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Primename, kad per mūsų laikraštį 
galite pasveikinti savo artimuosius 

vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. 

Sveikinimai

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
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„Anykščiai veža“ - alternatyva taksi 
paslaugoms Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

25-erių anykštėnas, UAB „Europe Truck Lines“ transporto va-
dybininkas Lukas Vasiliauskas socialiniame tinkle „Facebook“ 
sukūrė grupę „Anykščiai veža“. Ši grupė – tai kažkas panašaus į 
„Uber“ – tarptautinę transporto į monę, kuri teikia taksi tarpinin-
kavimo paslaugą per išmaniųjų telefonų programėlę. Prisijungus 
prie grupės „Anykščiai veža“ niekada neteks sukti galvos, ban-
dant prisiminti taksi telefono numerį – socialinėje erdvėje pilna 
vairuotojų, pasiruošusių pavėžėti Anykščiuose ar net už jų ribų.

„Esu aktyvus socialinio tinklo 
„Facebook“ vartotojas, nes kie-
kvieną dieną leidžiu prie kom-
piuterio. Manau, kad naršymas 
socialiniuose tinkluose – tik laiko 
gaišimas, jei tu neišnaudoji to, ką 
jie gali suteikti naudingo.Jeigu tu 
tik pastoviai žiūri, kokia informa-
cija „Facebook“ pasidalijo kaž-
kuris tavo kaimynas, manau, tai 
tik laiko švaistymas. Ir man gimė 
idėja -  jaunimui, kuris vakarais 

kažkur trinasi automobilių aikšte-
lėse ar būna mieste, pasiūlyti plat-
formą, kuria jie pasinaudoję galė-
tų pavėžėti žmones“, - pasakojo 
L.Vasiliauskas, prisipažindamas, 
kad toks sumanymas nebuvo kaž-
kokios idėjos kopijavimas, o tik jo 
paties galvoje gimusi mintis.

Pasinaudoti grupės „Anykščiai 
veža“ privalumais 
labai paprasta. „Facebook“ grupės „Anykščiai veža“ įkūrėjas Lukas Vasiliaus-

kas sakė, kad savo sumanymą užpatentavo.      Autoriaus nuotr.

Iš Anykščių link Kurklių pravažiavus labirintų parką, mišką ir pasukus į kairę, pasitinka Prano Žilvino Smalsko medinis jautis su 
,,triusikais“, uodega rodantis kryptį į Bliuvonių kaimą, kurio laukai čia pat ir prasideda. Man nepavyko išsiaiškinti kaimo pavadinimo 
kilmės, tačiau, kaip toj legendoj apie staugusį geležinį vilką, pranašavusį Vilniaus gimimą,  gal kadais čia koks jautis baubojo, prana-
šaudamas, kad kaimo laukuose ganysis keli šimtai bendrovės „Vaja Farm“, kurią įkurs šio kaimo vaikis, prancūziškos veislės galvijų, 
o jų pasižiūrėti ir savus parodyti suvažiuos ūkininkai iš visos Lietuvos. Būtent tai garsina šį, beveik be gyventojų likusį, ir dar kelis 
aplinkinius kaimelius. Pasak Anykščių seniūno Eugenijaus Pajarsko, čia gyvenamąją vietą deklaruoja vos 7 žmonės, tačiau kaimą 
naujam gyvenimui prikėlė jame gimęs ir augęs verslininkas Vygantas Šližys.

Repečkų dinastiją mena dviejų šimtmečių 
senumo troba

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Keliukas,vedąs link tuštėjančių Bliuvonių kaimo sodybų, tykiai sutūpusių pamiškėje.
  

Savivaldybė 
kovos su 
prekyba 
žmonėmis

Kokia bus reforma – priklauso 
nuo savivaldybės pozicijos

Vladas PUSVAŠKIS, Alantos techno-
logijos ir verslo mokyklos direktorius: 
„Kitas klausimas -  ar nuo to kas nors 
labai daug laimės? Atsakymas, matyt, 
slypi tame, kaip seksis sujungimo proce-
sas ir kokia pozicija bus 
pasirinkta“.

Kovo 11 - 
oji - kitu 
formatu

Emigracija. Didžiausią įtaką 
emigracijai turi ekonominiai mo-
tyvai, rodo Kauno technologijos 
universiteto Europos instituto už-
sakymu vasarį atlikta gyventojų 
apklausa. Pernai iš Anykščių rajo-
no emigravo 536 gyventojai, 2016 
metais – 373.

Nedarbas. Anykščių rajone 
kovo mėnesio pradžioje  registruo-
tas nedarbas siekė 12,1 proc.Darbo 
rajone neturi 1777 gyventojai.

Susitikimas.Kovo 9 dieną  An-
drioniškio bibliotekoje vyko kny-
gos-biografinio albumo „Metalo 
skulptorius Jonas Žukas“ prista-
tymas ir darbų paroda. Pristatyme 
dalyvavo ir pats Mikieriuose gyve-
nantis bei kuriantis darbų autorius.

Komandiruotė.Kovo 15–18 
dienomis Anykščių rajono me-
ras Kęstutis Tubis vyks į Čekiją, 
Nepomuko miestą, dalyvauti Šv. 
Jono Nepomuko metinių minėjimo 
šventiniuose renginiuose.

Darbotvarkė.Mero pavaduoto-
jas Sigutis Obelevičius trečiadienį 
dalyvaus  Seimo  organizuojamoje 
konferencijoje „Saugomų teritorijų 
sistema – Lietuvos šimtmečio lai-
mėjimas“  Vilniuje. Ketvirtadienį 
ir penktadienį S.Obelevičius daly-
vaus Regioninės politikos forume 
Palangoje.

Gaisras.Šiandien apie 14 valan-
dą įsiplieskė gaisras Anykščiuose, 
Pušyno gatvėje. Degė ūkinis pas-
tatas. Gesinti gaisro suvažiavo trys 
ugniagesių komandos ir greitai li-
kvidavo gaisro židinį, kuris, tikėti-
na, buvo degančio būsto palėpėje, 
nes pastate buvusios kelios vištos 
nenukentėjo... Gaisro priežastį aiš-
kinasi pareigūnai.  Pastatas buvo 
apdraustas.

Technika.Anykščių rajono savi-
valdybės administracija planuoja 
įsigyti naujų kompiuterių ir spaus-
dintuvų.Planuojamam viešajam 
pirkimui  yra numatyta 30 tūkst. 
eurų.

Padėka. Išspausdinti savo gera-
dariui padėką „Anykštoje“ kainuo-
ja 10 eurai.
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Temidės svarstyklės

Mirtis. Kovo 9 dieną apie 
09 val. namuose Anykščių se-
niūnijos Rubikių kaime,Pušyno 
gatvėje, mirė moteris (g. 1936 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyri-

mas mirties priežasčiai nustaty-
ti. 

Vairuotojas. Kovo 9 dieną 
apie 20.45 val. Anykščiuose, 
Kvarco gatvėje, sustabdyto au-
tomobilio ,,Peugeot 206“  vai-
ruotojui (g. 1976 m.),  gyve-

nančiam Anykščiuose, Vilniaus 
gatvėje, nustatytas vidutinis( 
1,70 prom.)girtumas.Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras su-
laikytas ir uždarytas į areštinę.

Vagystė. Kovo 10 dieną  apie 
17.06 val. pastebėta, jog iš 

UAB ,,Raimina“ priklausančio 
sunkvežimio, stovėjusio auto-
mobilių stovėjimo aikštelėje, 
esančioje Anykščiuose, Vairuo-
tojų gatvėje, pagrobti du aku-
muliatoriai bei magnetola. Pa-
daryta žala tikslinama. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

„Elmos“ bendrovės, priklausan-
čios „Agrokoncerno  grupei“, lau-
kuose išpurškusį srutas darbininką 
į bylos nagrinėjimą  pas aplinko-
saugininkus palydėjo pats ben-
drovės direktorius. Jis sakosi tuo 

metu atostogavęs, o traktorinin-
kas Julius Grybė kaltės neneigia. 
Aplinkosaugininkai nustatė, kad 
prieš mėnesį Medžiuolių kai-
mo laukuose buvo išpilta apie 12 
kub. m srutų. Esą jos išpurkštos, 

„Tendencijos visur panašios. 
Daugėja dirbti atvažiuojančių už-
sieniečių. Čia ir benamių klausi-
mas, ir mokyklų nelankančių vai-
kų“, - paklaustas, kokie galėtų būti 
prekybos žmonėmis mastai Anykš-
čių rajone, kalbėjo savivaldybės 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vyriau-
siasis specialistas Linas Šulskus.

„Prekybos žmonėmis pre-
vencijos  ir  kontrolės  koordi-
nacinės  darbo  grupės   tikslas 
- savivaldybės lygmeniu spręsti 
klausimus, kylančius  dėl veikų,  
susijusių  su prekyba žmonėmis.  
Darbo grupės, kuri kol  kas nesu-
daryta, uždaviniai - nustatyti  pa-
grindinius veiksnius, galinčius 

Už laukuose išpurkštas srutas nubaustas 
traktorininkas

Utenos aplinkosaugininkai skyrė 100 eurų baudą Anykš-
čių žemės ūkio bendrovės „Elma“ darbuotojui už srutų tvar-
kymo taisyklių nesilaikymą. Žiemą srutomis laistyti laukus 
draudžiama, todėl teks atlyginti ir gamtai padarytą žalą, kuri dar 
skaičiuojama.   

nes buvo užšalusi rezervuaro, į 
kurį pumpuojamos srutos, žarna. 
Nuo sausio 1d. iki balandžio  15 
d. tai daryti draudžiama – žemė 
įšalusi, srutos gali nutekėti ir 
užteršti gruntinius vandenis. 
Traktorininkui grėsė  nuo 90 iki 
230 eurų, bet skirta 100 eurų bauda. 
„Atsižvelgiant į lengvinančias 
aplinkybes, kad asmuo pripažino 
pažeidimą, gailėjosi, bendradar-
biavo, teikė paaiškinimus ir tai, 

kad sunkinančių aplinkybių nebu-
vo nustatyta“, – LRT televizijai 
paaiškino sprendimą Utenos re-
giono aplinkos apsaugos departa-
mento administracinių bylų sky-
riaus vedėja Kristina Malaiškaitė. 
Pasak aplinkosaugininkų, žala 
gamtai dar skaičiuojama. Ją taip 
pat turės atlyginti bendrovės dar-
buotojas.

-AnYkŠTA

Savivaldybė kovos su 
prekyba žmonėmis

Nors informacijos  apie prekybos žmonėmis atvejus rajone ir 
nesama, šiai problemai savivaldybės administracija nusprendė 
užbėgti už akių  -  Anykščių rajono Tarybai  pateikė   Anykščių 
rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo 
tvarkos aprašą.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

lemti   prekybą žmonėmis savival-
dybėje, pagal galimybes inicijuoti 
ir organizuoti prekybos žmonėmis 
prevencijos priemones ir užtikrin-
ti kompleksinę socialinę   pagalbą  
nukentėjusiesiems,  taip  pat  spręs-
ti kitas  su  prekybos   žmonėmis 
prevencija ir kontrole susijusias 
problemas“, - rajono Tarybai pa-
teiktame sprendimo projekte aiš-
kino šio sprendimo projekto rengė-
jas, savivaldybės Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vyriausiasis specialistas 
L. Šulskus.

Pagalba prekybos žmonėmis 
aukoms savivaldybėje bus koordi-

nuojama, organizuojama ir teikia-
ma bendradarbiaujant savivaldybės 
administracijai, policijai, teritori-
nei darbo biržai, valstybinės darbo 
inspekcijos teritoriniam skyriui, 
socialinių paslaugų, švietimo ir 
ugdymo, sveikatos priežiūros įstai-
goms, religinėms bendruomenėms 
ir bendrijoms, nevyriausybinėms ir 
kitoms organizacijoms.

Iki šiol su prekyba žmonėmis 
Anykščių rajone skirtingos organi-
zacijos kovojo nekoordinuodamos 
savo veiksmų. Tikimasi, kad po šio 
sprendimo išaiškės ir tikrieji pre-
kybos žmonėmis mastai rajone.

Varžybų atidarymo ceremonijo-
je R. Katkevičių sveikino Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto centro, 
Anykščių rajono savivaldybės at-
stovai, jam buvo įteikti Lietuvos 
Respublikos Seimo narių Gabrie-
liaus Landsbergio ir Sergejaus Jo-
vaišos sveikinimai. 

Pirmosios į aikštelę pakovoti dėl 
trečios vietos išbėgo Svėdasų ir 
Troškūnų komandos. Tarp jų vyko 
atkakli kova. Po dviejų kėlinių 
rezultatu 33 – 35 pirmavo troškū-
niečiai, tačiau„Svėdasai“ troškū-
niečius įveikė rezultatu 67 – 64 ir 
iškovojo trečiosios vietos taurę. 

Rezultatyviausiai svėdasiškių ko-
mandoje žaidęs Jonas Gutmanas 
įmetė 20 taškų, o jo komandos 
draugai Pijus Kiaušas ir Paulius 
Martinonis pelnė po 17 taškų.

Finale dėl pirmosios vietos  su-
sitiko  „Švietimo“ ir „Cosmos“ ko-
mandos. Šios rungtynės pasibaigė 

Susitiko 1966 metų šalies 
čempionai

Šeštadienį „Nykščio namų“ arenoje buvo  žaidžiami Anykščių rajono krepšinio pirmenybių fi-
nalai. Prieš varžybas aštuoniasdešimtmečio proga buvo pasveikintas Naujuosiuose Elmininkuose 
gyvenantis buvęs perspektyvus krepšininkas Romualdas Katkevičius, kurį garsiausias Anykščių 
krašto sportininkas Sergejus Jovaiša vadina savo mokytoju.

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

rezultatu 73 – 74, taurę iškovojo 
„Cosmos“komanda, kurioje  re-
zultatyviausiai  žaidė Gudminas 
Šniaukštas, įmetęs 30 taškų. 

Tritaškių metimų konkurso 
„Snaiperis 2018“ rezultatyviausio 
metiko titulą laimėjo Tautvydas 
Juodelis iš „Taifūno“ komandos, 
„Oro karaliumi  2018“  (Dėjimų į 
krepšį konkursas) buvo tituluotas 
„Cosmos“ komandos  žaidėjas Os-
valdas Andrikonis. 

Šeštadienį „Nykščio namuose“ susitiko keturi anykštėnai, buvę Lietuvos „Nemuno“ sporto drau-
gijos 1966 metų čempionai, iš kairės - Algirdas Čepelė, Algimantas Bagdonavičius, Romualdas 
Katkevičius ir Algimantas Baronas.

„Oro karalius 2018“ tapo 
dėjimais į krepšį žiūrovus ir 
teisėjus sužavėjęs Osvaldas 
Andrikonis. 

Autoriaus nuotr. 

Išbandė. Rusija išbandė Siri-
joje 210 rūšių ginklų, tai nauja-
me Andrejaus Kondrašovo filme 
apie Rusijos prezidentą Vladimirą 
Putiną sako Rusijos gynybos mi-
nistras Sergejus Šoigu. Ministro 
teigimu, Rusijos Federacijos gin-
kluotosios pajėgos įgijo Sirijoje 
didelės patirties. Rusijos pajėgos 
karinę operaciją Sirijoje pradėjo 
2015 metų pabaigoje. Kremlius 
oficialiai paskelbė paramą Sirijos 
prezidento Basharo al-Assado re-
žimui ir išsiuntė į Siriją lėktuvų, 
sausumos pajėgų ir laivų.  

Vizitas. Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos (LVK) sekretoriatas 
pirmadienį paskelbė, kas koordi-
nuos Popiežiaus vizitą Lietuvoje. 
Pasiruošimo Popiežiaus vizitui 
komiteto generaliniu sekretoriu-
mi išrinktas kunigas dominikonas 
Saulius Rumšas. Kunigas Kęstutis 
Palikša išrinktas šio vizito liturgi-
nių ceremonijų koordinatoriumi, 
o Vilniaus arkivyskupijos ko-
munikacijos koordinatorė Živilė 
Peluritienė - Popiežiaus vizito 
komunikacijos koordinatore. Po-
piežius Pranciškus su valstybiniu 
vizitu Lietuvoje viešės šių metų 
rugsėjo 22-23 dienomis. Popie-
žius atvažiuoja pas tikinčiuosius, 
pirmiausia susitikti su Lietuvos 
gyventojais. Taip pristatydamas 
Šventojo Tėvo vizitą sakė Lietu-
vos vyskupų konferencijos pir-
mininkas arkivyskupas Gintaras 
Grušas.

Traukiasi. Slovakijos premjero 
pavaduotojas ir šalies vidaus rei-
kalų ministras Robertas Kalinakas 
pirmadienį paskelbė pasitraukiąs 
iš pareigų. Tai jis pranešė šalyje 
kilus įtampai po žurnalisto, tyru-
sio Slovakijos vyriausybės ryšius 
su mafija, žmogžudystės. Praė-
jusį mėnesį įvykdytas žurnalisto 
Jano Kuciako ir jo sužadėtinės 
nužudymas Slovakijoje paskatino 
masinius protestus prieš premjero 
Roberto Fico valdžią. Vien praė-
jusį penktadienį į demonstracijas 
šalies sostinėje Bratislavoje buvo 
susirinkę dešimtys tūkstančių 
žmonių.

Bazės. Sudegintuose ir su žeme 
sulygintuose kaimuose, kuriuose 
anksčiau gyveno rohinjų mažu-
mos atstovai, Mianmaro valdžia 
ėmė statyti karines bazes ir kitą 
infrastruktūrą, pirmadienį prane-
šė nevyriausybinė organizacija 
„Amnesty International“, remda-
masi palydovinėmis šių vietovių 
nuotraukomis. Organizacija įspė-
jo, kad žemė, kurioje anksčiau gy-
veno savo valstybės neturinti tau-
tinė mažuma, yra militarizuojama 
„nerimą keliančiu greičiu“: joje 
statomi pasienio patikros punktai 
ir bazės, įrengiamos sraigtaspar-
nių nusileidimo aikštelės. Nuo 
pernai rugpjūčio, kai Mianmaro 
kariuomenė pradėjo brutalią su-
sidorojimo kampaniją, iš šalies 
pasitraukė kone 700 tūkst. ro-
hinjų. Sausį Mianmaras, kuria-
me dauguma gyventojų išpažįsta 
budizmą, tvirtino esąs pasiruošęs 
pradėti rohinjų, pabėgusių į kai-
myninį Bangladešą ir liudijančių 
apie Mianmare matytus žudymus, 
prievartavimus ir padeginėjimus, 
kuriuos vykdė saugumo pajėgos, 
repatriaciją. Tuo tarpu žmogaus 
teisių organizacijos ir Jungtinės 
Tautos (JT) įspėjo, kad sąlygos 
Rachinų valstijoje nėra tinkamos 
jų sugrįžimui.
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(Atkelta iš 1 p.)
Tereikia turėti mobiliojo ryšio tele-

foną ar kompiuterį su interneto ryšiu 
ir, atvėrus socialinį tinklą „Facebo-
ok“, paieškos laukelyje įvesti grupės 
pavadinimą.

„Kas veža?“, „Vežu“ - štai tokie 
įrašai pasitinka grupėje „Anykščiai 
veža“. Toliau tik belieka vairuotojui 
ir keleiviui vienas kitam parašyti ir 
susitarti dėl konkretaus kelionės lai-
ko bei maršruto.

Grupės „Anykščiai veža“ įkūrėjas 
L.Vasiliauskas teigia, kad naudojantis 
šia grupe keliauti yra visiškai saugu.

„Anykščiai nėra didelis miestas ir 
čia vieni kitus daugiau ar mažiau pa-
žįsta. Tas pats ir grupėje „Anykščiai 
veža“, kuri turi jau 3500 narių. 

Kai pasižiūri, kokie ten žmonės, 
tai didžioji dalis jų yra kažkur ma-
tyti. Į grupę nepriimu žmonių, kurie 
yra iš kitų miestų. Visi čia daugmaž 

yra anykštėnai arba turintys kažką 
bendro su Anykščiais“, - pasakojo 
L.Vasiliauskas.

Norinčiųjų pavėžėti grupėje 
„Anykščiai veža“ netrūksta. L. Vasi-
liauskas tikina nežinantis, kaip per jo 
grupę susitikę vairuotojai ir keleiviai 
už kelionę atsiskaito.

„Tai yra jų asmeninis susitarimas. 
Pats taip pat esu suteikęs tokią pa-
vėžėjimo paslaugą, nes pastoviai 
būnu Anykščiuose ir jei pamatau, 
kad kažkur mieste reikalinga pa-
galba, parašau ir pasakau, kad galiu 
padėti.Ir neimu pinigų, nes juk pats 
mieste nuolat „maluosi“, - kalbėjo 
L.Vasiliauskas.

Prisjungus prie grupės „Anykščiai 
veža“ ir paskaitinėjus vairuotojų ko-
mentarus matyti, kad kai kurie jų už 
kelionę Anykščių mieste prašo nuo 
dviejų eurų.

Anykščiuose veikia bent kelios tak-

si firmos, tačiau, pasak L.Vasiliauso, 
bent jau jo pažįstami taksistai konku-
rencijos šioje vietoje nemato.

„Taksistai nepyksta, nes yra skir-
tingi  vartotojai grupėje „Anykščiai 
veža“ ir pas juos. Grupėje nėra pen-
sininkų, kurių pagrindinis maršrutas 
yra iš ligoninės, miesto centro ir 
autobusų stoties.Manau, kad pagrin-
dinis taksistų uždarbis ir yra iš šių 
žmonių“, - sakė L.Vasiliauskas.

Anykščiai yra gana nedidelis 
miestas, kurį labai paprasta įveikti ir 
pėsčiomis. Kur dažniausiai važiuoja 
„Anykščiai veža“ grupės nariai?

„Galbūt kažkas kažkur sėdi išgė-
ręs kažkokio gėrimo ar tiesiog tingi 
pėsčiomis eiti namo. Paprašo ir par-
veža“, - aiškino L.Vasiliauskas.

Grupės „Anykščiai veža“ įkūrėjas 
L.Vasiliauskas sakė, kad jo sukurta 
grupė ir jos pavadinimas yra paten-
tuotas.

„Jau gavau visas pažymas.Dabar 
dešimt metų būsiu ramus“, - sakė 
L.Vasiliauskas, neatmesdamas min-
ties, kad ateityje „Anykščiai veža“ 
gali išaugti ir į didesnį projektą.

Keliaujantys už Anykščių ribų 
tame pačiame socialiniame tinkle 
„Facebook“ naudojasi grupe „Vln-
Anx-Vln“. L.Vasiliauskas sakė, kad 
šis projektas – jo giminaičio kūri-
nys.

„Mes tarpusavyje pakonkuruoja-
me nebent tik dėl grupės narių skai-
čiaus“, - juokėsi pašnekovas.

Anykštėno L.Vasiliausko sukur-
ta grupė „Anykščiai veža“ sudomi-
no ir šalies žiniasklaidą – praėjusį 
mėnėsį apie savo sumanymą jis 
pasakojo LRT televizijos žurna-
listams.Interviu su L.Vasiliausku 
taip pat galite pasižiūrėti portale 
anyksta.lt, rubrikoje „ANYKŠ-
TA“ TV.

„Anykščiai veža“ - alternatyva taksi paslaugoms

Centralizacija – 
visada pavojus

Jonas ŠIMĖNAS, Kovo 11- 
osios Akto signataras:

- Esu įsitikinęs, kad tokios moky-
klos yra labai reikalingos. Man teko 
nemažai jų aplankyti ir pamatyti. 
Alantos, tiesą sakant, yra labai labai 
aukšto lygio mokykla, viena progre-
syviausių mokyklų Lietuvoje, jei 
prijungimas būtų prie jos, tai Anykš-
čiai, jei kalbėtume apie lygį, nuo to 
nenukentėtų, gal net būtų sveika. 
Modernus požiūris, gera bazė. Bet 
gyvenime būna visko – šiandien 
aukšto lygio, o rytoj, žiūrėk, pakeis 
vadovą, bus nueita kita kryptimi ar 
panašiai. 

Ar nekyla rizika galiausiai visai 
netekti mokyklos? Yra toks pavojus, 
jo neatmetu, nes paprastai jungimai-
si būna susiję su kažkieno „suval-
gymu“. Šiuo atveju klausimas būtų 
-  Anykščiai didesnis ar mažesnis 
partneris? Tokia baimė yra.

Kitas klausimas apie centraliza-
cijas iš principo. Jungimai visada 
susiję su administracinių kaštų tau-
pymu. Ar čia būtų sutaupyta pinigų 
– negaliu atsakyti. Manau, kad visos 
dabartinės politinės daugumos re-
formos susijusios su centralizavi-
mu. Visame pasaulyje yra einama 
į decentralizavimą -  tiek politinio, 
tiek administracinio valdymo. Pas 
mus einama kita kryptimi. Man tas 
centralizacijos procesas neskanus. 
Matom, kad miškų reforma įvyko 

centralizavimo keliu, energetika 
centralizuojama. Čia yra net tam ti-
krų pavojų, pavyzdžiui, jei, neduok 
Dieve, Lietuvai iškiltų kokia grės-
mė, atėjęs okupantas gautų ant stalo 
paruoštą dirvą valdyti.

Atliekų tvarkyme seniai padary-
tas centralizuotas modelis, paimti 
didžiuliai europiniai pinigai, ir su-
sikūrusi, norėtųsi sakyti, korupcinė 
sistema, kurioje niekas negali rasti 
galų. Kai dar buvau Seimo narys, 
siūliau šią sistemą decentralizuoti, 
atiduoti savivaldybėms tvarkytis. 
Dabar turim tokią sistemą. Nuogąs-
tauju, nes centralizuotose sistemose 
išryškėja jų ydingumas.  

Švietime turėjome centralizuotą 
sistemą sovietmečiu, žinom, kad ji 
tam tikra prasme buvo gerai valdoma 
per politinę struktūrą. Centralizuotas 
valdymas yra partinio valdymo mo-
delis. Tačiau aš esu labiau decentra-
lizuoto valdymo šalininkas – duoti 
savivaldą ir prašyti atsakomybės. 

Reforma liestų ne 
tik Anykščių
mokyklą

Vladas PUSVAŠKIS, Alantos 
technologijos ir verslo mokyklos 
direktorius:

- Mums vertinti sudėtingiau, nei 
žvelgiant iš ministerijos pozicijų. 
Toks variantas numatytas tikriausiai 
dėl mažo moksleivių skaičiaus, bet, 
manau, kad pertvarkymų pobūdis 

Kokia bus reforma – priklauso 
nuo savivaldybės pozicijos

Kalbos apie Anykščių technologijos mokyklos (ATM) reorga-
nizaciją nesibaigia jau daugelį metų. Švietimo ir mokslo minis-
terijos (ŠMM) profesinio mokymo įstaigų tinklo tvarkymo plano 
projekte siūloma reorganizuoti ATM, ją jungiant su bendrojo 
ugdymo mokykla, arba prijungti ją prie Alantos technologijos ir 
verslo mokyklos. 

„Anykšta“ klausia -  kaip manote, ar šį sykį ATM bus refor-
muota (tai yra bus sujungta su kita mokykla), ar iš tiesų reikia ją 
reformuoti?

visų pirma bus susijęs su rajono sa-
vivaldybės pozicija. Kokią poziciją 
užims savivaldybė, taip ir bus. ŠMM 
viena, be savivaldybės, tikrai negalės 
nei sujungti mokyklų, o juo labiau 
prijungti prie mūsų, nes mes esame 
viešoji įstaiga. Kad prie mūsų pri-
jungtų, reikia derinti dar ir su mūsų 
dalininkais. Jie yra Molėtų rajono 
savivaldybė, Panevėžio pramonės, 
prekybos ir amatų rūmai, UAB 
„Alantos agroservisas“ ir ŠMM. 
Reikia derinimų, sutikimų. Tai vie-
nas klausimas.

Kitas klausimas -  ar nuo to kas 
nors labai daug laimės? Atsakymas, 
matyt, slypi tame, kaip seksis sujun-
gimo procesas ir kokia pozicija bus 
pasirinkta. Jei savivaldybės pozicija 
bus tokia, kad Anykščių mokykla 
turi būti sujungta su gimnazija ar 
progimnazija, tai, manau, Anykščių 
mokykloje liktų technologinio profi-
lio gimnazija.

Būtų logiška, kaip yra visame 
pasaulyje, kad žmogus savo kar-
jerą galėtų daryti pradėdamas mo-
kytis technologijos ir pakiltų iki 
universitetinio išsilavinimo. Aš esu 
to pavyzdys. Baigiau Troškūnuose 
profesinę mokyklą, niekas netruk-
dė baigti Ukmergės mechanizacijos 
technikumą, akademiją, o dar po to   
Vytauto Didžiojo universitete vady-
bos studijų magistratūrą. Taip kad 
tiems, kurie iš karto nepretenduoja 
į universitetines studijas, logiškiau-
sia rinktis profesines mokyklas. O 
ir kaimiškuosiuose rajonuose, sie-
kiant regionuose išlaikyti jaunimą, 
visiems, besimokantiems gimnazi-
jose ar vidurinėse mokyklose,  jau 
nuo devintos klasės technologinis 
mokymas turėtų vykti profesinėse 
mokyklose. Tada mokiniai gautų 
bent paprastesnę profesiją, kuri, 
neįstojus į aukštąją mokyklą, leistų 
dirbti metus kitus,  per tą laiką gal 
ir priprasti, o gal pasiruošti stoti į 
aukštąją iš naujo. Tada žmogus gal 
neišvažiuotų iš Lietuvos ir adaptuo-
tųsi čia? Aš šį klausimą viešai porą 
kartų kėliau ministerijos lygmeniu. 
Dabar mes nežiūrim Lietuvos, o 
žiūrim, kaip kiekvienai mokyklai 
išgyventi, todėl turim tokią situa-
ciją.  

Nematau nieko bloga, kad moky-
klos jungiasi. Reforma liečia ne tik 
Anykščių mokyklą, tokiu principu 
respublikoje siūloma reformuoti aš-
tuonias ar devynias mokyklas (tarp 

jų, regis, kad ir Aukštadvario, Vil-
kijos, Smalininkų mokyklas) čia tik 
mūsų regione Anykščiai vieni. Jei 
Anykščių mokykla išliktų, ją reikėtų 
optimizuoti,-  uždaryti nereikia. Gal-
būt  reikėtų atsisakyti dalies pastatų, 
siekti, kad patalpos būtų panaudotos 
racionaliai ir anykštėnai toliau turėtų 
galimybę mokytis mokykloje. Ga-
liausiai  būtų galima iš esamų ben-
drabučių padaryti socialinius būstus, 
pritraukti verslo įmones. Tokiu atve-
ju, manyčiau, mokykla išliktų savi-
valdybės dispozicijoje ir mažiausiai 
nukentėtų nuo pertvarkos. 

Ką turime, tą 
turime išlaikyti

Algimantas DAČIULIS, buvęs 
Anykščių rajono valdytojas:

- Galiu tik turėti asmeninę nuomo-
nę. Ką daryti, geriau mato mokyklos 
vadovybė ar žinyba, kuriai ta moky-
kla dabar pavaldi. Turbūt pagrindinė 
problema – mažas mokinių skaičius. 
Todėl kažką daryti reikia, reformos 
reikalingos. Mano supratimu, kad 
tai, ką dar turime rajone, reikia iš-
laikyti, nes, kai pereitų į kito rajono 
ribas, pavaldumą, – išnyktų.

Iš technologinės pusės žvelgiant, 
specialistų rengimo kvalifikacijos 
klausimu, jungimas su Alanta tur-
būt būtų neblogai. Alantos mokykla 
tikrai labai garsi ir turi patirtį, jai 
vadovauja labai gabus, organizuo-
tas direktorius. Ši mokykla tikrai 
matoma. Čia jau mano gal šiek tiek 
egoistinis pageidavimas, kad, kaip 
sakiau, ką turime rajone, tą turime 
išlaikyti. Ši proftechninė moky-
kla iškilo man vadovaujant žemės 
ūkio valdybai. Man, kaip žemdir-
biui, rūpėjo, kad ji atsirastų, nes tai 
buvo žemės ūkio darbininkų kalvė. 
Parinkom ir vietą statybai, ir ja rū-
pinomės, atidavėme mokyklos sta-
tybai žemės ūkio statybos limitus, 
kad ji būtų pastatyta, o dabar visiš-
kai jos atsisakyti man būtų gaila. Ją 
visiškai uždaryti būtų pati didžiau-
sia nelaimė. Kaip bebūtų, didesnį 
dėmesį mokyklos išlaikymui galėtų 
parodyti vietos valdžia.  

-AnYkŠTA

Sudužo. Nepalo oro uoste tūpda-
mas sudužo keleivinis lėktuvas, žuvo 
mažiausiai 38 žmonės, mažiausiai 17 
išgyveno, informuoja BBC. Užge-
sinus liepsnojantį orlaivį, gelbėtojai 
traukė kūnus iš apdegusių lėktuvo 
nuolaužų. Oro linijų „US-Bangla“ 
lėktuvas pirmadienį leisdamasis 
Nepalo sostinėje Katmandu įsikū-
rusiame Tribhuvano tarptautiniame 
oro uoste trenkėsi į tuščią pievą šalia 
tūpimo tako ir užsidegė. Iš Bangla-
dešo sostinės Dakos skridęs lėktu-
vas sudužo 14:20 val. vietos laiku. 
Liudininkų teigimu, prieš artėdamas 
lėktuvas svirduliavo. Lėktuvo uode-
gai atsitrenkus į žemę, užsiliepsnojo 
galinė lėktuvo dalis. Kaip pranešama, 
atšaukti visi skrydžiai į ir iš Tribhu-
vano tarptautinio oro uosto. Lėktuvas 
iš viso gabeno 67 keleivius ir keturis 
įgulos narius, tačiau pranešimai apie 
aukas nevienareikšmiški. Polici-
ja naujienų agentūrai AP sakė, kad 
žuvo mažiausiai 38 žmonės, 23 buvo 
sužeisti, o 10 kitų būklė nežinoma. 
Tuo tarpu armijos atstovas naujienų 
agentūrai „Reuters“ sakė, kad žuvo 
mažiausiai 50 žmonių.

Širdis. Karinių oro pajėgų sraigtas-
parnis pirmadienį į Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ligoninę Kauno 
klinikas iš Šiaulių donorinės ligoni-
nės atskraidino donoro širdį. Pasak 
Nacionalinio transplantacijos biuro 
pranešimo, kol širdis buvo gabenama, 
Kauno klinikų - vieno iš dviejų Lietu-
vos transplantacijos centrų - operaci-
nėje transplantacijai buvo ruošiamas 
pacientas. Širdies šaltosios išemijos 
laikas - vos penkios valandos: per tiek 
laiko eksplantuota donoro širdis turi 
pradėti plakti recipiento kūne. Todėl 
širdies pergabenimui į Kauną buvo 
pasitelktas kariškių sraigtasparnis. 
Beje, buvo prašoma leidimo donoro 
širdį atgabenti praėjusią naktį, tačiau 
dėl netinkamų skristi oro sąlygų lei-
dimas naktiniam skrydžiui nebuvo 
duotas, teko laukti ryto. Gydytojams 
pavyko stabilizuoti donoro būklę ir 
išlaikyti jo organus gyvybingus. Šis 
donoras - šiais metais vienuoliktas 
efektyvus donoras, iš kurio transplan-
tacijai paimti keli organai: širdis, du 
inkstai ir kepenys. Transplantacijos 
bus atliekamos abiejuose transplan-
tacijos centruose - Kauno klinikose ir 
Vilniaus universiteto ligoninės Santa-
ros klinikose. 

Brexit. Vokietijos įmonės 
kasmet neteks apie 9 milijardus 
eurų, Jungtinei Karalystei pa-
sitraukus iš Europos Sąjungos 
tuo atveju, jeigu prekyba bus 
toliau vykdoma pagal Pasaulio 
prekybos organizacijos (PPO) 
taisykles, rodo pirmadienį pu-
blikuotas tyrimas. PPO taisyklės 
reikštų tarifus ir reguliavimo 
kliūtis, įskaitant licencijavimo 
procedūras bei galimas ilgas ei-
les pasienyje. Dėl to bendrovės 
patirtų didesnes išlaidas, rodo 
tyrimas, kurį atliko tarptautinė 
vadybos konsultacijų bendrovė 
„Oliver Wyman“ ir tarptautinė 
teisės paslaugų įmonė „Clif-
ford Chance“. Vokietija iš visų 
ES narių nukentėtų labiausiai, 
teigiama tyrime, ypač - jos au-
tomobilių pramonė, kuriai tektų 
trečdalis visų numanomų 9 mlrd. 
eurų nuostolių. ES bendrovės, JK 
pasitraukus iš Bendrijos, patirtų 
37 mlrd. eurų per metus išlaidų, 
tuo tarpu Jungtinė Karalystė - 32 
mlrd. eurų nuostolių. 

Parengta pagal 
elTA informaciją
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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. 

Kaimietis: „Man svarbios abi 
šventės, juolab kad šiemet švenčiame 
Lituvos valstybės atkūrimo 100-metį. 
Tačiau šventinę nuotaiką apkartina 
žinios, kad rajone ketinama uždaryti 
kai kuriuos kultūros namus, nes  
esą  pastatų jau nebeįmanoma sure-
montuoti. O kas kaltas, kad ištisus 
dešimtmečius tų pastatų niekas ner-
emontavo, netvarkė? O dabar štai 
nueinama lengviausiu keliu: Vaitkūnų 
kultūros namus žada uždaryti, 
Debeikių -  perkelti į Leliūnus ir pan. 
Kaip galima džiaugtis matant,  kaip 
kaimas niekinamas, menkinamas. 
Paskaičiuokime, kiek pastaruoju metu 
uždaryta kaimuose mokyklų, paštų, 
medicinos punktų, parduotuvių? 
Statoma, remontuojama, renovuojama 
tik Anykščiuose, o kaimuose norima 
tik sugriauti, sunaikinti.”

Laisvas LT: „Kokios čia neigiamos 
nuotaikos ir pesimizmas dėl švenčių 
šventimo. Jeigu kaimiečiai tikrai turi 
noro bendrauti ir palaikyti kultūrinį 
gyvenimą, visada yra galimybių. Yra 
visos galimybės bendruomenei gauti už 
dyka patalpas iš savivaldybės ir, pasi-

naudojus parama, jas susitvarkyti savo 
veiklos reikmėms. Bendruomenės turi 
didžiulį palaikymą ir iš savivaldybės, 
ir iš vyriausybės netgi didesnį, negu 
biudžetinė įstaiga - Kultūros centras.

Linksmų švenčių visiems -  ir 
kaimiečiams, ir miestelėnams!”

Jurgis: „Mūsų šventės kažkodėl 
labai panašios, jų  vedimas bev-
eik nesikeičia: Mišios bažnyčioje, 
vėliavos pakėlimas, sveikinimo 
žodis kokio nors valdžios atstovo ar 
seimūno, dar koncertas. Panašiai būna 
Anykščiuose, panašiai ir miesteliu-
ose. Vis ta pati programa, tie patys 
tradiciniai šnekoriai, koncertuotojai. 
Saviveiklininkai tie patys, tik vieną 
kartą  būna kaimo kapela, kitą kartą- 
ansamblis, trečią - liaudiškos muzikos 
ansamblis.  O nemokama košė tokiu-
ose minėjimuose - tikra kvailystė. 
Atrodo, kad kažkas nori žmones pa-
pirkti ir prikviesti daugiau jų į rengin-
ius. Jokio tautiškumo, patriotiškumo. 
. Gal pradėsime prie darmavos košės 
darmavai šnapsą dalinti?”

Svarbesnė: „Svarbesnė ta šventė, 
su kuria mus – tautą - pasveikina ra-

Šventės be rajono vadovų sveikinimų...
Prieš mėnesį šventėme Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės at-

kūrimo dieną, šį savaitgalį minėjome Kovo 11-ąją – Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo dieną. Portalas anyksta.lt skaitytojų 
klausė, kuri iš šių švenčių Jums yra svarbesnė? Kaip vertinate 
Kovo 11-ajai skirtą šventinę programą Anykščių rajone?

jono valdžia. Keista, bet kai kada ra-
jono gyventojai būna padalyti tarsi į 
dvi dalis. Pavyzdžiui, ,,Anykštoje” 
nebūna valdžios sveikinimų, o kitame 
laikraštyje- ,,Šilelis” -  būna. Taigi, 
,,Anykštos” skaitytojai lieka nuskri-
austi, nepasveikinti, o kito laikraščio 
skaitytojai pasveikinami. Atrodo, visi 
žmonės yra vienodi, visiems svarbios 
valstybinės šventės, bet vieni  lieka 
pasveikinti, o kiti -  ne.”

Tai: „Abi vienodos: mišios, vėliava, 
Tubis- Savickas...”

Sava: „Pati svarbiausia šventė 
man - ,,savo rankom pačiupinėta” ir 
išgyventa- Kovo 11-oji.”

Juozas: „Abi šventės svarbios, 
abi labai reikšmingos. Norėtųsi, kad 

žmonės minėtų, džiaugtųsi, švęstų... 
Tik ar taip yra? Yra toks fenomenas: 
per šventes vieniši žmonės pasijunta 
labiau vieniši, o nepritekliuje gyve-
nantys - labiau pažeminti ir nuskri-
austi. Deja, laisvos Lietuvos idealai 
dažnokai lieka deklaratyvūs ir tik 
rinkimų programose. Žmogui rei-
kia ne tik laisvo oro, bet ir nemažai 
žemiškų dalykų. Ne visuomet laisvas 
pilietis to gauna dėl korupcijos, nepo-
tizmo, protekcijų ar savanaudiškų 
valdžios žingsnių. Tad kareiviška koše 

nuotaikos nepakelsi.”
Mindaugas:  ,,Man svarbesnė 

Vasario 16 - toji. Jeigu ne ji, nebūtų ir 
Kovo 11 - tosios. Atkurti valstybę po 
dviejų šimtų metų pertraukos buvo 
žygdarbis. Į  kovo 11- ąją Lietuva atėjo 
turėdama gyvą istorinę atmintį, kad 
esame valstybė.”

M. Fergizienė: „2018 m.kovo 
mèn.11 d. 19 val.šventė baigėsi. Va-
lytojos nuo daugiabučių surinko 
vėliavas, nunešė į J.Biliūno g. 22 -o 
daugiabučio Anykščiuose rūsį, esantį 
pirmoje laiptinėje po laiptais, vėliavas 
sumėtė ant grindų, kur jos pragulės 
iki kitos šventės. Tame pat rūsyje 
laikomi gatvių valytojų darbo įrankiai, 
kastuvai, šluotos, purvini kibirai. 
Šventė baigėsi , nebereikia vaidinti, 
kad mylime Lietuvą, todėl vėliavos 
tapo šiukšlėmis. Už vėliavos iškėlimą 
komunalininkams reikia mokėti po 
kokius 50 eurų. 130 namų po 50 butų 
yra 6500 eurų. Vilniuje namų admin-
istratorius vėliavas kelia nemokamai, 
nes tai įeina į jų privalomai atlieka-
mus darbus. Anykščiuose už vėliavų 
iškėlimą mokame 23 metai Anykščių 
vagys ir jų vadovai, sveikinu su Ne-
priklausomos Lietuvos 28-erių  metų 
jubiliejumi... ”

-AnYkŠTA

„Man čia gera gyventi, nes gamta 
mūsų tėvynėje yra nuostabi, įkve-
pianti ir savo grožiu mus džiuginan-
ti visais metų laikais. Taip pat mūsų 
tėvynė yra dainų kraštas. Džiaugiuosi 
savo šalimi ir dėl to, kad tik čia ga-
liu kalbėti sava, bene seniausia kalba 
Europoje. Čia gyvena mūsų draugai 
ir kaimynai, niekur kitur mes nesi-
jausime takie savi, kaip čia. Drąsiai 
teigiu – Lietuva yra šalis, kurioje gy-
venti tikrai gera!“, - tokiais praeitais 
metais pradėtos ir plačiai po Lietuvą 
pasklidusios laiškų rašymo iniciaty-
vos „Žinutė Lietuvai iš Anykščių“ 
laiško žodžiais renginį pradėjo moks-
leivė Faustina Kiaušaitė, pastebėjusi, 
kad rašyti laiškus anykštėnai pakvietė 
visos Lietuvos mokinius ir iniciatyva 
„Žinutė Lietuvai“ paskatino vaikus 
nuoširdžiai mintimis dalytis apie tė-
vynę Lietuvą. 

Vėliavą pakėlė Anykščių kultūros 
centro, prieš 34 metus susikūrusio  
folkloro ansamblio „Valaukis“, dai-
nininkė, jame dainuojanti nuo 1984 
– ųjų, Regina Bugailiškienė. 

Anykščių regioninio parko direk-
torius Kęstutis Šerepka „Valaukio“ 
ansamblio vadovei R. Stumburienei 
įteikė Anykščių regioninio parko pro-
dukto pažymėjimą, suteikiantį  teisę 
parko produkto ženklu žymėti teikia-
mas Aukštaitijos folkloro ir Anykščių 
krašto tradicinės kultūros tęstinumo 
paslaugas, edukacinius renginius. 

Kovo 11 dieną Kavarske vyko ren-
ginys, skirtas Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo dienai paminėti. Po 
šv. mišių Kavarsko šv. Jono Krikšty-
tojo bažnyčioje, į aikštę iškilmingai 
įnešta ir, visiems gyvai giedant Lietu-
vos himną, iškelta Lietuvos valstybės 
vėliava. Vėliavos kėlimo ceremoni-

Kovo 11 - oji - kitu formatu
Sekmadienį, 12 valandą, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, vėliavos pakėlimo 

ceremonijoje prie paminklo Laisvei gausiai susirinkę anykštėnai neišgirdo tradicinės Anykščių ra-
jono vadovų kalbos ir sveikinimo, nors jie ir dalyvavo ceremonijoje. Skambėjo nuoširdūs šalies vai-
kų laiškai Lietuvos žmonėms, dainavo Anykščių kamerinis choras „Salve,cantus“ (Vad. Rimvydas 
Griauzdė, ypatingo dėmesio susilaukė folkloro ansamblis „Valaukis“ (Vad. Regina Stumburienė). 
Kovo 11-ąją šventė ir rajono seniūnijos, ir kariškiai.

joje dalyvavo Anykščių r. Kavarsko 
pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio 
centro mokiniai,  Kavarsko seniūnijos 
seniūnas Algirdas Gansiniauskas, kle-
bonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas.  
Iškėlę trispalvę, visi, susirinkę į aikš-
tę, skubėjo į Anykščių kultūros cen-
tro Kavarsko skyriaus salę, kur vyko 
šventinis koncertas. Koncertavo Nau-
jųjų Elmininkų kaimo bendruomenės 
meno kolektyvai (vadovė Irena Ku-
liavienė) ir Burbiškio skyriaus meno 
mėgėjai (vadovė Daiva Širvinskinė). 
savo dainomis ir gitara atliekamomis 
melodijomis visus linksmino Burbiš-
kio bendruomenės pirmininkas Al-
vydas Apeikis. Smagu buvo ir sesių 
Daivos Bakšienės ir Irenos Kuliavie-
nės klausytis.

Skiemonių bendruomenės namų 
salėje Skiemonių entuziastai paro-
dė poetinę -  choreografinę -  muzi-

Kovo 11 – ąją prie paminklo Laisvei buvo pagerbtas prieš 34 metus susikūręs folkloro ansamblis 
„Valaukis“.                                                                                                   Jono jUneViČiAUs nuotr.

kinę kompoziciją, skirtą Lietuvos 
100- mečiui paminėti. Salėje, kurioje 
kabėjo dar 1936 m. siūta trispalvė, 
skambėjo etnografinės dainos, buvo 
karūnuoti karalius Mindaugas ir ka-
ralienė Morta, šokti renesansiniai 
šokiai, suskambėjo netgi ,,Gaudea-
mus Igitur“... Žodžiais, eilėmis ir dai-
nomis paminėti visi reikšmingiausi 
Lietuvos istorijos momentai. Ilgą ir 
sudėtingą programą paruošė savivei-
klininkai iš Skiemonių, Andrioniškio, 
Viešintų seniūnijų, renesansinius šo-

kius atliko Anykščių kultūros centro 
istorinių šokių kolektyvo ,,Baltoji pa-
vana“ šokėjai. 

Na o  KASP Vyčio apygardos 5-oji 
rinktinės  Anykščių 505 pėstininkų 
kuopa savaitgalį dalyvavo kiek neį-
prastose ir nekasdienėse pratybose. 
Pratybų pabaigoje tvenkinyje buvo 
iškirsta eketė. Kiekvienas karys turė-
jo šokti į ją ir pats išlipti. Šiuo šuoliu 
siekta  pasitikrinti, ar kariai gali įveik-
ti save ir išeiti iš komforto zonos.

-AnYkŠTA

Kavarskiečiai kėlė trispalvę.
Linos DApkienės nuotr.

Kariai bandė įveikti save.
kAsp Vyčio apygardos 5-oji rinktinė, 

Anykščių 505 pėstininkų kuopos nuotr.
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(Atkelta iš 1 p.)

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

tautos balsas

Pravažiavau V. Šližio gimtinę, 
kurioje gyvena jau ne jo giminės 
žmonės, sužinojau, kad verslinin-
kas su reikalais išvažiavęs į Vilnių, 
tad beliko pafotografuoti abipus 
nuvalyto kelio po sniegą vaikš-
tančius, ryto žvarbos ir pustymo 
nepaisančius galvijus. Jų fotogra-
favimas pasibaigė mašinai įvažia-
vus į griovį. Laimė, šalti neteko, 
kaipmat  ištraukė  neregėtai dideliu 
traktoriumi važiavęs mielas tos pa-
čios „Vaja Farm“ vyrukas... 

Pažintį su bendrove atidėjau ki-
tam kartui. Šiek tiek pavažiavus, 
seni medžiai ir trobos liudijo esant 
patį kaimo vidurį. Dūmai tą ke-
tvirtadienio rytą rūko tik iš vienos 

-  žaliai dažytos, akiai patrauklios, 
ant kalnelio išdidžiai rymančios 
trobos. 

„Mes ką tik atvažiavom iš 
Anykščių, tad krosnį įkūrėme 
neseniai“, - svetingai pasitikę 
paaiškino Petras bei Danutė Čer-
niauskai ir pakvietė prie arbatos 
puodelio. Pasak šeimininkės, tai 
jos tėvų, senelių, prosenelių ir dar 
anksčiau gyvenusių protėvių so-
dyba. „Troba ne kartą remontuota, 
paskutinįsyk  - visai neseniai, ta-
čiau pagrindiniams sienojams jau 
keli šimtai metų. Ant vieno rąsto 
išbadyti skaičiai -1794 m., vadi-
nasi, namas tuomet ir buvo pasta-
tytas. Mano gentainiai Repečkos 
čia gyvenę nuo neatmenamų laikų, 

Repečkų dinastiją mena dviejų 
šimtmečių senumo troba

- pasakojo moteris. – 1903 metais 
gimusiai mano mamytei Anelei 
šiemet būtų 115 metų, tėtis Stepo-
nas už ją buvo 6 metais jaunesnis. 
Deja, jau keli dešimtmečiai, kai jie 
vienas paskui kitą iškeliavę į am-
žinybę. Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenėj tarnavęs tėtis nieka-
da neprarado tikėjimo, kad Lietu-
va vėl bus laisva, kaip didžiausią 
brangenybę abu su mamyte sau-
gojo į audeklą suvyniotą Lietuvos 
trispalvę. Nesulaukė, vos kelių me-
telių pritrūko...“

A. ir S. Repečkų troboje 1949 
metais vyko steigiamo ,, Žalgi-
rio“ kolūkio susirinkimai. Iš vos 
dešimtį hektarų turėjusio, savo 
prakaitu žemę laisčiusio ūkininko 
S. Repečkos irgi atėmė padargus, 
kelias karves, vieną tepaliko. „Pri-
simenu, kaip tėtis išgyveno dėl to 
atimto turto, kaip baiminosi, kad į 
Sibirą neišvežtų. Juk sunkiai dirbo. 
Labai sunkiai. Visus darbus pats, 
nieko nesamdydavo. Juk augome 
penki vaikai, be manęs -  dar 4 
broliai. Prisimenu, kaip pusryčius 
jam į laukus su mama nešdavom. 
Tėčio broliai gyveno Amerikoj, 
vėliau mums siuntinius siuntė. Kai 
pasipuošdavau iš atsiųstos medžia-
gos pasiūta suknele, tikra panelyte 
jausdavausi“, - šypsojosi D. Čer-
niauskienė.

Bliuvonių kaimui pasisekė: iš 
jo į Sibirą nebuvo išvežtas nė vie-

nas žmogus. Susitaikė žmonės su 
prievarta, dirbo kolūkyje, gimdė ir 
augino vaikus. Tik tie, matydami 
tėvų vargą, jų išmokslinti, kaimą 
paliko.

Pasak D. Černiauskienės, Bliu-
vonių kaime ir aplinkiniuose buvo 
daug jaunimo. „Vieną dieną šokiai 
pas mane, kitą  - pas kaimynus, - 
prisiminė D. Černiauskienė. –Tė-
vai buvo geri, tačiau griežti. Pasa-
kyta, kada grįžti, nebandyk vėluoti. 
Jokių atsikalbinėjimų, aiškinimųsi. 
Kartą tėtis diržu mus su broliu per 
nugaras perliejo, kad prie pietų 
stalo išdykavome ir neklausėme“. 
Dėl to diržo nė vienas vaikas nuos-
kaudos neturėjo, visi užaugo gerais 
žmonėmis. Jokios tarnybos į šeimų 
reikalus nesikišo, nes jų tiek, kaip 
dabar, nė nebuvo. 

Danutė mena, kaip ėjo per mišką 
į mokyklą Pavirinčiuose, vėliau – 
Kurkliuose, kaip tėtis jos būsimam 
vyrui P. Černiauskui, gyvenusiam 
arčiau kaip už kilometro, duoda-
vęs kelis červoncus, kad pavasarį 
padabotų, kad mergaitė į upelį ne-
įkristų. Taigi, jiedu buvo pora nuo 
vaikystės. Danutė šypsodamasi pa-
sakoja, kaip verkusi, kad tautiniuo-
se šokiuose mokykloje teko šokti 
ne su Petru, o su kitu vaikinuku... 

Beje, Petras irgi  buvo iš gausios 
šeimos: kaip prisimena, prie pietų 
stalo sėsdavę net devyni šeimos 
nariai, deja, iš jų gyventi likęs tik 
jis vienas. Šeimą Danutė ir Petras 
sukūrė 1962 – aisiais, tad jau 56 - 
eri metai kartu. Ji dirbo pieninėje, 

Atsibodo nuolatinės problemos 
dėl Anykščių kabelinės televizijos. 
Jiems moku mokestį, perku kanalų 
paketą, todėl noriu matyti tiek tele-
vizijų, už kiek aš moku. 

Deja, nuolat vyksta siurprizai 
- dingsta vienas ar kitas kanalas. 
Žmogiškai suprantu, jog kanalų 
dingimas gali nepriklausyti nuo 
Radijo elektroninių sistemų arba 

šiai firmai gali kilti kažkokių pro-
blemų. Nesuprantu kito dalyko 
- kodėl aš niekad jiems negaliu 
prisiskambinti viešai skelbiamais 
telefonais. Jeigu galėčiau lengvai 

vaikščioti - eičiau tiesiai į šios 
įmonės kontorą, tačiau man tai 
sunku padaryti. Taigi prašau bent 
jau atsiliepti į skambučius.

Anykštėnė 

Ką daryti, kai dingsta kanalai?

Nuo vaikystės draugavę Danutė ir Petras Černiauskai auksines vestuves atšoko prieš šešerius metus. 

Seniausia kaimo troba skaičiuoja trečią šimtmetį. 

Ši „mūkelė“ nuo kadais kai-
me stovėjusio ir nuvirtusio 
kryžiaus.

Įvažiavimą į sodybą puošia ši P. Černiausko sumeistrauta rody-
klė. 

Autoriaus nuotr.  

Senają Černiauskų buitį menatys rakandai.

jis -  beveik visą gyvenimą vairuo-
toju. Prispažįsta nemažą dalį buvu-
sios Tarybų sąjungos išvažinėjęs 
be jokių eismo įvykių. Kaip ąžuo-
lus užaugino tris sūnus, kurių vy-
riausiasis, Ričardas, dirba vairuo-
toju, Mindaugas su žmona gyvena 
Airijoje, tačiau labai nori sugrįžti į 
gimtinę, o Gediminas dirba Anykš-
čiuose, degalinėje. „Visi turi darbą, 
kur gyvent, ko daugiau bereikia“, 
- džiaugėsi iš vaikų trijų anūkų su-
laukęs senelis P. Černiauskas.  

D. ir P. Černiauskai turi butą 
Anykščiuose, tačiau sodybos atsisa-
kyti nežada ir joje praleidžia didžią-
ją dalį laiko. Jiedu džiaugiasi, kad 
giminaitis, kaime gimęs ir augęs, 
verslininkas V. Šližys įkūrė mėsinių 
galvijų ūkį, tad kaimas tuo ir gyvas. 
„Žiemą vasarą per Bliuvonių lau-
kus puikiausias kelias, - džiaugėsi 
P. Černiauskas. – Jeigu ne tas ūkis, 
mes žiemą iki sodybos neprivažiuo-
tume“. Apie V. Šližį ir jo įkurtą ūkį 
jau kitas pasakojimas. 
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specialistas pataria

horoskopas
AVINAS. Galimi pokyčiai santy-

kiuose su draugais. Derėtų išsiaiškinti 
mažus nesusipratimus, švelninti nuo-
monių skirtumus. Pasistenkite atsi-
žvelgti į kitų poreikius. 

JAUTIS. Viena vertus, nuostabias 
viltis žadins partnerystės, bendradar-
biavimo perspektyvos, maloniai jau-
dins mintys apie numatomą proginį 
renginį ar pan. Kita vertus, nerimą 
kels reikalai, susiję su užsieniu, aklu 
pasimatymu ar kt. 

DVYNIAI. Įtakingi draugai ar už-
sieniečiai gali jums padėti realizuoti 
troškimus. Arba kažkas sužadins jūsų 
ambicijas, privers išsikelti didesnius 
tikslus. Svarbu nepažeisti įstatymų, 
etikos normų. 

VĖŽYS. Būsite godūs ne vie-
na prasme, taip pat - sekso, meilės 
džiaugsmų. Domėsitės priešinga ly-
timi ir jumis akivaizdžiai domėsis. 
Tačiau šiandieniniai kontaktai gali 
jus kiek supainioti. Turbūt teks rinktis 

tarp naudos ir malonumo, pareigos ir 
laisvės. 

LIŪTAS. Jei jūsų veikla susijusi 
su užsieniu arba ten gyvena/vieši my-
limas žmogus, tuomet gali kilti rūpes-
čių. Savoje aplinkoje vykstantys geri 
pokyčiai, kylanti gyvenimo kokybė 
nusvers norą ieškoti nuotykių kažkur 
toli nuo namų. 

MERGELĖ. Kils ūpas tvarkyti 
įstaigą, keisti darbovietę, profesinius 
planus arba įvaizdį, stilių. Galite at-
gauti skolą, susitarti dėl kažkokio 
atlygio, tarpininkavimo ar pan. Pra-
vartu apsilankyti grožio salone. 

SVARSTYKLĖS. Galite sėkmin-
gai panaudoti savo ir kitų kūrybinius 
gabumus, iškalbą. Derėtų pasitelkti 
sveiką humoro jausmą - tai padės 
neprarasti pusiausvyros susidūrus su 
biurokratišku požiūriu. Galbūt kils 
pagunda įsitraukti į meilės avantiūrą.

SKORPIONAS. Ramesnio, pa-
togesnio gyvenimo troškimas gali 
pildytis. Regis, džiaugsitės šeima, 
savimi ir tuo, ką dabar turite bei galite 

turėti. Turbūt nelabai rūpės, kad gimi-
nės, kolegos iš pavydo griežia dantį ir 
plaka liežuviais.

ŠAULYS. Būsite neramūs ir smal-
sūs. Jus domins kitiems nesupranta-
mi dalykai, įvairūs eksperimentai. Iš 
jums neabejingo asmens galite gauti 
neįprastą laišką, pasiūlymą. 

OŽIARAGIS. Jūs būsite tuo lai-
mingesni, kuo labiau gebėsite įvertin-
ti artimos aplinkos žmonių, draugų, 
kolektyvo draugiškumą, palaikymą. 
Tačiau jei koncentruositės ne į tai, o 
į menkas nesėkmes, amžiną meilės ar 
pinigų stoką, tai patys sau kenksite. 

VANDENIS. Jautriai į viską re-
aguosite, ypač į replikas, susijusias 
su artimo žmogaus išvaizda, negalia, 
ydomis. Geriau jausitės bei seksis, jei 
pasinersite į darbą. Ir nuotaika page-
rės, ir finansinė nauda bus.

ŽUVYS. Nors ši diena palanki sri-
tims, susijusioms su užsieniu, švieti-
mu, kultūra, teisėtvarka, jums derėtų 
labiau tausoti jėgas, saugoti sveikatą. 
Lengva peršalti, apsinuodyti. 

užjaučia

Irena AndrUkAiTienė

Šių metų vasario 15 d. visi septy-
ni Seimo Lietuvos socialdemokratų 
partijos frakcijos nariai – Juozas 
Olekas, Julius Sabatauskas, Rasa 
Budbergytė, Raminta Popovienė, 
Algimantas salamakinas ir Algirdas 
Sysas – įregistravo Tautinių mažu-
mų įstatymo projektą (XIII P– 1696) 
ir Konstitucinio valstybinės kalbos 
įstatymo pataisas (XIII P – 1967). 
Kokią žinią jie skelbia, kodėl reikia 
suklusti ir atidžiai į juos įsiskaityti 
ne tik Seimo nariams, bet ir visiems 
piliečiams?

Pirmiausia kyla klausimas, kam 
išvis reikalingas Tautinių mažumų 
įstatymas, jeigu kitų tautybių Lie-
tuvos piliečių – lenkų, rusų, žydų, 
karaimų, ukrainiečių, vokiečių ir 
kt. - teisių apsauga  ir visos tautinio 
identiteto saugojimo garantijos yra 
aiškiai įvardytos, pradedant Lietu-
vos Respublikos Konstitucija ir bai-
giant kitais Lietuvos Respublikos 
įstatymais. 

Ar tik šio projekto autoriai nebus 
pasiklydę tarp sąvokų. Pagal Euro-
pos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos Konvenciją ir Eu-
ropos Sąjungos pagrindinių teisių 
Chartiją tautinė mažuma valstybėje 
yra tautinė - etninė grupė, neturinti 
pasaulyje savo valstybės (Lietuvoje 
– dviejų tiurkų tautų atstovai toto-
riai ir karaimai, romai) arba žmo-
nės, kompaktiškai gyvenantys savo 
etninėje teritorijoje, bet dėl istorinių 
priežasčių (valstybių sienų perbrai-
žymas ir kt.) atsidūrę svetimoje 
valstybėje (toks Lenkijoje yra Seinų 
– Punsko kraštas, vienintelė vieta už 
Lietuvos ribų, kur lietuviai sudaro 
daugumą – apie 80%). 

Kitos tautinės – etninės grupės 
(lenkai, rusai, žydai, ukrainiečiai, 
vokiečiai ir kt.), gyvenančios Lie-
tuvoje, turi savo tautines valstybes 

„Dovanėlė“  šimtmečio Lietuvai
(Lenkiją, Rusiją, Izraelį, Ukrainą, 
Vokietiją), todėl negali vadintis 
mažumomis, jų kultūrinio paveldo 
– kalbos, religijos, papročių, etni-
nės kultūros - išnykimui pavojus 
negresia, be to, šio paveldo apsau-
gą garantuoja Lietuvos Respublikos 
įstatymai.

Tai koks gi tikrasis socialdemo-
kratų frakcijos parengtų projektų 
tikslas? Pasirodo, kad Tautinių ma-
žumų įstatymo projekte 5 straipsnio 
„Teisė bendrauti tautinės mažumos 
kalba su viešojo administravimo 
subjektais“ 1 punkte teigiama:  „Sa-
vivaldybėje, kurioje tautinė mažu-
ma, remiantis paskutinio visuotinio 
gyventojų surašymo duomenimis, 
sudaro ne mažiau 1/3 nuo bendrojo 
savivaldybės gyventojų skaičiaus, 
bendraujant su šios savivaldybės te-
ritorijoje esančiais viešojo adminis-
travimo subjektais, asmuo turi teisę 
vartoti tos tautinės mažumos kalbą: 
turi teisę kreiptis raštu arba žodžiu 
tos tautinės mažumos kalba į šios 
savivaldybės teritorijoje esančius 
viešojo admi-
nistravimo su-
bjektus ir (ar) 
jų padalinius.“ 
Atitinkamai for-
muluojami ir kiti 
straipsniai („In-
formacijos ir pirminės teisinės pa-
galbos teikimas tautinės mažumos 
kalba“ bei „Teisė rašyti gyvenamųjų 
vietovių, gatvių, viešojo administra-
vimo subjektų ir topografinių ženklų 
pavadinimų tautinės mažumos kal-
ba“).

 Tai reiškia, tokiu būdu atsirastų 
diskriminacija kalbiniu pagrindu. 
Kaip jaustis tiems Lietuvos pilie-
čiams, kurių tautinė – etninė grupė 
nesudaro trečdalio gyventojų vie-
noje ar kitoje savivaldybėje? Ir ko-
dėl turėtų būti apribotos galimybės 
žmonėms įsidarbinti savivaldybių 
ar valstybinėse įstaigose, nes jiems 
būtų  keliamas papildomas reikala-
vimas šalia valstybinės kalbos dar 
mokėti tautinės – etninės grupės (ar 
grupių) kalbą? Tokia situacija reikš-
tų, kad tam tikrose Lietuvos teritori-
jose įvedama dvikalbystė, apriboja-
mas valstybinės kalbos vartojimas, 
siaurinamos jos ribos, tuo pažei-
džiant Lietuvos Respublikos Konsti-
tuciją, kurios 14 straipsnis sako, kad 
„Valstybinė kalba – lietuvių kalba.“ 
Prieš įstatymą turi būti lygūs visi 
Lietuvos piliečiai, nepriklausomai 
nuo to, kokia yra jų gimtoji kalba ir 

kokiu tankumu jie gyvena vienoje ar 
kitoje savivaldybėje. 

Numatytos atitinkamos pataisos ir 
Konstituciniame valstybinės kalbos 
įstatyme. Jame siūloma keisti tris 
straipsnius (7, 14 ir 17), kuriuose 
nustatytos valstybinės kalbos var-
tojimo sferos. Kiekviename iš šių 
straipsnių prie esamos formuluotės 
siūloma pridėti - „jeigu kiti įstaty-
mai nenustato kitaip.“ Kiti – šiuo 
atveju socialdemokratų frakcijos 
narių siūlomas Tautinių mažumų 
įstatymas, tokiu būdu įvedant ne-
konstitucinio įstatymo viršenybę (?) 
prieš konstitucinį. 

Konstitucinių įstatymų sąrašas 
Seimo tam ir priimtas, kad, kaip tei-
giama įstatymo preambulėje, būtų 
atsižvelgta „į jų svarbą Lietuvos tei-
sės sistemai, pripažįstant būtinumą 
konstituciniais įstatymais reglamen-
tuoti ypač reikšmingus visuome-
ninius santykius ir taip užtikrinant 
jų stabilumą.“ Jie yra valstybinės 
sanklodos garantas, todėl negali būti 
kaitaliojami pagal tam tikrų politi-

nių vėjų pūste-
lėjimą. 

P raė jus ia i s 
metais lenkų 
sava i t r aš ty je 
„Gazeta Polska“ 
P š e m y s l a v a s 

Žuravskis vel Grajevskis, pristato-
mas kaip publicistas, politologas, 
habilituotas visuomeninių mokslų 
daktaras, priklausantis Nacionalinei 
plėtros tarybai prie Lenkijos prezi-
dento tarnybos, paskelbė straipsnį, 
pavadintą „Lietuva, laikas veikti.“

Straipsnis sudėliotas iš teiginių, 
prasilenkiančių su Lietuvos ir Len-
kijos XX – XXI a. santykių istorine 
realybe. P. Žuravskis vel Grajevskis 
teigia:„Tariamas baltiškasis Vilniaus 
lietuviškumas ir Lenkijos įvykdyta 
1920 – 1939 m. „okupacija“ tėra 
mitas. Jis buvo lietuviams reikalin-
gas kuriant savo naująją tapatybę, o 
dabar šio mito palaikymas yra tie-
siog juokingas.“ Arba: „Nėra jokios 
abejonės, kad lenkų autochtoniškoji 
mažuma, gyvenanti Vilniaus krašte 
ir jame sudaranti lokalią daugumą, 
į Lietuvos valstybę įėjo  prieš savo 
valią.“ Lieka tik atsiriboti nuo tokio 
dalies lenkų kuriamo istorinio nara-
tyvo ir ta proga prisiminti, kad paties 
Jerzy Giedroyco, garsaus lietuvių 
kilmės lenkų politiko, publicisto, 
yra pasakyta, jog „Lenkijos istorija 
yra viena iš labiausiai suklastotų is-
torijų, kiek žinau.“

 Šalia pseudoistorinių pasažų P.  
Žuravskis vel Grajevskis minėtame 
straipsnyje dar pateikia sąrašą darbų 
(net šešios pozicijos), kuriuos, gerin-
dami Lietuvos – Lenkijos santykius, 
turėtų atlikti lietuviai ir pirmiausia - 
dabartinis Seimas. Apgailestaujama, 
kad po Seimo rinkimų į politiką at-
ėjo daug naujų žmonių ir jiems bus 
sunkoka su darbų tęstinumu, todėl 
„darbai‘ pristatomi labai detaliai. 
Vienas iš jų, kurį privalu atlikti kuo 
skubiau,- įvesti lenkų kalbos varto-
seną Lietuvos viešojoje erdvėje („w 
litewskiej przestrzeni publicznej“), 
įstaigose, vietovių ir gatvių pava-
dinimuose, parduotuvių iškabose, 
įvairių paslaugų teikimo vietose, 
viešbučiuose, muziejuose bei rašant 
pavardes pasuose ir t. t.

Stebėtinai tiksliai atsikartoja šie 
užsienio piliečio reikalavimai jau 
minėtuose socialdemokratų frakci-
jos parengtuose ir atkurtos Lietuvos 
šimtmečio išvakarėse Seime įregis-
truotuose įstatymų projektuose. 

Gal įstatymų rengėjams derėtų 
atidžiau įsiklausyti į savo žmonių, 
Lietuvos piliečių, žodį. Bent jau 
perskaityti Ryšardo Maceikianieco, 
Lietuvos Respublikos Aukščiausio-
sios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 
deputato, šių metų sausio mėne-
sį Lenkijos prezidentui Andžejui 
Dudai išsiųstą viešą laišką, kuris 
paskelbtas ir Lietuvos žiniasklaido-
je. Laiške, be kita ko, sakoma, kad 
„niekas čia nieko nepersekioja ir 
niekas nepažeidžia Lietuvos kita-
kalbių piliečių teisių. <~~> Nesame 
kilę iš Lenkijos, niekada Lenkijoje 
negyvenome ir niekada nebuvome 
Jūsų valstybės piliečiai. O mūsų 
šioks toks lenkų kalbos mokėjimas, 
kurį lėmė istoriniai polonizacijos 
procesai, nesuteikia Lenkijai jokių – 
nei teisinių, nei moralinių – pagrin-
dų kištis į mūsų šalies vidaus reika-
lus ir apsunkinti mums gyvenimą 
siekiant susikrauti politinį kapitalą 
mūsų sąskaita. Tai amoralu, bjauru, 
veidmainiška.“

Abu Socialdemokratų frakcijos 
parengti  dokumentai - Tautinių ma-
žumų įstatymo projektas ir Valstybi-
nės kalbos įstatymo pataisos - turėtų 
būti svarstomi netrukus, pavasario 
sesijoje. Visuomeninė asociacija 
„Talka kalbai ir tautai“ jau kreipė-
si į Lietuvos Respublikos Seimą ir 
Valstybinę lietuvių kalbos komisiją 
prašydama nepritarti teikiamiems 
įstatymų projektams. Ar Seimas iš-
girs?

Artėja gyventojų 
pajamų 
deklaravimas

Šią savaitę Valstybinė mo-
kesčių inspekcija (VMI) šalies 
gyventojams Elektroninio de-
klaravimo sistemoje (deklara-
vimas.vmi.lt) planuoja pateikti 
suformuotas preliminariąsias 
gyventojų pajamų mokesčio 
deklaracijas. Deklaracijas rei-
kia pateikti iki gegužės 2 d. Ką 
svarbu žinoti apie pajamų mo-
kesčio deklaracijas, „Anykš-
tos“ skaitytojus supažindina 
Panevėžio apskrities VMI Mo-
kestinių prievolių departamen-
to direktorius Darius Kučins-
kas.

- Pajamų 
deklaraci-
jas priva-
lo pateikti 
gyventojai, 
kurie pernai 
vykdė indi-
vidualią vei-
klą ar gavo 
pajamų, nuo kurių būtina sumokėti 
mokesčius, individualių įmonių, 
ūkinių bendrijų, mažųjų bendrijų 
savininkai ar gyventojai, kuriems 
buvo pritaikytas per didelis neap-
mokestinamasis pajamų dydis ir 
dėl to privalu sumokėti dalį gyven-
tojų pajamų mokesčio arba susigrą-
žinti šį mokestį. Lengvatomis gali 
pasinaudoti asmenys, kurie praėju-
siais metais mokėjo įmokas už iki 
2008 m. gruodžio 31 dienos paimtą 
būsto kreditą, už sumokėtas gyvy-
bės draudimo įmokas, III pakopos 
pensijų fondų įmokas ar pirmąsias 
studijas aukštojoje mokykloje.

Šiemet VMI gyventojams pa-
rengs 1,8 mln. preliminariųjų de-
klaracijų, iš jų 1,3 mln. tereikės 
patvirtinti vienu mygtuko paspau-
dimu, kadangi VMI į jas planuoja 
sukelti visus reikiamus duomenis. 

Na tikriausiai  deklaravimo 
starto laukia sąžiningi mokesčių 
mokėtojai,  suprantantys savo par-
eigas, kurias atlikę gali daugiau dėl 
to „nebesukti galvos“. Mokesčių 
administratorius savo ruožtu kie-
kvienais metais stengiasi, jog dekla-
ravimo procesas taptų paprastesnis: 
daugiau duomenų būtų perkelta į 
preliminariąsias deklaracijas ir vis 
didesnei mokesčių mokėtojų daliai 
beliktų tik jas pateikti. Žinoma, la-
biausiai  galimybės pateikti dekla-
racijas laukia tie gyventojai, kurie 
gali pasinaudoti GPM lengvatomis 
ir susigrąžinti Gyventojų pajamų 
mokesčio permoką.

Išsamią informaciją apie pajamų 
ir turto deklaravimą gyventojai ras 
VMI interneto svetainėje www.
vmi.lt (Apie VMI -> Svarbu -> 
2017 m. gyventojų pajamų ir turto 
deklaravimas).

VMI primena, kad savarankiš-
kai aktualią informaciją mokesčių 
klausimais, seminarų dalijamąją 
medžiagą, paaiškinimus ir komen-
tarus galima rasti adresu www.vmi.
lt. Pasikonsultuoti su VMI specia-
listais mokesčių klausimais galima 
paskambinus telefonu 1882 arba 
+370 5 255 3190. Telefonu suteik-
ta konsultacija yra lygiavertė rašy-
tinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei 
saugomi 5 metus. 

-AnYkŠTA

Skaudaus praradimo pa-
liestą  Anykščių Jono Bi-
liūno gimnazijos direktorę 
REGINĄ DRŪSIENĘ, išgy-
venančią mylimos mamytės 
netektį,nuoširdžiai užjaučia-
me ir tikėdami viliamės, kad 
Amžinybėn išėjusios Motinos 
meilė ir rūpestis sergės  ir ly-
dės Jus ir Jūsų šeimą kasdie-
nybės verpetuose.

„Anykštos“ redakcijos 
žmonės

...Gal įstatymų rengė-
jams derėtų atidžiau įsi-
klausyti į savo žmonių, 
Lietuvos piliečių, žodį...
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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.

Perku pienines 
veršingas
 telyčias. 

Tel. (8-655) 44667.

Išsinuomosiu žemę. Mokėsiu nuo 
100 Eur už hektarą. Pusė nuomos 
sumos sumokėsiu iš karto avansu, li-
kusią dalį iki spalio 1 d.  Domina žemė 
aplink Kurklius, Šerius, Staškūniškį, 
Žemaitkiemį. Taip pat domina ir ap-
leistos žemės. Tel. (8-607) 86664.

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
 

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. Klientui pagei-
daujant išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai – mišką. Išsikirsti 
arba su žeme. Geras atsiskai-
tymas! 

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-604) 84051.

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

Tel. (8-686) 86702.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės skly-
pą. Žinantys siūlykite įvairius 
variantus, ypač domina žemės 
sklypai. Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Automobiliai

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus,  motoci-
klus, traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus 
dokumentus. 

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

Automobilius, autobusus, visurei-
gius. Atsiskaito iš karto, išrašo utili-
zacijos dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.  

Senus, traumuotus arklius ir kitus 
galvijus. Išsiveža patys.

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

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

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

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-612) 36705.

Iškala raides. Gamina pamin-
klus. Lieja pamatus.

Tel. (8-648) 81663.

AB „Anykščių melioracija”, įmonės kodas 154110362, 
Mindaugo g.23, Anykščiai, valdybos iniciatyva ir sprendi-
mu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, 
kuris įvyks 2018 m. balandžio 13 d. Susirinkimo pradžia 
11 val.  (registracijos pradžia 10:30 val.).

Darbotvarkė:
1. Bendrovės metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę 
atskaitomybę ir veiklos ataskaita.
3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės 
rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno ( nuostolio ) paskirstymo 
tvirtinimas.
5. Bendrovės ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas 
ir nuoma.
6. Audito įmonės rinkimas ir atlyginimo nustatymas.

Susirinkimo apskaitos diena - 2018 m. balandžio 6 d. 
Dalyvauti ir balsuoti susirinkime gali tie asmenys,  kurie 
bus akcininkais 2018-04-06 dienos pabaigoje.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvar-
ke, sprendimų projektais ir kita informacija, susijusia su 
akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti 
bendrovės buveinėje nuo balandžio 06 d.

Atlieka fasadų šiltinimo, apdailos 
darbus. Tinkuoja, deda dekoraty-
vinį tinką. Dengia stogus, lieja pa-
matus. Mūro darbai.

Tel. (8-676) 52289.

Brigada greitai ir kokybiškai 
dengia stogus, stato karkasinius 
pastatus, pasirūpina pigesnėmis 
medžiagomis.

Tel. (8-687) 73069, Rokiškis.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas - beržines, alksnines. 3 
metrų ilgio rąsteliais. Po 30 me-
trų veža su miškavežiu. Brangiai 
perka mišką.

Tel. (8-619) 67120.

Kita

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

Išvalytus, vasarinius kviečius, 
miežius, kvietrugius, avižas, mi-
šinius, žirnius, pelėžirnius, vikius, 
lubinus, daugiamečių žolių sėklas. 
Beicuoja, atvyksta į namus.

Tel. (8-604) 90430.

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

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

Lėkštinius skutikus, frezus, kul-
tivatorius, plūgus, vagotuvus, ro-
tacines šienapjoves, bulvių kasa-
mąsias, sodinamąsias, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Deina USELYTĖ, gimusi 03 09

Paulina KROMELYTĖ, gimusi 02 27

Dovanoja 
mėnesio 

sibiro laikos 
šuniukus.

Tel.(8-673) 43310.
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anekdotas

kovo 13-16 jaunatis

mėnulis

šiandien

kovo 14 d.

kovo 15 d.

kovo 16 d.

Paulina, Liutauras, Vaidilė, 
Kristina, Teodora.

vardadieniai

Matilda, Darmantas, Karigai-
lė.

Klemensas, Lukrecija, Tautas, 
Tautgintė, Lionginas, Tautginė, Rai-
gardas.

Julijonas, Vaidotas, Norvaldė, 
Henrika, Norvilė.

oras

+5

+10

MOZAIKA

sprintas

„Norėdami į savo klientų širdis 
įnešti šiek tiek pavasariško džiaugs-
mo, siūlome patraukliomis sąlygo-
mis įsigyti išmaniuosius telefonus“, 
– sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“ 
prekybos vadovė.

Išmanieji – pigiau!
Populiariųjų telefonų „Samsung“ ir 

„Huawei“ gerbėjai „Tele2“ salonuose 
ir internetinėje parduotuvėje www.
tele2.lt tikrai ras kuo atsinaujinti.  

Sudarius 24 mėn. sutartį ir sumokė-
jus pradinę 59 Eur įmoką, elegantiškas, 
vientiso metalinio korpuso „Samsung 
Galaxy J5“ kainuos vos 5 Eur/mėn. 
(kaina be sutarties – 259 Eur).

Nuošalyje neliks ir patys didžiausi 
žaidimų entuziastai. Neįtikėtinai grei-
tas, 8 branduolių, specialų žaidimų 
valdymo centrą turintis „Samsung 
Galaxy S7“ dabar kainuoja tik 12,5 
Eur/mėn. Pasiūlymas galioja suda-
rius 24 mėn. sutartį ir sumokėjus 
pradinę 99 Eur įmoką (kaina be su-
tarties – 559 Eur). 

Neįtikėtinas pasiūlymas laukia 
„Huawei“ aistruolių. Sudarius 24 
mėn. sutartį ir sumokėjus pradinę 
219 Eur įmoką, dirbtinio intelek-
to procesorių turintis išmanusis 
„Huawei Mate 10 Pro“  kainuos vos 
20 Eur/mėn. (kaina be sutarties – 
799 Eur).

„Tele2“ nuolaidų metas: išmanieji pigiau, interneto duomenys – dovanų
Prasidėjus kalendoriniam pavasariui, „Tele2“ siūlo atsinaujinti 

savo telefonus ir skelbia nuolaidas. Visuose operatoriaus salonuo-
se bei internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt klientų laukia itin 
viliojantys pasiūlymai.

laisvam naršymui – net iki 
100 GB nemokamai

Staigmenų „Tele2“ paruošė ir 
daugiau. Kiekvienas, įsigijęs te-
lefonus pigiau, kartu su neribotų 
pokalbių ir SMS planais, gaus ir 
daugiau laisvės naršymui – 20 
GB duomenų dovanų. 

Ir tai dar ne viskas – klientai, 
siūlomus telefonus įsigiję in-
ternetinėje parduotuvėje www.
tele2.lt, nemokamai naršyti 
galės dar daugiau. Perkantys 
internetu – dovanų gaus net 
100 GB. 

Pasiūlymų metu suteikti in-
terneto duomenys galios net 
90 dienų visoje Lietuvos teri-
torijoje.

Pasiūlymų laikas ir įrenginių 
kiekis – riboti.

Užsak.Nr. 230

Kalbasi du draugai:
– Ko tu toks liūdnas ir pavargęs?
– Ai… Darbas, darbas, vien tik 

darbas… Ryte, vakare darbas…
– Ir seniai tu taip ari?
– Vat nuo rytojaus ir pradedu…

***

Kokio telefoninio sekso norėtų 
moterys:

– Brangusis, aš guliu ant lovos… 
O tu imi lėtai, atsargiai plauti in-
dus… Taip… Dar… O dabar tu imi 
skudurą ir pradedi šluostyti grin-
dis… Taip… Greičiau, greičiau! 
Ochhh… Achhh… Pavargai? Na 
gerai, pailsėk truputį, išnešk šiukš-
les…

Biatlonas I. Otepėje (Estija) vy-
kusiame Pasaulio jaunimo biatlono 
čempionate Lietuvos komandos 
sudėtyje startavo ir anykštėnas Li-
nas Banys. 10 km sprinto rungtyje, 
tarp 87 baigusių lenktynes dalyvių, 
Linas finišavo 23 ir pateko į perse-
kiojimo lenktynes, kuriose užėmė 
39 vietą.

Plaukimas. Prancūzijoje pasi-
baigusių plaukimo varžybų „FFN 
Golden Tour Camille Muffat“ an-

trojo etapo vyrų 100 m plaukimo 
krūtine rungtyje sekmadienį anykš-
tėnas Giedrius Titenis iškovojo si-
dabro medalį. 28-erių metų lietuvis 
finale finišavo per 1 min. 1,58 sek. 
Antras jis buvo ir 50 m. plaukimo 
krūtine rungtyje.(28,06 sek.). 200 
m. krūtine distancijoje anykštėnas 
finišavo 4-as. 

Biatlonas II. Ignalinoje vyko 
Lietuvos vaikų biatlono pirmeny-
bės. 7 km sprinto rungtyje jaunių 
varžybose Gytis Mikoliūnas finiša-
vo antras. 4 km nuotolyje jaunučių 

grupėje nugalėtoju tapo Domas 
Jankauskas, trečias finišavo Lukas 
Šereika, ketvirtas – Lukas Žukaus-
kas. Mergaičių varžybose ketvirta 
liko Viktorija Kapancova.

Imtynės. Kovo 3-4 dienomis 
Prienuose vyko Lietuvos graikų-
romėnų ir moterų imtynių jaunimo 
čempionato kovos.  Pirmenybėse 
puikiai pasirodė Anykščių KKSC 
sportininkės. Rimgailė Čeponytė 
užėmė pirmąją, Greta Čeponytė, 
Vidmantė Kavaliauskaitė, Anelė 
Kavaliauskaitė ir Greta Karosaitė – 

antrąsias, Ineta Jazokaitė ir Viktori-
ja Buinauskaitė – trečiąsias vietas.

Slidinėjimas. Anykščių KKSC 
slidininkai dalyvavo Lietuvos jau-
nių, jaunučių ir vaikų slidinėjimo 
pirmenybėse Ignalinoje. Sprinto 
rungtyje savose amžiaus grupėse 
AKKSC sportininkai laimėjo me-
dalius. Edvinas Šimonutis iško-
vojo pirmą vietą, Paulius Januš-
kevičius – antrą, Eglė Savickaitė, 
Matas Gražys – trečiąsias vietas. 
5 km  rungtyje Edvinas Šimonutis 
finišavo pirmas.

Švedijos princesė Madlena 
susilaukė trečio vaiko

Stokholme Švedijos princesė 
Madlena penktadienį pagimdė 
mergaitę.

Penktadienį naktį gimęs kūdi-
kis yra jau trečioji princesės Ma-
dlenos ir jos vyro Christopherio 
O’Neilo atžala. Kaip pranešama, 
princesės sutuoktinis dalyvavo 
gimdyme ir labai džiaugėsi kūdi-
kio gimimu.

Tačiau mažai tikėtina, kad nau-
joji karališkosios šeimos narė 
kada nors įžengs į sostą, nes prieš 
ją eilėje į sostą jau yra devyni as-
menys.

Princesė Madlena yra jauniau-
sias karaliaus Karolio XVI Gus-
tavo ir karalienės Silvijos vaikas. 

Kalbant apie palikuonis, Šve-
dijos karališkoji šeima laikoma 
didžiausia Europoje. Naujai gi-
męs kūdikis tampa jau septintuo-
ju valdančiųjų Švedijos monar-
chų anūku, vyriausiajai jų anūkei 
princesei Estelai vasarį suėjo še-
šeri metai. 

Tarptautinė moterų 
solidarumo diena: statistika,
kuri apibrėžia moterų 
vaidmenį Europoje

Tarptautinės moterų solidarumo 
dienos proga „Euronews“ pateikia 
statistiką, rodančią, kaip skiriasi 
moterų ir vyrų vaidmuo Europoje.

Gyvena vienos/vieni su vaikais: 
2016 metais Europos Sąjungoje 
(ES) 7,7 proc. moterų, kurių amžius 
svyravo nuo 25 iki 49 metų, gyveno 
vienos su vaikais. Tuo tarpu tik 1,1 
proc. vyrų gyveno vieni su vaikais. 
Jungtinė Karalystė (JK) pateko tarp 
šalių, kuriose šis skirtumas didžiau-
sias. JK 12,3 proc. moterų ir 1,5 
proc. vyrų gyveno vieni su vaikais.

Vaikų priežiūra ir namų ruoša: 
2016 metais moterys daug dažniau 
reguliariai rūpinosi vaikais. 25-49 
metų amžiaus grupėje 92 proc. mo-
terų reguliariai prižiūrėjo vaikus ir 
68 proc. vyrų. 

Dar didesnis skirtumas buvo 
pastebėtas atliekant namų ruošos 
darbus. Keturios moterys iš penkių 
teigė kasdien gaminančios valgyti 

ir tvarkančios namus. Tik 34 proc. 
vyrų atsakė taip pat. Didžiausias 
skirtumas užfiksuotas Vidurže-
mio jūros regiono šalyse, pavyz-
džiui, Graikijoje namais rūpinosi 
85 proc. moterų ir 16 proc. vyrų. 
O Italijoje - 81 proc. moterų ir 21 
proc. vyrų. Tuo tarpu mažiausias 
atotrūkis pastebėtas Švedijoje - 74 
proc. prieš 56 proc. 

Darbo rinka: vidutiniškai tik 33 
proc. moterų ES ėjo vadovaujamas 
pareigas. Nė vienoje ES valstybė-
je narėje šis rodiklis neviršijo 50 
proc., tačiau labiausiai išsiskyrė 
Rytų Europos šalys. Didžiausia 
dalis komandoms vadovavusių 
moterų buvo Latvijoje - 47 proc. 

Moterys politikoje: moterys su-
darė mažumą politikoje Europoje. 
Jos sudarė šiek tiek daugiau kaip 
35 proc. visų atstovų Europos Par-
lamente (EP) ir, kalbant apie naci-
onalinius parlamentus, šis rodiklis 
sumažėjo iki 29 proc.

Be kita ko, ES ir Norvegijoje iš 
58 valstybės ar vyriausybės vado-
vų tik 10 yra moterys. Galiausiai 
tik aštuoni iš 27 Europos Komisi-
jos narių yra moterys. 

Pajamos: remiantis 2015 metais 
surinktais duomenimis, moterys 
ES vidutiniškai uždirbo 16,3 proc. 
mažiau nei jų kolegos vyrai. Atsi-
žvelgiant į vadovaujamas pareigas, 
darbo užmokesčio skirtumas tarp 
vyrų ir moterų buvo dar didesnis. 
Moterys vadovės uždirbo 23 proc. 
mažiau nei vyrai vadovai. 

Indonezijos zoologijos sodas 
siekia, kad būtų suimtas 
orangutangui cigaretę 
davęs lankytojas

Indonezijos zoologijos sodo va-
dovybė siekia, kad būtų suimtas 
lankytojas, kuris į orangutano ap-
tvarą įmetė cigaretę.

Socialiniame tinkle „YouTube“ 
paskelbtame vaizdo įraše matoma, 
kad Vakarų Javos provincijos Ban-
dungo mieste esančiame zoologi-
jos sode gyvenantis orangutanas 
pakelia vyro numestą cigaretę ir 

pradeda rūkyti. 
„Jis tyčia davė orangutanui ci-

garetę, o tai įstatymo dėl gyvūnų 
gerovės pažeidimas“, - sako zoo-
logijos sodo atstovas.

Vaizdo įrašas „YouTube“ pa-
skelbtas jau praėjusį mėnesį, ta-
čiau visuomenės dėmesio jis su-
laukė tik pastarosiomis dienomis, 
kai plačiai paplito socialinėje ži-
niasklaidoje.

Šis privatus zoologijos sodas jau 
ir anksčiau buvo sulaukęs kritikos 
dėl elgesio su gyvūnais. Pernai, pa-
sirodžius nuotraukoms iš zoologi-
jos sodo, kuriose matomi pernelyg 
liesi ir maisto prašantys malajiniai 
lokiai, kilo pasipiktinimas. 

Be kita ko, 2016 metais šiame 
zoologijos sode dėl širdies ir plau-
čių komplikacijų nudvėsė Suma-
tros dramblys, jis sirgo daugiau nei 
savaitę ir nebuvo gydomas. 

Rusija: Sankt Peterburge 
trejus metus veikė 
neegzistuojančios valstybės 
konsulatas

Sankt Peterburgo policija sulai-
kė keturis žmones, kurie atidarė 
šiame Rusijos mieste neegzis-
tuojančios valstybės konsulatą ir 
pardavinėjo darbo migrantams su-
klastotus pasus ir vairuotojų pažy-
mėjimus, praneša „Lenta.ru“.

Pasak šaltinių Rusijos teisėsau-
gos institucijose, sukčiai nuo 2015 
metų sausio gamino ir pardavinėjo 
atvykėliams dokumentus, kuriuose 
buvo nurodomi neegzistuojančios 
Karibų jūros baseino salų valsty-
bės - „ASPI karalystės“ - rekvizi-
tai. Ši „paslauga“ klientams kai-
nuodavo 15-100 tūkstančių rublių 
(214-1430 eurų). 

Per kratą pareigūnai rado ginklų 
ir šovinių, neužpildytų „ASPI ka-
ralystės“ pasų blankų, įrangos, taip 
pat daugiau kaip šimtą azijietiškos 
išvaizdos žmonių nuotraukų.

Iškelta baudžiamoji byla. Su-
laikytiesiems gresia iki penkerių 
metų kalėjimo. 

-elTA


