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70-ieji leidimo metai

Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį
galite pasveikinti savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
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Kompesascija
Į leidimą auginti kiaules ūkininkai
kietam kurui - 28 reaguoja atsargiai
Anveras ARZIMANOVAS,
eurai

Kapinės. Svėdasų bendruomenė
kreipėsi į Anykščių rajono merą
Kęstutį Tubį dėl miestelio kapinių
plėtros. Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis tvirtina,
kad kapinių ploto dar pakanka mažiausiai 5 metams, todėl savivaldybė papildomos žemės kapinėms
neieškos.
Žygis. Kovo 4 dieną Anykščių
regionis parkas surengė žygį užšalusiu Rubikių ežeru. Žygyje dalyvavo daugiau kaip 50 žmonių.Rubikių ežero ledo storis šiuo metu
siekia apie 30 cm..

Abiturientams
linkėjo sėkmės

Rakutėnų kaimo (Troškūnų
sen.) ūkininkas:„Pirkti kitų
užaugintas kiaules atseina gerokai brangiau.“
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Sveikinimo kaina – 20 eurų.
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Į pensiją išlydėtas garsiausias Anykščių
vidmantas.s@anyksta.lt
policininkas
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Penktadienį Utenos vyriausiojo komisariato Anykščių rajono
policijos komisariato viršininkas Rimantas Čepulis komisariate
skaitė 2017 metų veiklos ataskaitą. Baigiantis renginiui ir nutilus
kalboms už durų pasigirdo nagų skrebenimas, koridoriuje išskilmingo atsisveikinimo su tarnyba laukė policijos šuo Ūkas.

Pavaduoja. Laikinai Andrioniškio seniūno pareigas atlikti
pavesta seniūno pavaduotojai Ramintai Čelkauskienei. Andrioniškio seniūno pareigybė atsilaisvino
buvusiai seniūnei Laimai Repečkienei perėjus dirbti į savivaldybės
administracijos Žemės ūkio skyrių.
Priminime, kad nuolatinio seniūno
jau antri metai neturi ir gretima
Viešintų seniūnija.
Atostogos. Anykščių savivaldybės administracijos direktorius
Audronius Gališanka nusprendė
savaitę pailsėti. Direktorius atostogaus iki penktadienio.
Algos. Lietuvos statistikos departamentas skelbia, kad paskutinį
2017 metų ketvirtį vidutinis Anykščių rajono gyventojo atlyginimas
“į rankas” buvo 563 eurai, “ant
popieriaus” - 698,6 euro. Pagal atlyginimų vidurkį Anykščių rajonas
užėmė 43-ąją vietą iš 60-ies šalies
savivaldybių. Daugaiusiai uždirbo
vilniečiai. sostinės gyventojo vidutinis atlyginimas “į rankas” buvo
772 eurai, “ant popieriaus” 1003
eurai.
Sergamumas. 9-ąją šių metų
savaitę (vasario 26 - kovo 4 d.) sergančiųjų gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis
Anykščių rajone sumažėjo daugiau kaip dvigubai. Sergamumo
rodiklis yra 63,48 atvejai 10 tūkst.
gyventojų, kai 8-ąją savaitę šis rodiklis buvo 150,31 atvejis 10 tūkst.
gyventojų. Didžiąją sergančiųjų
dalį sudaro suaugę asmenys. Užregistruota 13 gripo atvejų.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas
Vytautas Vaiškūnas sakė, kad Anykščių rajono policijos komisariatas yra antras pagal visus parametrus apskrityje.

Dešimt metų žmones gelbėjęs, narkotikų ir nusikaltelių ieškojęs
Anykščių policijos šuo Ūkas išlydėtas į pensiją.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

4 psl.

Anykščiuose lankėsi Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt
egzorcistas
Šeštadienį Anykščių šv.Mato bažnyčioje, Anykščių dekanato
šeimos centro kvietimu, lankėsi bene žymiausias Lietuvos kunigas
egzorcistas, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, karo
kapelionas Arnoldas Valkauskas.
Nepaisant žiemos šalčių, į kunigo
paskaitą - susitikimą su anykštėnais
dvasinių pavojų tema susirinko du –
trys šimtai žmonių.
Jau pačio susitikimo pradžioje
A.Valkauskas į susirikusiuosius kreipėsi klausimu, ar žiūrįs kas nors ekstrasensų mūšius. Kunigas paaiškino,
kad panašios laidos žadina smalsumą,
bet nieko gero neduoda, nes per tele-

viziją parodoma tik dalelė tiesos, bet
domėjimasis burtais ir panašiais dalykais gali žmogui prišaukti nelaimių.
Kunigas egzorcistas kalbėjo, kad
dvasių pasaulis yra tikras, o kaip tinkamai ir saugiai su jomis kontaktuoti, moko krikščionybė, tad žmonės
neturėtų eiti nei pas būrėjus, nei pas
ekstrasensus, neužsiiminėti spiritizmu.

Kunigas egzorcistas Arnoldas Valkauskas ragino
laikytis krikščionybės tiesų ir netikėti būrėjais.
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Į „Dainų dainelę“ pateko du
jaunieji anykštėnai

spektras
Sveikino. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė pasveikino išrinktąjį Armėnijos Respublikos Prezidentą Armeną Sargisianą.Šalies
vadovė pareiškė viltį, kad išrinktajam Prezidentui einant pareigas
abi šalys išlaikys aktyvų dialogą
tiek dvišalių santykių, tiek Armėnijos ryšių su Europos Sąjunga
lygiu. Prezidentė pažymėjo, kad
plėtojant atvirus, abipusiu pasitikėjimu ir pagarba grįstus santykius bus atverta daugiau galimybių valstybėms drauge siekti
bendrų tikslų, o piliečiams - plėtoti naudingą verslo, kultūrinį ir
visuomeninį bendradarbiavimą
bei dar geriau pažinti abi šalis ir
jų žmones.

Trečiajame Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse
„Dainų dainelė – 2018“, kuris bus filmuojamas LRT televizijoje,
iš Anykščių rajono pasirodys su atlikėjai – Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos moksleivis Mantas Kapčius bei
Anykščių muzikos mokyklos moksleivė Liepa Lungytė.
Televizijos konkurso „Dainų
dainelė – 2018“ rajono etapas
buvo surengtas Anykščių muzikos
mokykloje. Antrajame konkurso
etape Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykloje pasirodė
Anykščių lopšelio - darželio „Žilvitis“ ugdytinė Paulina Kvieskaitė,
Anykščių kultūros centro ansamblis (Izabelė Tamoliūnaitė, Aistė
Karčemarskaitė, Gabija Grybaitė,
Debora Vasiliauskaitė), Anykščių muzikos mokyklos mokinė
L.Lungytė, Anykščių kultūros cen-

tro duetas (Gabija ir Gabrielė Januškevičiūtės) ir Anykščių Antano
Baranausko pagrindinės mokyklos
mokinys M.Kapčius.
Televizijos konkursas rengiamas
nuo 1974 metų. Kas dvejus metus
ištisus devynis mėnesius trunkančiame projekte dalyvauja 3 – 19
metų vaikai ir mokiniai iš visų 60 –
ties Lietuvos savivaldybių. Per visą
,,Dainų dainelės“ gyvavimo istoriją joje dalyvavo per 200 tūkstančių
mokinių.
-ANYKŠTA

Liepą Lungytę konkursui paruošė mokytoja Simona Liamo, o
Mantą Kapčių – mokytoja Jūratė Girnienė.

Kompesascija kietam kurui - 28 eurai
Anykščių rajoną kaustant šalčiams, gyventojai mina savivaldybės slenkstį dėl kompensacijų būsto šildymui. Prognozuojama,
kad vasario mėnesio sąskaitos už centralizuotai tiekiamą šilumą
bus vidutiniškai apie 15 proc. didesnės nei šių metų sausio mėnesį. Neguodžiančios naujienos ir tiems, kas savo būstus šildosi
patys – brangsta malkos.
Anykščių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus
vedėja Ieva Gražytė „Anykštą“
informavo, kad per du šių metų
mėnesius kompensacijų būsto
šildymui kitu kuru (malkomis,
anglimis, dujomis ir kt.) gavo
1 tūkst. 455 rajono gyventojai.
Kompensacijoms išmokėti buvo
panaudota 40 tūkst. 400 Eur rajono biudžeto lėšų. Vidutiniškai
vienam kompensacijos gavėjai
skirti apie 28 Eur.Pernai per tą
patį laikotarpį 2017 metais kompensacijos buvo suteiktos 1 tūkst.
675 asmenims, tuomet kompensacijoms išmokėti išleista 54
tūkst. 100 Eur.

Kompensacijos už kito kuro
įsigijimą mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu,
nepasiturintiems
gyventojams
šildymo sezono metu kompensuojama būsto šildymo išlaidų
dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo
tarp bendrai gyvenančių asmenų
arba vieno gyvenančio asmens
pajamų ir valstybės remiamų
pajamų dydžio (anksčiau buvo
kompensuojama išlaidų dalis,
kuri viršijo 20 proc. skirtumo
tarp šeimos pajamų ir valstybės
remiamų pajamų).
Tuo tarpu Lietuvos šilumos

tiekėjų asociacija skaičiuoja, kad
gyventojams sąskaitos už centralizuotai tiekiamą šilumą dėl šalčių išaugs.
Vasarį vidutinė lauko oro temperatūra siekė apie 6 laipsnius
šalčio, sausio mėnesį buvo apie
2,3 laipsnio šalčio.
Pirminiais duomenimis, 60
kvadratinių metrų ploto buto
savininkas šildymui tipiniuose
senos statybos neapšiltintuose
daugiabučiuose, kuriuose gyvena dauguma gyventojų, šių metų
vasario mėnesį vidutiniškai išleis
92 eurus. Toks butas vidutiniškai suvartojo apie 1620 kilovatvalandžių šilumos.Prieš mėnesį
tam pačiam plotui apšildyti vidutiniškai prireikė apie 1380 kWh,
o vidutinės sąskaitos už šią šilumą sudarė apie 78 eurus.
Daugiausia šildymas kainavo
senuose ir pačios prasčiausios
būklės
daugiabučiuose.Vasarį
jiems reikėjo vidutiniškai apie

Svėdasiškiai lankėsi pas merą
Svėdasų bendruomenės atstovai susitiko su Anykščių rajono
meru Kęstučiu Tubiu. Po susitikimo bendruomenė paviešino, ką
pažadėjo meras.

metu buvo susisiekta su Anykščių
rajono administracijos teisininke
ir priminta, kad būtų taikomi visi
teisiniai metodai, kad savininkas
būtų priverstas bent jau susitvarkyti teritoriją.
5. Kapinių plėtra.
Susisiekta su Svėdasų seniūnu
Valentinu Neniškiu, kuris telefonu patvirtino, kad kapinių ploto
dar pakanka mažiausiai 5 metams.
Tokiu atveju, savivaldybė papildomos žemės ieškoti kol kas nesiima.
6. Gatvių asfaltavimas ir vandentiekio kanalizacijos įrengimas.
Miestelio gatvių asfaltavimo
prioritetai ir vandentiekio kanalizacijos projekto trūkumai bus
sprendžiami ankstyvą pavasarį,
nutirpus sniegui. Susisiekta su

„2018-02-21 asociacijos „Svėdasų bendruomenė“ pirmininkas
Arvydas Kilius ir tarybos pirmininkė Asta Fjellbirkeland lankėsi
pas Anykščių rajono merą Kęstutį
Tubį. Vizito metu buvo aptarti šie
klausimai:
1. J.Tumo-Vaižganto gatvės rekonstrukcija, įskaitant šaligatvius,
lietaus kanalizaciją.
Merui ši problema yra žinoma,
projektavimo darbai yra užsakyti
ir su Susisiekimo ministerija aptartas galimo finansavimo klausimas.
Bendruomenės vardu turi būti siunčiamas raštas su prašymu Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministrui

Rokui Masiuliui.
2. Vaikų darželio darbo vasarą
klausimas ir ikimokyklinukų grupės 8val. darbo dienos įteisinimas.
Galimybė yra. Turi būti suorganizuotas tėvų susirinkimas, kurio
protokolas su suinteresuotų tėvelių
pasirašytu prašymu turi būti pateiktas merui.
3. Paplūdimio teritorijos tvarkymas, liepto įrengimas, vaikų žaidimo aikštelės įrengimas.
Buvome patikinti, kad lieptas
bus įrengtas. Bendruomenė turi pateikti oficialų raštišką prašymą.
4. Dėl apleisto bendrabučio.
Ši problema yra žinoma. Vizito

Temidės svarstyklės

riaus priedėlio, 20 senovinių
virdulių, o iš kieme esančio
sandėliuko pavogtas benzininis
trimeris, benzininė žoliapjovė.
Padaryta žala - 925 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

įsibrauta į daugiabučio namo
Anykščiuose, J. Biliūno gatvėje, rūsį, iš kurio pagrobti du
“Makita” suktukai. Padaryta
žala - 120 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Įsibrovėlis. Kovo 3 dieną

Smurtas. Kovo 5 dieną apie

Vagystė. Kovo 2 dieną
Anykščių seniūnijos Šeimyniškėlių kaime, iš sodų bendrijoje
esančio sodo namelio, pavogta
daug turto.Pasigesta televizo-

2280 kWh šilumos, o tai gyventojams vidutiniškai kainavo apie
130 eurų.
Prasidėjus pavasariui, Anykščių rajone įsibėgėja prekyba
malkomis.Vieni jų perkasi, nes
užklupus šalčiams jų pritrūko,
kiti ruošiasi jau kitam šildymo
sezonui.
Malkų prekeiviai sako, kad jos,
lyginant su praėjusių metu sezonu, šiemet brangesnės ( kiek konkrečiai pabrango, sunku įvardyti,
nes pas skirtingus pardavėjus
malkos kainuoja nevienodai).
Už 10 erdmetrių beržinių malkų
prašoma 300 Eur. Kai kurie pardavėjai už tokią pačią sumą pasiruošę atvešti malkų tiek supjautų
kaladėmis, tiek jau ir sukapotų.
Alternatyva malkoms – durpių
arba pjuvenų briketai. Skelbimuose už toną durpių briketų
prašoma 90 Eur, beveik tona pjuvenų briketų kainuoja 190 Eur.
-ANYKŠTA
UAB „Anykščių vandenys“ atstovu, kuriam duoti nurodymai surinkti reikiamą informaciją ir planus ir pasiruošti vizitui į miestelį.
7. Ventiliacijos įrengimas Svėdasų kultūros namų rūsyje.
Buvo pakviestas mero patarėjas Dominykas Tutkus, kuriam
pavesta artimiausiu metu išspręsti
šią problemą. Buvo susisiekta su
Anykščių kultūros centro direktorės pavaduotoju ūkio reikalams,
kuris jau buvo atvykęs į miestelį
apžiūrėti ir įvertinti situacijos.
8. Apgriuvusių pastatų ir statinių,
įskaitant nenaudojamą vandentiekio bokštą, esančių 1km spinduliu
nuo miestelio, griovimo darbai.
Meras paragino susisiekti ir detaliau aptarti šį klausimą su Viešųjų
pirkimų ir turto valdymo skyriaus
vedėja A.Savickiene.“
-ANYKŠTA

00.05 val. Troškūnų seniūnijos Rukiškio kaime,Rukiškio
gatvėje, neblaivus (nustatytas
1,02 prom. girtumas) vyras (g.
1959 m.) smurtavo prieš žmoną
(g. 1960 m.). Vyras sulaikytas ir
patalpintas į areštinę. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Įjungė. Dėl šalčių elektros
biržoje „Nord Pool“ laikantis
aukštai kainai, „Lietuvos energijos gamybos“ valdoma elektrinė
pradėjo gaminti elektrą. „Elektros kaina biržoje išlieka neįprastai aukšta, tad elektros energiją
Elektrėnuose jau antrą parą gamina „Lietuvos energijos gamybos“ valdomas kombinuoto ciklo
blokas. Bloko gamybai tinkamos
sąlygos susidarė, kai visą Skandinaviją ir Baltijos šalis sukaustė
šalti orai ir dėl to padidėjo elektros energijos suvartojimas, be
to, gerokai sumažėjo vėjo jėgainių gamyba“, - pranešė „Lietuvos
energijos gamyba“.
Auga. Didžiausia Vidurio ir Rytų
Europos tekstilės įmonių grupė AB
„Utenos trikotažas“ pernai sparčiai
augo - palyginti su 2016-aisiais,
pardavimai didėjo 13,4 proc. (iki
25,8 mln. eurų). Grupės 2017 m.
pelnas iki mokesčių siekė 382
tūkst. eurų. Ikimokestiniam pelnui pernai neigiamos įtakos turėjo
stiprus žaliavų brangimas, kuris
nebuvo iki galo įtrauktas į produkcijos kainą klientams. Reikšmingai
didėjo ir darbo užmokesčio sąnaudos. Bendrovės produkcijos ir
paslaugų pardavimas pernai didėjo
15,0 proc. - iki 22,6 mln. eurų, eksporto pardavimai siekė 82,2 proc.
Įmonės pelnas prieš mokesčius
siekė 2,25 mln. eurų, kai tuo tarpu 2016 m. bendrovės pelnas prieš
mokesčius sudarė 674 tūkst. eurų.
Bendrovės pelno prieš mokesčius
augimą lėmė pajamos iš antrinių
įmonių dividendų ir kapitalo mažinimo.
Skatins.Šiuo metu valstybės
subsidijomis būstams daugiausia naudojasi jaunos šeimos iš
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos.
Tam, kad jaunos šeimos kurtųsi
ne didmiesčiuose ir taip gerintų
regionų ekonomiką bei demografinę padėtį, Vyriausybėje siūloma
pakreipti paramos pirmajam būstui srautus. Tai siūlantį įstatymo
projektą užregistravo Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija
(SADM). Įstatymu siekiama paskatinti jaunas šeimas kurtis regionuose, kad taip prisidėtų prie
jų atsigavimo, stiprinimo, socialinių ir ekonominių skirtumų
tarp regionų mažinimo, teigiama
įstatymo projekto aiškinamajame
rašte. Dėl to parama būtų suteikiama tiems, kurie pirmąjį būstą
nori įsigyti ten, kur nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip
60 proc. mažesnė nei didžiausia
būsto daugiabučiuose pastatuose
1 kvadratinio metro normatyvinė
vertė.
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spektras
Avarija. Ketvirtadienio pavakarę Alytaus rajone, Miroslavo
seniūnijoje, per eismo įvykį,
autobusui nuvažiavus nuo kelio, paskutiniais duomenimis,
sužeista 16 asmenų, iš jų 5 nepilnamečiai, kurie sunkių sužalojimų nepatyrė. Vienas keleivis
dėl stuburo slankstelių lūžimo
paguldytas į Alytaus ligoninę.
Anot Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešimo, autobusu iš Liublino
(Lenkija) į Kaziuko mugę Vilnių
vykę 46 asmenys pateko į avariją, kai, nesuvaldžius transporto
priemonės, autobusas nuvažiavo
į griovį ir atsitrenkė į medį. Policijos pareigūnai, Priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos gelbėtojai ir
medikai rūpinosi visais autobusu keliavusiais asmenimis, kol
atvyko antrasis autobusas, juo
žmonės buvo nugabenti į Alytaus ligoninę, kurioje visi buvo
patikrinti profilaktiškai.
Arsenalas. Australai pernai per tris mėnesius trukusią
nacionalinę ginklų amnestiją
atidavė daugiau kaip 57 tūkst.
neteisėtai įsigytų šaunamųjų
ginklų, informuoja BBC.Australijoje augant terorizmo grėsmei ir nelegalių ginklų šalyje
antplūdžiui, pernai šalyje buvo
paskelbta pirmoji nuo 1996-ųjų
metų nacionalinė ginklų amnestija. Ja buvo siekiama sumažinti
nelegalių ginklų skaičių šalyje,
leidžiant žmonėms atiduoti neregistruotus ginklus nesibaimint
dėl baudžiamojo persekiojimo.
Australijoje neteisėta laikyti
neregistruotus
šaunamuosius
ginklus. Pažeidėjams gresia pinginės baudos iki 280 tūkst. Australijos dolerių ir iki 14 metų
kalėjimo.
Gimdymas.Didžiojoje Britanijoje siaučiant pūgai, nespėjus
nuvykti į ligoninę judriame Anglijos kelyje A66 moteris pagimdė kūdikį, informuoja transliuotojas BBC.Vyraujant nepalankioms
oro sąlygoms, vykdamas A66
keliu netoli Darlingtono miesto
Šiaurės rytų Anglijoje Andrew
Waringas vežė savo žmoną Daniellą gimdyti į ligoninę, tačiau
pora suvokė, kad nespės laiku
nuvykti. Sutuoktinis teigė sustojęs kelkraštyje ir padėjęs žmonai
pagimdyti. Anot vyro, jis atkartojo veiksmus, kuriuos matė
dalyvaudamas dviejų kitų savo
vaikų gimdymuose.
Nerimas. Vokietijos kanclerė
Angela Merkel ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė
esantys „sunerimę“ dėl Rusijos
vadovo Vladimiro Putino ginklavimosi politikos. Per pokalbį
telefonu ketvirtadienio vakarą
jie pareiškė susirūpinimą ir dėl
„neigiamų to padarinių“ tarptautinės ginkluotės kontrolės
pastangoms, penktadienį Berlyne sakė vyriausybės atstovas
Steffenas Seibertas. V. Putinas
ketvirtadienį savo kasmetinėje
kalboje pristatė naujus Rusijos
branduolinius ginklus ir kitas šalies ginklų sistemas. Jis, be kita
ko, kalbėjo apie naują branduolinę raketą su „praktiškai neribotu“ veikimo spinduliu, kurios
negali atremti jokia pasaulio gynybinė sistema.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Anykščiuose lankėsi egzorcistas
(Atkelta iš 1 p.)
Kunigas smerkė tiek prietarus,
tiek gydymą energijomis.
„Pirmasis įsakymas sako ,,neturėk kitų dievų, tik mane
vieną“,“ - pagrindinę taisyklę
priminė kunigas egzorcistas.
Pasak A.Valkausko, įsakymas
reikalauja pasitikėti Dievu, o
pasitikėti nėra taip paprasta,
kartais kai kas pasimeta, o kaip
žmogų priversti susvyruoti, aprašyta dar Jobo knygoje – reikia
atimti iš žmogaus turtus, vaikus,
sveikatą.
„Šių laikų žmonių problema yra ta, kad mes nelabai pasitikime Dievu, kaip nelabai
pasitikime savo malda. Ši liga
labai plačiai paplitusi, labai
plačiai“, - apgailestavo kunigas
A.Valkauskas.
Kunigas pasakojo, kad šiuo
metu labai paplitusios įvairios
blogybės: alkoholizmas, lošimai
ar narkotikai... Kad apsisaugotume ar nuo blogybių išsilaisvintume patys ir artimieji, egzorcistas
ragino susirinkusiuosius melstis, prašyti Dievo malonės: „Bet
poterių vienų neužtenka, reikia
melstis, kad būtų iš visos širdies,
o ne taip, kad mintys kažkur tuo
metu laksto“, - tvirtindamas,
kad malda turi labai stiprią galią, melstis mokė kunigas. Beje,
kunigas minėjo, kad itin skatintina melstis ne po vieną, bet su-

komentarai

sirinkus į grupeles, ir nuolat sau
kartoti, kad mes esame Dievo
mylimi.
Kaip apsisaugoti nuo negerovės? Kunigas egzorcistas įvardijo kelią – tiesiog gyventi normalų krikščionišką gyvenimą,
laikytis Dievo įsakymų.
Beje, kalbėdamas apie Dievo
įsakymus, A.Valkauskas užsiminė, kad antrasis - „Neminėk
Dievo vardo be reikalo“ - iš tiesų turėtų būti pratęsiamas, kad
nieko žmogus negali prakeikti
Dievo vardu.
Kaip itin paplitusią priežastį,
kuri vargina žmones, kunigas
įvardijo nemeilę. Žmonės nemoka vienas kito mylėti. „Jei pykčių yra tarp kaimynų, jei yra šeimoje, tai jau velnias čia pat. Tai
– šimtas procentų“, - kas slypi
už, regis, elementaraus pykčio
jausmo, atskleidė kunigas.
Beje, A.Valkauskas tikinčiuosius įspėjo, kad jokios mirusiųjų
sielos į šį pasaulį neateina, jos,
pagal krikščionybės tiesas, keliauja į pomirtinį pasaulį pagal
gyvenimo nuopelnus: „Kartais
sako, kažkas prisisapnavo, atėjo
mirusiųjų sielos. Reikia žinoti,
kad jokios mirusiųjų sielos nevaikšto. Jokios“, - netikėti tuo,
kas gali pasirodyti,tikinčiuosius
ragino kunigas egzorcistas.
Be A.Valkausko, kartu su juo
į Anykščių bažnyčią atvyko ir

keletas apeigose dalyvaujančių
žmonių – užtarimo ir šlovinimo
„komanda“. Vienas jų liudijo,
kaip iš bėdų, nelaimės šeimoje jam pakilti padėjo Dievas, o
savo atvejį, kai Dievas išklausė
maldą, pasakojo ir pats kunigas
A.Valkauskas.
Kunigas prisiminė, kad apie
1996 metus, jam studijuojant
Romoje, nuo streso ėmė klibėti
ir kristi dantys. Grįžti į Lietuvą
tvarkytis šią bėdą galimybių nebuvo,- grėsė likti be dantų.
Tada, pasak kunigo, jis ėmė
prašyti Dievo ką nors padaryti,
kad išsispręstų problema. Paprašęs jis pajuto šilumą, suprato,
kad buvo išgirstas, bet ir toliau
prašė išspręsti jo problemą. Tada,
prisiminė A.Valkauskas, jis sulaukė ambasadoriaus skambučio telefonu: jis prašė pavežioti
po Romą ir šio miesto apylinkes
tris moteris iš Lietuvos.
Motyvuodamas, kad labai neturi laiko, tai padaryti atsisakė.
Tačiau ambasadoriaus skambučiai su tuo pačiu prašymu
nesiliovė ir kitomis dienomis.
A.Valkauskui tai pasirodė keista, nes žinojo, kad ambasadorius
labai subtilus žmogus ir toks
įkyrus prašymas jam nebuvo būdingas.
„Pagalvojau - jei jis dar kartą paskambins – nusileisiu. Paskambino. Gerai, nuvažiuoju,

apvežioju po apylinkes, esu nepatenkintas, sukandęs dantis,
bet ką darysi. Aš neklausiau,
ką vežioju, bet viena moterų
man sako :,, Matom, kad tu turi
problemų su dantim“, - istoriją
prisiminė kunigas. Paaiškėjo,
kad visos trys moterys, kurias
būsimasis egzorcistas vežiojo po
Romą, buvo aukščiausios klasės
dantų gydytojos. Kunigas prisiminė, kad gydytojos pakvietė
jį atvykti į Vilnių, o ten labai
greitai pradėjusius byrėti dantis
sutaisė. „Va, kaip kartais vyksta.
Būčiau dantis pametęs. Viešpats
išklausė. Praėjo 22- eji metai ir
dantis vis dar turiu“, - asmeninį
pavyzdį susirinkusiems liudijo
kunigas.
Pasibaigus pasakojimams, atsivėrimams, kunigas meldėsi
su susirinkusiais, vėliau aukojo
vidinio išgydymo ir užtarimo
šv.Mišias. Beje, ir joms pasibaigus, anykštėnai nesiskirstė.
Priminsime, kad egzorcizmas
– piktųjų dvasių ar demonų išvarymas iš apsėstų žmonių. Jis
praktikuojamas daugelyje didžiųjų religijų. Krikščionybėje
kunigus egzorcistais skiria vyskupai, tik paskirtų kunigų egzorcizmai krikščionybėje laikomi
pasižyminčiais gydomosiomis
savybėmis.
Lietuvoje yra mažiau nei dešimt kunigų egzorcistų.

Į leidimą auginti kiaules ūkininkai reaguoja
atsargiai

Siaučiant Afrikiniam kiaulių marui aštuoniose iš dešimties
Anykščių rajono seniūnijų buvo uždrausta laikyti kiaules, jos
buvo išskerstos. Kiaulių maro pavojus dar neišnyko, tačiau
Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Dainius Žiogelis pranešė, kad smulkieji ūkininkai vėl gali
auginti kiaules, tik norintys tuo užsiimti privalės pasirūpinti biosauga, kuri nereikalauja didelių investicijų. Tačiau ar ilgesnį laiką kiaulių nelaikę ūkininkai, kaime gyvenantys žmonės panorės
vėl užsiimti kiaulininkyste, kol iš Lietuvos nepasitraukė kiaulių
maro grėsmė?
„Anykšta“ rajone gyvenančių žmonių klausė, ar auginote, galbūt jau laikote, ar ruošiatės auginti kiaules?

Biosaugos
reikalavimai
negąsdina

Algis BUKAUSKAS, Laičių
kaimo (Viešintų sen.) ūkininkas:
- Turiu mėsos perdirbimo cechą, kuriame reikia laikytis labai griežtų reikalavimų, tad
būsimi biosaugos reikalavimai
dėl kiaulių laikymo manęs negąsdina. Auginau kiaules, tačiau
bene prieš dvejus metus kiaulių

ūkį teko likviduoti dėl Afrikinio
kiaulių maro, tačiau vilties nepraradau ir palaipsniui ruošiuosi
vėl jas auginti. Tačiau neskubėsiu, nors savų kiaulių mėsa man
labai reikalinga. Iki gatavo mėsos produkto - penkios grandys,
kaip sakoma,- iš žemės ištrauki ir
į burną įdedi. Kiaules juk šėriau
ir šersiu savo užaugintais pašarais. Pirkti kitų užaugintas kiaules atseina gerokai brangiau.

pačiam, juolab pridėjus išlaidas
biosaugai. Mano kaimynai auginti kiaulių irgi nesiruošia.
Burbiškio agroserviso kooperatyve kurį laiką vertėmės ir
kiaulininkyste, tačiau mums tai
tapo nuostolinga. Kiaulių ūkį
likvidavome dar prieš kiaulių
marą.

Šeria, kai turi
laiko

Auginti
rizikinga

Kiaulienos
galima
nusipirkti
parduotuvėse
Alvydas DIEČKUS, Buvęs
Burbiškio agroserviso vadovas,
Rubikių kaimo gyventojas:
- Bekono nesiruošiu auginti
net ir savo reikmėms. Kiaulienos
galima nusipirkti parduotuvėse,
nors kainos ne pagl pensininkų
pajamas. Kita vertus, kažin ar ką
nors pavyktų sutaupyti auginant

- Kiaules anksčiau auginau
tik savo reikmėms. Dabar kiaulių nelaikau ir nesiruošiu jų laikyti, kiaulienos pagal poreikį
nusiperkame.
Ūkininkams, norintiems vėl
pradėti verstis kiaulininkyste,
reikia viską gerai apskaičiuot,
įsitikinti, kad tai nebus nuostolinga.Kita vertus, Afrikinio
kiaulių maro pavojus neišnyko,
aplinkiniuose miškuose vis dar
randama nuo šios ligos kritusių
šernų. Tad pradėti auginti kiaules rizikinga.

Anveras ARZIMANOVAS,
Rakutėnų kaimo (Troškūnų
sen.) ūkininkas:

Vilius JUODELIS, Anykščių
rajono tarybos narys, ūkininkas:
- Kiaules auginonome, kol
buvo gyvi tėvai. Manęs ši sritis
nedomina. Kiaulių neauginau ir
nesiruošiu auginti. Kas kita auginti karpius. Jie nežviegia, juos
pašeriu, kai turiu laiko.
-ANYKŠTA

iš arti
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Į pensiją išlydėtas garsiausias Anykščių policininkas

Anykščių rajono policijos
komisariato viršininkas Rimantas Čepulis džiaugėsi,
kad policininkai dirba greičiau ir tiksliau.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
(Atkelta iš 1 p.)
Pareigūnų mažėja,
bet reaguoja greičiau
Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas R.Čepulis ataskaitos pradžioje dėstė, kad esminiai
gyventojų lūkesčiai iš policijos
- pareigūnai turėtų būti matomi gatvėse, nes tai siejama su saugumu,
bei greita ir kvalifikuota pagalba.
„Kai iš miesto centro į dabartines
patalpas persikraustėme, policija
tapo lyg ir mažiau matoma,“ - sakė
R.Čepulis. Tačiau, komisaras pabrėžė, kad 2017 metais dirbo daugiau
policijos epipažų nei 2016 metais.
2016 metais Anykščių meiste ir rajone kiaurą parą dirbo mažiausiai
du patrulių ekipažai, 2017 metais naktį mažiausiai 2, dieną - mažiausiai 5. Gerokai pagreitėjo policijos
reagavimo laikas į A kategorijos
(kai gresia pavojus žmogaus gyvybei) situacijas. 2016 metais vidutinis reagavimo laikas į A kategorijos

savaitgalio diskusija

įvykius buvo 8 min. 52 sek, 2017aisiais 7 min. 56 sek.
Pranešimų nagrinėjimo laikas nuo
vidutiniškai 25,3 dienų (2016 m.)
sutrumpėjo iki 6,6 dienų (2017 m.).
Pernai gauti 4497 gyventojų pranešimai, užpernai - 5400. Tuo tarpu
nusikalstamų veikų 2017 metais lyginant su 2016 metais skaičius išaugo - nuo 401 iki 489, tačiau, pasak
komisaro, šį augimą lėmė pasikeitusi girtų vairuotojų baudimo tvarka bei gausėjančio smurto artimoje
aplinkoje atvejai.
Sumažėjo registruotų vagysčių
skaičius. 2016 m. buvo registruotos
188, 2017 m. - 162 vagystės. Ištirta
36 proc. vagysčių. O bendras nusiklatimų Anykščių rajone ištyrimo
rodiklis yra 67,3 proc.
Trečdaliu sumažėjo sukčiavimų.
„Manau, didelę dalį teigiamo darbo
padarė informacijos sklaida apie sukčiavimus bei bendruomenės pareigūnų
aktyvus darbas,“ - džiaugėsi Anykščių
rajono policijos viršininkas.
Per 2017 m. pradėti 9 ikiteisminiai tyrimai dėl nusikalstamų veikų,
susijusių su psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis.
2017 metais įvyko 17 įskaitinių
eismo įvykių, kurių metu žuvo 1
dviratininkas, sužalotas 21 asmuo.
Beje, daugiausia įvykių, per kuriuos
sužalojami žmonės, vyksta sekmadieniais, o iš nukentėjusiųjų - 5 vairuotojai, 6 keleiviai, 8 pėstieji ir 2
dviratininkai.
Greičio matuokliai 2017 metais
užfiksavo 1200 leistiną greitį viršijusių vairuotojų arba dvigubai daugiau
nei 2016 metais. Per 2017-uosius
sulaikyti 77 neblaivūs vairuotojai.
2016 metais Anykščių rajono policijos komisariate dirbo 53, 2017
- 55 pareigūnai. Taigi per metus
policininkų skaičius išaugo, tačiau
lyginant su 2014-aisiais, kai mūsų
komisariate dirbo 72 pareigūnai policininkų Anykščiuose yra gerokai mažiau.

Policininkai ir svečiai svarstė, kaip sutramdyti smurtą artimojoje aplinkoje.
R.Čepulis džiaugėsi, kad nuolat
auga pareigūnų alga ir dabar patruliai į rankas gauna ne mažiau kaip
700 eurų, tyrėjai - ne mažiau kaip
850 eurų.
Daugiau nei trys ketvirtadaliai
Anykščių policinkų turi aukštąjį išsilavinimą.
Smurto artimoje aplinkoje
atvejų - dvigubai daugiau
Pernai rajone nenužudytas nė
vienas žmogus, tačiau žiauriai augo
smurto artimoje aplinkoje atvejų
skaičius. 2016 metais registruoti 87,
2017 metais - 164 smurto artimoje
aplinkoje atvejai.
Auditorijai buvo parodyta filmuota medžiaga - keliolika reportažų,
kaip pareigūnai sprendžia šeimyninius konfliktus. Daugeliu atvejų tarp
besivaidijančių girtų tėvų matomi
mažamečiai vaikai.
Rajono policijos viršininkas
smurto atvejų augimą grindė ir paprasčiausiu pareiškimų rašytojų suaktyvėjimu, tačiau visgi auditoriją
kvietė pagalvoti, kaip spręsti smurto
artimoje aplinkoje problemą.
R.Čepulio ataskaitos klausėsi ne
tik Anykščių policininkai. Į renginį atvyko ir Seimo narys Antanas
Baura, rajono meras Kęstutis Tubis,
Utenos vyriausiojo policijos komisaritao viršinkas Vytautas Vaiškūnas, prokuroras Arvydas Miečius,

Anykščių ugnegesių vadas Saulius
Slavinskas bei Anykščių moterų
užimtumo centro vadovė Elvyra
Lasskaja.
Vėliau svečiai išsakė savo poziciją apie smurtą artimoje aplinkoje, tačiau sprendimų būdų nerado.
„Jei kas sugalvotų, kaip padaryti,
kad dalis tautos neitų žemyn - gautų Nobelio premiją,“ - sakė meras
K.Tubis.
Anykščiai - Naujieji Vasiukai
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Vytautas Vaiškūnas dėkojo Anykščių
valdžiai ir policininkams bei džiaugėsi gerėjančia situacija. „Technikos
jau turime tiek, kad nėra kur dėti,“
- gyrėsi komisaras. Jis sakė, kad nuo
šių metų liepos 1-osios visiems policininkams algos bus pakeltos dar
100-150 eurų. „Anykščiai - lyg Ilfo
ir Petrovo Naujieji Vasiukai. Buvau
Knygų mugėje - Anykščių stendas,
knygos, žmonės Anykščius reprezentuoja,-“ džiaugėsi V.Vaiškūnas.
Jis tikino, kad Anykščių rajono
policijos komisariatas pagal visus
parametrus yra antras Utenos apskrityje, bet teigė, kad šalies valdžia
dar turėtų pagalvoti, kaip skatinti
pareigūnus vykti dirbti į periferiją.
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas pateikė
pavyzdį, jog Estijos vyriausybė po-

Reformos perauga į asmeniškumus

Po Anykščių turizmo informacijos ir Anykščių verslo informacinio centro sujungimo sausį darbą pradėjus Anykščių turizmo ir verslo informacijos centrui, įstaiga visą mėnesį neturėjo nė vieno verslo specialisto. „Jei reorganizuojant
6 žmonių kolektyvą visą mėnesį veikla sustoja, kas bus reorganizuojant ligoninę?“ - retoriškai klausia skaitytojai.
Ar sutinkate su mintimi, kad valdžios gabumai pasimato darant
reformas? Ką patartumėte daryti, kad panašių klaidų ateityje
būtų išvengta?
Cihuahua: „Reformos yra valstiečių stebuklingas žodis , tikiuosi,
mūsų teigiamai įvertintas meras
nepasiduos valstietijai, ypatingai
Anykščių rajono valstiečiams profesionalams, kurie dirba taryboje
kaip niekas kitas šioje žemėje“.
Visų pirma: „Darbą turi organizuoti savos srities specialistai, o ne
partiniai klapčiukai”.
Esmė: „Kiekviena reforma ar
versle, ar valdžios institucijose
įneša pereinamuoju metu tam tikrų
trukdžių. Tačiau reformą reikia
vertinti pagal jos numatytus tikslus
ir efektyvumo kriterijus naujai
vykdomoje veikloje.
Kas iš to, jeigu kelios organizacijos iki reformos darė tas pačias
funkcijas, o realus rezultatas po
balanso nulinis .
Kritika ir pastabos turi būti
įvardijamos faktais, o ne simpati-

jomis vieniems ar kitiems asmenims, politinėms nuostatoms ir
pan.”
Savas: „Gal reikėtų apsiraminti
su tom reformom. Žmonės pasiilgo
pastovumo, o ne eksperimentų.
Dvidešimt aštuoneri metai reformos švietime, sveikatos apsaugoje, mokesčių sistemoje. Nereikėtų
bent metus reformų, juk žmonės ne
bandomieji triušiai. Aš balsuočiau
už tą valdžią, kuri nieko nepadarė,
nei už tą, kuri pridarė nesąmonių.”
Taigi: Pirmosios „reformos”
buvo Vagnoriaus laikais, tada tai
buvo daug valstybinio turto, buvo
ką savintis ir turtėti mažajai daliai
žmonių. Dabar jau daug mažiau tarybinių žmonių sukurto turto laisvo likę, bet dar yra ką vogt, todėl
vis dar reikalingos „reformos”.
“valstybinio” turto nebeliko
atsakymas į:

bet dar galima nupirkti vieną kitą
valgyklą kaime,... pasinaudojant
savo „sugebėjimais” ir tarnybine
padėtimi...!
Nagi atsakymas į: išsistatyk
draugovininkus pagal komunistų partijos nuostatus ir saugok iš
Nepriklausomos Lietuvos žmonių
atimtą, pasinaudojant bolševikų
jėga, turtą „visuomenės” poreikiams tenkinti.
Jokūbas: „Planai aiškūs - iškirsti daug miško ir pastatyti pilį,
uždaryti kaimuose kultūros namus,
neteikti verslininkams ir kaimo

bendruomenėms paslaugų, sunaikinti ligoninę“.
Klausimas pamąstymui: „Kaip
manote, kodėl nėra Anykščiuose
privačių šeimos gydytojų, privačių
poliklinikų, privačių ligoninių, privačių slaugos namų, a? Įstatymai
leidžia, nei meras, nei savivaldybės
taryba lyg ir netrukdo... Kodėl? Tik
privatūs stomatologai ir ... laidotu-

licininkams, dirbantiems rusiškame
šalies pakraštyje esančiame Narvos
rajone, moka 300 eurų priedą prie atlyginimo. „Jei nebus saugu - nė vienas normalus verslininkas neateis,“
- apie tiesiogines policijos darbo ir
verslo sąsajas kalbėjo V.Vaiškūnas.
Renginio akcentas Ūko pensija
Baigiantis renginiui Anykščių
policijos viršininkas R.Čepulis
savo viršininką V.Vaiškūną pasveikino su artėjančiu gimtadieniu. O
tada į salę buvo pakviestas pareigūnas Ūkas.
Dešimt metų policijoje dirbęs
Ūkas iškilmingai palydėtas į pensiją. Tiesa, šuo elgėsi ne taip, kaip
dera pensininkui - lojo, veržėsi nuo
pavadžio. „Jis įpratęs dirbti, negali be darbo,“ - šypsojosi šunį į salę
atvedęs kinologas Nerijus Urbonas.
„Mano kolega, draugas... Kai dar
svarsčiau, ar imtis dresuoti šunį, ar
ne, sulaukiau patarimo: „Tu net nedvejok - gyvulys niekada tavęs neišduos. Ūkas manęs niekad neišdavė,“
- kalbėjo policininkas - kinologas
N.Urbonas.
V.Vaiškūnas išdavė paslaptį, kad
Ūkas ieškojo pačios Landsbergienės. Prieš keletą metų Gražina Ručytė Landsbergienė buvo paklydus
miške šalia Anykščių ir Ūkui teko
jai pagelbėti.

vių biurai. Kas atsakys?“
Algis: „Reformų sėkmė priklauso nuo vykdytojų ir reformų
poreikio. Pas mus reformos perauga į asmeniškumus, kerštą.
Nėra reformų, kurios būtų skirtos
įmonės ar įstaigos veiklos efektyvumui. Reformoms naudojami
policiniai, stalininiai principai pradžiai apjuodinamas vadovas,
po to padaromas spaudimas ir
vadovas priverčiamas pasitraukti.
Po to vadovas toliau šmeižiamas
ir formuojama nuomonė, kad jis
blogas ir nesąžiningas.”
R.Gižinskas: „Reforma rajone nevyksta sklandžiai todėl,
kad nevykdoma Vyriausybės programa. Vyriausybės kultūros programoje daug dėmesio skirta kaimo kultūriniam gyvenimui, gerinti
čia esančią kultūros infrastruktūrą,
prioritetizuoti kultūros finansavimą
kaimuose. Rajono valdžia viską
daro atvirkščiai - kultūrą kaimuose
naikina.”
Gintautas:„Reformos daromos
iš pykčio
Todėl jos nebus sklandžios.”
-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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Lyg sostinėje šurmuliuojančios
Kaziuko mugės dalis

Lina Dapkienė

Kaip atrodo Vilniuje kasmet vykstanti Kaziuko mugė, kiekvienas žino. O štai kaip vyksta Budrių
bendruomenės (Kavarsko sen.) narių švenčiama šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo – diena, retas gali
papasakoti. Jums, mieli skaitytojai, pateikiame ilgą, kiek literatūrišką, tačiau išsamų šv. Kazimiero
šventės mažame kaime aprašymą.

nei troso, nei kastuvo. Mikliai sėda
stiprūs mūsų bendruomenės vyrai į
mašiną ir po kelių minučių į mūsų
sodybą ateina nepažįstami, bet linksmai nusiteikę ir draugiški svečiai.
Smalsauju, iš kur atvykę ir kaip mus
rado. Pasirodo, tai Ukmergės gyventojai, informaciją apie mūsų renginį
feisbuke perskaitę, susigundė pas
mus atvykti.
Įpylėme arbatos, bendruomenės
pirmininkas savo skaniaisiais riestainiais pavaišino. Vėjas bando lįsti
į plyšiukus, bet nė vienam nuotaikos
tai negadina, mugė vilioja dar ką
nors įsigyti.
Karšti lašinukai, dešrelės
ir dar garuojanti košė
Vaiva Galinytė siūlo ką tik židinyje pakeptų lašinukų nuo natūralaus
medinio iešmo nusitraukti. Koks
skanumėlis! Židinyje jau iškepė ir
dešrelės. Bekąsdama kąsnį išgirstu:
„Prašom karštos bulvių košės!“ Na
ir puiki šeimininkė yra Vilma Kernagienė. Per kasmetinę Joninių šventę
ji nuostabaus skonio žuviene visus
vaišina, o šiandien karštos bulvių
košės (ir dar su spirgučiais!) į mūsų
kiemą atvežė!
Dažnas, ragaudamas karštą patiekalą, svarstė, ar ne geriau ir ne patogiau jaučiasi nei Kaziuko mugėje?
Tikroje šventėje – tikras
Kazys

Kam skaniųjų Budrių bendruomenės pirmininko Valentino Gudėno keptų riestainių?
Rytas žadėjo šaltoką, bet gražią
dieną. O ji, susipažinusi su mūsų
bendruomenės suplanuotos šventės
programa, leido įvykdyti ją visą,
net su kaupu. 10.00 val. link Budrių
ežero suka mašinos, kurias vairuoja
žvejai-mėgėjai. Vietos aplink Linos
ir Daliaus Dapkų sodybą pakankamai, bet šeimininkas jau skuba „reguliuoti eismo“. Pro langą matau,
kad kai kurie atvykę žvejai-mėgėjai
ant mugei sustatytų stalų deda tai,
kuo prekiaus: garbaus amžiaus Moniukas sudėjo krūvą savo rankomis
surištų šluotų, visada gerai nusiteikęs Robertas Galinis savo žmonos
Gražinos pagamintus sūrius ir susuktus naminio tinginio „zuikelius“
dėlioja.
Netrukus padėsiu savo vaikučiams
apsirengti ir už kelių minučių jau dalyvausime šventėje. Niekur toli nė
nereikia eiti, tik išsiruošti į lauką, nes
viskas vyks mūsų sodybos kieme –
toks buvo bendruomenės pirmininko
Valentino Gudėno sumanymas. Nuo
šiol kasmet šv. Kazimierą švęsim vis
kitoje sodyboje. Štai jau ir beldžiasi
kas. Valentinas, juokaudamas, kad
„už vietą nori susimokėti“, užkabina
mano mažyliui Adučiui ant kaklo du

naminius riestainius – tokius, kokių jau esame ragavę ir daug gražių žodžių apie juos tarę: dideli, bet
minkštutėliai, kvepiantys medučiu,
aguonomis ir razinomis pagardinti.
Žinau, kad šiandien riestainiai bus
išpirkti visi ligi vieno, lygiai taip pat,
kaip ir Valento pagaminta šviežutėlė
varškė, sviestukas, grietinė. „Rezervuoju“, kad liktų ir mūsų šeimai – ko
jau ko, o tokio skanumo grietinės tai
niekur nerasit! Pasirodo, Valentinas
su mano vyru šį klausimą jau aptarė, kai tik gėrybės arčiau stalų buvo
nešamos.
Atvyko ir kavarskiečių,
ir anykštėnų
Rengdama vaikus, vis žvilgteriu
pro langą. Jau yra iš Anykščių atvykusių. Virginijus Gvozdas skuba
į poledinę žūklę, jo žmona Nijolė
užsuka su mumis pasilabinti, saldainiais vaikučius pavaišina.
Jau atvykę ir neišskiriami draugai:
dažnai čia žvejojantys kavarskietis Dainius Kalibatas ir anykštėnas
Aurelijus Kaštaljanovas. Aurelijaus
žmona Edita su sniego kastuvu teritoriją dar padailina, prie stalų šeimi-

ninkauti padeda.
Matau, kad prie žvejų prisijungia
ir buvęs šoveniškis Valentas Navickas. Dairausi, ar mano vyras irgi jau
eketę gręžia. Na, čia galioja savitas
dėsnis: kas prie pat ežero gyvena,
žuvies neturi...
Mugė ir pas mus – juk
Kaziukas!
Vilnonėmis kojinėmis prekiauja
Ona Balčiūnienė. Sau ir vaikučiams
perku net tris poras labai dailiai numegztų, šiltų ir nebrangių, vos 3-4
eurus kainuojančių kojinių. Mielai
nupirkčiau ir savo vyrui, bet jis man
nuolat tvirtina - „Man gi nešalta!“
Su malonumu už du eurus rankomis surištą šluotą įsigyju. Pamenu,
pernai rudenį man prireikė, o kur
begausi tokią? O ar daug dar tokių –
mokančių ją surišti – yra? Tai gražiai
iššluosiu pavasarį visus pašalius!
Anykštėnė Nijolė Gvozdienė apžiūri mugėje stovinčią puošnią lėlę,
šalia kurios užrašas „Kazytės grožio prekių išpardavimas“. Čia yra ir
mano rankomis pagamintų, papuoštų gumyčių mergaitėms į plaukus.
Nijolė jau kažką perka, o mano dukrytė tik ir žiūri, kad daug nepirktų,
kad jai dar pasiliktų. Ryte su Austėja sutarėme, kad jei visas išpirks,
dar pasiūsiu. Lieka tų gumyčių, ir
nemažai, nes šaltukas kiek atbaidė
mažų mergyčių tėvelius nuo minties
šventę švęsti lauke. O aš džiaugiuosi
turėdama galimybę savo vaikus mokyti šiokio tokio verslumo pagrindų
nuo mažų dienų.
Svečiai iš sniego pusnies

Sodybos šeimininkė Lina turės kuo kiemą išsišluoti.
Autorės nuotr.

Jau lyg ir visi susirinkę, šventė
gerokai įpusėjusi. Girdžiu Vytuką
sakant, kad netolies sniege užklimpo viena mašina. Visi ją matom
maždaug už 200 metrų. Pasirodo,
Vytas jau buvo link tos mašinos pavažiavęs, bet atvykėliai nieko neturi:

Žvilgsniu pasitinkame dar vieną
mašiną, kurią vairuoja kavarskietis
Kazys Kalibatas. Simboliška ir gražu, kai į Kazimiero šventę bent vienas Kazys užsuka, kuriam malonu
paspausti ranką – juk tikrasis vardadienis jau rytoj.
Gera Kazimierui į Budrius sugrįžti. Kadais, iki melioracijos, kuri viską sulygino su žeme, čia užaugo jis,
jo brolis Vygantas ir sesuo Aldona.
Dažnai užsuka Kazimieras į buvusią
tėviškę tiesiog apsidairyti – juk dar
likę kai kurie seni seni ąžuolai... O
kiek išėjusiųjų...
Du ešeriukai – vienam
šuniukui?
Lėtais, sunkiais žingsniais pareina
nuo ežero žvejotojas Dainius. Grąžtą
nešasi, ant jo kibirą pasikabinęs. Stiprokas vėjas, akivaizdu, dar apsunkina žingsnius. Visų žvilgsniai tik į jį
nukreipti, nes jau žinome, kaip atsakė
į klausimą - „Kur jūsų žuvys?-“ kiti
žvejai. Atsakymas buvo paprastas,
palydėtas mostu į ežero pusę: „Ežere“. Tiesa, mažą ešeriuką anykštėnui
A. Kaštaljanovui pavyko pagauti,
bet argi tai vadinsi laimikiu... Smalsiai stebim paskutinį grįžtantįjį.
Dainius ranką į savo striukės kišenę kiša ir kažką traukia. Ogi du ešeriukai! Nuaidi nuskamba per laukus
džiaugsmingas mūsų, susirinkusių,
juokas. Dainius jau mojuoja šuneliui, o šis gražiai tarnauja ir uodegą
vizgina.
Tiesa, verta paminėti įdomų faktą: žvejų žvejys Dainius, čia, šalia
ežero užaugęs, nuolat žvejojęs, pats
žuvies nevalgo jau daug metų. Man
ir kitiems jis dažnai pagautą žuvelę
nemokamai ar už puodelį kavos atiduoda.
Šiltų pokalbių – į jaukius
namus
Tuos, kam jau įraudo žandukai
nuo šaltoko vėjo, kviečiu į vidų.
Mažiausieji šiltame, žaislų pilname
kambaryje randa veiklos su vyresnėmis mergaitėmis, o aš kviečiu prisėsti pirmą kartą pas mus besisvečiuo-

Žvejys Dainius Kalibatas
svarsto, kam gi ką tik sugautas žuveles atiduoti.

jančių ukmergiškių porelę Gediminą
ir Rasą.
Gediminui vis dar ima juokas,
prisiminus, kaip jiedu su Rasa ieškojo mūsų sodybos, kaip klaidžiojo
ir, jau visai nebetoli būdami, sniege
užklimpo. „Kai supratau, kad galutinai užklimpau, pagalvojau, lauksiu
pavasario, nes nei virvės, nei kastuvo neturiu. Jūsų bendruomenės vyrai
du kartus stumtelėjo, ir sėkmingai
išvažiavau, ir mūsų kelionės tikslas
pasiektas“, – džiaugsmingai dalijosi
įspūdžiais vyrukas.
Pasiteiravus, kodėl jauna pora
pasirinko ieškoti renginio tokiame
mažame kaimelyje, kai sostinėje
šurmuliuoja Kaziuko mugė, Gedimino atsakymas buvo konkretus:
„Aš nevažiuočiau į Vilnių. Per didelė ten žmonių masė. Daug komercijos. Ir tas bandos jausmas mūsų
visai nebevilioja. Tik prisipirktume,
ko nereikia. Pas jus – viskas kitaip,
viskas savita ir jauku, netradiciška
ir kažkas nauja mums. Esame maloniai nustebę“.
Ilgokai pabendravę, ne vieną puodelį arbatos išgėrę, atsisveikinome
iki kito karto. Gediminas ir Rasa pažadėjo vėl atvykti. „Jau dabar žinau,
kaip atvažiuot. O to griovio tai tikrai
nepamiršiu“, – spausdamas man ranką dar šyptelėjo Gediminas.

užjaučia

Nerijui BUTKUI
Nuoširdžiai užjaučiame
mirus brangiam tėveliui.
ŽŪB “AUGA Nausodė”
kolektyvas

Mirus Zenonui Guigai,
nuoširdžiai
užjaučiame
Eleonorą GUIGAITĘ ir
artimuosius.
“Anykštos”
kolektyvas
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Abiturientams linkėjo sėkmės

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Penktadienio vakarą 130 Anykščių Jono Biliūno gimnazijos
abiturientų šventė Šimtadienį. Ši abiturientų laida pirmoji, kai
klasės neturi auklėtojų, o visais abiturientų reikalais rūpinasi kuratorė - mokytoja Jolita Abraškevičienė.
Prieš šimtadienį kalbinta
gimnazijos direktorė Regina
Drūsienė pastebėjo, kad nauja tvarka pasiteisino: pagerėjo
gimnazistų mokymosi rezultatai, lankomumas. Šimtadienio
šventėje anksčiau įprastoms
klasių auklėtojoms atstovavo
kuratorė J. Abraškevičienė, išradingai pasveikinusi ir palinkėjusi savo globotiniams išminties, meilės, tiesos, laiko tėkmės
suvokimo kelyje iki egzaminų
ir tolesniame gyvenime.
Šventę abiturientai pradėjo
šimtadienio daina. Juos pasvei-

kino gimnazijos direktorė R.
Drūsienė ir palinkėjo sėkmės,
kurios tikrai prireiks skaičiuojant 100 žingsnių iki egzaminų.
Abiturientai gimnazijos bendruomenę pradžiugino spektakliu „Man tave“ (Scenarijaus
autoriai – Paula Zlatkutė, Simona Šilaikaitė, Paulius Raškevičius), o po jų nuotaikingą
programą tęsė trečiokai. Jie su
daina, šokiu ir sceniniais vaizdeliais „apkeliavo“ kone visą
pasaulį, bekeliaudami rinko
abiturientų nominacijų nugalėtojus ir juos apdovanojo.

Scena iš abiturientų spektaklio „Man tave“.
Už puikią programą ir įteiktus pusatestačius abiturientai
trečiokams plojo atsistoję. Šie

Akimirkos iš šimtadienio vakaro.

tautos balsas

vakarą užbaigė palinkėjimu,
kad visos abiturientų dienos
būtų laimingos.

Autoriaus nuotr.

Smulkus verslas turėtų būti labiau skatinamas

Didžioji Anykščių miesto verslininkų dalis turi mažai žinių apie
vadybą, marketingą, personalo valdymą ir t.t. Manau, savivaldybės
darbas būtų padėti tiems žmonėms

horoskopas
AVINAS. Galite negauti to,
ką vylėtės jau beveik turį savo
rankose. Kantriai dirbkite savo
įprastinius darbus, stenkitės užbaigti tai, ką suplanavote. Ką
nors perkant, parduodant, išnuomojant galima apsigauti. Būkite
atidesni.
JAUTIS. Galite sulaukti intriguojamų pasiūlymų. Tačiau santykiai su aplinkiniais bus ne vien
harmoningi. Nepatartina pasitikėti pirmu įspūdžiu bei tyčia ar
netyčia klaidinti kitų.
DVYNIAI. Metas bus gana
prieštaringa. Galima nemažai nuveikti, padedant kitiems. Tačiau
reikia mokėti aplinkinius įtikinti,
kad prisidėtų, patarpininkautų, o
tai nelengvai pavyks. Labiau rūpinkitės įvaizdžiu, sveikata.

konsultuojant juos tais klausimais.
Smulkus verslas mūsų mieste turėtų būti labai skatinamas, nes jis yra
didžiausias darbo vietų kūrėjas.
Pasamdykite vieną ar du gerus

vadybininkus, tegul vyksta į įmones ir teikia jiems nemokamas
verslo konsultacijas.

VĖŽYS. Nors bendras fonas
bus ne iš maloniųjų, visgi jums
turėtų sektis ir meilės srityje,
ir tose veiklos srityse, kuriose
labai praverčia kūrybingumas,
dvasinė išmintis, platus akiratis.
LIŪTAS. Daugiausia dėmesio
pravartu skirti sau, savo asmeninei erdvei, šeimai, buičiai. Nesistenkite užsigriebti per daug.
Pakaks ir vienos užduoties, kad
ją įvykdę vakare jaustumėtės
patenkinti bei verti šiokio tokio
savęs apdovanojimo.
MERGELĖ. Jums nuotaikos
tikriausiai nesugadins kitų žmonių nepasitenkinimas ir pan. Turėsite savo dienotvarkę, tikslus,
prioritetus ir jų laikysitės. Išties
tokiu atveju gerai suvaldysite
savo emocijas ir darysite puikų
įspūdį kitiems. Tiesiog sakykite
ir darykite tik tai, dėl ko neabe-

jojate.
SVARSTYKLĖS. Metas iš
esmės bus nebloga, jei atsispirsite pagundai išlaidauti. Visgi
jei tvarkote verslo reikalus, tai
susidursite su naujovėmis ir neišvengiamomis išlaidomis.
SKORPIONAS. Turėsite vikriai suktis, jei esate susiję su
pramogų verslu, meno sfera. Palanku dalyvauti sporto varžybose, konkursuose. Bendraudami
su vaikais ir mylimaisiais daugiau juokaukite, žaiskite, būkite
dosnesni.
ŠAULYS. Galite pasijusti
nekaip. Galbūt sunegaluosite
arba išaiškės nemalonus faktas,
klasta. Gali susvyruoti kai kurie
planai, įsitikinimai. Jums derėtų
sumažinti reikalavimus sau bei
artimiesiems. Be spaudimo, skubos viskas seksis tik geriau.

Saulius Lapackas

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

OŽIARAGIS. Gali džiuginti
pažintys, visuomeninė veikla.
Tačiau nesitikėkite iš to naudos
ir stabilumo. Neskubėkite nusivilti, jei bendraminčių kompanija arba mylimas žmogus nepritars jūsų planams.
VANDENIS. Jeigu norite sėkmingos dienos, privalote būti
dalykiški, pareigingi, nevėluoti
į susitikimus ir pan. Tik geras
darbas, darbštumas garantuos
gerą rezultatą bei apčiuopiamą
naudą. Uoliai padirbėję darbe,
turbūt dar turėsite jėgų plušėti
namuose.
ŽUVYS. Nusimato netikėtumai per asmenį iš toli. Arba gali
įvykti įvykių, susijusių su užsieniu, karjera, mokslu, teisėtvarka.
Neišsisukinėkite nuo senos skolos
grąžinimo. Neskleiskite slaptos ar
abejotinos informacijos.

specialistas pataria

„Šlykštukai“
yra pavojingi
sveikatai

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje plinta „pasidaryk
pats“ mada gaminti žaislus,
vadinamus išmaniuoju plastilinu ar „šlykštukais“ (angliškai
„slime“.) „Anykšta“ domėjosi,
ar šie, iš pirmo žvilgsnio „nekalti“ ,žaisliukai, pagaminti
iš cheminių medžiagų, iš tiesų
gali pakenkti vaikų sveikatai.
Apie „šlykštukus“ kalbinome
Anykščių rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro direktorę Liną PAGALIENĘ.

- Norime perspėti tėvelius, kad
šis užsiėmimas, įvardijamas kaip
edukacinė priemonė, yra pavojingas
sveikatai, ypač vaikų ir paauglių,
nes jos sudėtyje viena iš pagrindinių ir ypač kenksmingų sveikatai
sudėtinių dalių yra boraksas. Deja,
gamintojų instrukcijose įspėjimų
nenurodyta.
Buityje paplitusiu bendriniu pavadinimu „boraksas“ paprastai vadinamos kelios cheminės medžiagos:
dinatrio tetraborato dekahidratas,
bevandenis dinatrio tetraboratas,
dinatrio tetraborato pentahidratas,
bevandenis dinatrio oktaboratas, dinatrio oktaborato tetrahidratas ir dar
kelios boro rūgšties natrio druskos.
Šių medžiagų toksiškumas lemia
nevaisingumą ir vaisiaus apsigimimus (įgimtos stuburo slankstelių,
akių, kraujotakos ar centrinės nervų
sistemos anomalijos). Tai yra įrodyta laboratoriniais tyrimais, naudojant
eksperimentinius gyvūnus (paprastai
- peles ir žiurkes).
Pažymime, kad Europos Sąjungos reglamentas, nustatantis cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
reikalavimus (jį galite rasti pagal
raktinius žodžius „Reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008“), visas šias
medžiagas, taip pat ir boro rūgštį,
priskiria 1B kategorijos toksiškai
reprodukciją veikiančioms medžiagoms. Lietuvos Respublikos
nuodingųjų medžiagų priežiūros
įstatymas boraksą priskiria nuodingosioms medžiagoms. Įstatymas
taip pat nustato, kad nuodingąsias
medžiagas gali naudoti tik tie asmenys, kurie atitinka įstatyme nurodytą kompetenciją ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, turi
įstatyme nurodytą leidimą ir veiklą
vykdo patalpose, atitinkančiose
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus. Už šio įstatymo pažeidimus
taikoma baudžiamoji atsakomybė.
Tikimės, kad šis perspėjimas bus
naudingas „madingo“, bet žalingo
sveikatai žaidimo plitimui sustabdyti. Pagalvokime, ar protinga leisti
vaikams žaisti su pavojingomis nuodingosiomis medžiagomis.
-ANYKŠTA

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Butą Anykščių mieste. Gali būti
apleistas, be remonto, nesutvarkytais dokumentais, su skolomis už
šildymą, perduotas antstoliams.
Tel. (8-627) 63320.

Automobilius, kombainus, traktorius, metalo laužą.
Tel. (8-633) 60143.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
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Visoje Lietuvoje - mišką
su žeme ar išsikirtimui.
Gali būti su bendrasavininkais,
malkinis. 2000 - 10000 Eur/ha.
Padedame sutvarkyti dokumentus. Atsiskaitome iškart.
Tel. (8-600) 29417.

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.

MIŠKUS

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

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

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje
Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME

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

Perku pienines
veršingas
telyčias.

Automobilius, autobusus, visureigius. Atsiskaito iš karto, išrašo utilizacijos dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

parduoda
Kuras
Malkas - beržines, alksnines. 3
metrų ilgio rąsteliais. Po 30 metrų
veža su miškavežiu. Brangiai perka mišką.
Tel. (8-619) 67120.

Tel. (8-655) 44667.

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.

Tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame

Kita

Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus
dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Senus, traumuotus arklius ir kitus
galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389, (8-613) 95120.

Automobiliai

karves, bulius, telyčias.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828, (8-675) 95128.
Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

Šiuo metu puiki proga kasti tvenkinius šlapiuose durpinguose dirvožemiuose. Ilgastrėliai ekskavatoriai – buldozeriai.
Tel. (8-683) 72277.
Iškala raides. Gamina paminklus. Lieja pamatus.
Tel. (8-648) 81663.

siūlo darbą
Burbiškio agroserviso kooperatyvui reikalingi darbuotojai:
-Mechanizatoriai,
-Vairuotojas (darbuotojų vežimas į darbą),
-Fermų įrangos operatorius,
-Naktinis sargas – gyvulių varinėtojas,
-Melžėja.

Kontaktinis tel. (8-682) 97420.

Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Kita

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

Dainiaus firma

SUPERKA VERŠELIUS
auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

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

Kovo 13 d. į Anykščius atvyksta angiochirurgas
E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos
tyrimus pacientams sergantiems :
● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų;
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti nuo 16 iki 18 val. Tel. (8-698) 33653.
TELE LOTO Žaidimas nr. 1143 Žaidimo data: 2018-03-04
Skaičiai: 66 59 46 48 74 33 53 70 17 73 49 54 40 63 67 55 75 06 20 26 19 71 04 01 52
15 31 64 72 51 11 39 57 43 50 23 25 09 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 12 07 56 58 32 47
60 37 03 30 10 44 14 (visa lentelė)
Papildomi prizai 0185567 Automobilis “VW Passat” 0616473 Automobilis “VW Passat”
0519256 Automobilis “VW Passat” 0488222 Automobilis “VW Passat” 0428246 Automobilis
“VW Passat” 021*047 Dviratis “Azimut City Lux” 014*566 Dviratis “Azimut City Lux” 043*619
El.keptuvė “Delimano” 031*619 El.keptuvė “Delimano” 008*902 Gręžtuvas “Bosch” 052*208
Gręžtuvas “Bosch” 019*434 Išmanusis telefonas “Samsung” 030*455 Išmanusis telefonas
“Samsung” 011*848 Kompiuteris “Lenovo” 017*638 LED televizorius “Philips” 02**066
Maisto pjaustyklė “Bosch” 042*618 Padangų komplektas 05**065 Pagalvės “Dormeo”
032*596 Pakvietimas į TV studiją 055*580 Pakvietimas į TV studiją 036*066 Pakvietimas
į TV studiją 024*820 Pakvietimas į TV studiją 00**958 Peilių rinkinys “Delimano” 055*798
Planšet. kompiuteris “Lenovo” 035*488 Planšet. kompiuteris “Lenovo” 017*866 Pufai “Pušku
pušku” 042*206 Pufai “Pušku pušku” 061*071 Riedis “Polaris” 049*045 Šaldiklis “Beko”
029*811 Stalinė indaplovė “Beko” 059*163 Virtuvinis kombainas “Philips” 023*185 Virtuvinis
kombainas “Philips”

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994.
Kviečius, miežius, avižas, žirnius,
kukurūzus, įvairius pašarinius miltus, sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343,
(8-680) 96778.
Amonio, kalcio amonio salietrą,
kompleksines trąšas. Pristato.
Tel. (8-687) 11893.

UAB „Anykštos
redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti

A3 ir A4

dydžio plakatus.

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, mob.
(8-671) 76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė, mob. tel. (8-677) 63734
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė, tel. 5-82-46.
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
šeštadieniais.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.
Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, Redaktorius
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1.00 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 2600 egz.
Užs. Nr. 175
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Gerasimas, Norvilas, Raminta, Rožė.

MOZAIKA

kovo 7 d.

padovanos Hiratsuka miestui stelmužiukų - Stelmužės ąžuolo klonų. Į Japoniją iškeliauja pirmieji iš
maždaug šimto ąžuolo klonų, kurie
bus dovanojami Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio proga.

Felicita, Rimtautas, Galmantė,
Tomas, Laima.
kovo 8 d.
Vydminas, Gaudvilė, Beata.
kovo 9 d.

„Bloomberg“: paskelbti
miestai su didžiausiais
atlyginimais užsienio
specialistams

Dominykas, Domas, Pranciška,
Žygintas, Visgailė, Pranė.

mėnulis
kovo 6-9 delčia.

anekdotas
Vienas jaunas estrados artistas,
įvaldęs pilvakalbio meną, pradėjo
uždirbinėt pinigus. Važinėjo po klubus, barus, pasisodinęs lėlę ant kelių,
kalbėdavosi su ja, pasakodavo anekdotus.
Viename klube pasakoja jis
anekdotus. Artistas paklausia, lėlė
atsako.... Staiga visi nuščiūva, nes
prasideda anekdotai apie blondines.
Artistas pasakojo, pasakojo be perstojo. Gal kokius dvidešimt papasakojo.
Staiga iš salės pašoka aukšta blondinė ir sako:
- Kaip jūs drįstate!? Atsibodo tie
jūsų juokeliai! Kaip galima žmones
rūšiuoti pagal plaukus? Juk visiškai
nesvarbu, kokie plaukai! Kiekvienas
žmogus yra gimęs toks, koks yra!
Juk dėl jūsų juokelių mes darbo nebegauname! Sėdit čia, jaunas vaikinas, ir tyčiojatės iš žmonių!
Artistas pasimetęs:
- Bet ponia, ponia...
Blondinė:
- Aš ne su jumis kalbu, o su tuo nachalu, kur jums ant kelių sėdi! ...
Sėdi vyras prie kompiuterio, žaidžia. Žmona prašo:
– Brangusis, leisk ir man pažaisti.
Vyras atsako:
– Brangioji, turėk sąžinės! Ar aš
kada nors prašiau skuduro, kai tu
plovei grindis?
Vyras skundžiasi gydytojui:
– Daktare, aš pernakt nesudedu
bluosto. Gal turite ta pačia liga sergančią pacientę?

oras
-3

Žemės ūkio ministerijos nuotr.
Į Japoniją iškeliauja mažyčiai
Stelmužės ąžuolo klonai.
Japoniją kitą savaitę pasieks unikali Lietuvos šimtmečio dovana.
Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, lankydamasis Japonijoje,

sprintas
Biatlonas. Estijoje vykstančio
pasaulio jaunimo (iki 21 metų)
ir jaunių (iki 19 metų) biatlono
čempionato vaikinų 10 km sprinto lenktynėse šeštadienį Lietuvos
atstovas anykštėnas Linas Banys
užėmė 23-iąją vietą. Nugalėjo
be klaidų šaudęs rusas Vasilijus
Tomšinas – 25 min. 1,8 sek. Vieną baudos ratą turėjęs įveikti 19metis L. Banys nugalėtojui pralaimėjo 2 min. 3 sek. Lenktynėse
dalyvavo 87 biatlonininkai.
Krepšinis I. Anykščių ,,KKSCElmis“ pasirodymą RKL B divizone baigė pergale - 71-65 prieš
Lietuvos kurčiųjų sporto klubą.
Tautvydas Jodelis šiose rungtynėse pelnė 21 tašką. Anykščių
,,KKSC-Elmis“ RKL B diviziono
B grupėje užėmė 12-ąją, paskutinę, vietą ir į atkrintamąsias varžybas nepateko. Anykštėnai iš 22
rungtynių laimėjo 4.

-11

2018 m. kovo 6 d.

Krepšinis II. Ateinantį savaitgalį ,,Nykščio namų“ arenoje
vyks rajono krepšinio pirmenybių finalai. Sekmadienį pusfinalyje po atkaklios kovos „Švietimas“ nugalėjo praėjusių metų
čempionus - „Svėdasus“ (73-66).
Antrosios rungtynės vyko tarp

Mumbajus tapo miestu su didžiausiais vidutiniais metiniais
atlyginimais, mokamais užsienio
specialistams. Indijos didmiestyje
užsieniečiams mokami atlyginimai
siekia per 217 tūkst. dolerių ir yra
dvigubai didesni už vidutinį pasaulyje mokamą atlyginimą užsienio
specialistams (apie 100 tūkst. dolerių), praneša agentūra „Bloomberg“, remdamasi „HSBC Bank
International Ltd“ atlikta apklausa.
Antroje vietoje pagal vidutinį
metinį atlyginimą užsienio specialistams atsidūrė San Francisko
miestas, JAV, kur specialistai iš
užsienio uždirba apie 207 tūkst.
dolerių. Trečia vieta atiteko Šveicarijos Ciurichui (kiek mažiau nei
207 tūkst. dolerių).
Į dešimtuką taip pat pateko Šanchajus (Kinija) - 202 tūkst. dolerių,
Ženeva (Šveicarija) - beveik 185
tūkst. dolerių, Niujorkas (JAV) 182 tūkst., Los Andželas (JAV) 161 tūkst., Džakarta (Indonezija) per 152 tūkst., Honkongas (Kinija)
- 148 tūkst. ir Paryžius (Prancūzija)
- beveik 140 tūkst.
Nors Azijos šalyse specialistams iš užsienio siūlomi didesni
atlyginimai, į miestų su geriausiomis darbo sąlygomis užsienio
specialistams penketuką nepateko
nei Mumbajus, nei Šanchajus, nei
Džakarta. Apklausos duomenimis, perspektyviausiais miestais
karjeros augimo atžvilgiu laikomi
tokie miestai kaip San Franciskas,
Londonas (užimantis 26-ą vietą
„Cosmos“ ir „Troškūnų“ ekipų.
Puikiai sužaista pirmoji rungtynių pusė padėjo „Cosmos“ komandai iškovoti pergalę - 75-64.
Futbolas I. Praėjusį savaitgalį prasidėjo atkrintamosios
Anykščių rajono salės futbolo
čempionato varžybos. ,,Veteranai“ 3-2 įveikė ,,Ramybėsstrėlės“komandą, o ,,Šiandien
plotas“ 13-7 nugalėjo ,,Penkiasdešimt“.
Rezultatyviausi turnyro žaidėjai: Mantas Petronis
(„Šiandien plotas“) - 12 įvarčių,
Dominykas Bugailiškis („Veteranai“) - 9, Merūnas Prūšinskas
(„Ramybė-strėlės“) ir
Ignas
Šiaučiulis („Penkiasdešimt“) - po
7, Darius Stumbrys („Veteranai“)
- 5 įvarčiai. Ateinantį šeštadienį
A.Baranausko mokykloje vyks atsakomosios pusfinalio rungtynės,
priminsime, kad bus sumuojamas
dviejų rungtynių rezultatas.
Futbolas II. Baigėsi Utenos
apskrities vaikų (2004 m.- 2005
m. gim.) salės futbolo čempionatas.Šeštadienį jaunieji anykštėnai
vyko į Uteną, kur žaidė su „Uteniu“ ir Zarasų KKSC futbolininkais. Uteniškius anykštėnai įveikė 3-2, o zarasiškiams tokiu pat
rezultatu pralaimėjo. Anykštėnai
turnyre 5 rungtynes laimėjo, 3

atlyginimų reitinge), Niujorkas,
Dublinas (37 vieta) ir Birmingamas (50-oji vieta). Pažymima, kad
Dubline ir Birmingame užsienio
specialistų metiniai atlyginimai žemesni už vidurkį - atitinkamai 91,4
ir 62 tūkst. dolerių.
Princo Hario vestuvių proga
britų aludėms bus leista dirbti
ilgiau
Princo Hario ir jo sužadėtinės
Meghan Markle vestuvių proga gegužės 19-ąją Didžiosios Britanijos
vyriausybė sušvelnins griežtą barų
darbo laiką ir leis pilstyti alkoholį
ilgiau. Aludės karališkųjų jungtuvių dieną galės dirbti iki 1.00 val.
nakties - dviem valandomis ilgiau
nei įprastai.
Vidaus reikalų sekretorė Amber

pralaimėjo, 2 sužaidė lygiosiomis ir užėmė antrąją vietą.
Žaidynės. Kovo 2 dieną Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje
vyko sporto žaidynės, kuriose mokiniai varžėsi keturiose rungtyse:
šaudymo iš pneumatinio šautuvo,
štangos stūmimo, svarsčio rovimo ir baudų metimo.Daugiausiai
dalyvių (31) užsiregistravo šaudymo rungtyje. Vaikinų įskaitoje
nugalėtoju tapo Nojus Stanelis
(J. Biliūno gimnazija), surinkęs
75 taškus, antrą vietą užėmė Domas Jankauskas (71 taškas; K.
Inčiūros gimnazija), trečiąją vietą
užėmė Nojus Pupkis (59 taškai;
K. Inčiūros gimnazija). Merginų
grupėje nugalėtoja tapo Rimgailė
Čeponytė (69 taškai; K. Inčiūros
gimnazija), antrą vietą užėmė Gabrielė Vinikaitė (65 taškai; K. Inčiūros gimnazija), trečią – Akvilė
Ališauskaitė (61 taškas; J. Biliūno gimnazija). Štangos stūmimo
rungtyje dalyvavo dešimt vaikinų ir vienuolika merginų. Vaikinų grupėje pirmą vietą užėmė
Nerijus Novikovas (K. Inčiūros
gimnazija), antrą – Benjaminas
Orlovas (J. Biliūno gimnazija),
trečią – Mindaugas Minkevičius
(K. Inčiūros gimnazija). Pirmą
vietą merginų grupėje iškovojo
Rimgailė Čeponytė, antrą – Greta

Rudd pareiškė neabejojanti šios
priemonės reikalingumu. „Vienareikšmiška, kad visuomenė remia
idėją turėti daugiau laiko pakelti taurę į princo Hario ir Meghan
Markle sveikatą“, - sakė ji. A.
Rudd pabrėžė, kad tai „nacionalinio šventimo diena“. Daugelis aludžių Didžiojoje Britanijoje paprastai priverstos užverti duris 23.00
val. Tačiau 2005 metais priimtas
įstatymas leidžia sušvelninti šią
nuostatą „neįprastos tarptautinės,
nacionalinės ar vietinės reikšmės
proga“.
Britų aludarių ir barų sąjunga
pasveikino tokį sprendimą. Jos vadovė Brigid Simmonds paragino
piliečius „atsakingai susidaužti į
Hario ir Meghan sveikatą“.
-ELTA

Čeponytė, trečią – Evelina Uselytė. Svarsčio kėlimo rungtyje
nugalėtoju tapo Benjaminas Orlovas (J. Biliūno gimnazija), antras
liko Malvydas Esmantas, trečias
– Deividas Grilauskas. Merginų
grupėje triumfavo Greta Čeponytė, antroji vieta atiteko Rimgailei
Čeponytei, trečioji – Dovilei Deveikytei. Geriausiu baudų metiku
buvo pripažintas Almantas Kaunietis (K. Inčiūros gimnazija),
antras liko Mantas Magyla (J.
Biliūno gimnazija), trečias – Nerijus Novikovas (K. Inčiūros gimnazija). Merginų įskaitoje laimėjo
Rimgailė Čeponytė (K. Inčiūros
gimnazija), antrąją vietą iškovojo
Greta Čeponytė (K. Inčiūros gimnazija), trečią – Iveta Jazokaitė
(K. Inčiūros gimnazija).
Slidinėjimas. Anykščių KKSC
slidininkai dalyvavo Lietuvos
čempionate Ignalinoje. Sprinto
rungtyje klasikiniu stiliumi Jaunius Drūsys vyrų grupėje užėmė
antrą vietą, Ąžuolas Bajoravičius
jaunimo gr. finišavo antras, jaunių gr. Paulius Januškevičius –
pirmas, Edvinas Šimonutis – antras, Fausta Repečkaitė – pirma.
15 km laisvu stiliumi Ąžuolas ir
Edvinas finišavo antri, Paulius
– trečias, Fausta iškovojo trečią
vietą.

