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Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį
galite pasveikinti savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
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Savaitgalį
Kalita buvo
apgulta
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šiupinys
Ukrainoje. Anykščių kultūros
centro režisierius Jonas Buziliauskas kurį laiką gyvens Ukrainoje.
Režisierius Lietuvoje pasiėmė
atostogas ir išvyko ... dirbti. Jis
Nikolajevo valstybiniame rusų
dramos teatre stato spektaklį „Emigrantai“ pagal Slavomir Mražek
pjesę. Spektaklio premjera numatoma kovo 27 dieną.
Merai. LSDP ateinantį šeštadienį, partijos tarybos posėdyje tvirtins
kandidatų į merus bei savivaldybių
tarybas kėlimo naująją tvarką. Jeigu
bus paliktas dabartinis reglamentavimas, nuo LSDP kandidatuoti į merus galės tik partinis asmuo, turintis
ne mažesnį nei dviejų metų partinį
stažą. Anykščiuose plačiai kalbama,
kad tiesioginiuose mero rinkimuose 2019-ųjų pavasarį gali varžytis
Anykščių ligoninės vyriausiasis
gydytojas Dalis Vaiginas. Neva, jis
tik svarstantis: eiti su partija, ar burti nepartinių visuomeninį komitetą.
Socialdemokratai - vienas iš galimų
vyriausiojo gydytojo pasirinkimų.
Jeigu LSDP savo kandidatu į merus
griežtai nuspręs kelti tik partietį turintį stažą, tuomet partijos kandidatu greičiausiai bus partijos skyriaus
lyderis Dainius Žiogelis.
Biblioteka. Anykščių L. ir
S.Didžiulių viešoji biblioteka
skelbia ieškanti dviejų bibliotekininkų. Darbas 0,75 etatu siūlomas
Burbiškio bei 0,5 etatu Mačionių
filialuose. Nurodoma, kad tai – nekonkursinės pareigos. Bibliotekos
direktorius Romas Kutka sakė, kad
šiuose filialuose dirbusios bibliotekininkės išeina savo iniciatyva.

Ar rūkaliai kelia problemas?
ANGELIJA BALTUŠIENĖ,
gydytoja: „Pasyvus rūkymas
yra dar blogiau už aktyvų rūkymą.“
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Girtas vyras sudegino namą

Iš girtaujančios
šeimos paimtas
vaikas išvežtas į
ligoninę

3 psl.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Penktadienio vakarą Anykščiuose, Šilo gatvėje, prie pat
rusų kapinių tvoros degė namas. Įtariama, kad namą padegė neblaivus, jame gyvenęs
vyras. Teismo sprendimu, įtariamasis sulaikytas dviems mėnesiams.

Įtariama, kad namą Anykščiuose, Šilo gatvėje, girtas sudegino jame su šeima gyvenęs vyras.

Kiaulės Piktagalyje nebesmirda, belieka
kaimo pavadinimą pakeisti į Kuniškius

Į Šilo gatvę policijos pareigūnai vyko ir penktadienio popietę.
Sprendžiant pagal Anykščių rajono policijos komisariato suvestinę,
apie 16 valandą neblaivus 1969 m.
gimimo vyras trenkė savo pilnamečiui sūnui. Pastarasis apie smurtą
pranešė policijai. Girtas vyras jau
tada grasino padegti namus, tačiau
po muštynių su sūnumi vyras dingo, deja, panašu, kad po kurio laiko
grįžo - prieš pusę dešimtos ugniagesiai ir policininkai gavo pranešimus, kad dega namas.
Policijos pareigūnai vykdami į
įvykio vietą, Anykščiuose, J. Biliūno - Žiburio g. sankryžoje, įtariamąjį pastebėjo ir jį sulaikė. Vyrui
nustatytas 2,55 prom. girtumas.
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Vos už kelių kilometrų nuo
Anykščių esanti Piktagalio gyvenvietė, regis, labiau autonomiška nei šalia miesto įsikūrę
Naujieji Elmininkai ar Ažuožeriai.
Kaimuke - net dvi parduotuvės, kurios yra ir savotiški
klubai. „Anykštai“ užsukus,
vienoje jų kalbėjosi moterys,
kitoje - vyrai prie butelio alaus
skaitė laikraščius. Dvi parduotuvės, lyg ir ženklas, kad Piktagalys gyvas, o aktyvios kaimiečių pastangos pakeisti kaimo
pavadinimą byloja ir apie visuomeninį aktyvumą.

Prekyba. UAB „Utenos prekyba“ valdomos Svėdasų miestelio
maisto prekių parduotuvės mėnesio
prekybos apyvartos vidurkis - apie
150 tūkst. eurų. Pasak UAB „Utenos
prekyba“ direktoriaus Roberto Miliausko, parduotuvės apyvarta nuolat auga. Kai šią parduotuvę daugiau
nei prieš dešimtmetį „Utenos prekyba“ išsinuomojo iš Anykščių rajono
vartotojų kooperatyvo, jos apyvarta
buvusi 4-5 kartus mažesnė. Parduotuvėje dirba 5 pardavėjos
Kopijuojame. Vienos kopijos
iki A 4 formato kaina 15 ct.

Gyvenvietės centras. Mažosios architektūros elementus prieš trisdešimt metų kūrė tuometinis kolūkio architektas Kęstutis Indriūnas.
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Savaitgalį Kalita buvo apgulta

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį ir sekmadienį Kalitos kalnas buvo apgultas. Pirmąjį
savaitgalį, kai ant kalno buvo sniego, ant jo veržėsi ne tik pramogautojai, bet ir sportininkai. Šeštadienį vyko Lietuvos vaikų, jaunučių ir jaunių pirmenybių II etapo bei Kalitos taurės varžybos,
o sekmadienį - Tarptautinės sniego dienos renginiai.

Anykščių kalnų slidinėjimo klubo „Kalitos kalnas“ treneriams Jolitai
ir Mariui Šinkūnams praėjęs savaitgalis buvo pats darbymetis.

Pirmasis sniegas vaikams kėlė ypač didelį džiaugsmą.

Sportininkams buvo paruošta
viena, pramogautojams - kita trasa. Pramogų ir sporto komplekso
„Kalita“ vadovas Valdas Skliaustys „Anykštai“ sakė, jog nors žmonių srautas buvęs didelis, tačiau
slidininkams eilėse prie keltuvo
ilgiau minutės laukti nereikėjo.
Kalitos taurės varžybose du
anykštėnai savo grupėse tapo prizininkais. Moterų „Masters“ grupėje antrąją vietą užėmė slidinėjimo trenerė Jolita Šinkūnienė, kurią
aplenkė tik viešnia iš kito Lietuvos
miesto Daiva Norvaišaitė. Vyrų
per 55 metai amžiaus grupėje antrąją vietą Kalitos taurės varžybose užėmė Petras Nazarovas
Vaikų, jaunučių ir jaunių Lietuvos pirmenybių prizininkais tapo
net penki Anykščių kalnų slidinėjimo klubo „Kalitos kalnas“ nariai.
Mergaičių iki 8 metų varžybose
antrąją vietą užėmė Austė Smertjevaitė, mergaičių iki 12 metų trečiąją vietą pelnė Urtė Šilaikaitė,
mergaičių iki 14 metų varžybose
antrąją vietą iškovojo Vytė Vilūnaitė. Berniukų iki 8 metų varžybose Tomas Pipiras finišavo antras,
o tarp keturiolikmečių Kasparas
Smertjevas užėmė trečiąją vietą.
Sekmadienį per Sniego dienos
renginį mažieji slidininkai ant kal-

no pramogavo nemokamai. Vaikus
kalnų slidinėjimo pradmenų mokė
Anykščių kalnų slidinėjimo klubo
„Kalitos kalnas“ treneriai Jolita ir
Marius Šinkūnai.

Sniego diena vyko kaip tik
pirmąjį savaitgalį, kai ant
Kalitos kalno buvo „paklotas“ dirbtinis sniegas.
Justo NAVAŠINSKO nuotr.

Dėl „vaiko pinigų“ jau kreipėsi beveik pusė
tūkstančio anykštėnų
Nuo sausio pirmosios įsigaliojęs atnaujintas Išmokų vaikams
įstatymas kartu su visos šalies gyventojais palies ir anykštėnus,
auginančius atžalas iki 18 ar net 21 metų amžiaus. Nuo šiol jiems
priklausys mažiausiai 30 eurų išmoka. Visi gyventojai sulauks
išmokų nepriklausomai nuo to, kaip skubiai pateiks prašymus
joms gauti.
Anykščių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus
vedėja Ieva Gražytė „Anykštai“ sakė, kad dėl „vaiko pinigų“
anykštėnai kreipiasi pakankama aktyviai.
Nuo sausio mėnesio pradžios išmokai gauti jau pateikti 434 prašymai.
„Iš tų 434 prašymų 51 yra pateiktas elektroniniu būdu, o kiti - paprastu būdu“, - sakė Socialinės paramos skyriaus vedėja I.Gražytė.

Dėl vaiko pinigų registruotis bandę tėvai susidūrė su kliūtimis: nauja
sistema stringa. Tą patvirtino ir pati
Socialinės paramos skyriaus vedėja
I.Gražytė.
„Yra sistemos trukdžiai, tai įtakoja ir prašymų skaičiui, ir dar-

bui. Deja, bet tai yra ne nuo mūsų
priklausantys dalykai“, - aiškino
I.Gražytė.
Pateikti prašymą išmokai gauti
galima elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą
www.spis.lt arba raštu savivaldybėje. Nepriklausomai nuo pajamų
už kiekvieną vaiką bus skiriama 30
eurų mėnesinė išmoka. Ji priklausys
visiems šalies vaikams iki 18 metų,
o jei jie mokosi – iki 21-erių.
Mažai uždirbantiems arba daugiavaikiams tėvams bus mokamos
papildomos išmokos. Jei šeima
daugiavaikė, ji gaus priedus, ir per
mėnesį išmoka sudarys 58,5 euro
už vaiką iki dvejų metų ir 45,2 euro
– už vyresnius vaikus. Jei šeimos

pajamos vienam nariui bus mažesnės kaip 183 eurai, bendra išmoka
už vaiką iki dvejų metų taip pat bus
58,5 euro ir 45,2 euro – už vyresnius.
Nuo sausio vaikus auginantiems
tėvams nustojo galioti mažesnio
pajamų mokesčio lengvata. Neapmokestinamasis pajamų dydis pastaruosius metus už kiekvieną vaiką
siekė 200 eurų, tokiu būdu dirbantiems tėvams už kiekvieną vaiką
grįždavo iki 30 eurų, tai yra praktiškai ta pati vaiko pinigų išmoka.
Išmoka vaikui, kaip ir kitos socialinės išmokos, bus mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio
25 dienos.
-ANYKŠTA

Bibliotekoms dovanojo knygas
Į Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotą akciją „Knygų Kalėdos“ aktyviai įsitraukė Anykščių L. ir
S.Didžiulių viešosios bibliotekos Troškūnų filialas. Žmonės į biblioteką sunešė daugiau kaip 200 naujų knygų.
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai ir jos filialams
skaitytojai iš viso padovanojo 593 knygas.
Troškūnų bibliotekos knygų
fondas pasipildė 165 knygomis, o
bibliotekininkų iniciatyva dar 40

knygų iškeliavo į Troškūnų K. Inčiūros gimnazijos biblioteką bei
Raguvėlės ir Viešintų filialus.

Temidės svarstyklės

350 eurų. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Moterys. Sausio 19 dieną
apie 12 val. pas 1939 metais
gimusį Troškūnų seniūnijos
Vaidlonių kaimo gyventoją į
namus buvo užėjusios nepažįstamos moterys ir iš jo pavogė

Turizmas. Sausio 19 dieną
gautas moters (g. 1988 m.), gyvenančios Anykščių seniūnijos Keblonių kaime pareiškimas, kad jai
ir jos sugyventiniui (g. 1978 m.)

Pasibaigus akcijai „Knygų
Kalėdos“, Prezidentė susitiko
su aktyviausiais ir daugiausiai
knygų surinkusiais mokyklų ir
viešųjų bibliotekų atstovais, akcijos partneriais bei bičiuliais ir
padėkojo už dar vieną sėkmingą
akciją. Šiame susitikime dalyvavo ir Anykščių L. ir S. Didžiulių
viešosios bibliotekos Troškūnų
filialo bibliotekininkė Aurėlija
(nustatytas 1,68 prom. girtumas)
būnant kaimo turizmo sodyboje
Molėtų rajone, pastarasis pareiškėją sumušė. Vyras sulaikytas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Auklėjimas. Sausio 19 dieną apie 16 val. Anykščiuose, Šilo

Deveikienė.
Septintąjį kartą vykusios akcijos „Knygų Kalėdos“ metu šalies
bibliotekoms padovanota daugiau
nei 55 tūkst. naujų knygų. Šiais
metais „Knygų Kalėdos“ kvietė
ne tik dovanoti, bet ir patiems ateiti į artimiausią biblioteką – tą,
kurią vadiname savo biblioteka.
-ANYKŠTA
gatvėje, namuose, vyro (g. 1997
m.) tėvas (g. 1969 m.) būdamas
neblaivus, trenkė ranka jam į veidą, taip sukeldamas fizini skausmą. Po konflikto tėvas iš namų pabėgo. Apie 21.45 val. įtariamasis
sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

spektras
Aktas. Sekmadienį Signatarų
namuose Vilniuje pradėtas eksponuoti į Lietuvą iš Vokietijos
atvežtas Vasario 16-osios aktas.
Parodą atidarė prezidentė Dalia
Grybauskaitė ir dokumentą pernai
archyve Berlyne radęs Vytauto
Didžiojo universiteto profesorius
Liudas Mažylis. Jono Basanavičiaus pirmininkaujamos Lietuvos
Tarybos 1918 metais pasirašytą
aktą Vokietija perdavė laikinai
saugoti šią savaitę. Ruošdamiesi
priimti dokumentą, Signatarų namai atnaujino muziejaus ekspoziciją. Nepriklausomybės Aktas bus
eksponuojamas tame kambaryje,
kur Lietuvos Tarybos nariai jį ir
pasirašė. Vokietijai siųstą nutarimą
dėl valstybės atkūrimo L. Mažylis
rado Berlyno diplomatiniame archyve. Lietuva ir Vokietija pernai
pasirašė sutartį, pagal kurią aktas
Lietuvai perduodamas ilgiausiai
penkeriems metams, dokumento
saugojimą pratęsiant kas metus.
Susitarimas numato, kad 2022 metais dokumentas galėtų būti eksponuojamas Kaune.
Mandatas. Vyriausioji rinkimų
komisija (VRK) prieš pat apkaltos
balsavimą iš Seimo pasitraukusio
Kęstučio Pūko mandatą perduoda
buvusiai parlamentarei Onai Valiukevičiūtei. VRK pirmadienį sprendė
dėl Seimo nario mandato pripažinimo O. Valiukevičiūtei, partijos
„Tvarka ir teisingumas“ rinkiminiame sąraše likusiai pirma po brūkšnio.
VRK vadovė Lauros Matjošaitytės,
patvirtino, kad gautas paties K. Pūko
ir jo advokatės Aušros Ručienės
prašymai klausimą atidėti, argumentuojant advokatės išvyka į užsienį.
Anot L. Matjošaitytės, šie prašymai
posėdžio metu bus apsvarstyti, bet ji
prognozavo, kad klausimas dėl mandato pripažinimo O. Valiukevičiūtei
„bus išspręstas iš esmės“.
Kalbiausias. Per keturis Seimo
rudens sesijos mėnesius plenarinių posėdžių salėje dažniausiai
kalbėjo socialdemokratas Algirdas
Sysas, o „valstietis“ Vytautas Rastenis ir „tvarkietis“ Rimas Andrikis
per posėdžius nepasakė nė žodžio,
rašo dienraštis „Lietuvos žinios“.
A. Sysas kalbėjo 209 kartus, antrasis sąraše konservatorius Mykolas
Majauskas – 162. Jonas Rimantas
Dagys kalbėjo 155 kartus, socialdemokratas Juozas Olekas – 150 kartų.
Konservatoriai Edmundas Pupinis ir
Jurgis Razma bei „tvarkietis“ Petras
Gražulis savo nuomonę pareiškė
atitinkamai 138, 131 bei 134 kartus.
Po vieną kartą per posėdžius kalbėjo
devyni Seimo nariai, beveik visi jie
- Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos arba Lietuvos lenkų rinkimų akcijos–krikščioniškų šeimų sąjungos
frakcijų atstovai.
Pamatai. Nidoje archeologai aptiko senojo XIX amžiaus pabaigoje statyto miesto švyturio pamatų
kontūrus – svarstoma, jog atlikus
detalius archeologinius tyrimus
ateityje galbūt eksponuoti juos lankytojams. Kaip pranešė Neringos
savivaldybė, 10 metrų gylyje įmūryti senojo švyturio pamatai aptikti
dar pernai lapkritį – tyrimus georodaru atlikusi viešoji įstaiga „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“
išžvalgė 1200 kv. metrų plotą bei
nustatė, jog vienintelė taisyklingos
stačiakampio formos anomalija
buvo pastebėta visiškai greta esamo švyturio, rytinėje žvalgytos teritorijos dalyje.

iš
arti
IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
Elektra. Elektros biržos „Nord
Pool“ Lietuvos zonoje pirmadienį
šoktelėjus elektros kainai, „Lietuvos
energijos gamyba“ (LEG) teigia, jog
viena priežasčių – vis dar neveikianti
jungtis „NordBalt“. „Kainos augimą
lėmė „NordBalt“ jungties remontas,
Skandinavijos vėjo parkų sumažėjusi gamyba, atšalę orai išaugino elektros energijos poreikį“, – sakė LEG
atstovas Valentas Neviera. Pirmadienį 6-7 val. ryto maksimali elektros
kaina Lietuvoje siekė 150,01 euro už
megavatvalandę (MWh), tuo metu
minimali kaina naktį siekė 28,38
euro, o vidutinė paros kaina – 56,88
euro. Elektros perdavimo bendrovės
„Litgrid“ atstovas Giedrius Karsokas BNS sakė, kad elektros kaina
auga visame regione. Nuo gruodžio
15 dienos neveikianti „NordBalt“ turėtų būti sutaisyta dar pirmadienį.
Konkursas. Šią savaitę turėtų būti
paskelbtas naujas Registrų centro
vadovo konkursas. Įmonė nuolatinio
vadovo neturi nuo praėjusių metų
vasario, kai iš pareigų pasitraukė
ilgametis centro vadovas Kęstutis
Sabaliauskas. Susisiekimo ministro patarėja Vytautė Šmaižytė teigė,
kad konkursą ketinama skelbti šią
savaitę. Teisingų ministerijos pernai
skelbtas Registrų centro generalinio
direktoriaus konkursas nutrauktas
gruodžio pabaigoje, įmonės pavaldumą perėmus Susisiekimo ministerijai.
Teismas. Dešimtys Rusijos atletų, kuriuos Tarptautinis olimpinis
komitetas (TOK) dėl dopingo diskvalifikavo iki gyvenimo pabaigos,
nuo pirmadienio tarptautiniame
aukščiausios instancijos sporto teisme sieks, kad būtų atšaukta jiems
paskelbta bausmė. Sporto arbitražo
teisme (CAS) savaitę truksiančio
svarstymo metu bus išnagrinėti ir 39
rusų atletų, dalyvavusių 2014 metų
žiemos olimpinėse žaidynėse, skundai. Šiai olimpiadai didžiulį šešėlį
metė virtinės nepriklausomų tyrimų
atskleista Rusijoje valstybės lygiu
vykdyta sportininkų dopingo schema.
Prašys. Palestiniečių prezidentas Mahmudas Abbasas pirmadienį
numatytame susitikime su Europos
Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrais paprašys Bendriją oficialiai
pripažinti Palestinos valstybę, sekmadienį sakė palestiniečių aukšto
rango pareigūnas. Palestiniečių užsienio reikalų ministras Riadas al
Malki sakė, kad M. Abbasas susitikime pasakys, jog ES turėtų žengti šį
žingsnį ir tokiu būdu atsakyti į JAV
prezidento Donaldo Trumpo sprendimą pripažinti Jeruzalę Izraelio
sostine.
Atsakomybė. JAV gėrimų gamintoja „Coca-Cola“ užsibrėžė tikslą iki 2030 metų pasiekti, kad būtų
surenkama ir perdirbama 100 proc.
jos gėrimų butelių. Taip bendrovė
prisideda prie pasaulinių pastangų
mažinti atliekų kiekį pasaulyje, nurodoma penktadienį paskelbtame
kompanijos pranešime. Šiuo metu
„Coca-Cola“ prekiauja daugiau nei
500 prekių ženklų gėrimais, įskaitant gazuotus vaisvandenius, sultis,
vandenį ir įvairias arbatas. „Pasaulis
susiduria su pakuočių problema, ir,
kaip ir visos kompanijos, turime atsakomybę padėti spręsti ją“, – sakė
„Coca-Cola“ prezidentas ir vykdomasis direktorius Jamesas Quincey.
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Iš girtaujančios šeimos paimtas
robertas.a@anyksta.lt
vaikas išvežtas į ligoninę
Robertas Aleksiejūnas

Sausio 20 dieną, šeštadienį, 18.50 val. policija gavo pranešimą, kad
Anykščių seniūnijos Naujųjų Elmininkų kaime, namuose, tėvai neprižiūri vaikų.
Pareigūnams nuvykus nurodytu adresu, bute aptikti neblaivūs
sugyventiniai. 1975 gimusiai moteriai nustatytas 1,88 prom., o 1967
metais gimusiam vyrui – 2,58 prom. girtumas. Policijos suvestinėse
skelbiama, kad jų penkiametis sūnus „sirgo, atrodė išsekęs, todėl išvežtas į ligoninę, kurioje paguldytas gydyti ir stebėti.
Anykščių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai teigia, kad policijos pareigūnai šioje situacijoje tiesiog per
jautriai sureagavo.

„Mano dabartinėmis žiniomis,
vaiko išsekimas yra beletristika. Vaikas tiesiog yra tokios kompleksijos,
„kūdutis“, jis turėjo kažkiek temperatūros. Kadangi turėjo temperatūros,
policininkų buvo priimtas toks sprendimas. Išsekęs, tai turėtų būti ištisai
nemaitinamas. Ne, čia ne tas atvejis,
aš visgi drįstu taip sakyti. Čia truputį
ne taip pasakytas tas vaizdus žodis“,
- „Anykštai“ sakė Anykščių rajono
savivaldybės Vaiko teisių apsaugos
skyriaus vedėja Laima Zukienė.

komentarai

Vaiko teisių apsaugos skyriaus
vedėja L.Zukienė sakė, kad šeimoje,
iš kurios policijos buvo paimtas ir į
ligoninę išvežtas vaikas, jau buvo
žinoma, joje nustatytas jau nebe pirmas girtavimo atvejis.
Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajarskas „Anykštai“ sakė,
į policijos ir Vaiko teisių apsaugos
skyriaus specialistų akiratį patekę
sugyventiniai jam buvo gerai žinomi. Vyras seniūnijoje pagal darbo
biržos programą maždaug pusmetį

Anykščių rajono savivaldybės
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Laima Zukienė
sakė, kad piniginėmis baudomis vaikų neprižiūrinčių tėvų
dar nėra baudę.

dirbo viešuosius darbus.
„Nusiskundimų neturėjau“, - sakė
E.Pajarskas.
Tuo tarpu Vaiko teisių apsaugos

skyriaus vedėja L.Zukienė kalbėjo,
kad į policijos ir jų skyriaus akiratį savaitgalį patekusi moteris, kuri
Anykščių rajone gyvena maždaug
keturis metus, yra linkusi piktnaudžiauti alkoholiu.
Minėta sugyventinių pora daugiau
mažamečių vaikų neturi, kitos jų atžalos jau yra suaugusios.
„Ateis mama, socialinis darbuotojas ir kalbėsimės. Ko gero, surašysime ir administracinių nusižengimų
protokolą. Aiškinsimės aplinkybes“,
- paklausta, kas toliau laukia sugyventinių poros iš Naujųjų Elmininkų, sakė L.Zukienė.
Beje, visais tokiais atvejais vaikų
augintojai yra siunčiami į privalomus bendravimo su vaikais tobulinimo kursus, kurie vyksta Anykščių
rajono švietimo pagalbos centre.Pasak L.Zukienės, pasitaiko atvejų, kai
kursus tėvai praleidinėja.
„O jeigu tai kartojasi, gali būti ir
piniginės nuoskaitos. Mes jų nelabai
puolame taikyti. Visgi, tai yra iš šeimos biudžeto“, - kalbėjo L.Zukienė.

Ar rūkaliai kelia problemas?

UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ savo interneto svetainėje
skelbia, kad jei nusiskundimų nemažės, bendrovė raštu kreipsis
į Anykščių rajono policijos komisariatą, kad pareigūnai surengtų
prevencinę akciją prieš daugiabučių laiptinėse rūkančius gyventojus. Su rūkaliais mieste kovoja ne tik komunalininkai, bet ir politikai. Anykščių rajono Tarybos sprendimu, Anykščiuose nerūkymo
zonomis yra paskelbta A.Baranausko aikštė, Vyskupo skveras,
dūmą traukti taip pat draudžiama šalia Anykščių koplyčios.
Ar rūkaliai Anykščiuose jums kelia problemų? Kaip manote, ar
politikų priimti sprendimai padeda kovoti su rūkymu? Ar rūkalių
tramdymu turėtų užsiimti ir policija?

Kuo mažiau
akių dūmimo...

JUOZAS RATAUTAS, anykštėnas:
- Esu nerūkantis žmogus, todėl
suinteresuotas, kad aplinkui būtų kuo
mažiau dūmų ar akių dūmimo... O
jei rimtai- Anykščių rajono tarybos
sprendimas dėl nerūkymo zonų yra
reikalingas ir priimtas laiku. Rūkaliai
ne tik kenkia sau, bet ir nuodija aplinkinius, o dažnai ir teršia aplinką. Tik
keistokai atrodo, kad jų drausminimo
kontrole užsiima komunalinio ūkio
įmonė. Ką ji gali? Policija- kitas dalykas. Tačiau vien draudimais nieko
nepasieksi. Kur dėtis rūkančiajam?
Namuose- žmona neleidžia, balkone- kaimynai mato, mieste- koks nors
patarėjas stebi... Tad kur patraukti
dūmą? Todėl lygia greta su nerūkymo zonų nustatymu, turi būti išskirtos ir rūkymo vietos. Įstaigose tai
dažniausiai išspręsta vidaus tvarkos
taisyklėmis.
Antra, rūkymas- ne girtavimas ar
narkotikų vartojimas. Jis nėra taip
socialiai ar kriminaliai pavojingas
reiškinys, kad policija eikvotų laiką ir
resursus, gaudydama dūmo mėgėjus.
Didesnę prasmę, man atrodo, turėtų
švietimas, galbūt, cigarečių pardavi-

sprendimas motyvuotų elgtis atsakingiau.

Kodėl kiti turi
kvėpuoti dūmais?

mų ar kainų reguliavimai.

Svarbūs politiniai
sprendimai

LINA PAGALIENĖ, Anykščių
rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro direktorė:
- Pasyvus rūkymas kenkia visiems
nerūkantiems. Gyventojai, kurie kelia problemą dėl rūkančių kaimynų,
elgiasi teisėtai. Rūkantieji turi griežtai laikytis teisės aktų reikalavimų,
kurie nustato draudimą rūkyti tam
tikrose vietose. Rūkantieji turi būti
atsakingi ir gerbiantys nerūkančiųjų
teises. Politikų priimti sprendimai
dėl nerūkymo zonų Anykščių mieste
yra neabejotinai reikalingi. Politiniai
sprendimai yra svarbūs ir efektyvūs
sveikos gyvensenos skatinimui. Pirmiausia, visada esu už prevencines
programas, o ne baudas ir bausmes.
Žinoma, policijos pareigūnai turi teisę skirti baudą, todėl privaloma laikytis įstatymų ir nepažeidinėti jų. Mano
nuomone, labai svarbus gyventojų
sąmoningumas ir bendruomeniškumas. Daugiabučių gyventojai galėtų
susitarti dėl bendrųjų elgesio taisyklių. Geranoriškas bendrai priimtas

MINDAUGAS SARGŪNAS,
Anykščių rajono Tarybos narys,
liberalas:
- Galvoju, žmogus, rūkantis daugiabučių laiptinėse, rodo savo nesąmoningumą. Kodėl nerūkantis žmogus turėtų kvėpuoti rūkalių dūmais?
Nebekalbu apie mažus vaikus. Gavus
žmogaus nusiskundimą, tam skirtos institucijos privalo į tai reaguoti.
Manau, Anykščių miesto centre draudžiamosios zonos rūkyti rūkantiems
žmonėms per daug problemų nesudaro. Jeigu atsiranda noras rūkyti, tikrai
galima truputį paeiti į vietą, kurioje
nedraudžiama tai daryti. Mano nuomone, draudimais ir baudomis kovoti
prieš rūkymą yra pats paprasčiausias,
bet tuo pačiu ir neveiksmingiausias
būdas. Reikia skatinti švietimu ir kitais būdais žmonių sąmoningumą.
Galvoju, kiekvienas sąmoningas
žmogus visada ras vietą kur rūkyti,
nekliudant pašaliniams žmonėms.

Yra dar didesnių
nuodų
DAINIUS ŽIČKUS, anykštėnas:
- Dirbtinis saldiklis aspartamasmirtinas nuodas. Žmogaus organizme jis gamina formaldehidus, o 30
laipsnių temperatūroje virsta metilo
alkoholiu. Didelės dozės aspartamo
sukelia dirglumą ir net agresyvumą.
Kokia mūsų valstybės politika šiuo
klausimu? Jeigu švietimo sistemoje

tokiems klausimams vietos nelieka,
kalėjimai irgi nebloga investicija.
Pats nerūkau, tačiau gerbiu kiekvieno rūkoriaus teisę į savo gyvenimą.
Lygiai taip pat manęs nedomina nusipenėję saldumynų gerbėjai. Jeigu iš
V. Čerčilio lemiamu momentu būtų
atimtas cigaras, pasaulis dabar būtų
kitoks...

Rūkalių niekas
nekontroliuoja

ANGELIJA BALTUŠIENĖ, gydytoja:
- Pas mus daugiabučio namo
laiptinėje niekas nerūko. O kai
rūkė, tai mes juos išvarėme į lauką. Kai žmogus rūko daugiabutyje, bute labai jaučiasi. Ventiliacijos
nesutvarkytos. Mieste esančiose
nerūkymo zonose rūkalių niekas
nekontroliuoja. Kartais aš tik pakontroliuoju. Leidžiu sau žmogų
pavedėti iki užrašo ir pasižiūrėti,
kad čia yra nerūkymo zona. Aš
mandagiai pasakau, kad viską fiksuoja kameros, galit būti nubausti.
O dėl paties rūkymo...Kai žmonėms pradės labiau mušti per kišenes, apmažins patį rūkymą. Labai
gerai, kad niekas nerūko kavinėse.
Pasyvus rūkymas yra dar blogiau
už aktyvų rūkymą.
-ANYKŠTA
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Ir toliau Anykščių rajonas nyksta
2017 metais Anykščių rajone mažėjo gimstamumas, išaugo
mirčių skaičius, dar daugiau rajono gyventojų apsisprendė emigruoti į užsienio šalis.

2017 metais Anykščių rajone mažėjo gimstamumas, išaugo mirčių skaičius - įregistruoti 183 naujagimiai, o su šiuo pasauliu
atsisveikino net 491 Anykščių rajono gyventojas.
(Atkelta iš 1 p.)
Ugniagesiai gaisrą užgesino, iš
namo išnešė dujų balioną. Tačiau, iš
namo liko tik sienos. Kilus gaisrui,
kaimynai nuogąstavo, ar degančiame name neliko sunkiai vaikščiojusi padegėjo žmona. Laimei, moteris
buvo spėjusi išeiti į lauką.
Sudegintas namas priklausė ne
jame gyvenusiai šeimai, o Panevėžio rajone, Raguvoje gyvenančiai
moteriai. Po gaisro, šalia degėsių,
liko ant grandinės pririštas didžiulis šuo. Šalia dičkio trynėsi mažesnis gauruotas jo bičiulis.
Sudegintas namas - senos statybos, 7 metrų pločio, 12 metrų ilgio.
Dalis namo sienų – mūrinės, dalis –
medinės, dengtos moliu. Po gaisro
kambariuose nesimatė nei sudegusių, nei sveikų daiktų ar rakandų.
„Anykštos“ žurnalisto gaisravietėje sutikta priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnė sakė, seniai
mačiusi tokį tuščią namą.

savaitgalio diskusija

Anykščių rajono savivaldybės
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje pernai įregistruoti
183 (2016 m. – 201) kūdikių gimimai. Pasaulį išvydo 92 berniukai ir
91 mergaitė. 139 vaikai gimė Lietuvoje, 44 – užsienio valstybėse. Iš
visų gimusių vaikų, 120 gimė susituokusiems tėvams, 58 pripažinta
tėvystė ir 5 kūdikius įregistravo
vienišos motinos.
2017 metais populiariausi kūdikių vardai: Viltė, Gabija, Kamilė,
Emilija, Luknė, Lėja, Tėja, Eva,
Domas, Nojus, Pijus, Kajus, Dominykas, Ignas, Joris, Jonas. Retesni
vardai: Matėja, Raidas, Areta, Geidas, Havana, Narūnas, Ajus, Natas.
2017 metais Teisės, personalo ir
civilinės metrikacijos skyriuje įregistruoti 193 (2016 m. – 177) san-

tuokos sudarymo įrašai. 104 poros
tuokėsi skyriuje, 87 – bažnyčiose
ir 2 – užsienio valstybėse. 7 santuokas rajono piliečiai sudarė su
užsieniečiais. 2017 metais įregistruoti 39 (2016 m. – 49) santuokos
nutraukimo įrašai. Trumpiausiai –
iki 2 metų – santuokoje gyveno 7
poros, nuo 2 iki 5 metų – 6 ir virš
20 metų – 9 poros.
Anykščių rajone 2017 metais
įregistruota 491 (2016 m. – 472)
mirties įrašų. Mirė 220 vyrų ir 271
moteris. Vyriausias vyras mirė 99
metų, o vyriausia moteris – 102
metų. 8 asmenys mirė užsienio
valstybėse. Iš gyvenimo savo noru
pasitraukė 9 vyrai ir 2 moterys.
Dažniausia mirties priežastis – širdies ir kraujagyslių ligos, antroje
vietoje – vidaus organų vėžys.

Girtas vyras sudegino namą

Pririštas šuo liko budėti gaisravietėje.

Autoriaus nuotr.

Šventa vieta tuščia nebūna...

kaina t.y stebi beleką
3. dalis tampa kokiais nors skaidriais ir veržliais::) ir veržliai tyli
4 metelius”

Artėjant savivaldos rinkimams, Darbo partijos Ukmergės skyrius nusprendė kurti visuomeninį rinkimų komitetą „Mes kartu“
ir su juo eiti į kitąmet vyksiančius savivaldos rinkimus. Skelbiama, kad visuomeninis komitetas „Mes kartu“ įkuriamas nepriklausomai nuo partijos veiklos – ji nėra stabdoma. Teigiama, kad
toks sprendimas priimtas dėl kelių priežasčių.
Viena jų – užsitęsę procesai partijos veikloje. Tuo tarpu iš
Ukmergės kilęs Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio patarėjas
Donaldas Vaičiūnas teigia, kad Darbo partijos Anykščių skyrius
dar „turi parako“, o jis pats sakosi tikintis šios partijos ateitimi
Anykščiuose ir sėkme per artėjančius savivaldos rinkimus. Kaip
manote, ar Darbo partija Anykščiuose dar turi kažkokių perspektyvų? Ar „darbiečius“ išgelbėtų ukmergiškių pavyzdžiu kuriamas visuomeninis rinkimų komitetas? O gal tokie komitetai
– kitų savivaldos rinkimų „arkliukas“?
be šansų: „Nebesvaikit, partija
merdėti pradėjo nuo tada, kuomet
prie jos vairo atėjo Mazuronis, vėliau Pinskuvienė ...“
LLx: „Darbo partija per savivaldos rinkimus bus Trojos „arkliukas“ ir dirbs merui Tubiui. Mero
sąsajos su darbo partija turi seną
gilų palikimą. Tai rodo daug dabartinių ir praeities faktų. Bus sukurti
mažiausiai penki komitetai, kurie
verkiant privalėtų gauti savivaldos rinkimuose septynis mandatus.
Tada meras galėtų tikėtis daugumos rajono Taryboje.“
X – man: „Visuomeninis rinkimų komitetas tikrai gali būti rimtas

2017 metais iš Anykščių rajono
į užsienio šalis gyventi bei dirbti
išvyko 536 gyventojai (2016 m.
– 373). Daugiausiai išvykusiųjų - į
Jungtinę Karalystę (259), Norvegiją (114), Vokietiją (44), Airiją (39),
Danija (21), Ispaniją (12), Nyderlandus (10), Švediją (8). Dažniausiai Anykščių rajoną paliko darbingo amžiaus žmonės – nuo 20 iki 45
metų (apie 69 proc.), mažiau – virš
65 metų (apie 1,2 proc.).
Pernai Anykščių rajone savo
gyvenamąją vietą buvo deklaravę
26588 gyventojai (12667 vyrai ir
13921 moteris). Į gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų apskaitą
prie Anykščių rajono savivaldybės
buvo įtraukti 303 asmenys (197
vyrai ir 106 moterys).
- ANYKŠTA

politinis varžovas per ateinančiuosius Savivaldos rinkimus, tam tik
reikia sudarant jo rinkiminį sąrašą
pakviesti dalyvauti jame stiprias
asmenybes, bent jau pirmąjį sąrašo
penketą padabinti jomis. O jei dar
ir kandidatą į merus tokį ryškesnį
žmogų iškėlus, tai kodėl gi nepabandžius sugauti politinę fortūną.
Tik labai nereikia delsti, iš esmės
naująjį nepartinį politinį darinį
reiktų pradėti kurti jau dabar, arba
artimiausiu laiku, iki Savivaldos
rinkimų kampanijos pradžios neliko ir metų. Antanas Baura greičiausiai nedalyvaus du tūkstančiai
devynioliktųjų metų Savivaldybių
tarybų rinkimuose, Darbo partija
vargu ar pasieks geresnius rezul-

Taigi: „Kol lovys matysis, tol
bus parako. Kai tik lovys iš horizonto pradings, tai išsilakstys į kitus darinius, iš kurių yra galimybė
patekti prie lovio.”
Šaltis: „Už Snieguolę balsuočiau”.
Būkit budrūs: „Rinkite žinomus ir
patikrintus anykštėnus. Atvažiavę iš
kitur matom ką daro... O atviešpatavę
4 metus, teps slides iš Anykščių.”
Jokes: „Ko norėti iš partijos,
kuriai pareikšti įtarimai kaip juridiniam asmeniui? Koks dar parakas,
iš kurios vietos?”
tatus nei beveik prieš trejus metus,
tvarkiečiai, kurie neteko savo lyderio a.a. Vytauto Galvono, vargu ar
pasieks didesnių rezultatų, liberalai po triuškinančios pergalės, jau
daugiau kaip metai - opozicijoje
ir ten jie gali pasilikti dar dviems
kadencijoms. O kaip sako liaudies
išmintis, šventa vieta tuščia nebūna. Tikėtina, kad nemaža dalis
anykštėnų savo balsus labiausiai
gali patikėti konservatoriams ir
socialdemokratams. Ir ko tai nuojauta kužda, kad artėjančių vietos
valdžios rinkimų didžioji intriga
gali būti visuomeninis rinkimų komitetas. Pagyvensim, pamatysim.
Jau darosi įdomu.“

A.L: „Kaip sakoma „lavono nebeprikelsi“.“
,,,,,: „Neteko Savicko, neliko ir
partijos”.
heavy metal: „
graudus siužetas, variantai:
1. partija elegantiškai transformuojasi į visuomeninį stebėtojų
komitetą
2. išsivaikšto: dalis partiečių vis
tiek nori būt stebėtojais bet kokia

Tautietis Pilietis: „O man darbo
partija niekada nebuvo bjauresnė
nei už konservus, nei už liberius!”
darbo partijai: „Prisigėrėte,
pabaliavojote, pasilinksminote visiems būna, suprantama. Bet kokio protelio reikia būt, kad tokias
nuotraukas viešai į feisbuką kelt?
Būnant politikoje tokie dalykai nedaromi, turėtumėte tai suprast.”
-ANYKŠTA

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Kiaulės Piktagalyje nebesmirda, belieka
kaimo pavadinimą pakeisti į Kuniškius

Anykščių seniūnas Eugenijus Pajarskas, pats gimęs
Piktagalyje, sako, kad didžioji dalis kaimo pastatyta
tarybiniais laikais.

Pagrindinė Piktagalio gatvė – kolūkio garbei pavadinta Švyturio
vardu.

Piktagalio parduotuvėje-bare sutiktas skaitytojas mielai
pozavo su „Anykštos“ laikraščiu.
(Atkelta iš 1 p.)
Yra ir parduotuvė, ir
parduotuvė - baras
Užėjęs į vieną iš Piktagalio parduotuvių ir prisistatęs, buvau pakviestas prisėsti. Šalia prekybinės
salės - pardavėjos (ji ir parduotuvės savininkė) „ofisas“. Man užsukus į parduotuvę šeimininkė jau
turėjo vieną viešnią, kiek vėliau
atėjo ir antroji. Moterys nei už ką
nesileido fotografuojamos, tačiau
bendravo mielai. Pasak pašnekovių, kaimas lyg ir susiskirstęs į
dvi dalis - tikrieji vietiniai, kurie
dirba (arba nedirba) Piktagalyje ir
tie, kurie kasdien važinėja į darbą
Anykščiuose. Šitie, važinėjantys,
parduotuvei naudos mažai duoda,
apsiperka jie Anykščiuose ir pas
vietinius prekybininkus užbėga tik
kokios užmirštos nusipirkti prekės. Pardavėja kalbėjo, jog geriausi pirkėjai - pensininkai, deja, jie
linkę anksčiau ar vėliau numirti.
Pasak moters, parduotuvė didelės naudos nedavė ir ankstesniais

metais, o alkoholio prekybos laiko ribojimas dar labiau sumažino
apyvartą ir tuo pačiu pajamas.
Moterys dėstė negirdėjusios,
kad kas Piktagalyje būtų pradėjęs
varyti naminę degtinę, ir dešimtajame dešimtmetyje naminukė šiame kaime nebuvo populiari, tiesa,
pilstuko „taškų“, kol policija ir
valstybinės degtinės kainų politika
jų nesunaikino, buvo ne vienas.
Išėjęs iš parduotuvės klapteliu bibliotekos duris. Užrakinta.
Vėliau, redakcijoje atsiverčiau
internetinį Anykščių bibliotekos
puslapį ir išsiaiškinau, kad į Piktagalio biblioteką norėjau patekti
likus kelioms valandoms iki jos
darbo pradžios - ši įstaiga dirba tik
nuo 15 iki 19 valandos, ir tik darbo
dienomis.
Antroji Piktagalio parduotuvė,
ne šiaip parduotuvė, o parduotuvėbaras. Tokio tipo parduotuvei Aurelijaus Verygos blaivybės politika
negalioja, joje alaus legaliai gauti
gali ir anksti ryte, ir sekmadienio
vakarą. Taigi, aiški priežastis, ko-

dėl pirmajai Piktagalio parduotuvei A.Verygos įstatymas yra ypač
skaudus - norintys atsipagirioti iki
dešimtos ryto eina pas konkurentus.
Už poros žingsnių nuo parduotuvės-baro prekystalio - mediniai
stalai. Už vieno iš jų su alaus buteliais sėdėjo du vyrai. Matyt, vyrai inteligentiški - vienas jų skaitė
„Vakaro žinias“, kitas – „Anykštą“.
„Jūs iš „Anykštos“? Einam pas
mane, parodysiu, kaip gyvena
šeima, auginanti penkis vaikus“
- mano pasitenkinimą „Anykšta“
sustiprino į parduotuvę užėjęs naujas pirkėjas. Artūras Pušečkinas
neslėpė, kad jis dar prieš vidurdienį atėjo išgerti alaus, sakė nėra
jam ko gėdytis, turi darbą, bet tądien jam atostogos. Su pašnekovu
pėsti nužingsniavome iki jo namuko: beveik ideali tvarka ir švara,
namuose sukinėjasi šeimininkė,
o visi vaikai iškeliavę į mokyklą.
Krosnys, o ir pats namukas suklypęs. Vyras aiškino, kad jis įsivedė
vandentiekį, pirko hidroforą, tačiau nenori daugiau investuoti, nes
namelį savivaldybė iš kažko nuomoja ir jo šeimynai leidžia jame
gyventi. A.Pušečkinas pageidavo,
kad valdžia išpirktų namelį iš savininkų ir jo šeimai jį suteiktų kaip
socialinį būstą. „Pats jį nusipirkit,
taip bus dar paprasčiau“. - pasiūliau. Pašnekovo mano idėja nesudomino.
Pirmojoje parduotuvėje moterys
prisiminė kolūkio laikus, „Švyturio“ kolūkio pirmininką Kęstutį
Žygą bei kolūkio architektu dirbusį Kęstutį Indriūną. Pastarojo
prieš tris dešimtmečius projektuoti
Piktagalio mažosios architektūros
elementai stovi iki šiol - prieš kaimą stovi stilizuotas kryžius, pačioje gyvenvietėje - pavėsinė, pašto
dėžučių konstrukcijos. Tiesa, prie
parduotuvės pastatytas simbolinis
Švyturys suiro, tačiau pavėsinė
dabar ne tik graži iš išorės, bet ir
patogi iš vidaus - į ją kažkas atitempė seną lovą.
„Alytnamiai“ yra gerai

Parduotuvėje-bare sutiktas Artūras Pušečkinas pakvietė žurnalistą į namus parodyti, kaip gyvena penkis vaikus auginanti šeima.

„Anykštos“ pakalbintas K. Indriūnas sakė neprisimenąs, kokia
jo oficiali pareigybė buvo „Švyturio“ kolūkyje. „Matyt, kažkaip kitaip, ne architektu buvau įvardintas. Kolūkio pirmininkas K.Žygas
buvo labai pažangus, man leido
projektuoti ir mažąją architektūrą,
ir žaliuosius plotus, ir gyvenamųjų

namų kvartalus. „Švyturio“ kolūkis buvo turtingas, vadinamasis
kolūkis -milijonierius. Pirmininkas norėjo, kad Piktagalys būtų
toks pat gražus, kaip pavyzdinė
pamario gyvenvietė Juknaičiai“. kalbėjo K.Indriūnas.
Architektas darbą „Švyturio“
kolūkyje susiieškojo pats. Jam ir
kitam jaunam kolūkio specialistui,
statybos inžinieriui Raimondui
Namajuškui buvo skirtas „alitukas“. Taip kelis metus viengungiai vyrai kartu ir gyveno. Į kaimo
vakaruškas K.Indriūnas sakė neidavęs, į bendruomenę neįsiliejo.
Jaunieji „Švyturio“ kolūkio specialistai laisvalaikį leisdavo Anykščiuose arba važiuodavo į didesnius
miestus.
K.Indriūnas aiškino, kad Piktagalio, o ir visos Lietuvos kaimų
„alytnamių“ kvartalai – vizualiai
pozityvus dalykas. „Ar geriau, kai
vienas šalia kito dygsta gražūs namai? Vienas gražus - kitas dar gražesnis. Net kai kiekvienas atskiras
statinys atrodo pakankamai padoriai ar net gražiai, kvartalo visuma
dažniausiai būna išdarkyta“. - kalbėjo K.Indriūnas.

ti“.- aiškino E.Pajarskas.
Visai šalia kaimo, buvusioje
„Švyturio“ kolūkio gamybinėje
bazėje veikia UAB „Anykščių
agrocentras“ grūdų elevatoriai bei
Vlado Gindrėno šeimos valdomos
kiaulidės. Nuo kiaulidžių, žinia,
paprastai sklinda ne rožių kvapas.
Kiaulidžių kvapai, seniūno nuomone, turėjo įtakos ir nekilnojamojo turto Piktagalyje kainai. Tiesa, pastaraisiais metais kiaulidžių
smarvė yra mažesnė.
Kiaulidės, grūdų elevatorius ir
keli stambūs ūkininkai Piktagaliui sukuria tiek darbo vietų, kad
kaimas galėtų net plėstis. Tačiau
įmonės ir ūkininkai tarp vietinių
dažnai neberanda tinkamų darbuotojų ir žmonės pas juos į darbą važiuoja iš Anykščių miesto ar kitų
vietovių.
Jau neaišku, kiek metų vyksta
diskusija, ar Piktagalys tikrai yra
Piktagalys ar visgi Kuniškiai. Tarybiniais metais kaimų pavadinimai ir
kaimų ribos keistos neatsižvelgiant
į gyventojų pageidavimus, o paskui
žmonės ėmė piktintis. Dabar visa
centrinė kaimo dalis yra Piktagalys,
tačiau, gyventojams pageidaujant,
jau parengti dokumentai ir didžioji Piktagalio dalis bus pervadinta
Kuniškiais. Tiesa, liks šiek tiek ir
Piktagalio, pravažiavus kaimą, pasukus kairėn į žvyrkelį, prasidės
naujas Piktagalys. Už to posūkio,
regis, tik keli namai...

Būsto kainas numušė
kiaulių kvapai
Anykščių seniūnas Eugenijus
Pajarskas pats gimė Piktagalyje,
kuris dabar priklauso Anykščių
seniūnijai. Seniūnas kalbėjo, kad
tarybiniais metais augant kolūkiui
reikėjo darbo rankų, todėl į kaimą
privažiavo daug naujų kolūkiečių.
Pasak seniūno, senieji piktagaliečiai atsimena, kuris čia vietinis, kuris atvykėlis. Bet, pasak
E.Pajarsko, dabar jau nebegalima
įvertinti ar suskirstyti, jog iš Piktagalio kilęs žmogus būtinai yra
tvarkingas, o atvykėlis - būtinai
„pijokas“.
„Piktagalys, kaip ten bebūtų,
priemiestinė gyvenvietė. Namus
ten įsigijo ir anykštėnai. Kai kurie
namai ir po kelis kartus parduo-

Piktagaliečiai mėgsta gyventi patogiai.
Autoriaus nuotr.
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Ligoninė. Kam senai panelei
nauja suknelė?

Leonas ALESIONKA
(Pradžia - “Anykštoje” Nr.3, 2018
01 06)
Naujoji Anykščių rajono ligoninė iki man tampant Seimo nariu jau
buvo suprojektuota ir pradėta statyti.
Tokių sveikatos apsaugos sistemoje
statomų arba rekonstruojamų objektų anuomet buvo dešimt. Pasikvietė
mane ministras pirmininkas Bronislovas Lubys pokalbiui. Kalbamės apie
Seimui teikiamą Valstybės biudžeto
projektą ir apie tas dešimt statybų.
Tokios apimties biudžetas nepaveš.
Tam lėšų neatsiras. Abu suprantame,
kad turime arba stabdyti visas dešimt
statybų, objektus užkonservuoti, tegu
palaukia geresnių laikų, arba palikti svarbiausias dvi. Gal tris. Kitose
darbus nutraukiame. Anykščiai buvo
pateikę nuotraukas, įrodančias, kad jų
stacionaruose drėgsta sienos, ant jų ir
palubėse, vaikų ir chirurginiame skyriuose, auga juodi pelėsiai, galintys
sukelti vėžį, plaučių ligas. Tokiomis
sąlygomis dirbti ligoninė nebegalinti.
Jau vien teiginys, kad vaikų skyrius
yra buvusiose klebonijos arklidėse, reiškė daug. To pokalbio metu
(B.Lubys premjeru buvo trumpai),
o vėliau ir kalbantis su premjeru
A.Šleževičiumi, ne kartą svarstyta
idėja visai Anykščiuose atsisakyti
ligoninės, nes dar veikė ligoninės
Kavarske ir Troškūnuose, jas galima
buvo laikinai naudoti. Utena, Ukmergė, Panevėžys turi pakankamai ligonių lovų ir be problemų galėtų
tenkinti Anykščių poreikius. Vien iki
Panevėžio tik 63 km atstumas. O juk
nuo Traupio, Troškūnų, Raguvėlės,
Surdegio, Viešintų dar arčiau. Keliai
geri, asfaltas. O Svėdasai, Debeikiai,
Skiemonys link Utenos? O Kavarskas, Kurkliai, Svirnai link Ukmergės?
Juokingi atstumai. Pamenate – Vokietijoje ligoninės kas 100 kilometrų?
Šiandieną galiu pasakyti, kad Anykščiuose pradėta statyti ligoninė galėjo
ne tik likti užkonservuota geresniems
laikams, bet ir iš vis nebestatyta. Juk
vienur tik blokai buvo į pamatus sudėti, o kitur tik sienos nemažai pamūrytos. Tik tiek. Ir kai atrodė, kad
iki šito valingo sprendimo ranka pasiekti, atsirado „pilkieji kardinolai“,
kurie atėjo, padėjo planus ant mano
stalo ir prabilo apie tai, kas bus, jeigu
Ignalinos AE įvyktų tas pats, kas įvyko Černobylio atominėje elektrinėje.
Kad tektų evakuoti Vilnių ir ne tik.
Kad mes, valstybė, turime būti paruošę atsarginius variantus, į kur ir kaip
evakuoti Santariškių klinikas, teikti
pagalbą branduolinės avarijos atveju.
Girdi, vyraujantys vėjai, Anykščiai
išliktų saugia zona ir todėl ten numatoma ligoninės statyba turi tapti Santariškių dubleriu branduolinės avarijos atveju. Taip buvę nuspręsta, o čia
jie išgirdę, kad neva aš kažką noriu
keisti, stabdyti. Aš? Nei išmanau aš tų
„branduolinių strategijų“, nei Anykščius skriausti noriu. Kliūtimi nebūsiu,
statom! Pradėtas statybas sustabdėme
kitur. Tuo metu niekam į galvą neatėjo mintis, kad mes savo rankomis, ES
spaudžiami, uždarysime saugiai vei-

kusią savo atominę elektrinę, nors ji
dar galėjo dirbti beveik 70 metų, kad
sugriausime visą atominę energetiką, nes kitaip mūsų į ES nepriims...
Kaip greitai gyvenime kartais ima ir
pasikeičia strategijos, taktikos, net didžiausi planai!
Naujosios Anykščių ligoninės atidarymo šventėje pasakiau:
„Gražios sienos, bet pačios negydys!“. Niekada nebuvau nutolęs
nuo Anykščių rajono problemų.
Ne aklas, ne kurčias ir dabar esu.
Kai 2013 metais Anykščių rajono
laikraštis „Anykšta“ parašė apie iš
tiesų sukrečiantį įvykį, kad ligoninėje mirė gyvas pūvantis žmogus,
pasipylė tokie anoniminiai, medikus ir Skiemonių seniūną dergiantys komentarai, kad net koktu
buvo skaityti. Kuo dėti medikai?
Kuo dėta ta „Laisva Lietuva“?
Tada nebeiškenčiau, įsikišau ir
2013 m. balandžio 16 d. straipsnyje „Gyvieji lavonai“ užstojau
medikus, papasakojau iš savo
praktikos apie panašius ligonius,
kuriuos teko man gydyti dar anais,
TSRS laikais. Laikai, valstybės,
politikos... Kaip viskas keičiasi!
Krizės tai kyla, tai leidžiasi. Tik
žmonės kaip buvo taip ir tebėra:
visokie. Neslėpsiu, jūsų prašomas
neatsisakydavau priimti ligonius,
pakonsultuoti, pasiūlyti gydymą.
Tai iš jūsų, anykštėnai, aš išgirsdavau tokių pasakojimų apie anykštietiškus diagnostikos ir gydymo
„šedevrus”, kad amo netekdavau.
Supratau, kad jei žmonės taip nepasitiki kai kuriais savo medikais,
gero nesitikėk!
Pakalbėkime apie tai, kas atsitiko,
kad seno sukirpimo ir mąstymo „panelė“, nors ir aprengta nauja baline
„suknele“, atsidūrė tarp tų Lietuvos
savivaldybių ligoninių, kurių vengia, kuriose gydytis savi gyventojai
nenori. Kodėl? Atidėkime į šalį emocijas ir prabilkime faktų kalba. Štai
Anykščių ligoninėje 2017 m. kovo
mėn. duomenimis dirbo 70 gydytojų
specialistų, 36 iš jų buvo atvykstantys iš kitur pauždarbiauti. Net 18 iš
jų – pensinio amžiaus. Viena 80-metė
gydytoja ginekologė važinėja iš Kauno į Anykščius ir dirba 0,25 (kartais
0,5) etato budėjimais. Iš viso yra 2
etatai budintiems akušeriams ginekologams. Man ne aštuoniasdešimt, bet
pamiegoti naktį irgi norisi. Visgi ne
studentiška jaunystė jau… Pasipiktinę anykštėnai, manydami, kad aš dar
tebesu Vyriausybės atstovas (pavardžių nerašysiu) mane informavo, kad
būtent ta aštuoniasdešimtmetė „babunia“ (pavardės gal aš irgi nerašysiu)
gimdyvei, turėjusiai gimdyti naktį,
jos budėjimo metu, prikišo į makštį
žvakučių ir davė kitokių vaistų, kad
sulaikytų gimdymą iki ryto. Kad jai
nereikėtų to gimdymo naktį priiminėti, kad galėtų pamiegoti. Ir sulaikė!
Negaliu patikėti, kad tokia niekšybė
galėjo būti padaryta! Negi tikrai? O
juk kalbos apie tokį gydytojų lygį
Anykščių ligoninėje tarp gimdyvių
sklinda greitai. Kas per blatas ir kas
per poreikis priiminėti aštuoniasdešimtmetę tokiam „naktinio pamiegojimo“ darbui? Giminė? Noras įsiteikti
kam nors iš „aukščiau“? Netvirtinu,
bet neatmetu ir tokių variantų. Arba
dar faktų: Kompiuterines tomogramas aprašo gyd. radiologas (medicinos mokslų daktaras) antradienį
ir penktadienį nuo 8 iki 22 val., kitu

laiku patys įsivertina tyrimą skyrę
gydytojai. O tie „skyrę gydytojai“
išmano? Moka įvertinti ir aprašyti?
Jei moka, tai kam tada reikia to medicinos mokslų daktaro? Kad įvertintų
ir aprašytų tai, ką jau įvertino išmanantys gydytojai? O gal čia vėl būdas
pamėtėti uždarbiuką reikalingam savam...? Jei taip, tai su „otkatu“ ar be?
Yra apie ką pamąstyti.
Odos ligų gydytojas (dermatovenerologas) atvyksta 2 kartus savaitėje, dirba nuo 7.30 iki 11 val. Ir viskas.
O tai kas tada Vaikų ligų skyriuje
odos ligas gydo? Ne tas atvažiuojantis specialistas? Kiek žinau, jis dar
uždarbiauja Kupiškyje ir Utenoje.
Aš savo vaiką vežčiau gydyti ten,
kur jį, stacionare gydomą, vizituotų
ir prižiūrėtų specialistas kas dieną.
O kaip darytumei tu, skaitytojau, jei
tavo vaikas sirgtų?
Nuostolingai dirbančiam akušeriniam padaliniui išlaikyti lėšos iš
savivaldybės biudžeto eurais skiriamos tokios: 2010 m. nuo balandžio
1 d. – 60 750; 2011 m. – 123 000;
2012 m. – 87 000; 2013 m. – 81 000;
2014 m. – 68 000; 2015 m. – 66 000;
2016 m. – 65 000; 2017 m. – 50 000.
Viso šitaip, per 7 metus, pagraudinus
merus ir savivaldybės tarybos politikus, kurie sugraudinti vyr.gydytojo
„ašaromis“ ir pasitikėdami jo pažadais, kad padėtis tuoj tuoj pagerės,
skyrė 600 750 eurų! Iš kur toks „gerumas“? Ar iki mero K.Tubio buvę
jo pirmtakai bent jau pareikalavo iš
vyr.gydytojo ataskaitos kaip, kokiais
tikslais panaudoti pinigai ir koks
šitų „investicijų“ efektyvumo rezultatas? Bijau, kad nepareikalavo.
O iš kokios gi balos toks ligoninės
steigėjo, Anykščių rajono savivaldybės tarybos narių, neatsakingumas?
Populizmas prieš rinkėjus užtemdė
akis? Ach, kokie gi mes geručiai, a?
Tipo ligonius labai mylime... Juk ne
iš mūsų kišenės. Šitaip lepinama ligoninė įklimpo į nuostolius! Manau,
kad šitais faktais specialioms tarnyboms susidomėti pats laikas.
Nuo š. m. liepos 1 d., skyrus papildomą finansavimą už atliktas
paslaugas, turėjo didėti gydytojų ir
slaugytojų pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis. Kadangi
Anykščių rajono savivaldybės ligoninės darbuotojų atlyginimai nebuvo
padidinti dėl neigiamo finansinio rezultato, vyko ne vienas pasitarimas
išsiaiškinti, kokios gi priežastys lemia tokią situaciją ir kokių priemonių reikia imtis. Dar 2017 m. lapkričio 8 d. savivaldybės meras Kęstutis
Tubis inicijavo pasitarimą dėl VšĮ
Anykščių rajono savivaldybės ligoninės finansinių problemų. Kadangi
pagrindinę ligoninės gaunamų pajamų dalį sudaro lėšos iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo, pasitarime dalyvavo Panevėžio teritorinės
ligonių kasos direktorius Jonas Narbutas ir jo pavaduotoja Alma Čiplienė, kurie pateikė savo pastebėjimus.
Pažįstu šiuos žmones. Tai patyrę,
aukšto lygio profesionalai. A. Čiplienė informavo, kad „per 9 mėn.
ligoninė nepanaudojo 234,648 tūkst.
Eur, tai sudaro 99,750 tūkst. Eur stacionarinėms paslaugoms, nesuteikta
gydytojų specialistų konsultacijų
už 43,654 tūkst. Eur, gydytojų specialistų išplėstinių konsultacijų už
24,399 tūkst. Eur, dienos stacionaro
paslaugų už 4,148 tūkst. Eur, dienos
chirurgijos už 8 tūkst. Eur, ambula-

torinės chirurgijos už 111 Eur. Jei
ligoninė būtų visas paslaugas suteikusi, neigiamo finansinio nuostolio
nebūtų buvę.“
„Neramina tai, kad 54,587 tūkst.
nepanaudota lėšų už slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, 68
tūkst. Eur už konsultacijas. Lėšos
nepanaudotos, nes daug anykštėnų
vyksta konsultacijų į Ukmergės,
Utenos ir Panevėžio ligonines. Į
VšĮ Ukmergės ligoninę per 9 mėn.
anykštėnai vyko dermatovenerologo
(odos ir veneros ligų) konsultacijų –
178 kartus, kardiologo – 330 kartų,
neurologo – 186 kartus, oftalmologo
(akių) – 200 kartų, į VŠĮ Respublikinė Panevėžio ligoninę vyko dermatovenerologo konsultacijų 42 kartus, kardiologo 83 kartus, neurologo
125 kartus, oftalmologo – 200 kartų.
Ligoninės finansinis rezultatas per 9
mėn. yra neigiamas - 241,122 tūkst.
Eur.“
Panevėžio teritorinės ligonių kasos atstovų pastebėjimai buvo tokie:
„J.Narbutas informavo, kad per 9
mėn. stacionare gydyta 2420 pacientų. Panaudota 1 mln. 350 tūkst.
898 eurų. Suaugusiųjų terapija sudaro 83,7 proc. atvejų, panaudota
75,4 proc. lėšų, t.y. 947 661 eurų.
Chirurgija sudaro 13.7 proc. atvejų, panaudota 20,6 proc. lėšų - 260
tūkst. eurų. Vaikų skyrius sudaro
14 proc. atvejų, panaudota 7 proc.
lėšų - 94 tūkst. Įstaiga gali išanalizuoti, ar tai rentabilios paslaugos.
Vaikų ligų skyrius yra nuostolingas.
Sunkesniais atvejais vežama į kitas
ligonines. Chirurgijos paslaugos taip
pat nėra rentabilios. Pagal normą
turi būti 400 didžiųjų operacijų, šiuo
metu atlikta 310.“
„Per 9 mėn. buvo tik 39 gimdymai. Akušerijos-ginekologijos skyrių jau nuo 2010 metų išlaiko savivaldybė, ligonių kasa už akušerijos
paslaugas nemoka, kiek neužtenka
savivaldybės lėšų, koofinansuojama
iš kitų paslaugų. Akušerijos paslaugos Anykščių ligoninėje brangiausios Lietuvoje. Anykščiuose gimdymas kainuoja 812 eurų, ligonių
kasa moka apie 200 eurų. Gal jau
reikia keisti struktūrą? Vaikų ligų
skyriuje vidutiniškai gydyta po 1,5
vaiko į dieną (!!!). Apie atlyginimų
pakėlimą negali būti kalbama, kol
struktūra nepakeista. Rajono savivaldybė 2017 m. ligoninės akušerinio padalinio išlaikymui skyrė 50
tūkst. eurų bei dar 10,86 tūkst. eurų
skyrė projektams. Ligoninės 2018
m. poreikis iš rajono biudžeto iš viso
207,915 tūkst. (102,415 tūkst. akušerinio skyriaus išlaikymui, 90,200
tūkst. vaikų skyriaus išlaikymui,
15,300 tūkst.– kompiuterinei įrangai
įsigyti). Sveikatos projektams 2017
m. ligoninė prašė skirti 100 tūkst.
eurų, buvo skirta 10,86 tūkst. eurų.“
Lyg gegužiukas kielės lizde... Duok
slieką, mažai, dar duok!
Nėra ligonių – nėra ir uždarbio.
Ko gero atsakymą, kodėl tiek ligonių aplenkia Anykščius, kodėl šitiek
išvažiuoja konsultuotis į kitas ligonines ir aš žinau, nes yra atsitikimų,
kuriuos savo akimis mačiau, teko
įsikišti, pagelbėti net pajungiant
Panevėžio Respublikinės ligoninės
ir Kauno klinikų specialistus. Būta
ir mirčių. Bet apie tai visgi ryšiuosi
papasakoti kitame straipsnyje.
(Bus daugiau)

specialistas pataria

Be įkandimo
nebūna
pasiutimo
Anykščių valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos viršininkas Dainius ŽIOGELIS teigia, kad prieš 10-12 metų per
metus būdavo registruojama
apie 50-80 pasiutlige sergančių
gyvūnų – lapių, usūrinių šunų,
kačių, šunų, pasiutlige užsikrėtę buvo net arklys ir karvė.

- Pirmiausiai reikia pasakyti, kad
pasiutligė yra mirtina liga. Trečiojo pasaulio šalyse ir dabar nuo jos
kasmet miršta apie 10 tūkst.žmonių. Tai pakankamai lėtai plintanti
liga, sakoma, kad per dieną pasiutligės virusas „nueina“ apie 0,5
cm. Tad, jeigu žmogui buvo įkąsta
į koją, kol virusas pasieks galvos
smegenis, praeis ne tiek ir mažai
laiko.
Kaip jau minėjau, apie 2006
–uosius metus pasiutusių gyvūnų
būdavo registruojama tikrai nemažai. Tuo metu ir buvo pradėta oralinė vakcinacija, kada iš skraidančių
lėktuvėlių laukiniams gyvūnams
buvo mėtomi jaukai su pasiutligės vakcina. Tokia praktika tęsėsi
gal apie 7 metus ir pranešimų apie
pasiutusius gyvūnus mes jau neberegistruojame. Tiesa, pasiutligės
atvejai dar yra pastebimi pasienio
zonose su Baltarusija, Kaliningrado sritimi. Europos Komisija (EK)
skiria lėšų, kad oralinė vakcinacija
šiose zonose vyktų ir toliau.
Savo darbo praktikoje esu matęs
vieną žmogų, užsikrėtusį pasiutlige, bet jis šį užkratą parsivežė ar iš
Afrikos, ar iš Azijos šalių...
Jeigu įkando „nepažystamas“
šuo ar katė, žmogus gali kreiptis
į gydytojus, kurie nuspręs, reikia
skiepyti nuo pasiutligės, ar ne.
Žmogui yra skiriami 5 skiepai.
Tačiau, jeigu matote, kad įkandęs
šuo ar katė ir toliau sveikas laksto,
reiškia, pasiutligės jis jums neperdavė. Sergantis gyvūnas paprastai
per savaitę nugaišta.
Nors, kaip minėjau, mūsų šalyje
pasiutligė jau kelis metus nebefiksuojama, šunų bei kačių šeimininkus vis tiek raginčiau savo augintinius paskiepyti reikiamais skiepais.
Bet pirmiausia juos reikėtų „sučipuoti“ – tik tai jau kita tema...
Beje, pasiutligė – išskirtinai per
seiles platinama liga ir ją platina tik
žinduoliai. Esu girdėjęs „pasakų“,
kad pasiutlige gali užkrėsti ir gyvatė... Tikrai taip nėra, nei gyvatės,
nei driežai, nei varlės pasiutligės
neplatina.
-ANYKŠTA
Jeigu turite klausimų, kuriuos
norite adresuoti specialistui, siųskite el.paštu daiva.g@anyksta.
lt arba skambinkite tel. (8-673)
11320.

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
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Automobiliai
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys. Atsiskaito vietoje. Išrašo
reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414,
(8-663) 58871.
Įmonė - automobilius, autobusus, visureigius. Atsiskaito iš
karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Važiuojančius,
nevažiuojančius automobilius, mikroautobusus, visureigius.
Tel. (8-629) 10247.

parduoda
Kuras
Malkas - beržines, alksnines. 3
metrų ilgio rąsteliais. Po 30 metrų
veža su miškavežiu. Brangiai perka mišką.
Tel. (8-619) 67120.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas, trimetrėmis.
Tel. (8-630) 57490.

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
Egidijus ir Sandra - įvairius
veršelius. Sąžiningai sveria.
Moka PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
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.
Kita
Automobilius, kombainus, metalo laužą.
Tel. (8-633) 60143.

Darbinį 8 metų arklį.
Tel. (8-602) 62280.
Gyvulių skerdykloje,
Paežerio I k., Panevėžio r.
Kiaulių subproduktų rinkinys
TIK 4 Eur !!! Perkant 10 rinkinių - 1 rinkinys dovanų!
Pažandės tik 1 Eur!
Kiaulių skerdenų puselės 2,30 Eur/kg.
Tel. (8-656) 80339
(nuo 8 iki 17 val.)

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

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

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

Dainiaus firma

SUPERKA VERŠELIUS
auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

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

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

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

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

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Gamina ir montuoja indėklus,
pristatomus kaminus. Valo kaminus. Naudoja 0,5 - 0,8 mm nerūdijančio plieno skardą.
Tel. (8-656) 24531.

Anykščių rajono savivaldybė skelbia
Anykščių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto projektą.
Nuo sausio 23 d. jį galite rasti internetiniame tinklalapyje www.
anyksciai.lt. Gyventojai ar juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus gali pateikti iki 2018 m. sausio 30 d. elektroniniu paštu:
danuta.gruzinskiene@anyksciai.lt arba tel. (8 381) 5 80 86.
2018 m. vasario 8 d. 10 val. šaukiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 37-asis posėdis.
Tarybos posėdis vyks Anykščių rajono savivaldybės salėje. Jungtinis
komitetų posėdis vyks 2018 m. vasario 6 d. 10 val. (antradienį).

Kaminų remontas, mūrijimas,
skardinimas. Kaminų įdėklai,
pristatomi kaminai. Skarda 0,6
-0,8 mm storio. Stogų dengimas.
Patirtis 20 m.
Tel. (8-612) 36705.

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, įvairius pašarinius miltus,
sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343,
(8-680) 96778.

Įmonei Panevėžyje reikalingi gyvulių skerdikai, mėsos išpjaustytojas, vairuotojas - ekspeditorius.
Tel. (8-656) 49074.

karves, bulius, telyčias.

Kviečius, miežius, kvietrugius.
Atsiskaito vietoje, išsiveža.
Tel. (8 687) 58119.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles ir subproduktų rinkinius. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994.

UAB “Diksta” nuolatiniam darbui
reikalingos (-i) siuvėjos (-ai) ir lygintoja (-as).
Tel.: (8-381) 52364,
(8-381) 51457.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

Gyvuliai

Kita

siūlo darbą
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UAB “CESTA” firminėje mėsos gaminių parduotuvėje
Vilniaus g. 1, Anykščiuose
reikalingas (-a) pardavėjas
(-a) - kasininkas (-ė). Darbas
slenkančiu grafiku: 4 darbo
dienos ir 4 poilsio dienos.
Darbo patirtis prekybos srityje - pageidautina.
Kreiptis telefonu
(8-620) 42754.

gimė

Atnaujiname minkštus baldus:
sofas, lovas, čiužinius, kėdes,
kampus. Keičiame spyruokles,
gobeleną, eko odą. Gaminame
čiužinius. Pasiimame baldus.
Tel. (8-610) 10341.
atnaujinkbaldus@gmail.com

pro memoria
Kavarsko seniūnijoje
Elena Zofija AGLINSKIENĖ,
gimusi 1927 m., mirė 01 21

Airidė VLADIMIROVAITĖ, gimusi 01 14
Luka SAKALAUSKAITĖ, gimusi 01 09

Tele Loto Žaidimas nr. 1137 Žaidimo data: 2018-01-21
Skaičiai: 71 27 53 58 15 60 01 67 75 51 52 50 54 55 36 46 57 56 38 68 19 16 48 59 32 29 66 70 73 33 72 65
21 09 41 20 35 37 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 47 69 03 43 25 31 08 24 49 14 74 30 18 02 (visa lentelė)
Papildomi prizai: Prizas 0456153, 1000 Eur 0318894, 1000 Eur 0192872, 1000 Eur 0261530, 1000 Eur
0595069, 1000 Eur 0452359, 1000 Eur 0052583, 1000 Eur 0564282, 1000 Eur 0393317, 10000 Eur 02**521,
200 Eur 03**548, 200 Eur 00**471, 200 Eur 05**464, 200 Eur 01**993, 200 Eur 04**764, 200 Eur 00**410, 200
Eur 04**209, 200 Eur 0204527, 2000 Eur 0003101, 2000 Eur 0248851, 2000 Eur 0136547, 2000 Eur 0283990,
2000 Eur 0471415, 2000 Eur 0336555, 2000 Eur 0409025, 2000 Eur 0570558, 2000 Eur 0614876, 2000 Eur
0116561, 2000 Eur 0374235, 2000 Eur 029*776, 300 Eur 047*022, 300 Eur 048*858, 300 Eur 039*373, 300 Eur
0486148, 3000 Eur 0445844, 3000 Eur 030*060, 500 Eur 032*866, 500 Eur 015*624, 500 Eur 023*173, 500
Eur 0059908, 5000 Eur 0315416, 5000 Eur 0388220, Automobilis “VW Golf” 019*694, Pakvietimas į TV studiją
062*590, Pakvietimas į TV studiją 002*617, Pakvietimas į TV studiją 048*235, Pakvietimas į TV studiją

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Gailigedas, Gunda, Raimundas, Armandas.
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MOZAIKA

sausio 24 d.
Pranciškus, Vilgaudas, Gaivilė, Artūras, Felicija.
sausio 25 d.
Viltenis, Žiedė, Povilas, Paulius.
sausio 26 d.
Timotiejus, Titas, Rimantas, Eigilė, Justas, Paulė ,Rimas.

mėnulis
sausio 23-26d. priešpilnis.

anekdotas
Ateina klientas pas laikrodininką.
Laikrodininkas paima kliento laikrodį, atidaro, o iš jo iškrenta nudvėsęs
tarakonas. Meistras ir sako:
– Aaa, dabar suprantu, kodėl jūsų
laikrodis neina. Mašinistas numirė.
***
– Aš tiek daug skaičiau apie rūkymo ir gėrimo blogą poveikį ir žalą,
tad nuo rytojaus mesiu.
– O ką, rūkymą ar gėrimą?
– Skaitymą!
***
Saulutės atokaitoje sėdi trys senutės ir plepa. Eina pro šalį diedukas.
– Ė, Antanai, lažinamės, kad mes
tiksliai atspėsim kiek tau metų.
– Oi, senos vištos, niekada gyvenime neatspėsit!
– Paprasta! Tu tik kelnes nusimauk
ir trusikus.
– Ar durnos!? O tai čia kam?
– Kad tiksliau atspėtume.
Patrepsėjo diedukas, patrepsėjo,
bet smalsumas nugalėjo. Nusimovė.
Bobulės paprašė pasisukti į vieną
pusę, į kitą, pašokinėti. Pasitarusios
pareiškė:
– Tau 83 metai ir dvi dienos.
– Tiksliai! O pagal ką čia nustatėt?
Seniukės pradėjo žvengt pasikratydamos:
– Eik tu, skleroznyke! Taigi užvakar tavo gimtadienį kartu šventėm.
***
Pamokos tema: „Žaidimai lavinantys loginį mastymą“. Mokytoja
klausia:
– Kas įvyks, jeigu didžiulės masės
meteoritas kirs Žemės atmosferą?
Petriukas:
– Benzinas pabrangs, tamsta mokytoja!
– Kaip tai?..
– Mano tėvas visada sako, jeigu tik
kur įvyksta kokia nesamonė, Lietuvoje iš karto pabrangsta benzinas.

oras

Aktyviausią Filipinų ugnikalnį
sudrebino smarkus sprogimas
Aktyviausio Filipinų ugnikalnio
krateryje pirmadienį driokstelėjo
galingas sprogimas, pakėlęs į orą
milžinišką pilką vulkaninių bombų, pelenų ir garų stulpą.
Tarnybos padidino pavojaus
lygį iki ketvirtojo laipsnio pagal
penkiabalę skalę – tai reiškia, kad
sprogstamasis išsiveržimas gali
įvykti artimiausiomis valandomis
arba dienomis. „Majonas gruma
jau ilgiau nei savaitę, o per šį laiką
iš kalno apylinkių evakavosi daugiau kaip 27 tūkst. kaimų gyventojų. Beveik tobulo kūgio pavidalo 2
460 metrų aukščio Majonas, net ir
ramybės laikotarpiais pritraukiantis tūkstančius turistų, yra netoli
200 tūkst. gyventojų turinčio Legaspio miesto.
Filipinai priklauso Ramiojo
vandenyno „ugnies žiedui“, pasižyminčiam dideliu vulkaniniu ir
seisminiu aktyvumu. Šalyje yra 22
veikiantys ugnikalniai.
Galingiausias pastarųjų dešim-

sprintas

Krepšinis I. RKL B divizione
rungtyniaujantis Anykščių „KKSCElmis“ penktadienį namuose 58-73
nusileido Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“. Gaudvinas Šniaukštas
pelnė 16, Žygimantas Žiukas - 12
taškų. Anykščių „KKSC-Elmis“
RKL B diviziono B pogrupyje tarp
12 komandų užima 11-ąją vietą (2
pergalės, 12 pralaimėjimų).
Krepšinis II. Savaitgalį rajono
krepšinio pirmenybėse sužaistos
VI turo rungtynės: „Švietimas“
–„KKSC“ 77 – 51, „Taifūnas“ –
„Svėdasai“ 77 – 88, „Patriotai“
– „Cosmos“ 54 – 74, „E.Statyba“
– „Troškūnai“ 60 – 75, „Traupis“
– „Kavarskas“ 57-78. Pirmauja
visas 6 rungtynes laimėję „Svėdasai“, „Cosmos“ sąskaitoje - 5 per-

horoskopas
-8

-10

AVINAS. Pasisaugokite abejotinų pagundų tiek meilėje, tiek verslo,
finansų srityje. Jūsų planams stigs
racionalaus pagrindo, būsite linkę
gerokai tirštinti spalvas. Nieko nedarykite paskubomis, nepasiduokite
spaudimui.
JAUTIS. Galite tikėtis įdomių
pasiūlymų, arba patys juos teikti, tik
vargu ar jie bus įgyvendinami. Derėtų būti atsargiems, nes galite susidurti su sukčiais. Ypač rizikinga veltis
į avantiūras, siūlomas užsieniečių,
anoniminių asmenų internete ir pan.
DVYNIAI. Būsite nusiteikę
griebtis rimtų darbų. Verčiau neprovokuokite nereikalingų barnių
su kolegomis, aplinkiniais. Lengvai

tmečių išsiveržimas Filipinuose
įvyko 1991-aisiais – tąsyk nubudęs
Pinatubo ugnikalnis, esantis maždaug už 100 km į pietvakarius nuo
Manilos, pražudė daugiau kaip 800
žmonių.
Indijos kariai gesino degantį
itin užterštą ežerą
Tūkstančiai Indijos karių šalies
pietuose esančiame Bangaloro
mieste daug valandų gesino didžiulį gaisrą itin užterštame ežere,
šeštadienį pranešė armija.
Gesinti gaisro, kuris kėlė pavojų kariškių teritorijai, penktadienį
buvo iškviesta beveik 5 tūkst. karių, nurodoma armijos pranešime.
Iš Belanduro ežero, kuriame susikaupusios kanalizacijos ir cheminės nuotekos, statybinės atliekos,
kilo didžiuliai dūmų stulpai.
Pernai gegužės mėnesį buvo užsidegęs kito Bangaloro – vieno iš
pagrindinių Indijos informacinių
technologijų centrų – ežeras. Gaisras kilo padegus į ežerą suverstas
šiukšles.
galės. „Švietimas“, „Troškūnai“ ir
„Taifūnas“ turi po 4, „KKSC“ ir
„Kavarskas“ - po 3, „Patriotai“ - 1,
„Traupis“ ir „E.Statyba“ - pergalių
nėra iškovoję.
Krepšinis III. Utenos regiono
krepšinio veteranų (45+) pirmenybėse anykštėnai 79-49 sutriuškino
Utenos „Amber Forest“ komandą.
Nerijus Vildžius įmetė 16, Silvijus
Živatkauskas - 11, Arvydas Krikščiūnas - 10 taškų. Daugelis Anykščių komandos žaidėjų yra gerokai
vyresni nei 45-erių metų ir galėtų rungtyniauti net dešimtmečiu
vyresnių veteranų pirmenybėse.
Kitas rungtynes anykštėnai žais ateinantį trečiadienį. Varžovai - Rokiškio veteranai. Rungtynės vyks
A.Baranausko pagrindinės mokyklos sporto salėje. Jų pradžia - 18
galite įsigyti naujų priešų, o jų jums
dabar tikrai nereikia.
VĖŽYS. Teks įtemptai darbuotis,
nes spaus prisiimti įsipareigojimai,
terminai. Iš pat ryto imkitės rimtų
darbų, jeigu jie skubūs, nes popiet
bus dar sunkiau susikaupti, dar labiau grės klaidingi žingsniai bei
sprendimai.
LIŪTAS. Kils minčių, idėjų, susijusių su karjera, finansiniu įsitvirtinimu, kelione, partneryste, sava ar
vaikų ateitimi. Galbūt gausite informaciją, dėl kurios apims nerimas.
MERGELĖ. Ekonomiškiau ir
apdairiau tvarkykite savo biudžetą, planuokite pirkinius. Šiuo metu
negalite sau leisti persitempti, lengva ranka švaistyti pinigų. Jų gali
prireikti, iškilus netikėtoms proble-

Indonezijoje už draudžiamą
prekybą alkoholiu viešai
nuplaktas vienas krikščionis
Indonezijoje penktadienį minios
suaugusiųjų ir vaikų akivaizdoje
buvo nuplaktas krikščionis, prekiavęs alkoholiu konservatyvioje Ačeho provincijoje ir taip pažeidęs musulmonišką svaigiuosius gėrimus
draudžiantį įstatymą. Jono Simbolono veidą buvo iškreipęs skausmas, kol kaukėtas pareigūnas plakė
jį rotango lazda ant specialiai prie
mečetės pastatytos pakylos provincijos sostinėje Banda Ačehe.
„Simbolonas yra krikščionis,
tačiau jis nusprendė pasirinkti
šariatą“, – sakė vyriausiasis prokuroras Erwinas Desmanas (Ervinas Desmanas) ir pridūrė, kad
šis vyras galėjo pasirinkti plakimą ir išvengtų ilgos baudžiamojo
teismo procedūros. Jis yra trečias
viešai nuplaktas ne musulmonas
nuo tada, kai 2001 metais Sumatros saloje esančiam Ačehui buvo
suteikta teisė įsivesti šariatą. Jis
buvo vienas iš 10 žmonių – aštuonių vyrų ir dviejų moterų, kurie
buvo nuplakti už įvairius nusikaltimus, tarp jų ir sąvadavimą, prostituciją ir azartinius lošimus.
Viena nesusituokusi pora gavo
po 20 kirčių už tai, kad nesilaikė
deramo atstumo – per daug didelis
fizinis artumas yra laikomas įžan-

ga į nesantuokinius lytinius santykius. Spalį dėl nelegalios prekybos
suimtam J. Simbolonui buvo skirta
36 kirčių bausmė.
Vyčio skulptūra stovės
prie Kauno pilies
Vyčio skulptūra bus pastatyta
prie Kauno pilies – šią vietą pasirinko beveik du trečdaliai balsavusiųjų, pranešė Kauno miesto savivaldybė. Gyventojai, be Kauno
pilies, galėjo rinktis dar dvi vietas
– Santakos parką ir Nemuno salą.
Už tai, kad Vytis iškiltų prie
Kauno pilies buvo 5,8 tūkst. iš
beveik 8,3 tūkst. balsavusiųjų, per
1,4 tūkst. apklausos dalyvių siūlė
Nemuno salą, daugiau nei tūkstantis – Santakos parką.
Skulptūros „Laisvės karys“ kaina priklausys nuo pasirinktos vietos ir gali siekti 470–550 tūkst.
eurų. Planuojama, kad 6–7 metrų
dydžio skulptūra bus pastatyta iki
liepos 6-osios, kai bus minima
Valstybės diena.
Diskusijos dėl Vyčio skulptūros
Kaune prasidėjo, kai šio paminklo
iniciatoriai pralaimėjo konkursą
dėl galimybės statyti jį Lukiškių
aikštėje Vilniuje. Sostinėje turėtų
būti statomas partizanų bunkerį
primenantis paminklas.
-BNS

Kauno miesto savivaldybės nuotr.
val. 30 min.
Imtynės. Sausio 19-20 dienomis
Kauno sporto halėje vyko Lietuvos imtynių čempionatas. Penkis
medalius iškovojo Anykščių kūno
kultūros sporto centro auklėtinės. Sidabro medaliais pasipuošė Greta ir Rimgailė Čeponytės,
bronzos medaliai atiteko Anelei ir
Vidmantei Kavaliauskaitėms bei
Viktorijai Buinauskaitei. Taip pat
puikiai kovojo ir iš Anykščių kilę
imtynininkai: Danutė Domikaitytė
tapo varžybų nugalėtoja, antrąsias
vietas užėmė Domas Krikščiūnas
ir Auksė Rutkauskaitė, o Giedrius
Valeika pelnė trečiąją vietą.

vo keturios anykštėnų komandos:
„Veteranai“,
„Penkiasdešimt“,
„Ramybės-strėlės“ ir viena komanda iš Ukmergės – „Šiandien
plotas“. Visos kovos vyks savaitgaliais, A. Baranausko pagrindinėje
mokykloje. Praėjusį savaitgalį susitiko „Šiandien plotas“ iš Ukmergės ir anykštėnai „Penkiasdešimt“.
Rungtynes 5-4 laimėjo „Šiandien
plotas“. Antrosiose rungtynėse
„Veteranai“ 7-1 įveikė „Ramybėsstrėlės“.

Futbolas. Sausio 21 d. prasidėjo Anykščių rajono salės futbolo
čempionatas, kuriame užsiregistra-

Krepšinis IV. Sausio 12 dieną
Anykščių kūno kultūros ir sporto
centras organizavo tradicinį mergaičių krepšinio turnyrą. Anykščių
komanda nugalėjo Šiaulių „KASaulės“ (46:43) ir Kupiškio SC
(47:21) ir turnyre užėmė pirmąją
vietą.

moms. Saugokite vaikus.
SVARSTYKLĖS. Nekokia savaitė tvarkyti teisinius reikalus,
pasirašyti sutartis. Darbe, politikoje
gali iškilti nenumatytų kliūčių dėl
padidėjusios konkurencijos ar kt.
Nerimo, abejonių kels ir asmeniniai
santykiai.
SKORPIONAS. Būsite nusiteikę rimtai dirbti, tartis dėl užsakymų,
sutarčių. Tačiau dirbti bus nelengva,
nes atsiras nepatenkintų, kritikuojančių. Pasitelkite taktą ir kantrybę,
bendraudami su aplinkiniais, artimaisiais.
ŠAULYS. Jausite emocinę įtampą, ypač jei turite atsakingo darbo.
Nepatartina niekur skubėti, rizikuoti, persidirbti. Labai lengvai galima
susikompromituoti. Pavojų kelia

meilės avantiūros ir vaikų išdaigos.
OŽIARAGIS. Net dėl mažyčio
aplaidumo ar perspaudimo galite
netekti kolegų pasitikėjimo ir pagarbos. Neaiškumų gali kilti reikaluose, susijusiuose su materialinėmis vertybėmis, pinigais, nuoma.
VANDENIS. Bus nelengva ką
nors įrodyti kitiems. Nesulauksite
rimto požiūrio į jūsų pareiškimus,
pasiūlymus. Galvokite, ką kalbate,
saugokite reputaciją, nes ir be to netrūksta rūpesčių.
ŽUVYS. Gali atsirasti naujų
vilčių, susijusių su uždarbiu, turtu,
meile. Kita vertus, galite sulaukti
priekaištų dėl neišpildytų pažadų,
beprasmių išlaidų. Būkite taupesni,
stenkitės prisitaikyti prie kintančios
situacijos.

