis „Altorių šešėly“ (režisierius Ramūnas Kaubrys, choreografas Aurelijus Liškauskas,
libreto autorė Birutė Mar), o
žiūrovai daugiausia savo simpatijų skyrė Keistuolių teatro spektakliui – roko fantasmagorijai
„Edis agregatas, arba nemirštančio optimisto gyvenimas ir mirtis“ (muzika, libretas ir režisūra
Aido Giniočio). Beje, į šventę
niekas iš Keistuolių teatro neatvyko, šventės dieną buvo ir A.
Giniočio gimtadienis.
Renginyje koncertavo Neda
Malunavičiūtė ir Olegas Ditkovskis.
sumaištis - nebežinosite, ar teisingu keliu einate ir ką daryti toliau.
Jei pasiseks, šiandien galite atnaujinti pažintį su dominančiu asmeniu. Sužinosite svetimų paslapčių
arba kils ūpas išpasakoti savąsias.
Tai labai atpalaiduos.
VANDENIS. Būsite nusiteikę
slapukauti. Galite gauti žinią, kuri
jus sujaudins. Tai, kas atrodė paviršutiniška ir netikra, gali pasirodyti
gana gilu ir svarbu. Klausykitės vidinio balso.
ŽUVYS. Neblogai seksis numatyti darbai. Iš pažįstamo asmens
galite gauti profesinį pasiūlymą
arba sulaukti kitokios reikalingos
pagalbos. Bet kuriuo atveju neatsisakykite pabendrauti su mielais
širdžiai žmonėmis.

Meilė yra didelė jėga. Nemeilė
irgi. Iš patirties žinome, kad nei
meilei, nei nemeilei priežasčių nereikia. Šios emocijos trenkia – ir
viskas. Tiesa, su amžium žmogus
išmoksta save kontroliuoti.
Galima paklausti, už ką režisieriaus Vytautas V.Landsbergis taip
nemyli Anykščių ir anykštėnų?
Gal jį čia skriaudė, kažkaip baisiai
aprašinėjo, gal savivaldybė nedavė
pinigų projektams, o gal per mažai
davė?
Nemenką nustebimą sukėlė V.V.
Landsbergio tekstas portale 15min.
lt „Toks truputį rudeninis“, kuriame režisierius „Anykštą” ir anykštėnus įvertino taip: „Jau daugelį
metų stebiu mažo provincialaus
laikraštuko „Anykšta“ gyvavimą:
piktokas, primityvus, suburiantis
tamsiausius miestelio budulius
„pasip...davoti“ komentaruose.”
Nemeilę turbūt sukėlė „Anykštos“ noras prisidėti prie režisieriaus
iniciatyvos kurti filmą apie partizanų vadą Ramanauską–Vanagą.
V.V. Landsbergio žinią apie planuojamą filmą buvo skelbta „Lietuvos žiniose“ ir 15 min.lt, o feisbuke žmonės pasidalino jo tekstą
per 600 kartų. Tad tokį pasidalintą
tekstą, nekopiūruotą, nekomentuotą ir nevertintą, įdėjau ir į anyksta.lt
aš. Norėjosi padėti, o gavosi, kaip
visada...
Reiktų priminti, kad V.V. Lansbergis jau daugelį metų kažkodėl
siųsdavo į „Anykštą“, kuri, ant jo,
yra „piktokas, primityvus laikraštukas“, savo tekstus apie moralę,
kviesdavo aprašyti jo renginius,
lankydavosi redakcijoje ir t.t.
Žinoma, galima tai ir pamiršti,
tačiau mane stebina štai kas – režisieriaus kalbos tonas ir jo paties
komentarai. Suprantu, kad gali būti
piktų žmonių, tačiau kas leidžiama
jaučiui, tas neleidžiama Jupiteriui
(šiuo atveju - intelektualui). Paskaičius komentarus po straipsniu, labiausiai menkinantys, žeminantys,
nustatantys diagnozes ir yra, mano
nuomone, tie komentarai, kuriuos
pasirašinėja „vvl“. Sakykim, toks:
„Labiausia nenorėčiau kurti filmo
apie tokį idiotą kaip tamsta, nebent
kaip apie diagnozę nebepagydomų, užzombintų vargšų...“
Taip pat nesuprantu, kodėl reikėjo užsipulti ir Seimo narį Segejų
Jovaišą bei kitus anykštėnus, kurie
talkino jam kuriant filmą „Trispalvis“ ir kurie vaidino stribus? Štai
„vvl“ rašo komentare: „ačiū anykštėnams už palaikymą; gali būt,
kad vėl reikės savanorių filmuotis
masinėse scenose, kaip ir “Trispalvyje”; o keli komentatoriai drąsiai
tiktų į stribų vaidmenis, smagi tulžiažmogių rūšis“...
Daug ko nesuprantu, bet ar galima ką nors suprasti meilėje ir
nemeilėje? Sakoma, kad kare ir
meilėje taisyklių nėra. Nemeilėje,
matyt, taip pat...

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Žemę visoje Lietuvoje. Gali būti:
apleista, su mišku, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iškarto.
Tel. (8-671) 08059.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai - įvairų mišką arba mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.
Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.
Automobiliai
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

parduoda
Kuras
Išdžiūvusias alksnio, beržo malkas. Turi spygliuočių sausuolių ir
maišytų malkų. Veža po 5-8 erdmetrius.
Tel. (8-613) 11010.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Beržines malkas kaladėmis,
skaldytas. Atraižas pakais, supjautas. Atveža.
Tel. (8-609) 91007.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel. (8-600) 63820.
Kita
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles ir subproduktų rinkinius. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994.
Kviečius, miežius, avižas, žirnius, kukurūzus, įvairius pašarinius miltus, sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343,
(8-680) 96778.

AB “Anykščių kvarcas”
parduoda
maltą plytų ir betono
skaldą.
Tel. (8-381) 5-93-52.
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Įmonė - automobilius, autobusus, visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarkome dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

Dainiaus firma

SUPERKA VERŠELIUS
auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius, mikroautobusus, visureigius.
Tel. (8-629) 10247.

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

Nuolat perka

Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. 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.
Brangiai - jaučius, telyčias, karves, veršelius.
Tel.: (8-686) 95532,
(8-687) 30197.
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.

Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Brangiai superkame

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

PERKAME

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Kita
Profesionalus vonių restauravimas EKOPEL2K danga arba nauja vonia į Jūsų seną vonią.
Tel.: (8-679) 80922,
(8-679) 80923.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:
karves, bulius, telyčias.

Tel. (8-662) 50592.

Superkame karves,
bulius ir telyčias
Tel. (8-614) 14777.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .
J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Buitinės technikos
remontas

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

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

AUTOMOBILIŲ
SUPIRKIMAS

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

įvairūs

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

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

Andrioniškio lentpjūvė prekiauja
statybine mediena, dailylentėmis,
grindlentėmis, atlieka pjovimo, džiovinimo, obliavimo, transportavimo
paslaugas. Restauruoja, galanda diskinius pjūklus.
Tel. (8-687) 38239, adresas:
Andrioniškis, Anykščių g. 1.
Kaminų remontas, įdėklai. Pristatomi
kaminai. Kamino galvutės mūrijimas,
skardinimas. Stogų dengimas. 20
metų patirtis.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

siūlo darbą
UAB ,,Jonavos hidrotechnika“ plečia statybų verslą ir ieško
atestuotų:
1. Hidrotechninės statybos, kelių statybos, inžinerinių tinklų
statybos vadovų, meistrų, brigadininkų-niveliuotojų, ekskavatorininkų.
2. Pageidautina turėti ne mažesnį kaip penkerių metų darbo stažą.
3. Bendrovė 2018 metais statys gyvenamųjų namų kvartalą, todėl
bus galimybė įsigyti būstą.
Kreiptis tel. 8-687-72668.

gimė
Emeida BUINAUSKAITĖ, gimusi 10 26
Elija BRIEDYTĖ, gimusi 11 08

pro memoria
Anykščių seniūnijoje
Saulius TYLA, gimęs 1968 m., mirė 11 12

„Anykštos“ redakcija kviečia mirusiųjų artimuosius, kurie nori, jog
būtų paskelbta informacija apie mirtį, atsisveikinimą su velioniu, laidotuves, kreiptis elektroniniu paštu anyksta@anyksta.lt, telefonu
(8-381) 5-94-58 arba užeiti į redakciją.
Žinia apie mirusį žmogų bus paskelbta nemokamai laikraštyje „Anykšta“
arba, jeigu bus pageidaujama, – naujienų portale anyksta.lt. rubrikoje „Pro
memoria“.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Gomantas, Eibartė, Honorijus, Alberta, Norgaudas, Girenė, Honoratas, Tomas.
lapkričio 22 d.
Cecilija, Cilė, Steigintas, Dargintė.
lapkričio 23 d.
Felicita, Klemensas, Kolumbanas, Doviltas, Liubartė, Adelė, Kolumbas, Orestas.
lapkričio 24 d.
Mantvinas, Žybartė, Gerardas.

mėnulis
lapkričio 21-24 d. jaunatis.
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MOZAIKA
Londono autobusai pradėjo
naudoti kavos tirščių
biodyzeliną
Dalis Didžiosios Britanijos sostinės gatvėmis kursuojančių autobusų nuo pirmadienio pradėjo naudoti
biodyzeliną, kurio gamybai panaudoti kavos tirščiai, pranešė nacionalinis transliuotojas BBC, remdamasis Londono transporto valdyba.
Verslininko Arthuro Kay’o (Artūro
Kėjaus) spartuolis „Bio Bean“ kavos tirščius perdirba pramoniniu
būdu ir produkciją realizuoja šilumos tiekėjams bei biodegalų gamintojams.

sprintas

Krepšinis I. Regionų krepšinio lygos B diviziono penktojo turo rungtynėse Anykščių „KKSC-Elmis“ (1/4)
namuose po atkaklios kovos 67:62
įveikė Alytaus „SRC-Dzūkiją“ (1:4).
Anykštėnams tai buvo pirmoji pergalė čempionate. „KKSC-Elmis“ rezultatyviausiai žaidė T. Jodelis (5 atk.
kam.) 24 taškai, G. Šniaukštas (13
atk. kam., 2 rez. perd.) 16 taškų ir J.
Guobužas (7 atk. kam.) 9 taškai.
Imtynės. Lapkričio 18 dieną
Anykščių KKSC imtynininkai dalyvavo dviejuose tarptautiniuose turnyruose: merginos Latvijoje (Daugpilyje) ir vaikinai Šiauliuose. Sportininkai
grįžo iškovoję net 12 medalių. Pirmąsias vietas iškovojo: Saulė Domans-

„Bio Bean“ duomenimis, Londono gyventojai ir svečiai per metus
„pagamina“ 200 tūkst. tonų kavos
tirščių, o kiekviena jų tona leidžia
anglies dioksido emisiją sumažinti
6,8 tonos. Taip pat skelbiama, jog
2,55 mln. per metus išgertų kavos
puodelių užtikrins vieno autobuso
aprūpinimą tokiu biodyzelinu.
Kinijoje į vandenį nuleistas
pirmasis pasaulyje elektra
valdomas laivas
Kinijos Guangdžou mieste į
vandenį nuleistas pirmas pasaulyje
elektra varomas laivas, skelbia viekytė (svorio kategorijoje iki 28 kg),
Greta Čeponytė (svorio kategorijoje
+69 kg) ir Kipras Gvozdas (svorio
kategorijoje iki 50 kg). Antrąsias
vietas užėmė: Evelina Uselytė (svorio kategorijoje iki 42 kg), Laura
Budrevičiūtė (svorio kategorijoje
iki 46 kg), Julita Ivanauskaitė (svorio kategorijoje iki 48 kg), Rimgailė
Čeponytė (svorio kategorijoje iki 69
kg), Viktorija Buinauskaitė (svorio
kategorijoje +69 kg) ir Nerijus Novikovas (svorio kategorijoje iki 85 kg).
Trečiąsias vietas pelnė: Nojus Pupkis
(svorio kategorijoje iki 32 kg), Valius
Kavaliauskas (svorio kategorijoje iki
39 kg), Skaistė Jakaitytė (svorio kategorijoje iki 48 kg).
Krepšinis II. Lapkričio 10 dieną

tos spauda.
Laivas gali gabenti 2 tūkst. tonų
krovinių ir su visiškai įkrautomis
baterijomis galia plaukti dvi valandas ir nuplaukti 8– kilometrų. Jo
ilgis yra 70,5 metro, o plotis – 13,9
metro. Laivą varo du elektriniai varikliai su ličio baterijomis. Visiškai
jas įkraupti trunka apie dvi valandas. Šiuo laivu bus gabenami kroviniai Perlų upe.
Vėliau elektriniai laivais Kinijoje
ketinama plukdyti ir keleivius.
Aštuonerių metų berniukas
užpuolimo aukai grąžino
piniginę su 1 700 dolerių
Aštuonerių metų berniukas, gyvenantis šiaurinėje Niujorko valstijos dalyje, giriamas už tai, kad
Niujorke radęs nusikaltimo aukos
„Nykščio namų“ sporto salėje vyko
mergaičių (gim. 2005 m. ir jaunesnių)
krepšinio turnyras, kuriame dalyvavo
Anykščių KKSC, Molėtų ir Kėdainių
sporto centrų jaunosios krepšininkės.
Pirmajame mače anykštėnės žaidė
su Kėdainių sporto centro auklėtinėmis, kurioms pavyko laimėti rezultatu 29:50. Anykštėnės po atkaklios
kovos turėjo pripažinti ir Molėtų
krepšininkių pranašumą rezultatu
35:45. Turnyre 1-ąją vietą iškovojo
kėdainietės, antros liko molėtiškės,
Anykščių KKSC krepšininkės užėmė trečiąją vietą.
Kvadratas. „Nykščio namų“ arenoje vyko Anykščių rajono miesto
mokyklų kvadrato varžybos, kuriose
varžėsi keturios mokyklos. Pradinių
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piniginę su grynaisiais pinigais grąžino ją nukentėjusiam vyrui.
Televizija WCBS-TV praneša,
kad berniukas Frankie Burnsas
(Frankis Burnsas) piniginę, kurioje
buvo 1 700 dolerių, rado šeštadienį
besiruošdamas airiško futbolo rungtynėms Bronkse. Iš Vašingtonvilio,
Orindžo apygardoje, kilęs moksleivis, nedelsdamas piniginę nunešė
savo tėvui.
Piniginės viduje radę savininko
tapatybės kortelę, šeima rado piniginės savininką. Pasak jų, vyras
buvo neseniai paleistas iš ligoninės,
kur atsidūrė po užpuolimo. Atakos
metu, auka pametė piniginę su joje
buvusiais nuomai skirtais pinigais.
F. Burnsas sako, kad piniginės
savininkas jam atsidėkojo 100 dolerių, už kuriuos berniukas planuoja
pirkti futbolo batelius.
klasių mokinių kvadrato varžybas
laimėjo A. Baranausko pagrindinės
mokyklos mokiniai. Antri liko A.
Vienuolio progimnazijos auklėtiniai, treti – Troškūnų Kazio Inčiūros
gimnazijos pradinukai.
2007 m. gimusių ir jaunesnių amžiaus grupės mergaičių varžybose
pirmąją vietą iškovojo A. Baranausko pagrindinės mokyklos mokinės,
antrąją vietą užėmė A. Vienuolio
progimnazijos mergaitės, trečios
liko Kavarsko pagrindinės mokyklos auklėtinės.
2007 m. gimusių ir jaunesnių
berniukų varžybas laimėjo A. Vienuolio progimnazija, antri liko A.
Baranausko pagrindinės mokyklos
mokiniai, treti – Kavarsko pagrindinės mokyklos auklėtiniai.

redaktorei nežinant

Apie išmaniųjų telefonų
daromą žalą prakalbo kartu
su popiežiumi

Anykščių rajono mero Kęstučio
Tubio patarėjo, Darbo partijos atstovo Donaldo Vaičiūno įsteigtas
Anykščių socialinės gerovės centras surengė paskaitą – diskusiją
apie išmaniųjų telefonų daromą
žalą šeimos santykiams ir informaciją apie ją paviešino socialiniuose
tinkluose.. Po kelių dienų pranešmą ta pačia tema, ragindamas išmaniuosius telefonus atidėti į šalį,
paskelbė ir popiežius Pranciškus.
„Diskusijos metu paaiškėjo, jog
tiek tėvai, tiek vaikai nepaleidžia
iš rankų savo išmaniųjų telefonų,
skiriama per mažai dėmesio tiesioginiam bendravimui ir laikui
bėgant šeimoje kyla įvairios tarpusavio bendravimo problemos“,
- konstatavo Anykščių socialinės
gerovės centro paskaitos – diskusijos ,,Skaitmeninės technologijos ir
santykiai su šeima‘‘ rengėjai.
Anykščių socialinės gerovės
centras taip pat paskelbė, kad „priklausomybė nuo skaitmeninių technologijų gali būti sudėtingesnė nei
priklausomybė nuo alkoholio ar nar-

kotikų, nes ji įtraukia labiau, be to,
nėra taip smerkiama visuomenės.“
Įdomus sutapimas - netrukus po
to, kai Anykščių socialinės gerovės
centre surengta paskaita apie išmaniųjų telefonų daromą žalą, naujienų agentūros išplatino pranešimą,
kad apie išmaniuosius telefonus
skeptiškai atsiliepia ir popiežius
Pranciškus.
„Kai mišias aukojantis kunigas
sako „pakylėkite savo širdis“, jis
neturi omeny „pakelkite savo mobiliuosius telefonus ir fotografuokite. Labai nuliūstu, kai aukodamas
mišias čia arba bazilikoje pamatau
daugybę iškeltų telefonų – ne vien
tik tikinčiųjų, bet ir kunigų bei
vyskupų!“, - cituojamas popiežius
Pranciškus.
Portalo anyksta.lt skaitytojai netruko sureaguoti tiek į Anykščių
socialinės gerovės centro, tiek ir
į popiežiaus Pranciškaus pranešimus. Kai kurie jų įžvelgė, kad popiežių Pranciškų naujam pareiškimui galėjo įkvėpti būtent Anykščių
socialinės gerovės centras....

Portretas
Iš nuotraukos UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g. 29, Anykščiai),
darome portretus laidotuvėms
(iki A4 formato).
Nuotraukos su rėmeliais kaina – 15 eurų.

