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UAB ,,Kurklių valda“ pigiai parduoda ir 
savo transportu atveža gruntą, smėlį, žvyrą, 
skalda, įvairių rūšių sijotus akmenėlius bei 
akmenis. 

Medžiagos tinkamos kelių tiesimui, betona-
vimui, įvairiam  gėlynų ar aplinkos apipavidalinimui. 

Taip pat konsultuojame ir nebrangiai dedame trinkeles, įrengia-
me keliukus, aikšteles, paplūdymius bei vykdome kitus aplinkos 
tvarkymo darbus. 

Norėdami priimti optimalų sprendimą kainos ir kokybės atžvil-
giu, kreipkitės užsakymų telefonais: 838149249,mob. 861605689.

Pristatymas. Kovo 22 d. (ke-
tvirtadienį) 17:30 val. Koplyčioje - 
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 
Rimanto P. Vanago naujos knygos 
„Likimų medžiotojas“ pristatymas 
ir susitikimas su autoriumi. Rengi-
nys nemokamas.

Katilas. Kovo 9 dieną VšĮ „Lie-
tuvos verslo paramos agentūra“ 
pasirašė sutartį su UAB „Anykščių 
šiluma“ dėl naujo biokuro katilo su-
montavimo Anykščių miesto bioku-
ro katilinėje. Bendra projekto suma 
– 714 368 Eur, skiriama Europos 
Sąjungos lėšų – 428 621 Eur.

Paroda. UAB „Zala Arms“ di-
rektorius Valdas Žala kovo 9 – 12 
dienomis dalyvavo tarptautinėje 
medžioklinių ir sportinių ginklų bei 
aksesuarų parodoje IWA, kuri vyko 
Vokietijos Niurnbergo mieste. Šioje 
parodoje, siūlydami savo gaminamą 
asortimentą, anykštėnai dalyvauja 
kiekvienais metais.

Užsibuvo. Užsitęsė Anykščių 
rajono savivaldybės delegacijos 
vizitas Čekijoje. Praėjusią savaitę 
savivaldybė skelbė, kad delegacija 
Čekijoje viešės kovo 15 – 18 dieno-
mis, tačiau šį pirmadienį  paviešinta, 
kad rajono meras Kęstutis Tubis vis 
dar komandiruotėje. „Taip įvyko ir 
viskas. Negaliu tiksliai atsakyti, ar 
buvo planuota, kad jie pusdieniu vė-
liau grįš. Šiandien mero nėra, o rytoj 
jis jau bus darbe“, - pirmadienį sakė 
savivaldybės specialistė ryšiams su 
visuomene Adelė Aglinskaitė. Sa-
vivaldybės delegacija dalyvavo Šv. 
Jono Nepomuko metinių minėjimo 
šventiniuose renginiuose.

Susitikimas. Kovo 14 dieną Ute-
nos apskrities vyriausiajame polici-
jos komisariate vyko policijos pa-
reigūnų ir Utenos krašto dvasininkų 
susitikimas. Policijos kapelionas 
Petras Baniulis dvasininkams pri-
statė Lietuvoje vykdomą Šv. Mor-
tos iniciatyvą, siekiant užkirsti kelią 
prekybai žmonėmis. Dvasininkams 
perduoti plakatai, lankstinukai, lip-
dukai, rašikliai su įvairia prevenci-
nio pobūdžio informacija - vagysčių, 
smurto artimoje aplinkoje, sukčiavi-
mo, prekybos žmonėmis prevenci-
jos tematika, tam, kad išdalintų savo 
parapijiečiams.

Vos aštuonetas kilometrų 
nuo Anykščių pietų kryptimi, 
pakeliui į Kurklius, plyti Bliu-
vonių kaimo pievos ir laukai. 
Iki 2013 – ųjų buvę šiek tiek 
apleisti, jie dabar maitina ke-
lis šimtus iš šio kaimo kilusio 
ir jame bendrovę „Vaja Farm“ 
įkūrusio verslininko Vyganto 
Šližio mėsinių galvijų. Garsas 
apie ūkį pasklido plačiai. Prieš 
pusantrų metų čia vyko pirmo-
ji šalyje mėsinių galvijų paro-
da ir tarptautinė konferencija, 
o ūkio įkūrėjas V. Šližys išrink-
tas Mėsinių galvijų augintojų 
ir gerintojų asociacijos, vieni-
jančio per pusę tūkstančio gal-
vijų augintojų, prezidentu. 

Vaikystės pievose prezidentas gano 
aubrakus

„Aubrakai - išraiškingi, gražūs ir ramūs galvijai, tačiau prancūzai mane išmokė prie jų eiti tik su 
lazdele.“ – šypsodamasis sakė V. Šližys. – Jie smalsūs, kartais lenda net į kišenes“. 

Anykščių komunalinis ūkis 
klimpsta į skolas

Anykščių savivaldybės įmonė UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ klimpsta į skolas, tačiau šioje įmonėje, kaip rašėme šeštadie-
nio „Anykštoje“, be valdybos žinios steigiami nauji etatai ir daliai 
darbuotojų mokamos premijos.

Anykščių komunalininkai iki šios savaitės buvo „sukaupę“ 70 
tūkst. eurų skolą UAB „Utenos regioninis atliekų tvarkymo cen-
tras“ (URATC) už atliekų tvarkymą. Įmonės 2017 metų balansas 
yra neigiamas.

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ laikinasis direktorius Jo-
nas Žukauskas, žiniasklaidai 
neatskleidžia net ekonomistės 
pavardės, kai tuo tarpu ši pa-
vardė ir darbuotojos kontaktai 
nurodomi komunalininkų in-
ternetiniame puslapyje.

UAB „Anykščių komuna-
linis ūkis“ valdybos pirmi-
ninkė Audronė Savickienė 
sako, jog valdyba įteisins 
vienasmenį l.e.p. direkto-
riaus sprendimą.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vėluoja sumokėti už 
atliekų tvarkymą

„Anykštos“ pakalbintas URATC 
direktorius Ramūnas Juodė-
nas sakė, praėjusią savaitę UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ sko-
la jo įmonei siekė 80 tūkst. eurų, 
tačiau pirmadienį gauta 10 tūkst. 
eurų įmoka - taigi Anykščių ko-
munalininkų skola sumažėjo iki 
70 tūkst. eurų.

URATC-ui pastačius atliekų per-
dirbimo gamyklą, padidėjo atliekų 
tvarkymo sąnaudos, todėl padidin-
tas, vadinamasis „vartų“ mokestis 

savivaldybėms. 
URATC -o akcininkais yra visos 

šešios Utenos regiono savivaldy-
bės, taigi ir Anykščių rajono savi-
valdybė.  

Apie premijas bendrovės 
valdyba duomenų neturi

Apie tai, kad Anykščių komu-
nalinio ūkio laikinasis direktorius 
šią žiemą daliai darbuotojų išmo-
kėjo premijas, „Anykštai“ pranešė 
vienas Anykščių rajono tarybos 
narys. 

Iš rajono
žemėlapio 
išnyks trys 
žvyrkeliai

Partizanus pagerbs A.Baranausko 
aikštėje

Rolandas LANČICKAS, 
Centro seniūnaitijos seniūnai-
tis: „O kad norisi, kad par-
tizanai būtų pagerbti labiau 
– to norėti galima visada.“

Karalienės 
Margo laikai 
sugrįžta.
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spektras

Temidės svarstyklės
Mirtis I. Kovo 16 dieną apie 

13 val. Kavarske, Lauko gatvė-
je, rastas mirusio vyro (g. 1957 
m.),  gyvenusio Kavarsko seniū-
nijos Žvirblėnų kaime, kūnas be 
išorinių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Mirtis II. Kovo 17 dieną apie 

15.46 val. Kurklių seniūnijos 
Mūrų kaime, Mūrų gatvėje, ūki-
niame pastate buvo rastas moters 
(g. 1960 m.) kūnas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Mirtis 3. Kovo 17 dieną apie 
18.05 val. Anykščių seniūnijos 
Klevėnų kaime, Klevėnų gatvė-
je, namuose buvo rastas vyro (g. 
1976 m.) kūnas be išorinių su-

žalojimų. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Užpuolimas. Kovo 17-osios 
naktį Troškūnuose, Dariaus ir Gi-
rėno gatvėje, siautėjo du oriniu 
šratiniu pistoletu apsiginklavę 
vyrai. Policija pranešė, kad 1 val. 
atvykę prie namo, duris atidariu-
siam nepilnamečiui (g. 2002 m.) 
ir jam atsisakius pakviesti brolį, 

atvykėliai oriniu šratiniu pisto-
letu grasino jį nušauti, po to iš-
daužė lango stiklą, sudaužė lauko 
šviestuvą ir pašto dėžutę. Policija 
sulaikė įtariamuosius - Viešin-
tų seniūnijos Antalinos 1 kaimo 
gyventoją (g.1993 m.) ir Panevė-
žio rajono gyventoją (g.1996 m). 
Vienam jų buvo nustatytas 1,12 
prom., kitam – 0,82 prom. girtu-
mas.

ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS 
NARIŲ DĖMESIUI

2018 m. kovo 27 d., 10 val. VŠĮ „Anykščių menų inkuba-
torius“ konferencijų salėje, esančioje adresu J. Biliūno g. 53, 
Anykščiai,  šaukiamas Anykščių kredito unijos, buveinės adre-
sas Dariaus ir Girėno g.5-51, Anykščiai,  pakartotinis visuotinis 
narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

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

kaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažin-
ti kredito unijos patalpose.

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

Kredito unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anks-
to raštu pagal Anykščių kredito unijos valdybos patvirtintą išanks-
tinio balsavimo visuotiniame narių susirinkime tvarką.

VALDYBA

Pataisos. Seimui siūloma priimti 
Konstitucijos pataisas, kurios leistų 
per apkaltą pašalintam buvusiam 
prezidentui Rolandui Paksui siekti 
ne tik parlamentaro, bet ir prezidento 
posto. Tokį Konstitucijos 74 straips-
nio papildymo projektą praėjusią 
savaitę, penktadienį, Seimo posė-
džių sekretoriate įregistravo Seimo 
„Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos 
nariai kartu su kitų frakcijų atsto-
vais. Konstitucijos pataisą, kurioje 
siūloma priesaiką sulaužiusiam ir iš 
pareigų apkaltos tvarka pašalintam 
asmeniui leisti būti renkamu Sei-
mo nariu ar Prezidentu ne anksčiau 
kaip po 10 metų, parėmė 72 Seimo 
nariai.

Nauda. Seimo „valstiečiams“ ats-
tovaujanti Teisės ir teisėtvarkos ko-
miteto pirmininkė Agnė Širinskienė 
bei Valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
frakcijos seniūno pavaduotojas Jo-
nas Jarutis siūlo žemės ūkio reikalais 
besidominančiai laikinajai tyrimo 
komisijai ištirti ir žemės perkėlimo 
procesą Lietuvoje. Tokį pasiūlymą 
Seimo posėdžių sekretoriate įregis-
travę politikai siūlo tyrimo komisijai 
surinkti duomenis, ištirti ir įvertinti 
teisės aktų, kuriais įteisintas ir re-
guliuotas žemės perkėlimas, paren-
gimo ir priėmimo aplinkybes. A. 
Širinskienė ir J. Jarutis taip pat siūlo 
ištirti, ar politikai, dalyvavę žemės 
perkėlimo galimybės įteisinime, bei 
jų artimieji giminaičiai vėliau patys 
nepasinaudojo žemės perkėlimo ga-
limybe. „Jeigu minėtomis galimy-
bėmis buvo pasinaudota - nustatyti, 
kokius žemės plotus minėtieji asme-
nys valdo dėl to, kad buvo priimti 
atitinkami įstatymai“, - siūlo Seimo 
„valstiečiai“.

Kyšiai. Keičiasi kyšių medikams 
forma, bet patys nelegalūs mokė-
jimai, korupciniai viešieji pirkimai 
Lietuvos sveikatos sistemoje išlieka 
itin aktuali problema. Taip spaudos 
konferencijoje teigė Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcijos seniūno pavaduotoja, Sei-
mo laikinosios grupės „Už Lietuvą 
be korupcijos“ pirmininkė Agnė 
Bilotaitė. Jaunųjų gydytojų asociaci-
jos prezidentas Martynas Gedminas 
korupciją vadino broku, kuris darko 
Lietuvos sveikatos sistemą, gydytojo 
santykį su pacientu, mažina jaunųjų 
medikų pasitenkinimą savo pasirin-
kimu.  Pirmadienį Seime vykstan-
čios konferencijos „Idėja Lietuvai: 
sveikatos priežiūra be korupcijos“ 
dalyvių nuomone, be skaidrumo, 
korupcijos išgyvendinimo iš sveika-
tos priežiūros sistemos, negalėsime 
kalbėti apie proveržį Lietuvoje.

Idėjos. Užsienio investuotojai ir 
Vyriausybė pirmadienį ketina pa-
teikti 100 pasiūlymų, kaip Lietu-
voje pagerinti investicinę aplinką. 
Tarp didžiausių problemų, kurias 
įvardija verslas, atsiduria švietimas 
ir netinkamai paruošta darbo jėga. 
Didžiausius investuotojus į Lietuvos 
ekonomiką vienijančios asociaci-
jos „Investors’ Forum“ vykdomoji 
direktorė Rūta Skyrienė teigė, kad 
investuotojai didžiausia problema 
įvardija švietimą.  „Pagrindinė sritis, 
kur Lietuvai reikia daryti pokyčius, 
kad investicijų srautas tik didėtų ir 
dėl to augtų atlyginimai, yra švieti-
mas. Jis yra pirmoje vietoje ir į tai 
susiveda viskas - pavyzdžiui, kad 
neparuošiama kvalifikuota darbo 
jėga“, - sakė R. Skyrienė. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Policija pranešė, kad Anykščių 
kelių tarnybos automobilis ,,Re-
nault Master“ su prikabinta prieka-
ba, vairuojamas vyro (g. 1961 m.),  
važiavo į Anykščių pusę ir, pastebė-
jus ant važiuojamosios kelio dalies 
gulintį beržinį pagalį, sustojo šalike-
lėje jo patraukti. Iš automobilio išli-
pęs kelių tarnybos darbuotojas (g. 
1958 m.) nuėjo link pagalio, o tuo 
pat metu iš paskos Anykščių kryp-
timi važiavęs automobilis ,,Mer-
sedes Benz“, vairuojamas vyro (g. 
1971 m.), nepastebėjo šalikelėje 
sustojusio automobilio ir rėžėsi  į 
jo priekabos galinę dalį. Po smūgio 
priekaba virsdama kliudė pagalio 
link ėjusį patraukti vyrą. Jam buvo 
sužalota dešinė ranka. Nukentėjęs 
žmogus greitosios medicinos pa-
galbos  automobiliu pristatytas į li-
goninės traumatologijos skyrių, kur 
jam buvo nustatytas dešinės rankos 
dilbio, žastikaulio ir piršto lūžiai.

VĮ „Kelių priežiūra“ komunika-
cijos vadovė Daiva Stankūnienė 

„Anykštai“ sakė, kad policija tiria 
eismo įvykio aplinkybes bei vairuo-
tojams priminė, kaip reikėtų elgtis 
kelyje, pamačius kelių tarnybos 
darbuotojus.

„Kai kelininkai dirba kelyje, 
yra matomas įjungtas kelininkų 
transporto priemonės oranžinis 
švyturėlis, kuris įspėja, kad yra 
dirbama kelyje sustojus, stovint ar 
važiuojant lėtai. Įjungtas oranži-
nis švyturėlis nesuteikia pirmeny-
bės, tik atkreipia dėmesį ir įspėja 
kitus eismo dalyvius apie galimą 
pavojų. Eismo dalyviai, pastebėję 
kelyje kelininkų automobilius su 
įjungtais oranžiniais švyturėliais, 
privalo netrukdyti atlikti darbus, 
būti atsargūs ir laikytis eismo tai-
syklių. Tam, kad geriau būtų paste-
bėti kelyje, kelininkai taip pat vilki 
ryškiaspalvius darbo drabužius, 
įspėjamąsias liemenes“, - dėmesį 
atkreipė D.Stankūnienė.

-ANyKŠTA

Į eismo įvykį pateko Anykščių 
kelių tarnybos darbuotojai
Kovo 13 dieną, antradienį,  apie 15 val. ties Debeikių seniūnijos 

Mickūnų kaimu sužalotas Anykščių kelių tarnybos darbuotojas. 

Jurzdiko bendruomenės pirmi-
ninkė Irena Vaitkienė „Anykštai“ 
sakė, kad diskusija šia tema sureng-
ta sužinojus apie Anykščių rajono 
savivaldybės planus tvarkyti minė-
tą teritoriją.

„Mes nepriiminėjome jokių 
sprendimų, tačiau informavome 

žmones, kad ateityje jie dėl to savi-
valdybei galėtų pareikšti savo nuo-
monę. Žinote, kaip kartais būna. 
Savivaldybės architektai nuspren-
džia ir projektą įgyvendina. Mes 
norime, kad su visuomene šia tema 
būtų pasitarta“, - apie diskusijos 
tikslus sakė I.Vaitkienė.

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.ltDiskutavo apie buvusių kapinių sutvarkymą

Kovo 14 dieną, trečiadienį, Anykščių koplyčioje susirinkę Jurz-
diko bendruomenės nariai diskutavo apie teritorijos šalia Anykš-
čių koplyčios sutvarkymą.

Pasak Jurzdiko bendruomenės 
pirmininkės I.Vaitkienės, dabar  te-
ritorijai šalia Anykščių koplyčios 
trūksta estetikos.

„Suoliukai nebetvarkingi, juos 
reikia atnaujinti, kad jie būtų pato-
gūs, su atramomis. Galbūt kažkas 
ten nori pabūti su savo mintimis, 
galbūt ta vieta kažkam jautri ir arti-
ma. Ten reikėtų pasodinti tradicinių 
lietuviškų žolynų“, -  savo ir disku-
sijoje dalyvavusių anykštėnų min-

timis apie teritorijos prie Anykš-
čių koplyčios sutvarkymą dalijosi 
I.Vaitkienė.

Dabartinė koplyčios teritori-
ja – buvusių kapinių teritorija, vi-
sur aplinkui būta laidojimo vietų. 
Kapinių teritorija buvusi aptverta 
aukštoka akmenine tvora, palei ku-
rią augo tujos. Sovietmečiu kapinės 
sunaikintos, paverstos parku, tik 
paminklinis akmuo žymi čia buvus 
anykštėnų amžinojo poilsio vietą.

Numatyta asfaltuoti žvyrkelių 
ruožus Anykščiai–Kurkliai–Balnin-
kai–Želva (2,076 km), Sedeikiai–Mi-
kieriai–Čiukai (0,798 km) bei Šlavė-
nai–Kurkliai II–Kolonija (5,761 km).

Žvyruoti keliai, kuriuose vyks 

asfaltavimo darbai, buvo atrinkti 
pagal specialias metodikas. Lietu-
vos automobilių kelių direkcija, at-
sižvelgusi į visuomenės poreikius, 
savivaldybių prašymus, eismo 
intensyvumo situaciją, gyventojų 

Iš rajono žemėlapio išnyks trys žvyrkeliai
Iki 2020 metų Anykščių rajone Susisekimo ministerija žada iš-

asfaltuoti tris žvyrkelius.
skaičių, sudarė aiškius asfaltuotinų 
ruožų atrankos kriterijus.

Įvertinta, ar numatomu asfal-
tuoti keliu kursuoja viešasis trans-
portas, kiek automobilių per parą 
važiuoja šiuo metu ir kiek padidės 
eismo intensyvumas išasfaltavus 
žvyrkelį, ar bus patogiau pasiek-
ti lankytinas vietas. Susisiekimo 

ministerija teigia, kad prioritetinė 
žvyrkelių ruožų asfaltavimo eilė 
buvo sudaryta numatant, kad kuo 
efektyviau ir racionaliau būtų pa-
naudotos valstybės lėšos.

2018-2020 m. žvyrkelių asfalta-
vimo darbai bus finansuojami Ke-
lių priežiūros ir plėtros programos 
lėšomis. Visoje Lietuvoje žvyrke-
lių asfaltavimui numatyta išleisti 
53 mln. eurų.

-ANyKŠTA

„Augantis siuntų iš užsienio 
srautas, o ypač iš Kinijos ir įvai-
rių Europos šalių, rodo, kad itin 
smarkiai populiarėjanti elektro-
ninė prekyba įgauna vis didesnį 
pagreitį. Tai ypač pajutome per 

kalėdinį laikotarpį, kuris kasmet 
prasideda vis anksčiau. Pernai 
jau rudens pradžioje, kai masiš-
kai pradėjo plaukti siuntos iš už-
sienio elektroninių parduotuvių, 
fiksavome rekordus. Prognozės 

Plaukia siuntos iš Kinijos
Praėjusiais metais per Lietuvos paštą iš viso gauta ir išsiųsta 

beveik 57 mln. pašto siuntų. Iš užsienio į Lietuvą atkeliaujančių 
pašto siuntų srautas išaugo penktadaliu, palyginti su 2016-aisiais, 
o kas antroje iš jų – Kinijos elektroninėje parduotuvėje įsigytas 
pirkinys. 

išlieka stabilios: e.prekyba ir to-
liau augins pašto siuntų srautus“, 
– teigė Lietuvos pašto Pašto ope-
racijų direktorius Algirdas Šimo-
nis.

Jau kelerius metus dėl itin 
sparčiai augančios e.prekybos di-
džioji dalis siuntų į Lietuvą atke-
liauja iš Kinijos. 2017 metais iš 
šios šalies į Lietuvos paštą gauta 
pusė – 49 proc. - visų tarptautinių 
siuntų. Po Kinijos rikiuojasi Len-
kija, Singapūras, Olandija.

Iš Lietuvos svetur siunčiamų 
siuntų kryptys, palyginti su 2016-

aisiais, beveik nepakito. Iš Lietu-
vos daugiausia siuntų 2017 metais 
siųsta į gausiausias lietuvių emi-
grantų bendruomenes turinčias 
šalis: JAV, Didžiąją Britaniją, Vo-
kietiją, Prancūziją ir Latviją.

Nors populiariausių šalių są-
rašas, iš kurių dažniausiai siun-
čiama siuntų, nesikeičia jau ku-
ris laikas, 2017 metais į Lietuvą 
buvo atsiųsta siuntų ir iš tokių 
egzotiškų kraštų kaip Žaliojo Ky-
šulio salos, Jamaika, Pakistanas, 
Tadžikija, Vietnamas ir kt.

-ANyKŠTA
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Tremtinių ir 
politinių kalinių 
jėgos silpsta...

Prima PETRYLIENĖ, Lie-
tuvos politinių kalinių ir trem-
tinių sąjungos Anykščių sky-
riaus pirmininkė:

- Kiek galime įamžinti, tiek 
stengiamės. Greitai išleisime 
Gintaro Vaičiūno knygą apie 
partizanus. Ji labai išsami, nei 
vienas rajonas tokios turbūt ne-
turi. G.Vaičiūnas daug metų, nuo 
pat Atgimimo, domėjosi, rinko 
informaciją, labai atidžiai dirbo. 
Turbūt nei vienas tiek žinių apie 
partizanus neturi. Mes, nukentė-
ję, gal žinome tik savo ratą, savo 
aplinką, o jis žino viso Anykščių 
krašto ir vos ne visos Lietuvos 
partizanų apygardų duomenis.

Mes turime idėją miesto cen-
tre, prie paminklo, įrengti sten-
dus, kuriuose rodytų statistiką, 
kiek žuvo Anykščių krašte parti-
zanų, kitą informaciją. Tai būtų 
graži mintis, bet visur trūksta 
lėšų, viskas atsiremia į pinigus.

Ar šiuo metu dėmesio parti-
zanams pakanka? Gal trūksta 

Partizanus pagerbs A.Baranausko aikštėje
Šeštadienio „Anykštoje“ ir naujienų portale anyksta.lt publi-

kavome interviu su pirmuoju genocido aukų muziejaus direkto-
riumi, istoriku Gintaru Vaičiūnu. 

Istorikas suskaičiavo, kad pokario kovose Anykščių krašte 
žuvo ne mažiau nei 819 partizanų.

„Anykšta“ klausia, ar pakankamai Anykščių rajone pagerbti 
už Lietuvos laisvę žuvę partizanai? Kaip dar būtų galima įpras-
minti jų auką?

dėmesio paminklams, kurie pa-
statyti pagerbiant partizanus, 
tremtinių ir politinių kalinių jė-
gos silpnėja, didieji įamžinimo 
entuziastai iškeliavo į amžinybę, 
kiti jau paliegę. Viską prižiūrėti 
mums jau yra per sunku. Labai 
norėtume, kad prižiūrint pamin-
klus labiau įsijungtų mokyklos ir 
seniūnijos. 

Pagerbimui 
pinigai jau 
numatyti

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono savivaldybės meras:

- Esame numatę A.Baranausko 
aikštėje prie paminklo Laisvei 

įrengti ekspozicinį ekraną, kuriame 
būtų rodomi G.Vaičiūno surinkti 
duomenys apie žuvusius partiza-
nus, biografijos, nuotraukos, liki-
mai, informacija apie gyvenimo 
pabaigą. Tai žadame padaryti šiais 
metais. Pinigus jau esame numatę. 
Aptarsime su gyventojais, ką reikia 
padaryti, žiūrėsime, kaip įkompo-
nuoti architektūriškai. Numatome, 
kad, esant reikalui, bus galima in-
formaciją papildyti.

Pasiūlymų, kaip pagerbti parti-
zanus, yra ir buvo, pamanėme, kad 
šis variantas būtų tinkamas. Ma-
nau, kad tai būtų dar vienas žings-
nis į jų atminties įamžinimą. 

Kas ieško, tas 
informaciją 
randa

Rolandas LANČICKAS, Cen-
tro seniūnaitijos seniūnaitis:

- Mano nuomone, dėmesio 
pakankamai daug. Juk vyksta 
renginiai Šimonių girioje, Tra-
kiniuose, girdėjau, kad vyko 
renginiai ir bibliotekoje. Ten da-
lyvauja žmonės, kurie tikrai ne-
pamiršta partizanų, juos pamini. 

Politiko teigimu, komunalinio dar-
buotojai piktinasi, kad tik trečdalis 
įmonės darbuotojų už gerą darbą pa-
maloninti papildomomis išmokomis. 
Ar tai yra tikras faktas, „Anykšta“ 
klausti laikinojo direktoriaus Jono 
Žukausko nemato prasmės - ypač 
jautrių nervų vadovas taiko praktiką 
žurnalistui paskambinus išjungti te-
lefoną.

Todėl apie premijas kalbinome 
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ 
valdybos pirmininkę Audronę Savic-
kienę. Ji „Anykštai“ sakė, kad premijų 
mokėjimo laikinasis UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ direktorius Jonas 
Žukauskas su valdyba nederina. „Mes 
nustatome algą direktoriui, o direkto-
rius sprendžia, kokias algas mokėti ir 
kaip skatinti savo darbuotojus“ - sakė 
A.Savickienė, pažadėjusi išsiaiškinti, 
kam ir už kokius nuopelnus komuna-
liniame ūkyje mokėtos premijos.

2017 metų UAB „Anykščių ko-
munalinis ūkis“ veiklos balansas nėra 
pateiktas, tačiau, valdybos pirminin-
kės teigimu, jis bus neigiamas. Anks-
tesniais metais, UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ paprastai metus 
baigdavo su minimaliu pelnu. 

Kas įdarbintas komunaliniame 
ūkyje, direktorius ir toliau slėps

Priminsime, jog UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ internetiniame 
puslapyje aptikę, jog įmonėje eko-
nomiste dirba Daiva Valeikienė, su-
sidomėjome, kada ir kokiu pagrindu 
šis etatas įsteigtas („Valdiškoje įmo-
nėje - kaip savam kieme“, Vidmantas 
ŠMIGELSKAS „Anykšta“ 2018 03 
17). Į „Anykštos“ žurnalisto telefonu 
užduotus klausimus apie naujo etato 
įkūrimą, laikinasis UAB „Anykš-
čių komunalinis ūkis“ direktorius 
J.Žukauskas nesiteikė atsakyti, todėl 
jam įteikėme raštu parašytus klausi-
mus.

Atsakymus „Anykštai“ apie naujo 
etato įsteigimą l.e.p. direktorius rengė 

daugiau nei dvi paras, už tai į 6 klau-
simus pateikė 10 atsakymų.

L.e.p. direktorius rašte „Anykš-
tai“ nurodė, jog ekonomisto etatą 
jis įsteigė pats, priėmęs sprendimą 
vienasmeniškai. Iš kelių direktoriaus 
teiginių akivaizdu, jog nebuvo jokio 
konkurso šioms pareigoms užim-
ti – geriausią darbuotoją jis išsirinko 
pats vienas. „Konsultavausi su spe-
cialistais. Man padėjo ne senieji ben-
drovės darbuotojai. Atsirinkau pats, į 
darbą priėmiau taip pat pats“  - raštu 
„Anykštai“ atsakė l.e.p. „Anykščių 
komunalinis ūkis“ direktorius. Ta-
čiau, nors šiame punkte direktorius 
teigia, kad ekonomistą atsirinko pats, 
kitame punkte jau rašo, jog „atranką 
laimėjo – geriausi“. 

Ir šiame, ir žemiau esančiuose at-
sakymuose J.Žukauskas kalbėdamas 
apie naująją „Anykščių komunalinis 
ūkis“ ekonomistę D.Valeikienę, nau-
doja daugiskaitą. „Dirbantieji kate-
goriškai nesutinka, kad duomenys 
apie juos būtų viešinami, jų asmenys 
aptariami žiniasklaidoje. Darbuotojai 
priimti dirbti. Aš pritariu tokiam jų 
pasirinkimui, dėsiu visas pastangas 
darbuotojų privatumo ir jų asmeni-
nių duomenų apsaugai užtikrinti“. – 
„Anykštai“ parašė l.e.p. „Anykščių 
komunalinis ūkis“ direktorius. Gali-
ma spėti, kad taip J.Žukauskas sufor-
mulavo atsakymą į „Anykštos“ žur-
nalisto klausimą: „Kas ir kada tapo 
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ 
ekonomistu? Prašome nurodyti šio 
darbuotojo išsilavinimą, darbo patirtį 
ir paskutinę darbovietę?“

Valdyba įteisins sprendimą

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“  vienintelis akcininkas  - Anykš-
čių rajono savivaldybė. Aukščiausias 
įmonės valdymo organas - bendrovės 
valdyba. Valdyboje be jos pirminin-
kės A.Savickienės dar yra savivaldy-
bės administracijos „žaliasis patrulis“ 
Linas Šulskus bei buvęs adminis-
tracijos Centralizuoto vidaus audito 

skyriaus vedėjas, dabar pensininkas 
Edmundas Cimbalistas. Ekonomisto 
etatas UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ įsteigtas be bendrovės valdybos 
sprendimo. 

Teoriškai bendrovės valdyba gali 
netvirtinti naujo „Anykščių komu-
nalinio ūkio“ etatų sąrašo, į kurį bus 
įtrauktas ir ekonomisto etatas. Tačiau, 
A.Savickienė „Anykštai“ sakė, kad ji 
linkusi įteisinti UAB „Anykščių ko-
munalinis ūkis“ ekonomistą.

Priminsime, kad l.e.p. „Anykščių 
komunalinis ūkis“ direktorių užsto-
ja ir griežtasis rajono meras, libera-
lų remtas meras Kęstutis Tubis bei 
vicemeras konservatorius Sigutis 
Obelevičius  („Valdiškoje įmonėje - 
kaip savam kieme“, Vidmantas ŠMI-
GELSKAS „Anykšta“ 2018 03 17). 
Taigi, laikinasis direktorius ir toliau 
laisvas steigti nuostolingai dirban-
čioje įmonėje naujus etatus, pats sau 
vienas rengti atrankas ir „dėti visas 
pastangas darbuotojų privatumo ir 
jų asmeninių duomenų apsaugai už-
tikrinti“. 

Priminime, jog J.Žukauskas laiki-
nuoju UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktoriumi paskirtas pernai 
spalio mėnesį po to, kai iš darbo išėjo 
ilgametis įmonės vadovas Kazimieras 
Šapoka. Paskutinė J.Žukausko darbo-
vietė – UAB „Kauno švara“, kurioje 
jis buvo padalinio vadovas. Anksčiau 
jis yra buvęs Raseinių rajono meru, 
SPAB „Stumbras“ valdybos pirminin-
ku ir generaliniu direktoriumi, vykdo-
muoju direktoriumi, biokuro projekto 
direktoriumi. J.Žukauskas Vilniaus 
pedagoginiame institute buvo dabar-
tinio Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus Audroniaus 
Gališankos grupioku. Pagal viešai 
skelbiamus duomenis, J.Žukauskas 
yra buvęs Tėvynės sąjungos, o paskui 
Krikščionių konservatorių socialinės 
sąjungos narys.

Paneigdamas patvirtino faktus

Pirmadienį „Anykštos“ redakcija 

Anykščių komunalinis ūkis klimpsta į skolas
čauskienė yra Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos Investicijų ir 
projektų valdymo skyriaus vyriausio-
ji specialistė, šiame skyriuje dirbanti, 
berods, nuo 2010 metų (aš, savival-
dybės kontrolieriaus pareigose – nuo 
2013 metų lapkričio mėnesio). Ji nėra 
nei savivaldybės administracijos ar 
jos struktūrinio padalinio vadovė, nei 
savivaldybės biudžetinės ar viešosios 
įstaigos vadovė, todėl niekaip negali 
būti kontroliuojama Anykščių rajono 
savivaldybės Kontrolės ir audito tar-
nybos.

3. Analogiška situacija ir su mūsų 
tarnybos vyriausiąja specialiste Rūta 
Aštrauskiene. Jos vyras – Simas Aš-
trauskas dirba tame pačiame skyriu-
je, kaip ir mano žmona, vyriausiuoju 
specialistu, kaip anksčiau minėjau, 
tos pareigos nėra kontroliuojamos 
mūsų tarnybos. Kiek žinau, Rūtos 
Aštrauskienės uošvis yra miręs ir nie-
kada nedirbo Anykščių rajono savi-
valdybės administracijoje.

Prašau viešai paneigti tikrovės nea-
titinkančią informaciją, kuri buvo pa-
skleista jūsų laikraštyje“ - paneigime 
rašo kontrolierius A.J.Lakačauskas, 
tuo patvirtindamas šeštadienio 
„Anykštoje“ išdėstytus faktus apie 
Kontrolės ir audito darbuotojų gimi-
nystės ryšius.

Tačiau, turime atsiprašyti dėl 
apmaudžios klaidos - Anykščių sa-
vivaldybės administracijoje dirba ne 
R.Aštrauskienės uošvis ir vyras, o 
tėtis ir vyras.

„Kontroliuoja ne asmenis, 
o institucijas“

Telefonu „Anykštos“ paklaustas, 
kodėl parašė paneigimą, kuriuo iš es-
mės tik patvirtina „Anykštos“ išdės-
tytus faktus apie visų jo vadovauja-
mos tarnybos darbuotojų giminystės 
ryšius, kontrolierius A.J.Lakačauskas 
aiškino, kad jo „tarnyba kontroliuoja 
ne asmenis, o institucijas“.

Bet tai tik tai, ką aš žinau, o kiek 
dar nežinau? Todėl nemanau, 
kad partizanai visiškai pamiršti. 
O kad norisi, kad partizanai būtų 
pagerbti labiau – to norėti gali-
ma visada. Nesu istorikas, nesu 
susijęs su partizanų pagerbimų 
organizavimu, bet esu dalyvavęs 
keliuose renginių. Net mes regi-
oniniame parke turėjome žygį, 
kai važiavome pro Niūronis su 
žmonėmis ir pasakojome apie 
partizanus, rodėme jų buveines. 

Tie, kurie domisi, kuriems įdo-
mu, tikrai randa informaciją apie 
pagerbimus, renginius, o kurie ma-
žai domisi, kuriems mažiau rūpi, 
turbūt ir mažiau žino, gal todėl gal-
voja, kad dėmesio yra mažai. Nors, 
šioje situacijoje ar daug, ar mažai 
informacijos yra subjektyvus daly-
kas, bet tikrai nemanau, kad parti-
zanai visiškai užmiršti. 

-ANyKŠTA

gavo Anykščių savivaldybės kontro-
lieriaus Artūro Juozo Lakačausko raš-
tą. Savivaldybės kontrolierių papiktino 
šeštadienio „Anykštos“ publikacijoje 
apie „Anykščių komunalinį ūkį“ iš-
dėstyti teiginiai, kad savivaldybės 
Kontrolės ir audito tarnyboje dirba tik 
giminystės ryšiais su  kitais valdinin-
kais susiję darbuotojai. „J.Žukausko 
žmonai Virginijai Žukauskienei su-
rastas darbas Anykščių savivaldybės 
kontrolės ir audito tarnyboje. Beje, 
ši kontroliuojanti institucija pagal jos 
darbuotojų ryšius yra ypač originali 
– visi šios tarnybos darbuotojai susi-
ję giminystės ir svainystės ryšiais su 
kontroliuojamais darbuotojais. Kon-
trolieriaus Artūro Juozo Lakačausko 
žmona - savivaldybės administracijos 
darbuotoja, vyriausiosios specialistės 
Rūtos Aštrauskienės ir vyras, ir uoš-
vis dirba savivaldybės administracijo-
je. - rašėme šeštadienio „Anykštoje“ 
(„Valdiškoje įmonėje - kaip savam 
kieme“, Vidmantas ŠMIGELSKAS.)

„2018 m. kovo 17 d. „Anykštoje“ 
buvo paskelbtas straipsnis „Valdiškoje 
įmonėje – kaip savam kieme“. Šiame 
straipsnyje yra paskleista tikrovės ne-
atitinkanti informacija apie Anykščių 
rajono savivaldybės Kontrolės ir au-
dito tarnybą, jos darbuotojus ir mane 
– savivaldybės kontrolierių:

1. J. Žukausko žmonai, Anykščių 
rajono savivaldybės Kontrolės ir au-
dito tarnybos vyriausiajai specialistei, 
buvo nesurastas darbas, kaip teigiama 
straipsnyje, o į minėtas pareigas ji 
buvo priimta vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos valstybės tarnybos įsta-
tymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punk-
tu, 11 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 
atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 5 
d. konkurso į Anykščių rajono savi-
valdybės Kontrolės ir audito tarny-
bos vyriausiojo specialisto pareigas 
protokolą Nr. 2-DP-4, nuo 2016 m. 
balandžio 18 d. Tuo metu ji jau buvo 
J. Žukausko žmona, bet pastarasis dar 
nebuvo laikinuoju UAB „Anykščių 
komunalinio ūkio“ direktoriumi.

2. Mano žmona – Skaidrė Laka-
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AKIRATIS

Anykščių komunalinis ūkis klimpsta į skolas

Kitaip tariant, A.J.Lakačauskas ne-
tikrina, kaip dirba S.Lakačauskienė, 
tačiau gali tikrinti Investicijų ir 
projektų valdymo skyriaus veiklą, 
kur dirba S.Lakačauskienė. Bet ne-
tikrina... Kontrolierius sutiko, kad 
tų įstaigų ar struktūrinių padalinių, 
kuriuose dirba Kontrolės ir audito 
tarnybos darbuotojų antrosios pu-
sės, darbuotojai audituoti negali dėl 
profesinės etikos: „Komunaliniame 
ūkyje V.Žukauskienė dėl profesinės 
etikos audito negali atlikti“ , - kalbėjo 
A. J. Lakačiauskas, - nes Kontrolės ir 
audito tarnybos darbuotoja Virginija 
Žukauskienė vyras vadovauja komu-
nalininkams.” 

Tačiau V.Žukauskienė turi išskirti-
nę privilegiją - ji vienintelė iš Kontro-
lės ir audito tarnybos gali atlikti savi-

valdybės administracijos Investicijų 
ir projektų valdymo skyriaus veiklos 
auditą, mat šiame skyriuje dirba kitų 
dviejų Kontrolės ir audito tarnybos 
darbuotojų antrosios pusės. 

Turbūt sunku tikėti, kad vadovo 
ir bendradarbės sutuoktinių skyriaus 
veikloje įmanoma aptikti rimtesnių 
pažeidimų. 

 
Į savivaldybių nepotizmą 
dėmesį atkreipė Prezidentė

Apie tai, kad Lietuvos savival-
dybėse patogiausia įsidarbinti esant 
kieno nors įtakingo gimine, bičiuliu 
ar bendrapartiečiu dėmesį atkreipė ir 
Lietuvos Respublikos Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė. 

„Pasak Prezidentės, viešojo sek-
toriaus reforma negali būti dalinė, ji 

turi užtikrinti skaidrumą visame sek-
toriuje ir stabdyti jame korupciją ir 
nepotizmą, kurie didina neteisingumo 
jausmą ir emigraciją.

Šiame sektoriuje priimant darbuo-
tojus į pareigas pirmenybė neretai 
teikiama pažintims, giminystės ry-
šiams arba partinei priklausomybei. 
Tai problema, kurią įžvelgia ne tik 
specialistai, teisininkai, bet ir didelė 
visuomenės dalis.

Šalies vadovė yra gavusi ne vieną 

laišką, kuriame rašoma apie valsty-
bės ar savivaldybių įmones ir jose 
įdarbintus vadovų giminaičius bei 
partiečius.

Net 45 proc. viešojo sektoriaus tar-
nautojų teigia susidūrę su situacija, 
kai politikai protegavo savo partijų 
narius, kad šie eitų pareigas.

Naujausiais „Transparency Inter-
national“ Lietuvos skyriaus tyrimais, 
4 iš 10 vadovų valstybės ir savivaldy-
bių valdomose įmonėse yra susiję su 

partijomis, o kai kuriose savivaldybė-
se daugiau nei trečdalis administra-
cijos darbuotojų priklauso tai pačiai 
partijai.

Pastebima, kad viešojo sektoriaus 
darbuotojų kaita dažnai priklauso nuo 
politinių ciklų. Lyginant pastarųjų de-
šimties metų valstybės ir savivaldybių 
valdomų įmonių vadovų kaitą matyti, 
kad kai kurių įmonių vadovai keičiasi 
po kiekvienų rinkimų“- rašoma BNS 
pranešime spaudai.

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. 

A.L: „Taip, neabejotinai pajotom, 
kaip įdarbino politikos nevykėlį į 
šiukšlių stebėtojo postą. Dabar nieko 
nežinau kas darosi su pėsčiųjų taku, o 
jau pavasaris, potvynis, hmm... Ar ne-
reiktų susirūpinti. Nors iš kitos pusės, 
džiugu kaip žmogus rado jo intelektui 
tinkančias pareigas.“

Gėda: „O kaip atsirado šiukšlių 
specialisto vieta arba teisininko - Van-
denyse. Sunku suprasti, kai vykstant 
reformoms mažinami etatai, o pas 
mus jie didinami, užkraunant mokes-
čių naštą žmonėms. Gal komunali-
niame ar kitose savivaldybės įmonėse 
dar nėra kompiuterių, žmonės dirba 
su skaitytuvais, važinėja moskvi-
čiais...”

Diagnozė: „Asmenys patekę į biu-
džetinės įstaigos ar įmonės tarnybą 
arba į valdžios sudėtį -Tarybą ar seimą 
susergą neįgalumo liga dažniausiai 
nepagydomai. Tokiems asmenims 
pasibaigus kadencijai ar terminuotai 

darbo sutarčiai sukuriamos rentos iš-
laikymui tam tikrose biudžeto finan-
suojamose įstaigose. Visi tokie „spe-
cialistai“ kažkaip nebemoka dirbti 
savarankiškai arba privataus verslo 
sektoriuje. Tampa kokiais tai „šiukš-
lių“ administratoriais, senelių namų 
prižiūrėtojų administratoriais ar pan.”

Rinkėjas: „Žinau, kad garažų 
paskirties objektai atleisti nuo kinta-
mosios dedamosios mokėjimo, bet 
turėčiau mokėti pastoviąją dalį (kv. 
m/metus 0,03 eur ) Nei aš, nei mano 
garažo kaminai negavo jokio ragini-
mo mokėti. Mano garažas arti 30 kv. 
m. Apie 0,9 eur iš manęs KIK nepaė-
mė, nepaėmė ir iš kaimynų. Per tokį 
negabų ir kvailą mero pajaco kursio-
ką rajonas negavo apie 500 Eur per 
metus. Ir tai tik iš vien Kalnų gatvės 
garažų.”

Saulius Lapackas: „Aš asmeniš-
kai pokyčių nematau ir vargiai pama-
tysiu, na nebent konteinerius tiesiau 

Nebent šiukšlių konteineriai tiesiau sustatyti...
Praėjusių metų spalį UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ pra-

dėjo vadovauti naujas laikinasis vadovas - pagal išsilavinimą fizi-
kos ir darbų mokytojas Jonas Žukauskas. Komunaliniame ūkyje 
taip pat jau kurį laiką  darbuojasi komunalinių atliekų tvarkymo 
organizatoriaus pareigas einantis Anykščių rajono Tarybos na-
rys Alfrydas Savickas. Bendrovėje pradėjo dirbti ir ekonomistė. 
Pokyčių UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ administracijoje 
gana daug. 

Ar tų pokyčių pastebėjote ir komunalininkų veikloje? Gal da-
bar geriau tvarkomos komunalinės atliekos, daugiau tvarkos 
miesto turguje, geriau administruojami daugiabučiai?

sustatė. Kokie žmonės gali atnešti 
gerus pokyčius: atviri naujovėms, są-
žiningi, kultūringi, išsilavinę, demo-
kratiški, plačiai mąstantys, turintys 
viziją... Kaip sakoma, Provincija yra 
provincija. Norite pasikeitimų, pradė-
kite nuo savęs. Vienykimės.”

M.Fergiziene: „Vilniuje 3 tūks-
tančiai daugiabučių. Visi turi admi-
nistratorius. Įstatymas įpareigojo 
administratorius 3 kartus metuose 
daugiabučiuose iškelti vėliavas. Tas 
pats įstatymas draudžia už tai iš gy-
ventojų imti pinigus. Anykščių dau-
giabučių administratorius Anykščių 
komunalinis ūkis iš vėliavų pakėlimo 
padarė pelninga verslą. Už vėliavos 
iškėlimą ima mokestį. Įmonė turi ju-
risto etatą. Galima įtarti, kad priimtas 
darbuotojas, kuris nežino įstatymų 

arba žino, bet norėdamas išsilaikyti 
tame etate, turi paklusti tiems, kurie 
organizuoja vogimo akcijas. Už vėlia-
vų iškėlimą pinigai turi grįžti į namo 
sąskaitą. Visuomenė turi žinoti, koks 
sukčiavimu užsiimančių darbuotojų 
likimas.”

Juozas: „Namo išlaikymo bendro-
jo naudojimo administravimo išlai-
dos visų išlaidų struktūroje yra nere-
aliai didelės. Mūsų namui jos siekia 
16 proc. (577,96 nuo 3554,45). Jei ta 
išlaidų dalis yra tapati bendrai įmonės 
išlaidoms toms reikmėms daliai, tas 
ūkio subjektas turėtų būti nepavydė-

tinoj finansinėj situacijoj ir turėtų ne-
delsiant optimizuotis, kad sumažinti 
valdymo kaštus. O jeigu ši eilutė išdi-
dinta tik gyventojams, tuomet galima 
manyti, jog elgiamasi nesąžiningai. 
Normalu, jei tas skaičius būtų 3-5 
proc. Sodroje jis nesiekia dviejų. Tad 
reikia peržiūrėti administracinius re-
sursus ir juos mažinti. Antra, gavom 
raštą su komunalinio ūkio rekvizitais, 
tačiau be datos, numerio, be vadovo 
parašo - tai kas parašyta, vargu, ar ga-
lima tikėti.“

Pasiūlymas: „Sprendimas. Ka-
dangi sprendimas įdarbinti asmenį 
pažeidžiant nustatytą tvarką sąlygo-
jo materialinius nuostolius, padarytą 
žalą reikia išieškoti iš sprendimą priė-
musio asmens.

Manau, kad principingas rajono 
meras kreipsis į teismą ir iš ieškos pa-
darytą žalą.”

?: „K. Tubis pabrėžė, kad rajone 
siekiama dirbti skaidriai, taupiai ir 
atsakingai. Ar tai reiškia, kad l.e.p. di-
rektoriaus kadencija pasibaigė ?”

Politologas: „D.Vaigino išvažiavi-
mas neparašius raštu apie kelionės už 
rajono ribų tikslą, buvo smerkiamas ir 
grasinama nuobaudomis. Šis pažeidi-
mas turėtų baigtis atleidimu. Arba Tu-
bis nėra visiems vienodai teisingas. O 
tai jau priežastis impičmentui. Nes 
priesaikos sulaužymas yra sunkus 
nusikaltimas.”

-ANyKŠTA

UAB „Anykš-
čių komunalinis 
ūkis“ laikinasis 
direktorius į še-
šis „Anykštos“ 
žurnalisto klau-
simus pateikė 
dešimt atsaky-
mų. 
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(Atkelta iš 1 p.)

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

tautos balsas

V. Šližys gimė 1963 – iųjų rug-
pjūtyje mokytojo šeimoje, buvo 
jauniausias tarp dviejų seserų ir 
brolio. Tačiau ir mokytojo sūnui 
yra tekę paragauti piemens duo-
nos. „Laikėme karvę, kartais dvi, 
tai man irgi yra tekę galvijus pa-
ganyti“ – šypsodamasis prisimi-
nė V. Šližys, pastebėjęs, kad jo 
senelis buvęs ūkininkas, tačiau 
tada nė keisčiausiame sapne ne-
sapnavęs, kad po 50 metų tuose 
pačiuose laukuose ganysis keli 
šimtai jo įsteigto ūkio galvijų. 

Vaikystės metais kaimas dar 
buvęs gyvybingas, buvo 17 so-
dybų, kurių dabar nuolat gyve-
namos vos dvi belikę. Kaime 
augo daug vaikų, buvo jaunimo. 
Kaip prisimena V. Šližys, vaikai 
nenuobodžiaudavo, prasimany-
davo visokiausių pramogų, už 
kurias kartais nuo tėvų ir kliū-
davę. „Kaime gyveno daug žmo-
nių, šeimose augo daug vaikų, 
- prisimena jis. - Ant kalno buvo 
kolūkio mechaninės dirbtuvės, 
kalvė. Mes, vaikai, iš jų kiemo 
išsistūmėme arklines roges ir pa-
sileidome jomis nuo stataus kal-

no. Buvo smagu. Tačiau užtempti 
jas į kalną buvo ne mūsų jėgoms. 
Miškas, laukai dažniausiai buvo 
mūsų žaidimų ir pramogų are-
na. Žaidimų buvo ir pavojingų. 
Nors po karo buvo praėję keli 
dešimtmečiai, rasdavom šalmų, 
dėžių su šoviniais. Sprogdinda-
vom laužuose. Kita vertus, kai-
mo vaikams, ypač paaugusiems, 
tėvai rasdavo darbo ir tokio, kad 
po dienos rūpėdavo kaip lovą 
greičiau pasiekti“. Kita vertus, 
A. Šližio tėtis buvo mokytojas, 
o mokytojo sūnus negalėjo savo 
elgesiu  daryti gėdos savo tėvui, 
nes Mokytojas kaime buvo, kaip 
sakoma, iš didžiosios raidės. 
„Šviesios atminties tėvo autori-
tetas man padėjo Bliuvonyse ir 
aplinkiniuose kaimeliuose tvar-
kytis žemės reikalus. Užtekdavo 
pašnekovui pasitikslinti, kad aš 
mokytojo Prano Šližio sūnus ir 
pašnekovui tai būdavo pasitikė-
jimo ženklas, kalba megzdavosi 
kaip tarp senų pažįstamų“.  

Baigęs Kurklių ir Anykščių 
mokyklas vaikinas Vilniaus poli-
technikume įgijo autotransporto 
eksploatavimo ir remonto mecha-

niko specialybę, kuri, be abejonės, 
pravertė įkuriant ir vadovaujant 
Anykščiuose sėkmingai dirban-
čiai įmonei „Anykščių ratas“. 

Iki 1988 – ųjų V. Šližys darba-
vosi Anykščių melioracijos staty-
bos montavimo valdyboje, o po 
to vienas pirmųjų tarp anykštėnų 
pasuko į privatų verslą, užsiėmė 
vietinių krovinių pervežimu, 2000 
– aisiais įkūrė uždarąją akcinę 
bendrovę „Anykščių ratas“, užsi-
imančią tarptautinių krovinių per-
vežimu, logistika ir kita veikla. 14 
metų buvo šios įmonės generaliniu 
direktoriumi, kol įmonės vairą 
perdavė savo sūnui transporto in-
žinieriui Eimantui, o pats nėrė į iš 
pirmo žvilgsnio tolimą nuo trans-
porto veiklos sritį – mėsinių galvi-
jų auginimą. Nors, kita vertus, V. 
Šližys visą laiką sukosi tarp verslo 
žmonių, ne tik pats kūrė verslus, 
bet ir skatino tai daryti kitus. Bū-
tent jis buvo vienas iš Anykščių ra-
jono verslo tarybos steigėjų, buvo 
tarybos nariu, tarybos pirmininko 
pavaduotoju, buvo ir yra Anykš-
čių vadovų klubo bei Rotary klubo 
narys. Kaip sakoma, viskam savas 
laikas, o to laiko verslininkas ne-

Vaikystės pievose prezidentas gano aubrakus

prasnausdavo... Paklaustas, kur ir 
kada išmoko verslumo, V. Šližys 
susimąsto. „Sunku pasakyti, - nu-
tęsia, - atkūrus nepriklausomybę 
atsivėrė galimybės kurti verslą, ne-
užsnūsti ant pasiektų rezultatų...“. 

2014 – ųjų žiemos ir pavasario 
sandūroje Kurklių link važiuojan-
tys žmonės išvydę ant baltutėlio 
sniego besiganančius galvijus kai 
kurie net pakraupdavo, piktinda-
vosi ir net bandė jų šeimininką bei 
taip pat iš Bliuvonių kaimo kilusį 
vieną šios idėjos autorių Edmundą 
Laurinavičių  kaltinti galvijų kan-
kinimu. Kas gi galėjo žinoti, kad 
200 aubrakų ir šorbrakų veislės 
galvijams net ir keturiasdešimties 
laipsnių šaltis nebaisus, kad nors 
ganyklose pastatytos dengtos pa-
vėsinės, net gimdyti karvės eina 
toliau nuo bandos, į snieguotus 
laukus. Savaime suprantama, nuo 
kelio juk nesimatė, kad galvijai 
sočiai turi pašaro, kad gali atsi-
gerti iš gręžinio atvesto pašildyto 

vandens, palaižyti druskos. Tie 
galvijai juk buvo didelis turtas, į 
kurį verslininkas investavo apie 2 
milijonus litų, tad ar galėjo elgtis 
su tokiu turtu netinkamai? 

Tokia buvo bendrovės „Vaja 
Farm“ pradžia, ir garsas apie ją 
netruko plačiai pasklisti. 2016 
metais jos įkūrėjas pelnė Anykš-
čių krašto „Verslo žiburių“ ap-
dovanojimą nominacijoje „Už 
Anykščių verslo garsinimą“, o 
tų pačių metų rugsėjo 29 – 30 
dienomis Bliuvonių kaime vyko 
pirmoji šalyje  specializuota mė-
sinių galvijų paroda ir tarptautinė 
konferencija. Renginys užėmė 
daugiau kaip 5 hektarų teritori-
ją, joje smagiai laiką leido ne tik 
galvijų augintojai, atvykę moks-
lininkai, tačiau ir Anykščių rajo-
no gyventojai. 

Dabar Bliuvonių ir aplinkinių 
kaimelių pievose ir laukuose gy-
vena apie 500 mėsinių galvijų, 
kurių didžioji dalis – grynaveis-
liai, „Vaja Farm“ naudojasi 700 
hektarų savos ir nuomotos žemės, 
ūkyje dirba 4 žmonės. 

Ūkio įkūrėjas ir vienas iš savi-
ninkų V. Šližys pernai išrinktas 
Mėsinių galvijų augintojų ir ge-
rintojų asociacijos prezidentu. Ji 
vienija per pusę tūkstančio Lietu-
vos mėsinių galvijų augintojų. 

Verslas verslu, tačiau prieš 32 
metus šeimą su išrinktąja Vida 
sukūręs V. Šližys buvo ir tebėra 
puikus tėtis trims savo vaikams, 
kurių Eimantas jau vadovauja 
įmonei, o ir kiti du iš Lietuvos 
bėgti nežada.  

Nuo vaikystės technika besido-
mintis verslininkas turi ir dar vie-
ną vyrišką silpnybę – žvejybą. Jis 
gaudė barakudas vandenyne, o iš 
Nevėžos ežero yra ištraukęs 13,5 
kilogramo lydeką. 

Šaltą dieną aubrakai ganėsi ant sniego, pavėsinės buvo tuščios. 
Autoriaus nuotr.  

V. Šližys vos ne kasdien pravažiuoja pro savo gimtąją sodybą, kuri priklauso ne jam, tačiau gal kada 
nors pavyks ją atpirkti.

Lietuviško šalčio nebijo ir mažiausieji. 

Pernai gruodį išrinkti Anykš-
čių miesto seniūnaičiai. Labai 
keista, tačiau nieko negirdėti 
apie jų veiklą. Kodėl, kaip buvo 
kalbama prieš seniūnaičių rinki-
mus, gyventojai nėra kviečiami 
į susirinkimus, kad būtų aptartos 
seniūnaitijų problemos? Juk ra-

jono valdžia žadėjo ir nemoka-
mai patalpas parūpinti tokiems 
susirinkimams.

Siūlyčiau kiekvienam miesto 
seniūnaičiui susikurti paskyrą 
socialiniuose tinkluose, pavie-
šinti savo kontaktus. Tada ne-
reikės kalbėti, kad gyventojai 

yra neaktyvūs ir jiems nerūpi 
Anykščių miesto problemos.Nes 
dabar nežinia, kaip su tais seniū-
naičiais susisiekti?

Seniūnaitijų įsteigimu labai 
rūpinosi savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
tojas Ramūnas Blazarėnas, bet 

po jų rinkimų šį reikalą kažkaip 
primiršo. Nesinorėtų, kad tie 
miesto seniūnaičiai būtų tik tam, 
kad taip liepė aukštesnė šalies 
valdžia...

Ramybės mikrorajono
 gyventoja

Miesto seniūnaičiams trūksta aktyvumo
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specialistas pataria

horoskopas
AVINAS. Pasiteisins pastangos 

užsidirbti, pagerinti verslo reikalus 
ar įsigyti norimą daiktą. O galbūt 
jūs nustebinsite patinkantį žmogų 
paskirdami jam pasimatymą, įteik-
dami dovanėlę ar kt. 

JAUTIS. Žavių patyrimų laikas. 
Jus valdys emocijos, tačiau jos bus 
šviesios. Jeigu sirgote ar sergate, 
savijauta turėtų pagerėti. Ateitis 
ims atrodyti labiau viliojanti.

DVYNIAI. Geras metas sociali-
nei, meninei, medicininei veiklai, 
dvasinėms praktikoms. Pamėgin-
kite parašyti žinutę ar paskirti mei-
lės pasimatymą asmeniui, kurio 
slapčia ilgitės.

VĖŽYS. Galite patekti į visuo-
meninių įvykių sūkurį, pasižymėti 
kolektyve. Kai kas gali pasiūlyti 
susitaikymą, draugystę, o gal net 
kelionę, pramogą. Turbūt susitik-
site su senais draugais ar pažįsta-
mais.

LIŪTAS. Geras laikas ryšiams 
megzti bei kelionėms, viešnagėms. 
Galima pradėti naujus darbus, de-
monstruoti išmintį ir profesiona-
lumą. Tik būkite diplomatiški ir 

kantrūs su tais, kurie turi daugiau 
valdžios bei įtakos negu jūs. 

MERGELĖ. Gerai seksis inte-
lektinis darbas bei susijęs su skai-
čiavimais, projektais ir pan. Galite 
gauti svarbių žinių iš užsienio. 
Žmogus, kurio pasiilgote ar norite 
sužavėti, sureaguos į jūsų žinutes.

SVARSTYKLĖS. Palanku tvar-
kyti finansinius reikalus, aiškintis 
draudimo, investicijų klausimus. 
Erotinis interesas neleis pamiršti 
ir meilės pagundų. Norėsis nuoty-
kių, būsite nusiteikę išlaidauti. 

SKORPIONAS. Pasiūlymai 
bus pagrįsti gerais ketinimais ir 
nuoširdžiais jausmais. Vertindami 
savo jausmus, psichologinį saugu-
mą, nepamirškite, kad ir kitiems 
tai svarbu. Būkite korektiški.

ŠAULYS. Jūsų valioje gera lin-
kme pakreipti santykius šeimoje 
ir darbe, išspręsti neaiškumus su 
mylimu žmogumi. Subtiliai, taktiš-
kai reikalaukite, kad jus išklausytų 
arba atsakytų į rūpimus klausimus. 

OŽIARAGIS. Šeima, vaikai 
galės džiaugtis didesniu jūsų dė-
mesiu ir šmaikštumu. Demons-
truosite talentus arba juos puo-
selėsite kituose, skatinsite vaikų 

užjaučia

Aldonai CESEVIČIENEI
Praeina žiemos.
Nubunda pavasariai.
Bet jokie metų laikai ne-

pažadins amžinai užmigusios 
motinos. Nuoširdžiai užjau-
čiame ir liūdime kartu.

A. Bartkevičienė, E. Re-
pečkienė, D. Skardžiuvienė, 
O. Šližienė, A. Vilkončienė

Leonas ALESIONKA

Nieko naujo šiame pasaulyje ne-
vyksta. Viskas kartojasi kaip DNR 
formulėje, tik vienu laiko spiralės 
posūkiu aukščiau. Kadaise, vi-
duramžių ir renesanso alchemikų 
laikais, tobuliausi nuodytojai ir ge-
riausi nuodai buvo Italijoje. Nuo-
dus ir jų taikymo būdus sukūrė ir 
ištobulino Mediči giminė, Sforzos, 
net popiežiai juos naudojo ir nuo 
jų saugojosi. Marija Mediči, anot 
A.Diuma, per klaidą nužudė net 
savo sūnų, Prancūzijos karalių, 
kai jam pateko medžioklinė knyga 
nuodais suteptais puslapiais. Ne-
paprastai išsilavinusi, ambicinga, 
karšto būdo Lenkijos karalienė ir 
Didžioji Lietuvos kunigaikštienė 
Bona Sforza savo protu sugebėjo 
įdiegti daug valstybinių pertvar-
kų, tačiau pralaimėjo didžiąją savo 
gyvenimo kovą – dėl sūnaus Žy-
gimanto Augusto širdies. Todėl ji 
taip nekentė Barboros Radvilaitės, 
kad ėmusi ją ir nunuodijusi.Vėliau 
tą nuodytojų vietą užima Didžioji 
Britanija. Istorikai sako, kad rusų 
carą Ivaną Rūstųjį ir jo sūnų britai 
per gydytoją tol nuodiję gyvsida-
briu, kol tie iš lėto, pasikankinę ir 
silpdami,  per metus – kitus ėmę 
ir numirę. Ir nors šiandieniniai 
Didžiosios Britanijos karaliai ne-
bekapoja galvų savo žmonoms, 
nebeuždaro jų į Tauerį, o Jos dide-
nybė Elžbieta II tikrai niekam ne-
pila nuodų į taurę, britų karalystė, 
nuodijimo požiūriu, yra ko gero 
pati nesaugiausia valstybė plane-
toje.

Viename TSRS laikų filme apie 
karą fašistų žodžiais parsidavėliui 
kolaborantui buvę pasakyta: „Išda-
vikais visada naudojamasi, tačiau 
jie niekada negerbiami!“ Ach kaip 
tai tinka Didžiajai Britanijai. Rei-
kia įrodymo? Prašau: Šeštadienį, 

Karalienės Margo laikai 
sugrįžta.

2007, dienraštis „The Daily Mail“, 
pranešė kad „Nužudytas buvęs 
Rusijos agentas Aleksandras Li-
tvinenka dirbo Didžiosios Brita-
nijos slaptojoje tarnyboje MI6“. 
Taip teigia (2007-06-01) ir buvęs 
KGB agentas Andrejus Lugovo-
jus, britų kaltinamas Aleksandro 
Litvinenkos nužudymu. Jis sako ir 
pats buvęs anglų verbuojamas in-
formacijai prieš Rusijos prezidentą 
rinkti. Litvinenka užsiverbavęs, o 
jis ne. Tą Litvinenką neva nužu-
dę rusai radioaktyviuoju Poloniu. 
Britai savo šnipo, Rusijos išdaviko 
neišsaugojo. Gal net nesaugojo? 
„Pomatrosili i brosili“-  pasakytų 
rusai. Atsibodo šnipelis britams, 
kam jį besaugoti?

Na, triukšmą vakarai sukėlė di-
delį. Propagandinį, antirusišką. Ir 
nutilo. Na ir kas nuo to pasikei-
tė? Britai nustojo rusus verbuoti? 
Ne.Verbuoja. Gal britai kaip nors 
ypatingai juos saugo? Irgi ne! 
Norite įrodymų? Prašau: Sergie-
jus Viktorovičius Skripalis, gimęs 
Kijeve, buvęs TSRS ir Rusijos 
žvalgybininkas, GRU darbuoto-
jas, pulkininkas. Rusijoje jis 2006 
metais pakliūna ir nuteisiamas už 
valstybės išdavimą, nes šnipinė-
jo Didžiosios Britanijos naudai. 
Iš jo atimtas karinis laipsnis. Nuo 
2010 metų jam suteikiama malo-
nė ir jis apkeičiamas kaip šnipas į 
pakliuvusį rusams JAV šnipą. Gy-
vena D.Britanijoje, jam suteikiama 
D.Britanijos pilietybė. Keista, bet 
Rusijos pilietybę jis... irgi išsaugo. 
Gyvenk ir žvenk! Ir staiga, 2018 
kovo 4 dieną ponas Skripalis su du-
kra, Rusijos piliete randamas Sols-
berio mieste ant suolelio  apnuody-
tas. Britai (Theresa May) sako, kad 
nervus paralyžiuojančiomis dujo-
mis „Naujokėlis“ (Novičiok). Bri-
tų vyriausybė įrodymų nepateikia, 
bet paskelbia, kad „didele dalimi 
tikėtina“, kad tą jų šnipą Skripalį 
apnuodijo rusai. Gal ir taip, tačiau 
yra kai kurių „bet“: JAV gyvena 
buvęs TSRS chemikas, kuris tą ka-
rinę medžiagą  „Naujokėlį“ kūrė. 
Tai Vil Mirzajanov, buvęs tarybinis 

karinis chemikas, po TSRS griūties 
likęs be darbo ir išvykęs į JAV. Jis 
Britanijos žiniasklaidai davė inter-
viu ir pasakė, kad buvęs GRU pul-
kininkas Skripalis ir jo duktė, jei jie 
tikrai apnuodyti nervus paralyžiuo-
jančiu „Naujokėliu“, tikriausiai 
mirs, o jei ir išgyvens, tai liks inva-
lidais. „Pasveikimas neįmanomas“ 
– pažymėjo V.Mirzojanas ir pabrė-
žė, kad nuodo formulė įslaptinta, jį 
pagaminti galinti tik Rusija. „The 
Telegraf“ duotame interviu che-
mikas pažymėjo, kad „Naujokėlis“ 
yra 10 kartų stipresnis už bet kokią 
kitą žinomą nervus paralyžiuojan-
čią medžiagą. „Tik Rusija galėjo 
pagaminti... Jie gali nusiųsti tai kur 
panorėję, kad ir diplomatiniu paš-
tu“ – spėjo V.Mirzojanas. Taip tai 
taip, tik čia yra dar vienas „bet“: jei 
tik rusai gali tą „Naujokėlį“ paga-
minti, darytina išvada, kad tik jie 
gali žinoti užslaptintąją formulę, o 
tai reiškia, kad tik jie gali nustatyti, 
kokia medžiaga apnuodytas šni-
pas-išdavikas Skripalis ir jo duktė! 
Niekas kitas pasaulyje! O britai tei-
gia (ta pati Theresa May), kad jie tą 
„Naujokėlį“ ėmė ir nustatė. Kaip? 
Iš kur gavote formulę? Ir iš kur pas 
jus gamybos technologija? Jei visa 
tai britai turi, tai jie ne tik gali patys 
dujas pagaminti, bet ir panaudoti, 
ar ne? Juo labiau, kad tie Skripaliai 
rasti apnuodyti visai netoli slapto 
britų karinės chemijos centro šalia 
Solsberio. Ar galėjo būtent britai 
apnuodyti jiems parsidavusį šnipą, 
GRU pulkininką, net jo dukrą, kad 
paskui apkaltintų rusus? Manau 
galėjo, o kodėl gi ne? Pamenate: 
„Išdavikais naudojamasi, bet jie 
niekada negerbiami”? Ir nieko čia 
naujo pasaulyje nėra. Jūs pamenate, 
kaip Hitlerio SS atvežė  kriminali-
nius nusikaltėlius prie Lenkijos sie-
nos, perrengė juos lenkų karių uni-
forma, sušaudė, išmėtė perrengtus 
lavonus, nufotografavo, paskelbė, 
kad lenkai užpuolė Reichą ir puolė 
Lenkiją, taip pradėdami karą. 

Bet grįžkime prie to, nuo ko pra-
dėjome. Nuo nuodijimo. Jei teisi 
būtų premjerė Theresa May, kad 

tai padarė rusai, net ir prezidento 
V.Putino nurodymu, aš nenusteb-
čiau. Ir pasakyčiau, kad tėvynės 
išdavikui taip ir reikia. Bausmė 
tokius litvinenkas ir skripalius turi 
pasiekti neišvengiamai bet kur. To-
kia mano nuomonė. 

Tačiau yra ir kita šitos nuomo-
nės dalis. Jei būčiau aukštas Ru-
sijos arba kad ir Lietuvos slaptų 
tarnybų ar karinės žvalgybos pa-
reigūnas (pulkininkas), niekada 
nepasitikėčiau Didžiąja Britanija, 
niekada neužsiverbuočiau ir ne-
tarnaučiau nei jos Mi6, nei kito-
kiose slaptosiose britų tarnybose! 
Kodėl? Ogi todėl, kad nesijaus-
čiau saugus! Gal ir gerai mokėtų, 
bet… „pamatrosins ir pames”. 
Kaip dėvėtą prezervatyvą. Kam 
tu bereikalingas, išdavike? Patys 
ko gero, kaip nebereikalingą, dar 
ir sunaikintų. O jau triukšmo po 
to kiek sukeltų! Kaip toje Cicino 
dainoje… „Neliesk mano šnipo, 
neliesk!”- duetu trauktų premjerė 
Theresa May su užsienio reikalų 
ministru  Boris  Johnson. Skam-
bėtų gal ir neblogai, bet, vargu, 
ar kam neįdomiai eximperijai, 
niekaip neišsibreksitinančiai iš 
ES Didžiajai Britanijai tai padėtų 
tapti „vakarų bamba“. Nes kiek 
tu žiniasklaidoje berodytumei ir 
berašytumei apie tai, kad trečio 
vaikelio besilaukiančios princo 
žmonos pilvas yra didesnis, negu 
pirmaisiais kartais, niekam čia 
nėra labai įdomu. O ir lozungas 
„rusai puola britus“, kaip ir buvęs 
„rusai puola Lietuvą“ jau senai 
nuvalkiotas ir nebeįdomus. Labai 
jaučiasi naujo politinio melo for-
mų stoka. Net propaganda, ir ta 
blanki. O dėmesio taip norisi...

Taigi akivaizdu, kad  nebe rene-
sanso laikų Italija, su jos Medičiais 
ir Sforsomis, yra ta nesaugi šalis, iš 
kurios nuodijimas ir nuodai plinta 
po pasaulį. Šiandieną nesaugiausia 
valstybe aukšto rango šnipams, išda-
vusiems savas tėvynes ir parsidavu-
siems kitiems, ko gero yra Didžioji 
Britanija. Kažin, ar taip manydamas, 
esu labai jau čia aš neteisus?  

Mirus Bronei Kairytei 
Raupelienei, Vasario 16-osios 
Nepriklausomybės akto si-
gnataro prof. Stepono Kairio 
dukterėčiai, reiškiame nuošir-
džią užuojautą dukrai p. Biru-
tei ŽUKAUSKIENEI, visiems 
artimiesiems bei giminėms.

Vasario 16-osios klubo na-
riai ir LNM Signatarų namų 
darbuotojai

Distiliuoto 
vandens mes 
negeriame

Vasario 6 d. „Anykštos“ 
laikraščio rubrikoje „spe-
cialistas pataria“ buvo 
spausdintas UAB „Anykš-
čių vandenys“ direktoriaus 
komentaras apie anykštėnų 
geriamo vandens kokybę. 
Tuomet direktorius sakė, 
kad gyvenamuosius butus ir 
namus pasiekiantis vanduo 
yra švarus ir tinkamas ger-
ti ne tik suaugusiems, bet ir 
kūdikiams.

Po kelių dienų į „Anykš-
tą“ paskambino susirūpinęs 
J. Basanavičiaus gatvės gy-
ventojas teigdamas priešin-
gai – vandens kokybė yra 
labai prasta, jis kalkėtas, o 
įrengtus filtrus reikia keisti 
labai dažnai.

- Į butus ir privačius namus 
atitekantis vanduo yra nugele-
žintas ir tikrai tinka tiek maisto 
ruošimui, tiek gerti. O kalkės- 
tai magnis, kalcis yra mikroe-
lementai, kurie vandenyje turi 
būti, bet nei skonio savybių, 
nei dar kokios žalos jie nedaro. 
Pašalinus ir tai – vanduo taps 
distiliuotu. Bet ar mes geriam 
distiliuotą vandenį?

Aš manau, kad žmonėms pa-
pildomų filtrų įsirengti tikrai 
nereikia, tai tik pinigų išme-
timas į balą. Žinau atvejų, kai 
filtrais prekiaujantys asmenys 
eina į žmonių namus, ir „sub-
tiliai“ siūlo „pagerinti vandens 
kokybę“.

Mes savo tiekiamą vandenį 
vežame tirti į Vilniuje esančias 
laboratorijas, mus kontroliuoja 
Maisto ir veterinarijos tarnyba, 
tad net ir norėdami, nieko nega-
lėtumėm nuslėpti (šyspsosi).

O kalkės, kurios dažnai su-
sidaro arbatinio viduje, tikrai 
yra nekenksmingos – tai būtent 
ir yra tas pats kalcis, magnis ir 
pan. Aišku, karts nuo kartu su 
kokia rūgštele reikia tas kalkes 
pašalinti, bet įtakos vandeniui 
jos neturi. Žmonės pristato vi-
sokiausių filtrų, kurie neatlieka 
„pardavėjų“ „siūlytų stebuklų“, 
o kaltė, žinoma, tada tenka 
mums.

Todėl dar kartą noriu visus 
anykštėnus patikinti, kad jie 
geria saugų, patikrintą vandenį. 
Jis tinka ne tik suaugusiųjų troš-
kuliui malšinti, bet tokį vandenį 
drąsiai gali gerti ir vaikai.  

-ANyKŠTA

saviraišką ir pan. 
VANDENIS. Nors šis laikas 

jums bus emociškai nelengvas, 
teks imtis neįdomių darbų, kuriems 
stigs ir noro, ir jėgų, bet vis dėlto 
nusimato džiuginančių įvykių. 
Galimas kvietimas į pasimatymą, 
smagus renginys.

ŽUVYS. Puikus laikas įprastai 
veiklai, ypač susijusiai su moks-
lu, reklama, žiniasklaida, raštinės 
darbais, prekyba, gyventojų aptar-
navimu ir pan. Regis, papilnės pi-
niginė ar bus sudarytas naudingas 
sandoris, įsigyta kokybiška prekė.
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gimė
Austė ŠIMULIONYTĖ, gimusi 03 11

Dovanoja 
mėnesio 

sibiro laikos 
šuniukus.

Tel.(8-673) 43310.

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.

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

Medienos apdirbimo įmonė be tar-
pininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702. 

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

Tel. (8-600) 63820.

Namą arba sodybą Anykščių rajone. 
Tel.: (8-650) 86969

Skubiai – butą, namą, sodybą, pas-
tatą ar didesnį žemės sklypą. Žinantys 
siūlykite įvairius variantus, ypač domi-
na žemės sklypai. Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Automobiliai

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus,  motociklus, trakto-
rius.

Tel. (8-601) 53942.

Automobilius. Važiuojančius ir neva-
žiuojančius. Išsiveža patys. Atsiskaito 
vietoje. Išrašo reikiamus dokumen-
tus. 

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

Automobilius, autobusus, visurei-
gius. Atsiskaito iš karto, išrašo utiliza-
cijos dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Automobilius, kombainus, trakto-
rius, metalo laužą.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

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

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. 

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

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

Senus, traumuotus arklius ir kitus 
galvijus. Išsiveža patys.

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

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

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.

įvairūs
Išsinuomosiu žemę. Mokėsiu 

nuo 100 Eur už hektarą. Pusė 
nuomos sumos sumokėsiu iš 
karto avansu, likusią dalį iki spa-
lio 1 d.  Domina žemė aplink 
Kurklius, Šerius, Staškūniškį, 
Žemaitkiemį. Taip pat domina ir 
apleistos žemės. 

Tel. (8-607) 86664.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-612) 36705.

Iškala raides. Gamina paminklus. 
Lieja pamatus.

Tel. (8-648) 81663.

Raudonuosius dobilus “Raunis”. 
Kaina 2,50 Eur/kg.

Tel. (8-620) 73479.

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, įvairius pašarinius miltus, 
sėlenas. Atveža.

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

kovo 23-23 jaunatis

mėnulis

šiandien

kovo 21 d.

kovo 22 d.

kovo 23 d.

Žygimantas, Tautvilė, Filo-
menas, Irmgarda, Irma, Ir-
mantas.

vardadieniai

Mikalojus, Nortautas, Lingai-
lė, Benediktas, Reda.

Benvenutas, Kotryna, Gedgau-
das, Gedgaudė.

Galgintas, Vismantė, Alfonsas, 
Akvilė, Ūla.

oras

-4

+5

MOZAIKA

sprintas
Veteranai. Aukštaitijos krepši-

nio veteranų (45+) pirmenybėse 
rungtyniaujantys anykštėnai 77-
53 įveikė Širvintų komandą ir yra 
vieni iš šių varžybų lyderių. Ro-
bertas Savickas pelnė 15, Silvijus 
Živatkauskas - 13, Algis Krisiūnas 
- 11 taškų. Priminsime, jog dauge-
lis Anykščių komandos žaidėjų 
yra bent dešimtmečiu vyresni nei 
jų varžovai. 

Slidinėjimas. Ignalinoje vyko 
antrasis Lietuvos slidinėjimo 
čempionato etapas. Komandinio 
sprinto rungtyje šalies čempionais 
tapo anykštėnas Jaunius Drūsys ir 
olimpietis Modestas Vaičiulis.

1,5 sek. atsilikusi nuo lyderių 
antrąją vietą iškovojo Tautvy-
do Strolios ir olimpiečio Manto 
Strolios komanda (Ignalina). Treti 
buvo anykštėnai – Lukas Jake-
liūnas ir Marijus Rindzevičius. 
Jaunių grupėje geriausiai pasiro-
dė Anykščių KKSC sportininkai 
Paulius Januškevičius ir Edvinas 

Šimonutis, tačiau jie už varžybų 
taisyklių pažeidimus buvo dis-
kvalifikuoti. 10 km distanciją 
P.Januškevičius įveikė greičiau-
siai, E.Šimonutis finišavo antras, 
5 km distancijoje Fausta Repeč-
kaitė užėmė trečią vietą.

NBA. Kovo 17 dieną „Nykš-
čio namų“ arenoje vyko pirma-
sis JR.NBA pirmenybių etapas. 
Anykščių berniukų (gimę 2007 m. 
ir jaunesni) komanda 53-39 įveikė 
ukmergiškius bei 26-50 pralaimė-
jo Vilniaus KM.

Sunkioji atletika. Kovo 17 
dieną Simne (Alytaus raj.) vyko 
Lietuvos sunkiosios atletikos jau-
nučių (iki 15 m.) čempionatas. 
Svorio kategorijoje iki 58 kg čem-
pionu tapo Anykščių KKSC au-
klėtinis Edvinas Baklanovas. Tre-
čią vietą svorio kategorijoje iki 38 
kg užėmė Žilvinas Tarulis. Vienu 
kilogramu pralaimėjęs varžovui, 
ketvirtas liko Eimantas Statauskas 
(svorio kategorijoje iki 46 kg). 
Penktą vietą užėmė Bronius Zu-

jevas (svorio kategorijoje iki 76 
kg). Anykščių komanda bendroje 
įskaitoje iškovojo trečią vietą.

Imtynės. Į dvidešimt septin-
tą kartą organizuotą pirmojo 
Troškūnų imtynių trenerio Ri-
čardo Deksnio vardo imtynių 
turnyrą suvažiavo 97 sportinin-
kai iš Vilniaus, Marijampolės, 
Klaipėdos, Šiaulių, Gruzdžių 
( Šiaulių r.), Joniškio, Panevė-
žio, Kupiškio, Anykščių r. ir 
Saldaus (Latvija). Anykščių im-
tynininkai iškovojo dvylika me-
dalių. Turnyro nugalėtojais tapo 
Mangirdas Brazdžiūnas (sv. k. 
iki 29 kg), Naglis Repečka (35 
kg) ir Deimantas Žvikas (80 
kg). Antrąsias vietas savo svo-
rio kategorijose laimėjo Nojus 
Pupkis (32 kg), Kipras Gvozdas 
(54 kg) ir Nerijus Novikovas 
(90 kg). Bronzos medalius pel-
nė Mantas Vilys ir Adrijus Juras 
(39 kg), Aivaras Stanislavas (54 
kg), Borisas Matuzevičius (32 
kg), Kipras Puikis ( 39 kg) ir 
Kasparas Juodelis (60 kg).

Futbolas. Baigėsi du mėnesius 
trukęs Anykščių rajono salės fut-
bolo čempionatas. Rungtynėse dėl 
trečiosios vietos „Penkiasdešimt“  
8-3 įveikė „Ramybė-strėlės“. Fi-
nale „Šiandien plotas“ 4-2 nuga-
lėjo „Veteranus“.

Smiginis. Kovo 15 dieną 
„Nykščio namų“ arenoje vyko 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centro organizuotos rajono moks-
leivių smiginio varžybos. Mergi-
nų varžybose pirmąją vietą iško-
vojo A.Vienuolio progimnazijos 
antroji komanda (J.Petrauskaitė ir 
O.Pyragaitė), antrąją vietą užėmė 
J.Biliūno gimnazijos pirmoji ekipa 
(E.Goštautaitė ir A.Palubinskaitė), 
trečioji vieta atiteko Kavars-
ko atstovėms (K.Simaškaitė ir 
K.Navickaitė). Vaikinų varžybose 
niekas neprilygo J.Biliūno gim-
nazijos pirmajai ekipai (L.Varnas 
ir E.Repšys), antroji vieta atiteko 
Kavarsko (K.Varnas ir Š.Butkys), 
trečioji – A.Baranausko pagrindi-
nės mokyklos (A.Labanauskas ir 
I.Žilinskas) komandoms.

Susitinka du naujieji rusai. Vie-
nas sako:

- Kalianas, tu šitą... girdėjai? 
Vakar Serioga su savo 600 mersu 
kaip dėjosi į vyriškį su arkliu! Nu 
siaubas kažkoks!

- Nu nu? A kokios pasėkmės?
- Nu Serioga, nors mersas yra 

mersas, vistiek reanimacinėj guli. 
Mersas - vdrebezgi! Sulankstytas, 
į savartyną išvežėm...

- A šitam... vyriškiui su arkliu 
kaip?

- A ką tu iš jo paimsi, Kalianas, 
ką tu iš jo paimsi? Jis gi bronzi-
nis...

***

Senukų porelė ilsėjosi verandoje 
savo supamose kėdėse. Staiga se-
nutė pasilenkė ir išvertė savo seną-
jį vyrą iš kėdės.

– Už ką!? – nustebo šis atsikė-
lęs.

– Už 50 metų blogo sekso! – at-
rėžė senolė. Praėjo kelios minutės, 
tada staiga vyras pasilenkė ir iš-
vertė savo brangiąją iš kėdės.

– O čia už ką? – paklausė ši at-
sikėlusi.

– Už tai, kad žinai skirtumą! – 
oriai paaiškino seniokas.

***

Mergina:
– Trys žodžiai, aštuonios raidės, 

pasakyk ir aš tavo.
Vaikinas:
– Zdrw, ką tu?

Kulautuvos moterys numezgė 
įspūdingą kūrinį, atsiliepusios
į projekto „Antklodė 
Europai“ kvietimą

„Kaunas - Europos kultūros 
sostinė 2022“ kuruojamas projek-
tas „Antklodė Europai“ sudomino 
Kulautuvos bendruomenės auk-
sarankes, numezgusias įspūdingą 
kūrinį.

Šio projekto idėja gimė Ny-
derlandų Karalystės mieste Leu-
vardene. Jam šiemet suteiktas 
Europos kultūros sostinės vardas. 
Projektu norima atkreipti dėmesį 
į vienišumo problemą: siekiama 
surinkti ne mažiau kaip 10 tūks-
tančių antklodžių, kuriomis bus 
nuklota Leuvardeno aikštė. Vėliau 
jos bus išdalytos nepasiturintiems 
žmonėms ir labdaros organizaci-
joms.

„Džiaugiamės, kad Kulautu-
vos auksarankės neliko abejin-
gos ir skyrė savo vakarus nunerti 
įspūdingą antklodę. Kupina šiltų 
linkėjimų ji nukeliavo į kultūros 
centro „Tautos namai“ įsikūrusią 
„Kaunas Europos kultūros sosti-
nė“ būstinę. Iš ten keliaus į Leu-
vardeną“, - teigia Kauno rajono 
savivaldybės atstovai. 

Prancūzijos kepėjui paskirta
bauda, nes jis per daug dirbo

Prancūzijos kepėjui buvo pa-
skirta 3 tūkst. eurų bauda, nes jo 

kepykla dirbo septynias dienas per 
savaitę ir taip buvo pažeistos dar-
bo taisyklės, skelbia BBC.

Šiaurės Rytų Prancūzijoje, Lu-
signy-sur-Barse miestelyje esanti 
kepykla, kuriai vadovauja Cedri-
cas Vaivrė, 2017 metų vasarą dir-
bo kasdien, nes norėjo aptarnauti 
turistus. Tačiau pagal daugiau 
kaip dešimtmetį galiojantį įsaką 
kepykloms draudžiama dirbti sep-
tynias dienas per savaitę. 

Kaip pranešama, C. Vaivrė atsi-
sako susimokėti baudą ir jo ben-
druomenė, įskaitant ir patį merą, 
palaiko jį. Kepėjas vietos žinias-
klaidai sakė, kad jis tik nori, jog jo 
kepykla „La Boulangerie du Lac“ 
vasaros laikotarpiu galėtų dirbti 
septynias dienas, taip siekiant su-
sidoroti su turistų poreikiais. 

„Nėra nieko blogiau kaip užda-
rytos parduotuvės ten, kur yra tu-
ristų“, - sakė miestelio meras. 

2 tūkst. gyventojų turintis mies-
telis vasaros laikotarpiu susiduria 
su turistų antplūdžiu, kurie vyksta 
prie ežerų netoliese esančiame re-
gioniniame parke. 

Portugalija: pristatytas 
brangiausias pasaulyje 
šokoladinis saldainis

Šokolado mugėje Portugalijos 
mieste Obiduše penktadienį buvo 
pristatytas brangiausias pasaulyje 
šokoladinis saldainis. Šio kondi-
terijos meno kūrinio kaina - 7728 

eurai, praneša „Reuters“.
Portugalų šokolatjė Danielis 

Gomesas žurnalistams pareiškė, 
kad jo sukurtą rombo pavidalo 
saldainį Guinnesso rekordų kny-
gos atstovai atestavo kaip bran-
giausią pasaulyje.

Kaip paaiškino meistras, saldai-
nio kaina tokia didelė todėl, kad 
jis buvo gaminamas iš brangių 
produktų. Jo įdarą sudaro šafrano 
siūlai (išdžiovintos šafrano žiedų 
purkos, kurių kilogramas kainuo-
ja 2 tūkstančius dolerių), baltųjų 
trumų gabalėliai, vanilė iš Mada-
gaskaro ir aukso dribsniai, iš vir-
šaus jį taip pat dengia valgomasis 
auksas.

Mugėje pristatytą saldainį sau-
gojo du uniformuoti vyrai.

Ankstesnis rekordas priklausė 
danų šokolatjė Fritzo Knipschild-
to kūriniui - saldainiui „La Made-
line au Truffe“, kuris kainavo 250 
dolerių.

Prancūzija: policija sulaikė 
vairuotoją, mėčiusį pinigus
 pro automobilio langą

Prancūzijos policija Bezansono 
mieste sulaikė vairuotoją, kuris 
mėtė pinigus pro savo mašinos 
langą. Tai ketvirtadienį pranešė 
radijo stotis „France Bleu“.

Incidentas įvyko trečiadienį: 
pareigūnai atkreipė dėmesį į au-
tomobilį, kuris pravažiavo degant 
raudonam šviesoforo signalui. Jie 
nusprendė jį pasivyti ir išrašyti 
baudą vairuotojui, bet šis nevyk-
dė policininkų reikalavimų ir ėmė 
didinti greitį. Tuo pat metu jis pra-
vėrė langą ir pradėjo mėtyti pro jį 

smulkias kupiūras - pasibaigus 
gaudynėms pareigūnai surinko 
kelyje apie 1 tūkstantį eurų. Be to, 
mašinoje buvo rasta dar 1,5 tūks-
tančio eurų.

Radijo stoties duomenimis, kaip 
tik pinigai ir keistas vairuotojo 
noras taip jų atsikratyti paskati-
no pareigūnus jį sulaikyti. Tyrė-
jai įtaria, kad vyras galėjo gauti 
pinigų sukčiaudamas, ir dabar 
aiškinasi jų kilmę. Pasak „France 
Bleu“, sulaikytasis jau ne kartą 
buvo patekęs į policijos darbuoto-
jų akiratį: anksčiau jis buvo trau-
kiamas atsakomybėn už narkotikų 
vartojimą, vagystę su įsilaužimu 
ir ginklo nešiojimą. 

Eifelio bokštą planuojama
perdažyti

Eifelio bokštą planuojama per-
dažyti raudona spalva, informuoja 
„Le Parisien“.

Pažymima, kad raudona - pir-
minė bokšto spalva, kuria stati-
nys buvo nudažytas architekto 
Gustave’o Eiffelio sumanymu. 
Vėliau bokšto spalva kito: raudo-
ną pakeitė geltona, vėliau garsty-
čių ir ochros spalvos.

Kol kas galutinis sprendimas 
dėl dažų spalvos dar nepriimtas.

Eifelio bokštas dažomas kas 
septynerius metus. Šiam darbui 
atlikti reikia maždaug 60 tonų 
dažų ir tai užtrunka nuo 15 iki 18 
mėnesių. Bokštui perdažyti su-
naudojama 50-60 tonų dažų. Jų 
sluoksnis padeda apsaugoti statinį 
nuo rūdžių. 

-ELTA

Indijos menininko Sudarsano Pattnaiko sukurta smėlio skulptū-
ra, skirta britų astrofizikui Stephenui Hawkingui atminti.

Tailande kovo mėnesi minima Nacionalinė dramblių diena.


