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Primename, kad per mūsų laikraštį 
galite pasveikinti savo artimuosius 

vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. 

Sveikinimai

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

L.Repečkienė Žemės ūkio skyriu-
je pakeis gruodžio mėnesį iš darbo 
išėjusią Birutę Kavoliūnienę. Tuo 
tarpu Andrioniškio seniūnija liks be 
vadovo. Jau beveik pusantrų metų 
seniūno nėra ir Viešintų seniūnijoje 
- po to, kai į pensiją buvo išlydėta 
Viešintų seniūnė Janė Každailienė, 
konkursai šioms pareigoms užimti 
porą kartų buvo skelbti, tačiau no-
rinčių ir atitinkančių kvalifikacinius 
reikalavimus neatsirado. 

Nuo 2015-ųjų Andrioniškio se-
niūnijai vadovavusi L.Repečkienė 
gyvena Anykščiuose, todėl jos no-
ras įsidarbinti pačiame mieste - na-
tūralus. Iki 2015-ųjų pavasario An-
drioniškio seniūnijai vadovavo taip 
pat anykštėnas Saulius Rasalas, ku-
ris po liberalų pergalės savivaldos 

rinkimuose iš seniūnų perėjo dirbti 
administracijos direktorės pavaduo-
toju. Vėliau, po liberalų konflikto 
su jų remtu meru Kęstučiu Tubiu, 
S.Rasalas iš direktorės pavaduotojų 
pasitraukė.

Daug metų kalbama, jog nepras-
minga išlaikyti atskiras Viešintų ir 
Andrioniškio seniūnijas. Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus Audrioniaus Gališan-
kos klausėme, ar Andrioniškio se-
niūnės perkėlimas į kitą darbą nėra 
pirmasis seniūnijų reorganizacijos 
žingsnis. „Kol kas nėra sprendimai 
padaryti. O kol nėra sprendimų, tai 
tik jūsų fantazijos“, - sakė adminis-
tracijos direktorius, lyg ir neneigda-
mas, kad seniūnijų reorganizacija 
yra galima.

Dvi kaimyninės seniūnijos - be seniūnų Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Andrioniškio seniūnė Laima Repečkienė nuo kovo 1 dienos pradės 
dirbti Anykščių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 
vyriausiąja specialiste. Į šias pareigas ji paskirta be konkurso, per-
keliant iš vienos valstybės tarnybos vietos į kitą.

Taigi dvi kaimyninės seniūnijos - Viešintų ir Andrioniškio - bus be 
vadovų.

Andrioniškio seniūnė Laima Repečkienė rado darbą arčiau 
namų.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.   

Kai kurių pastatų seniūnijose nebenori 
vadinti kultūros įstaigomis
Anykščių kultūros centro kaimo skyrių neišvengiamai laukia permainos, kai kuriuos jų dar šiemet žadama visiškai uždaryti. 
Apie tai „Anykštai“ sakė Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė. Anykščių rajone šiuo metu veikia 14 Anykščių kul-

tūros centro skyrių.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių kultūros centro direktorė Di-
jana Petrokaitė pažadėjo, kad pertvar-
kant kultūros centro skyrius kaimuose 
nei vienas darbuotojas nebus atleistas iš 
darbo.

Debeikių seniūnas Alvydas Simonavičius šį pastatą vadina „rūmais“. Iš jo iškėlus 
kultūros darbuotojus, pastatas liktų visiškai tuščias ir būtų vienas iš pretendentų tapti 
miestelio „vaiduokliu“...

Ugniagesiai 
įspėja: 
neperkaitinkit 
krosnių

Atsisveikino su 
Mokytoju

Kišimasis į gamtą prie gero neveda
Raimondas BALSYS, Anykš-

čių rajono tarybos narys: „Jei 
vienus metus upė nebus nušie-
nauta, nematau didelės bėdos„

Anykštėnų 
laimėjimai
Kvitų loterijoje 
kuklūs

Pilis. Anykščių medinę pilį pro-
jektuojanti  UAB „Urbanistika“ iki 
šio nepateikė Anykščių medinės 
pilies projekto, o kol nėra projek-
to - nėra kaip skelbti statybos ran-
gos darbų konkursą. Vakar meras 
K.Tubis susitiko su UAB „Urba-
nistika“ atstovais. Pagal naujausią 
susitarimą - parengtas pilies pro-
jektas turi būti savivaldybei pateik-
tas iki balandžio 2-oios. 

Tuščia. Baigėsi pretendentų į 
Anykščių rajono vyriausiuosius 
architektus dokumentų pateikimo 
terminas. Ir šį kartą pretendentų 
neatsirado. Taigi, rajono vyriau-
siuoju architektu - Urbanistikos 
ir architektūros skyriaus vedėju ir 
toliau laikinai dirbs Vida Jakniū-
nienė. 

Diktantas. Penktadienį, kovo 
2-ąją, 11 val., šalyje bus rašomas 
Nacionalinis diktantas. Anykš-
čių rajono gyventojai kviečiami 
diktantą rašyti Anykščių rajono 
savivaldybėje bei Anykščių L. ir 
S.Didžiulių viešojoje bibliotekoje.

Stirnos. Spaudžiant šalčiams, 
gyvenvietėse vis dažniau galima 
pamatyti vaikštinėjančias stirnas. 
Drąsiai jos jaučiasi net dienos 
metu. Kaime viešinčiai Ernestai 
Žvinytei  ramiai snaudžiantį stir-
niuką dienos metu pavyko  nufoto-
grafuoti šalia Debeikių seniūnijos 
Leliūnų kaimo kultūros namų, pa-
čiame kaimo viduryje.

 
Laureatai. Vasario 23 dieną vy-

kusiame Tarptautiniame Veronikos 
Vitaitės fortepijoninių ansamblių 
konkurse Utenoje sėkmingai de-
biutavo ir laureato vardą pelnė 
mokytojos Irenos Meldaikienės 
duetas Elžbieta Bugailiškytė ir 
Matas Niaura. Konkurse varžėsi 
moksleiviai iš Rygos J. Medinio 
ir Kaliningrado P. Čaikovskio mu-
zikos mokyklų, Nacionalinės M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos, 
Vilniaus, Kauno, Biržų, Utenos, 
Zarasų, Ignalinos ir kitų Lietuvos 
muzikos ir meno mokyklų. Savo 
amžiaus grupėje duetas taip pat 
geriausiai atliko lietuvių kompozi-
toriaus kūrinį ir buvo apdovanotas 
specialiuoju prizu.
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spektras

Temidės svarstyklės
Vairuotojas. Vasario 24 die-

ną apie 4.10 val. Anykščiuose, 
Valaukio gatvėje, sustabdy-
to patikrinimui automobilio 
„MAZDA 6“ vairuotojui (g. 
1987 m.), gyvenančiam Anykš-
čių seniūnijos Šlavėnų kaime, 
nustatytas vidutinis girtumas 
(1,74 prom.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Smurtas. Vasario 24 dieną  
apie 15.12 val. Anykščių seniū-
nijos Naujųjų Elmininkų kaime, 
Antano Valmuso gatvėje, ne-
blaivus (nustatytas 2,68 prom. 
girtumas) vyras (g. 1983 m.) 
smurtavo prieš neblaivų (nusta-
tytas 1,95 prom. girtumas) tėvą 
(g. 1956 m.). Vyras sulaikytas ir 
patalpintas į areštinę. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.    

Konfliktas. Vasario 24 dieną  

apie 21.45 val., Anykščiuose, 
Vairuotojų gatvėje, namuose, 
vyras (girtumą tikrintis atsisakė) 
(g. 1970 m.) smurtavo prieš savo 
žmoną (nustatytas 1,28 prom. 
girtumas) (g. 1969 m.). Vyras su-
laikytas ir patalpintas į areštinę. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Bėglys. Vasario 25 dieną  apie 
13.50 val. Kavarsko seniūnijos 
Šerių kaime, Gėlių gatvėje, vy-
ras (g. 1980 m.) smurtavo prieš 

neblaivią (2,24 prom.) sugyven-
tinę (g. 1980 m.). Vyras po įvy-
kio iš namų pasišalino. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.    

Skriaudikas. Vasario 25 die-
ną, apie 20 val., Debeikių seniū-
nijos Kalvelių kaime vyras (g. 
1974 m.) smurtavo prieš savo 
žmoną (g. 1972 m.) ir dukrą (g. 
1997 m.). Vyras po įvykio pa-
sišalino. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Skaidriau. Seimo narė Aušra 
Maldeikienė pirmadienį kreipėsi į 
žemės ūkio ministrą, kad jis paaiš-
kintų, kodėl vasario 6 d. sprendimu 
Žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 
metų veiksmų programos stebėse-
nos komiteto pakaitiniu nariu pa-
skirtas anksčiau skandalingai nuo 
pareigų nušalintas jo buvęs patarėjas 
Virginijus Eugenijus Kirsnickas. V. 
E. Kirsnickas iš žemės ūkio minis-
tro patarėjo pareigų pasitraukė prieš 
metus, kai žiniasklaida atskleidė, 
kad jis buvo susijęs su organizacija, 
kuri buvo įtariama ES lėšų grobs-
tymu, netinkamu pinigų panaudoji-
mu bei fiktyviais sandoriais. Be to, 
2017 m. gegužės 10 d. Vyriausioji 
tarnybinės etikos komisija (VTEK) 
nusprendė, kad buvęs žemės ūkio 
ministro patarėjas V. E. Kirsnickas 
pažeidė Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje įsta-
tymo reikalavimus nustatyta tvarka 
deklaruoti privačius interesus.

Konkursas. Prasideda Naciona-
linis seniūnijų konkursas „Valsty-
bę kuriame mes“, kurio iniciatorė 
- Lietuvos kultūros ministerija. 
Tai vienas iš valstybės atkūrimo 
programos renginių, skirtų ska-
tinti bendruomeniškumą, telkti 
žmones bendrai veiklai, stiprinti 
vietos savivaldą. Konkursą globo-
ja Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 
„Kreipiamės į Lietuvos žmones, 
gyvenančius miestuose, mieste-
liuose bei kaimuose, ir kviečia-
me juos kartu su savo seniūnijos 
gyventojais pristatyti iniciatyvas, 
kuriomis prisidėjo prie mūsų vals-
tybės kūrimo, - pažymi kultūros 
ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, 
- kartu konkursas skatins tęsti savo 
darbus, stiprinančius patriotinę 
dvasią, puoselėjančius istorinį kul-
tūrinį paveldą, didinančius kultūros 
bei socialinių paslaugų prieinamu-
mą vietos gyventojams. Raginame 
dalyvauti seniūnaitijas, miestų, 
kaimų ir miestelių bendruomenes, 
nevyriausybines organizacijas, įs-
taigas ir institucijas, verslą“.

Pasiaiškinimas. „Agrokoncer-
no“ vadovas kreipiasi į Vyriausio-
siąją rinkimų komisiją (VRK) pra-
šydamas nurodyti, kokių teisės aktų 
pažeidimų padarymu bendrovė yra 
kaltinama ar įtariama, nes bendro-
vei apie tai žinoma tik iš žiniasklai-
dos. „Agrokoncernui“ nėra žinoma, 
kokiais nusižengimais bendrovė yra 
kaltinama. Jokio tyrimo pažyma ne-
buvo paviešinta, tačiau skaitome ir 
girdime tik įvairias jos interpreta-
cijas, todėl matydami verslo skai-
drumui ir demokratijai ypač ydingą 
situaciją, leidžiančią manipuliuoti 
turima informacija, prašome, kad 
VRK pateiktų bendrovei žiniasklai-
doje minimą tyrimo pažymą ir ją 
viešintų“, - sako UAB „Agrokon-
cernas“ direktorius Edgaras Šakys.

Premija. Sekmadienį Kaune 
paskelbtas 2017 metų Tolerancijos 
žmogus ir įteikta pirmoji šviesios 
atminties, buvusio fondo valdybos 
nario Leonido Donskio premija. 
2017-ųjų metų Tolerancijos žmo-
gumi tapo rašytojas Marius Ivaš-
kevičius, pirmoji Leonido Donskio 
premija valdybos ir Jolantos Dons-
kienės sprendimu skirta istorikui, 
profesoriui Sauliui Sužiedėliui. 
Vytauto Didžiojo universitete vy-
kusioje ceremonijoje dalyvavo 
Vyriausybės kanclerio pavaduo-
tojas Alminas Mačiulis, perdavęs 
jos dalyviams Premjero Sauliaus 
Skvernelio sveikinimo žodžius. 

Atsisveikino su Mokytoju
Pirmadienį į paskutinę kelionę palydėtas ilgametis Anykščių Jono Biliūno gimnazijos direktorius, Anykščių garbės pilietis Vaclovas Bražėnas. 

Amžinam poilsiui jis atgulė naujosiose Anykščių kapinėse.

V.Bražėnas mirė praėjusį penk-
tadienį. Vasario 16-ąją jam suėjo 
81-eri metai. V.Bražėnas per 40 
metų dirbo J.Biliūno vidurinėje 
mokykloje ir gimnazijoje, buvo 
šios mokyklos lietuvių kalbos 
mokytoju, direktoriaus pavaduo-
toju, direktoriumi. 

Prieš dvejus metus naujosio-
se Anykščių kapinėse palaidota 
V.Bražėno žmona anglų kalbos 
mokytoja Stanislava Bražėnienė.  

V.Bražėnas gimė Utenos ra-
jone, vidurinę mokyklą baigė 
Utenoje, po to studijavo Vilniaus 
pedagoginiame institute. Po stu-
dijų, 1962 metais, jis atvažiavo į 
Anykščius ir mūsų mieste nugy-
veno visą savo gyvenimą. Mo-
kytojai Vaclovas ir Stanislava 
Bražėnai užaugino dukrą Rasą 

Mokytoją į paskutinę kelionę palydėjo J.Biliūno gimnazijos bendruomenė, buvę mokiniai, kolegos, bičiuliai, giminės.

Prie Vaclovo Bražėno kapo duobės atsisveikinimo kalbą sakė mokytoja Ona Jakimavičienė.
Alfredo MOTIEJūNO nuotr.

Bražėnaitę, dirbančią Anykščių 
A.Baranausko ir A.Vienuolio me-
morialiniame muziejuje.   

Prie V.Bražėno kapo duobės at-
sisveikinimo kalbą sakė mokytoja 
Ona Jakimavičienė. „Jo ramiame ir 
sukauptame žvilgsnyje visada sly-
pėjo žinojimas, kad gyvenimas yra 
dovana - kaip neprašant duodama, 
taip neklausiant ir paimama, todėl 

kiekvieną dieną siekė nugyventi 
prasmingai, būti ne dėl savęs - būti 
dėl kitų ir kitiems, o tai toks aukš-
tas principas, kad jeigu žmogaus, 
gebančio taip gyventi nesutiktum 
- nepatikėtum. Bet mes Jį sutikom, 
mes Jį matėm ir mes Jį liudijam. Iš 
Jo - mokytojo, gimnazijos vadovo 
laikysenos ir elgsenos dvelkė didi 
vidinė inteligencija, prakilnus dva-

singumas ir orumas. Direktorius 
Vaclovas niekada neparodė esąs 
svarbesnis už kitus, niekada nieko 
- net didžiausio oponento - nežemi-
no. Šalia Jo kiekvienas pasijusdavo 
ypatingas ir nejučia stiebdavosi į 
viršų matuodamas savo vidinį ūgį“  
- kalbėjo O.Jakimavičienė.

-ANYkŠTA

Po susitikimo su ministerijos 
atstovu meras K.Tubis „Anykš-
tai“ sakė, jog brandinamas planas 
Anykščių technologijos mokyklą 
reorganizuoti į viešąją įstaigą, 
kurios dalininkais būtų Anykščių 
savivaldybė bei Švietimo ir moks-
lo ministerija. Mokykla galėtų 
atskirai teikti ir bendrojo ugdymo 
programą, ir profesinio ugdymo 
programą - šiuo metu Anykščių 
technologijos mokykloje taip pat 

dėstoma bendrojo ugdymo pro-
grama, tačiau brandos atestato be 
papildomų profesinių studijų šiuo 
metu technologijos mokykla nesu-
teikia. 

Neatmestinas ir Anykščių tech-
nologijos mokyklos jungimo su 
bendrojo lavinimo mokykla vari-
antas. Potencialiai, matyt, techno-
logijos mokykla galėtų būti jun-
giama ir su Troškūnų ar Svėdasų 
gimnazijomis. 

Gelbės „profkę“
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar  Anykščių rajono meras  Kęstutis Tubis  su Švietimo ir 
mokslo ministerijos ministrės patarėju Mariumi Ablačinsku kal-
bėjosi apie Anykščių technologijos mokyklos ateitį. Viliamasi, kad 
šią švietimo įstaigą pavyks išsaugoti ją pertvarkius.

Anykščių technologijos mokykla gali būti prijungta prie Troš-
kūnų arba Svėdasų gimnazijų.
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Svarstyklės 
naudingiau, 
nei pinigai upei

Arūnas LIOGĖ, Anykščių 
rajono tarybos narys, pasiūly-
mo autorius:

- Taip, aš pasiūliau. Žinoma, 
kad pritariu, jog upė nebebūtų 
šienaujama, aš užaugau prie tos 
upės, 60 metų prie tos upės gy-
venu ir galiu pasakyti, kad pra-
sidėjo šienavimai, kai tarybiniais 
laikais pastatė užtvanką. Neži-
nau, kodėl buvo šienaujama – 
dėl grožio gal? Užaugom ir žuvį 
gaudėm tarp šitų žolių, o paskui 
nusprendžiam šienaut. Upė – gy-
vas organizmas, jei reikia, ji pati 
išsivalo, mes tik nustokim teršt. 
Kada žmogus laimėjo kišdamasis 
į gamtą? Prisiminkim tarybinių 
laikų projektus, kai net upių va-
gas norėjo nukreipti į kitą pusę. 
Ir Anykščių rajone Juostos upė 

kuo virto?
Jau praeitais metais, kai tvir-

tino aplinkosaugos fondą, klau-
siau, kodėl nėra skiriama pinigų 
atliekų tvarkymui? Pirminis ko-
miteto pasiūlymas buvo komuna-
lininkams kompensuoti antrinių 
atliekų surinkimą iš gyventojų. 
Buvo paaiškinta, kad nelabai ga-
lima kompensacija. Tada paklau-
sinėjau komunaliniame, kokia 
situacija su rūšiavimu ir įranga, 
o paaiškėjo, kad jie kaip tik pla-
navo įsigyti šią įrangą. Taip kilo 
mintis. 

Dėl atliekų svėrimo: visada bu-
vau už socialiai teisingesnį atlie-
kų surinkimo mokestį ir, matau, 
kad savivaldybės administracija 
po truputį eina prie to. Komuna-
linis ūkis iš savivaldybės įmonių 
(lyginant su Anykščių šiluma ar 
Anykščių vandenimis) panašus į 
Pelenę, mažiausiai gauna tiksli-
nių lėšų. Tai yra gana savalaikė 
parama ir ji bus tikslingai panau-
dota nupirkus įrangą antrinėms 
atliekoms sverti, manau, kad pa-
remti atliekų surinkimo sistemos 
modernizavimą svarbiau. Manau, 
kad tai naudingiau, nei išmesti į 
upę pinigus, o juo labiau, kad 
pinigai greičiausiai iš Anykščių 
rajono iškeliautų ar į Vilnių, ar į 
Kauną, ar Panevėžį.

Mano siūlymui Taryboje pri-
tarė 13 narių. Man oponavo, kad 
už žolių susilaikys plastikiniai 
buteliai, pats plastikas. Siūlau 
labai paprastą dalyką – per porą 

Kišimasis į gamtą prie gero neveda
Anykščių rajono taryba nusprendė numatytus 12 423 eurus 

Šventosios upės šienavimui ir šienavimo projekto parengimui, 
skirti ne upei šienauti, o komunalinių atliekų svėrimo įrangos 
įsigijimui.

„Anykšta“ klausia, ar pritariate, kad Šventosios upė Anykš-
čių mieste būtų nebešienaujama, bet už tai sveriamos gyvento-
jų atliekos?

valandų su valtele galima surink-
ti. Tereikia sėsti į valtį ir surinkti 
tą plastiką, tam 13 tūkstančių ne-
reikės.

Priešprieša 
sukurta 
dirbtinai

Lukas PAKELTIS, Anykščių 
rajono tarybos narys:

- Posėdyje nedalyvavau, bu-
vau išvykęs į komandiruotę. Šį 
sprendimą vadinu politiniu cir-
ku ir valdžios nesusikalbėjimu. 
Juokingai atrodo, kai valdžia 
susitaria dėl vienų prioritetų, pri-
ima biudžetą ir jį iš karto keičia. 
Reikėjo nuo pat pradžių numatyti 
pinigus svėrimo įrangai ir upės 
šienavimui. Resursų, juk giriasi, 
pakanka „per akis“. Čia vienas 
politikas pasirodė, koks jis geras, 
kaip jis populiarius pasiūlymus 
teikia. Tiesiog priimu kaip pro-
cesą, kurio buvo galima išvengti 
normaliai planuojant darbus. Nei 
tai labai gerai, nei labai blogai. 
Tiesiog populistai rado progą pa-
politikuoti. 

Nežinau, kiek draugiškas 
aplinkai upės šienavimo proce-
sas, bet man tikrai norisi esteti-
nio vaizdo. Upė yra mūsų miesto 

vizitinė kortelė, miesto veidas. 
Man asmeniškai neatrodo gražu, 
kai upė apžėlusi, bet gražu neat-
rodo ir ta sovietinė talka, kai eina 
su dalgiais ir šienauja upę. Yra 
civilizuoti būdai. Upę reikia pri-
žiūrėti sistemingai. Manau, kad 
abu klausimus galima išspręsti 
nepastatant jų priešpriešais. Ne 
tokie dideli čia pinigai, bet, noriu 
pabrėžti, kad politikai rado progą 
papolitikuoti ir pasirodyti. 

Svarstyklės - 
svarbiau

Raimondas BALSYS, Anykš-
čių rajono tarybos narys:

- Aš balsavau už. Sprendimą 
nulėmė du argumentai. Jei vie-
nus metus upė nebus nušienauta, 
nematau didelės bėdos, jei pa-
matysim, kad dėl to tikrai kenčia 
miesto estetika, tai visada galima 
nušienauti ateinančiais metais.

Antras argumentas – svarsty-
klės vis tik yra ilgalaikis turtas, 
jis turi išliekamąją vertę, galbūt 
jų įsigijimas padės atsirasti dau-
giau tikslumo atliekų tvarkyme. 
Manau, kad šiai dienai tai būtų 
svarbiau, nei kasmetinis upės šie-
navimas. Todėl pritariu. 

-ANYkŠTA

Pratybos. Kitą savaitę dvi Lie-
tuvos kariuomenės Sausumos pajė-
gų Generolo Romualdo Giedraičio 
artilerijos bataliono karių grupės 
įsilies į Vokietijoje vyksiančias 
tarptautines pratybas „Dynamic 
Front 2018“. Vėliau šiose pratybo-
se, kurios vyks iki kovo 11 dienos, 
taip pat dalyvaus ugnies paramos 
specialistai iš Motorizuotosios 
pėstininkų brigados „Žemaitija“ 
štabo, Brigados generolo Motie-
jaus Pečiulionio artilerijos batalio-
no, Juozo Lukšos mokymo centro 
ir Lietuvos kunigaikščio Vaidoto 
mechanizuotojo pėstininkų batali-
ono. Pasak kariuomenės praneši-
mo, planuojama, kad dalyvaus per 
30 Lietuvos karių.

Atlyginimas. Bankų analitikai 
sutinka, kad, nors Lietuvoje atly-
ginimai auga sparčiai, realus atly-
ginimas dėl infliacijos augo lėčiau 
nei 2016 metais. „Nors nominalaus 
darbo užmokesčio augimas išlieka 
spartus, vis tik nemažą dalį dar 
vis pasiglemžia kylančios kainos. 
Realus metinis darbo užmokesčio 
augimas, atmetus infliacijos įtaką, 
pernai siekė 4 proc.“, - savo ko-
mentare teigia banko „Luminor“ 
vyriausioji analitikė Indrė Genytė-
Pikčienė.  Su tuo taip pat sutinka 
SEB banko vyriausiasis analitikas 
Tadas Povilauskas. „Nors vidutinis 
darbo užmokestis šalyje per visus 
metus padidėjo 8,2 proc. - spar-
čiausiai nuo 2008 metų - realusis 
atlyginimas, kuris įvertina inflia-
ciją ir mokesčius, augo 5,5 proc., 
arba lėčiau negu 2016 metais“, - 
teigia T. Povilauskas. 

Šaltis. Draudimo bendrovė „Lie-
tuvos draudimas“ skelbia, kad dėl 
šalčių pirmadienį ryte sulaukta 10 
kartų daugiau pagalbos kelyje iš-
kvietimų. Anot bendrovės, į jos 
techninės pagalbos tarnybą vairuo-
tojai kreipiasi, nes dėl šalčio neuž-
siveda automobilis nusėdus akumu-
liatoriui arba užšalo kuro padavimo 
sistema. „Šalčiai techninės pagal-
bos statistikoje atsispindėjo jau pra-
ėjusią savaitę, kai naktimis termo-
metro stulpelis nukrisdavo žemiau 
10 laipsnių šalčio, tačiau šis rytas - 
rekordinis iškvietimų skaičiumi. Iki 
10 val. ryto sulaukėme jau beveik 
daugiau nei 300 vairuotojų kreipi-
nių, visi jie susiję su šalčio proble-
momis - neužsivedančiais automo-
biliais. Automobiliai neužsiveda 
visoje Lietuvoje, nepriklausomai 
nuo rajono. Daugelis vairuotojų au-
tomobilius bando užvesti po kelių 
dienų - savaitgalį automobiliu nesi-
naudojo“, - pranešime teigė „Lietu-
vos draudimo“ Žalų departamento 
direktorius Artūras Juodeikis. 

Neblaivūs. Per savaitę, vasario 
19-25 dienomis, Vilniaus kelių 
policijos pareigūnams įkliuvo 15 
transporto priemones vairavusių 
neblaivių vairuotojų, taip pat 12 
vairuotojų, neturinčių teisės vai-
ruoti transporto priemones. Vil-
niaus apskrities vyriausiojo poli-
cijos komisariato Kelių policijos 
valdybos Kelių patrulių rinktinės 
pareigūnai pradėjo 12 ikiteisminių 
tyrimų vairuotojams, apsvaigu-
siems nuo alkoholio, kai jų krau-
jyje buvo daugiau nei 1,5 promilės 
alkoholio. Vien savaitgalį trans-
porto priemonių vairuotojų blaivu-
mo kontrolės metu sostinės Kelių 
policijos pareigūnams įkliuvo 3 
neblaivūs vairuotojai.

Parengta pagal 
ElTA informaciją

Ugniagesiai įspėja: 
neperkaitinkit krosnių
Tęsiantis šalčiams, ugniagesiai gelbėtojai ragina gyventojus neperkaitinti krosnių. Sekmadienį 

Anykščių seniūnijos Liudiškių kaime kilo gaisras, kurio tikėtina priežastis – perkaitęs kaminas.

Liudiškių kaime stovinčiame 
dviejų aukštų name gaisras kilo 
pastogėje. Kaip praneša ugniage-
siai, atvykus į įvykio vietą, namas 
degė atvira liepsna. Gaisro metu 
išdegė antras namo aukštas ir jame 

buvęs turtas, ugnis sunaikino stogą, 
o pirmas aukštas, kovojant su ugni-
mi, buvo užlietas vandeniu. Įvykio 
metu žmonės nenukentėjo.

Kaip „Anykštai“ sakė Anykščių 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

Labiausiai tikėtina, kad gaisras kilo perkaitus prie kamino esančioms konstrukcijoms.
Justo NAVAŠINSkO nuotr. 

Rytis kUlBOkAS
rytis.k@anyksta.lt

viršininkas Saulius Slavinskas, la-
biausiai tikėtina gaisro priežastis – 
kamino perkaitimas: „Greičiausia, 
tiesiog perkaito kaminas, žmogus 
pripažįsta, kad visą dieną kūreno 
krosnį“, - kad labiausiai tikėtina, 

jog karščio neišlaikė greta kami-
no esančios konstrukcijos, kalbėjo 
ugniagesys.

Beje, ugniagesiai praėjusią sa-
vaitę spėjo, kad gali kilti panašių 
gaisrų ir išplatino pranešimą, kuria-
me ragino gyventojus neperkaitinti 
krosnių, geriau kūrenti kelis kartus, 
bet trumpesniais laiko intervalais, 
nepalikinėti krosnių be priežiūros, 
reguliariai išvalyti dūmtraukius.

„Jau daug metų, jei ateina didesni 
šalčiai, reguliariai kur nors užsidega 
namai, ūkiniai pastatai, kuriuos gy-
ventojai bando pašildyti gyvuliams. 
Kai šildymo įrenginiai įrengti ne 
taip, kaip reikalauja taisyklės, dėl to 
kyla gaisrai. Nuo intensyvaus kūre-
nimo įkaista sienelės, kaminai, o ša-
lia esančios medinės konstrukcijos 
gali užsidegti. Žinoma, žmogus tu-
rėtų pastebėtas problemas susitvar-
kyti dar vasarą, prieš šildymo se-
zono pradžią, kol dar nekūrenama. 
Kitas dalykas, kad, jei kaminas ne-
valomas, dažnai užsidega suodžiai 
kamine, o jų degimas gali sukelti 
gaisrą, nes labai įkaista kaminas. 
Nėra vienos taisyklės, bet, tiesiog, 
žmogus pats turi rūpintis savo sau-
gumu. Jei krosnį kūrena visą die-
ną, tikrai yra didelė tikimybė, kad 
krosnis perkais“, - „Anykštai“ sakė 
ugniagesys.
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AkIRATIs

savaitgalio diskusija

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

„Visur mažėja žmonių ir dar 
daryti kažkokias investicijas į 
didžiulius pastatus tiesiog nere-
alu“, - konstatavo D.Petrokaitė, 
pridurdama, kad pokyčiai kaimo 
skyriuose - „neišvengiami“.

Kultūros centro direktorė mi-
nėjo, kad, pavyzdžiui, sutvarkyti 
Vaitkūnų kaimo skyriaus pastato 
ji nematanti jokių galimybių ir 
prasitarė, kad geriausias spren-
dimas jį būtų tiesiog uždaryti.

Pasak D.Petrokaitės, ji nema-
tanti problemos vaitkūniečiams 
atvykti į kultūros centro skyrių 
Svėdasuose.

Šiame laikmetyje 5 ar 10 ki-
lometrų atvažiuoti nėra proble-
mos. Puikiausi kultūros namai 
stovi Svėdasuose“, - pastebėjo 
D.Petrokaitė.

Pokyčiai numatyti ir Debei-
kiuose. Pastate, kuriame veikia 
kultūros centro skyrius, nebeliko 
pašto, bibliotekos, seniūnijos, 
todėl iš ten iškraustyti ketinama 
ir kultūros darbuotojus.

„Ten nerealaus dydžio pasta-
tas tokiems Debeikiams. Mes 
kalbame su kolegomis, kad gal-
būt tegul Debeikiai būna seniū-
nijos centras su seniūnija, mo-
kykla, biblioteka, bažnyčia, o 

Kai kurių pastatų seniūnijose nebenori 
vadinti kultūros įstaigomis

Savivaldybės Kultūros tary-
bos pirmininkas Tautvydas 
Kontrimavičius sakė, kad 
visuomenės reikalas yra įro-
dinėti, kad esantis kultūros 
centro skyriai yra reikalingi.

Debeikių seniūnijos seniū-
nas Alvydas Simonavičius 
nepritaria planams iš De-
beikių iškeldinti kultūros 
skyrių.

užjaučia

Kai mirtis aplanko na-
mus, kai artimas žmogus 
palieka gyvuosius – širdyje 
lieka didelis skausmas.

Reiškiame nuoširdžią 
užuojautą Grigorijui ŠA-
PATJEVUI, mirus mylimai 
seseriai.

AB “Anykščių kvarcas”
kolektyvas.

Mirus Antanui Kirilaus-
kui nuoširdžią užuojautą 
reiškiame žmonai Irenai, 
sūnui Vaidotui, artimie-
siems ir liūdime kartu.

Kaimynai

Skaudžią netekties ir liū-
desio valandą mirus mamai 
nuoširdžiai užjaučiame Sta-
sį MIKUČIONĮ.

 
Anykščių rajono 
vartotojų kooperatyvo
administracija

Leliūnuose yra labai graži kultū-
rinė tradicija. Gal tegul ten būna 
tas kultūrinis centras? Mes jį tik 
tiesiog sustiprinkime darbuoto-
jais“, - svarstė D.Petrokaitė.

Apie Anykščių kultūros cen-
tro skyrių kaimuose pertvarką 
D.Petrokaitė toliau dėstė: „Jeigu 
bus šiais metais skyrių mažini-
mas, mes turime tuos dalykus kaž-
kaip susidėlioti. Kai kurie pastatai 
tikrai niekada nebus remontuoja-
mi ir mes negalime leisti, kad jie 
vadintųsi kultūros įstaiga.“

Anykščių kultūros centro di-
rektorė D.Petrokaitė pažadėjo, 
kad po kultūros centro skyrių 
pertvarkos nei vienam darbuoto-
jui darbo biržos slenksčio minti 
nereikės.

„Tikrai nei vienas žmogus ne-
bus išmestas į gatvę arba nebus 
pasakyta, kad tu esi nereikalin-
gas. Visiems specialistams bus 
pasiūlytas darbas“, - žadėjo D. 
Petrokaitė.

Anot D.Petrokaitės, šiuo metu 
kultūros centras laikosi pozici-
jos, kad kai kuriuos kaimo sky-
rius netgi reikėtų stiprinti.

„Stiprinkime tuos skyrius, ku-
rie dirba, kur yra žmonių, kur 
yra veiklų ir kur gražus veiks-
mas vyksta“, - sakė Anykščių 
kultūros centro vadovė.

Anykščių kultūros centro Vait-
kūnų skyriaus darbuotoja Aldona 
Bagdonienė „Anykštai“ atviravo, 
kad apie šio skyriaus uždarymą 

kalbos sklando jau seniai.
„Tokia padėtis, kad Vaitkūnų 

skyriaus pastatą reikia remontuoti 
arba uždaryti. Ten pastatas avari-
nės padėties. Salė didelė, o sušil-
dyti su pastatyta krosnimi neįma-
noma“, - sakė A.Bagdonienė.

0,5 etato Vaitkūnų skyriu-
je jau bemaž 20 metų dirbanti 
A.Bagdonienė sakė, kad dažniau-
siai renginius stengiasi organi-
zuoti lauke. Į Užgavėnes ar Ve-
lykoms skirtus renginius, pasak 
kultūros darbuotojos, dar susi-
renka apie 50 kultūros mylėtojų. 
Atvyksta iš gretimai esančio Ku-
nigiškių kaimo ar net Daujočių.

Nuo Vaitkūnų iki Svėdasų – 9 
kilometrai. Tiesa, į kultūrinius 
renginius šio kaimo gyvento-
jai į Svėdasus turi vykti savais 
automobiliais, mat maršrutiniai 
autobusai čia – retenybė.

„Esame tikras užkampis. Kai-
melis mažėja, sodybos tuštė-
ja. Kai pagalvoji, tai ta kultūra 
kaime reikalinga“, - kalbėjo A. 
Bagdonienė.

Debeikių seniūnijos seniūnas 
Alvydas Simonavičius prisipa-
žino, kad apie planus iš mieste-
lio iškeldinti Anykščių kultūros 
centro Debeikių skyrių sužinojęs 
tik iš „Anykštos“.

„Apie tai girdėjau tik iš 
„ANYKŠTA“ TV“, - sakė A. Si-
monavičius.

Seniūnas A.Simonavičius 
sakė, kad tokiems Anykščių 

kultūros centro planams nepri-
tariantis.

Nebent kažkas įrodytų, kad 
yra kažkas kitaip“, - sakė A. Si-
monavičius.

Pasak seniūno, jei debeikie-
čiams reikėtų vykti į kultūros įs-
taigą Leliūnuose, problemų iškiltų 
garbaus amžiaus debeikiečiams.

„Pagrindinai vietinių kultūros 
renginių lankytojai yra garbaus 
amžiaus žmonės“, - pastebėjo 
A.Simonavičius.

Savivaldybės Kultūros tary-
bos pirmininkas Tautvydas Kon-
trimavičius sakė, kad jis yra už 
raidą, kuri atliepia gyvenimo 
poreikius.

„Ar ta kultūra būtų atimama, ar 
ji iš principo būtų teikiama kitais 
būdais ir priemonėmis, galbūt 
kokybiškiau ir ten kur yra dides-
nis poreikis tai kultūrai? Reflek-
suočiau iš šios pusės žiūrėdamas. 
Negirdėjau apie sumanymus, kad 
reikia mažinti, uždaryti, nes ne-
turime pinigų ir galimybių išlai-
kyti. Bet jei kažkur kultūra merdi 
vien dėl to, kad iškyla ir subjek-
tyvių problemų tam tikrose vieto-
se, ar neracionalu stiprinti bazę, 
kur nebėra vartotojų, čia jau įs-
taiga savo tinklą mato ir šiuo 
atveju pasitikėčiau D.Petrokaite, 
kuri per du dešimtmečius yra per-
kandusi ir žino natūralią raidą“, - 
Anykščių kultūros centro planus 
pertvarkyti skyrių tinklą kaimuo-
se įvertino T.Kontrimavičius.

X – man: „ Bet kokio pobūdžio 
donorystė gali būti tik gavus iš-
ankstinį donoro sutikimą, tiksliau 
žmogui esant gyvam ir pasirašius 
atitinkamą oficialų dokumentą, 
kad jis po mirties sutinka savo or-
ganus dovanoti kitam asmeniui. Ir 
artimųjų valia tokiu atveju turėtų 
būti absoliučiai ne prie ko, nes ne 
jų organai, ne jiems ir spręsti. Or-
ganų donorystė gali būti įmanoma, 
tik tuo atveju, jei žmogus būdamas 
gyvas ir sveikame prote, išreiškė 
savąją valią tokiam žingsniui. Šis 
Mykolo Maujausko siūlymas ab-
soliučiai nevykęs.“

Šiaip: „Su kiekviena diena esa-
me arčiau dievų miško. Įžūlus, ci-
niškas siūlymas“

Netikiu: „Atsimenu kraujo plaz-
mos skandalą. Tarp kitko - kaip 
baigėsi? Su mūsų korupcija nega-
li tikėti, kad priverstinė donorystė 
nevirstų kažkurių gudručių bizniu-
ku.”

GG: „Idėja siūlyti visiems pi-
liečiams tapti donorais gal ir būtų 
normali, bet ne taip, kad jei neat-

Su kiekviena diena esame arčiau Dievų miško...
Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkas 

Mykolas Majauskas kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų 
Verygą, prašydamas išanalizuoti „numanomo sutikimo“ donorys-
tės modelį, pagal kurį asmuo laikomas sutinkančiu būti donoru, ne-
bent jis pats arba po mirties jo artimieji yra išreiškę kitokią valią, 
ir parengti teisės aktus dėl tokios tvarkos įgyvendinimo Lietuvoje.
Taigi, donorais taptų visi piliečiai, išskyrus to raštu atsisakiusius. 
Kaip vertinate tokius siūlymus? Kokia jūsų pozicija dėl organų do-
norystės? Ar patys po mirties sutiktumėte tapti organų donorais?

sisakai - tu donoras. Atvirkščiai - 
kad esant nelaimei galėtum tapti 
donoras, turėtum iš anksto duoti 
sutikimą ir be jokių kitų variantų”

VISKAS: „Kiekvienas na-
bašnykas turi taptį donoru - pas 
kiekvieną, nepriklausomai nuo 
amžiaus. Dar yra šis tas naudingo. 
Hitleris nebuvo durnas. Viską ga-
lima sunaudotį - nors ir senesnio 
žm .... Odą išdirbus - pašluostėms 
, kušiu....s - pridegusiems indams 
šveistį, dantų protezus pritvirtinus 
kokį šlaunikaulį - nugarai pasika-
sytį ir t t . Lietuviai išradingi nuo 
senovei - vien iš piršlio pakorus, 
kiek gerų daiktų buvo pagamina-
ma. Likusią dalį, kuri niekam ne-
panaudojama - šunelių ir katinėlių 
maistui gamintį ...”

Emilija: „Pagarba visiems, 
kurie suvokia, kokią dovaną gali 
įteikti palikdami šį pasaulį. Vienas 
žmogus gali išgelbėti kelių sergan-
čiųjų gyvybes.”

Taigi: „Man keista, kaip ekono-
mistas gali vadovauti Seimo Savi-
žudybių ir smurto prevencijos ko-

misijai, kur reikalingas visai kitas 
išsilavinimas ir žinios. Ir apskritai, 
kam reikalinga tokia komisija lyg 
nebūtų visokių institucijų ir orga-
nizacijų, kurios dirba toje srityje.”

Tikriausiai: „Nebėra ko vogti, 
tai pradės organais prekiauti, geras 
bizniukas”.

Durneliams iš sveikatos mi-
nisterijos: „Pranešu kad jau dabar 
atsisakau tapti donoru (įstatymo 
galite ir neleisti, nesivarginkite - 
nemanau kad iš organų padarysite 
sau biznį, o gal...?) Jadzė iš Ažuo-
žerių”

Biznį darosi kas kaip išmano: 

„Vieni superka valgyklas, kiti su-
pirkinės organus ?”

Esu PRIEŠ !!!: „Mano pasi-
rinkimas ,o ne kažkokio bukagal-
vio pezalai! Tie, kurie NORI būti 
donoru (pagirtinas dalykas ). Lai 
nešiojasi prie savęs kortelę (kaip 
ir visas korteles piniginėj ir pra-
neša artimiems savo norus ), bet 
kad visus padaryt automatiškai, tai 
durniau negali būt! Demokratija, o 
ne primestos iš viršaus! Košmaras 
kažkoks, blogiau nei sovietų są-
jungoj! Fui. Čia tas pats įvedant 
Eurą, niekas neklausė, apsimelavo 
tautai.”

-ANYkŠTA
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Amerika, Amerika...

Jie abu - Marija Šumilaitė ir Petras 
Zabiela buvo iš Storių kaimo, abu 
išvyko į Ameriką, į Jungtines Valsti-
jas, įsikūrė Čikagoje. Ten apsivedė, 
ten gimė jų vyresnioji duktė Rozita 
Emilija. Vos keli metai jai tebuvo, 
kai tėveliai sugrįžo į Lietuvą. Nega-
lėjo ten, vis dar svetimame mieste, 
įprasti prie iš viso pasaulio krašto 
sugužėjusios žmonijos veidų išraiškų 
ir spalvų įvairovės, tarp milžiniškų 
mūrų skubančio zujančio į visas pu-
ses margumo. Ilgėjosi nuostabiausių, 
mylimiausių lietuviškų pievų, paukš-
telių čiulbėjimo ir nuostabiausių Sto-
rių kalnų. Tėviškės kalnų. Kokiu jie 
ten laivu plaukė? Na, Marija plačiai 
nusišypso ir paslaptingai prataria: 
„Gal „Titaniku“?. O ne, šis legendinis 
laivas plaukė tik vieną kartą, ir ne iš 
Amerikos, o į ten. Ir nuplaukė į nebū-
tį, savo pasaulį nustebinusį šaunumą 
paliko vandenyno dugne amžiams.

Sugrįžę kūrėsi, mat buvo atsivežę 
šiek tiek dolerių. Ūkelis nors 10 hek-
tarų, tačiau duonos užtekdavo. Tėve-
lis gi neskaičiavo kiekvieno cento, 
jei kur reikėjo, tai ir išleisdavo - nei 
saviems, nei svetimiems nieko negai-
lėjo, dalintis mokėjo ir pragyveno. Jei 
jaunimas prašydavo kalne rengti ge-
gužinę, tai visuomet leisdavo, o praei-
ti tai net ir per pasėlius leisdavo. Jam 
būdavo didelis džiaugsmas priimti 
besilinksminančius ir visus nuo kal-
nų pasižvalgyti panorusius. Gal apie 
1937 m. Lietuvos kariai pastatė bokš-
tą. Sunertas iš sienojų, kelių pakopų 
statinys buvo beveik 35 metrų aukš-
čio, senoliai sakydavo, kad kuomet 
labai giedra ir skaidru, iš jo viršūnės 
matydavosi net Vilnius.

Gyvenimas prie didžiųjų kalnų

Tuoj pargrįžus ir atsirado jų šeimo-
je Marija. Marijos žemei ši mergaitė 
skirta buvo, tad ir vardą tokį kaip dera 
davė. Apie meškas jau niekas nieko 

nebepasakojo, negirdėjo. Nors apie 
tai skaičiusi, girdėjusi apie Velniarais-
tį, kuriame tarsi ir tūno velnias, gal net 
tas pats, kuriam nepavyko sudaužyti 
akmeniu Anykščių bažnyčios. Čia tas 
nelabas velniukas iki šiolei tūno, jau 
retai ir beverkia, pralinksmėjo, nors 
į tikrąjį pragarą vis dar sugrįžti bijo. 
Nujaučia, kad už neįvykdytą misiją 
vyresnybė ten jo nepaglostys.

Senose kapinėse kadaise buvo pa-
laidoti motinos nužudyti ruso Mitros 
vaikai, tai jie sutemose dvasiomis kla-
jodavo. Kartą vėlai, matyt, prieš pat 
vidurnaktį pro šalį keliavusią moterį 
ano pasaulio dvasios apstojo, nežinia 
kas būtų buvę, bet keleivė ėmė žegno-
ti ir apsigynė - nors smarkiai išsigan-
dusi, bet gyva iš paraisčio išsprūdo.

Darbas darbą lenkė. Žemės buvo 
įvairios, tačiau daugiausiai smėlio. 
Suardavo ir Didžiojo kalno viršūnę, 
ten pasėdavo dobilus, o juos jau su-
vešėjusius aparęs, taip pat patręšęs 
sėdavo rugius. Jie užaugdavo puikūs, 
užderėdavo ir bulvės. Laikydavo 
nemažai avių, visuomet tvarte kriuk-
sėdavo kelios kiaulės, pulkais lakstė 
paukščiai, o dviejų ar trijų karvučių 
pieno pakakdavo net tik namie, tačiau 
nemažai ir parduodavo „Pienocentro“ 
pieninės punkte. 

Paskui atėjo sovietai ir viskas ap-
sivertė. Karo frontui ritantis atgal, 
gulėjo palaukėje nukautas vokie-
čių kareivis - jį tėvelis palaidojo. 
Žinanti tą vietą, žinanti ir tą medį, 
iš po kurio gelmės trykšta tyro iki 
melsvumo vandens šaltinis. Nors 
baisybes pergyvenus tarsi ir nuri-
mo, bet nebeliko buvusios ramybės. 
Suaugusi, mokykloje pasimokiusi, 
Marija sugalvojo su keliomis drau-
gėmis išeiti darbuotis į Rubikių 
plytinę - nors kiek laisviau negu 
kolchoze, tačiau vėliau vėl sugrįžo 
į gimtąjį kaimą. „Puntuko“ kolek-
tyve melžėja darbavosi net 25 me-
tus. Tvirta, atkakli, darbšti moteris 
niekados nepavargdavo ir gero ūpo 
neprarasdavo.

Apie Storių močiutę ir 
didžiuosius kalnus Raimondas GUOBIS

Storiai kadaise buvo didelis ir garsus aukščiausiais kalnais Anykščių parapijos kaimas. Trečiojo dešim-
tmečio pradžioje buvę 42 sodybos ir beveik 250 gyventojų, net sunku patikėti, dabar ir trijų dešimčių 
nebelikę. 

Bene seniausia, jau dešimtą dešimtį įpusėjusi šio kaimo moteris - Marija Gaigalienė. Smagu klausytis, kai 
ji prabyla, pasakoja, kad tie garsieji kalnai priklausė jos tėvams Zabieloms. Jei kam reikėdavo ant Didžiojo 
Storių kalno rengti gegužinę, tai visuomet atsiklausdavo tėvelio, o jis visuomet leisdavo - tiesiog džiaugdavosi, 
kad daug žmonių, ypač jaunimo, susirinks ir gražiai linksmindamiesi švęs jaunystę jo žemėje.

Storių močiutė

Su šia močiute susipažinau labai 
seniai - išlindęs nuo Storių kalnų 
pirmą sykį, kuomet paklaidžiojau 
per tankynes, vienu metu net bu-
vau paklydęs, klajodamas atsira-
dau krūmynais apaugusioje lauky-
mėje, tikriausioje paraistėje, kur 

stovintis stulpas visiškai plyname 
laukelyje žymėjo senąsias Storių 
kapines. Jautėsi kažkoks keistas 
nerimas, pasaulis pritvinkęs neži-
nomybės, jausmas, kad tuoj tuoj 
tuoj iš  nukirstų krūmų krūvos lau-
žo išslinks meška.

Pro seną apleistą sodybą, kurios 
langus jau buvo užgrotavę jaunų uo-
siokų bei klevų kamienai, išėjau į slė-
nį, už kurio įprastu ūžesiu apsiguobęs 
kilpavo iš Anykščių Beržynės link 
vedantis kelias. Tuomet ir uždaina-
vau: „O kalnai, tolimi kalnai...“, sto-
telėje buvusi moteris bei jaunas vy-
ras, spaudęs prie savęs ryšulį šluotų, 
pamanė, kad gal koks išgėręs ateina, 
jau tuomet toks neįprastas buvo žmo-
gaus dainavimas. Ne kur prie vaišių 
stalo, bet tiesiog žengiant per pievą, iš 
linksmumo...

Močiutė tuomet išsitarė, kad ji 
augusi Storiuose, kad jos tėveliui 
priklausę didieji kalnai, kad nuo jų 
besileisdamas vežimu, kad pernelyg 
greit lekiant ratų nesudaužytų, arklys 
neužsigautų į rytuolio stipinus įkišda-
vo pagalį. Ir taip pusiau slystant lai-
mingai nusileisdavo žemyn.

Labai greitai patyriau, kad ji sma-
guolės Daivos motinos mama, mo-
teris, kuri ją ir jos seserį, dar mažas 

mergaites augino. Išmokė suma-
numo, meilės gamtai, viskam kas 
gyva, kas gražu, dieviška, išmokė 
ir nepalaužiamo tikėjimo ir darbš-
tumo. Moteris dabar prabyla apie 
senolę kaip apie didžiausią pasaulio 
įžymybę - ji iki šiolei jai nuosta-
biausia, nepralenkta ir nepralenkia-
miausia karalienė.

Pro aukštus kalnus veda 
mūsų kelias

Storių kalnų legendos, jų vizi-
ja tarsi pasaka daugelį mūsų lydi 
nuo pat vaikystės. Kol nepamatai, 
tai tikrų tikriausia pasaka, o kai 
matai, vis vien žavėtis nepaliauji. 
Juk Didžiojo kalno bokšte ne kar-
tą krašto jaunuoliai bei partizanai 
okupacijos metais trispalvę kėlė, 
aukščiausioji vieta buvo taip svarbi. 
Arčiausiai dangaus esanti viršūnė, 
kurioje plazdenanti vėliava nepa-
lyginamai labiau įkvepia, daugiau 
vilties dovanoja. Minėdami jų, anų 
laikų pavergtos tėvynės žmonių vil-
tį ir savąją sustiprindami, mes jau 
ne kartą su vėliava ėjome į šiuos 
kalnus. ėjome ten ir šiemet, ėjome 
mūsų tėvynės laisvės, mūsų valsty-
bės atkūrimo Šimtmečio proga.

Močiutė Marija Gaigalienė mena Storiu kalnų šlovę.

Primiršti, rudens auksu besidabinantys Storių kalnai.
Autoriaus nuotr.

Pokario jaunimas ant Didžiojo kalno. Antroji iš dešinės - Marija 
Zabielaitė.

Pievose prie karvių - melžėja Marija Gaigalienė ir vežikas Vytautas Bagdišanka.
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specialistas pataria

horoskopas
AVINAS. Sudėtingiems darbams 

metas nepalankus, bet romantikai - 
kaip tik. Toli siekiančių vilčių gali 
sukelti romantiškas epizodas, neti-
kėtas dėmesys, pasiūlymas. 

JAUTIS. Norėsite ramybės, 
komforto. Nebūsite patenkinti, 
jei kiti žmonės pernelyg įkyriai 
reikalaus dėmesio. Apsukrumo 
reikalaujančius reikalus tvarky-
kite iš pat ryto. Galima nauda iš 
komercinės veiklos, nuomos.

DVYNIAI. Puikiai susivoksite 
situacijose, informacijos mario-
se, pasižymėsite greita reakcija. 

Regis, nebus kliūčių susitarti 
dėl aktualių jums dalykų. Galbūt 
gausite žinutę iš neabejingo jums 
asmens.

VĖŽYS. Būtų nedovanotina 
skęsti rutinoje, ypač jei kils įdo-
mių ir naudingų idėjų. Nusimato 
romantiški susižavėjimai arba 
gerų patarimų galite sulaukti iš 
įtakingo ar turtingo pažįstamo.

LIŪTAS. Būsite jautrūs, senti-
mentalūs. Jeigu pasiseks, gali at-
sinaujinti pažintis su dominančiu 
asmeniu, kuris suteiks intriguo-
jamų emocijų. Galimas slaptas 
meilės nuotykis, kuris, beje, gali 
būti virtualioje erdvėje.

MERGELĖ. Ne viskas klos-
tysis taip, kaip planavote, ypač 
jei pernelyg rodysite iniciatyvą. 
Daugeliu atveju, neskubėjimas, 
konfidencialumas bus ta taktika, 
kuri dabar labiau pasiteisintų. 
Klausykitės vidinio balso. 

SVARSTYKLĖS. Tai galėtų 
būti linksma ir maloni savaitė. 
Svarbu pasirinkti gerą kompaniją 
ir tinkamą laisvalaikio praleidi-
mo būdą. Galite sulaukti reika-
lingos pagalbos, padrąsinimų.

SKORPIONAS. Galite su-
laukti naujovių darbe, o galbūt 
siūlymo pakeisti darbo vietą, me-
todus. Galite jaustis atakuojami 

neabejingai nusiteikusių priešin-
gos lyties atstovų. Svarbesniuose 
reikaluose nesivadovaukite emo-
cijomis.

ŠAULYS. Galite gauti lauk-
tą žinią iš oficialios institucijos. 
Galite sudaryti naudingą komer-
cinę ar tiekimo sutartį. Tik ne-
rizikuokite imti kyšių ar kitaip 
naudotis tarnybine padėtimi. Ne-
kenkite sau ir galėsite tikėtis gero 
poslinkio.

OŽIARAGIS. Būsite linkę 
keisti save ir savo aplinką. Geras 
laikas ieškoti pelningesnio užsi-
ėmimo. Galbūt pajusite, kad ga-
limybių turite daugiau nei patys 

Darželinukai 
valgys sveikiau

Nuo šio mėnesio pradžios 
keitėsi visų Anykščių vaikų 
lopšelių-darželių vaikų meniu. 
Nuo šiol jie pradėjo valgyti 
sveikesnį, įvairesnį maistą. 
„Anykštą“ teiravosi Anykščių 
savivaldybės Visuomenės svei-
katos biuro vaikų ir jaunimo 
sveikatos priežiūros specialis-
tė Monika MEŠKAUSKAIĖ. 
Tad ir iki šiol mažieji anykš-
tėnai valgė jau taip nesveikai? 
Ko buvo atsisakyta, o kokie 
maisto produktai pridėti?

- Nebetiekiama: kiaulienos 
kepsnys, dešrelės, žuvis, kepta 
tešloje, uogienė (ji buvo dažnai 
duodama prie lietinių blynų), bul-
vių plokštainis (apskritai suma-
žėjo bulvių vartojimas). Grietinė 
keičiama jogurtu, duona – viso 
grūdo duona, miltai – pilno grū-
do miltais. Įtraukta į meniu: sorų 
kruopos, nesaldus jogurtas, kai 
kurie prieskoniai - ciberžolė, seza-
mo sėklos. 

Anykščių miesto vaikų darže-
liai ieškos galimybių gauti ekolo-
giškų produktų. Kai kurie maisto 
produktai perkami iš parduotuvės 
arba tiesiai iš gamintojų. 

Vaikų maitinime žymiai padi-
dintas daržovių ir vaisių kiekis, 
išplėstas jų asortimentas. Kai ku-
rie vaikų darželiai tik lietuviškas 
daržoves valgė ir anksčiau: pirko 
daržoves iš ūkininkų, patys spau-
dė sultis. Vaisiai bus tiekiami atsi-
žvelgiant į jų sezoniškumą. 

Planuojama praplėsti tiekėjų 
ratą, kurie išpildys lūkesčius ir ati-
tiks nustatytus reikalavimus. 

Visi keturi Anykščių miesto 
vaikų darželiai maistą gamina pa-
tys, savo virtuvėje. Maitinimosi 
pasikeitimai tėveliams papildomai 
nekainavo.

-ANYkŠTA
Jeigu turite klausimų, kuriuos 

norite adresuoti specialistui, siųs-
kite el.paštu daiva.g@anyksta.
lt arba skambinkite tel. (8-673) 
11320.

manėte. Tiktų aiškintis santykius 
su konkurentais, mylimaisiais.

VANDENIS. Norėsis aktyviau 
veikti profesinėje srityje, siekti 
kažko naujo. Tikėtina, kad atsiras 
galimybė užsidirbti pinigų, par-
duoti, pakeisti ar įsigyti norimą 
objektą. Regis, išsiaiškinsite su-
sikomplikavusius santykius.

ŽUVYS. Darbe turėtų sektis 
gana neblogai. Galimas pasiūly-
mas dėl geresnio darbo, derybos 
dėl atlygio ar pan. Daugės roman-
tiško polėkio. Galimos smagios 
žinutės, flirtai. Verta labiau pasi-
domėti savo sveikata, mityba, ge-
rinti darbo ir gyvenimo sąlygas.

„Panevėžio ir Utenos apskrityse 
šiuo metu yra septyni Kvitų loterijos 
laimėtojai: du panevėžiečiai laimėjo 
po 200 eurų savaitės prizus, taip pat 
savaitės žaidimo nugalėtojais tapo 
du Visagino ir Utenos rajonų gyven-
tojai ir didžiausia sėkmė nusišypsojo 
vadybininkui iš Utenos, laimėjusiam 
5 tūkst. eurų mėnesio prizą. Visi lai-
mingieji kvitai gauti už paslaugus, 
išskyrus vieną, kuris gautas apsipir-
kus turguje.   Tarp minėtųjų savaitės 
prizų laimėtojų ir du anykštėnai, lai-
mėję po 200 Eur  – jų kvitai gauti už 
paslaugas“, - „Anykštą“ informavo 
VMI Kontrolės departamento, Verslo 
elektroninėje erdvėje ir elektroninė-
mis priemonėmis kontrolės skyriaus 
vedėjas Rolandas Puncevičius.

Labiausiai sėkmė Kvitų žaidimei-
ki šiol šypsojosi Vilniaus ir Kauno 
gyventojams, čia buvo po 31 nuga-
lėtoją. Iš viso Kvitų žaidime jau yra 
98 laimėtojai.

„Gyventojai už paslaugas ir tur-
gavietėse pirktas prekes gautus kvi-
tus registruoja labai aktyviai – nuo 
žaidimo pradžios gyventojai jau 
užregistravo per 563 tūkst. kvitų 

(iš kurių 321 tūkst. kvitų, gautų už 
paslaugas, o 242 tūkst. kvitų – už 
turgavietėse įsigytas prekes)“, - sakė 
R.Puncevičius.

Sausio mėnesio laimingasis kvi-
tas, jo savininkui atnešęs 5 tūkst. 
eurų prizą, buvo išduotas už mai-
tinimo paslaugą - mėnesio prizo 
laimėtojas kvitą gavo papietavęs 
vienoje Vilniaus viešojo maitini-
mo įstaigų. Taip pat ir vienas iš 
dešimties savaitės prizo laimingųjų 
kvitų buvo išduotas kitoje Vilniaus 
visuomeninio maitinimo įstaigoje 
sumokėjus už dienos pietus. Be 
to, tarp savaitės laimingųjų kvitų 
pateko du kvitai, išduoti už suteik-
tas odontologijos paslaugas Kau-
ne ir Vilniuje. Kitas tarp laimingų 
kvitų patekęs kvitas buvo išduotas 
už paslaugą, t.y. atliktą masažą, o 
viename iš Šiaulių mieste veikian-
čių foto ateljė gyventojas, nusifo-
tografavęs dokumentams, gautą 
kvitą užregistravo Kvitų žaidime ir 
laimėjo 200 eurų. 

Primename, kad žaidime dalyvau-
ti gali už prekes turgavietėse ir už bet 
kokias paslaugas (maitinimo, kirpi-

Anykštėnų laimėjimai Kvitų 
loterijoje kuklūs

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) organizuojamoje Kvi-
tų loterijoje laimėjimais jau džiaugiasi ir du anykštėnai.

mo, remonto ir pan.) gauti elektro-
ninių kasos aparatų fiskaliniai kvitai 
(ne kiti dokumentai!). Todėl gyven-
tojai, prieš registruodami kvitą, tu-
rėtų įsitikinti, kad jis yra fiskalinis – 
toks kvitas apačioje turi skiriamąsias 
raides LTF.

Laimingų kvitų savininkai apie 
laimėjimą informuojami telefonu 
trumposiomis žinutėmis, taip pat 
pasitikrinti laimingų kvitų nume-
rius galima Kvitų žaidimo puslapio 
https://kvituzaidimas.vmi.lt skiltyje 
„Laimėtojai“.

Gyventojai, laimėję prizus ir no-
rėdami juos atsiimti, per 20 darbo 
dienų turi kreiptis į artimiausią VMI 
aptarnavimo skyrių. Laimėtojai turi 
pateikti laimingojo kvito originalą ir 
asmens tapatybę patvirtinantį doku-
mentą. Prizas per 14 darbo dienų bus 
pervestas laimėtojui. 

Primename, kad kvitų loterijoje 
kas savaitę galima laimėti 10 pini-
ginių prizų po 200 Eur, o kiekvieną 
mėnesį – 5 tūkst. Eur. Vieno asmens 
registruojamų kvitų skaičius neribo-
jamas, būtina išsaugoti kvitų origi-
nalus.  

Kvitų žaidimas inicijuotas kaip 
vienas iš plačiajai visuomenei pa-
trauklių šešėlinės ekonomikos maži-
nimo būdų. 

„Visuomenės indėlis į šešėlinės 
ekonomikos mažinimą yra labai 
svarbus. Kiekvieno iš mūsų papras-
ti ir daug sąnaudų nereikalaujantys 
veiksmai, kaip reikalavimas prekių ir 
paslaugų pardavėjams išduoti kasos 
aparato kvitą ar kitą pinigų sumokė-
jimą patvirtinantį dokumentą, efekty-
viai pakeičia kontroliuojančių insti-
tucijų veiksmus, atitinkamų sankcijų 
taikymus“, - teigė R.Puncevičius.

Savaitiniame kvitų žaidime da-
lyvauja nuo pirmadienio iki se-

kmadienio gauti kvitai, kurie gali 
būti registruojami visą savaitę, ki-
tos savaitės pirmadienį paliekant 
praėjusios savaitės „užmirštiems“ 
kvitams užregistruoti. Mėnesio žai-
dimas prasideda kiekvieno mėnesio 
pirmąją  dieną ir baigiasi paskutinę 
dieną. Jame dalyvauja visi einamo-
jo mėnesio savaitėmis užregistruoti 
kvitai, taip pat gali būti registruojami 
ir tie einamojo mėnesio kvitai, kurie 
nebuvo užregistruoti konkrečiam 
savaitiniam žaidimui, tačiau buvo 
atspausdinti per einamąjį mėnesį. 
Žaidimo nugalėtojai nustatomi an-
tradieniais atsitiktinių skaičių gene-
ratoriumi ir informuojami trumpąja 
SMS žinute, laimingų kvitų sąrašai 
taip pat skelbiami žaidimo interneto 
svetainėje bei LNK 18.30 val. Žinių 
laidoje. 

VMI taip pat atkreipia dėmesį, kad 
gyventojai, kurie neturi galimybės 
naudotis kompiuteriu ar internetu 
bei kuriems nedrąsu savarankiškai 
registruoti kvitus žaidimui, visuomet 
pagalbos gali kreiptis į VMI aptar-
navimo padalinius, kuriuose prie 
įrengtų kompiuterio darbo vietų su 
specialistu užregistruos kvitus žaidi-
mo interneto svetainėje. Pažymėtina, 
kad loterijos interneto svetainė yra 
pritaikyta išmaniesiems įrenginiams, 
todėl užregistruoti kvitus iš planče-
tės ar išmaniojo telefono yra lengva 
ir patogu. 

Visą su kvitų žaidimu susijusią 
informaciją: žaidimo taisykles, lai-
mėtojų sąrašus, laimėjimų atsiėmi-
mo tvarką galima rasti apsilankius 
žaidimo interneto svetainėje, adresu 
https://kvituzaidimas.vmi.lt. Taip 
pat dėl kvitų loterijos iškylančiais 
klausimais galima konsultuotis su 
VMI specialistais paskambinus VMI 
trumpuoju telefonu 1882.

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

tautos balsas Dar nedingo... Nerijus Vyšniauskas padarė šią gra-
žią, tokią mielą bažnytėlę vieninteliu 
kultūros židiniu, vyksta ten koncertai, 
užunvežiečių susitikimai ir kt. ren-
giniai. Visi mes labai dėkingi gerb. 
kunigui ne tik už tas šventes, bet ir 
už gražius pamokslus. O ko gi reikia 
kaimo žmogui, tik gero žodžio, žmo-
giškos šilumos.

Ir štai iš žemiško rojaus nusikel-
kime į kitą kalnelį - kapinaites. Ten 
visada švaru, tvarkinga. Prie kapinai-
čių gerb. Aldona ir Algis Statkevičiai 
pastatė gražią Angelo skulptūrą. Ačiū 
jiems.  Ir dar liko gal už kokių 200 
metrų Bronės Raupelienės, Signataro 
Stepono Kairio giminaitės graži tvar-
kinga didelė sodyba, kurioje ji gyve-
na su dukra Birute. Beje, Bronei Rau-
pelienei neseniai suėjo 99 metai. Na, 

ir vėl mes susitiksime su Danielium 
Vitoniu. Mylim, gerbiam šį aktyvų 
dar neseną vyrą, kuris visuose rengi-
niuose vaidina svarbiausią vaidmenį.

Dabar, atrodo, galime suskaičiuoti, 
kiek gyvų tikrų užunvėžiečių buvo 
palaidoti. Nelaidokime vieni kitų per 
anksti, leiskime kiekvienam eiti savo 
keliu. Džiaukimės kiekvienu savo 
kraštiečiu. Dieve, padėk kiekvienam 
nugyventi savo gyvenimą. Skaityto-
jau, jei perskaitei, ačiū už dėmesį.

Ona Genovaitė ŠUlSkIENė, 
buvusi Užunvėžių septynmetės moky-

klos mokytoja 

vena vienišas Rimas Šulskus. Čia ir 
prasideda Šulskų giminė. Keliamės į 
kalnelį. Dešinėje stovi didelė sodyba. 
Joje ūkininkauja Rimvydas Šulskus 
su tėvu Vytautu ir mama Vale. Turi 
didelį ūkį, laiko galvijus, kiaules, ar-
klius, daug technikos, kurią įsigijo su 
ES parama. Priešais šį Šulskų, tiesiai 
link mokyklos gyvena brolis Vladas 
su žmona Bronislava. Sodyba pavyz-
dinė, vasarą taip ir traukia akį žiedų 
įvairovė. Kaimynystėje link bažny-
čios išsidriekęs ūkininkų Šablauskų 
stambus ūkis, taip pat laiko daug gy-
vulių, turi technikos, kurią remia ES. 

Pati švenčiausia kiekvienam užun-
vėžiečiui vieta bažnyčia. Kunigas dr. 

Vasario 13 d. „Anykštoje“ buvo 
V.Šmigelsko straipsnis „Beveik din-
gęs signataro kaimas“. Perskaičiau ir 
nuščiuvau. Tik vieną gryną užunvė-
žietį radau - Danielių Vitonį. O tai kur 
kiti, gimę, augę, mokęsi Užunvėžių 
mokykloje ir dabar tegyvenantys šia-
me kaime?

Pabandykime paieškoti. Ten, kur 
ribojasi Užušiliai su Užunvėžiais, 
pakilus smėlėtų kalneliu prasideda 
Bažnyčios gatvė. Čia pat prie gatvės 
išsirikiavę du Šulcų - Juozo ir Jono 
vienkiemiai, tik gaila, kad niekas ne-
begyvena. Skersai gatvę stovi taip pat 
graži sodyba su ten gyvenančiu Alvy-
du Šulskumi. Per žingsnį nuo jo gy-
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įvairūs parduoda

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Superkame KARVeS, 
BuLIuS IR TeLyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

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

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

Dainiaus firma 
SuPeRKA VeRŠeLIuS

auginimui. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 

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

Brangiai superkame 
MIŠKuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

Perka gerą savivartį automobilį 

GAZ – SAZ 
(su dokumentais).

Tel. (8-650) 86856.
el.p: a.grazvydas@yahoo.com

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

ì Gedulingi pietūs.
ì Visos laidojimo ir 
kremavimo paslaugos 
visą parą.
ì Užsisakant visas 
paslaugas – 5 proc. 
nuolaida.

Adresas: Vilniaus g. 14, 
Anykščiai, tel.: 5-44-78,

 (8-646) 09955.

Kasame tvenkinius, valo-
me ežerų pakrantes, meli-
oracijos griovius ir atlieka-
me kitus žemės kasimo 
bei  lyginimo darbus.  
Tel. (8-698) 46745.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-686) 86702.

Mišką su žeme arba išsikirsti ir 
įvairius rąstus. Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina žemės sklypai. 
Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Automobiliai

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

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

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

Tel. (8-646) 17715.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, autobusus, visurei-
gius. Atsiskaito iš karto, sutvarko 
dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Automobilius, kombainus, trak-
torius, metalo laužą.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. 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. 

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

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

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

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

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

Kita

Kviečius, miežius, kvietrugius. 
Atsiskaito vietoje, išsiveža. 

Tel.: (8 687) 58119.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Iškala raides. Gamina paminklus. 
Lieja pamatus.

Tel. (8-648) 81663.

Kaminų remontas, mūrijimas, skar-
dinimas. Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai. Skarda 0,6 -0,8 mm storio. 
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.

Tel. (8-612) 36705.

Kuras

Nebrangiai alksnines malkas 
kaladėmis, skaldytas, rąsteliais. 

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Andrioniškio lentpjūvė - statybi-
nę medieną, dailylentes, grindlen-
tes. Atlieka pjovimo, džiovinimo, 
obliavimo, transporto paslaugas. 
Restauruoja, galanda diskinius 
pjūklus. 

Tel. (8-687) 38239.  Adresas:
Andrioniškis, Anykščių g. 1.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

Tel.: (8-611) 34567, 
(8-686) 80994.

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

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

siūlo darbą Burbiškio agroserviso koope-
ratyvui reikalingi darbuotojai:
-Mechanizatoriai,
-Vairuotojas (darbuotojų vežimas į 
darbą),
-Fermų įrangos operatorius,
-Naktinis sargas – gyvulių varinė-
tojas,
-Melžėja.
Kontaktinis tel. (8-682) 97420.

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
 

Anykščių mieste
Kazimieras ŽILINSKAS, gimęs 1935 m., mirė 02 21
Vaclovas BRAŽėNAS, gimęs 1937 m., mirė 02 23

ANyKŠčIŲ KReDITO uNIJOS NARIŲ DĖMeSIuI
2018 m. kovo 19 d., 10 val. VŠĮ „Anykščių menų inkubatorius“ konferencijų salėje, esančioje adresu J. 

Biliūno g. 53, Anykščiai,  šaukiamas Anykščių kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g.5-51, 
Anykščiai,  eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Stebėtojų tarybos ataskaita.  Ataskaitos įvertinimas.
2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
5. Metinių  finansinių ataskaitų rinkinio  pristatymas. Metinių  finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 
6. Pelno paskirstymo  tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo  tvarkos priėmimas. 
7. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.  
8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.                                                                                                                                    
9. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.
10. Išorės audito įmonės 2018 -2020 m. laikotarpiui rinkimas      
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito 

unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai nuo 2018 
m. kovo 12 d.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Regina Simanonienė, 
tel. Nr. 861511413, el.p. r.simanoniene@lku.lt. 

Kredito unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu pagal Anykščių kredito unijos val-
dybos patvirtintą išankstinio balsavimo visuotiniame narių susirinkime tvarką. 

Neįvykus šiam susirinkimui dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas 
šaukiamas 2018 m. kovo 27 d. 10 val. VŠĮ „Anykščių menų inkubatorius“ konferencijų salėje, esančioje 
adresu J. Biliūno g. 53, Anykščiai,  pagal tą pačią darbotvarkę.

 
VALDYBA
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anekdotas
kovo 1 d. pilnatis.
mėnulis

šiandien

vasario 28 d.

kovo 1 d.

kovo 2 d.

Gabrielius, Ginvilas, Skir-
mantė, Fortunatas, Livija, 
Mandravas, Mandravė.

vardadieniai

Osvaldas, Romanas, Vilgar-
das, Žygimantė, Romas.

Albinas, Tulgaudas, Rusnė, Anta-
nina, Antanė.

Simplicijus, Eitautas, Dautara, 
Marcelinas, Elena.

oras

-20

-13

MOZAIKA

sprintas
Krepšinis I. Anykščių „KKSC-

Elmis“ 74-80 pralaimėjo Kauno KA 
„Snaiperis“ ekipai. Tautvydas Jode-
lis pelnė 25, Gaudvinas Šniaukštas 
17 taškų. Anykščių „KKSC-Elmis“ 
lieka RKL B diviziono B grupės 
autsaideriu (3 pergalės, 17 pralai-
mėjimų). Neįtikėtinas rezultatas už-
fiksuotas B diviziono A grupėje, kur 
Šilalės „Lūšis“ 137 - 40 sutriuškino 
Panevėžio „Lietkabelis 2“ ekipą. 
Šilalės komandoje rungtyniavo tik 
6 žaidėjai. Puikias rungtynes sužai-
dė „Kaišiadorių“ komandos garbę 
ginantis 17-metis anykštėnas Gytis 
Asačiovas. Jo komanda 84-91 pra-
laimėjo LSKS ekipai, tačiau anykš-
tėnui rungtynės buvo geros. Jis pel-
nė 18 taškų, atkovojo 11 kamuolių 
ir surinko 26 efektyvumo balus. 

Sunkioji atletika. Anykščiuo-
se vyko sunkiosios atletikos var-

žybos, skirtos Lietuvos šimtme-
čiui, jose dalyvavo sportininkai iš 
Anykščių, Panevėžio bei Rokiškio. 
Anykštėnai sunkiaatlečiai užėmė 
net 9 pirmąsias vietas: Nojus Ju-
rėnas (sv. kat. iki 30 kg.), Žilvinas 
Tarulis (sv. kat. iki 35 kg.), Nojus 
Lazickas (sv. kat. iki 45 kg.), Edvi-
nas Baklanovas (sv. kat. iki 58 kg.), 
Tomas Miškeliūnas (sv. kat. iki 62 
kg.), Arnas Baklanovas (sv. kat. iki 
69 kg.), Ugnius Vilutis (sv. kat. iki 
77 kg), Rytis Meištas (sv. kat. iki 
85 kg.), Benjaminas Orlovas (sv. 
kat. + 85 kg. ). Antrąsias vietas 
užėmė: Mindaugas Dilys (sv. kat. 
62 kg.), Darius Komar (sv. kat. 77 
kg.), Matas Puodžiūnas, (sv. kat. 
+ 85 kg). Trečiąsias vietas užėmė: 
Ignas Juknevičius, (sv. kat 58 kg) 
ir Arnas Staškevičius (sv. kat. 85 
kg.)

Biatlonas. Vasario 14-15 dieno-
mis Nemenčinėje vyko Lietuvos 

jaunių, jaunučių ir vaikų biatlono 
pirmenybės. Pirmąją dieną sprin-
to rungtyje, jaunių grupėje 6 km 
nuotolyje, nugalėtoju tapo Gytis 
Mikoliūnas. Jaunučių grupėje an-
trąją vietą užėmė Lukas Šereika, 
trečias finišavo Lukas Žukauskas. 
Šioje grupėje, mergaičių varžy-
bose, ketvirta finišavo Viktorija 
Kapancova. Vaikų grupėje, 3 km 
nuotolyje, nugalėtoju tapo Titas 
Raugas. Antrąją dieną, 10 km in-
dividualioje distancijoje, jaunių 
grupėje, vėl nepavejamas buvo 
G.Mikoliūnas, tapęs šios rungties 
nugalėtoju. Jaunučių varžybose 
trečiąją vietą užėmė Domas Jan-
kauskas, ketvirtas liko L.Šereika. 
Vaikų grupėje greičiausias ir vėl 
buvo T.Raugas.

Imtynės. Vasario 16 dieną 
Klaipėdoje vyko Lietuvos jaunių 
imtynių čempionatas, kuriame da-
lyvavo vienuolika Anykščių rajo-

no imtynininkų. Pirmąsias vietas 
iškovojo Evelina Uselytė (sv.kat. 
iki 46 kg), Liveta Uselytė (49 kg), 
Vidmantė Kavaliauskaitė (53 kg), 
Anelė Kavaliauskaitė (57 kg), Vik-
torija Buinauskaitė (73 kg), antrą-
sias vietas užėmė Aurelija Aniūkš-
tytė (43 kg) ir Iveta Jazokaitė (53 
kg), trečiąją vietą laimėjo Laura 
Budrevičiūtė (46 kg), penktąsias 
vietas užėmė A. Kaunietis ir Aiva-
ras Stanislavas, puikiai kovojo ir 
Kipras Gvozdas.

Krepšinis II. Vasario 16-ąją 
Ukmergėje vyko šventinis krep-
šinio turnyras. Jame dalyvavo 
Anykščių ir Ukmergės komandos, 
kurios kovojo dėl turnyro trofė-
jaus- šimtmečio taurės. Penkios 
skirtingo amžiaus berniukų ir mer-
gaičių Ukmergės ir  Anykščių ko-
mandos žaidė tarpusavyje. Anykš-
tėnai iškovojo daugiau pergalių ir 
pelnė taurę. 

net nuo dviejų žiemos metu tykančių pavojų 
– šalčio ir sutrenkimų.

2. Naudokite specialias pirštines
Esant itin šaltam orui, rekomenduojama 

naudotis ne įprastomis, o specialiomis pirš-
tinėmis. Jų pirštų galiukai padengti jautria 
medžiaga, todėl į jų prisilietimą įrenginiai 
reaguoja. Tokios pirštinės ne tik apsaugos 
rankas nuo žvarbaus oro, bet ir išgelbės 
jūsų įrenginį nuo netyčinio kritimo į sušalusį 
grindinį.

3. Kuo arčiau jūsų, tuo geriau
Netikėtai užklupusi žvarba gali būti negai-

lestinga išmaniojo baterijai. Stengdamasis 
palaikyti savo funkcionavimą itin žemoje 
temperatūroje, telefonas sunaudoja žymiai 
daugiau energijos nei įprastai. Todėl jis gali 
itin greitai išsikrauti, be priežasties išsijungti 
ar net rimčiau sugesti.

Tam, kad taip nenutiktų, patariama telefo-
ną laikyti kuo šilčiau. Pavyzdžiui, kelnių arba 
striukės vidinėje kišenėje. Pastovi jūsų kūno 
temperatūra šildys išmanųjį ir neleis baterijai 
sugesti. Jei kišenių neturite ar jose laikyti 
jums nepatogu – apkamšykite telefoną šali-
ku, įkiškite jį į pirštinę ar kitą šilumą sulaikantį 
dėklą.

4. Padėkite baterijai – išjunkite telefoną
Išjungto telefono baterija yra mažiau jautri 

šalčiui. Jei planuojate ilgesnį pasivaikščio-
jimą lauke ir, manote, kad išmaniuoju išėję 
nesinaudosite – išjunkite jį. Tokiu būdu, 
pabūsite ne ryšyje, bet apsaugosite savo 

bateriją.
5. Ką daryti, jei pateko drėgmės?
Žvarbus oras žalingas ne tik baterijai ar 

ekranui, bet ir visam įrenginiui. Sunkius 
gedimus telefonui gali sukelti drėgmė, o jei 
tiksliau – įrenginyje atsiradęs kondensatas. 
Jis susidaro tuomet, kai telefonas iš šalčio 
yra staigiai įnešamas į šiltas patalpas.

Kilus net menkiausiam įtarimui, kad drė-
gmė galėjo patekti į telefoną, reikia kuo 
skubiau išimti bateriją ir kreiptis į specialis-
tus. Jokiu būdu negalima telefono džiovinti 
plaukų džiovintuvu ar kitokiais mechaniniais 
būdais.

6. Sušalo? Atšildykite lėtai
Siaučiant speigams, nepalikite telefono 

nešildomose patalpose. Jei jau taip nutiko, 
kad, pavyzdžiui, pamiršote savo išmanųjį 
automobilyje ir jo baterija visiškai išseko – 
nepulkite jo krauti. Iš pradžių palaipsniui pri-
pratinkite telefoną prie šilumos ir tik tuomet 
pradėkite dairytis įkroviklio.

Jei dėl šalčio ar kitų priežasčių jūsų telefo-
nas pradėjo kvailioti arba visai sugedo – tie-
siog atneškite jį į bet kuriame mieste esantį 
„Tele2“ saloną. Jo darbuotojai užfiksuos ge-
dimą, perduos jūsų išmanųjį „Tele2“ telefonų 
priežiūros centro meistrams Vilniuje, o kol 
įrenginys bus taisomas – pasiūlys nemoka-
mai naudotis pakaitiniu. Po 3-5 darbo dienų 
tame pačiame salone galėsite atsiimti jau 
veikiantį telefoną.

Užsak. Nr.174

„Tele2“ primena: kaip apsaugoti išmanųjį, kai už lango -25
Meteorologai praneša, kad ateinančiomis dienomis temperatū-

ra kris net iki -25°C. Ką daryti, kad atšalus orams, neperšaltų 
jūsų telefonas?

Jūsų dėmesiui – šeši Evaldo Viselgos, 
„Tele2“ telefonų priežiūros centro vadovo 
ir „Inovacijų biuro“ eksperto patarimai, pa-
dėsiantys pasirūpinti išmaniuoju, lauke pa-
spaudus netikėtam šaltukui.

1. Ekranas šaltyje kietėja – saugokite jį
Iki -25 laipsnių nukritusi oro temperatūra 

gali būti itin žalinga telefono ekranui. Taip 

pat ir iš stiklo pagamintoms išmaniųjų nuga-
rėlėms. Spaudžiant šaltukui, tokie telefonai 
tampa itin gležni ir net menkiausias stuktelė-
jimas gali baigtis šipuliais virtusiu ekranu.

Ką daryti, kad taip nenutiktų? Pasirūpinkite 
patvariu, kokybišku ar net dvipusiu – den-
giančiu įrenginį iš priekinės ir galinės dalies 
– išmaniojo dėklu. Taip geriau apsaugosite jį 

Susitinka dabar Lietuvoj jau reti 
naujieji lietuviai. Abu su džipais, 
sustoja vienas šalia kito, išlipa iš au-
tomobilių ir ima kalbėtis.

Vienas ir sako:
- Klausyk, Antanai, va žiūriu aš į 

tavo džipo padangas - kažkokios jos 
keistos?

- Taigi čia specialus užsakymas.
- Aš ir pats matau, kad specialus 

užsakymas: neparašyta firma, nėra 
jokių išmatavimų... Bet vis tiek kaž-
kokios keistos - žalios kažkokios?

- Tai aš tau ir sakau: specialus už-
sakymas, rankų darbas, pagamintos 
iš krokodilo odos.

- O kodėl iš krokodilo odos? Na 
niekaip nesuprantu.

- Tai aš tau ir sakau: specialus už-
sakymas, rankų darbas, pagamintos 
iš krokodilo odos. Jos universalios.

- Kaip tai „universalios“?
- Žiemą, kai šalta, oda pašiurpsta 

- kaip dygliuotos pasidaro.

***

Kalbasi dvi blondinės.
– O tu galėtum su mano vyru 

permiegoti?
– Na, aplamai… ne.
– O kodėl?
– Na tai kad jis ne ką geresnis už 

mano.
– Bendrai jo…

***

Vyras sako savo žmonai:
- Kodėl tu niekada nedejuoji 

kada mes mylimės?
- O reikia? - klausia žmona, - Na 

aš galiu, tu tik pasakyk kada.
Mylisi... Žmona klausia:
- Ar jau dejuoti?
- Dar ne, - atsako vyras.
- Ar jau?
- Na dabar dejuok!
- Na ir gyvenimėlis... Kaimynė 

su nauja mašina važiuoja, o aš vis 
su ta pačia gelda... Kailiniai baigia 
nuplikti, jau nekalbant apie batus 
praėjusio šimtmečio, man jau gėda 
ir į gatvę išeiti...

Prancūzijos prezidentas 
dovanų gavo vištą

Prancūzijos prezidentas Em-
manuelis Macronas galės džiaug-
tis savos vištos kiaušiniais: lan-
kydamasis žemės ūkio parodoje 
„Salon de l’Agriculture“ Pary-
žiuje, jis dovanų gavo dedeklę.

„Aš pasiimsiu ją, bet mums 
reikės pagalvoti, kaip apsaugoti 
ją nuo šuns“, - sakė E. Macro-
nas, kai vienos paukščių fermos 
vadovas įteikė jam rudą vištą.

Prezidentas ir jo žmona Bri-
gitte rugpjūčio pabaigoje į Eli-
ziejaus rūmus įsileido mišrūną 
Nemą. Taip jie pratęsė 50 metų 
gyvuojančią tradiciją, pagal ku-
rią visi Prancūzijos vadovai turi 
lojančių gyventojų.

Iki šiol kabineto narius švie-
žiais kiaušiniais aprūpindavo vi-
daus reikalų ministras Gerardas 
Collombas, kuris turi savo viš-
tų, pasakojo E. Macronas. „Mes 
Eliziejuje atidarysime vištidę“, 
- pridūrė jis.

Apsilankymas žemės ūkio 
parodoje yra privalomas visiems 
Prancūzijos prezidentams. E. 
Macronas, kaip šalies vadovas, 
joje lankėsi pirmą kartą. 

Reitingas: įvardintas 
perspektyviausias 
Europos miestas

Bendrovės „Financial Times 
FDi Intelligence“ sudarytame 
patraukliausių miestų reitinge 
pirmąją vietą užėmė Londo-
nas. Sudarydama patraukliausių 
miestų investiciniu požiūriu rei-
tingą įmonė, priklausanti grupei 
„Financial Times Group“, mies-
tus vertino atsižvelgdama į jų 
plėtros perspektyvas artimiau-
sius dvejus metus.

Visos Europos „ateities mies-
tų“ sąraše ne pirmus metus pir-
mauja Londonas. Į penketuką 
taip pat pateko Dublinas, Pary-
žius, Amsterdamas ir Miunche-
nas. Į penkių investiciniu požiū-
riu patraukliausių Rytų Europos 
miestų pateko Maskva, Varšuva, 
Bukareštas, Praha ir Bratislava.

Įmonė, sudarydama reitingą, 
miestus vertino pagal daugiau 
nei 100 kriterijų - tarp jų, miestų 
bendrąjį vidaus produktą (BVP), 
gyvenimo trukmę, gyventojų su 
aukštuoju išsilavinimu skaičių, 
kelių ir geležinkelių infrastruk-

tūros plėtrą, biurų patalpų nuo-
mos bei interneto prieinamumą, 
taip pat daugelį kitų rodiklių. 

Niujorke - šilumos rekordas

JAV nacionalinė meteorologi-
jos tarnyba skelbia, kad šį vasa-
rį Niujorke užfiksuotas šilumos 
rekordas. Trečiadienio rytą čia 
termometrų stulpeliai kilo iki 24 
laipsnių Celsijaus. 

Palyginimui: iki šiol šilčiau-
sia vasario 21-oji buvo užregis-
truota 1930 metais, kai šilumos 
buvo 20 laipsnių, sakė Niujorko 
meteorologė Faye Morrone. Tre-
čiadienio temperatūra, išmatuota 
Centriniame parke, jos duomeni-
mis, yra ir viso vasario mėnesio 
rekordas: iki šiol aukščiausia 
23,88 laipsnio temperatūra už-
fiksuota 1930 ir 1985 metais.

Vis dėlto neįprastai šiltas oras, 
džiuginantis žmones JAV šiaurės 
rytuose, meteorologų prognozė-
mis, ilgai netruks. Jau ketvirtadie-
nį, Faye Marrone teigimu, vėl ge-
rokai atvės - iki 7,2 laipsnio. 
Tai nėra normalu. Neįprastai šiltas 
vasaris yra ne tik JAV šiaurės ry-
tuose. „Washington Post“ rašo, kad 
ir Arktyje temperatūra yra gerokai 
aukštesnė už šiam metų laikui 
įprastą - tai yra aiškus sparčios kli-
mato kaitos Žemėje indikatorius.

-ElTA


