2018 m. vasario 13 d. antradienis

70-ieji leidimo metai

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

http://www.anyksta.lt

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
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Idėjos Lietuvai ar neatlikti valdžios
darbai?

Svėdasietiškas Ligoninių
Vytis
spindesys ir
skurdas.
Kas toliau?

BRONĖ
LUKAITIENĖ,
anykštėnė: „Tos idėjos yra nukeltos į kitus rinkimus, į kitą
valdžią.“

3 psl.
šiupinys
Šviesa. Mačionių ir Burbiškio
kaimo bendruomenės vasario 15
dieną puoš Bijeikių apžvalgos
bokštą. Apžvalgos bokštė planuojama įžiebti 100 bendruomenės narių pagamintų žibintų.
Maras. Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba praneša, kad
sausio 31 – vasario 9 d. Anykščių rajone afrikinis kiaulių maras
(AKM) nustatytas vienam sumedžiotam ir penkiems nugaišusiems
šernams Anykščių, Svėdasų bei
Skiemonių seniūnijose.

3 psl.

Beveik dingęs Signataro kaimas

6 psl.
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Užunvėžių baloje ,,pakabinau‘‘ savo visais keturiais ratais varomą ,,Subaru‘‘. Gal dėl to man šis kaimas tapo mistiniu, tokiu savotišku
kaimu - vaiduokliu. Nežinantiems, kur tie Užunvėžiai yra, nesugebėčiau papasakoti: visai jie netoli, gal tik kokie 10 km nuo Anykščių, į pietryčius. Galima į Užuvėžius važiuoti pro Storius, galima pro Antruosius Kurklius, galima mėginti raizgytis ir iš Ukmergės-Utenos plento.
Užunvėžiai turi veikiančią bažnyčią, kapines, didžiulį buvusios mokyklos pastatą ir stogastulpį, žymintį Nepriklausomybės Akto signataro, Lietuvos socialdemokratų patriarcho Stepono Kairio gimtosios sodybos vietą.

Kūrybiškumas. Sporto ir pramogų centras „Kalita“ , matyt, pradėjo bendradarbiauti su Anykščių
rajono literatais. Slidinėjimo paslaugas nuo šiol įstaiga socialiniuose tinkluose reklamuoja eilėmis:
„Cukrine pudra / Kalita pabarstyta
/ slepiasi rūke. Ant trasų varnos žagarų nemėto.“
Pinigai.Prašymus dėl išmokos
vaikui skyrimo jau pateikė 1275
Anykščių rajono gyventojai, iš jų –
491 asmuo prašymus pateikė elektroniniu būdu.
Renovacija. Baigėsi paraiškų
daugiabučiams atnaujinti pagal
dar praėjusių metų spalio mėnesį
aplinkos ministro paskelbtą kvietimą pateikimo terminas. Anykščių
rajono savivaldybė pateikė 11 paraiškų.
Pertvarka.10 teritorinių darbo
biržų bus prijungtos prie Lietuvos
darbo biržos, nutarė Vyriausybė.
Ministerijos teigimu, atsisakius teritorinių darbo biržų, planuojama,
kad Užimtumo tarnybą sudarys 5
tolygiai regioniniu principu išdėstyti departamentai – Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio klientų aptarnavimo departamentai.
Ūkis. Praėjusių metų pradžioje Anykščių rajono savivaldybėje
veikė 525 ūkio subjektai, iš kurių
86 biudžetinės įstaigos.
Skelbimas. Asmeninis skelbimas, jeigu jame tik vienas žodis
ir telefono numeris, antradienio
„Anykštoje“ kainuos tik 5 eurai,
šeštadienio – 6 eurai.

Užunvėžių bažnyčia pašventinta jau po Lietuvos okupacijos, 1940-ųjų rugpjūty.

Anykščių meras uždirba daugiau nei Vilniaus
Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio atlyginimas yra didesnis
už Vilniaus miesto mero Remigijaus Šimašiaus ar Kauno miesto
mero Visvaldo Matijošaičio algą.
Anykščių rajono mero K.Tubio
vidutinis mėnesinis atlyginimas
siekia 2772 Eur, Vilniaus miesto
mero R.Šimašiaus – 2628 Eur, o
Kauno miesto mero V.Matijošaičio
– 2480 Eur.
Konstitucinis Teismas (KT) aiškinsis, ar savivaldybės vadovų atlyginimas gali priklausyti nuo jos
gyventojų skaičiaus.
KT pranešė priėmęs nagrinėti
grupės Seimo narių prašymą išaiškinti, ar merų ir vicemerų atlyginimų diferencijavimas į dvi kategorijas pagal gyventojų skaičių
neprieštarauja Konstitucijai.
Į KT kreipėsi grupė parlamentarų, keldami klausimą, ar tokia
tvarka atitinka nuostatą „kiekvienas žmogus turi teisę gauti teisingą
apmokėjimą už darbą“.
Įstatymas merų ir vicemerų atlyginimus skiria pagal tai, ar jų
vadovaujamoje savivaldybėje yra
100 tūkst. gyventojų, ar mažiau.

Savivaldybėse, kurios turi iki
100 tūkst. gyventojų, mero pareiginio atlyginimo koeficientas yra
18, vicemero – 15, atitinkamai jų
pareiginė alga siekia apie 2,3 ir 1,9
tūkst. eurų iki mokesčių.
Savivaldybėse, kuriose gyvena
per 100 tūkst. gyventojų, pareiginės algos dydžiai atitinkamai yra
19 ir 16, o pareiginė alga siekia
apie 2,5 ir 2,1 tūkst. eurų iki mokesčių.
Į KT kreipęsi parlamentarai pažymi, kad „Lietuvos savivaldybės
yra labai skirtingos ne tik pagal
gyventojų skaičių, taigi ir merams
bei merų pavaduotojams tenkantys
darbinės veiklos iššūkiai yra skirtingi, tad tik vienas kriterijus atlyginimams nustatyti nėra visiškai
objektyvu“.
Seimo nariai kvestionuoja ir pasirinktą vos vieną gyventojų skaičiaus slenkstį – 100 tūkstančių.
„Vilniaus miesto savivaldybės,

Anykščių rajono įmonėse vidutinis mėnesinis darbo užmokestis siekė 651,7 Eur.Anykščių
rajono mero Kęstučio Tubio
alga yra keturis kartus didesnė
už vidutinę algą.
kurioje gyvena daugiau nei 0,5
mln. gyventojų, vadovams tenkanti atsakomybė yra daug didesnė
nei Vilniaus rajono savivaldybės,
kurioje gyvena apie 100 tūkst. gyventojų, vadovų, be to, skirtingi ir

Užunvėžių bažnyčia pašventinta jau po Lietuvos okupacijos, 1940-ųjų
rugpjūty.
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jų darbo ypatumai.
Lygiai taip pat sunku lyginti
merų ir jų pavaduotojų darbą mažiausiose šalies savivaldybėse, kur
gyvena vos per 3 tūkst. gyventojų,
su Panevėžio miesto savivaldybe,
kur gyventojų yra apie 90 tūkst.“,
– kreipimesi į KT nurodė Seimo
nariai.
Į KT kreipėsi daugiau kaip 30
parlamentarų, tarp jų – daugiausiai konservatorių atstovai, taip pat
yra keli liberalų, socialdemokratų,
„valstiečių“, „tvarkiečių“ parašai.
„Anykštai“ paskelbus, kad
Konstitucinis Teismas aiškinsis, ar
savivaldybės vadovų atlyginimas
gali priklausyti nuo jos gyventojų
skaičiaus, portalo anyksta.lt skaitytojai sukaičiavo, kiek turėtų uždirbti meras K.Tubis.
„Gaunasi tokia įdomi matematika . Jei kiekvienas Anykščių rajono gyventojas mokėtų tiek, kiek
moka Vilniaus gyventojai algos
savo merui, tai Anykščių mero
alga būtų net 112,20 eurai per mėnesį be mokesčių“, - suskaičiavo
skaitytojas.

KONKREČIAI

Pirmieji Vytauto Strolios
startai - solidūs
Vakar Pjongčango (Pietų Korėja) olimpinių žaidynių biatlono
12,5 km persekiojimo lenktynėse Tomas Kaukėnas finišavo 13as, o anykštėnas Vytautas Strolia - 43-as. Olimpiniu čempionu
tapo prancūzas Martinas Fourcade.
Prie ugnies linijos T.Kaukėnas
prašovė vos du kartus, V.Strolia keturis.
Persekiojimo lenktynėse startavo 60 biatloninkų, šią teisę iškovoję išvakarėse - 10 km sprinto
rungtyje. T.Kaukėnas vakar sprin-

to rungtyje užėmė 17-ąją vietą,
V.Strolia - 49-ąją. Taigi persekiojimo lenktynėse abu sportininkai
pagerino savo pozicijas. 13-oji
T.Kaukėno vieta persekiojimo
lenktynėse - aukščiausia Lietuvos
biatloninkų užimta vieta visoje
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olimpiadų istorijoje. T. Kaukėno
ir V. Strolios dar laukia du startai:
ketvirtadienį – individualios 20
km lenktynės ir sekmadienį – 15
km masinio starto lenktynės (jei
pateks).
25-erių metų 196 cm ūgio
anykštėnui V. Stroliai Pjongčango
olimpinės žaidinės - antrosios karjeroje: prieš ketverius metus Sočio
(Rusija) olimpinėje trasoje jis varžėsi slidinėjimo rungtyse.

Anykštėnas Vytautas Strolia
sekmadienį olimpinėje biatlono trasoje finišavo 49-as,
pirmadienį - 43-as.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Operacija. Egipto ginkluotosios
pajėgos, praėjusią savaitę pradėjusios didelę operaciją Nilo deltoje
ir Sinajaus pusiasalio šiaurėje, kur
aktyviai veikia džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS), nukovė ar į nelaisvę paėmė per 100
kovotojų, pirmadienį pranešė valstybinė Egipto televizija. Pranešama, kad 12 teroristų buvo nukauta,
o dar 92 kovotojai buvo paimti į
nelaisvę. Per tris pastarąsias dienas
Egipto kariuomenė bombardavo
60 priešininko taikinių.

Anykštėnai išvyko į misiją Afrikoje
Vasario 12 dieną į tarptautinę Jungtinių Tautų vadovaujamą
misiją Malyje išvyko du kariai -savanoriai: grandinis Ramūnas
Gedziūnas ir vyresnysis eilinis Rokas Mačionis. Keturis mėnesius
šie anykštėnai, 505 lengvosios pėstininkų kuopos kariai - savanoriai, atstovaus Lietuvai tolimame žemyne ir prisidės prie stabilumo visame pasaulyje.
Tai ne pirma misija, kurioje dalyvauja Anykščių kariai - savanoriai. Kariai yra dalyvavę misijose
Irake, Afganistane, Kosove. Taip
pat savanoriai dalyvauja įvairiose
tarptautinėse pratybose JAV, Vokietijoje, Lietuvoje. Kuopoje tarnauja daug patyrusių, šaunių, patriotiškai nusiteikusių karių, todėl
nebuvo sunku rasti tinkamų karių
šiai užduočiai. Išvykstantiems palinkėjome geros tarnybos, tinkamai atstovauti šaliai, Anykščiams,
padaliniui.
Jungtinės Tautos operaciją MI-

NUSMA (angl. Multinational Intergrated Stabilization Mission,
MINUSMA) Malyje vykdo nuo
2013 m. MINUSMA siekia stabilizuoti padėtį šalyje, remti pereinamojo laikotarpio veiksmų plano
įgyvendinimą, apsaugoti civilius
gyventojus, propaguoti ir ginti
žmogaus teises, rengti humanitarinės pagalbos teikimą, kultūros
paveldo išsaugojimą ir padėti užtikrinti teisingumą nacionaliniu ir
tarptautiniu lygmenimis.
Veikdama kaip aktyvi ir atsakinga tarptautinės bendruomenės

Į misiją išvyko grandinis Ramūnas Gedziūnas (centre kairėje) ir
eilinis Rokas Mačionis (dešinėje).

narė, Lietuva remia tarptautinės
bendruomenės pastangas palaikyti taiką ir stabilumą pasaulyje,
užkirsti kelią tarpvalstybiniams
ir etniniams konfliktams, spręsti užsitęsusius konfliktus, kovoti
su tarptautiniu terorizmu. Tarptautinėse operacijose Lietuvos

Per metus Seimo nariai išleido tūkstančius eurų
Per pirmus kadencijos metus Seimo nariai parlamentinei veiklai išleido 1,17 mln. eurų. Dauguma jų panaudojo visą galimą
sumą arba beveik visą, keli išleido mažiau nei tūkstantį eurų.
Maksimali galima išleisti suma – 9874 eurai.
Seimo narys Antanas Baura išleido 6358 Eur. Didžiąją dalį šių lėšų
– 3232 Eur - parlamentaras išleido
transporto priemonės eksploatavimui, 873 Eur – suvenyrams, 519 Eur
– kanceliarinėms prekėmes, 444 Eur
– viešosios informacijos rengėjų paslaugoms. 367 Eur A.Baura iš parlamentinei veiklai skirtų lėšų sumokėjo

transporto priemonės draudimui, 381
Eur – biuro nuomai ir biuro technikos
eksploatavimui, 234 Eur – knygoms,
201 Eur – gėlėms, 181 Eur – telekomunikacjų paslaugoms, 20 Eur – leidinių prenumeratai.
Priminsime, kad A.Baura Seime
pernai pradėjo dirbti tik nuo gegužės
11 dienos.

Seimo narys Sergejus Jovaiša išleido 9629 Eur.Transporto priemonės
eksploatavimui jis išleido 3615 Eur,
2455 Eur – biuro bei kompiuterinės
technikos nuomai bei priežiūrai,
1536 Eur – knygoms, 737 Eur – suvenyrams, 329 Eur – gėlėms, 318 Eur
– telekomunikcijų paslaugoms, 172
Eue – leidinių prenumeratai, po 120
Eur – transporto skyriaus ir viešosios
informacijos rengėjų paslaugoms, 98
Eur – kanceliarinėms paslaugoms, 70
Eur – transporto priemonės draudimui, 23 Eur – banko sąskaitos aptar-

kariai įgyja operacijų planavimo
ir atlikimo, karių ir civilių bendradarbiavimo, veikimo kartu su sąjungininkais įvairiomis sąlygomis
patirties, vertingos rengiantis savo
krašto gynybai.
Rasa ANDRIKONIENĖ,
505 kuopos eilinė
navimui.
Seimą turėjusi palikti anykštėnų
atstove Seime per nepilną 2017-ųjų
sausio mėnėsį išleido 639 Eur. 310
Eur ji sumokėjo viešosios informacijos teikėjų paslaugoms, 224 Eur –
transporto priemonės eksploatavimui,
81 Eur – kanceliarinėms prekėms ir
24 Eur suvenyrams.
G. Kildišienė Seime 2017 metais
dirbo iki sausio 24 dienos.
Palyginimui – tuometiniai Seimo
nariai Sergejus Jovaiša ir Ričardas
Sargūnas išnaudojo visas parlamentinėms išlaidoms skirtas lėšas – po
8513 eurų.
-ANYKŠTA

Mirė Panevėžio vyskupas emeritas J. Preikšas
Sekmadienį, eidamas 92-uosius, Kauno klinikose mirė Panevėžio
vyskupas emeritas Juozas Preikšas.
J. Preikšas į vyskupus įšventintas
1984 metais ir įvairias pareigas ėjo
iki 2002-ųjų, kai sulaukęs 75-erių
tapo emeritu.
Dėl vyskupo mirties užuojautą artimiesiems pareiškė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.
„Vyskupas buvo labai šviesios
minties žmogus. Prisiminsiu jį tokį,
kokį mačiau paskutinį kartą, per
jo 91-ąjį gimtadienį: su šypsena ir
dainuojantį dainą „Gimtinės beržai“,
– sako V. Pranckietis.
J. Preikšas gimė 1926-aisiais
Šakių rajone, mokėsi Griškabūdžio

pradžios mokykloje, Šakių „Žiburio“
gimnazijoje, 1945-aisiais įstojo į
Kauno kunigų seminariją, sovietinės
valdžios pašalintas iš ketvirtojo kurso. Kurį laiką jis dirbo vargonininku,
vėliau grįžo į seminariją, 1951 metais
įšventintas kunigu, Kauno kunigų
seminarijoje gilino teologijos studijas, įgydamas teologijos licenciato
laipsnį, nuo 1956-ųjų ėmėsi dėstyti
dogmų teologiją, filosofiją ir seminarijoje išdirbo 13 metų.
Nuo 1954 metų K. Preikšas ėjo
įvairias pareigas Kauno arkivyskupijoje,
Vilkaviškio
vyskupijoje,

Temidės svarstyklės

(neblaivi, nustatytas 2,26 prom.
girtumas) (g. 1978 m.). Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Smurtas. Vasario 10 dieną apie 15.43 val. Anykščiuose
vyras (neblaivus, nustatytas 2,10
prom. girtumas) (g. 1964 m.)
artimoje aplinkoje, konflikto
metu, smurtavo prieš sugyventinę

Grasinimai. Vasario 11 dieną
apie 00.00 val. namuose Troškūnų
seniūnijos Karčių kaime vyras (ne-

1984-aisiais įšventintas vyskupu ir
paskirtas Kauno arkivyskupijos bei
Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo
administratoriaus Liudviko Povilonio pagalbininku, kurį laiką ėjo
apaštališkojo administratoriaus pareigas. Nuo 1991-ųjų jis buvo Panevėžio
vyskupijos ordinaras, 2002-aisiais
baigė aktyvią tarnystę.
Testamente vyskupas nuolankiai atsiprašo, jeigu ką įžeidė, o jį,
išeinantį, prašo palydėti malda.
Velionis pirmadienį pašarvotas
Kauno arkikatedroje - bazilikoje, antradienį jis bus pervežtas ir
pašarvotas Panevėžio katedroje.
Velionis bus laidojamas ketvirtadienį
Panevėžio katedros šventoriuje.
blaivus, nustatytas 0,84 prom. girtumas) (g. 1967 m.) smurtavo prieš
sutuoktinę (neblaivi, nustatytas
1,97 prom. girtumas) (g. 1970 m.)
ir grasino, jog ją nužudys. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Tą pačią dieną apie 00.00 val. na-

Gydytojai. Šeimos gydytojai
galės skirti vaistus, kurių receptus
iki šiol išrašydavo tik specialistai,
paskelbė Sveikatos apsaugos ministerija. Šeimos gydytojai galės
skirti vaistus infekcinėms, širdies
ir kraujagyslių ligoms gydyti, kurie kompensuojami, kai pacientas
gydomas ambulatoriškai, taip pat
dalį vaistų, skirtų reumatoidiniam
artritui ir nefroziniam sindromui
gydyti. Jie galės išrašyti ir vaistus,
skirtus gydyti gonokokinei ir chlamidijų sukeltai infekcijai, hipertenzinėms ligoms gydyti.

muose Troškūnų seniūnijos Karčių
kaime moteris (neblaivi, nustatytas 1,97 prom. girtumas) (g. 1970
m.) su kirviu grasino savo vyrui
(neblaivus, nustatytas 0,84 prom.
girtumas) (g. 1967 m.). Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta areštinę.

Akibrokštas. Lietuvos diplomatai reiškia protestą dėl dziudo
turnyre Italijoje, per apdovanojimų
ceremoniją dziudo Europos jaunių
taurėje, nuskambėjusio LTSR himno, kai buvo sveikinama aukso medalį iškovojusi Lietuvos sportininkė
Justina Kmieliauskaitė. Turnyras
vyko vakarų Italijos mieste Folonikoje. Pasak užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus atstovės
spaudai, Lietuvos ambasada išsiųs
notą Italijos užsienio reikalų ministerijai. „Tai yra apgailėtinas incidentas ir mes atkreipiame Italijos
užsienio reikalų ministerijos dėmesį, kad tai daugiau nepasikartotų“, –
BNS sakė Rasa Jakilaitienė.
Diplomatai. Du amerikiečių diplomatai, kopdami į aukščiausią
Meksikos viršukalnę – neaktyvų
Orisabos ugnikalnį – pateko į nelaimę, tačiau dėl nepalankių oro
sąlygų jų gelbėjimo operacija buvo
atidėta, pirmadienį pranešė pareigūnai. Pareigūnai nenurodė, kas
buvo tie du diplomatai. Vienam
iš jų nukritus ir susižeidus, kitas
kreipėsi pagalbos į JAV ambasadą.
Gelbėtojai pėsčiomis išėjo iki jų
stovyklavietės, kur drauge su jais
lauks, kol pagerės orai, o jei prireiks – neštuvais evakuos sužeistą
alpinistą. 5 610 metrų aukščio Orisabos kalnas, stūksantis Pueblos ir
Verakruso valstijų paribyje, vilioja
ne tik profesionalius alpinistus iš
viso pasaulio, bet ir prastai sudėtingam kopimui pasirengusius mėgėjus.
Paskyra. Valstybės atkūrimo
šimtmečio proga vienoje didžiausių muzikos klausymosi platformų
internete „Spotify“ sukurta oficiali
Lietuvos paskyra, joje klausytojai
gali susipažinti su pastarojo šimtmečio Lietuvos muzikos istorija.
Šimtmečio „Spotify“ grojaraštis
apima folklorą, klasiką, džiazą,
praėjusio ir šio amžiaus roko kūrinius, populiariąją ar šiuolaikinę
elektroninę muziką. Čia galima
rasti kompozitorių Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio, Fausto
Latėno kompozicijų, Danieliaus
Dolskio šlagerių, taip pat Vytauto
Kernagio, „Anties“, BIX, „Foje“,
„Skylės“, „G&G Sindikato“, Leono Somovo ir Jazzu bei kitų grupių, atlikėjų dainų.

šimtas
IŠ
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Problemos. Europos aviacijos
ir kosminių technologijų milžinė
„Airbus“ beveik trečdalyje (30
proc.) iš 113 JAV įmonės „Pratt
& Whitney“ pagamintų variklių,
kurie įrengti eksploatuojamuose
orlaiviuose „A320neo“, aptiko
problemų ir defektų. Penktadienį
„Airbus“ apie tai įspėjo Europos
aviacijos saugos agentūrą (EASA),
o pirmadienį patvirtino pranešimus
žiniasklaidai. Naujos problemos
turboventiliatoriniuose varikliuose
su reduktoriais (GTF), kuriuos tiekia „Pratt & Whitney“ ir Vokietijos
„MTU Aero Engines“, skiriasi nuo
nustatytųjų 2017 metais. „Airbus“
buvo priversta iš dalies sustabdyti
„A320neo“ pristatymą naujiems
užsakovams. „Airbus“ duomenimis, šios šeimos orlaivius šiuo
metu naudoja 18 oro bendrovių
visame pasaulyje. Šią savaitę „Airbus“ turėjo paskelbti naujus orlaivių gamybos 2018 metais planus.
Pernai „A320neo“ gamybos apimtys dėl variklių tiekimo sutrikimų
buvo mažesnės negu planuota.
Sudraskė. Pietų Afrikoje įtariamas brakonierius buvo sudraskytas ir suėstas liūtų šeimynos netoli
Krugerio nacionalinio parko, pirmadienį pranešė policija. Pasak
pareigūnų, iš aukos kūno mažai
kas beliko. Žuvusio vyro palaikai savaitgalį buvo rasti savanoje
viename privačiame medžiojamųjų žvėrių parke netoli Hudspreito
šiaurinėje Limpopo provincijoje.
Pastaraisiais metais šiame regione
brakonieriai darėsi vis aktyvesni.
„Atrodo, auka brakonieriavo medžiojamųjų žvėrių parke ir buvo
užpultas bei nužudytas liūtų. Jie
suėdė jo kūną – beveik visą. Liko
tik galva ir truputis kūno dalių“, –
naujienų agentūrai AFP sakė Limpopo policijos atstovas Moatshe
Ngoepe. Šalia palaikų, aptiktų šeštadienio rytą, buvo rastas užtaisytas medžioklinis šautuvas. Policija
mėgina nustatyti aukos tapatybę.
Pernai keli liūtai buvo rasti nunuodyti netoli vieno ūkio toje pačioje
provincijoje. Žvėrių galvos ir letenos buvo nupjautos. Liūtų kūnų
dalys yra naudojamos tradicinėje
medicinoje. Pietų Afrikos Respublikos saugomose teritorijose
brakonieriai neretai medžioja raganosius. Šių gyvūnų ragai itin paklausūs Kinijos, Vietnamo ir kitų
Azijos šalių rinkose dėl įsivaizduojamos jų medicininės vertės.
Perspėja. Ankaros ir Vašingtono
santykiai yra kritiniame taške, pirmadienį pareiškė Turkijos diplomatijos vadovas Mevlutas Cavusoglu.
„Arba normalizuosime santykius,
arba jie galutinai sugrius“, – pareiškė užsienio reikalų ministras JAV
valstybės sekretoriaus Rexo Tillersono vizito į Ankarą išvakarėse.
„Santykiai su JAV yra kritiniame
taške“, – M. Cavusoglu citavo Turkijos žiniasklaida. Turkų diplomatijos vadovas pabrėžė, kad „JAV
nekovoja su IS (džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“) kovotojais
kai kuriuose Sirijos rajonuose, kad
pagrįstų būtinybę bendradarbiauti
su teroristais iš Liaudies apsaugos
dalinių (YPG)“. JAV remiamus Sirijos kurdų YPG kovotojus Ankara
laiko keliančiais grėsmę saugumui
dėl jų numanomų ryšių su Turkijoje uždrausta Kurdistano darbininkų
partija (PKK).

Parengta pagal
BNS informaciją
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Svėdasietiškas Vytis

Raimondas Guobis

„Vytis - brangus mums visiems simbolis,” - sako juo savo sodybą papuošęs Svėdasų miestelio gyventojas Romualdas Tarabilda.
Kuomet Vilniuje protingi ir
nelabai žmonės nesutaria, ką gi
pastatyti svarbiausioje sostinėje
Lukiškių aikštėje, kuomet raitelio
skulptūrai gresia pavojus, kuomet
nepriklausomos Lietuvos įvaizdį
nori sugrūsti po žeme - į bunkerį,
žiniasklaida trimituoja apie Vyčio
vaizdiniais artėjantį Šimtmetį jau
suskubusius įamžinti piliečius.
Minimas kamajiškis, Juodonių
kaimo gyventojas Bronius Juzels-

komentarai

kis, kuris sodžiaus žemių pakraštyje, prie didžiojo plento, pastatė
šviesios spalvos akmenį su iškaltu Vyčiu. Tačiau gerokai seniau
šį aukštaitį pralenkė Svėdasų
miestelio gyventojas Romualdas
Tarabilda, panašaus dydžio juodos spalvos akmenį su lietuviško
raitelio vaizdiniu prie savo namų
pastatęs dar apie 1990 - uosius.
Pirmaisiais Sąjūdžio metais ne
vienas pilietis savo sodybą puošė

Idėjos Lietuvai ar neatlikti valdžios darbai?

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, šalies gyventojai buvo pakviesti siūlyti idėjas Lietuvai. Iš 1500 registruotų idėjų Lietuvai išrinktos šios: dvigubos pilietybės įteisinimas,
mokytojas – prestižinė profesija iki 2025 m., pagalba jaunoms
šeimos įsigyjant būstus ir biurokratijos mažinimas skaitmenizuojant valstybės paslaugas.
Ar Jūs teikėte idėjas Lietuvai? Kaip vertinate Lietuvos gyventojų pateiktas idėjas? Ar tikite, kad jas pavyks įgyvendinti?

Idėjos ir vizijos
tik gražiai
skamba

JUOZAS DANILAVIČIUS,
pedagogas:
Idėjos, vizijos, jas apipinant simboliniais žodžiais, jos skamba, bet
iš tikrųjų net sudėtinga susapnuoti,
kas bus už poros metų. Aš tokiais
būrimais ir vizijomis kažkaip esu
nusivylęs ir pats neprognozuoju.
Turiu „Facebook“, tai ten žmonės klajoja su savo fantastinėmis
įžvalgomis. Mes net nežinome,
kas mūsų gyvenimą stipriausiai
įtakoja. Vieniems atrodo, kad tai
yra Karbauskis, kitiems – Skvernelis. Gal tik mano ketvirtokas
anūkas su informacinėmis technologijomis grumiasi, tai gal jis galė-

akmenimis su iškaltais lietuviško
valstybingumo ženklais, prasmingais tekstais. Buvo ir Gedimino
stulpai, buvo Jogailaičių kryžius,
tačiau pats populiariausias laisvos
respublikos herbo raitelis - Vytis.
Tokį tad simbolį savo namuose,
Klano gatvėje, Svėdasų miestelyje nusprendė pastatyti ir veterinarijos gydytojas R. Tarabilda. Juodo granito luitą lygia plokštuma
radęs Butėnų kaimo palaukėje( jį

dar nušlifavo paminklų dirbtuvių
meistrai). O Vyčio atvaizdą, tokį
pat autentišką, koks buvo naudotas 1918 - 1940 metų Lietuvos
valstybės simbolikoje, iškalė sumanytojo brolis Pranciškus Tarabilda.
Tarabildos kilę iš Raguvos miestelio Panevėžio krašte, veik visi
tos giminės vyrai, net ir moterys,
kaip garsi dailininkė Domicelė
Tarabildaitė – Tarabildienė, buvo
apdovanoti polėkiu menus kurti.
Jų tėviškės sodyba įžymi Aleksandro Tarabildos sukurtu skulptūrų parku. Naujųjų metų išvakarėse Aleksandras prisiminė seną
istoriją - kuomet jis, būdamas gal
šešiolikos, pačioje sovietmečio
gūdumoje iš metalo nukalęs Vytį
nusprendė už 25 rublius parduoti
klebonui. Tai sužinojęs tėvas, kuris buvo apdovanotas dviejų karų,
pokarių ir visokių suiručių patirtimi, pajuto grėsmę, pats tą darbą
iš sūnaus nupirko ir paslėpė. Tik
po daugelio metų Laisvės raitelis
atsirado, tapo relikvija.
Romualdas, kuris daugybę metų
domėjosi ir gelbėjo, saugojo tėvynės praeitį menančias senienas, prasitarė, kad jam patikęs
tikriausiai kitokio gyvenimo viltimi švietęs Vyčio simbolis, kad
jis visuomet svajojęs juo papuošti
savo sodybą ir, kai tik buvo galima, tai ir padarė. Tapybiškas, puikus Vytis, tad sakykime, kad ne
tik Vilnių, bet ir šaunų verslininką
B. Juzelskį jau senokai aplenkė ir
Svėdasai, tiksliau - svėdasiškis R.
Tarabilda.

tų nuspėti, kokia čia laukia ateitis.
O mes jau išėję iš rikiuotės.

Mūsų laukia
daug iššūkių

RIMANTAS VANAGAS, rašytojas:
Yra gerai, kad žmonės neabejingi, galvoja ir stengiasi. Minčių yra
visai neblogų. Tik galbūt trumpai,
vienu sakiniu, nusakyti problemą
yra labai sunku. Tarkim, pakelti mokytojo profesijos prestižą.
Mano supratimu, neužtenka pakelti algą ir prestižas bus didesnis.
Pirmiausia turėtų būti visai kitokia
mokytojų ruošimo sistema.Paruošim gerus mokytojus, tada jiems
bus galima ir daugiau mokėti, o jie
vaikus auklės „razumniau“. Visa-

da yra pateikiama tik viena pusė. O
šiaip, čia yra apie daugą ką pagalvoti, diskutuoti. Aš sakau - gerai,
tegul tik eina žmonės į rinkimus,
švenčia, dalyvauja. Nebėra kitos
išeities. Aš esu iš tų žmonių, kurie galvoja, kad ne vienos kokios
idėjos reikia, bet iš esmės daug ką
reikia keisti. Aš nesuprantu, kodėl
mes nesilygiuojame į kokią nors
Švediją ar Suomiją, į tas šalis, kurios panašiai yra mūsų gabaritų.
Man atrodo, kad mes per daug iš
rankų jau išleidome situaciją. Dar
daug iššūkių mūsų laukia.

Dėl idėjų
įgyvendinimo kyla
daug abejonių

BRONĖ
LUKAITIENĖ,
anykštėnė:
Pateiktos idėjos geros, bet viskas priklauso nuo jų įgyvendinimo. Manau, kad Lietuvai idėjų
gali būti ir daugiau. Jeigu jos bus
įgyvendintos, tai viskas tvarkoj.
Bet šituo ir abejoju, todėl, kad tai
nuo daug priklauso. Tos idėjos yra
nukeltos į kitus rinkimus, į kitą

valdžią. Duok Dieve, kad būtų įgyvendinta. Tai jau būtų šis tas.

Pilietinės idėjos
įtaigesnės

JULIUS
JAKUBĖNAS,
Anykščių kultūros centro režisierius:
- Tos idėjos yra būtinybė, mūsų
Seimo, Vyriausybės darbas. Jas reikėjo įgyvendinti seniau ir jas būtinai reikės įgyvendinti nebūtinai
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga. Man labiau patinka
visuotinės pilietinės idėjos, kurios
realiai yra paliečiančios kiekvieną
gyventoją ir galbūt kažkiek susijusios su pačiu šventimu.Mūsų šiais
metais užregistruota idėja „Žinutė
Lietuvai“ sulaukė visos Lietuvos
mokyklų dėmesio. Dabar išsiųsime laiškus su palinkėjimais ne tik
Anykščių, bet ir visos respublikos
žmonėms. Tai paliečia kiekvieną:
dalinamės gerais dalykais ir mintimis. Manau, tai yra didesnis paveikumas, nei bandymas pasinaudoti Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiu ir pasigerinti politinius
reitingus.
-ANYKŠTA
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Šimtmečio žygyje - penketukas
Į šeštadienį rengiamą Šimtmečio žygį iš signataro Stepono
Kairio tėviškės Užunvėžių į Anykščius tikėtasi sulaukti nemažai jaunimo ir mėgstančių istoriniais takais pavaikščioti vyresnio amžiaus patriotų. Tačiau žygiavome penkiese, tad, kad mūsų
penketas būtų svaresnis, o į tautinius patriotinius žygius kada
nors rinktųsi šimtais, jį pavadinau „Mažąja kohorta”.

Stabtelėjimas, pasidairymas senoje Storių sodyboje ir nusistebėjimas: “O kur gi dingo koplytstulpis?” Iš kairės: Regina, Jolanta, Saulius, Romas.
Autoriaus nuotr.

Trispalvis Šimtmečio trinytis

Susirinkome Anykščių aikštėje,
prie paminklo Laisvei. Vyšniniu
autobusiuku atsargiai riedėdami
slidžiu keliu šiek tiek prieš dešimtą pasiekėme baltuose snieguose
snaudžiančius Užunvėžius. Signataro tėviškė buvo gyva tik juodu
tašku tolumose judančiu sodiečiu,
amsinčiu šunimi...
Šerkšno sidabru padabinta eglių
alėja nuėjome iki bažnyčios, kur
mūsų jau laukė garbaus amžiaus

savaitgalio diskusija

17 - ąją, antradienį, vyks pažintinis
žygis maršrutu „Žalioji - Šaltiniai
- Butėnai - Svėdasai” ( nuo 1928
m. Juozo Rimkaus pastatyto Nepriklausomybės paminklo Žaliojoje žygeiviai pajudės 12 val.), o
vasario 18 - ąją, sekmadienį, po
Šv. Mišių, smagiai pasivaikštant
po miestelį bus prisiminta svajonių
respublikos - 1918 - 1940 m. Svėdasų bei Lietuvos istorija.

Tuo pat metu - 1940 m. - čia buvo
pastatyta ir Švč. mergelės Marijos
bažnyčia, modernių, lengvų formų
medinukė, kažkuo menanti Tatrų
kalnų - Zakopanės stilių. Aplankę
stogastulpiu pažymėtą S. Kairio
tėviškę, apleistą istorinės mokyklos pastatą, smagiai per Klenuvką ir kitus sodžius Nevėžos ežero
pakrančių kalvomis į didžiuosius
Storių kalnus pasidairydami, pro
linksmojo istorijos mylėtojo Petro
Biržio - Pupų Dėdės ir Sibiro kankinio kun. Klemenso Kairio tėviškes Liudiškiuose, juos atmindami,
linksmų patriotinių dainų padainuodami, įveikę beveik 14 kilometrų
nusileidome į gilų Šventosios slėnį,
sugrįžome į šimtmečio snaudulyje
stūksantį Anykščių miestą.

Raimondas Guobis

Brangūs
anykštėnai,

Svėdasuose Lietuvos valstybės atkūrimo Šimtmetis bus švenčiamas tris dienas. Vasario 16 - ąją, 11 val., Šv. Mišios už Tėvynę,
po to vėliavos pakėlimas bei istorinė - kultūrinė programa, kurios
„vinis” bus Šimtmečio svėdasiškių galerijos - „Aštuonioliktiems
aštuoniolika” - sutiktuvės.
Iniciatyvių, visuomenės reikalus suvokiančių svėdasiškių bei bičiulių rūpesčiu sukurtų aštuoniolikos klasikiniu būdu - aliejiniais
dažais ant drobės tapytų - portretų rinkinys amžiams dovanojamas Svėdasams.
Svarbiausias paveikslas - eilinio savanorio Jono Matulevičiaus,
garbingoje draugijoje taip pat kan.
Juozas Tumas - Vaižgantas, dailininkas Kajetonas Sklėrius, rašytoja
Bronė Buivydaitė ir kiti Svėdasams, Lietuvai ir pasauliui nusipelnę kraštiečiai.
Istorinio pažinimo renginių ciklas „Trispalvis Šimtmečio trinytis” tęsis ir kitas dvi dienas. Vasario

šventovės „raktinykė”. Prisiminėme
šio kaimo istoriją, kuri nepriklausomos Lietuvos laikas žadėjo išaugti
į stambesnį kultūrinį - ekonominį
centrą. Juk čia pat, kaimyniniame
Gabrėlų kaime, buvo įrengta pirmoji šalyje hidroelektrinė, Užunvėžių
mokykla, kurios rūmui sumūryti ir
įrengti S. Kairys paaukojo net aštuonis tūkstančius litų. Tokios mūro
mokyklos - tautos tvirtovės turėjo būti statomos kaimo vietovėse.

Raimondas Guobis

Sveikiname

visus

su

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio švente!
Nuoširdžiai linkime, kad Vasario 16-osios dvasia suteiktų stiprybės, tikėjimo savimi ir savo tauta. Tegul
ši diena tampa mūsų lietuviškos vienybės ir meilės
Tėvynei švente.
Savanoris - kūrėjas Jonas
Matulevičius.
Dailininko Pranciškaus
Gerliko tapyto paveikslo
fragmentas.

LR Seimo nariai
Antana Baura
Sergejus Jovaiša

Prieš rinkimus mums rodė nykščius, o dabar...

Paskutiniame Anykščių rajono Tarybos posėdyje skambėjo opozicijos pareiškimai, kad rajono valdantieji dirba ne dėl
anykštėnų, o dėl savęs.,, Miesto centre bus statomas kubas (ekranas - red. past.), kad prieš rinkimus šlovintų valdžią. Balsų skaičiavimo įrangos pirkimui numatyta 46 tūkst. eurų. Pilis, kubas,
skaičiavimo įranga kainuos 2018 metais ketvirtį milijono eurų.
Kokia iš to nauda žmonėms?“ - klausė liberalas Lukas Pakeltis. Ar sutinkate su opozicijos pastabomis, kad rajono valdantieji
dirba daugiau dėl savęs nei dėl juos rinkusių gyventojų?
Ar: „dauguma taip bijo valdovo,kad
jiems pasisakyti prieš yra žiauriai baisu.Kam ta pilis,jei pinigai iš mūsų kišenių.Jau ,kaip sakė Rasalas, Alytaus
,,ekspolicajus‘‘ atsisuko į žmones.
Kas pas mus darosi? ,,Bespriedielai‘‘
su Savicko įdarbinimu,neaiškumai su
Šapoka, su biokuro teikimu, su baseino plytelių patikra, despotiškas elgesys su buvusiais pavaldiniais,priedų
pakišimas Gališankai, Blazarėnui,
darbas per kelias įstaigas - Obelevičiaus, Blazarėno - ir t.t. ir t.t.“
Rajono galvos žodis: „40 proc.
priedas -ta rūpinimasis paprastu žmogumi.”
Taigi: „Kai anykštėnai panorės
patys spręsti, o ne laukti, kad už juos,
kaip už vaikus ar protiškai neįgalius,
nuspręstų jų išrinkti atstovai, tada ir
nereikės tokių klausimų klausti. Tiesioginė demokratija, įgyvendinama
vietos referendumais, suteikia teisę
patiems anykštėnams spręsti dėl savęs. Bet yra problema, kad Lietuva
nėra demokratinė valstybė, kaip deklaruoja Konstitucijos 1 straipsnis,
todėl vietos referendumai negalimi.

Todėl, jeigu norite, kad būtų priimti
gyventojams reikalingi sprendimai,
reikalaukite, kad Lietuvoje būtų įteisintas vietos referendumas ir patys
spręskite, o ne laukite malonių iš
išrinktųjų, tuo labiau - naiviai nesitikėkite, kad jau per šiuos rinkimus
išrinksite tuos, kurie jums priims reikalingus sprendimus,- to nebuvo per
28 metus ir nebus.”
Juozas: „Prieš rinkimus mums
rodė nykščius, o dabar gi - vidurinį
pirštą.”
Anykščių senbuvis: „Taip. Dar
taip akivaizdžiai dirbančios sau valdžios nebuvo. Atsimenu, kaip Verbickas prašė didesnės algos savo pavaduotojui. Motyvavo, kad kostiumo
neišeina nusipirkti. O dabar - duokit
priedą, nes reikia. Ir ne 10 , 20 proc. 40 iš karto duok.”
Zirzeklė: „Lioge ir Savickai, kaip
jūs balsavote dėl biudžeto, kuriame
160 tūkst. eurų įdėta žaislinės pilies
statybos pradžiai? Ar bandėte aiškintis, skaičiuoti, diskutuoti?”
Nejuokauk: „Vos pradėtų aiškintis, tuoj iš darbo skrietų.”

Maišiagala: „Tik dėl savęs Liogė
dirba, Savickas dirba, Gervinskas
dirba. Per tris metus trims tarybos
nariams sukūrė tris darbo vietas - etatus.”
Ne tik: „O kiek žmonų, dukrų ar
naujų žentų suburta bendram darbui.
Šios kadencijos valdančiųjų ,, bezpredielas‘‘ aplenkė visų prieš tai buvusiųjų sukurtas nesąmones bendrai.“
Infoanyksciai: „Sauliui Rasalui
- savo kalboje per posėdį pasakėte,
kad nieko nepateikėte administracijai, nes....
esate nekompetentingas paruošti
konstruktyvų, argumentuotą pasiūlymą, kaip ir būdamas vykdančiosios
valdžios pareigūnu negebėjote parengti sprendimų, atitinkančių viešojo administravimo įstatymo nuostatų.

Tuomečiai sprendimai pasirašyti be
argumentų bei su kitais VAĮ pažeidimais.
P.s. faktinius dokumentus turite
galimybę išsinagrinėti ir įsivertinti,
pasitelkdamas teisės žinias turintį
konsultantą administracijos archyve.
Linkėjimai nepaslysti - šaligatviai
be druskos ir be smėlio.“
Saulius Rasalas: „Gerai žinau,
ką pasakiau savo kalboje. Dėkingas
administracijos darbuotojams, kurie
padėkojo ( jų nuomone) už teisingus
žodžius.“

Mode: „Mums, gyventojams , pilis
naudos neduos. Manau, kad pilies statybų vadas užsidės sau pliusą.Reikia
galvoti, kaip pritraukti investicijas,
kurios kurtų darbo vietas. Gaila, bet
šios minties atsisakoma.Todėl mūsų
rajonas buvo ir bus ,,senelių rajonas.“
M.: „Liberalai - tikri veidmainiai.
Kai buvo patys valdžioje, patys sugalvojo pirkti balsavimo įrangą, patys
skyrė pilies statybai pinigus ir patys ją
statyt pradėjo, o dabar klausia, kokia
nauda.”
-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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Beveik dingęs Signataro kaimas

Prie Liūto Jakubausko namo Užunvėžiuose laikinai kabo maža vėliavėlė. Tačiau paruoštas ir dešimties metrų ilgio rąstas, kuris bus
solidžiu vėliavos stovu.
(Atkelta iš 1 p.)
Mišios Užunvėžių bažnyčioje
labai individualios
Prie pat stogastulpio yra kelio ženklas, nurodantis, kad už 100 metrų
buvo namas, kuriame gimė Signataras. Gal kažkur yra ir daugiau tų
ženklų, bet man jų aptikti nepavyko.
Apskritai, regis, informacinės nuorodos statomos dviejų kategorijų žmonėms - tiems, kurie ir taip žino, kur
važiuoti, arba tiems, kurie apskritai
nesigaudo, kur esą. Pastarieji ieškodami kokio jiems labai reikiamo
objekto apsuks nereikalingą šimtą
kilometrų ir vis tiek bus įsitikinę, kad
viską padarė teisingai, juk važiavo
,,pagal nuorodas‘‘.
Aš Užunvėžį radau pamatęs bažnyčios bokštą. Gera bažnyčia. Tikra.
Nežinau, kaip paaiškinti, bet jaučiu,
kad į ją atėjęs melstis neužmirši, ko
atėjai... Į bažnyčią veda liepų alėja,
šalia - klebonija, prie kurios suklypusi
tvorelė. Nesmagiai jaučiausi eidamas
tolygiai sniegu užklota alėja. Jokių
gyvybės ženklų. Net šunėko pėdsakai link bažnyčios driekėsi tik kelis
metrus, paskui gyvulys apsigavojęs ir
grįžęs į kelią.
Prie bažnyčios durų atremta šluota,
ant durų - skelbimas, jog sekmadieniais mišios nuo 13 val. 30 min. bei
Vasario 16-osios renginių grafikas.
Sekmadieniais čia atvyksta kunigas
- dr. Nerijus Vyšniauskas. Pagrindinė
kunigo darbovietė - Kavarsko parapija. Antraeilė - Kurklių parapija,
bet ir Užunvėžiuose, kaip nurodoma,
kiekvieną sekmadienį vyksta mišios.
Užunvėžio kaime, kaip sako visagalis internetas, 22 gyventojai. Vietiniai
sako, kad šaltuoju metų laiku mišios
Užunvėžiuose labai jau individualus
užsiėmimas: pasimelsti ateina vienas

kitas kaimo gyventojais, kartais kas iš
Antrųjų Kurklių atvažiuoja.
Klebonijoje, žinoma, dešimtečiais
klebonas negyvena ir žiemomis
vargu ar dvasininkas į ją apskritai
užsuka. Nuo bažnyčios šventoriaus
į visas puses plyti laukai ir dideliais
atstumais viena nuo kitos išbarstytos
sodybos.
Signataras statė mokyklą, jo
kaimynai - bažnyčią
Nesidedu didžiu gyvenviečių
planavimo specialistu, tačiau drįstu
spėlioti, kad Užunvėžių bažnyčia pastatyta ,,ne vietoje‘‘, kaip ir gana įspūdingas mokyklos pastatas. Kuriems
galams šių brangių statinių kažkur
vidury laukų reikėjo? Ir bažnyčia, ir
mokykla pastatytos tuo pačiu metu,
pačiame pirmosios Nepriklausomybės saulėlydyje (bažnyčia pašventinta
1940-ųjų rugpjūčio mėnesį). Taigi, po
to, kai jau buvo iš Maskvos parvežta
saulė, o Lietuva tapo LTSR.
1926 metais gatviniame Užunvėžių kaime - 212 gyventojas, 1927aisiais kaimas išskirstytas į vienkiemius. Nedidelis kaimas visgi buvęs
labai laimingas - jame 1879 metais
gimė S.Kairys, o dviem dešimtmečiais vėliau - Antanas ir Jonas Banėnai. Pirmasis jų buvo inžinieriumi ir
karininku, antrasis - matininku. Banėnai finansavo bažnyčios gimtajame kaime statybas. Beje, Užunvėžių
bažnyčia - priešpaskutinė Anykščių
rajone pastatyta bažnyčia, ,,jauniausioji‘‘ - per karą pašventinta Inkūnų
bažnyčia.
S.Kairys Užunvėžių mokyklos
statyboms skyrė 1939 metais gautą 8000 litų premiją. Tuo metu panašiai tiek kainavo naujas ,,Ford‘‘
automobilis arba 53 karvės. Miesto

Danielius Vitonis 1969 m. baigė Užunvėžių aštuonmetę mokyklą. Tais metais išleista paskutinė mokyklos aštuntokų laida.

darbininkas tarpukariu per mėnesį
uždirbdavo 200-300 litų, o ,,bernas‘‘,
dirbantis pas ūkininką, už visų metų
darbą dažnai gaudavo ne ką daugiau
nei 300 litų.
Banėnas netoli savo gimtinės dar
ir hidroelektinę 1937-aisiais pastatė,
kuri suko malūną ir lentpjūvę. Na,
bet čia, sakykim, biznis, investicija.
Tačiau kraštiečių lėšos mokyklos ir
bažnyčios statyboms rodo šiais laikais sunkiai suvokiamą jų kilnumą.
Beje, Jono Banėno sūnus Jonas beveik prieš dvidešimt metų atstatė tėvo
ir dėdės hidroelektrinę.
Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus ,,Anykštai‘‘ sakė, kad S.Kairys
turėjęs savitą požiūrį į bažnyčią: Dievu Signataras, matyt, tikėjęs, tačiau
dvasininkų nepamėgęs. ,,Manau, kad
S.Kairys ir Banėnai finansuodami didžiąsias statybas Užunvėžiuose savo
veiksmus derino. Pinigus dėjo ten,
kur jiems atrodė svarbiau, bet siekė
bendro tikslo,” - kalbėjo seniūnas.
Sutikau gerą Liūtą
Visai prie pat S.Kairio tėviškę žyminčio stagastulpio (autorius Jonas
Tvardauskas) stovi senas dviejų galų
namas. Kiek toliau, prie kitos sodybos, matau žmogų su didžiuliu šunimi. Einu kalbinti. Algimantas Vaitiekūnas sakėsi esąs ne visai vietinis, tik
kiek daugiau nei penkiasdešimt metų
Užunvėžiuose gyvenąs. Pirmam sutiktam Užunvėžių gyventojui 88-eri,
tačiau nesiverčia liežuvis jo vadinti
senuku. Vyras pasakojo šeimos nesukūręs, gyvenąs kartu su viengunge
seserimi. Dirbo kolūkyje brigadininku, paskui ūkininkavo.
Dar vienas man nesuprantamas
niuansas - kodėl jau per pirmąją kolūkių stambinimo bangą Užunvėžiai
tapo ,,Nevėžio‘‘ kolūkio pagalbine
gyvenviete, kurios centras - Antrieji Kurkliai. Gal, sakau, bažnyčia ir
Signataro statyta mokykla nervino
komunistus ir jie nusprendė: ,,na na,
pažiūrėsim, kiek jūsų šitam kaime
liks‘‘.
Ne kažin kas senųjų kaimo gyventojų ir liko. Bet, mano laimei, naujų
atsirado. Pravažiavęs S.Kairio tėviškę
ir A.Vaitiekūno sodybą, manau, kad
toliau važiavau buvusia pagrindine
Užunvėžių gatvinio kaimo gatve.
Išvydęs ant kelio išmaltą duobę, nusprendžiau ją apvažiuoti ir įsmigau
į balą. Viršutinis ledas įlūžo, automobilio ratai brūžino prieš polaidį
suformuotą ankstesnį ledo sluoksnį.
Degančios sankabos kvapas gožė
buvimo Signataro tėviškėje džiaugsmą. Tačiau per S.Kairį, na, žinoma,
netiesiogiai, atėjo išganinga mintis,

kaip ieškotis pagalbos. Prisiminiau,
kad kažkur netoli Signataro tėviškės
gyvena LSDP Anykščių skyriaus pirmininkas Dainius Žiogelis. Skambinu
jam. D.Žiogelis per atstumą ,,sunaviguoja‘‘ mane iki Liūto Jakubausko
sodybos. Pastarasis, regis, net pradžiunga, kad savuoju ,,Subaru‘‘ galės
maniškį iš balos ištraukti.
Išgelbėjęs Liūtas pasikviečia kavos.
Jau pagal vardą galima spręsti, jog būsiu radęs kažką įdomaus... O pavėsinėje
už rankenų sukabintos, vėjyje maskatuojančios keptuvės, pagal dydį ir medžio rūšį surikiuotos malkos bei gerų
dešimties metrų ilgio ir gal dvidešimt
centimetrų diametro paruoštas naujas vėliavos stiebas byloja, kad mano
gelbėtojas - žmogus su fantazija. Jis
pasakojo, kad buvęs tikras miestietis
- Vilniuje gimęs ir gyvenęs, tolimųjų
reisų vairuotoju dirbęs, apie 1995-uosius neteko darbo, o ir žmonai su darbu
buvę prastai, todėl pora ėmėsi žemės
ūkio. Pardavė butą Vilniuje, nusipirko
sodybą su 3 hektarais žemės, įsigijo
karvę. ,,Uošviai ūkininkavo kitame rajone. Prieš žiemą jie mums atidavė tris
savo karves nusprendę, kad jie žemės
ūkio jau atsikando,” - šypsojosi p. Liūtas. Ta pirmoji žiema naujiesiems ūkininkams buvo įspūdingiausia, reikėjo
ne tik pratintis prie naujojo amplua,
bet ir lyg pokariu karvėms trūko šieno,
juk banda neplanuotai išaugo. Dabar
Jakubauskai nebeūkininkauja - liko tik
vištos ir triušiai, o ir į visą ankstesnę
„karjerą” žemės ūkyje L.Jakubauskas
žiūri su ironija - daug vargo ir mažai
naudos.
Prie Jakubauskų namo, kol nepastatytas didysis vėliavos stiebas,
kabojo maža trispalvė, o kai per
valstybines šventes valdžios atstovai
S.Kairio tėviškėje sako kalbas, abu
Jakubauskai sudaro didžiąją dalį vietinės auditorijos.
Kaimynystėje, tiksliau, Užunvėžių
masteliais kaimynystėje, sodybą turi
aktorius Vidas Petkevičius. Tiesa, jis
joje lankosi tik šiltuoju metų laiku,
bet kai atvažiuoja, įsilieja į bendruo-

Algimantas Vaitiekūnas nelaiko savę vietiniu Užunvėžių
gyventoju - šiame kaime jis
gyvena ,,tik‘‘ kiek daugiau
nei penkiasdešimt metų.
menės gyvenimą.
Ketinau išvažiuoti iš Užunvėžių ir
nusprendžiau, kad šį kartą jau reikia
važiuoti tik ten, kur yra automobilių
vėžės - kitaip bus nesmagu antrą kartą prašyti p.Liūto pagalbos. Bevažiuodamas vėžėmis pataikiau į sodybą,
kurioje dviejų galų namas su gonkais.
Prieš pat sodybą kryžius, šalia jo- medžiotojų bokštelis. Matau kieme pažįstamą žmogų - tai buvęs vienas iš
Anykščių ugniagesių vadų Danielius
Vitonis, pagalius rankose nešąs. ,,Pas
pamaldų medžiotoją pataikiau,‘‘ - šaipausi. Šeimininkas šypsosi...
D.Vitonis - iš senųjų (arba tikrųjų) Užunvėžių gyventojų. Jis 1969
metais baigė Užunvėžių aštuonmetę
mokyklą, ši laida ir buvusi paskutinė. Vidurinę D.Vitonis baigė mieste,
į Anykščius per Storius važinėdamas
motociklu.
Dar neseniai Užunvėžiuose gyveno
p. Danieliaus motina, o po jos mirties
namas liko sodyba, į kurią Vitoniai
atvyksta laisvalaikiu. Kaip ir dera
S.Kairio kaimynams - Vitonių name
ant sienos kabo trispalvė. D.Vitonis
vedžiodamas po lauką žurnalistą
aiškino, kur, kurioje pusėje, kieno
namas stovėjęs, kokie ir iš kur keliai
vedę į Užunvėžius. Man jo pasakojimas gražus net ne dėl to, kad žino,
už kurio krūmo kieno namo pamatai
likę, bet dėl to, jog labai aiškiai junti,
jog žmogus gali daug metų gyventi
kažkur kitur, tačiau namų, aplinkos
pojūtis niekur neišsitrina.
Išvažiuodamas iš Užunvėžių užkylu ant kalnelio, ant kurio stovi
S.Kairio statyta mokykla. Norėjau
rašyti ,,atokiau stovi‘‘, bet prisiminiau, kad viskas Užunvėžiuose yra
,,atokiau‘‘. Po mokyklos uždarymo
joje kurį laiką veikė biblioteka, parduotuvė, buvo apgyvendinami kokie
nors stovyklautojai. Sprendžiant pagal užrašus ant sienų, stovyklautojai
buvę raštingi ir mokėjo naudotis įrankiais - kreida ar bent vinimi...

Stepono Kairio lėšomis pastatyta Užunvėžių mokykla .
Autoriaus nuotr.
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Ligoninių spindesys ir
skurdas. Kas toliau?
Leonas ALESIONKA
(Pradžia – „Anykštoje“, Nr. 3,
2018-01-06)
Ne šiaip sau, „Anykštos“ skaitytojau, aš anksčiau pateikiau tau skaičių virtinę, atspindinčią Anykščių
ligoninės veiklą. Šitiek metų steigėjui
– savivaldybės tarybai – buvo meluojama, kad viskas naujojoje ligoninėje
yra gerai, tik va ta bjaurybė Ligonių
kasa neduoda pinigų ir specialiai
Anykščių medikus skriaudžia. Su
paprasčiausiu kalkuliatoriumi sudėk
pinigus, kurie Ligonių kasos buvo
ligoninės finansavimui numatyti, bet
ligoninės nepanaudoti (neužsidirbti!)
ir akys praregės. Tada paklausk, kodėl
nepanaudotos palaikomojo gydymo
ir slaugos paslaugų lėšos? Na, pavyzdžiui, kaip pasiekti Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus
unikalių ligonių skaičiaus rodiklį,
kuris tuo metu tebuvo tik 133? Kodėl
šeimos gydytojai teigia, kad pacientai
„skundžiasi dėl prisiregistravimo į
Anykščių ligoninę pas konsultantus?
Girdi, registruojantis telefonu neįmanoma prisiskambinti - nuolat užimta.
Internetinėje erdvėje nenurodytas
visų specialistų darbo laikas.“ Ar ponas D.Vaiginas šias problemas mato?
Ar su PSPC direktore Zita Neniškiene, kuri teigia, kad „kai kurie vadovai
sako, kad reikia įstaigą išlaikyti. Aš
manau, kad ne įstaigą išlaikyti reikia,
o paslaugą teikti. Juk būtent už tai
mums moka Privalomojo sveikatos
draudimo fondas“,- jis kalbasi? O gal
jis pats jau nebepajėgus nei pamatyti,
nei sutvarkyti? Gal kartais pasipūtimas ir ambicijos, tik savos „tiesos“
pripažinimas trukdo vyriausiajam
gydytojui susigaudyti tikrovėje, priimti reikiamus sprendimus ir suvokti, kad įstatymai visoms sveikatos
priežiūros įstaigoms nustato vienodą
paslaugų teikimo ir finansavimo už
jas tvarką. Jokių išimčių Valstybinė
ligonių kasa nei Anykščių ligoninei,
nei ponui D.Vaiginui nedarys! Kadaise, bausdamas jį griežtu papeikimu,
pasakiau: „Nustok tu konfliktuoti
su Ligonių kasa! Esi neteisus. Taip,
kaip tu nori, nebus!” Per septyniolika metų mano žodžių žmogus taip ir
nesuprato, išvadų nepadarė, ligoninė
jau dirba nuostolingai. Taip tęstis nebegali. Negalima toleruoti ir to, kad
gerai, rentabiliai dirbantys ligoninės
skyriai, gydytojai ir medicinos seserys, nuo kurių ligoniai nebėga į kaimynines ligonines, yra skriaudžiami.
Jų uždirbtais eurais išlaikomi nuostolingieji pustuščiai skyriai. O prisi-

tautos balsas

minkime- juk nebėgo ligoniai iš vaikų ligų skyriaus, kai tikrai prastomis
sąlygomis ten dirbo aukščiausiosios
kvalifikacinės kategorijos gydytojas
R.Žekas? Nebėgo. Keli dar Anykščių
medikai pasiekė aukščiausią kvalifikacijos lygį? Mere K.Tubi, iki jūsų
buvęs savivaldybės tarybos neveiklumas ir nereiklumas išaugino ligoninės
vadovui ragus. Kai kuriuos kadrų problemas reguliuojančius sprendimus
priimti ir jūs vėluojate.
Anykščių ligoninė, nepaisant jos
naujų, gerai įrengtų patalpų, netapo
viena iš Lietuvos antrinio lygio lyderių. Visos savivaldybių ligoninės
renovavo savo pastatus, nusipirko ir
pasistatė gerą aparatūrą, įsigijo gerą
laboratorinę įrangą, internetu susijungė su universitetinėmis klinikomis ir
tai žymiai pagerino diagnostikos bei
gydymo kokybę, žymiai operatyviau
suteikiama pagalba infarktų, insultų
atveju. Lietuvoje įdiegtos naujausios
pasaulinio lygio sveikatos priežiūros
paslaugų technologijos, atliekamos
unikalios operacijos. Tačiau tokį lygį
pasiekusiais lyderiais yra ne Anykščiai ir ne Zarasai, ne Kupiškis su
Molėtais ar Biržais, ne Kazlų Rūda...
Senieji, mano kartos gydytojai išeina
arba išmiršta, o ryškių talentų, unikalių specialistų, pas kuriuos veržtųsi
pacientai iš visos Lietuvos, o gal net
iš užsienio, kaip ir neatsirado. O juk
buvo laikas, kai Anykščių ligoninė,
ministro Jono Platūkio įsakymu buvo
paskirta kaip viena iš bazių naujų
vaistų ir gydymo metodikoms diegti.
Buvo laikas, kai į naująją polikliniką
buvo vedamos ne tik vietos medikų,
bet ir užsienio svečių delegacijos, kad
pamatytų, koks lygis yra pasiektas.
Kitur Lietuvoje nėra to, ką turi ir sėkmingai naudoja kažkoks provincijos
miestukas Anykščiai! Tai kodėl visa
tai prarasta, palaidota? Kodėl neauginami ir neskatinami talentai? Kodėl
naujoji ligoninė taip ir netapo unikaliu
progreso centru? Kodėl čia nenori investuoti privatus kapitalas ir išnaudoti
šitiek laisvų erdvių? Svaičioti apie
„Regiono centrą“ ir neturėti jokio
pagrindo tokioms „svajonėms“ realizuotis yra visiškai nebejuokinga. Ar
galima, metus šimtus milijonų eurų,
visiškai užbaigti visą Anykščių ligoninės kompleksą ir joje padaryti super
ligoninę? Galima! Ar racionalu? Ne!
Sakykim - imam ir padarom. Iš kur
imsis ligonių, kad taptų įmanoma
efektingai dirbti? Na, sakykim, uždarome Rokiškį, Kupiškį, Zarasus, Ignaliną, Ukmergę, Molėtus, Pasvalį, dar
ką nors - ir visus ligonius suvežame,
suskraidiname į Anykščius. Čia jie
super stebuklingai išgydomi ir sveikutėliai pargabenami atgal. Teoriškai
- galima? Taip. Praktiškai - realu? Ne!
Toks ,,gydymo fabrikas” Niujorke ar
Maskvoje, Paryžiuje ar Tokijuje nieko nestebintų. Šiuolaikinės gydymo

ir diagnostikos technologijos ne tik
yra efektingos, bet ir labai brangios.
Koncentruoti jas vienoje vietoje, kur
yra dideli ligonių srautai, racionalu,
efektinga - taip ir reikia elgtis. Tačiau
pirkti brangią aparatūrą tokioje provincijos ligoninėje, kaip Anykščių,
laikyti ją pusiau naudojamą tada, kai
per metus – kitus atsiranda naujos
technologijos, nauja technika, yra
tik bukas nepateisinamas noras pasirodyti prieš kitus kolegas. Va ir aš
turiu! Jei kokioje nors ligoninėje iš 50
dirbančių gydytojų 30 yra atvažiuojantys uždarbiauti iš kitur (Vilniaus,
Kauno), jei verčiamasi 80-mečiais ir
panašiu ,,jaunimu”, jei iš darbo pašalinti gydytojai alkoholikai (ar narkomanai?), psichikos problemų turintys
asmenys priimami į tokias provincijos ligonines, kaip Zarasų ar Anykščių (ir ne tik), apie kokį gydymo lygį
galima kalbėti? Tokios ligoninės turi
būti uždaromos, nes negali egzistuoti,
nes nebegalima užmerkti akių ir nematyti apgaulės, kuri šiandieną yra ir
net, sakyčiau, klesti.
Tikrai neįvyks stebuklas ir Anykščių rajone neatsiras staiga (kad ir šiemet) bent 100 000 gyventojų. Nuo
seneliukų iki jaunų, darbingų. Nei
mokyklos staiga neprisipildys, nei
gamyklų neprisistatys, nei patrauklių
darbo vietų neatsiras per kokius artimiausius 5-10 metų. Gali, bet nei arabų tiek privažiuos, nei kinų, nei indų.
Mes nykstame su visa savo „mini
valstybe“, kurioje gyventojų teliko tik
du trečdaliai to, kas buvo TSRS laikų
pabaigoje. Ir niekur nuo šios liūdnos
statistikos nebepabėgsi. Taigi ir ligoninei - tokiai, kokia ji tapo D.Vaigino
vadovavimo laikotarpiu, išgyventi ir
suklestėti šansai maži. Per daug prarasta laiko. Tai kuo gi virs Anykščių
ligoninė, jei joje niekas nuo galvos
iki kulnų nesikeis? Terapinio profilio ligonine? Troškūnų arba Utenos
Šv.Klaros varianto slaugos ligonine?
Gal NATO kariams įsiūlyti? O gal
Ebolos virusu užkrėstus čia suvežti iš
Afrikos ir gydyti? Po to dar reabilituoti „Anykščių kurorte“...
Perskaičiau D.Vaigino Anykščių
rajono savivaldybės merui Kęstučiui
Tubiui 2017-11-15 rašytą raštą  Nr.
S-891 „Dėl VŠĮ Aykščių rajono savivaldybės ligoninės struktūros“. Ir
juokas ima, ir pikta. Prispaudė galų
gale Ligonių kasa, o gal ir Sveikatos
ministerija, ponui vadovui uodegą. Ir
steigėjui, Anykščių rajono savivaldybei, prakrapštė akis. Regėjimą pagerino... Ir ką gi aš tame rašte merui
randu? Graudų „susitraukimo ir užsiraukimo“ planelį? Taip vertinčiau!
Strategiją su priemonių planu, kaip ligoninę iš krizės išvesti? Ne! Tam reikia naujo mąstymo, tam reikia keisti
mikroklimatą pačioje ligoninėje, tam
reikia vadovui mokėti girdėti ne tik
save. O mokytis jau per vėlu.

Kaip partizanai kėlė trispalvę...

Norėčiau pasidalyti brolio Antano Dedelos prisiminimais, kaip
Žvirblėnų kaime 1946 ar 1947
metais vasario 16- osios proga
partizanai kleve iškėlė Lietuvos
vėliavą:
„Vieną šaltą žiemos rytą su seserimi jau buvom nubudę ir pro atviras duris stebėjom bobutę, pyškančią staklėse, kaip mama, apšviesta
liepsnos, stumdė puodus pečiuje,
pamatėm įeinantį į gryčią tėvą. Tė-

vas mamai ir bobutei tylom pasakė,
kad mūsų medlapyje – trispalvė.
Mama su bobute pradėjo aimanuoti, kad kas dabar būsią, nes rusai
kaltininkų ilgai neieškodavę. Bobutė prašė tėvo neiti prie medlapio,
nes liksiąs pėdsakas. Mūsų darže,
prie ūlyčios, augo didžiulis, neapkabinamas medlapis. Mama tėtę
vis ragino nukirsti, nes pusė daržo
apie jį neaugo,- nustelbdavęs. Pats
tėvas pyko ant medlapio, nes arda-

mas ne kartą buvo sutraukęs pastaronkas, kai noragas užkliūdavęs
už šaknies.
Apie pietus iš Kavarsko pasirodė skrebai, kareiviai ir dar kokie
žmonės. Apžiūrėjo medį, vėliavą
ir pradėjo varyti vyrus iškelti vėliavos. Nusivedė ir tėvą. Medyje
buvo kažkoks paketas ir užrašas
„užminuota“. Žmonės artyn nėjo.
Skrebai pyko, keikėsi ir, patys bijodami minos, nė artyn nėjo, liepė

Tačiau yra ir kitų akivaizdžių faktų,
susijusių su Anykščių rajono padėtimi, su nykstančia ateitimi, dėl kurių
kaltinti D.Vaigino ar jam priekaištauti negaliu. Apie ką čia aš? Ogi apie
ligos priežastį! Nuo ko ji prasidėjo?
Gal geresniam supratimui pacituosiu
buvusio mero S. Obelevičiaus žodžius: „Yra pas mus tokių politikų,
kurie šneka nesąmones, girdi, Anykščiams reikia keisti savo strategines
kryptis – atsisakyti turizmo ir vystyti
pramonę… Jeigu toks, atsiprašant,
durnius ateitų į valdžią, nežinia, kokiais tempais prasidėtų Anykščių regresas“. Taip anuomet kalbėdamas
mąstė ir, tikėtina, tebemąsto ponas
Sigutis Obelevičius. Na, pavyzdžiui,
nutiesei kilometrą medinio tako palei
Šventąją ir pažiūri: padidėjo pensijos
ir atlyginimai ar nelabai? Grikiai atpigo? Veržiasi emigravę anykštėnai
į gimtus laukus ir pievas ar ne? Dar
ne! Tada nutiesiam dar porą kilometrų to tako. Padidėjo, pagerėjo, gal
jau komunizmas Anykščių rajone?
Ne? Na, po velnių! Iki Andrioniškio
nuvarome tą medinį taką! Vis ne?
Dar Anykščiams ir tam ,,atsiprašant,
durniui” negerai? Na tai mes jiems
geležinį Lajų taką tik trinkt - ir pastatome. Iki pat medžių viršūnių!
Keturi šimtai tūkstančių turistų tuo
taku pražygiavo. Jau klestime? Pensijos trigubai, kad po euro įvedimo
žiauriai išaugusias kainas pasivytų,
išaugo? Ne? O patrauklūs atlyginimai jaunimui? Irgi ne? Neveikia takas? Obelų palei gatvę prisodinom.
Kitamet – alyvų. Kaip varė Londėn,
taip ir varo Anykščių rajono ateities
kūrėjai? A ja jai... Tai kas, ponas vicemere, liko „atsiprašant, durnius“,
a? Bet grįžkime prie ligoninės. Užsiraukiančios kaip ir rajonas. Prarandančios ligonius, kurie irgi „kojomis
balsuoja“ į „artimąją emigraciją“ – į
kitas ligonines.
Kartais liūdna būna matyti, kas
darosi su Anykščių ligonine, prie kurios statymo, puikaus įrengimo teko
ir man kažkada prisidėti. Ne aklas gi
esu, ne kurčias,- viską matau ir suprantu. Kartais toks piktumas apima,
taip gniaužiasi kumščiai, kad, rodos,
paimtumei į rankas kokį „kalašnikovą“ ir taip pavarytum per kaltus ir
už rajono, ir už ligoninės žlugdymą,
kad...
Žinoma, taip nebus, tačiau jei tokią
galią ir valią turėčiau, tikrai ne Dalį
Vaiginą pirmą prie sienos statyčiau, o
tuos, kurie, priverstinai „kurortindami“ rajoną, nusmukdė jo ekonomiką,
pastūmėjo jaunus, darbingus žmones
į emigraciją, privertė palikti vaikus ir
tėvus. Tuos, kurie atėmė iš Anykščių
net gražios, Baltijos kelyje regėtos
ateities viltį. Tuos, kurie šita savo
nusikalstama veikla ir Anykščių ligoninę pastatė ant susinaikinimo bėgių.
Tai... kas bus toliau, skaitytojau?
atnešti kopėčias. Kažkas atnešė kopėtėles - skrebas jį suniekino: „Ką
čia atnešei, jos tik katinams ant
kamino užlipti, ir tai per trumpos“.
Skrebai keikėsi ir liepė nešti ilgas,
kuriomis ant stogo lipama. Bet vienas gynėsi, kad sulūžusios, kitas,
kad kažkam paskolinęs. Atsirado
kareiviai, kurie nustatė, kad mina
netikra. Prasidėjo vėliavos nukėlimas. Vėliava buvo pritvirtinta prie
ilgos karties, o kartis priraizgyta
prie šakų erškėtine drata , kuria
buvo aptverta belaisvių stovykla.

specialistas pataria

Pataria
atkreipti
dėmesį, ar
jutikliai turi
kokybės ženklus
Nuo gegužės mėnesio visuose namuose turės būti
įrengti apie dūmus įspėjantys autonominiai dūmų signalizatoriai (jutikliai arba
detektoriai). Apie dūmų signalizatorius kalbėjomės su
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininku
Sauliumi Slavinsku.

- Perkant patarčiau atkreipti
dėmesį, kad produktas būtų sertifikuotas ir turėtų CE ženklą. Detektorių visuomet būdavo ir yra
ūkinių prekių parduotuvėse, tik
turbūt būdavo nepaklausi prekė,
nors šis prietaisas užtikrina žmogaus saugumą. Jis vadinasi autonominiu todėl, kad veikia nuo
baterijos, kuri būna įmontuota
viduje. Baterijos būna keičiamos
arba integruotos, nuo to ir priklauso prietaiso kaina.
Pagal reikalavimus, būste, arba
kiekviename aukšte, turi būti bent
vienas dūmų jutiklis, bet reikia
įvertinti ir kokia erdvė, ar ji vientisa, ar atskiriama durimis, kurios
uždaromos.
Rekomenduojama
jutiklį montuoti į kiekvieną erdvę,
kurioje būna žmonių ir gali kilti
gaisras, išskyrus virtuvę (ten paprastai būna garų ir yra padidėjusi
drėgmė, pakliūna dūmų) ir katilinę, nes signalizatorius suveiks kiekvieną kartą, kai plūstelės dūmai
atidarius krosnį, arba montuojant
turi būti laikomasi nurodomų atstumų nuo krosnies.
Pagal rekomendacijas, jutiklis
turi būti įrengtas ant lubų, tik ten,
kur nėra galimybės įrengti ant
lubų, galima įrengti ant sienos, bet
taip pat reikia žiūrėti atstumų nuo
lubų ir sienos kampo. Perkant, prie
prietaiso būna pateiktos naudojimo
instrukcijos. Instrukcijose būna
nurodyta reikalinga informacija,
kaip žinoti, ar jis tinkamai veikia.
-ANYKŠTA
Jeigu turite klausimų, kuriuos
norite adresuoti specialistui, siųskite el.paštu daiva.g@anyksta.
lt arba skambinkite tel. (8-673)
11320.

Vėliavą nukrapštė tik vakarop.
Skrebai privargo ir sušalo, tad išėjo
nieko neišsivarę. Moterys stebėjosi, kas taip aukštai galėjęs įkelti,o
seniai tik šypsojosi į ūsą – Jono
Raudonikio - Patašono būrio vyrai
jaunystėje ne tokių eibių prikrėtę
buvo, o čia - juk mūsų trispalvė“.
Stasė Jankauskienė

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

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

PERKAME

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

Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius, autobusus, visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko
dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Automobilius, kombainus, traktorius, metalo laužą.
Tel. (8-633) 60143.
Gyvuliai

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Mišką su žeme arba išsikirsti ir
įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Automobiliai
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414,
(8-663) 58871.

įvairūs
Išsinuomuotų dviejų arba trijų
kambarių butą 3 - 5 mėn.
Tel. (8-611) 01110.

Pavojų keliančių medžių
pjovimas, genėjimas,
surišimas.
Tel. (8-692) 75903 .

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
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.
Senus, traumuotus arklius ir kitus galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389, (8-613) 95120.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.
Ieškomos prekybinės paskirties patalpos (nuo 30 kv. m iki
70 kv. m) nuomai.
Tel. (8-683) 75075.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Kaminų remontas, mūrijimas,
skardinimas. Kaminų įdėklai,
pristatomi kaminai. Skarda 0,6
-0,8 mm storio. Stogų dengimas.
Patirtis 20 m.
Tel. (8-612) 36705.

Gerbiami Šimonių krašto žmonės ir buvę kraštiečiai!
2020 m. minėsime Šimonių bažnyčios 100 metų jubiliejų. Labai
prašome visus galinčius savo aukomis prisidėti prie bažnyčios remonto darbų, kurių sąmata 23 282 Eur. Parapijos sąskaitos Nr.
LT987300010002538140, SWEDBANKAS.
Iš anksto būsime dėkingi.
Šimonių bendruomenė

Nežinai, kur švęsti gimtadienį, organizuoti klasės
susitikimą, paminėti vestuvių metines ar surengti
giminėms vakarėlį?
Kavinė “Erdvė” pasirūpis visomis švenčių progomis!
Tel. (8-381) 5-43-00.

siūlo darbą
Vadybininkui ar teisininkui, vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas (B kategorija). Su apmokymu
(patirtis nebūtina) ir apgyvendinimu. Vilniuje.
Tel. (8-680) 84444.
Olandijos gamyklos šiuo
metu ieško darbuotojų 4
skirtingom pozicijom:
1) Klojinių dailidė;
2) Metalo konstrucijų
montuotojas/suvirintojas;
3) Gamybos darbinikas;
4) Vairuotojas (C kategorija)šiltinimo darbininkas
Apgyvendimas apmokamas, visi
mokesčiai mokami Olandijoje.
Dėl papildomos informacijos kreipkites telefonu
+37065010701
arba jelena@eog.lt

Ieškomi vyrai iki 50 metų darbui
žemės ūkyje Airijoje. Alga 2000
Eur.
Tel. (8-606) 40804.

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

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

Perku pienines
veršingas telyčias.
Skambinti tel. (8-655) 44667.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

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

Visoje Lietuvoje - mišką
su žeme ar išsikirtimui.
Gali būti su bendrasavininkais, malkinis. 2000 10000 Eur/ha.
Padeda sutvarkyti dokumentus. Atsiskaito iškart.
Tel. (8-600) 29417.

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

Dainiaus firma

SUPERKA VERŠELIUS
auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

parduoda

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

Kuras
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas, trimetrėmis. Tel. (8-630) 57490.
Kaladėmis išdžiūvusias alksnio,
beržo, drebulės malkas. Turi uosio, spygliuočių sausuolių ir maišytų malkų. Veža po 5 - 8 m.
Tel. (8-613) 11010.
Malkas - beržines, alksnines. 3
metrų ilgio rąsteliais. Po 30 metrų
veža su miškavežiu. Brangiai perka mišką.
Tel. (8-619) 67120.
Skaldytas malkas,
Pristato.
Tel. (8-675) 63191.

karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

pjuvenas.

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

Parduodu vištas,
pradedančias dėti
kiaušinius.
Tel. (8-622) 32588.
Garantuotas darbas valytojoms
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo
1300 svarų/mėn.
Tel (8-615) 56480,
www.husband-wife.co.uk/darbas

UAB „Anykščių šiluma” siūlo darbą ekonomistui (-ei).
Reikalavimai: aukštasis universitetinis ekonominis išsilavinimas, puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai, turėti analitinį mąstymą. Darbo patirtis būtų privalumas.
Darbo pobūdis: bendrovės ekonominių rodiklių analizė, šilumos, karšto vandens bei kitų kainų skaičiavimas.
CV siųsti el. p. info@anyksciusiluma.lt , iki 2018 m. vasario 19 d. arba pristatyti asmeniškai adresu: Vairuotojų g. 11,
Anykščiai.
Išsamesnė informacija telefonu (8 381) 59165.
Administracija

Tel. (8-662) 50592.
J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

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

gimė
Gabrielė TRINKŪNAITĖ, gimusi 01 31
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IŠ ARTI

vardadieniai

šiandien
Kotryna, Algaudas, Ugnė,
Benignas.
vasario 14 d.
Kirilas, Valentinas, Saulius,
Saulė, Liliana, Lijana, Valius.
vasario 15 d.
Faustinas, Jordanas, Zygfridas,
Girdenis, Girdenė, Jovita, Jurgina, Jurgita, Vytis.
vasario 16 d.
Julijona, Julijonas, Tautvydė.

mėnulis

vasario 13-16 d. jaunatis.

anekdotas
Skrenda amerikiečių lėktuvas.
Vienas pilotas žydas, o kitas - kinas. Lakūnai tyli, nesikalba. Po
kokios valandos vienas pilotų (žydas) pareiškia:
- Negaliu pakęsti kinų!
- O kodėl? - klausia antrasis.
- Jie subombordavo Perl Harborą!
- Bet tai juk ne mes! Tai japonai!
- Visi jūs vienodi! Kinai, japonai, vietnamiečiai - vienas ir tas
pats!
Pilotai nutyla. Praeina valanda ir
antrasis pilotas (kinas) pareiškia:
- O aš negaliu pakęsti žydų!
- O kodėl? - nustemba pirmasis.
- O todėl, kad jie nuskandino
“Titaniką”.
- Bet tai ne mes, tai aisbergas!
- O koks skirtumas? Aisbergas,
Goldbergas, Rozenbergas - visi jūs
vienodi!

oras
0

MOZAIKA
Siūloma mokėti signatarų
stipendijas

Švietimo ir mokslo ministerija
siūlo, kad 20 - čiai aukščiausiais
konkursiniais balais įstojusiems
asmenims nuo pirmo kurso iki studijų pabaigos kas mėnesį būtų mokamos penkių bazinių socialinių
išmokų dydžio stipendijos (190
eurų).
Stipendijas siūloma įsteigti siekiant pagerbti 1918 metų vasario
16 dienos Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimą,
taip pat paskatinti geriausius Lietuvos abiturientus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose. 20
stipendijų būtų paskirstomos tarp
studijų krypčių grupių. Daugiausiai – 4 – stipendijos būtų mokamos pasirinkusiesiems matematikos mokslų, informatikos mokslų
ir fizinių mokslų studijas. Mažiausiai 7 stipendijos atitektų kolegijų
studentams.
Lietuvoje teikiamos vardinės
prezidentų stipendijos, siekiančios
190–266 eurus. Kasmet skiriama
iki 30 tokių stipendijų, jos mokamos vienus studijų metus.

sprintas
Futbolas. Vyksta Anykščių
rajono salės futbolo pirmenybės, kuriose dalyvauja keturios
komandos. Turnyrinė lentelė po
pirmojo rato: 1. ,,Šiandien plotas‘‘- 9tšk., 2. ,,Penkiasdešimt‘‘4 tšk., 3. ,,Veteranai‘‘- 3 tšk. 4.,,
Ramybės strėlės “- 1 tšk..
Slidinėjimas

I.

Anykščių

horoskopas
AVINAS. Metas gali būti
nervingas, stokosite emocinės
pusiausvyros. Lengva padaryti
klaidų, atliekant apskaitą, mokant mokesčius ir t.t. Tačiau jūs
sugebėsite aplinkinius stebinti
originalumu, išradingumu kitose
srityse.
JAUTIS. Regis, nerimausite
dėl egzamino, publikacijos, projekto ar pan. Jeigu ne už savo,
tai už artimo žmogaus elgesį
jums gali tekti apgailestauti. Tačiau įmanomi susitikimai, kurie
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PASIRUOŠK
ŽIEMOS IŠŠŪKIAMS
SU HUSQVARNA
VERTINGŲ PASIŪLYMŲ METAS!
DOVANOJAME X-CUT GRANDINĘ IR 5 L GRANDINĖS
ALYVOS PERKANT 400-OSIOS SERIJOS HUSQVARNA
GRANDININIUS PJŪKLUS
HUSQVARNA 445

€465

Specialūs pasiūlymai galioja iki 2018 m. kovo 15 d.

Šaltupio g. 19, tel. (8 381) 5 27 53, Anykščiai

DOVANA
VERTĖ
28,80 €

Venesuelietis iš beverčių
pinigų gamina ... krepšius

Venesueloje pinigai taip nuvertėjo, kad mažiausio nominalo kupiūras žmonės tiesiog išmeta. Tačiau
vienas verslu vyrukas sugalvojo,
kaip jas panaudoti, ir užsidirbti pinigų.
25 metų Enteris Wilmeris Rojasas (Enteris Vilmeris Rochasas)
gatvėje renka išmestus banknotus,
juos lanksto origami metodika, tokius lankstinius susiūna ir taip gamina krepšius.
Vienam tokiam krepšiui vyras
gali sunaudoti iki 800 banknotų.
Tačiau sudėjus visų šių banknotų
vertę už juos būtų galima nusipirkti
... pusę kilogramo ryžių. Už dviejų,
penkių ir dešimties bolivarų kupiūras „negali nusipirkti nė gabalėlio
saldainio“, sakė E. W. Rojassas.
„Pakelis cigarečių kainuoja apie
50 tūkst. bolivarų, – paaiškino jis.
Jauną vyrą gaminti rankines
išmokėti kitas savamokslis menininkas. Jas taip pat galima gaminti
iš laikraščių ar žurnalų puslapių,
tačiau iš banknotų tai daryti patogiau, nes jie yra vienodos formos ir
nereikia žaliavos prieš tai karpyti.
KKSC slidininkai Ąžuolas Bajoravičius ir Jaunius Drūsys, kartu
su kitais Lietuvos rinktinės nariais, Šveicarijoje dalyvavo Pasaulio jaunimo ir U-23 slidinėjimo čempionate.
Varžybos vyko aukštikalnėse,
tad sportininkams buvo sunku
kovoti sudėtingose kalnų trasose
su geriausiais pasaulio sportininkais. Ą. Bajoravičius jaunimo
grupėje sprinto rungtyje finišavo

74- as, 10 km klasikiniu stiliumi
distancijoje iškovojo 64- ąją vietą, 20 km rungtyje finišavo 74 –
as. J. Drūsys U-23 grupėje sprinto rungtyje užėmė 70 – ąją vietą.
Slidinėjimas II. Ignalinoje
vyko ,,Žalgirio‘‘ sporto draugijos žiemos žaidynės. Savo amžiaus grupėse pirmąsias vietas
iškovojo jaunieji Anykščių slidininkai Eglė Savickaitė ir Domas

Jankauskas. Antrąją vietą užėmė Edvinas Šimonutis, trečiąją
- Fausta Repečkaitė, ketvirtąją
- Irmantas Žilinskas, penktąją Ūla Einingytė, šeštąją - Gabija
Žygelytė. Veteranų varžybose
startavęs terneris Algis Drūsys
užėmė antrąją vietą. ,,Žalgiriadoje‘‘ dalyvavo ir buvę A.Drūsio
auklėtiniai: Mantas Bakula, Marijus Rindzevičius, Eividas Musteikis.

praturtins jus intelektualiai arba
dvasiškai.
DVYNIAI. Kils idėjų, susijusių su investicijų ar verslo galimybėmis, bendradarbiavimu. Dėl
pažįstamo žmogaus įsikišimo
gali įvykti tai, ko visiškai nesitikite. Tai nebūtinai nudžiugins.
Nusimato meilės pagundos.
VĖŽYS. Neskubėkite nutraukti sutarties arba santykių su
jums svarbiu žmogumi. Jei labai
pasistengsite arba pasitelksite į
pagalbą tarpininkus, galite pasiekti palankų susitarimą jums
aktualiu klausimu.
LIŪTAS. Kūrybine prasme
tai turėtų būti rezultatyvi diena. Tačiau rūpesčių gali sukelti
buhalteriniai reikalai, praktiniai
klausimai. Netikėtų siurprizų
galite sulaukti iš jums neabejingo asmens arba vaikų.
MERGELĖ. Labai tikėtina,
kad šiandien itin negatyviai rea-

guosite į nesibaigiančias rinkliavas, naujus mokesčius, reformas.
Vis dėlto ginčai su kolegomis,
aplinkiniais nepadės išspręsti
jokių problemų.
SVARSTYKLĖS. Įmanomi
nemalonūs netikėtumai, o vėliau
nuotaika praskaidrės dėl viliojamų pasiūlymų, patrauklių komplimentų bei dėmesio ženklų
iš aplinkinių. Kils ūpas ieškoti
pramogų, siekti meilės ir ja dalintis.
SKORPIONAS. Aktualūs bus
su žiniasklaida, mokslu, korespondencija, prekyba, reklama,
ryšiais susiję reikalai. Gali būti,
kad susidursite su kliūtimis dėl
transporto ar ryšių sutrikimų,
dėl kitų žmonių neatsargumo.
ŠAULYS. Sieksite susikurti
tvirtesnį materialinį pagrindą,
gauti kreditą ar kt. Galbūt nuspręsite kažkur investuoti ar
padėti artimam žmogui. Jei iš to

tikitės naudos, turite savanaudiškų siekių, laukia nusivylimas.
Gali nustebinti apkalbos.
OŽIARAGIS. Pasireikš smalsumas, žinių troškimas. Regis,
sutiksite žmogų, kurio seniai
nematėte ir kuris turi kuo nustebinti. Galite gauti naudingą ir
praktišką patarimą.
VANDENIS. Galvosite ir kalbėsite apie susipainiojusį, neaiškų reikalą. Jūsų suvokimas gali
būti labai subjektyvus. Tačiau
meilės srityje jums seksis, ypač
jei išvengsite svetimų akių, viešumo. Nepiktnaudžiaukite alkoholiu, vaistais.
ŽUVYS. Suksitės kaip vijurkai. Net jei jums nelengva pritapti prie kolektyvo, šiandien
sugebėsite kažkaip prisitaikyti
ar netgi patikti. Vis dėlto vakare
jau sieksite pabėgti nuo tuščių
šnekų, šurmulio ir likti vienumoje.

