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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.

„Anykščių 
vyno“ 
savininkai 
virs alų

Skiemonių 
gyventojai 
prašė 
gelbėti nuo 
bebrų

Kovo 23 dieną gautas mo-
ters (g. 1949 m.) pareiškimas, 
kad apie 11 val. 30 min. Anykš-
čiuose, Vilniaus gatvėje, naujo-
siose kapinėse, staiga pribėgęs 
jaunuolis iš jos rankinės, kuri 
buvo padėta ant suoliuko, ištrau-
kė raudonos spalvos piniginę, 
kurioje buvo apie 50 Eur, nuo-
laidų kortelės, bei pasišalino.  
Kovo 25 dieną gautas moters (g. 
1953 m.) pareiškimas, kad apie 
14 val., jai būnat Anykščiuose, 
Vilniaus gatvėje, esančiose seno-
siose kapinėse, priėjo nepažįsta-
mas jaunuolis ir jos akivaizdoje 
nuo kapo paėmė rankinę, iš ku-
rios pagrobė piniginę su 20 Eur. 
Padaryta 25 eurų turtinė žala.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininkas Rimantas 
Čepulis kalbėdamas apie minimas 
vagystes priminė, kad reikia būti 
budriems. Pasak R.Čepulio, nu-

tirpus sniegui, žmonės ėmė tvar-
kyti kapus, o paskui dirbančius į 
kapines pasuko ir vagys. Komi-
saras aiškino, kad šių vagysčių 
braižas gana įprastas - vagys prie 
kapinių ypač „dirba“ pavasariais 
ir prieš Vėlines. Kapinėse vagiui 
patogu nusižiūrėti auką, o ir žmo-
nės, šlavinėjantys kapus, būna at-
sipalaidavę, nesitiki, kad tokioje 
vietoje gali būti apvogti. Dažnos 
vagystės ir iš automobilių, paliktų 
prie kapinių. 

Tikėtina, kad abi anykštėnes 
apvogė tas pats asmuo. Anykš-
čių policijos viršininkas kvietė 
anykštėnus būti ne tik budriais, 
bet ir pilietiškais - pastebėjus prie 
kapinių įtartinus asmenis skam-
binti bendruoju pagalbos telefonu 
112 arba kreiptis į Anykščių rajo-
no policijos komisariato Veiklos 
skyriaus vyriausiąjį tyrėją Saulių 
Pakėną.   

Už naujus komunalinio ūkio 
etatus mokėsime visi Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Rajono gyventojams ruošiamasi padidinti mokesčius už atliekų surinkimą. Rajono tarybai pateiktame sprendimo projekte nurodo-
ma, kad kainas gyventojams UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ turi didinti ir dėl to, kad bendrovėje įsteigti nauji etatai ir padidintos 
algos darbuotojams. Anykščių rajono tarybai pateiktame rašte nurodoma, kad komunalinio ūkio atliekų tvarkymo padalinyje nuo 
pernai metų lapkričio vidurio dirba dvi naujos vadybininkės ir apskaitininkė.

Dėl naujų etatų ir algų didinimo 2017 metais „Anykščių komunalinio ūkio“ atliekų padalinio darbuotojų algoms 2018-aisiais reikės 
net 136,7 tūkst. eurų, kai 2017-aisiais užteko 90,7 tūkst. eurų.

Pasak Seimo nario konser-
vatoriaus Sergejaus Jovai-
šos, laikinasis komunalinin-
kų vadovas yra arba genijus, 
arba ... ne.

Nesaugu net kapinėse
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono policijos komisariatas šiomis dienomis gavo dvie-
jų moterų, nurodžiusių, kad buvo apvogtos kapinėse, pareiškimus.

Pastarosiomis dienomis Anykščių kapinėse apvogtos dvi moterys.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Rajono tarybos narys liberalas 
Lukas Pakeltis sako, kad po 
laikinojo vadovo sprendimais 
„kišo to mistinio labai skai-
draus rajono vadovo ausys“.

Rajono Tarybos narys so-
cialdemokratas Donatas 
Krikštaponis stebisi, kodėl 
rajono valdžia labai mėgsta 
laikinuosius vadovus.

Seimo narys „valstietis“ An-
tanas Baura mano, kad ir 
gerus darbus darant reikia 
laikytis teisės 
aktų.

Grįžtam į balanos gadynę
Danielius BINKYS, buvęs 

„Anykštos“ žurnalistas: „Nie-
kinamas pas mus tas, kuris 
silpniausias, kuris negali apsi-
ginti.“ 

Parama. Savaitgalį vykusi jubi-
liejinė „Maisto banko“ akcija pa-
virto rekordine. Anykščių miesto 
prekybos centruose paaukoti 2 499 
įvairūs maisto produktai, kurių 
vertė siekia 2 939 Eur.

Pamaldos. Anykščių šv.Mato 
bažnyčioje Didžiojo Ketvirtadienio 
bei Didžiojo Penktadienio šv.Mišios 
prasidės 18 val. Didžiojo Šeštadie-
nio šv.Mišios – 20 val., Velykų pir-
mosios dienos – 8 ir 18 val., Velykų 
antrosios dienos – 11 val.

Perims. Anykščių technologijos 
mokykla perduoda VšĮ „Sveikatos 
oazė“ dalininko teises Anykščių 
rajono savivaldybei. Iki tol VšĮ  
„Sveikatos oazė“ valdė du dali-
ninkai - technologijos mokykla ir 
savivaldybė, dabar liks vienintelė 
savivaldybė.   

Konkursas. Anykščių rajono 
valdžia dar prieš Naujuosius me-
tus vietoje dabartinio laikinojo VšĮ    
„Aukštaitijos siaurasis geležinke-
lis“ vadovo Vismanto Užalinsko 
ketinusi nauju laikinuoju direkto-
riumi paskirti buvusio FNTT va-
dovo Kęstučio Jucevičiaus brolį 
Mindaugą Jucevičių šios idėjos 
atsisakė. Antrajam VšĮ dalininkui 
Susiekimo ministerijai nepritariant, 
laikinųjų vadovų kaitaliojimui ne-
trukus bus paskelbtas naujojo nuo-
latinio vadovo konkursas.   

Meras. LSDP Anykščių sky-
rius kandidatu į merus iškėlė parti-
jos skyriaus pirmininką, Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos viršininką Dainių Žiogelį. 
43-ejų metų D.Žiogelis - pirmasis 
partijos iškeltas kandidatas į Anykš-
čių merus. Tiesioginiai merų bei 
savivaldybių Tarybų rinkimai vyks 
2019-ųjų pavasarį. Mažai abejonių 
dar dėl dviejų kandidatų - Tėvynės 
sąjunga greičiausiai kandidatu iš-
kels dabartinį rajono vicemerą Sigutį 
Obelevičių, o meras Kęstutis Tubis 
turėtų rinkimuose dalyvauti kaip vi-
suomeninio komiteto lyderis. 

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 20 eurų.
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Temidės svarstyklės
Grasinimas. Kovo 24 dieną 

apie 17 val. Anykščių seniūnijos 
Liūdiškių kaime, namuose, mo-
ters (g. 1942 m.) sūnus (g. 1966 
m.) (nustatytas 2,80 prom. girtu-
mas), paėmęs mobilųjį telefoną 

grasino juo sužaloti, trenkė telefo-
ną į radiatorių ir jį sudaužė. Vyras 
sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Smurtas I. Kovo 24 dieną gautas 
moters (g. 1979 m.),  gyvenančios 
Anykščiuose, Vyšnių gatvėje, pa-

reiškimas, kad apie 19 val. namuo-
se jos neblaivus (nustatytas 1,89 
prom. girtumas) sutuoktinis (g. 
1977 m.) du kartus rankos kumščiu 
sudavė jai į sugipsuotą koją bei vie-
ną kartą pastūmė į nugarą, dėl ko 
moteris pargriuvo ant žemės. Vyras 
sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis 

tyrimas.

Smurtas II. Kovo 23 dieną apie 
18 val., namuose Anykščių seniūni-
jos Elmininkų kaime vyras (g. 1964 
m.) smurtavo prieš savo sugyventi-
nę (g. 1971 m.). Vyras sulaikytas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Teorinių mokymų ciklas jau 
įpusėjo, kūrėjai svečiavosi Do-
belėje (Latvija) ir Panevėžyje. 
Smagu matyti, kad mokymų metu 
atsiranda nauji pozityvūs reiški-

niai, vyksta patirties dalinima-
sis tarp lietuvių ir latvių kūrėjų, 
gimsta naujos idėjos, menininkai 
pradeda kryptingai vystyti savo 
veiklos strategijas, skirti dėmesio 

Projektas „Užimtumas ir 
verslumas be sienų“ įpusėjo

viešinimui, komunikacijai.
Balandžio ir gegužės mėnesiais 

teoriniai mokymai vyks Anykš-
čiuose. Čia bus nagrinėjamos 
dvi temos – „Verslo planavimas“ 
(mokymus ves VDU lektorius 
Doc. dr. Vytautas Liesionis) ir 
„Intelektinė nuosavybė ir gali-
mybės eksportuoti produktus“ 
(lektorė Jūratė Breimelytė,  UAB 
„IAM consultants“ direktorė).  Į 
Anykščius tuo metu atvyks ir kū-
rėjai iš Dobelės, Panevėžio.

Vasarą dalyviai ilsėsis ir bran-

dins kūrybines idėjas, o rugsėjį 
startuos kūrybinės dirbtuvės, 
kurių metu vadovaujami pro-
fesionalių dizainerių, meninin-
kai kurs originalius naujus ga-
minius. Anykštėnus ir miesto 
svečius pakviesime pamatyti 
kūrybinių dirbtuvių rezultatus, 
eksponuojamus  Anykščių menų 
inkubatoriuje.

Projektą finansuoja 2014 – 
2020 m. Interreg V-A Latvijos ir 
Lietuvos tarptautinio bendradar-
biavimo programa.

Projekto įgyvendinimo laikotar-
pis  - 2017.04.01 - 2019.03.31. 

Informacija apie programą: 
www.latlit.eu; www.europa.eu; 

Išsamesnė informacija mob. 
tel. (8 381) 20 190, +370 652 44 
555, +370 608 03743

Už šio straipsnio turinį atsako 
VšĮ Anykščių menų 

inkubatorius – menų studija. 
Užsak. Nr. 274

Anykščių menų inkubatoriaus kartu su partneriais -  Dobelės su-
augusiųjų švietimo ir verslo paramos centru bei  Panevėžio verslo 
konsultaciniu centru - įgyvendinamas projektas „Užimtumas ir vers-
lumas be sienų“ (Employment and Entrepreneurship without Bor-
ders (BEE)), projekto Nr. LLI-138) sėkmingai vystomas. Tarp 80 
dalyvių projekto veiklose dalyvauja 25 kūrybiški ir verslūs atstovai 
iš Anykščių, tarp jų inkubatoriaus rezidentai, kiti Anykščių meninin-
kai, kūrėjai iš aplinkinių rajonų, kuriuose nėra tiek dėmesio skiria-
ma mokymams ir verslumo skatinimui, kiek Anykščiuose.

„Labai prašau visų anykštėnų  
atkreipti dėmesį! rastas negyvas 
šunelis prie Nykščio Namų esan-
čiam miškely. kaip matot surištom 
kojytėm, užmuštas ar kažkas pa-
našaus. Prašau visų galbūt yra kas 
atpažįstat šunį ir žinot kas buvo 
jo šeimininkai? dalinkitės, galbūt 
pavyks surast skriaudėjus. ir dar 
prašau visų, kurie pamatot tokius 
dalykus, įsitikinkit ar gyvas, priei-
kit pažiūrėt ir reaguokit greitai, juk 

čia bejėgis padarėlis ir vienintelis 
išsigelbėjimas yra žmogus. DA-
LINKITĖS! IEŠKOM SKRIAU-
DĖJO!!“, - kraupias nuotraukas 
lydėjo pagalbos prašančios mergi-
nos įrašas (komentaro kalba netai-
syta, - red.pastaba).

Šis pranešimas per dvi savait-
galio dienas sulaukė 2,5 tūkst. 
reakcijų. Pranešimas apie galimai 
užmuštą šunį elektroniniu paštu 
atskriejo ir į „Anykštos“ redakci-

Anykščiuose rastas nukankintas šuo
Šeštadienį socialiniuose tinkluose paviešintos šokiruojančios 

nuotraukos. Anykščiuose, šalia  viešbučio „Nykščio namai“ esan-
čiame miškelyje, rastas negyvas šuo surištomis kojomis.

Šuns lavonas miškelyje gu-
lėjo daugiau nei pusę savai-
tės. 

jos paštą.
Pirmadienį „Anykštai“ susisie-

kus su Anykščių rajono savival-
dybės „žaliuoju patruliu“ Linu 
Šulskumi, šis sakė apie išniekintą 
šunį pirmą kartą išgirdęs tik iš re-
dakcijos ir žadėjo tuo plačiau pa-
sidomėti.

Į įrašą socialinėje erdvėje gana 
operatyviai sureagavo policija. 
Anykščių rajono policijos komisa-
riato pareigūnai negyvą šunį pasiė-
mė ir pradėjo aiškintis šio žiauraus 
įvykio aplinkybes.

-ANYKŠTA

Prie bibliotekos darbininkai tu-
rėjo nupjauti 4 invazinės rūšies 
uosialapius klevus, praaugusius 
bibliotekos pastatą. Vyrai dirbo 
pasitelkę išnuomotą bokštelį, ga-
lintį pjūklininką pakelti į 26 metrų 
aukštį.

Spėti nupjauti tik 2 medžiai. 
Apie 11 val. 30 min., prie biblio-
tekos atvažiavo Valstybinės dar-
bo inspekcijos Utenos teritorinio 
padalinio pareigūnai ir darbus 
sustabdė. Pasak Utenos teritori-
nio skyriaus darbų inspektoriaus 
Broniaus Stankūno, buvo nustatyti 

grubūs darbų saugos pažeidimai. 
„Objekte nebuvo darbų vadovo, 
prie dirbančio bokštelio sukiojosi 
pašaliniai asmenys, keli žmonės 
buvo be šalmų“, - pastebėjo ins-
pektorius. 

Vienas iš komunalininkų vado-
vų Alfrydas Savickas teigė, kad 
darbininkai šalmus dėvėjo, tačiau 
darganotą dieną ant jų buvo užsi-
maukšlinę gobtuvus...

Kol pareigūnai aiškinsis darbų 
saugos pažeidimą, du uosialapiai 
klevai prie bibliotekos dar pagy-
vens. 

Pjovė nepaisydami darbų saugos reikalavimų?
Kovo 22 dieną prie Anykščių viešosios bibliotekos Anykščių ko-

munalininkai pjovė uosialapius klevus, tačiau darbą dėl darbo 
saugos pažeidimų nutraukė Valstybinės darbo inspekcijos parei-
gūnai. Brangiai kainuojantis darbui išnuomotas bokštelis iškelia-
vo į Panevėžį. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Atspėkite, ar šis darbininkas dirba su šalmu, ar be?
Autoriaus nuotr.  

„Džiaugiamės, kad mūsų lietuviš-
kąjį „Stumbro“, „Anykščių vyno“ ir 
„Alitos“ gamyklų trejetą netrukus 
papildys „Gubernija“. Tai svarbus 
įvykis mūsų įmonės ir visos MV 
GROUP istorijoje. Kartu tai ir la-

bai svarbi užduotis, nes mums teks 
atsakomybė už seniausią lietuvišką 
alaus daryklą, kuri patenka tarp de-
šimties seniausių veikiančių daryklų 
visoje Europoje. Be to, Šiaulių regi-
one, ši darykla ne vieną šimtmetį yra 

„Anykščių vyno“ savininkai virs alų
„Anykščių vyno“ gamyklą valdančiai AB „MV GROUP Pro-

duction“ Konkurencijos taryba davė leidimą įsigyti kontrolinį AB 
„Gubernija“ akcijų paketą.

svarbus kultūrinio paveldo objek-
tas, strateginis verslo vienetas, pa-
tikimas darbdavys. Mūsų tikslas – 
daryklos pozicijas ne tik išsaugoti, 
bet ir sustiprinti“, – sakė AB „MV 
GROUP Production“ generali-
nis direktorius Algirdas Čiburys. 
Pasak A. Čiburio, daugiau nei 350 
metų veikiančioje darykloje pro-
duktai gaminami naudojant tra-

dicines gamybos technologijas, o 
gėrimų receptūros patikrintos laiko 
ir ilgamečių „Gubernijos“ gamybos 
meistrų.

„Stumbro“, „Alitos“ ir „Anykš-
čių vyno“ gamyklas valdančioje 
AB „MV GROUP Production“ 
šiuo metu dirba 435 darbuotojai. 
Trijose gamyklose iš viso veikia 
16 gamybos linijų. Praėjusiais me-
tais AB „MV GROUP Production“ 
apyvarta sudarė 55,5 mln. Eur.

-ANYKŠTA

Pažeidimai. Pirmadienį Seime 
Lygių galimybių kontrolieriaus tar-
nyba, visuomenei pristačiusi me-
tinę veiklos ataskaitą, pažymėjo, 
kad pernai kreipimųsi į instituciją 
padaugėjo beveik penktadaliu. Į tar-
nybą iš viso kreipėsi 757 žmonės, 
beveik pusė jų tai darė pastebėję 
galimą diskriminaciją dėl lyties. An-
troje vietoje pagal kreipimųsi skai-
čių rikiuojasi galima diskriminacija 
dėl amžiaus, trečioje - dėl negalios. 
Galimi lygių galimybių pažeidimai 
dėl socialinės padėties, tautybės, 
lytinės orientacijos ir kitų pagrindų 
pastebėti kur kas rečiau.

Pataisa. Seimo Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demokratų 
(TS-LKD) frakcijos nariai Laurynas 
Kasčiūnas ir Rasa Juknevičienė 
kreipėsi į Ministrą Pirmininką Sau-
lių Skvernelį, prašydami įvertinti 
galimybę paankstinti Pinigų plovi-
mo ir teroristų finansavimo preven-
cijos įstatymo pataisų įsigaliojimą 
iki 2018 m. liepos 1 d. Pagal šį do-
kumentą visi Lietuvos Respublikoje 
įsteigti juridiniai asmenys, išskyrus 
juridinius asmenis, kurių vienintelis 
dalyvis yra valstybė ar savivaldybė, 
privalo pateikti tikslią informaciją 
apie savo naudos gavėjus.

Sistema. Karaliaučiuje yra dis-
lokuota visa branduolinio ginklo 
sistema, teigia Lietuvos žvalgy-
ba. Antrojo operatyvinių tarnybų 
departamento direktorius Remigijus 
Baltrėnas nedetalizuoja, ar Kara-
liaučiuje dislokuotos ir branduoli-
nės galvutės, tačiau teigia, kad dis-
lokuota visa sistema „nuo pradžios 
iki pabaigos“, skirta branduoliniams 
užtaisams. „Nedetalizuosiu dau-
giau, bet tai yra visa - nuo pradžios 
iki pabaigos“, - sakė R. Baltrėnas. 
Anot jo, Karaliaučiuje dislokuotą 
„Iskander“ raketų brigadą sudaro 
visa branduoliniam ginklui reikalin-
ga sistema. 

Prašo. Visuomeninis judėjimas 
„Talka kalbai ir tautai“ kreipėsi 
į Prezidentę Dalią Grybauskaitę, 
prašydamas įsikišti ir sustabdyti 
Švietimo ir mokslo ministerijos ini-
ciatyvas sujungti keturis lituanisti-
nius mokslo institutus bei Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centrą (LGGRTC). 

Kiaušiniai. Iki Velykų likus ma-
žiau nei savaitei, jau pastebimai 
didėja kiaušinių ir kitų Velykų stalo 
produktų pardavimai.  Prekybos tin-
klo „Iki“ viešųjų ryšių vadovės Ber-
tos Čaikauskaitės teigimu, pagrin-
dinio Velykų simbolio - kiaušinių 
pardavimai paskutinėmis savaitės 
dienomis išauga maždaug 2,5 karto. 



SITUACIJAIŠ ARTI 

  
2018 m. kovo 27 d.SITUACIJA

komentarai

spektras

Galima mažinti 
valdininkų 
skaičių

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas:

- Mokyklas, kaip ir kitas įstai-
gas (medicinos, seniūnijas, pašto 
skyrius ir panašiai) miesteliuo-
se,  kiek įmanoma ilgiau reikia 
išlaikyti. Uždarant jas prasideda 
grandininė reakcija. Mokykloms 
turėtų būti ypatingas dėmesys, ka-
dangi be jų į miestelį nepriviliosi 
jaunų šeimų, jos į tokį miestelį, 

kuriame nėra jokios perspektyvos, 
nei vaikų darželio, nei mokyklos, 
nevyks. Pritariu, kad uždarius 
mokyklas miesteliai dar labiau 
nyks, o po kažkiek metų atstatyti 
bus žymiai sunkiau, nei mokyklą 
likviduoti. Sutinku, kad kiekvie-
na situacija yra išskirtinė ir rei-
kia žiūrėti visą medžiagą, kokios 
perspektyvos, bet uždaryti moky-
klas galima tik išimtinais atvejais, 
tik gerai apgalvojus ir tik labai la-
bai argumentuotai. 

Mokykla yra ne tik švietimo, 
bet ir kultūros įstaiga, kur gali 
vykti renginiai, jei ne mokykloje? 
Bibliotekose? Todėl, manau, kad 
reikia labai gerai apsvarstyti. Net 
jei mokinių skaičius minimalus, 
mokyklos naikinti nereikia sku-
bėti. 

Matau paradoksą, kai etatų 
skaičius didinamas savivaldybės 
įstaigose, kaip komunaliniame, 
vandenyse savo laiku, o čia būtų 
nesistengiama išlaikyti mokyklų. 
Kas svarbiau, ar jaunimas, švie-
timo sistema, ar koks ekonomis-

Grįžtam į balanos gadynę
Anykščių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Sigutis Obe-

levičius susitikime su skiemoniečiais prasitarė apie sunkią pagrin-
dinių rajono mokyklų situaciją: „Iš šešių penkios pagrindinės mo-
kyklos yra tikrai labai nelengvoje būsenoje, nes vaikų ten dabar 
yra kažkur nuo 40 iki 60. Tai tikrai yra labai nedaug“. 

Anykščių rajone pagrindinės mokyklos yra Anykščiuose 
(A.Baranausko mokykla), Kavarske, Viešintose, Debeikiuose, 
Kurkliuose ir Traupyje.

„Anykšta“ klausia, kaip manote, ar galiausiai uždarius pa-
grindines mokyklas miesteliuose, jie be mokyklų neims nykti dar 
sparčiau? Ar mokyklas reikia stengtis išsaugoti net su nedideliu 
skaičiumi mokinių?

to ar juristo etatas? Šioje vietoje 
matau rezervą, juolab, kad infor-
macinės technologijos žengia į 
priekį. Valdininkų skaičių mažinti 
savivaldybės įstaigose – gyveni-
mo padiktuotas natūralus daly-
kas. Prisiminkim, kad ir Sodros 
pavyzdį, joje jau praktiškai viskas 
skaitmenizuota. Jei prieš kokius 
penkerius metus buvo 43 darbuo-
tojai, dabar liko 24. Nesuprasčiau, 
jei rezervų ieškotų mažinant mo-
kyklų skaičių, bet tuo pačiu metu 
priimtų naujus valdininkus. Vaikai 
yra mūsų ateitis. Todėl, net, saky-
čiau, mažinant valdininkų skaičių, 
sutaupytas lėšas reikėtų nukreipti 
į švietimą, mokytojų atlyginimų 
didinimą.

Taupom žmogui 
ar statistikai?

Ričardas JUOZAINIS, anykš-
tėnas:

- Visi galvoja mokyklos, įstai-
gos, galvoja apie pinigus, bet nie-
kas negalvoja apie žmones. Mo-
kyklos, be to kad yra ir kultūros, 
ir ugdymo židiniai, jos yra dar ir 

darbo vietos. Jei mes galvosime 
tik apie ekonominę pusę, greitai 
tapsime robotais. Jei norime grįžti 
į balanos gadynės laikus, tai užda-
rykime viską. Turėsime šiek tiek 
pinigų ir galiausiai visai nebeturė-
sime žmonių. Kam taupome, žmo-
gui ar statistikai? Darom viską, 
kad taupyti, tik neaišku, kam nuo 
to geriau? Padarykime visus pa-
šalpiniais ir tai ką sutaupėm, ati-
traukim nuo kultūrinio lygmens, 
tada turėsime tą patį baudžiavos 
lygį.  

Visuomenė muša 
silpniausią

Danielius BINKYS, buvęs 
„Anykštos“ žurnalistas:

- Reikia matyti perspektyvą, 
informaciją, kiek yra ikimokykli-
nio amžiaus vaikų ir koks gimi-
mų skaičius seniūnijoje. Neturint 
šių duomenų, nieko neįmanoma 
spręsti. Galima veltui pinigus 
švaistyti, palaikyti mokyklas 
su, sakykim, 20 mokinių metus, 
antrus, trečius, o kai ketvirtais 
metais liks nulis, bus aišku, kad 
pinigai iššvaistyti veltui. Bet jei 
gimimų skaičius didėja, galima 
ir su 20- čia vaikų kelis metus 

Už naujus komunalinio 
ūkio etatus mokėsime visi

mokyklą laikyti, o jau kokiais 
trečiais metais atsiras 40, vėliau 
50 mokinių. Tada būtų prasmė. 
Galima palyginti su akušerijos 
skyriumi ligoninėje, kuriam išlai-
kyti savivaldybė skyrė pinigų. Jei 
būtų buvę numatyta, kad gimimų 
skaičius didės, pinigų švaistymas 
nebūtų buvęs beprasmis, bet atsi-
tiko taip, kad gimimų vis mažėjo 
ir mažėjo ir, pagaliau, teko atsi-
sakyti šio skyriaus.

Nors visa tai per vėlu, reikėjo 
daryti tai, ką dabar, nors ir per sil-
pnai, daro dabartinė Vyriausybė, 
kai skiria vaikui po 30 eurų per 
mėnesį. Pagrindinis dalykas yra 
rūpintis moterimis, kurios augina 
vaikus, nes vis tik ne vyrai gim-
do. Aš negaliu užmiršti, kai Ragu-
voje nusižudė moksleivė su savo 
dukryte. Aiškiai matyti, kad vi-
suomenė visiškai nesupranta, kad 
dabartinėje situacijoje reikia remti 
bet kokią moterį. Mažiau to tuščio 
moralizavimo, o daugiau konkre-
čios pagalbos. Kai mato, kad vi-
suomenės požiūris toks, kad ge-
riau negyventi ir jai, ir jos vaikui, 
tai niekaip negalima nuginčyti, 
kad tai ne vieno konkretaus žmo-
gaus įtaka, o visos aplinkinės ben-
druomenės požiūris. Niekinamas 
pas mus tas, kuris silpniausias, 
kuris negali apsiginti. Šiuo atveju 
mes žudom savo tautos ateitį.

Norėčiau pabrėžti, kad jei no-
rime išlaikyti mokyklas, rūpin-
kimės visomis moterimis ir gi-
musiais kūdikiais. Nežiūrėkim jų 
socialinio statuso. Tačiau žmonių 
požiūrį sunku pakeisti, artimieji 
žmonės labiausiai įtakoja, dėl to 
valdžios negalima kaltinti. 

-ANYKŠTA

gero dalyko. Tikslas ir noras paties 
naujojo vadovo yra geras, bet ap-
einant valdybą. Tvarka yra tokia ir 
jos privalu laikytis. Ir geras noras 
turi būti tvarkingai įgyvendinamas. 
Logiška, kad taip kuriamas prece-
dentas ir kitiems vadovams elgtis 
analogiškai.“ - situaciją komentavo 
Seimo narys.

Seimo narys, konservatorius Ser-
gejus Jovaiša dėstė, jog J.Žukausko 
padarytas pažeidimas galėtų būti 
tiriamas net Valstybės kontrolės 
lygmeniu.

„Lazda gali smogti kitu galu, 
nes iš tikrųjų gali atsirasti skun-
das Valstybės kontrolieriui“ - sakė 
parlamentaras. „Jeigu yra tam ti-
kra tvarka - ji turėtų veikti visur. 
Tiek komunaliniame ūkyje, tiek 
„Anykščių vandenyse“. Jeigu val-
dybos sprendimas reikalingas, tai 
jis ir turėjo būti. Laikinas žmogus 
gal nežino pats tos tvarkos ir tiesiog 
viršija įgaliojimus. Valdyba pra-
džioje turėjo spręsti, ar tas etatas iš 
viso reikalingas. Na, jei matai, kad 
reikia etato, kad yra laisvų lėšų... 
Bet jie tai tų lėšų neturi. Net jei turi 
lėšų - negali leisti savivaliavimo. 
O ten dar ir finansinis įtempimas. 
Iš ko jie galvoja dengti? Važiuos 
toliau į minusą... Matau savival-
džiavimo apraiškas. Arba per dide-
lės improvizacijos apraiškas. Jeigu 
žmogus, atėjęs dirbti, pradeda nuo 
tokių dalykų, jis arba genijus, arba 
nenusimanantis savo srityje. Jeigu 
kažkas derinama neformaliai? Ne-
turi šiais laikais būti pokiliminių 

susitarimų. Etatai turėtų būti įtei-
sinti kaip priklauso“ - kalbėjo par-
lamentaras S.Jovaiša

Be mero žinios ir šapelis 
nenukrenta

Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas Lukas Pakeltis „Anykš-
tai“ dėstė, jog, jo nuomone, laiki-
nasis komunalininkų vadovas turi 
išskirtinį mero K.Tubio pasitikėji-
mą ir palaikymą.

„Vieša nuomonė ir visi tai žino-
me - mero valdymo stilius yra au-
tokratinis ir be jo žinios joks šape-
lis negali nukristi. Tai galioja tiek 
administracijoje, tiek savivaldybės 
įmonėse. Kiekvienas vadovas de-
rina kiekvieną savo žingsnelį su 
meru. Jei tik pabandytų nederin-
ti - sulauktų neigiamų pasekmių 
ar bent reakcijų. Šiuo atveju, kai 
pastatomas be išlygų lojalus žmo-
gus, jam leidžiama elgtis kur kas 
laisviau, kitaip tariant nelabai kon-
troliuojama. Jis savaime yra geras, 
nes yra lojalus ir nesvarbu, ką jisai 
daro. Dvigubi standartai ir tai yra 
akivaizdu. Čia ir kišo to mistinio 
labai skaidraus rajono vadovo au-
sys. Matau dvigubus standartus ir 
dviveidiškumą. Kai nori užsipulti 
- užsipuola ne dėl tokių dalykų. O 
dabar, kai įmonė kryptingai nuste-
kenama jau daug laiko, sugebama į 
daugelį dalykų žiūrėti pro pirštus. 
Pasako, kad tas J.Žukauskas sava-
rankiškas vadovas. Meras taip ga-
lėjo kalbėti prieš kelis metus, kai 

Kol pažeidimas neužfiksuotas,
reiškia jo ir nėra

Priminime, kad UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ valdyba nėra pa-
tvirtinusi naujo bendrovės etato są-
rašo, tačiau dar pernai laikinasis šios 
įmonės direktorius Jonas Žukauskas 
įsteigė ir naują ekonomisto etatą. 

Naujų etatų steigimas UAB 
„Anykščių komunaliniame ūky-
je“ aplenkiant bendrovės valdybą, 
nepiktina Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio. Meras tikina nesi-
kišantis į savivaldybės įmonių vei-
klą, neaiškina įmonių vadovams, ką 
įdarbinti, ką atleisti, ką premijuoti. 
„Nėra (pažeidimas - red. past.) už-
fiksuota, reiškia ir nėra. Pažeidimas 
yra tada, kada jį užfiksuoji tinka-
mai.“ - poziciją apie etatų steigimą 
komunaliniame ūkyje anksčiau nei 
bendrovės valdyba patvirtino nau-
jus komunalininkų etatus „Anykš-
tai“ dėstė K. Tubis. 

Turėtų susidomėti 
Valstybės kontrolė?

Seimo narys, Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos atstovas Anta-
nas Baura mano, kad prieš teisės 
aktus visi turėtų būti lygūs. Net ir 
Anykščių savivaldybės administra-
cijos direktoriaus grupiokas UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ lai-
kinasis direktorius J.Žukauskas. 

„Jeigu nustatyta tvarka pažeis-
ta - nėra gerai, net jei tuo siekta ir 

(Atkelta iš 1 p.)

niekas jo nepažinojo... Tada gal 
kas nors būtų ir patikėjęs“ - savo 
poziciją dėstė Anykščių liberalų 
lyderis L.Pakeltis. 

Visiems atrišo rankas

Rajono Tarybos narys, soci-
aldemokratas, buvęs vicemeras 
Donatas Krikštaponis sakė esąs 
įsitikinęs, kad komunalininkams 
leidžiant apeiti bendrovės valdy-
bą, kuriamas precedentas. Pasak 
D.Krikštaponio, dabar be dides-
nių skrupulų naujus etatus steigti 
ir premijas darbuotojams dalinti 
galės ir „Anykščių vandenų“ bei 
„Anykščių šilumos“ vadovai. „Tik 
kam savivaldybės bendrovėms tada 
apskritai reikalingos valdybos, jei 
viską sprendžia direktorius?“ - re-
toriškai klausė D.Krikštaponis. 

„Kiek galima laukti, kada bus 
paskelbtas konkursas nuolatiniam 
direktoriui? Pas mus labai mėgs-
tami laikinieji vadovai. Švietimo 
skyriui, komunaliniam ūkiui, ar-
chitektūrai, Viešintų ir Andrioniš-
kio seniūnijoms vadovauja laiki-
nieji vadovai. Ir tai yra nenormalu. 
Kalbant apie komunalinį ūkį, turiu 
nuomonę ir dėl svarstyklių. Dėl tų 
svarstyklių apskaita nepagerės su-
renkant šiukšles. Geriau tas lėšas 
būtų skyrę dotacijai ir taip suma-
žinę įkainius. Rinkimų programo-
je tiek Arūnas Liogė, tiek meras 
žadėjo mažinti šiukšlių kainas. O 
ką dabar daro? Buvusiam komuna-
linio ūkio direktoriui Kazimierui 
Šapokai buvo iškelta sąlyga page-
rinti įmonės finansinę padėtį, o da-
bar visas tas gerinimas pasireiškia 
įkainių didinimu. Daug proto ne-
reikia tokiu būdu pagerinti įmonės 
finansinę padėtį“ - piktinosi vienas 
iš Anykščių socialdemokratų lyde-
rių.  

Nuomonė. Juodoji buhalterija ir 
patologinis melas yra tai, kas vienija 
naujai įkurtą politinį darinį, Premje-
ras Saulius Skvernelis trypė savigar-
bos likučius, o agentūrą „Factum“ už 
„sapaliones“ paduos į teismą, - taip 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
(LSDP) primininkas Gintautas Pa-
luckas apibendrino pastarąjį šešta-
dienį vykusį steigiamąjį Lietuvos 
socialdemokratų darbo partijos 
(LSDDP) suvažiavimą. G. Paluckas 
savo socialinio tinklo „Facebook“ 
paskyroje pašaipiai įvertino tai, kad 
naujoji politinė jėga priglaudė juo-
dosios buhalterijos vedimu apkal-
tintos Darbo partijos likučius. Pasak 
politiko, iš partijos pasitraukę soci-
aldemokratų veteranai ir reputaciją 
susitepę buvę Darbo partijos nariai 
puikiai tinka vieni kitiems.

Užuojauta. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pareiškė nuoširdžią 
užuojautą Rusijos žmonėms dėl 
daugybę gyvybių nusinešusio tra-
giško gaisro Kemerove. Lietuvos 
vadovė palinkėjo stiprybės aukų 
šeimoms ir artimiesiems. Ministras 
Pirmininkas Saulius Skvernelis Vy-
riausybės vardu pareiškė nuoširdžią 
užuojautą Vakarų Sibiro mieste Ke-
merove per gaisrą prekybos ir pra-
mogų centre žuvusiųjų šeimoms ir 
artimiesiems. „Tai kraupi nelaimė, 
nusinešusi daugelio žmonių gyvy-
bes. Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės vardu reiškiu nuoširdžią užuo-
jautą tragiškai žuvusiųjų šeimoms ir 
artimiesiems“, - sakoma Premjero 
užuojautoje. Rusijos pareigūnai pa-
tvirtino, kad per gaisrą Rusijos Ke-
merovo miesto prekybos ir pramogų 
centre žuvo mažiausiai 64 žmonės. 
Tarp aukų gali būti 41 vaikas.

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. 

Turgus: „Joks atskiras ūkininkų 
turgelis Anykščiuose nereikalingas. 
Kurie ūkininkai nori, tai ir prekiau-
ja savo produkcija dabartiniame 
turguje. Klausimas visai nereika-
lingas diskusijoms. Žilvinas Au-
gustinavičius turbūt sekmadieniais 
neatvažiuoja į Anykščių turgų, tai ir 
ten prekiaujančių ūkininkų nemato. 
Kitas klausimas: kur pigiau? Aišku, 
kad prekybos centre. PVZ, “Nor-
foje” raugintų kopūstų kilogramas 
0,87 Eur, turguje 1 -1,30 Eur. Pre-
kybcentriai jau nukonkuravo turgaus 
prekiautojus ir tiek žinių.“

Gyventoja: „taip, reikalingas net 
labai,nes pieną žmones Ramybėje 
perka prie šiukšlių konteinerių.Gali 
būti įrengti mini turgeliai kiekviena-
me mikro rajone.“

M.Fergizienė: „Vilniuje gyve-
nantis anykštėnas yra pasakęs, kad 
Anykščiuose turgus yra pati baisiau-

sia vieta. Prekiautojų darbo vietos 
ant žvyro. Kai ima lyti, tai vaizdas 
nepakartojamas : visokie stogeliai, 
faneros gabalai ant galvų. Turgus 
neturi gaspadoriaus. Kas matėte 
ataskaitą, kiek pinigų surenka, kaip 
jie naudojami?”

faktas kaip blynas: „Niekas, kas 
brangiau už “Norfą” Anykščiuose 
nereikalingas! Mes gi ne Mona-
kas...”

BGK: „Gal taip, gal ne, bet už 
kokybę galima ir daugiau sumokėt, 
nebent neskiriat tikros prekės nuo 
šlamšto. Joks rūkytas gaminys nega-
li lygintis su mirkytu kažkokiam šla-
pime, natūralus pienas nesusilygins 
su pieno miltelių-vandenio mišiniu. 
Tik reikia teisingai rinktis, nes ir tarp 
turginių visokių yra- nukainuotas 
prekybcentrių šlamštas, tik branges-
nis.”

Artistas: „Anykščiuose reikalin-

Turgus Anykščiuose – pati baisiausia vieta
Ūkininkų turgelis Anykščiuose. Anykščių rajono ūkininkų są-

jungos pirmininkas Žilvinas Augustinavičius sako, kad tai opus ir 
didelių diskusijų vertas klausimas.

Ar reikalingas Anykščiams toks turgelis? Kurioje vietoje jis 
galėtų įsikurti? Ar jūsų negąsdintų tai, kad ūkininkų produkcija 
kainuotų brangiau nei produktai prekybos centruose?

gas geras rajono vadovas kad būtų 
sukurta darbo vietų, o mes galėtume 
dirbti, uždirbti. O jau turėdami pini-
gų rasim ir ūkininkų.”

Cirkas: „euras nuskurdino tautą 
,ką tu nupirksi ?? artistai ??”

Apsivalgiusiems: „PASNIKAS. 
Ar negirdėjot?

Lašiniai ir kumpiai aptemdo sme-
genų veiklą, nes visa energija nu-
kreipiama į pilvą juos ištirpdyti.

Saikingai vartoti gali tik žmonės 
dirbantys fizinį darbą, kaip pvz. 
komunalinio ūkio darbininkai ir or-
ganizatoriai, kelių prižiūrėtojai, sta-

tybininkai, na ir valstiečiai-kurie pri-
žiūri ūkininkus, kad pastarieji daug 
dirbtų.”

ili 0v8: „Kai jaunimas 
emigravo,pencininkai baigia išmir-
ti. O vietos valdžia sustabarėjusi ir 
Anykščių  centrą leido uzurpuoti 
prekybos tinklams . Tai dabar išties 
opus klausimas . Ar reikia dar vieno 
turgelio. Kai ir esamos parduotuvės 

kaip JARA UŽSIDARO. Aišku 
stengtis ir galvoti reikia... Bet nepa-
mirštant kokia yra situacija . Ir ar tas 
naujas turgelis bus konkurencingas . 
Tai turi būti išties kitokios orginalios 
ir savita produkcija . Kad ji aplamai 
susilauktu kažkokio dėmesio . Bet 
klausimas .... o kagi vietos ūkininkai 
augina ir gamina ... IR KO BūTENT 
TRūKSTA ANYKŠTĖNAMS . Ko 
jie pasigenda prekybos centruose. 
Atsakius i šiuos klausimus . Tada 
daug realiau būtų galima kalbėti apie 
turgelio viziją.”

Sidonija: „Utenos ir Anykščių 
merams reikėtų susikeisti vietomis. 
Alvydas Katinas labai tiktų būti 
mūsų vadovu: jis poetas, kultūrin-
gas, demokratiškas... Anykščiai - po-
etų ir rašytojų kraštas, o Tubis tegul 
sprendžia šiukšlių kainas, biokuro ar 
turgaus klausimus Utenoje.”

Kurortas: „Turgus Anykščiuose 
baisus,,kaip po karo...sarmata ten 
eit”

o ko ten eit: „jei kainos didesnės 
nei parduotuvėse ?”

-ANYKŠTA

Į Skiemonis atvažiavo Anykščių 
rajono mero pavaduotojas Sigutis 
Obelevičius, savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Audronius 
Gališanka bei jo pavaduotojas Ra-
mūnas Blazarėnas. Mero Kęstu-
čio Tubio tądien nebuvo – jis su-
sitikimą su skiemoniečiais iškeitė 
į vizitą pas Izraelio bei Japonijos 
ambasadorius sostinėje.

Į krosnimi prikūrentą bendruo-
menės salę įžengę rajono vadovai, 
rodos, nebuvo labai patenkinti. 
„Čia mus gal nori nunuodyti?“, 
- replikavo kažkas iš jų, pajutę 
salėje tvyrantį smalkių kvapą. Vi-
duje buvo gan vėsu, todėl susirin-
kusiųjų rajono vadovai prašė ne-
nusivilkti striukių bei paltų. Patys 
pasielgė priešingai.

Dalyvaujant jau antrame iš ei-
lės rajono vadovų susitikime su 

gyventojais, buvo kiek nuobodu 
– jie čia atsivežė tą patį, jau kitose 
seniūnijose rodytą, skaidrių rinki-
nį apie savo veiklos pasiekimus ir 
dėstė lyg iš anksto surepetuotas 
kalbas. Jau antra išklausyta seniū-
no ataskaita tebuvo suregistruoti 
biurokratiniai veiksmai.

Mero pavaduotojas S. Obele-
vičius Skiemonyse nusprendė at-
skleisti ir įdomių detalių.

Didžioji dalis Anykščių rajono 
pagrindinių mokyklų dėl mažo 
moksleivių skaičiaus yra atsidūru-
sios gan sudėtingoje situacijoje.

 „Iš šešių penkios pagrindinės 
mokyklos yra tikrai labai nelen-
gvoje būsenoje, nes vaikų ten 
dabar yra kažkur nuo 40 iki 60. 
Tai tikrai yra labai nedaug“, - 
skiemoniečiams, kurių miestelyje 
mokykla jau uždaryta, pasakojo 

Skiemonių gyventojai prašė 
gelbėti nuo bebrų
Kovo 22 dieną, ketvirtadienį, Anykščių rajono vadovai lankė-

si Skiemonyse. Šio susitikimo metu buvo pristatoma Skiemonių 
seniūnijos seniūno Stasio Steponėno 2017 metų veiklos ataskaita 
bei šių metų veiklos planas. Skiemonių gyventojai rajono valdžiai 
kalbėjo ne tik apie prastai tvarkomus kelius ar neapšviestas ga-
tves, bet ir prašė gelbėti nuo laukinės gyvūnijos invazijos.

mero pavaduotojas Sigutis Obe-
levičius.

Kas laukia mokyklų, kuriose 
sparčiai sumažėjo moksleivių 
skaičius, S.Obelevičius nekon-
kretizavo.

Savivaldybės administracijos 
direktorius A.Gališanka pasakojo 
apie rajono valdžios užmanymus 
apželdinimo srityje.

„Perkam centralizuotą paslaugą. 
Profesionalai parinks, kokias gėlės 
sodinti. Pagal rekomenduotas ir 
nupirktas sėklas, jas reiks pasodin-
ti taip, kaip patars profesionalai”, - 
apie laukiančias naujoves kalbėjo 
A.Gališanka. Tiesa, profesionalų 
paslaugomis šiemet bus naudoja-
masi tik Anykščių mieste.

Susirinkime duota pylos UAB  
„Anykščių vandenys“ dėl nuote-
kų išvežimo kontrolės.

„Buvo ne vieną kartą kalbėta su 
UAB „Anykščių vandenys“. Vis-
gi šita kontrole jūs turite užsiimti 
patys. Jeigu nuotekas ima iš ke-
lių kiemų, reikia pasižiūrėti tuos 
rodmenis, kiek išsiurbia, kiek 
ištraukia. Kas daugiau gali pati-
krinti, jeigu ne jūs patys?”, - į gy-
ventojų nusiskundimus dėl UAB 
„Anykščių vandenys“ veiklos 
reagavo savivaldybės administra-
cijos direktoriaus pavaduotojas 
R.Blazarėnas.

Savivaldybės administracijos 
direktorius A. Gališanka sakė, kad 
gyventojai neturi būti apgaudinė-
jami ir ragino panašiais atvejais 
naudotis savivaldybėje veikiančia 
telefonine pasitikėjimo paslauga. 
Deja, bet kokiu konkrečiai nume-
riu paskambinti, nepasakė.

Kalbėta ir apie lapių naikinimą 
Skiemonių miestelyje. Seniūnas 
S.Steponėnas sakė, kad lapės 
aplinkiniuose kaimuose net „tvo-
romis laipiojo“. Dabar, seniūno 
žiniomis, lapės iš Skiemonių į 
Debeikių seniūniją patraukė. Tuo 
tarpu gyventojai klausė, kas galė-
tų gelbėti nuo bebrų invazijos.

„Užtvankos po du metrus, ne-
gali niekas išardyti, reikia didelio 
ekskavatoriaus. Semia mūsų lau-
kus”, - skundėsi vienas žmogus.

„Jeigu medžiotojai nesutvar-
ko bebraviečių, tai uždrauskite ir 
medžioti”, - demonstruodamas, 
kad mažai kuo gali padėti, patarė 
R.Blazarėnas.

Rajono seniūnijas lankantiems 
Anykščių rajono vadovams gy-
ventojai patarė naktimis išjungti 
miestelių bei kaimų gatvių ap-
švietimą. Nuo Kalėdų iki Naujųjų 
metų rajone gatvių apšvietimas 
įjungiamas visai nakčiai, tačiau, 
pasak savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotojo R. 
Blazarėno, valdžia nuo kavarskie-
čių už „pleškinamą elektrą“ gavu-
si pastabų.

Susitikime su skiemoniečiais 
R.Blazarėnas gyventojų klausė 
patarimo, kaip geriau organizuoti 
gatvių apšvietimą. Vienas iš siūly-
mų buvo atsisakyti elektros „pleš-
kinimo“ naktimis šventiniu laiko-
tarpiu ir geriau gatvių apšvietimą 
pratęsti maždaug iki kovo vidurio. 
Tokiu atveju, anot R.Blazarėno, 
gatvių apšvietimui kaimuose ir 
miesteliuose papildomų išlaidų 
neprireiktų.

Šiemet gatvių apšvietimas rajo-
ne išjungtas vasario pabaigoje.

Gyventojams ėmus kalbėti apie 
prastai tvarkomus seniūnijos ke-
lius, savivaldybės administra-
cijos direktoriaus pavaduotojas 
R.Blazarėnas aiškino, kad Anykš-

Robertas ALEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Skiemonių seniūnijos seniūnas Stasys Steponėnas rajono vado-
vų kai kuriuos kelius prašė tvarkyti ne dėl seniūnijos gyventojų, 
o dėl turistų.

čių rajonas yra „skriaudžiamas“.
„Esame pagal dydį gal ketvirtas 

rajonas Lietuvoj ir pagal žvyrkelių 
kiekį, o finansavimą visiems rajo-
nams duoda praktiškai vienodą. 
Tai mažesni rajonai proporcingai 
pasidaro daugiau žvyrkelių, negu 
mes”, - kalbėjo R.Blazarėnas.

„Šiandien tvarkingas kelias, 
kažkas pravažiavo ir jau nebe 
tvarkingas”, - filosofiškai į ke-
lių tvarkymo problemas žvelgė 
R.Blazarėnas.

Skiemonių seniūnas S. Steponė-
nas rajono vadovus ragino tvarkyti 
kelią tarp Mačionių ir Kriokšlio.

„Atvažiuoja daug turistų į apž-
valgos bokštą. Čia būtų ne se-
niūnijai, o rajonui pliusas. Ne 
dėl mūsų, o dėl atvažiuojančių”, 
-  sakė S.Steponėnas.

Susirinkime dėmesio skirta ir 
Anykščių technologijos moky-
klai.

„Trūksta mokyklos direktoriui 
iniciatyvos, nesudominama nau-
jomis mokymo programomis. Su 
mokymo programų atnaujinimu 
yra sudėtinga, tai čia gal direk-
toriaus personalijos problema?”, 
- svarstė vienas ūkininkas.

Skiemonių seniūnijos seniūno 
S.Steponėno veiklą pernai rajono 
valdžia įvertino „labai gerai“.

„Yra vienas iš pagrindinių ro-
diklių, kiek gerai dirba seniūnas. 
Jeigu gyventojai iki mūsų neatei-
na, reiškia seniūnas dirba gerai”, 
- vertinimo kriterijus išaiškino 
R.Blazarėnas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramū-
nas Blazarėnas (pirmas iš kairės) skiemoniečių teiravosi, ar nak-
timis reikia išjungti gatvių apšvietimą. Šalia - Audronis Gališan-
ka ir Sigutis Obelevičius.
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Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

tautos balsas

Levaniškiuose, kaip kokiame 
miestelyje, net 18 gatvių tokiais ly-
riškais pavadinimais: Beržų, Klevų, 
Kūdros, Pievų, Vilties, Žolynų... Ne-
svarbu, kad kai kuriose vos keli na-
mai, tačiau vis tiek stebėtinai daug. 
Tačiau trečiadienio pavakare žmonių 
jose nesimatė, o ir keli sutikti buvo 
niūroki, bendrauti nelinkę. Pamaniau, 
kad geriausia vieta susitikti su šio 
kaimo gyventojais bus parduotuvė, 
tačiau ir čia teko nusivilti. Pakalbinta 
Anykščių kooperatyvo parduotuvės 
pardavėja į mane žiūrėjo įtariai ir jau 
ruošėsi skambinti savo direktorei. 

Esu ne kartą su delegacijomis 
viešėjęs Vokietijoje. Nejučia pri-
siminiau vieną pirmųjų kelionių 
tuoj po Lietuvos atgimimo, Ber-
lyno sienos griūties. Susitikime su 
tuometinės Vokietijos federacijos 

Žemės ūkio ministru, domėjomės, 
ką jie ruošiasi daryti su stipriais 
Vokietijos demokratinės respubli-
kos tarybiniais ūkiais. Ministras 
aptakiai šnekėjo, kad tiems ūkiams 
teiks pagalbą, o vienas mokslinin-

kas kirto tiesiai šviesiai – „Išdras-
kysim“. „Kodėl?“, - nustebę pa-
klausėme. Mokslininkas paaiškino 
priežastį – kad nesudarytų konku-
rencijos ūkininkams.

Kad taip mūsų kolūkius ir tary-

Būtume klestėję... binius ūkius būtų perėmę ir tapę 
savininkais tokie vadovai kaip Ra-
mūnas Karbauskis, dabar Lietuvos 
žemės ūkis klestėtų Europoje, - pa-
maniau. 

Albertas ŽARSkUS
Anykščiai

Levaniškiuose užpuolė šunys Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Kol kolega Robertas Aleksiejūnas Traupio seniūnijoje klausėsi Traupio seniūnijos seniūnės Daivos 
Tolušytės ataskaitos ir Anykščių rajono savivaldybės vadovų kalbų, palėkėjau penketą kilometrų 
Panevėžio kryptimi, į Levaniškius. O jie, pasirodo, net už patį seniūnijos centrą Traupį didesni, isto-
rine praeitimi, 5 hektarų dydžio parku ir darbščiais žmonėmis garsūs. 

Pasak Traupio seniūnijos specialistės Dangirutės Maskoliūnienė, Levaniškiuose gyvena per 300 
žmonių. 

skubėjo namo. Į svečius įsiprašyti 
nepavyko...

Panaši situacija manęs laukė ir 
vos už keliasdešimt metrų tvarkin-
game namuke įsikūrusioje priva-
čioje parduotuvėje. Ant palangės 
tupėjo riebus ir visai nebaikštus 
katinas, prie sienos – atremtas dvi-
ratis. Iš parduotuvės išėjęs dviračio 
savininkas buvo šnekus, tačiau pa-
sirodė, kad jis ne levaniškietis, dvi-
račiu atmynęs iš gretimo kaimelio. 
Gyvena vargingai, darbo neturi, o jo 
Levaniškiuose ir nėra, nebent kokiai 
bobulei pasisamdysi malkas suka-
poti. Išgirdęs, kad aš iš „Anykštos“ 
ir dar noriu jį nufotografuoti, iškart 
pritilo, prisipažino, kad jau šiek tiek 
išgėręs ir tikrai toks nesifotografuo-
siąs. Taip ir išsiskyrėme. Jį palydėjo 
prie parduotuvės besisukioję keli 
šuneliai. 

Prekių nestokojančios parduotu-
vės pardavėja vėl gi šneki nebuvo, o 
keli į ją užsukę vaikinukai optimiz-

mu irgi netryško. Vienas jau pagy-
venęs ir dirbęs užsienyje žadėjo vėl 
išvažiuoti, nes čia nėra ką veikti. An-
trasis, lyg nedrąsiai, irgi savo ateitį 
su darbu užsienyje planavo, nors nuo 
Levaniškio Panevėžys netoli, tačiau, 
pasak jų, ir ten darbą susirasti sunku. 
Vaikinai šmaikštavo, kad kaime dar 
ir panelių yra.

Pasisukiojau po tuščias gatveles 
ir kolūkinę gadynę menančius ap-
griuvusius, pamėkliškus kultūros 
namus, buvusią kolūkio kontorą. 
Net šiurpas nukratė praeinant pro 
trimetrinio gylio šulinį, pridengtą 
supuvusiu lentgaliu. Kas beliko iš 
buvusio Levaniškio kolūkio cen-
trinės gyvenvietės pasididžiavimo? 
Juk būta kaime ne tik kultūros namų, 
būta ir mokyklos, įkurtos 1924 – ai-
siais, išsivysčiusios iki aštuonme-
tės, 2009 – aisiais užvėrusios duris, 
nes nebeliko vaikų nė pradinei. Ir 
tai kaime su trim šimtais gyvento-
jų! Kaip vėliau kalbintas pastebėjo 
Traupio seniūnijos seniūnės pava-
duotojas Valentinas Kalibatas, tie 
buvę kultūros namai tikras galvos 
skausmas. „Po kolūkio griūties nu-
sipirkę savininkai nieko nedarė, ap-
leido, - sakė seniūno pavaduotojas. 
– Užvaldė juos ne vietiniai. Dabar-
tinis savininkas nusipirko gal prieš 
metus, o neseniai ant pastato kabė-
jo skelbimas, kad jis parduodamas. 
Sunku suprast, perpirko ir vėl par-
duoda“. Beje, Traupio seniūnijoje 
viešinčių Anykščių rajono vadovų 
žmonės klausė: „Ką galvojate dary-
ti su ta šmėkla?“, - tačiau atsakymo 
nesulaukė. 

Akis užkliuvo už prie parduotuvės 
skelbimų lentoje šviečiančio kvieti-
mo į šventę „Mūsų žemė – Lietuva“, 
skirtos Lietuvos valstybės 100- me-
čiui paminėti, vyksiančios balandžio 
14 dieną Levaniškių kaimo ben-
druomenės namų salėje. Apsidžiau-
giau. Vadinasi, yra veikli kaimo ben-
druomenė, ir savo namus turi. Ne iš 
pirmos gatvėje sutiktos moterėlės, 
tačiau sužinojau, kad bendruomenės 
pirmininkė yra viena gerbiamiau-
sių kaimo moterų, ūkininkė Nerija 

Buvęs kultūros namų meno vadovas Laimis Barauskas į glėbį priglaudė buvusią agronomę ir meno 
saviveiklos dalyvę Bronę Vilniškienę.

Iš parduotuvės kiemo pirkėją palydėjo du taikūs šuneliai.

Kairienė.  Su vyru Petru jiedu bene 
stambiausi šio kaimo ūkininkai gy-
vena Liepų gatvėje. 

Kieme stovinti galinga žemės 
dirbimo technika liudijo, kad neap-
sirikau, tikrai į ūkininkų kiemą pa-
taikiau. Išlipti iš automobilio nelei-
do nemažas šuo, maniau, išlipsiu ir 
susitarsime arba šeimininkai nuo jo 
dėmesio išvaduos. Deja, šeimininkų 
nesimatė, neatsiliepė jie ir pabeldus 
į neužrakintas duris. Pasibaladojęs, 
jau lipsiu laipteliais žemyn, o čia tas 
piktas šuo dantimis kalena, eiti nelei-
džia. Išsitraukiau fotoaparatą, jį tai 
šiek tiek suglumino ir taip pasiekęs 
savo mašiną lengviau atsikvėpiau. 
Sargas išlydėjo piktu lojimu. 

Į galvą šovė išganinga mintis. Gal 
bendruomenės pirmininkė bendruo-
menės namuose? Jie tvarkingi, gra-
žūs, per langą matau jaukiai lieps-
nojančią ugnį židinyje, tačiau visos 
durys užrakintos.

Pasigrožėjęs pavasariniam purvy-
ne besiturškiančiom antim, dūlinu 
prie tos pačios parduotuvės, kur ir 
pradėjau pažintį su Levaniškiais. Jau 
temstant prie parduotuvės sutikau 
su šuneliu Čypu  pasivaikščioti išė-
jusią Bronę Vilniškienę. Gimusi už 
pusantro kilometro esančiame Šapio 
kaime, moteris visą gyvenimą pra-
leido Levaniškiuose. Apie jaunystės 
Levaniškius gali pasakoti ir pasako-
ti. „Kolūkis tėveliams namus Leva-
niškiuose pastatė, baigiau mokslus, 
su šviesios atminties vyru Valentu 
abu dirbom agronomais, auginom 
vaikus, - prisiminė moteris. - Kolū-
kio pirmininkas Sergejus Šamšon-
kovas buvęs  puikus žmogus, kaimu 
rūpinosi, 21 – erius metus pirminin-
kavo“.

Pamatęs mudu besišnekučiuojan-
čius prie mūsų priėjo diktas vyras, 
su Bronyte glėbesčiavosi kaip geri 
draugai, tačiau priekabiavimu to 
nuoširdaus bendravimo tikrai nepa-
vadinsi. Prisistatė buvusiu kultūros 
namų meno vadovu Laimiu Baraus-
ku. Tačiau įsišnekėti nepavyko, jį į 
jau duris beužveriančią parduotuvę 
pakvietė draugas. 

Maždaug trijų metrų gylio 
šulinys pridengtas supuvu-
siu lentgaliu. Jaukūs Pamėkliškių bendruomenės namai trečiadienio vakarą 

buvo uždaryti.  
Autoriaus nuotr. 

Sakau, netrukdykit, aš gi tik norėjau 
pasiteirauti, kaip čia žmonės gyve-
na, ką perka. Tačiau pabuvus kelio-
lika minučių ir taip tapo aišku, kad 
vyrai vakarop nusiperka stipraus 
alaus, o kai kas ir degtinėlės. Savai-
me suprantama, pamatę mane ne tik 
kad į kalbas nesileido, bet kažkaip 
nejaukiai jautėsi su savo pirkiniais. 
Moterėlės gi, alkoholio nepirko, na 
duoną, mineralinį, kitus maisto pro-
duktus, tačiau į kalbas irgi nesileido. 
„Namuose pečius kūrenasi, negaliu, 
skubu namo“, - teisinosi, ir kas pės-
čiom, kas dviračiu, kas automobiliu 

Prieš gerą mėnesį Anykščių ra-
jono merui Kęstučiui Tubiui pa-
rašiau, kad Anykščiuose reikėtų 
įamžinti  gydytojo, kariškio, savi-

valdos organizatoriaus, visuome-
nininko šaulio Adomo Laskausko 
atminimą. Ir iki šiol negavau jokio 
atsakymo. 

Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečio proga pagalvojau, kad 
šiam Anykščiams nusipelnusiam 
žmogui bent atminimo lentą reikė-

tų pakabinti. A.Laskausko namas 
buvo šalia dabartinės „valstiečių“ 
partijos Anykščių skyriaus būsti-
nės. Tas geltonas, dabar apleistas.

Būtina įamžinti Adomo Laskausko atminimą Rašė „Anykštoje“ kažkuris rajo-
no Tarybos narys ir apgailestavo, 
kad meras Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmečio proga nesurado 
nei vieno garbingo anykštėno.

Jonas Stanislovas PETroNIS
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specialistas pataria

horoskopas
AVINAS. Užplūs romantiškos 

nuotaikos, trokšite nuotykių, pa-
vasarinio atsinaujinimo. Ne visi 
šalia esantieji tuo džiaugsis. Gali-
te išgirsti nuobodžių „pamokslų“. 
Vis dėlto vakarai išties gali būti 
romantiški.

JAUTIS. Daugiausiai rūpesčių 
kels turtiniai ir buitiniai reikalai. 
Pagalbos, dėmesio gali prireikti 
šeimos nariams, arba būtent jums 
reikės jų paramos, tvirto peties. Bus 
malonu jausti, kad esate reikalingi.

DVYNIAI. Išgirsite aktualių 
jums dalykų. Gerai pagalvokite 
prieš išsakydami savo nuomonę, 
nes jūsų žodžiai gali nuskambėti 
kaip viešas svetimų reikalų ko-
mentavimas.

VĖŽYS. Jums gali itin parūp-
ti verslo, turto, tiekimo, pinigų 
klausimai. Galbūt pažado nenorės 
tesėti žmogus, į kurį dėjote daug 
vilčių. Tačiau jums turėtų pavykti 
daug ką išsiaiškinti bei išaiškinti 
ir pakeisti savo naudai. 

LIŪTAS. Pasistenkite, kad ap-
rimtų emocijos ir kuo racionaliau 
tvarkykite reikalus, neskubėdami 
ir pasitikėdami savimi. Jei taip 
padarysite, galite pagerinti savo 
įvaizdį, pakeisti aplinkinių nuo-
monę į palankesnę pusę.

MERGELĖ. Geriau jausitės, 
jei vengsite kompanijų, įtemptų 
darbų, skubos arba jei gerai iš-
simiegosite ir turėsite galimybių 
patinginiauti. Puikiai veiks intui-
cija. Seksis gvildenti paslaptis.

SVARSTYKLĖS. Iš pažįsta-

užjaučiamos moters galite gauti protingą 
patarimą ar neblogą pasiūlymą. 
Be to, išsiaiškinsite kai kuriuos 
gandus, kitų žmonių vertinimus 
apie tai, kas esate, ką darote. Pra-
dės labiau aiškėti, kuo galite pa-
sikliauti.

SKORPIONAS. Regis, jums 
labai rūpės darbai, karjeros pers-
pektyvos. Apie tai kalbėsitės su 
kolegomis, bendraminčiais. Tarsi 
atsitiktinai galite išsiaiškinti kaž-
ką svarbaus. Galbūt tai pageidau-
jamą permainą.

ŠAULYS. Tikėtini pokalbiai su 
įtakingomis ar išsilavinusiomis 
moterimis. Neblogai seksis inte-
lektinė veikla, moksliniai tyrinėji-
mai. Pravartu ieškoti naujų kelių 
savo tikslams įgyvendinti. 

OŽIARAGIS. Svarbesni taps 

skolų, mokesčių, finansinių įsi-
pareigojimų klausimai. Tiktų pla-
nuoti pajamas ir išlaidas, apskai-
čiuoti savo finansines galimybes, 
peržiūrėti dokumentus, sutartis. 
Galbūt ką nors reikia pratęsti ar 
pataisyti.

VANDENIS. Gali paskatinti 
daugiau bendrauti su tais žmo-
nėmis, kurių pažiūros, nuomonės 
skiriasi nuo jūsų. Bus nelengva 
suderinti interesus, tačiau pagilės 
jūsų supratimas, daug ką išsiaiš-
kinsite ir labiau suartėsite.

ŽUVYS. Geras laikas spręsti su 
įsidarbinimu, persikvalifikavimu 
susijusius klausimus. Be pastangų 
judės įprastiniai darbai ir kontak-
tai. Jeigu jūsų veikla reikalauja 
įžvalgos, intuicijos, tai jums sek-
sis geriau nei paprastai.

Irena ANDRUkAITIENĖ

Kas galėjo pasakyti, kad, pra-
ėjus daugiau nei ketvirčiui am-
žiaus nuo nepriklausomybės 
atkūrimo, lituanistikos mokslai, 
vyriausybių programose įvardin-
ti kaip prioritetinė sritis, šiandien 
atsidurs tokioje nepavydėtinoje 
padėtyje.

Užsimota keturis savarankiš-
kus humanitarinius institutus 
(Lietuvių kalbos institutą, Lie-
tuvių literatūros ir tautosakos 
institutą, Lietuvos istorijos ins-
titutą,  Lietuvos kultūros tyrimų 
institutą) bei Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimų 
centrą sujungti į vieną – humani-
tarinių tyrimų centrą.

Tokį planą sukūrė praėjusių 
metų pabaigoje Ministro Pirmi-
ninko sudaryta darbo grupė, ku-
riai vadovauja Švietimo ir moks-
lo ministrė Jurgita Petrauskienė. 
Darbas jau atliktas, ataskaita pa-
rengta ir kovo pradžioje pristaty-
ta viešam susipažinimui. 

Institutų jungimo būtinybė ar-
gumentuota tuo, kad, vykstant 
aukštojo mokslo pertvarkai, ma-
žėja universitetų skaičius, mažėja 
studentų, stojančių į humanitari-
nes specialybes, todėl prie naujų 
sąlygų turi prisitaikyti ir mokslas 
– atitinkamai „susitraukti,“ kitaip 
tariant, sumažinti savo mokslinių 
tyrimų lauką. Matyt, reikia su-
prasti, kad jis turi būti priderina-
mas prie išsivaikščiojančios, bet 
„globalėjančios“ Lietuvos. 

Kyla klausimas – iki kokių 
apimčių turėtų vykti šis „maži-
nimasis“? Ir kaip tokiame „maži-
nimosi“ kontekste institutai, ku-
riuos Mokslo ir studijų įstatymas 
apibrėžia kaip turinčius ypatin-
gos nacionalinės svarbos statusą, 
galėtų atlikti savo misiją, numa-
tytą minėtame įstatyme: „ kaupti, 
sisteminti, saugoti, skleisti ne-
materialųjį ir dokumentinį lietu-
vių kalbos, etnologijos, raštijos, 
kultūros ir istorijos paveldo ty-
rimus.“ Dalies tyrimų atsisakyti 
paskelbiant juos nacionaline at-
gyvena, trukdančia Lietuvai glo-
balėti?

Lituanistikos naikinimo vajus  
 Ministro Pirmininko sudary-

tos darbo grupės ataskaitoje apie 
humanitarinių mokslų institutų 
veiklą pateikiamos kategoriškos 
išvados: prasta institutų vadyba, 
institutai nedirba kaip verslo įmo-
nės, nesukuria pridėtinės vertės, iš 
mokslo tyrimų ir eksperimentinės 
veiklos neuždirbama pakanka-
mai lėšų, vykdomi neintegruoti, 
monokryptiniai tyrimai, institutų 
veikloje trūksta tarpdalykišku-
mo ir tarptautiškumo, daugeliui 
institutų trūksta išmanymo apie 
mokslo, technologijų ir inovacijų 
vaidmenį šiuolaikiniuose moks-
luose, institutų atliekami tyrimai 
vis dar menkai integruoti į Euro-
pos mokslinių tyrimų erdvę ir t. t.

Išvados visgi baigiamos pa-
stebėjimu, kad, nors „visi insti-
tutai atitinka Mokslo ir studijų 
įstatyme deklaruotą lituanistikos 
prioritetą ir turi ypatingos naci-
onalinės svarbos statusą,“  bet, 
sprendžiant pagal esamus (ar 
menamus?) ataskaitos išvadose 
išvardintus institutų veiklos trū-
kumus, „jų mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros kryptys 
nėra tokios valstybinės svarbos, 
kad jų įgyvendinimui būtų būtini 
atskiri savarankiški mokslinių ty-
rimų institutai.“ Ir taškas.

Žinoma, jūs, institutai, galite 
nesutikti, protestuoti, įrodinė-
ti savo mokslinių darbų svorį ir 
svarbą, jų tarptautiškumą ir inte-
graciją į Europos mokslinių tyri-
mų erdvę, bet niekam neįdomūs 
jūsų argumentai. 

Nes švietimo ir mokslo minis-
trės J. Petrauskienės yra aptakiai 
pasakyta, kad „šiuo metu mūsų 
šalies mokslo veikla ir ištekliai 

yra fragmentuoti, įvairovė dide-
lė ir nėra pakankamai sąlygų sė-
kmingai vystyti institutų veiklą.“ 
O švietimo ir mokslo viceminis-
tras Giedrius Viliūnas pasako 
tiesiai - jeigu institutų vadovai 
ir prieštaraus jungimuisi, vis tiek 
šios mokslo įstaigos kartu su 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimų centru bus 
sujungtos „po vienu stogu.“ 

Tik kaip ten bus su tuo kol kas 
esančiu ypatingos nacionalinės 
svarbos statusu? Gal ilgainiui ga-
lima bus ir jo atsisakyti. Įstatymą 
pakeisti juk nėra sudėtinga. 

Pasibaigus Lituanistikos plė-
tros 2009 – 2015 metų programai, 
Vyriausybės pavedimu parengta 
tęstinė Valstybinė lituanistinių 
tyrimų ir sklaidos 2016 – 2024 
metų programa, kurios paskirtis 
– „konkursinio finansavimo būdu 
< > stiprinti lituanistinių tyrimų 
indėlį į Lietuvos valstybės hu-
manistikos plėtrą ir taip suteikti 
mokslinį pagrindą Lietuvos pilie-
tinės ir kultūrinės savimonės ug-
dymui bei lituanistinio paveldo 
saugojimui.“ Programą įgyvendi-
na Lietuvos mokslo taryba.

Neseniai spaudoje buvo skelb-
ta, kad Lietuvos humanitariniai 
institutai Lietuvos mokslo tary-
bai pateikė paraiškas finansuoti 
2018 m. leidybos projektus pagal 
Valstybinės lituanistinių tyrimų 
sklaidos 2016 – 2024 m. pro-
gramą. Lietuvių kalbos instituto 
paraiškoje pateiktos devynios 
pozicijos (monografijos, tęstiniai 
žodynai ir kt.) – solidūs darbai, 
dėl jų kokybės neabejojama. Bet 
finansavimas neskirtas.  Kitų ins-
titutų paraiškos buvo finansuotos 

iš dalies. Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas keliems lei-
diniams finansavimą gavo, o kal-
bos tyrėjų darbas, kaip matome, 
nuvertintas. Tuo pačiu nuvertina-
mas ir lietuvių kalbos paveldas.

Dar 2003 m. į Lietuvos moks-
lo prioritetinių krypčių sąrašą 
įtrauktas Tautinio identiteto sti-
prinimo globalizacijos sąlygomis 
prioritetas. Ar 2018 metais jis 
nebeaktualus? Ar kalba nebėra 
tautinio identiteto išlaikymo ga-
rantas? 

Natūralu, kad humanitarinė 
visuomenė reagavo į šiuo metu 
vykstančius lituanistikai pavo-
jingus procesus. Kovo pradžioje 
Vilniuje vyko konferencija „Litu-
anistika globalizmo vėtroje: ug-
dyti tautos kultūrą, stiprinti vals-
tybę,“ kurios rezultatas - įkurtas 
Lituanistikos gynimo sąjūdis. Jis 
oponuoja Ministro Pirmininko su-
darytos darbo grupės parengtoms 
rekomendacijoms bei pasiūly-
mams dėl humanitarinių institutų 
pertvarkos ir mano, kad įgyven-
dinant šį planą būtų „naikinamas 
nacionalinės kultūros mokslinio 
tyrimo branduolys, ištisas valsty-
bės mokslo segmentas.“ 

Lituanistikos gynimo sąjū-
dis tokią humanitarinių mokslo 
institucijų pertvarką vadina jų 
naikinimo vajumi, kas nebuvo 
drįstama daryti net okupacijos 
laikais, ir pastebi, kad „Lietuvoje 
tai daroma tuo metu, kai visoje 
Europoje bunda tautinio atgimi-
mo sąjūdžiai, ryžtingai ginantys 
savo šalių kultūras nuo jas besi-
stengiančių sunaikinti multikul-
tūrinių globalistų kėslų.“ 

Kuriuo keliu pasuksime mes?

Mirus Petrui BAGDONUI 
nuoširdžiai užjaučiame žmo-
ną Onutę, dukras ir artimuo-
sius. 

Bulotai,
Karveliai, 

Zlatkai

Nekimškim į 
skrandį visko, 
kas ant stalo...

Velykų šventės - vienas 
didžiausių išbandymų žmo-
gaus organizmui. 

Kaip saugoti savo orga-
nizmą, klausėme Anykščių 
rajono savivaldybės gydy-
tojos Vaivos DAUGELAVI-
ČIENĖS. Gydytoja juokia-
si, kad vienas dalykas yra 
teorija, kitas - praktika. 

„Šeimyninė šventė pirmiau-
sia asocijuojasi su gausiai vai-
šėmis nukrautu stalu. Būtinai 
reikia paragauti kuo daugiau 
patiekalų... Baisiausia dalis, 
jog tos užstalės per dieną būna 
kelios - pradžioje pas vienus gi-
mines, paskui - pas kitus. Pati 
laikausi principo, jog šventiniai 
pusryčiai vis tiek yra pusryčiai, 
per kuriuos nekemšama viskas 
iš eilės. Per pietus patiekiamas 
karštas patiekalas, pavakariams 
valgomas desertas.

Kiek laiko galima val-
gyti kiaušinius? Mes val-
gome tris dienas. Pačių 
„gražiausių“margučių, puoštų 
medvilnei skirtais dažais - ne-
valgau. Šitie gražiausieji ati-
tenka šuniukui... Per šventes 
visuomet sprendžiu dilemą, 
balansuoju tarp gydytojos, kuri 
žino, kas sveika vaikams ir ko 
geriau nevalgyti, ir mylinčios 
močiutės. Ir tikrai ne visada 
galiu likti tik sveikus įpročius 
skatinanti gydytoja. 

Alkoholis mūsų šeimoje 
praktiškai nevartojamas. Per 
šventes patys nemažai laiko 
praleidžiame lauke, žinoma, ir 
vaikus išsivedame. Čia galbūt 
būtų antrasis patarimas. Pir-
masis - valgyti kiek įmanoma 
mažiau skirtingų patiekalų to 
paties valgymo metu, antrasis - 
išeiti pasivaikščioti.

Na, ir nebrukim svečiams mais-
to per jėgą. Leiskime patiems nu-
spręsti, kiek ir ko valgyti.      

-ANYKŠTA
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parduoda

įvairūs

Dovydas Mameniškis 03-13

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vai-
ruotojų kursus. 
Renkama nauja grupė 2018 m. kovo 29 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET 
arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ 
Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, (8-698) 70127.

Reikalingas 
melioracijos 

statinių statybos 
atestuotas 
specialistas. 

Tel. (8-698) 46745.

siūlo darbą
Melžėjai - ūkyje. 
Tel. (8-682) 18574.

IĮ ,,Uosis ir Kęstas” ieško miško 
medelių sodintojų Pavarių girinin-
kijoje, netoli Anykščių. Vadovas K. 
Lukoševičius. Pavarių girininkijoje, 
netoli Anykščių. 

Tel. (8-614) 99159.

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
 

Perku pienines 
veršingas
 telyčias. 

Tel. (8-655) 44667.

Nekilnojamasis turtas

Žemės ūkio paskirties 19 ha skly-
pą, našumo balas 44, Anykščių ra-
jone. Kaina 78 000 Eur. 

Tel. (8-600) 37754.

Kuras

Alksnio, klevo, ąžuolo ir mišrias 
malkas kaladėlėmis. Veža po 5-8 
m., pristatymas nemokamas. 

Tel. (8-613) 11010.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Akmens anglį (anglis granuli-
niams katilams) ir pjūvenų brike-
tus, granules (įvairiais kiekiais). 
Gali atvežti. 

Tel.: (8-685) 01316, 
(8-673) 67365.

Kita

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

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

Tel. (8-620) 73479.

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

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

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

Tel. (8-604) 90430.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Naudotus metalinius surenka-
mus garažus 3x3, 3x6, 3x9, 3,5x6, 
4x6, 6x6  m, yra ir tinkančių trakto-
riams (nuo 350 Eur). 

Tel. (8-687) 73343.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

TELE LOTO Žaidimas nr. 1146 
Žaidimo data: 2018-03-25 

Skaičiai: 59 56 31 06 08 43 54 35 
12 52 68 58 05 65 32 67 39 60 49 41 
29 34 66 51 71 48 73 27 22 07 44 13 
20 61 42 74 75 21 (keturi kampai, ei-
lutė, įstrižainės) 62 38 55 24 72 30 10 
01 50 53 64 19 26 33 (visa lentelė)  

 Papildomi prizai: 01**443 100 Eur 
01**764 100 Eur 00**329 100 Eur 
06**677 100 Eur 01**848 100 Eur 
0152823 1000 Eur 0442830 1000 
Eur 0424827 1000 Eur 0091298 
1000 Eur 0076757 1000 Eur 0206776 
1000 Eur 04**782 200 Eur 02**247 
200 Eur 05**664 200 Eur 00**317 
200 Eur 0417517 2000 Eur 0373747 
2000 Eur 03**521 500 Eur 0610985 
5000 Eur 0343404 5000 Eur 0285914 
50000 Eur 001*676 Pakvietimas į TV 
studiją 031*726 Pakvietimas į TV stu-
diją 046*793 Pakvietimas į TV studi-
ją 053*134 Pakvietimas į TV studiją 
0015681 Toyota Auris

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.

Nebrangiai mūrija krosnis ir ži-
dinius. Valo kaminus ir krosnis. 
Supjauna malkas. 

Tel. (8-676) 01382.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-686) 86702.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, 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 reikia-
mus dokumentus. 

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

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.

Automobilius, autobusus, vi-
sureigius. Atsiskaito iš karto, išra-
šo utilizacijos dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Automobilius, kombainus, trak-
torius, metalo laužą.

Tel. (8-633) 60143.

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 ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

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

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

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

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

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

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus viso-
je Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Iš nuotraukos darome portretus 
laidotuvėms (iki A4 formato). 

Nuotraukos su rėmeliu  kaina – 15 eurų.

UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g.  29, Anykščiai) 
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anekdotas

kovo 27-30 priešpilnis.

mėnulis

šiandien

kovo 28 d.

kovo 29 d.

kovo 30 d.

Nikodemas, Rupertas, Al-
kmenas, Rūta, Aleksandras, 
Lidija.

vardadieniai

Filemonas, Sikstas, Rimkan-
tas, Girmantė, Odeta.

Narcizas, Almantė, Bertoldas, 
Manvydas.

Gvidonas, Virmantas, Meda, Fer-
dinandas, Anelė, Nelė.

oras

-4

+2

MOZAIKA sprintas

„Besikeičiantys vartotojų porei-
kiai diktuoja mobiliojo ryšio pas-
laugų tendencijas. Savo klientams 
kuriame ir tobuliname sprendimus, 
kuriais naudotis būtų paprasta bei 
patogu“, – sakė Petras Masiulis, 
„Tele2“ generalinis direktorius.

Nemokama operatoriaus savi-
tarnos programėlė „Mano Tele2“ 
pasipildė nauja funkcija, leidžian-
čia realiu laiku telefone valdyti su 
savo paskyra susietų mėnesinio 
mokėjimo numerių išlaidas. Tai 
bus ypač patogu savo vaikų mobi-

liąsias išlaidas kontroliuoti norin-
tiems tėvams.

Programėlėje galima stebėti ir 
pakeisti visų turimų numerių kre-
dito limitą, peržiūrėti mokėjimų 
istoriją, užsakyti daugiau mobilių-
jų duomenų. Taip pat programėlės 
naudotojai gali itin greitai ir pato-
giai – vos kelių mygtukų paspaudi-
mu – atsiskaityti už savo mėnesio 
sąskaitas.

Kita tėvams itin aktuali funkcija 
– galimybė stebėti vaiko numerio 
naudojimo statistiką. Nuo šiol bus 

„Tele2“ sprendimas padės tėvams kontroliuoti vaikų išlaidas
Vis daugiau tėvų nori ne tik stebėti, ką jų atžalos veikia interne-

te, bet ir turėti galimybę kontroliuoti jų veiksmus. Atsižvelgdama 
į tai, mobiliojo ryšio lyderė „Tele2“ patobulino savo savitarnos 
programėlę – nuo šiol tėvai tiesiog savo telefonuose galės tikrinti 
ir valdyti vaikų išlaidas.

galima matyti kiek skirtingu metu 
buvo išnaudota interneto duome-
nų, išsiųsta SMS žinučių, prakal-
bėta minučių ir kaip keitėsi mėne-
sio sąskaitų dydis.

Tėvai, kurių vaikai ar kiti šei-
mos nariai naudojasi išankstinio 
mokėjimo „Pildyk“ paslaugomis, 
programėlėje gali jiems papildyti 
sąskaitą. Tereikia suvesti išanksti-
nio mokėjimo numerį ir pasirinkti 
sumą, kuria norima ją papildyti.

Operatoriaus atnaujintoje pro-
gramėlėje yra aktuali skiltis ir 
apie taisomo telefono būklę žinoti 
norintiems vartotojams. Sugedus 
telefonui, įsidiegus programėlę į 
pakaitinį įrenginį ir prie jos pri-
sijungus – galima stebėti „Tele2“ 
Telefonų priežiūros centre remon-

tuojamo išmaniojo statusą.
Daugiau apie programėlę, skirtą 

tiek „Android“, tiek „iOS“ opera-

cinėms sistemoms, sužinoti galima 
čia:https://tele2.lt/privatiems/pro-
gramele-tavo-telefone    

Teisme kaltina kaimietį:
- Tai ką, ponas, samagonėlį va-

rot?
- Aš? Ne!
- Kaip tai ne? Aparatą tai turit... 

Vadinasi varot.
- Tai tada ir už išprievartavimą 

teiskit...
- O jūs dar ir išprievartavot kaž-

ką?
- Nu ne... Bet aparatą tai turiu!

***

Vėlus vakaras. Tėvai pagavo 
savo sūnų, kuris su dideliu prožek-
torium norėjo išeiti iš namų.

- O kur tu išeini? - klausia tėvas.
- Į pasimatymą, - atsako sūnus.
- Cha, kai aš eidavau į pasima-

tymus, man nereikėdavo prožekto-
riaus, - pasišaipė tėvas.

- Ir pažiūrėk, ką išsirinkai.

Šveicarijos vynuogyne dega nuo dirvos įšalimo apsaugančios 
žvakės. 

Tyrimas: trečdalis žmonių jau-
čiasi nelaimingi

„Žmogaus studijų centro“ nuo 
2008 metų kasmet atliekama Lietu-
vos psichologinio klimato ir žmo-
nių jausenos stebėsena rodo, kad 
laimingais ir gana laimingais save 
laikė apie 69 proc. šalies gyvento-
jų, užpernai tokių buvo 64 proc.

Tyrimą atliekančio „Žmogaus 
studijų centro“ vadovas psichote-
rapeutas dr. Gintaras Chomentaus-
kas apgailestauja, kad nors Lietu-
voje situacija gerėja, net trečdalis 
žmonių jaučiasi nelaimingi ir kad 
šiuo požiūriu stipriai nusileidžia-
me skandinavų šalims bei mūsų 
kaimynams lenkams. 

„Jei manęs kas paklaustų, kaip 
matuoti šalies pasiekimus, pasiūly-
čiau suskaičiuoti, kiek joje yra lai-

mingų žmonių ir kiek ja didžiuo-
jasi. Esame linkę žmogaus laimę 
suvokti kaip individualų reiškinį. 
Tačiau visuomenės nario emocinė 
gerovė nėra individo klausimas. 
Matydami, kas vyksta šalyje, ga-
lime suprasti, kaip tai veikia kie-
kvieno mūsų žmonių gyvenimus, ir 
atvirkščiai - matome, kad laimingi 
šalies žmonės aukštai vertina ir pa-
čią valstybę“, - sako G. Chomen-
tauskas.

Anot mokslininko, šiuo metu iš-
lieka vis dar aukštas nepasitikėjimo 
kitais lygis - Lietuvoje jau daugelį 
metų vyrauja žmonių pasitikėjimo 
krizė. Visuomenės anomija (susve-
timėjimo jausmas) per porą metų 
beveik nepasikeitė ir išlieka tokia 
pat aukšta.

-ELTA

Japoninės makakos šildosi karštųjų versmių vandenyje.

Karatė. Praėjusį sekmadienį, kovo 
25 dieną, Vilniuje vyko Kyokushin 
karatė IPPON CUP varžybos. Varžy-
bose, skirtingose amžiaus grupėse ir 
svorio kategorijose dalyvavo per 800 
sportininkų. Anykščių karatė sporto 
klubą atstovavo 19 sportininkų. Var-
žybų nugalėtojomis savo amžiaus gru-
pėse ir svorio kategorijose tapo Sandra 
Sunklodaitė ir Gabrielė Šilaikaitė. 
Antrąsias vietas iškovojo Kristupas 
Karčemarskas ir Mėta Macijauskai-
tė. Trečiąsias vietas iškovojo    Ga-
brielius Bilotas, Saulė Žiukaitė, Titas 
Simonavičius, Gabija Macijauskaitė, 
Augustė Aleksandravičiūtė, Augustas 
Morkūnas, Joris Gurskus ir Klaudija 
Valikonytė.

Plaukimas. Kovo 23-24 dienomis 
Kaune vyko Baltijos šalių plaukimo 
čempionatas. Jaunučių varžybose pui-
kiai pasirodė pirmą kartą už Lietuvos 
rinktinę startavusi Anykščių KKSC 
atstovė Andželika Zlatkutė. Edvino 
Apčinikovo auklėtinė 4×100 estafetė-
se iškovojo du sidabro medalius, o 100 
m laisvu stiliumi individualioje rung-
tyje – bronzos medalį.

Sunkioji atletika. Kovo 24 dieną 
Panevėžyje vyko sunkiosios atletikos 
(iki 17 m.) zoninės varžybos ir tuo 
pačiu metu Lietuvos regiono čempi-
onatas. Varžybose dalyvavo septynios 
komandos. Net vienuolika Anykščių 
sportininkų iškovojo prizines vietas. 

Čempionais tapo Žilvinas Tarulis, To-
mas Miškeliūnas ir Nojus Lazickas. 
Antrąsias vietas užėmė Mindaugas 
Dilys, Eimantas Statauskas, Benjami-
nas Orlovas ir Matas Puodžiūnas. Tre-
čiąsias vietas pelnė Kęstutis Gončero-
vas, Arnas Baklanovas, Nojus Jurėnas 
ir Arnas Staškevičius.

Slidinėjimas. Anykščių KKSC 
slidininkai Madonoje dalyvavo atvi-
rame Latvijos slidinėjimo čempiona-
te. Anykštėnai iškovojo tris medalius. 
Edvinas Šimonutis tapo varžybų nu-
galėtoju, o Paulius Januškevičius ir 
Fausta Repečkaitė finišavo antri. Eglė 
Savickaitė užėmė penktą vietą.

Krepšinis. RKL B diviziono aštunt-
finalyje varžybas baigė Kaišiadorių 
komanda 0-2  pralaimėjusi Radviliš-
kio ekipai. Kaišiadorių komandoje 
žaidžia du jaunieji anykštėnai įžaidėjas 
Gytis Asačiovas ir „centras“ Mykolas 
Bitvinskas. Priminsime, jog Anykščių 
„KKSC-Elmis“ į RKL atkrentamąsias 
varžybas nepateko. 

Tinklinis. Kovo 24-25 dienomis 
Anykščiuose vyko Lietuvos kaimo 
sporto ir kultūros asociacijos „Nemu-
nas“ tinklinio varžybos. Taigi anykš-
tėnai turėjo progą stebėti egzotine 
tapusios sporto šakos varžybas. Vyrų 
varžybų nugalėtojais tapo Kelmės 
„Temdemas“, finale įveikęs Vilniaus 
raj. „Poloniją“. Moterų finale Šiaulių 
„Artilux“ po atkaklios kovos palaužė 
Kaišiadorių raj. „La Vita Volley“.


