
des.
„Pirma turi būti patalpinta Anykš-

čių rajono savivaldybės naujienose, o 
tada jūs būsite irgi informuoti“, - pa-
prašyta išvardinti kandidatų į seniū-

naičių pavardes, sakė A. Aglinskaitė.
Savivaldybės specialistės ryšiams 

su visuomene A. Aglinskaitės pasitei-
ravus, kas davė tokį nurodymą, kad 
pirmiausia informacija turi būti patal-

pinta savivaldybės interneto svetainė-
je, o tik po to gali būti viešinama ir 
žiniasklaidai, specialistė sakė: „Mes 
esame Anykščių rajo-
no savivaldybė. 

70-ieji leidimo metai 2017 m. gruodžio 12 d. antradienis

   

šiupinys

4 psl.

4 psl.

6 psl.

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 99/9185

http://www.anyksta.lt

3 psl.2 psl.

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58; (8-605) 96555.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Skiriant A. Baranausko premiją ginčų nekilo
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Įteikta 2017 metų Anykščių 
rajono savivaldybės Antano 
Baranausko literatūrinė pre-
mija. 

Už knygą „Antano Bara-
nausko asmeninė biblioteka“ 
šiemet premija skirta Vilniaus 
universiteto Komunikacijos 
fakulteto knygotyros ir doku-
mentotyros instituto lektorei, 
mokslų daktarei Ingai Liepai-
tei ir A. Baranausko ir A. Vie-
nuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus direktoriui Antanui 
Verbickui.  

Laureatams premiją gruo-
džio 9–ąją, Anykščių viešojoje 
bibliotekoje įteikė LR Seimo 
narys Antanas Baura.

  Pirmą kartą literatūrinė A. Baranausko premija paskirta dviem kūrėjams – mokslų daktarei Ingai 
Liepaitei ir muziejaus direktoriui Antanui Verbickui.

Anykščiuose vyksta penkių dienų
trukmės seniūnaičių rinkimai Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Gruodžio 11 dieną, pirma-
dienį, Anykščių kultūros centro 
pirmojo aukšto fojė prasidėjo 
Anykščių miesto seniūnaitijų 
seniūnaičių rinkimai. 

Į Janydžių, Centro, Ramybės, 
Jurzdiko, Ažupiečių ir Pušyno 
seniūnaitikų seniūnaičių vietas 
buvo užregistruoti  devyni kan-
didatai, tačiau prieš rinkimus  
kandidatuoti atsisakė Ramybės 
seniūnaite pretendavusi tapti 
Regina Jacikienė.

Anykščių miesto seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų komisijoje pasikeisdami dirba 11 savivaldybės 
administracijos specialistų.

Nauja mokesčių politika: 
už ar prieš?

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas: „Seimas priiminėda-
mas sprendimus, eilinį kartą 
rodo, jog jie nuo realaus Lietuvos 
gyvenimo kažkur 
toli.“

Rajono Tarybos 
sprendimą 
apskundė 
Vyriausybės 
atstovei

Pasiruošimas Anykščių miesto se-
niūnaičių rinkimams prasidėjo nesu-
sipratimais. Ketvirtadienį Anykščių 
rajono savivaldybės specialistė ry-
šiams su visuomene Adelė Aglinskai-
tė „Anykštai“ gan netikėtai atsisakė 
įvardinti jau paaiškėjusių kandidatų į 
Anykščių miesto seniūnaičius pavar-

Mugė, kurioje 
dešrų ir rūkytų 
žuvų nebuvo 

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Planai. „Anykščių vynas“ žada 
didinti darbuotojų atlyginimus 
bei sutvarkyti  gamyklos pastatą, 
pritaikant jį į Anykščių rajoną 
atvykstančių turistų poreikiams. Apie 
tai gruodžio 8 dieną susitikę su rajono 
meru Kęstučiu Tubiu pasakojo „MV 
GROUP Production“ generalinis 
direktorius Algirdas Čiburys 
ir „Anykščių vynas“ gamybos 
direktorius Justinas Kanopa. 
Anykščių rajono savivaldybė taip 
pat tikisi, kad ir ateityje „Anykščių 
vynas“ bus miesto reginių rėmėjas.

Susitikimas. Penktadienį 
Anykščių savivaldybės posėdžių 
salėje 9 val. 30 minučių prasidės 
susitikimas su socialinės apsaugos 
ir darbo ministru Linu Kukuraičiu.

Nepasisekė. Anykščiai kaip tin-
kamiausią, daugiausia potencialo 
turinčią Lietuvos kultūrinio turiz-
mo vietovę Europos Komisijos 
projektui „EDEN“ buvo pateikę 
projektą „Niūronys – gyvuojanti 
tradicija“, tačiau praeitą savaitę 
patraukliausios vietovės ženklas 
buvo įteiktas Pakruojo dvarui. 
Konkurse dalyvavo 33 vietovės.  

Konferencija. Gruodžio 7-ąją 
vykusioje Panevėžio teritorinės 
ligonių kasos metinėje konferen-
cijoje pastebėta, kad labiausiai gy-
ventojų mažėjo Zarasų, Ignalinos, 
Anykščių savivaldybėse. Sunkiau-
si ligoniai (0–25 proc. darbingumo 
lygis) gyvena Zarasų r. savivaldy-
bėje. 

Aukcionas. Vilniuje gruodžio 
7 d. vykusiame ARS VIA aukcio-
ne bus išstatytas pardavimui bene 
garsiausio iš Anykščių krašto ki-
lusio dailininko Jono Rimšos dar-
bas „Indėnai“. Atrodo, kad iki šiol 
Anykščiai neturi nė vieno šio dai-
lininko paveikslo. Pradinė J. Rim-
šos paveikslo vertė – 2 800 eurų. 
Tai beveik tiek, kiek skiriama už 
vieną iš kelių Anykščių kultūrinių 
premijų. 

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 20 eurų.
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spektras

Temidės svarstyklės
Vagystė. Gruodžio 8 dieną 

gautas moters (g. 1951 m.),  gy-
venančios Vilniuje, pareiškimas, 
kad apie 15 val. pastebėjo, jog 
Anykščiuose, A. Baranausko a. 1, 
„Humanos“ parduotuvėje, iš ran-
kinės dingo piniginė su pinigais 
ir SEB banko kortelė. Padaryta 
žala - 600 Eur. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Narkotikai. Gruodžio 9 die-
ną, apie 19.30 val., Anykščiuo-
se, A. Vienuolio gatvėje, prie 32 
pastato esančioje automobilių 
stovėjimo aikštelėje, vyrui (g. 
1998 m.),  gyvenančiam  Skie-
monių seniūnijos Vaitutiškių kai-
me,  priklausančio automobilio 
„BMW“ daiktinėje, rasta kitam 
vyrui (g. 1999 m.),  gyvenančiam  
Anykščių seniūnijos Piktagalio 

kaime, priklausanti metalinė dė-
žutė, kurioje buvo galimai auga-
linės kilmės narkotinė medžiaga 
– kanapės ir plastikinė dėžutė su 
galimai augalinės kilmės narkoti-
nės medžiagos (kanapių) likučiais. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įta-
riamasis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Smurtas. Gruodžio 9 dieną, 
apie 15.10 val., Kavarsko seniū-
nijos Narbutų kaime konflikto 
tarp brolio (neblaivus, nustatytas 
1,75 prom. girtumas, g. 1962 m.) 
ir sesers (neblaivi, nustatytas 1,93 
prom. girtumas, g. 1964 m.) metu, 
brolis kumščiu sudavė seseriai per 
veidą, taip sukeldamas jai fizinį 
skausmą. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Įtariamasis  sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Grasinimai. Gruodžio 9 dieną 

gautas moters (g. 1985 m.),  gy-
venančios  Anykščių Ramybės ga-
tvėje pareiškimas, kad apie 17.10 
val. į namus grįžęs sugyventinis 
(neblaivus, nustatytas 2,02 prom. 
girtumas, g. 1977 m.) be priežas-
ties tapo agresyvus ir grasino nu-
žudyti ją, grasinimas buvo realus. 
Taip pat 2017-12-07 namuose, 
būdamas neblaivus, tapo agresy-
vus, kumščiu vieną kartą suda-
vė moteriai, taip sukeldamas jai 
fizinį skausmą. Vyras smurtavo 
mažamečio sūnaus (g. 2016 m.) 
akivaizdoje. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Teroras. Gruodžio 9 dieną na-
muose Anykščiuose, Ramybės ga-
tvėje, vyras (neblaivus, nustatytas 
2,38 prom. girtumas, g. 1980 m.) 
psichologiškai terorizavo kartu 
gyvenančią motiną (blaivi) (g. 

1943 m.). Tokie sūnaus veiksmai 
tęsiasi 2-3 metus. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Įtariamasis sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

Užpuolimas. Gruodžio 9 dieną, 
apie 21.30 val., Anykščiuose, M. 
Valančiaus gatvės daugiabučio 
bendrabučio koridoriuje,  merginą 
(gim. 1999 m.) sumušė draugas 
(neblaivus, nustatytas 1,47 prom. 
girtumas, g. 1987m.), sukėlė jai 
fizinį skausmą. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.  Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Konfliktas. Gruodžio 10 dieną, 
apie 23.08 val., namuose Trau-
pio seniūnijos Levaniškių kai-
me vyras (nustatytas 2,08 prom. 
girtumas, g. 1968 m.) smurtavo 
blaivios sutuoktinės (g 1958 m.) 
atžvilgiu, grasino nužudyti. Vyras 
sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis 

Dienos. Atmintinų dienų sąrašas 
pasipildė trimis naujomis dieno-
mis. Seimo sprendimu, balandžio 
28-oji yra Pasaulinė darbuotojų 
saugos ir sveikatos diena; gegu-
žės 11-oji - Pagarbos mokesčių 
mokėtojams diena; liepos pirma-
sis sekmadienis - Globėjų diena. 
Įstatyme numatyta, kad „atmintina 
diena - reikšminga diena, susijusi 
su esminiais Lietuvos valstybingu-
mo kūrimo ir įtvirtinimo faktais ir 
(ar) įvykiais, visuotinių vertybių 
propagavimu, atminimo kultūros ir 
gyvosios istorijos išsaugojimu“.

Laidotuvės. Nuo pat pirma-
dienio ryto Vilniaus universi-
teto Filosofijos ir Istorijos fa-
kultetų langai buvo dabinami 
gedulo kaspinais, skambėjo lai-
dotuvių muzika. Taip akademi-
nė bendruomenė Seimo nariams 
perduos žinią - nesiėmus veiks-
mų, aukštąjį mokslą teks laidoti.  
Gedulo akcija - priminimas Seimo 
nariams, kad jie šią savaitę posė-
dyje turi paskutinį šansą atsižvelgti 
į padėtį aukštajame moksle ir pri-
imti valstybės biudžeto pataisas, 
užtikrinančias adekvatesnį šios sri-
ties finansavimą.

Komisija. Rygos festivalyje 
dalyvavęs operos solistas Seimo 
narys profesorius Vytautas Juoza-
paitis Seimo Statuto nepažeidė, tai 
nustatė Seimo Etikos ir procedūrų 
komisija. Tačiau Birštone vedęs 
meistriškumo pamokas V. Juoza-
paitis, etikos sargų nuomone, užsi-
ėmė pedagogine veikla. Už tai, kad 
tokia veikla būtų pripažinta peda-
gogine trečiadienį balsavo 4 Seimo 
Etikos ir procedūrų komisijos na-
riai, 3 parlamentarai mano, kad tai 
nėra pedagoginė veikla.  Posėdyje 
dalyvavęs Seimo narys V. Juoza-
paitis aiškino, kad buvo pakvies-
tas svečio teisėmis. Parlamentaras 
išreiškė nusistebėjimą etikos sargų 
sprendimu įvertinti tai kaip peda-
goginę veiklą. „Tai reiškia apkal-
tą, aš esu pasirengęs stoti prieš 
Konstitucinį teismą (KT) ir apginti 
save“, - sakė jis. Tokį etikos sargų 
sprendimą jis taip pažadėjo skųsti 
teismui. 

Grupė. Pasaulyje plintančios 
genderizmo idėjos reikalauja vis 
daugiau teisių ir netgi bando ardyti 
šalių vertybinius pamatus. Lietuva 
- ne išimtis. Todėl Seime atsirado 
grupė narių, išdrįsusių ginti tikrą-
sias vertybes. Pasiūlytos Civilinio 
kodekso pataisos įtvirtintų, kad 
lyties nustatymo teisinis pagrin-
das yra genetiškai nulemta lytis 
ir draustų lyties keitimą bet kokia 
forma, - rašo „Vakaro žinios“. Sei-
mo nario Rimanto Dagio teigimu, “ 
toleruoti galima įvairias kvailystes 
ir nusikaltimus, bet mes turėtume 
kalbėti apie pagarbą“. 

Lėlės. Klaipėdos teatro aikštėje 
pastatytas 12 metrų ilgio ir 3 metrų 
pločio stiklinis paviljonas jau sudo-
mino ne tik vaikus, bet ir suaugu-
siuosius. Jame - 127 porcelianinės 
lėlės, biblinių istorijų herojės. Vaiz-
dai vienoje pagrindinių uostamies-
čio aikščių nukelia daugiau nei 2 
tūkstantmečiais atgal ir pasakoja 
apie Kalėdų stebuklą - Jėzaus gimi-
mo istoriją. Projektas „Diena, kai 
gimė Išganytojas“, arba „Pasivaikš-
čiojimas po stebuklo laukiančią 
Jeruzalę“, - klaipėdietės renginių 
režisierės Aidos Raimondos Peče-
liūnienės dovana savajam miestui 
Lietuvos 100-mečio proga. 

Nėra žmonių, nemokančių piešti...
Šiandien, gruodžio 12 d., 17.30 val. Anykščių L ir S. Didžiulių 

viešosios bibliotekos salėje vyks Jūratės You Reya knygos apie 
unikalų ir paprastą piešimo būdą „Intuityvusis piešimas“ prista-
tymas. Įžanginį žodį tars buvusi Anykščių J. Biliūno gimnazijos 
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ona Jakimavičienė.

kai naujo kelio ir kitokio gyvenimo 
būdo pradžia. Net neįsivaizdavome, 
kokie iššūkiai mūsų laukia... Kūry-
bines svajones teko atidėti... Ėmiau 
gilintis į autizmo sritį bei naujausius 
mokslinius atradimus šioje srityje, 
kad padėčiau sūnui. Taip žingsnis po 
žingsnio judėjome į priekį. Sutikau 
įdomių ir nuostabių žmonių. Viena 
jų - prof. Louisa Silva iš Oregono 
(JAV), kurią 2011 m. pakviečiau į 
Lietuvą ir kurios moksliškai patvir-
tintas metodas labai padėjo mūsų 
sūnui. Per tą laiką iš anglų į lietuvių 
kalbą išverčiau per 20 knygų (prade-
dant rankdarbiais ir baigiant medici-
nos sritimi).

Jūratė You Reya atvirai kalbėda-
ma apie auginamą autizmu sergantį 
sūnų sako, kad ir su kitais panašaus 
likimo tėvais galėtų pasidalinta sava 
patirtimi.

Tačiau gyvenimas nestovi vietoje, 
kad ir kokie sunkumai užklumpa – Jū-
ratė You Reya grįžo į meno pasaulį.

„Turbūt yra dalis tiesos, jog gyve-
nimas pasidaro gražesnis, kai iš tiesų 
atrandame savo kelią ir išdrįstame 
juo eiti. Pradėjusi eiti savuoju keliu, 
pastebėjau, kad idėjos ir sumanymai 
gimsta lengvai ir vienas po kito, tad 
kaip bebūtų keista, manęs nekanki-

na daugeliui menininkų būdingos 
kūrybinės krizės ar įkvėpimo stoka. 
Apėmęs toks jausmas, tarsi aš alsuo-
ju įkvėpimu, tarsi būčiau pats įkvė-
pimas...“, – apie savo pasirinkimus 
kalba pati Jūratė.

Jūratė You Reya piešia ne tik 
savo malonumui: „Pradėjau vesti 
intuityviojo piešimo bei mandalų 
meno pamokas, seminarus. Įkūriau 
Mandalų mokyklėlę, kurioje dali-
nuosi sukauptomis unikaliomis ir 
įdomiomis žiniomis apie mandalas. 
Kartą pas mane mokytis mandalų 
piešimo meno atvyko mokinė net 
iš Brazilijos. Mandalų menas man 
labai įdomus ir aš nenoriu apleisti 
nė vienos iš savo piešimo krypčių, 
tad pradėjau mandalas komponuoti 
su intuityviuoju piešimu. Sukūriau 
savo kūrybinio vardo puslapį You 
Reya Designs, kuriame dalinuosi ir 
eksponuoju savo kūrybą“.

Apie menininkės vedamus semi-
narus galima sužinoti apsilankius 
jos socialininio tinklo „Facebook“ 
puslapyje. 

Apie menus, apie patirtis piešiant, 
apie tai, kad nebūna blogų piešinių, 
Jūratė You Reya ir pasakos šiandien 
Anykščių bibliotekoje. 

-ANYKŠTA

Intuityvusis piešimas, pasak 
pačios menininkės, yra tokia 
meno rūšis, kuria gali užsi-
imti kiekvienas, net ir visiš-
kai nemokantis piešti...

Nuotr. iš asmeninio Jūratės 
YOU REYA albumo.

Jūratė You Reya (Ivanauskienė) 
daugeliui anykštėnų pažįstama kaip 
buvusio Anykščių rajono savivaldy-
bės mero Dariaus Gudelio patarėja.

Jūratė You Reay gimė ir augo 
Klaipėdoje, studijavo Klaipėdos uni-
versitete rekreaciją ir turizmą, tame 
pačiame universitete dirbo ir Užsie-
nio ryšių skyriaus vedėja.

Komandiruotės į užsienio šalis, 
aukšto rango svečių priėmimai Lietu-
voje, sėkminga karjera „pralaimėjo“ 
prieš vidinį norą kurti. Nors nebaigu-
si jokios meno mokyklos, Jūratė You 
Reya įsiklausė į savo norus, paliko 
Klaipėdą, atvyko su šeima gyventi į 
Anykščius ir... pradėjo kurti.

Imtis kūrybos, kuri, pasak dauge-
lio psichologų, padeda gydyti sielos 
žaizdas, lėmė ir šeimyninės aplin-
kybės: „Nutiko taip, kaip liaudyje 
sakoma: „Žmogus planuoja..., o Die-
vas viską suriktuoja...“ Gimė sūnus, 
kuriam vėliau buvo diagnozuotas 
autizmas. Mums tai tapo tikrai visiš-

Paskutinę sprendimo projekto 
korekciją Anykščių rajono tarybos 
nariai gavo likus mažiau nei parai 
iki Tarybos posėdžio. Politikai pa-
žymi, kad ir pati Vyriausybės atsto-
vė sprendimo projektą turėjo gauti 
likus ne mažiau kaip trims paroms 
iki posėdžio pradžios. Priminsime, 
jog Vyriausybės atstovė Panevėžio 
apskrityje šiuo metu eina ir Vyriau-
sybės atstovo Utenos apskrityje 
pareigas. 

Gali būti, jog opozicinių frakcijų 
lyderių raštas išgąsdino Anykščių 
rajono valdžią ir dėl to ketvirtadie-
nį neįvyko planuotas VšĮ „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ da-
lininkų susirinkimas. Tiesa, pagal 

oficialią versiją - susirgo Anykščių 
rajono tarybos į dalininkų susirin-
kimą deleguotas asmuo - savival-
dybės administracijos direktorius 
Audronius Gališanka.   

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“ valdo du dalininkai 
- Anykščių savivaldybė bei Susi-
siekimo ministerija. Panašu, jog 
problemų ateityje bus ir dėl įstaigos 
dalininkų. Susisiekimo ministerijai 
pranešus, jog ministerija ketina at-
sisakyti dalininko teisių, Anykščių 
rajono taryba pareiškė, kad bus 
vieninteliu įstaigos dalininku. Tuo 
tarpu pretenzijas į dalininkų teises 
pareiškė ir Panevėžio miesto bei 
rajono savivaldybės. 

Rajono Tarybos sprendimą apskundė 
Vyriausybės atstovei

Vidmantas ŠMIGElSkAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono tarybos liberalų ir socialdemokratų frakcijų 
lyderiai Lukas Pakeltis bei Dainius Žiogelis pasirašė raštą, kurį 
išsiuntė Vyriausybės atstovei Panevėžio apskrityje Kristinai Naku-
tytei. L. Pakeltis ir D. Žiogelis Vyriausybės atstovei nurodo, kad 
Anykščių rajono tarybai sprendimo projektas dėl VšĮ „Aukštaiti-
jos siaurasis geležinkelis“ naujojo laikinojo direktoriaus Mindaugo 
Jucevičiaus skyrimo pateiktas pažeidžiant nustatytus terminus. 

„Siaurukas“ yra „maitinamas“ 
dotacijomis. Anykštėnai Seimo na-
riai „valstietis“ Antanas Baura bei 
konservatorius Sergejus Jovaiša 
bando išprašyti iš 2018 metų šalies 
biudžeto papildomus 150 tūkst. 
eurų VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ išlaikymui. 

Priminsime, jog dabartinis lai-
kinasis VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ vadovas Vismantas 
Užalinskas įstaigos dalininkams 

yra lyg rakštis. Jis pralaimėjo nau-
jojo nuolatinio vadovo konkursą, 
tačiau konkursą apskundė teismui 
ir teismas panaikino konkurso re-
zultatus. Vėliau teismas panaikino 
ir dalininkų V. Užalinskui skir-
tą nuobaudą. M. Jucevičius, kurį 
ketinama paskirti naujuoju laiki-
nuoju VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ vadovu, yra buvusio 
FNTT vadovo Kęstučio Jucevi-
čiaus brolis.  

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ vadovo skyrimas vėl 
kelia aistras. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  



apmokestinimo sąlygos, kurios sutei-
kia mokesčio mokėtojui teisę mokėti 
mažesnio dydžio mokestį, paliekant 
tik socialiniu požiūriu pagrįstas išly-
gas. Iš viso mokesčių išimtys neturėtų 
tapti niša tos srities verslui, kuris turi 
didesnes galimybes įtakoti sprendi-
mus. Suprantama, ūkininkai, kurių 
ūkis natūrinis, kiti verslo subjektai, 
tokie kaip šeimos nedidelis verslas 
neturėtų būti apmokestinti vienodais 
mokesčiais kaip ir stambieji, nes ir 
galimybės juos mokėti nevienodos.

Skatinam nedarbą

Lina TAMOLIŪNIENĖ, versli-
ninkė:

- Neišmanau apie ūkininkų apmo-
kestinimą. Todėl komentuot nega-
liu. Bendrai kalbant, nusivyliau, kad 
„Sodros“ „grindų“ nėra. PNPD (pa-
pildomas neapmokestinamų pajamų 
dydis) panaikintas. Negerai. Atrodo, 
kad skatinam nedarbą.

-ANYKŠTA
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spektras

savaitgalio diskusija

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

Manau: „Dar viena šito mero ka-
dencija ir gali nebelikti nė vienos.”

X – man: „Lietuva per amžius 
nuo ankstesnių nei vienuolio Bru-
nono, bei Kvedlinburgo analų lai-
kų, atlaikė visas išorines ir vidines 
bėdas ir negandas. Didžiausios 
priešų armijos suguldė galvas mūsų 
žemėje, kiti vėliau ar ankščiau išne-
šė kailį taip ir nieko nepešę. Atsilai-
kė lietuviai prieš baisiausias ligas, 
iškentė šaltį ir badą. Išlikome lietu-
viais po visų valstybės padalijimų 
ir okupacijų. Išsaugojome kalbą ir 
kultūrą. Ir kas keisčiausia, dvide-
šimt pirmajame amžiuje, technolo-
gijų, bei mokslo pažengimų, tame 
tarpe ir medicinos, laikmečiu, tapę 
laisvais ir nepriklausomais... eina-
me link tautos, bei pačios valstybės 
išnykimo ribos.”

Jurga, Velnio nuotaka: „Kokių 
nors rajono valdžios žingsnių, kad 
demografinė būklė Anykščių rajone 
imtų gerėti, nematome. Nei Meras, 
nei Administracija nepriekabiauja, 
neprievartauja, dirbtiniu apsėklini-
mu neužsiiminėja. Tikrai tikrai! Jei 
būtų atvirkščiai - bent jau gimsta-
mumas didėtų!!!”

Beviltiška: „Negi jau pamiršote, 
kaip suokė prieš rinkimus visi apie 
naujų darbo vietų kūrimą? Na, ir 
kiek sukurta?”

Rinkėjas: „O kas galvojo, kad 
bus vienas Caras? Kaip atrodo, ko-
dėl nuo jo pabėgo bendražygiai? 
Nes jam tik pilis galvoje.”

Taigi: „Kokia valstybės politika, 
tokia ir savivaldybių politika. Kapi-
talizmas ir liberalizmas naikina Lie-
tuvą. Bet renkamos liberalų ideolo-

Mokyklų tuštėjimo metas tęsiasi
Per 16 metų moksleivių skaičius Anykščių rajono mokyklose 

sumažėjo beveik tris kartus. Žurnalo „Reitingai“ autoriai kons-
tatavo, kad Anykščių rajonas šioje srityje – vieni iš lyderių visoje 
respublikoje. „Demografinės tendencijos rodo, kad kai kuriose 
savivaldybėse ilgainiui gali likti vos po vieną mokyklą ir darže-
lį“, - skelbia šalies švietimo būklės tyrimo autoriai. Kaip manote, 
kokios priežastys lėmė tai, kad Anykščiai šiandien minimi tarp tų 
rajonų, kuriuose moksleivių skaičius sumažėjo labiausiai? Kiek 
dar ilgai, jūsų prognozėmis, Anykščiuose veiks net kelios moky-
klos? Ar matote kokių nors rajono valdžios žingsnių, kad demo-
grafinė būklė Anykščių rajone imtų gerėti?

gijos, dešiniosios partijos- oligarcho 
Karbauskio partija, liberalų partija, 
konservatorių partija, socialdemo-
kratų partija, tvarkiečių partija ar de-
šiniųjų populistų, puteikistų partija 
ir jų kandidatai. Karbauskio partija 
su liberalizmo reformomis, kurios 
patinka ir tinka konservatoriams ir 
liberalams (tik reikia pavaizduoti, 
kad jie yra opozicijoje, nes taip rei-
kia ateinantiems rinkimams, neva 
jie bus ne prie ko, nors savo balsais 
uoliai remia karbauskinių darbus), 
dar labiau padidins emigraciją, kuri 
reiškia lietuvių tautos išnykimą. Pa-
gal požymius Lietuva pradeda eiti 
Ukrainos keliu, kai valdžią paėmė 
oligarchai, nuskurdino valstybę, 
dėl to ten nuolat vyksta maidanai, 
kaip oligarchų kova dėl valdžios, 
įtraukiant nuskurdintus žmones, 
nes jie naiviai tikisi, kad kovoja už 
išsilaisvinimą iš oligarchijos ir jos 
sukurtos liberalizmo tvarkos, kai 
valstybei nerūpi žmonės. Belieka 
tik oligarchui sėsti į prezidento pos-
tą, panašu, kad taip ir bus, nes rin-
kėjai renkasi gerai išreklamuotus, o 
ne protingus ir pagal pažiūras jiems 
tinkančius kandidatus, o oligarchai 
turi pinigų reklamai, tai ateis laikas 

ne tik lietuvių tautos nykimui, bet ir 
Lietuvos subyrėjimui.

Žuvis pūva nuo galvos, taip ir 
Anykščiai nyksta, nes yra tokia 
valstybės politika -liberalizmas ir 
kapitalizmas, diktatūrinis režimas, 
Vakarų kolonija, kurie ir naikina 
visą Lietuvą.”

Ir vėl tik Putinas: „Kai pradėjau 
Anykščiuos dirbti prieš ketverius 
metus, kartu su manim į Anykščių 
mokyklas iš vieno nemažo kaimo 
važiuodavo iki 27 įvairaus amžiaus 
mokinių . Šiais mokslo metais jų 
liko tik trys... Spėkite, kelių metų 
prireiks iki visiško degradavimo? Ir 
vėl Putinas kaltas ...“

Pastebiu tendencijas: „Po val-
gyklos pirkimo Elmininkuos - pa-
daugėjo mokiniu Vienuolio moky-
kloje (arčiausiai valgyklos)“

TARTALAS: „Patiko vienas ko-
mentaras - Dvesia šita šalis - dvesia 
... Pridėsiu - šalis , o ne valstybė - 
nes valstybe ji ne tiek daug ir buvo 
- vos tik kelis kartus - palyginus, po 
trumpą laikotarpį ...“

-ANYKŠTA
(komentarų kalba netaisyta,- 

red.past.)

Nematau didelio 
skirtumo tarp 
ūkininko ir 
verslininko

Mindaugas SARGŪNAS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, liberalas:

- Kuo skiriasi žemdirbys nuo vers-
lininko? Mano manymu, abu šie žmo-
nės dirba, kad uždirbtų pinigus. Tad, 
manau, jie yra vienodi ir šioje srityje 
visos mokestinės lengvatos, jeigu to-
kios yra taikomos, turi būti taikomos 
visiems vienodos. 

Verslas, galvoju, jau seniai pavydi 
ūkininkams dėl visų galimų paramų, 
apie kurias verslas gali tik svajoti. Iš 
esmės ūkininkas dirba ir gauna įvai-
rias paramas iš Europos Sąjungos, iš 
valstybės už tai, kad dirbtų. Versli-
ninkai apie tokį požiūrį į juos gali tik 
svajoti. Ir iš esmės šiai dienai nema-
tau didelio skirtumo tarp ūkininko ir 
verslininko, todėl visa mokestinė naš-
ta turėtų būti vienoda abiem. Seimas 
priiminėdamas sprendimus, eilinį 
kartą rodo, jog jie nuo realaus Lietu-
vos gyvenimo kažkur toli. „Plasnoja 
po debesiais“, ne tik prieš rinkimus 

reikėtų nusileisti iki žmogaus.

Sveikintinas 
dalykas būtų 
mokestinės naštos 
išlyginimas

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas:

- Socialinis draudimas Lietuvoje 
veikia solidarumo principu. Todėl 
tiek mokant įmokas į fondo biudžetą, 
tiek iš jo paskirstant pensijoms, pa-
šalpoms ir kompensacijoms lygiavos 
negali būti. Nors būtų idealu ir teisin-
ga, jei sumokėtos sumos nuo darbo 
užmokesčio ar veiklos tiesiogiai ko-
reliuotų su pensijos ar kitos išmokos 
dydžiu. Tačiau taip nėra. Įstatymų 
leidėjai teisės aktais nustato įvairias 
išlygas, lengvatas, mokesčių mokėji-
mo atidėjimus...  Socialinio draudimo 
mokėtojų grupių, priklausomai nuo jų 
veiklos, yra gerokai virš dešimt, kurių 
įmokų mokėjimo sąlygos bei tarifai 
nemažai skiriasi. Atskiras žmonių 
grupes draudžia valstybė.

Suprantama, jog žemdirbiai yra ta 

Nauja mokesčių politika: už ar prieš?
Socialinio draudimo įmokas kitais metais mokės daugiau žem-

dirbių, bet daliai jų mokesčiai sumažės – Seimas leido juos skai-
čiuoti ne nuo visų, o tik nuo pusės apmokestinamųjų pajamų. 
Kaip vertinate tokį Seimo sprendimą, kai mokestinės lengvatos 
taikomos išskirtinai vienam verslo sektoriui? Ar mokestinėje po-
litikoje turėtų būti išimtys?

kategorija, kurių darbo specifika bei 
rezultatai labai priklauso nuo sezo-
niškumo bei gamtinių sąlygų. Tačiau 
kam lengva? Verslo įmonėms, kurios 
už savo darbuotojus  moka 31 procen-
tą „Sodros“ įmokų (3 procentus moka 
patys dirbantieji)? Tikrai ne. Neretai 
neatlaikydamos tokios naštos, įmo-
nės stabdo veiklą ar net bankrutuoja. 
Todėl mokestinės naštos išlyginimas 
ar net mažinimas būtų labai svarbus 
ir sveikintinas žingsnis. Žemės ūkis 
visados mokesčių požiūriu buvo pa-
globojamas. Dirbdamas „Sodroje“ nei 
ūkininkams, nei bendrovėms stengiau-
si  netaikyti griežtų sankcijų už įmokų 
pervedimų vėlavimą ar net nesumo-
kėjimą. Labai svari tiek juridiniams 
žemės ūkio asmenims, tiek ūkinin-
kams iki 2020 metų Europos Sąjungos 
skiriama parama. Ar ilgai žemės ūkis 
turės išskirtines socialinio draudimo 
įmokų mokėjimo sąlygas, pagyven-
sim – pamatysim. Manau, nuo naujų 
metų įsigaliosianti mokėjimo tvarka 
bus tobulesnė, nei šiuo metu veikianti, 
kai mokėjimo tarifai suskirstyti pagal 
žemės ekonominį dydį. 

Mokesčiai turėtų 
būti paskirstyti 
atsižvelgiant į 
mokesčių mokėto-
jo galimybes

Aleksas ALEKSIŪNAS, versli-
ninkas:

- Taikant mokesčių įstatymus, visi 
mokesčių mokėtojai turėtų būti lygūs, 
bet mokesčių įstatymai numato ir šio 
bendro apmokestinimo išimtis, tuo 
pačiu įtvirtindami mokesčio mokėto-
jų teisę į mokesčio lengvatų taikymą. 

Taigi, mokesčiai turėtų būti paskirs-
tyti visoms mokėtojų kategorijoms at-
sižvelgiant į jų galimybes. Išskirtinės 

Taškas. Klaipėdos apygardos teis-
mas, ne vienerius metus užtrukęs na-
grinėdamas „agurkinių“ gaujos bylą, 
padėjo joje tašką. Ketvirtadienį visi tei-
siamieji pasakė paskutinį žodį - skaitė 
kompiuteriu atspausdintus tekstus, o 
paskutinis gavęs teisę pasisakyti gau-
jos vadeiva įvardijamas Saulius Veleč-
ka didžiąją laiko dalį kalbėjo savais 
žodžiais. Vyras tikino, kad tai buvo 
parodomasis procesas, kuriuo pareigū-
nai norėjo parodyti įveikę galingiausią 
Kauno grupuotę. 

Valiuta. Kovodama su Jungtinių 
Valstijų ekonomine blokada, Venesu-
ela nusprendė kurti virtualią valiutą, 
paskelbė šalies prezidentas Nikolas 
Maduras. Naująją valiutą - petrą - rems 
Venesuelos dujų ir naftos atsargos bei 
auksas ir deimantai, savaitinėje tele-
vizijos laidoje sakė prezidentas. „Tai 
mums leis žengti link naujų tarptau-
tinio finansavimo formų mūsų šalies 
ekonominiam ir socialiniam vysty-
muisi“, - teigė N. Maduras. Valdžia 
taip pat paskelbė apie „blockchain ob-
servatorijos“ kūrimą - tai esą bus plat-
forma, skirta pirkti ir parduoti virtualią 
valiutą. Venesuela pastaraisiais metais 
atsidūrė itin gilioje krizėje - šaliai sun-
kiai sekasi aptarnauti savo skolą, o kre-
ditoriai ir reitingų agentūros paskelbė, 
kad Venesuela bei jos valstybinė naf-
tos įmonė PDVSA yra dalinio defolto 
stadijoje.

Derybos. „Volkswagen“ derasi dėl 
galimybės įsigyti dalį Rusijos auto-
mobilių gamintojo GAZ akcijų, „Reu-
ters“ informuoja penki su derybų eiga 
susipažinę šaltiniai. Šaltiniai kol kas 
neskelbia, kokio dydžio akcijų dalį 
Vokietijos koncernas norėtų įsigyti. 
Vienas šaltinių teigia, šalys dar ne-
nusprendė, kokią dalį „Volkswagen“ 
įsigytų. GAZ yra dalis konglomerato 
„Basic Element“, priklausančio vers-
lininkui Olegui Deripaskai.  „Vyksta 
derybos, šalys bando pasiekti susita-
rimą. O. Deripaska ilgą laiką ieškojo 
tarptautinių partnerių, o „Volkswagen“ 
Rusijoje partnerių neturi“, - „Reuters“ 
teigė vienas iš šaltinių.

Žala. Naujosios Zelandijos pieni-
ninkystės sektoriaus milžinei „Fon-
terra“ nurodyta sumokėti Prancūzijos 
konkurentei „Danone“ 183 mln. Nau-
josios Zelandijos dolerių (125 mln. 
JAV dolerių) už 2013 metais patirtą 
žalą dėl botulizmo grėsmės.  2013 
metais Prancūzijos maisto pramonės 
bendrovė „Danone“ padavė į teismą 
Naujosios Zelandijos „Fonterra“ dėl 
priverstinio kūdikių mišinukų atšauki-
mo. Dėl šių produktų atšaukimo kom-
panija teigė patyrusi šimtus milijonų 
dolerių nuostolių. „Danone“ naudoja 
„Fonterra“ ingredientus savo kūdikių 
mišinukų gamyboje. Dėl botulizmo 
plitimo grėsmės daugelis šalių, įskai-
tant Kiniją, uždraudė pieno produkci-
jos iš Naujosios Zelandijos importą.

Nafta. Gręžimo platformų skaičius 
JAV per savaitę iki gruodžio 8 dinos 
išaugo dviem, iki 751, aukščiausio 
lygio nuo rugsėjo, rodo paslaugas 
naftos srityje teikiančios JAV ben-
drovės „Baker Hughes“ duomenys.  
Augantis gręžimo platformų skai-
čius rodo, kad toliau didėja gamybos 
apimtys JAV, kurios šiuo metu yra 
daugiau nei 15 proc. didesnės už vi-
dutinį 2016 m. lygį. Naftos gavybos 
didėjimas Jungtinėse Valstijose gali 
niekais paversti OPEC ir karteliui ne-
priklausančių gamintojų pastangas pa-
laikyti naftos kainas mažinant pasiūlą. 

Parengta pagal 
BNS informaciją
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rezonansas

AKIRATIS

(,,kas tas daugiabučių adminis-
travimas - paslauga gyventojams ar 
proga prisivogti“, - „Anykšta“, 2017-
10-07) 

,,Anykštai“ išspausdinus straipsnį    
komentatorius ili  Ov8 rašo:,, 10 metų 
viena ir ta pati kalba“. Perskaičius ko-
mentarą net akys nušvito. Rezultatų 
nėra, nes aš šachmatų partiją žaidžiu 
tik  pėstininkais.

Laimėti padėtų didesnį svorį turin-
čios figūros.  Tiksliau tie, kurie  turi 
paslaugų teikėjų darbą kontroliuoti.
Vardiju. Merai: Alvydas Gervinskas, 
Sigutis Obelevičius, Kęstutis Tubis.

Administracijos direktoriai: Min-
daugas Žiukas, Antanas Baura, Vilius 
Juodelis, Audronius Gališanka. 

Panagrinėsime įstatymus

Vietos savivaldos įstatyme taip pat 

numatyti ir tam tikri įgaliojimai vyk-
dyti kontrolės funkciją, pvz. įstatymo 
17 str.42 p. numatyta, kad savival-
dybės Taryba gali priimti sprendimą 
atlikti savivaldybės įstaigų tam tikros 
veiklos nepriklausomą auditą.

Kasmet buvo kreipiamasi į savi-
valdybę dėl netinkamo surinktų įmo-
kų panaudojimo. Tikrino, bet naudos 
nėra. ,,Nėra atskiros sąskaitos, o pi-
nigai maišomi su visais už paslaugas 
gaunamais pinigais. Nėra buhalterio, 
kuris tvarkytų gaunamas įmokas“, - 
tokie būdavo atsakymai.

Tikrino namų administravimą ir 
Anykščių savivaldybės Vidaus audito 
skyrius.

2009-09-30 gavau atsakymą iš 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos po to, kai buvo atliktas 
Vidaus auditas UAB ,,Anykščių ko-
munaliniame ūkyje“ dėl daugiabučių 

namų administravimo ir eksploatavi-
mo.

Atsakymas -  sukauptų pinigų 
komunalininkų sąskaitoje nėra, nes 
metų gale juos reikėtų rodyti kaip pel-
ną, nuo kurio reikėtų mokėti 25 proc. 
mokesčių. Reikėtų išaiškinti, kieno 
kišenėse nusėda namo eksploatavi-
mui skirti pinigai, žinoma, jei tai įma-
noma. Raštą parašė E .Cimbalistas, 
pasirašė Anykščių administracijos 
direktorius Vilius Juodelis (tada meru 
buvo S. Obelevičius).

Praėjo metai

2010-03-20 Anykščių rajono savi-
valdybės Kontrolės ir audito tarnyba 
dėl namo administravimui mokė-
tų lėšų panaudojimą rašė:,,UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ atliktų 
darbų perdavimo - priėmimo aktai 

nepildomi. Atliktų darbų aktų suves-
tinėse darbai užfiksuoti nenurodant 
atliktų darbų dienos. Atsiranda atlik-
tų darbų ir lėšų panaudojimo rizika. 
Realiai ar tikrai buvo atlikti darbai, 
gali nustatyti tik teisėtvarkos organai. 
Dėl informacijos apie lėšų panaudo-
jimą ir atliktus darbus J. Biliūno g.18 
daugiabutyje kreiptis į namo išrinktą 
atstovą.

Iki 2017 m. pabaigos J.Biliūno 
18 daugiabutis bus sukaupęs pinigų.  
2010 m. teismui pristatytoje pažymo-
je komunalininkai rašė, kad namas 
turi sukaupęs 2269,48 euro. Iki euro 
įvedimo dar mokėjome 5 metus litais. 
Pervertus į eurus, remontui 1 596,99 
x 5 = 7984,95 euro. Iki euro įvedimo 
turėjome sukaupę 10254,43 €.

Vien tik per 2 metus, 2016-2017 
m., kai buvo įvesta euras, J. Biliūno 
18 daugiabutis sumokės 7 233,99 € 

įmonei, kuri neturi nei buhalterio, nei 
sąskaitos, nei dirbančių, nei darbų, 
tiksliau - įmonei, kurios iš viso nėra.

Dar yra mokamos kaupiamosios 
lėšos nuo 2015-04-15 iki 2017 m. 
gruodžio 31 d., sukaupta  kaupiamų 
lėšų 4 040,01 euro.    

Pageidavimas būtų toks: išvardytai 
grupei reikėtų išsiaiškinti, kieno ki-
šenėse yra J .Biliūno 18 daugiabučio 
pinigai. Už juos norime pakeisti laip-
tinių ir rūsio langus, tvarkyti šildymo 
sistemą, laiptines iškloti plytelėmis ir 
t.t.

Tuo klausimu dirba Anykščių sa-
vivaldybės Antikorupcinės komisijos 
pirmininkas Raimundas Razmisla-
vičius. Būtų negerai, jei papildomai 
reikėtų kreiptis į policiją, prokuratūrą, 
STT.

Marijona FERGIZIENĖ

Kodėl susirašinėjimai dėl daugiabučių administravimo nedavė rezultatų?

A. Baranausko premijos skyri-
mo komisijos pirmininkė, mokyto-
ja Dangira Nefienė pastebėjo, kad 
šiemet  komisijoje dėl premijos 
skyrimo ginčų nebuvo. „Komisijai 
buvo pateiktos 5 autorių knygos, 
tačiau komisija premiją siūlė skir-
ti I. Liepaitei ir A. Verbickui už 
be galo kruopštų darbo rezultatą“, 
- sakė D. Nefienė, vildamasi, kad 
ši knyga tai tik didelio darbo tyri-
nėjant A. Baranausko biblioteką 
pradžia.

Knygą „Antano Baranausko as-

Skiriant A. Baranausko premiją ginčų nekilo
kėtina, parengs leidinį. 

A. Verbickas  savo kalboje iš-
ryškino A. Baranausko vaidmenį 
Lietuvos kovose už laisvę. Pasak 
jo, nebūtų buvę A. Baranausko, gal 
nebūtų buvę ir Vasario 16–osios. 

Seimo narys A. Baura A. Ver-
bickui įteikė profesoriaus Liudo 
Mažylio surasto  Vasario 16-osios 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
originalo kopiją, o rašytojas, A. 
Baranausko premijos laureatas  Ri-
mantas  Vanagas, pasveikinęs lau-
reatus, pastebėjo, kad jei visi taip 
dirbtų kaip A. Verbickas, Lietuva 
turėtų ateitį.    

Laureatus sveikino Anykščių 
rajono vicemeras Sigutis Obelevi-
čius, kultūros įstaigų darbuotojai, 
bendradarbiai, draugai.

 Renginio dalyviams koncertavo 
profesionalus daug koncertuojan-
tis, 1997 metais susikūręs Panevė-
žio styginių kvartetas.

Trijų tūkstančių eurų Anykš-
čių rajono savivaldybės A. Bara-
nausko literatūrinė premija šiemet 
teikiama septintą kartą. Premija 
skiriama už trejų paskutinių metų 
profesionalių kūrėjų grožinės li-
teratūros kūrinius, skiepijančius 
meilę Lietuvos gamtai ar A. Ba-

Gausiai bibliotekos salėje susirinkę anykštėnai plojo premijos laureatams.               Autoriaus nuotr. 

ranausko gimtinės aplinkai, at-
skleidžiančius žmogaus ir gamtos 
dvasinį ryšį arba už profesionalios 
literatūrologijos kūrinius, skirtus 
A. Baranausko kūrybai. 

Šios premijos laureatais yra tapę 
literatūrologas, humanitarinių moks-
lų daktaras, profesorius Paulius Vai-
dotas Subačius, rašytojai anykštėnas 
Rimantas Povilas Vanagas, Algi-
mantas Zurba, Gintautas Dabrišius, 
Erika Drungytė, lietuvių literatūros 
tyrinėtoja, humanitarinių mokslų 
daktarė Viktorija Daujotytė–Pake-
rienė, o 2013 metais premija nebuvo 
skirta. Inga Liepaitė kolegai Anta-

nui Verbickui padovanojo 
muziejinę vertybę - A. Vie-
nuolio – Žukausko 1928 m. 
Lietuvos nepriklausomybės 
dešimtmečiui išleistą knygą. 

su visuomene A. Aglinskaitė nurodė 
ir dar vieną priežastį, kodėl negali 
pasakyti kandidatų į seniūnaičius pa-
vardžių.

„Būtų nesąžininga visų kitų, kurie 
gali šitą  informaciją gauti, atžvil-
giu“, -  iki šiol apie niekur negirdėtą 
savivaldybės informacijos viešinimo 
tvarką aiškino A. Aglinskaitė.

Informacinis savivaldybės pra-
nešimas su kandidatų į Anykščių 
miesto seniūnaičių pavardėmis po 
pokalbio su A. Aglinskaite buvo iš-
platintas praėjus pusvalandžiui. Pri-
minsime, kad Ažupiečių seniūnai-
tijos seniūnaičiais pretenduoja tapti 
pedagogė Dangira Nefienė ir drau-
dimo tarpininkas Alvydas Taleišis, 
Centro seniūnaitijos seniūnaičiais 
nori tapti Arvydas Ribašauskas ir 
tarnautojas, visuomenininkas Rolan-
das Lančickas, Janydžių seniūnaiti-
jos seniūnaite pretenduoja tapti vers-

lininkė Kristina Juodelienė. Jurzdiko 
seniūnaitijos seniūnaite  -  Jurzdiko 
bendruomenės pirmininkė Irena 
Vaitkienė. Pušyno seniūnaitijos se-
niūnaičiu  pretenduoja tapti muzieji-
ninkas, visuomenininkas Tautvydas 
Kontrimavičius. Ramybės seniūnai-
tijos seniūnaite nori tapti pedagogė 
Inaida Komarova. 

Vienas iš pretendentų tapti Anykš-
čių miesto seniūnaičiu – buvęs 
Anykščių rajono savivaldybės „ža-
liasis patrulis“ Rolandas Lančickas. 
„Anykštai“ R. Lančickas prisipažino, 
kad bendruomenė jį tapti seniūnaičiu 
ir siūlė dėl ankstesnio darbo savival-
dybėje.

„Sako, tu žinai visą tą virtuvę, ben-
dravai su seniūnais ir savivaldybėje 
nemažą laiką dirbai. Žinai kas, kur 
ir kaip, kur galima pasiklausti, kur 
nusiųsti žmogų“, - kalbėjo R. Lan-
čickas.

Pretenduodamas į miesto seniū-
naičius, R. Lančickas sakė konkrečių 
tikslų neturintis.

„Padaryti tą ar aną tikslų tikrai ne-
turiu. Seksiu visas aktualijas ir žiūrė-
siu, kokios skaudžiausios problemos 
Anykščių miesto centre“, - sakė kan-
didatas į Centro seniūnaitijos seniū-
naičius R. Lančickas.

„Anykštos“ kalbintas anykštėnas 
Alvydas Janickas, kurio pavardė buvo 
minima tarp potencialių kandidatų į 
miesto seniūnaičius, prisipažino, kad 
į šią pareigybę žiūrintis skeptiškai. 

„Nei mano kandidatūros kažkas 
teikė, nei pats didelio noro kandida-
tuoti turėjau“, - prisipažino A. Janic-
kas.

Pasak A. Janicko, „mažam ir kom-
paktiškam miestely“ įvairias  proble-
mas gan paprasta spręsti ir be tarpinin-
kų, o siekius steigti miesto seniūnaitijas 
jis vertina tik kaip prievolę rajono 

Anykščiuose vyksta penkių dienų trukmės seniūnaičių rinkimai

Mes organizuojame šiuos rinkimus. 
Mūsų informacinėse priemonėse jos 
pirma ir turi būti paskelbtos.“

Savivaldybės specialistė ryšiams 

 Savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduoto-
jas Ramūnas Blazarėnas yra 
seniūnaičių rinkimų komisi-
jos pirmininkas.

valdžiai, kuri nurodyta „iš aukščiau“. 
A. Janickas sakė dar nežinantis, ar 
balsuos  seniūnaičių rinkimuose.

Pirmąją Anykščių miesto seniū-
naitijų seniūnaičių rinkimų dieną 
gyventojai balsavo labai vangiai. 
11 valandą šiuose rinkimuose buvo 
dalyvavę vos 13 Anykščių miesto 
gyventojų, taigi 11 savivaldybės 
administracijos specialistų rinkimų 
komisija darbo pernelyg daug netu-
rėjo. Beje, Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas 
„Anykštai“ sakė, kad seniūnaičių 
rinkimų komisijos nariai už šį darbą 
negaus jokio atlygio.

Anykščių miesto seniūnaitijų seniū-
naičių rinkimai vyks iki penktadienio 
nuo 9 – 18 valandos. R. Blazarėnas 
sakė, kad išrinktųjų Anykščių miesto 
seniūnaitijų seniūnaičių pavardės tu-
rėtų būti paskelbtos penktadienį.

meninė biblioteka“, kurią pernai 
500 egzempliorių tiražu išleido 
leidykla „Petro ofsetas“, prista-
tė profesorius Osvaldas Janonis: 
„Autoriai ėmėsi sunkiai įmanomo 
milžiniškai drąsaus sumanymo – 
rekonstruoti asmeninę biblioteką, 
kurios teliko kelios dešimtys kny-
gų, - pastebėjo profesorius, tikė-
damasis šios studijos tęsinio, nes 
į gyvenimo pabaigą vyskupo ir 
poeto A. Baranausko asmeninėje 
bibliotekoje galėjo būti 3 – 5 tūks-
tančiai knygų. – Ši knyga liudija, 
kaip aukštai Lietuvoje yra pašokę 
asmeninių bibliotekų tyrimai”.

I. Liepaitė teigė, kad ją visuomet 
žavėjo A. Baranausko asmenybė, 
prie kurios teko prisiliesti rašant 
knygą. Pasak jos, laukia tolimes-
nės šios probleminės, po pasaulį 
išblaškytos bibliotekos studijos, o 
šalia ir kito Anykščių krašto dva-
sios milžino A. Vienuolio–Žukaus-
ko memorialikos tyrinėjimai.

 Ji muziejaus direktoriui įteikė 
bibliografinę retenybę – A. Vie-
nuolio raštų knygą, išleistą 1928 
m. Kaune, skirtą Lietuvių tautos 
Nepriklausomybės 10 metų sukak-
čiai paminėti. Beje, A. Vienuolis 
susirašinėjo su tremtiniais, politi-
niais kaliniais, ne kartą rašė raštus 
aukščiausiems sovietinės Lietuvos 
vadovams dėl jų išlaisvinimo. I. 
Liepaitė tyrinėja šiuos anykštėno 
klasiko laiškus, dokumentus ir, ti-
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Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Raimondas GUOBIS

Prūso Ponas

Prūsai vaikų neturėjo. Tik ne-
menką plotą žemės, kuriame ne-
blogai vertėsi. Turėjo ir artimų 
giminių tad užrašė turtus sūnėnui 
Augustinui su pažadu, kad galės 
prie jo nukaršti. 

Visai nustojo savo ūkyje dar-
buotis, kaip ponai vaikščiojo. Tai 
ir praminė „Prūso ponais“. Juos 
globojusį Augustiną taip pat vadi-
no Ponu arba Prūso Ponu. Kuomet 
užklausdavo, kurio Prūso, žmonės 
tuoj nurodydavo, kad Prūso Pono.

Gaisras nusiaubė ūkį

Išsiplieskė tas gaisras giedrią 
vasaros dieną. Kaip ir dažniausiai 

būna, nuo kažkokios bobos neat-
sargiai išpiltų žarijų. Sudegė gal 
pora menkesnių trobelių ir visai 
nemenkas Prūso Pono ūkis. Šeimi-
ninkas Augustinas išbėgo iš degan-
čios trobos su sieniniu laikrodžiu ir 
stovėjo su juo glėbyje ant keliuko 
tarsi sustingęs. Kaimas buvo visai 
neseniai išskirstytos į vienkiemius, 
tad jau be gaišos trobesius statėsi, 
pačiame kaimo galulaukyje, ant ri-
bos su Liepagiriais bei Kodžiupiu, 
kur jam atmatavo net 31 hektarą 
pošlapės žemės. Tad nors ir Butėnų 
žemėse gyvenęs, jis buvo vadina-
mas Kodžiupio Prūsu.

Melioracija, projektas pasinau-
dojant valstybės paramą, kuriam 
vadovavo vietinis kultūrtechni-
kas, giminaitis Damijonas Prūsas. 

Ką pasakė Prūso Ponas...
Butėnai buvo pats didžiausias Svėdasų parapijos kaimas - že-

mių plotu nepranokstamas, o gyventojų skaičiumi smagiai kon-
kuravęs su Daujočiais, o dažnai net nuo jų neatsilikdavęs - ge-
riausias laikais gyvenę daugiau nei po keturis šimtus gyventojų. 
O dabar Butėnai nė šimto piliečių jau nebepriskaičiuoja, trijų 
dešimčių trūksta, ir dažnai tik atsiminimais jame gyvenę, amžių 
vėtrų nublokšti į kitus kraštus guodžiasi.

Būrelis grioviakasių iškasė ne tik 
atvirų griovių, bet ir moliniais 
vamzdeliais išvedžiojo nemažai 
požeminio drenažo linijų. Tada tai 
jau prasidėjo ūkio augimas; anksti 
pavasarį galėjo pasėti, be didesnio 
vargo šlapymečiuose derlių nuim-
ti. Ūkis buvo, kaip ir įprasta tiems 
laikams, supenėdavo nemažai 
eksportinių bekonų, o keleto pro-
duktyvių karvių pieną gabendavo į 
centrinėje Svėdasų pieninėje esantį 
grietinės nugriebimo skyrių. Koo-
peruodavosi su kaimynais Sedels-
kiais ir Karanauskais, visų trijų 
pieną paeiliui veždavo kiekvieno 
kiemo darbininkas. 

Šviesūs buvo žmonės, prenu-
meruodavo net kelis laikraščius, 
Karolina Prūsienė buvo aktyvi Ka-
talikių moterų organizacijos narė, 
renkama į tarybą. A. Prūsas buvo 
nuolat renkamas į valsčiaus taryba, 
atstovavęs svėdasiškiams net kaip 
„rinkėjas“ Rokiškio apskrityje ren-
kant Lietuvos prezidentą. 

Siekė išmokslinti vaikus 

Vyriausias, Zenonas, mokėsi la-
bai gerai jau pradžios mokykloje, 
jam pakako ir gabumo, ir stropu-
mo. Mokytojas Paulius Glemža 
patarė, dar sustiprino tėvų norą 
sūnų leisti mokytis toliau. Įstojo 
iš karto į antrą gimnazijos klasę, 
o po to universitetas, kur studija-
vo miškininkystę. Baigė mokslus 
jau vokietmetyje, kelis mėnesius 
praktiką atliko Utenos urėdijoje, 
kurios kontora buvo įsikūrusi Pa-
varių dvarelio rūme netoli Anykš-
čių. Čia jis bandė diegti daniškus 
miškininkystės metodus - miško 
sodinimą daigais.

Paskirtas  į Vabalninką, pabuvęs 
vos kelis mėnesius, nes priartėjo 
vokiečių kariuomenę stumiantys 
rusai, ir jaunasis miškininkas pa-
sitraukė į Vakarus. Jau Vokietijoje 
apgynė daktarinę disertaciją kaip 
chemikas ir celiuliozės gamybos 
specialistas. Išvykęs į JAV dar 
lavinosi Sirakūzų universitete, 
sėkmingai darbavosi celiuliozės 

dvyrio vardą. „Aukso žvaigždę po 
penkerių metų tau garantuoju...“ - 
karščiavosi išgėręs partietis.

Kuomet parvažiavo namo, sody-
ba jau buvo nugriauta. Namas nu-
gabentas į ulyčią, pastatytas kalne-
lyje  kolchozo kontorai ir kultūros 
namams.

Kūrėsi padedant pusbroliui Do-
mijonui Prūsui, kuris dirbo melio-
racijos inžinieriumi Salininkuose. 
Ten atsirado darbo ir kur gyventi. 
Po to pasistatė jaukius namus pa-
slaptingai pavadintoje Skaisteros 
gatvėje. Elegantiškas žmogus, 
su didžia energija dalyvaujantis 
buvusių sibiriečių sąskrydžiuose 
Ariogaloje, Butėnų šventėse, nuo-
lat atvykstantis į Šv. apaštalų Pe-
tro ir Povilo atlaidus Svėdasuose. 
Jo energija, elegancija žavi visus. 
Tėviškės žemę su didžia meile ap-
sodino mišku - juk niekas jos ne-
bedirbs, ypač džiaugiasi lietuvišką 
stiprybę įprasminančiais ąžuoly-
nais. Labai išgyveno, kai daugy-
bę ąžuolėlių apgraužė, suniokojo 
briedžiai. Miške tiesiog nepapras-
tą energiją įgauna, visą dieną gali 
vaikščioti ir nepavargti.

Paaukojo trečdalį milijono

Kuomet Lietuva vėl tapo nepri-
klausoma, Zenonas siuntė į tėvynę 
knygų, tėviškės miestelio biblio-
tekai dovanojo Bostono enciklo-
pedijas. Vėliau sumanė pastatyti 
paminklą pokario kovose su so-
vietiniais okupantais žuvusiems 
svėdasiškiams. Kovotojų gretose 
buvo daug bičiulių, bendraamžių ir 
jis tarsi jautė moralinę skolą, kad 
nepasiliko čia ir su ginklu nekovo-
jo, nepaaukojo savo gyvybės.

Suma buvo didelė - pavertus 
dolerius į litus, pasidarė beveik 
trečdalis milijono. Ėmėsi statyti 
Genocido centras bei nepakeičia-
mas ir jokių kitų skulptorių į savo 
kūrybines partizaniškas valdas ne-
įleidžiantis Jonas Jagėla.  Iškilęs 
2009-ųjų vasarą paminklas atrodė 
tarsi ir didingas, tačiau metams 
bėgant svėdasiškiai pastebėjo, kad 
jis kuklus, kad pernelyg paprasta 
ir aikštė, kad ant kiniško granito 
stulpų želia samanos, o pats smėlio 
akmuo trupa. 

Tuoj po Juozinių - Juozas Prūsas nusiteikęs puikiai.

Tikriausia laimė - nė vienam iš Prūsų šeimos į svetimą žemę atgulti nereikėjo.                                      
          Nuotr. iš albumo Ne Šventosios upės, bet Baikalo ežero bangose.

pramonės įmonėse. Ohajo vals-
tijoje. Profesiniame laikraštyje 
buvo rašoma, kad jis laikomas 
tautiniu turtu arba vaikščiojančia 
enciklopedija, dalyvauja tarptauti-
nėse konferencijose, plačiai važi-
nėja po JAV planuodamas naujas 
įmones bei optimizuodamas vei-
kiančių gamybą.

Sesuo Janina išliko Lietuvoje, 
kuomet visa šeima iš Butėnų buvo 
ištremta į Sibirą, taip pat mokėsi ir 
tapo zoologijos mokslų daktare..

Ištrėmė į Siberiją

Tėvas jau buvo smarkiai nuken-
tėjęs. Tik sugrįžus sovietams jį 
gerokai sumušė ir kartu su motina 
kelioms dienoms buvo uždarę į 
saugumo rūsį. Reikalavo pasakyti, 
kur slepiasi sūnus Zenonas. Po to 
tarsi ir paliko ramybėje, nors žmo-
gus pagal seną valstietišką įprotį 
pavaišindavo valdininkus. Svėda-
suose giminaitis Vicius Baronas 
buvo valsčiaus portorgu, užeida-
vo, nuramindavo: „Sėdėkit ramiai, 
jei kas - ir aš turiu balsą.“  Prūsas 
kaip tik buvo atidavęs 300 rublių 
valstybinei paskolai - beveik visus 
turėtus pinigus. Juozas prisimena, 
kad tik išvežę mėšlą ir dieną sodi-
nę bulves iki pat sutemų. Paryčiui, 
1948-ųjų gegužės 22-ąją, dar buvę 
tamsu, pabeldė į duris. Rusų karys 
leidęs paskersti kiaulę. Perpildami 
druska mėsą sudėjo į maišus. Vi-
sus, ką surado namie - abu tėvus 
ir Juozą bei dukrą Nijolę - sunkve-
žimiu nuvežė į Kupiškio stotį, o 
iš ten prasidėjo veik visą mėnesį 
užsitęsusi kelionė. 

Sverdlovske varė pirtin, kelionė 
pasibaigė Irkutske. Iš ten jau ga-
beno sunkvežimiu iki pat Baikalo. 
Tremties vieta - Talcų gyvenvietė, 
52-is kvartalas. Pagrindinis dar-
bas - miško kirtimas. Ten Juozas 
suaugo, tapo darbininku miško 
pramonėje. „Niekada nebuvau tin-
ginys“, - šypsosi ir  prisimena tuos 
laikus senolis. Komendantas prašė 
pasilikti, žadėjo geras gyvenimo 
sąlygas ir socialistinio darbo di-

Renovuojamas Mindaugo g. 8 
namas. Aišku, dėl oro sąlygų ten-
ka renovacijos darbus pristabdyti, 

tačiau mūsų namą remontuojantys 
darbininkai daro stebuklus. Visi 
namo gyventojai esame dėkingi 

UAB „Anrestui“ ir šios įmonės 
darbininkams. Jie ne tik kokybiš-
kai dirba, bet yra ir labai malonūs, 

paslaugūs žmonės.

Teresė leonora, Anykščiai

Padėka darbininkamstautos balsas
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kampas

Apie 
procentus

linas BITVINSkAS

Dabar viskas procentais, iš-
laidos taip pat. Sako, kad Lie-
tuvoje trūksta pinigų, o mums 
reikia pasiekti tam tikrus pro-
centus pagal įsipareigojimus. 
Sakykim, gynybos srityje. 

Kalbama, kad 2018 metais 
gynybos finansavimas pagaliau 
pasieks 2 procentus biudžeto, o 
paskui jau augs ir augs. Kadan-
gi su tais procentais sunku, tai 
nelabai kas ėmėsi ir skaičiuoti. 
Tačiau suskaičiavus net ir žan-
dikaulis atsilošia. Per ketverius 
metus finansavimas kariuome-
nei auga 2,62 karto, nuo 367 
367,6 iki 963 226 tūkstančių 
eurų (šiemet dar skirta per 700 
000, kitąmet didės daugiau). 
Suma tikrai įspūdinga. 

Vis dėlto, atsirado žmonių, 
kurie nepatingėjo paskaičiuoti, 
kas gi yra tie gynybai skiriami 2 
proc. Pasirodė, jog 2018 m. nu-
matyti 963 226 tūkstančių eurų 
yra beveik 10 proc. visų biu-
džete esančių lėšų, nes metinis 
Lietuvos biudžetas yra apie 9,5 
milijardo eurų.

Palyginkim, sakykim, svei-
katos apsaugai, kuri dabar iš-
gyvena pertvarką, 2018 m. bus 
skirta 697 931 tūks. eurų. Ki-
taip sakant, trečdaliu mažiau.  
 Kariuomenė, žinoma, reikalin-
ga, tačiau kai tokios proporci-
jos, aišku, kad jai Lietuva lėšų 
skiria daugiau negu militaristinė 
Rusija arba JAV. Sakykim, JAV 
gynybai skiria tik 4 procentus. 

Nežinau, kokias čia begalima 
daryti išvadas. Mano nuomone, 
kai Lietuva išmiršta, uždari-
nėjamos ligoninės, mokyklos, 
regionai nyksta, kam mums ta 
auksinė profesionalų kariuo-
menė, kuriai greitai nebeliks ko 
ginti?  

horoskopas
AVINAS. Galite pamėginti palenkti 

į savo pusę konkurentus ir įveikti var-
žovus. Arba tiesiog grįšite prie nebaig-
tų dalykų, vėl spręsite senas proble-
mas, aiškinsitės tuos santykius, kurie 
buvo tarsi įstrigę. 

JAUTIS. Galimas susirūpinimas 
dėl darbo, sveikatos ar asmeninio 
įvaizdžio. Tikėtinas darbo interviu, jei 
mėginate įsidarbinti. O jei turite darbą 
ir dirbate, rimtas pokalbis (apie atas-
kaitas, komandiruotę ar kt.) gali įvykti 
tarp jūsų ir vadovo. 

DVYNIAI. Beveik negalėsite nu-
stygti vietoje dėl emocijų ar energijos 
antplūdžio. Jums gali būti pasiūlyta 
verslo avantiūra, kūrybinis iššūkis arba 
žaismingas pasimatymas. 

VĖŽYS. Tikriausiai išleisite pinigų, 
pirkdami daiktus, kurie palengvintų 
darbą, suteiktų daugiau komforto. 
Tam nebūtinai pritars partneris. Tačiau 

jūs galite gauti apčiuopiamos naudos 
iš komercinių operacijų ar kažkokių 
sandorių. 

LIŪTAS. Gali būti, kad sulauksite 
giminaičio, draugo, gerbėjo žinios ar 
vizito. Pats metas iki galo sutvarkyti 
vieną reikalą, kurį jau seniai atidėlioja-
te. Atsiras progų geriau pažinti domi-
nančius asmenis. 

MERGELĖ. Sėkmingai tvarkysite 
nuosavybės reikalus, finansinius do-
kumentus. Pravartu užsiimti buities, 
ūkio darbais, pirkti, remontuoti buitinę 
techniką ir pan. 

SVARSTYKLĖS. Daug emoci-
jų patirsite iš bendravimo su artimais 
žmonėmis. Galite sukaupti nemažai 
reikalingos informacijos, atnaujinti ar 
užmegzti pageidaujamus ryšius, sė-
kmingai derėtis, reklamuotis.

SKORPIONAS. Neblogas metas 
ieškoti dingusių daiktų, dokumentų. 
Neliūdėkite, jei jaučiate tam tikrą dė-
mesio stoką iš artimų žmonių. Me-

ninei kūrybai ši diena gali būti labai 
palanki.

ŠAULYS. Galite susitikti su žmo-
nėmis, kurių seniai nematėte. Šie su-
sitikimai, pokalbiai gali padėti jums 
geriau susivokti situacijoje, gal net pa-
keisti kai kuriuos planus, požiūrį. 

OŽIARAGIS. Galite gauti preli-
minarų pasiūlymą, susijusį su darbu, 
karjera arba kvietimą į visuomeninį 
renginį, pristatymą ar pan. Realiai 
įvertinkite savo galimybes, nes esate 
linkę užsikrauti naštą ne pagal pečius.

VANDENIS. Neseniai užmegztos 
pažintys, išgirstos mintys, diskusijos 
pasirodys gana vertingos. Įmanomos 
derybos, susitarimai su užsieniečiais, 
flirtas su įdomiu asmeniu. 

ŽUVYS. Tiktų spręsti skolų, mo-
kesčių, alimentų problemas. Aptarkite 
jas su antrąja puse. Su kreditoriais gali 
pavykti susiderėti dėl paskolos termi-
no pratęsimo, sutarties sąlygų pakeiti-
mo ar pan. 

Pasak Anykščių menų inkubato-
riaus direktorės Daivos Perevičienės, 
šiemet, beje, jau antrą kartą rengia-
moje mugėje, ir dalyvių buvo gerokai 
daugiau, ir lankytojų suskaičiuota 
virš 500.

Mugės asortimentas – labai įvai-
rus... Savo sukurtus gaminius siūlė 
ir Anykščių menų inkubatoriuje rezi-
duojantys kūrėjai – natūralią kosmeti-
ką kuriančios įmonės atstovė Renata 

Paramonova siūlė įsigyti kvepiančių, 
sveikų, iš Anykščių pievose surinktų 
augalų pagamintos kosmetikos; spal-
vingomis odinėmis rankinėmis akį 
traukė Nijolė Davainienė, trapių (sti-
klinių) stilizuotų papuošalų galima 
buvo įsigyti iš kūrėjos Justės Kama-
rauskaitės.

Mugėje siūlomas asortimentas 
neapsiribojo tik Anykščių menų in-
kubatoriuje reziduojančių menininkų 

kūryba. Į mugę atvyko ir vietos ben-
druomenės – dalyvavo ir savo gami-
nius siūlė Debeikių moterų klubas, 
Piktagalio kaimo, Šlavėnų kaimo 
bendruomenės. Jų stenduose buvo 
galima įsigyti megztų ir veltų kojinių, 
šlepečių...

Kalėdiniam stalui arba Adventiniu 
laikotarpiu namus sušildyti ir pa-
puošti buvo siūloma įsigyti tikrų iš 
lietuviško vaško lietų žvakių, taip pat 

Mugė, kurioje dešrų ir 
rūkytų žuvų nebuvo 

Praėjusį šeštadienį, gruodžio 9 d., likus vos porai savaičių iki gražiausių metų švenčių – šv. Ka-
lėdų, Anykščių menų inkubatoriuje visą dieną šurmuliavo mugė. Joje dalyvavo ne tik prekeiviai iš 
Anykščių bei Anykščių rajono, bet ir svečiai iš Kauno, Vilniaus, kitų miestų. 

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

nusipirkti bičių produktų.
Anykščių menų inkubatoriaus di-

rektorė D. Perevičienė paklausta, ar 
nebūtų mugė „padidinusi“ savo ap-
imčių, jeigu ir dešrą, ir duonos kepalą 
būtų buvę galima įsigyti, pašnekovė 
sakė: „Mūsų prioritetas – Anykš-
čiuose kuriančių menininkų darbų 
pristatymas ir suteikiama galimybė 
ne tik juos parodyti, bet ir parduoti. 
Maito produktais tegu prekiauja ki-
tos mugės... Prieš šv. Kalėdas mums, 
mugės rengėjams, norėjosi, kad salėje 
kvepėtų ateinančiomis šventėmis, o 
ne dešromis... Tiesa, vieną išimtį pa-
darėme – visai neseniai į Anykščius 
gyventi atvyko ir savo verslą sukūrė 
Aurelija Dūdėnienė. Ji savo įmonėje 
„Anykščių dvaras“ kepa šakočius, 
šimtalapius, grybukus. Tad ją pa-
kvietėme vien dėl to, kad padėtume 
„įsivažiuoti“ jau savo krašto žmogui 
– visi žinome, kad pradžia yra nelen-
gva“. Paklausta, ar pati bent kokią do-
vanėlę mugėje įsigijo, D. Perevičienė 
sakė: „Prisipažinsiu, nieko nenusipir-
kau – nebuvo kada, reikėjo sužiūrė-
ti, kad viskas vyktų sklandžiai, kad 
ir dalyviai, ir mugės lankytojai būtų 
patenkinti“.

D. Perevičienė „Anykštai“ teigė, 
jog norėtų, kad tokia mugė taptų kas-
metine, tradicine, kadangi „matome, 
jog ir kūrėjų daugiau sulaukiame, ir 
lankytojų srautas didėja“.

Po mugės Anykščių menų inku-
batoriuje vyko grupės „Subtilu-Z“ 
koncertas.

Metų pabaigos šventėms moterims savo kurtais papuošalais pasipuošti siūlė Vijoleta Vanagienė. 
Menininkė dar siūlė įsigyti ir įvairiaspalvių dekoruotų dėžučių.

Įvairiausių augalų medus, žvakės, bičių sunešti ir „pagamin-
ti“ produktai – Kurkliuose bičių ūkį turinčio Alvydo Dūdos 
pasiūla.

UAB „Gamtos pilnatvė“ viena savininkių Renata Paramonova 
pristatė iš vasarą Anykščių rajone surinktų žolynų pagamintą 
natūralią kosmetiką.                          Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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įvairūs “Tele loto”. Žaidimas nr. 1131 Žaidimo data: 2017-12-10 
Skaičiai: 64 37 73 33 13 49 50 72 67 55 62 56 07 05 58 21 10 02 39 46 47 04 43 51 

54 08 69 30 60 16 59 27 68 63 48 40 06 44 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 42 26 31 57 
12 66 53 20 38 71 01 70 36 41 52 14 45 75 34 09 32 25 (visa lentelė)  

  Papildomi prizai: 01**214, 30 Eur čekis degalams 048*495, 600 Eur 0695546, 
Automobilis “Audi Q3” 0601995, Automobilis “Audi Q3” 0083614, Automobilis “BMW X1” 
0243285, Automobilis “VW Tiguan” 068*663, Čiužinukas “Dormeo Aloe Vera” 019*499, 
Čiužinukas “Dormeo Aloe Vera” 02**219, Daugiaf.puodas “Brand” 05**912, Drabužių ga-
rintuvas “Tefal” 03**720, Dulkių siurblys “Hoover” 034*164, Išmanusis telefonas “Samsung” 
04**410, Kavos aparatas “Delonghi” 054*045, Kompiuteris “Lenovo” 042*701, LED televi-
zorius “Philips” 01**426, Pagalvės “Dormeo” 020*248, Pakvietimas į TV studiją 050*535, 
Pakvietimas į TV studiją 031*432, Pakvietimas į TV studiją 007*787, Pakvietimas į TV 
studiją 078*667, Planšet. kompiuteris “Lenovo” 0392413, Pretendentas į butą 047*213, 
Šaldytuvas “Beko” 023*696, Skalbimo mašina “Beko” 02**912, Smulkintuvas “Delimano” 
055*082, Vilnos chalatas “Deserto” 007*732, Vilnos pledas “Flokati” 04**984, Virdulys 
“Tefal” 06**328, Virt.realybės akiniai “Zeiss”

siūlo darbą

parduoda

gimė

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.

Tel. (8-615) 37349.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Superkame KARVES, 
BulIus IR TelyčIAs 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

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

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

Dainiaus firma 
suPeRKA VeRŠelIus

auginimui. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 

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

Brangiai superkame 
MIŠKus 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

AuTOMOBIlIŲ 
SUPIRKIMAS

Tel. (8-614) 14777.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

Utenos transporto įmonei reikalingi:
MECHANIKAS. 
Darbo pobūdis: Krovininių automobilių remonto organizavimas, priežiūra 
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas (CE kategorija) 
Įmonė siūlo: Visos socialinės garantijos, laiku mokamas 1000 EUR dydžio atlyginimas!
ŠALTKALVIS. 
Darbo pobūdis: Krovininių automobilių remontas. 
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas.
Įmonė siūlo: Visos socialinės garantijos, laiku mokamas geras atlyginimas!
Tel. (8-698) 49355. 

Įmonei reikalingi darbuotojai:
- Keleivinio mikroautobuso vairuotojai 
(D kategorija);
Reikalavimai darbuotojui:
- Atsakingumas
- Darbštumas
Įmonė siūlo:
- Visas socialines garantijas
- Laiku mokamą atlyginimą (aptariama su-
sitikimo metu)
KREIPTIS
tel. +370 699 01 040 arba 
el.p.: transportocentras@inbox.lt

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. Klientui pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-600) 63820.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-686) 86702.

Žemę visoje Lietuvoje. Gali būti: 
apleista, su mišku, su bendratur-
čiais, išnuomota. Sutvarko doku-
mentus, atsiskaito iškarto. 

Tel. (8-671) 08059.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel.: (8-609) 31414, 
(8-663) 58871.

Įmonė - automobilius, auto-
busus, visureigius. Atsiskaito iš 
karto, sutvarko dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius, nevažiuojan-
čius automobilius, mikroautobu-
sus, visureigius.

Tel. (8-629) 10247.

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.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

Senus, traumuotus arklius ir ki-
tus galvijus. Išsiveža patys.

Tel.: (8-641) 03389, 
(8-613) 95120.

Kuras

Beržines malkas kaladėmis, 
skaldytas. Atraižas pakais, su-
pjautas. Atveža.

Tel. (8-609) 91007.

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

Tel. (8-600) 63820.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, skaldy-
tas, trimetrėmis.

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, įvairius pašari-
nius miltus, sėlenas. Atveža.

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

Dingo

2017-12-08 dingo Sibiro haskis. 
Pilkos spalvos, turi čipą, vardu 
Maja. Mačiusius ar radusius pra-
šome skambinti 

Tel. (8-610) 20501. 

Dovanoja

Suaugusią melžiamą ožką (pie-
nas skanus). N. Elmininkai.

Tel. (8-381) 4-85-85.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Švenčių proga pigiai pasidova-
nokite sau tvenkinį. 

Tel. (8-646) 19349.

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE  
kategorijų vairuotojų kursus. 
Renkama nauja grupė 2017 m. gruodžio 14 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažei-
dusiems KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba 
UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156 
arba (8-698) 70127.

Reikalingas (-a) fermos darbinin-
kas (-ė) ŽŪB .

Tel. (8-682) 97420.

 

Įmonei Panevėžyje reikalingi gy-
vulių skerdikai, vairuotojas - eks-
peditorius. 

Tel. (8-656) 49074.

Profesionalus vonių restaura-
vimas EKOPEL2K danga arba 
nauja vonia į Jūsų seną vonią.

Tel.: (8-679) 80922,
(8-679) 80923. 

Kaminų remontas, įdėklai. 
Pristatomi kaminai. Kamino 
galvutės mūrijimas, skardini-
mas. Stogų dengimas. 20 metų 
patirtis. 

Tel.: (8-612) 36705, 
(8-652) 37118.

Gamina ir montuoja indėklus, 
pristatomus kaminus. Valo ka-
minus. Naudoja 0,5-0,8 mm ne-
rūdijančio plieno skardą. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Joris LIUIZA, gimęs 12 02
Steponas ČERNIAUSKAS, gimęs 11 27
Tauras VERŠYLA, gimęs 12 04

Anykščių mieste
Vladislava LEŠČINSKIENĖ, gimusi 1937 m., mirė 12 04
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Du Darbo partijos veikėjai iš-
garsėjo kaip pagrindiniai Anykščių 
stebėtojai. Anykščių mero Kęstu-
čio Tubio patarėjas Donaldas Vai-
čiūnas žinomas kaip sankryžos prie 
A. Vienuolio progimnazijos ste-
bėtojas, o narystę Darbo partijoje 
sustabdęs Anykščių komunalinio 
ūkio atliekų tvarkymo specialistas 
Alfrydas Savickas yra garsus Šven-
tosios kairiojo kranto stebėjimais.

Matyt, natūralu, jog kai iškyla 
koks nors klausimas apie stebėji-
mą, iš karto anykštėnų akys kryps-
ta į „darbiečius“. Redakciją iš kelių 
šaltinių pasiekė informacija, jog 
neva D. Vaičiūnas analizuoja se-
niūnų ir seniūnijų darbuotojų po-
kalbių telefonais išklotines, neva 

Telefono išklotinių kol kas 
nestebi

jis atlieka analizę, kam valdininkai 
skambino, kiek laiko šnekėjo. Iš-
girdęs „Anykštos“ klausimą apie 
telefoninių pokalbių išklotinių 
stebėjimą, D. Vaičiūnas juokėsi ir 
sakė, jog šia veikla jis tikrai neuž-
siima. 

Gali būti, kad redakciją pasiekę 
gandai neturi pagrindo, tačiau įta-
riame, kad užduodami klausimą 
mero patarėjui padarėme meškos 
paslaugą seniūnijų darbuotojams. 
Kas gali paneigti galimybę, kad 
žurnalisto klausimas nebus priimtas 
kaip naujos įdomios veiklos idėja? 
Žodžiu, jei seniūnai linkę skambi-
nėti įvairioms „kontroms“, dėl viso 
pikto geriau tai daryti asmeniniais, 
o ne valdiškais telefonais.  

Anykščių rajono mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas seniūnų ir 
seniūnijų darbuotojų telefoninių pokalbių išklotinių sako nea-
nalizuojantis.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Tėtis klausia sūnaus:
-Petriuk, kaip mama sužinojo, 

kad nesiprausei?
-Pamiršau sušlapinti muilą,-

atsako Petriukas.

***

Pirmoji naktis, jaunavedžiai 
guli lovoje, visur žvakės, ro-
mantika, gražuma. Staiga:

- Mielasis, tu žinai, aš juk 
nekalta ir apie tai... apie seksą 
šmeksą nieko nežinau. Papasa-
kok man, kas tai?

Vyras, sujaudintas tokio klau-
simo:

- Be abejo, mano lakštingala! 
Žiūrėk: pas tave tarp kojų tar-
kime kalėjimas, o tai, kas pas 
mane - nusikaltėlis. Dabar imam 
ir sodiname nusikaltėlį į kalėji-
mą. Va-a-at taip...

Taip praėjo pirmasis kartas. 
Vyras patenkintas krenta ant pa-
galvės, ilsisi, o jaunoji apimta 
ekstazės:

- Brangusis... O man atrodo, 
kad nusikaltėlis pabėgo!

- Tikrai? Tuomet reikia jį vėl 
pasodinti.

Vėl, tik dabar kitose pozose 
ir t.t. Po eilinio karto vyras vi-
sai nekoks krenta ant pagalvės, 
sunkiai kvėpuoja, iš paskutinių-
jų tiesia ranką link cigaretės... 
Staiga girdi:

- Brangusis... Brangusis! Gal 
man tik atrodo, bet kalinys vėl 
pabėgo!

Vyras susinervinęs rėkia:
- Nu, juk jam ne iki gyvos gal-

vos davė!

Biatlonas I. Pasaulio taurės eta-
pe Hochfilzene (Austrija) 10 km 
sprinto rungtyje tarp 110 dalyvių 
Vytautas Strolia užėmė 48 vietą 
ir pateko į persekiojimo varžybas. 
Persekiojimo varžybose jis finišavo 
38-as. Ši vieta aukščiausia V. Stro-
lios karjeroje pasaulinėse varžybo-
se. Jis pirmą kartą pasaulio taurės 
etapo varžybose pelnė įskaitinius 
taškus.  V. Strolia kartu su koman-
dos draugais startavo ir vyrų esta-
fetėje 4x7,5 km. Lietuvių komanda 
buvo aplenkta ratu bei galutinėje 
įskaitoje užėmė 22-ąją vietą. Var-
žybose dalyvavo 26 komandos.

Biatlonas II. Austrijos Obertylio 
mieste vykusiose Tarptautinės bia-
tlono sąjungos (IBU) jaunimo bia-
tlono taurės varžybose anykštėnas 
Linas Banys 10 km sprinto rungtyje 

iš 130 dalyvių užėmė 11 vietą.

Krepšinis. Anykščių „KKSC-
Elmis“ savaitgalį namuose 63-
93 pralaimėjo RKL B diviziono 
rungtynes Vilniaus „Stekas-Rivi-
lė“ ekipai. Gaudvinas Šniaukštas 
pelnė 19, Tautvydas Jodelis - 13, 
Žygimantas Žiukas - 12 taškų. Jis 
taip pat atliko ir 12 rezultatyvių 
perdavimų. „KKSC-Elmis“ po 9 
turų turi vienintelę pergalę ir RKL 
B diviziono B grupėje tarp 12 ko-
mandų užima 11-ąją vietą.

Plaukimas.  Šiauliuose vyko 
tarptautinės plaukimo varžybos 
„Naujųjų metų link“, kuriose daly-
vavo 8 Anykščių KKSC plaukikės. 
Plaukdamos skirtingose distancijo-
se jos sugebėjo iškovoti net 10 me-
dalių. Andželika Zlatkutė iškovojo 
1 aukso, 2 sidabro ir 1 bronzos me-

dalį. Monika Burneikaitė pelnė 1 
bronzos ir 1 sidabro medalį.  Mar-
tyna Limbaitė laimėjo 2 aukso ir 
2 bronzos medalius. Tai repeticija 
prieš Lietuvos plaukimo čempio-
natą, kuris vyks gruodžio 20-22 d. 
Anykščiuose.

Sunkioji atletika. Gruodžio 8-9 
dienomis vyko Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centro taurės sun-
kiosios atletikos turnyras. Šiose 
varžybose dalyvavo sportininkai 
iki 16 metų. Varžėsi Panevėžio, 
Marijampolės, Alytaus, Gargždų, 
Degaičių, Rokiškio ir Anykščių 
atstovai. Anykščių KKSC sunkia-
atlečiai laimėjo net šešias pirmas 
vietas. Tai – Žilvinas Tarulis (sv. kt 
34 kg), Edvinas Baklanovas (sv. kt. 
56 kg), Tomas Miškeliūnas (sv. kt. 
62 kg), Arnas Baklanovas (sv. kt. 
69), Mindaugas Lapinskas (sv. kt. 

77 kg) ir Benjaminas Orlovas (sv. 
kt. 94 kg). 

Antrąsias vietas užėmė Nojus 
Lazickas (sv. kt 42 kg), Ignas Ju-
knevičius (sv. kt. 50 kg), Ramūnas 
Skapas (sv. kt. 69 kg), Arnas Staš-
kevičius (sv. kt. + 94 kg). 

Trečiosios vietos atiteko No-
jui Jurėnui (sv. kt. 34 kg), Dariui 
Komar (sv. kt. 77 kg) ir Laurynui 
Čečiui (sv. kt. + 94 kg). Stipriau-
siu viso turnyro sportininku buvo 
pripažintas Gargždų komandos at-
stovas Karolis Stonkus, o antroji, 
trečioji, ketvirtoji ir penktoji vietos 
atiteko anykštėnams (Benjami-
nui Orlovui, Tomui Miškeliūnui, 
Arnui Baklanovui ir Mindaugui 
Lapinskui). Komandines varžybas 
laimėjo Anykščių KKSC koman-
da, antroje vietoje liko Gargždų 
komanda, trečioje – Marijampolės 
ekipa.

Žiedas su mėlynuoju deimantu 
aukcione parduotas už 15,1 mln. 
dolerių

Žiedas su mėlynuoju deiman-
tu aukcione Niujorke parduotas už 
15,1 mln. dolerių (12,8 mln. eurų). 
Kas įsigijo 5,69 karato deimantą, 
„Sotheby’s“ aukcionų namai nepra-
nešė. 

Iš viso aukcione buvo parduota 
deimantų ir brangenybių už 54 mln. 
dolerių. Tačiau, aukcionų namų duo-
menimis, neatsirado interesanto, pa-
norusio įsigyti didžiausią kada nors 
pasaulyje aukcionui pasiūlytą apvalų 
deimantą. „Sotheby’s“ spėjo, kad jis 

gali būti parduotas už 6,2 mln. dole-
rių. 

Paryžiuje uždaromas
paskutinis kino teatras, 
rodantis erotinio pobūdžio 
filmus

Paskutinis Paryžiuje kino teatras, 
rodantis erotinio pobūdžio filmus, 
paskelbė apie savo uždarymą. Tai pir-
madienį pranešė leidinio „The Local“ 
prancūziškoji versija.

Daugiau kaip 60 metų veikęs kino 
teatras „Beverly“ bus uždarytas 2017 
metų pabaigoje, kai jo savininkas 
Morisas Larošas (Maurice Laroche) 

išeis į pensiją. Pasak M. Larošo, 
pastaruoju metu erotikos kino teatrai 
susidūrė su didėjančia pornografijos 
tinklalapių konkurencija.

„Dabar mes džiaugiamės, jeigu per 
savaitę parduodame 600 bilietų. Prieš 
du dešimtmečius parduodavome 1,5-
1,6 tūkstančio“, - sakė „Beverly“ sa-
vininkas. Pasak M. Larošo, didžiąją 
lankytojų dalį sudaro nuolatiniai kli-
entai, kurių amžius - nuo 18 iki 101 
metų. 

Stokholme pagal iškvietimą
atvažiavo greitosios pagalbos
automobilis su rusiškais 
numeriais

Švedijos sostinėje Stokholme pa-
gal iškvietimą atvažiavo greitosios 
pagalbos automobilis su rusiškais nu-
meriais. Jo nuotrauką savo „Twitter“ 

paskyroje paskelbė vienas iš mačiu-
siųjų, praneša „Lenta.ru“.

Užrašas po nuotrauka skelbia: „Ką 
čia veikia Rusijos greitosios pagalbos 
automobilis?“.

Leidinys „Aftonbladet“ pažymi, 
kad medikai, apsirengę specialiais 
drabužiais su užrašais rusų kalba, su-
teikė pagalbą gatvėje gulinčiam žmo-
gui. Sprendžiant iš numerių, automo-
bilis įregistruotas Sankt Peterburge.

Pagal vieną iš versijų, auto-
mobilis galėjo būti filmuojamas 
kuriant kokį nors filmą, bet praei-
viai nepastebėjo nei kamerų, nei 
prožektorių. Pagal kitą versiją, 
mašina gali priklausyti Rusijos 
ambasadai ir ji buvo atvažiavusi 
suteikti pagalbos diplomatinės 
misijos darbuotojui.

Stokholmo policijos pareigūnai 
negalėjo pakomentuoti šio įvykio.


