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70-ieji leidimo metai

Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį
galite pasveikinti savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

http://www.anyksta.lt

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 27/9216

Bus tvarkomi
vietinės
reikšmės keliai

2 psl.
šiupinys
Gaisras. Balandžio 1 d. Troškūnų
seniūnijos Kirmėlių kaime degė ūkinis pastatas. Per gaisrą sudegė stogas,
medinė pastato dalis, nudegė dalis
perdengimo. Sudegė ūkio apyvokos
daiktai. Apdegė 6 t šieno, 3 m³ malkų.
69-ieji leidimo metai
Išsaugotas už 6 m stovintis gyvenamasis namas.
Knyga. Šiandien 17 val.30 min.
Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekoje
vyks „Anykštos“ žurnalisto Vidmanto Šmigelsko knygos „10 000 kilometrų per Rusiją“ pristatymas. Autorių
kalbins žurnalistė Elvyra Sabalytė, o
Audronė Misiukaitė atliks rusiškus
romansu.

Teismas
Nenorinčių dirbti rėmimas – didesni
nubaudė
mokesčiai dirbantiems
Petras BANIULIS, Anykščių
buvusį Anykščių
parapijos klebonas: „Mes atšv.Mato
siremiam vienas į kitą, taip ir
bažnyčios
turėtų būti.“
kunigą

2 psl.

Be rajono biudžeto pinigų menų
robertas.a@anyksta.lt
inkubatorius neišsiverčia
Robertas Aleksiejūnas

2017 m. spalio 31 d. antradienis

Ketverius metus gyvuojantis ir apie 6 milijonus litų kainavęs Anykščių menų inkubatorius – menų
studija vis dar neužsidirba Skelbimus
pakankamaiįlėšų
savo veiklai
vykdyti.
Anykščių
rajono biudžeto pajamų
laikraštį
„Anykšta“,
portalą
anyksta.lt
dalis įstaigos pajamų struktūroje išlieka gana
didelė,
o
įstaigos
direktorė
Daiva Perevičienė dalį
galite užsisakyti
savo tiesioginio darbo laiko skiria papildomam darbui Anykščių technologijos mokykloje.

elektroniniu paštu

anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

http://www.anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58; (8-605) 96555.

meras Kęstutis Tubis važiuos į Molėtus, kur dalyvaus apskrities merų
susitikime dėl rajonų ligoninių ateities.

Apie Plytničią
ir Budreikos
jautį...

Anykščių
Tradicijos nenyksta, tik keičiasi
„Pegasas”
sąlygos
Asbestas. Anykščių rajono savivaldybė atliko asbesto turinčių
Kęstutis INDRIŪNAS, arneturėjo
gaminių inventorizaciją Anykščių
chitektas: „Dabar tėvai įpareipasirinkimo
rajono savivaldybės teritorijoje ir
goja vaikus prižiūrėti, o akylas

2 psl.

4 psl.
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LAIKRAŠTIS
ANYKŠČIŲ
VISUOMENEI 87/9173
Susitikimas.
Šį trečiadienį KRAŠTO
rajono

apskaitė asbesto turinčių gaminių
kiekį. Viešo naudojimo pastatai –
152, 184 t; gyvenamieji namai ir kiti
namų valdos pastatai – 4358, 469 t;
ūkinės, komercinės ir kitos veiklos
pastatai – 1012,471 t; kiti statiniai –
82,097 t.

Gerins gyvenimo
sąlygas Svėdasų
senelių globos
namuose

4 psl.

Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos direktorė Daiva Perevičienė tikino, kad galimos įstaigos reorganikaimynas apkalba dėl to, kad
zacijos nebijanti.
vaikai neprižiūri kapo, o vaikai gal užsienyVidmantas ŠMIGELSKAS
je?“
vidmantas.s@anyksta.lt

3 psl. tvorą taranavęs vyras
Nuteistas Kurklių kapinių

5 psl.

Prieš Vėlines bandė pasilaidoti?

Spalio 29-osios pavakarę visų išsisuko nuo policijos. Tą kartą paNuteistas pernai prieš pat Vėlines girtas Kurklių kapinių tvoVidmantas
ŠMIGELSKAS
specialiųjų
tarnybų automobiliai
reigūnai
reaguodami į iškvietimą,
Balandžio 1 d. apie rą automobiliu „Audi 80 Avant“ taranavęs Maželių kaimo (Kavidmantas.s@anyksta.lt
skubėjo į Kurklių kapines. Buvo jog keliu važiuoja galimai neblai15.30 Lapkričio
val. Svėdasų1seniūnijos
Mišios.
dieną, Aulelių
varsko sen.) gyventojas 43-ejų metų Robertas Berneckis. Utenos gautas pranešimas, kad ištaškęs vaus žmogaus vairuojamas autoVisų Šventųjų
dieną
ir lapkrikaime, Liepų
gatvėje,
vyras (g. 1969
apylinkės teismo Anykščių rūmų sprendimu, jam skirta 1 metų 3 pusmetrio storio akmeninę tvorą mobilis, atvyko pas Maželių kaimo
čio 2-ąją,
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šv.Mišios
m.)per
(nustatytas
prom. girtumas)
Sekmadienio
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šv.Mato
bažnyčiosmurtavo prieš savo sugyventinę (g. mėnesių laisvės atėmimo bausmė jos vykdymą atidedant metams. į kapines įlėkė automobilis, iš jo gyventoją į namus. Bet atvažiavus
rūksta dūmai,
yra sužeistų žmonių. pareigūnams R.Berneckas jau buvo
trio storio
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žmonių.
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dar įlėkė
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šiupinys
Smurtas.

1 dienąkė).
maldos
mirusiuosius
Vyras už
sulaikytas.
Pradėtas ikiteisAnykščių
senosiose
minis
tyrimas. kapinėse –
12.20 val., naujosiose kapinėse
– 13 val..Lietus. Troškūnų seniūnijoje per-

nai nuo perteklinio lietaus nukentėjo
Sibiras. Lapkričio 2-ąją, kearba visai žuvo bent jau 80- tyje ūkių,
tvirtadienį, Anykščių L. ir S. Diseniūnija 75- iems ūkininkams padėdžiulių bibliotekoje “Anykštos”
jo apskaičiuoti ir užpildyti prašymus
žurnalistas Vidmantas Šmigelsdėl nuostolių
kompensavimo.
kas pasakos
apie kelionę
į Sibirą.
Renginyje dalyvaus ir jo bendraMokiniai.Skvarnavičius
Anykščių rajono mokyžygiai Ričardas
klose Sriubas.
mokslo metų
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Skelbimas
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je administracija
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ir architektūros
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bus publikuojamas
skyriausnemokamai).
vedėjo - rajono vyriausiojo architekto konkursą. Priminsime, jog savivaldybei atsikračius buvusios vyriausiosios
Po Maželių kaimo gyventojo smūgio į tvorą, automobiliu atroarchitektės Daivos Gasiūnienės,
jog įKurklių
kapineskapinių
buvo įvažiavęs
tankas.
kuri tapo Panevėžio miesto vyPusmetriodė,
storio
tvora atlaikė
karus, bet girti kavarskiečiai
Autoriaus nuotr.
riausiaja architekte, pamainos
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rasti jai taip ir nepavyksta.

Atvykę net trys ugniagesių auto- ne automobilyje, jis policininkams
mobiliai vis dėlto rimtesnio darbo pripažino, kad vairavęs, nors ir neneturėjo: per avariją sudaužytas au- turi teisių, tačiau tvirtino, jog alkotomobilis „Audi 80 Avant“ nedegė holio išgėrė tik išlipęs iš mašinos.
– iš po atversto kapoto veržėsi auIki tol R.Berneckis teistas 11
šinimo skysčio garai. Iš sumaitoto kartų. Pirmą kartą jis teistas dar
automobilio abu juo važiavę girti 1991-aisiais. Šį kartą teismas prie
vyrai išsikrapštė patys. Vairuoto- bylos buvo prijungęs ir planšetijas - 1975 m. gimimo R.Berneckis nio kompiuterio vagystės epizodą:
buvo „kominis“, jam nustatytas R.Berneckis pernai metų liepos
sunkus - 2,54 promilių – girtu- pradžioje iš Kavarske gyvenančios
mas. (Kraujo tyrimas parodė kiek moters pavogė planšetinį kompiumažesnį girtumą - 2,45 prom.). terį. Į namą jis įėjo nuplėšęs spyną.
Keleivis – 1989 m. gimimo Janu- Kompiuteris įvertintas 100 eurų.
šavos (Kavarsko sen.) gyventojas Vėliau jis kompiuterį grąžino pabuvo kiek blaivesnis. Jam nustaty- reiškėjai ir ši pareiškė pretenzijų
tas 1,90 prom. girtumas. Abu vyrai nebeturinti.
po avarijos buvo išvežti į Anykščių
R.Berneckui teismas dar priteisė
ligoninę stebėjimui, tačiau keleivis 100 eurų baudą, tiek, kiek įvertiniš jos pabėgo.
tas jo vairuotas „Audi 80 Avant“
Kaip ištaškė kapinių tvorą, automobilis. Trejus metus jam
R.Berneckis teismui sakė mažai ką draudžiama vairuoti automobilį. O
atsimenąs, prisimena, jog tik bandė bausmės galiojimo laikotarpiu vyKapinių
tvorą taranavęs ,,Audi 80“ras
visai
sumaitotas.
stabdyti
automobilį.
privalės
nuo 22 val. iki 6 val.
Juo važiavę
vyrai beveik
nenukentėjo.
Avarijos
išvakarėse
vairuotojo
būti namie ir be specialaus leidimo
VidmantoR.Berneckas
ŠMIGELSKO nuotr
pažymėjimo neturintis
neišvykti už rajono ribų.
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Teismas nubaudė buvusį Anykščių šv.Mato bažnyčios kunigą
Panevėžio apylinkės teismas už neteisėtai Panevėžio centre, Nepriklausomybės aikštėje, iškirstą ir atsodintą tujų gyvatvorę nubaudė
buvusį Anykščių šv.Mato bažnyčios vikarą Simą Maksvytį, kuris šiuo
metu užima Panevėžio švč. Trejybės rektorato rektoriaus pareigas.

Rektorato rektoriaus Simo
Maksvyčio teigimu, senos tujos prieš tai buvo suniokotos
vandalų, tad dvasininkas jas
nusprendė atsodinti naujomis.

Panevėžio apylinkės teismo sprendimu, Panevėžio regiono aplinkos
apsaugos departamento (PRAAD)
ieškinys Panevėžio švč. Trejybės rektoratui dėl žalos padarytos aplinkai
atlyginimo sumažintas per pusę. Už
rektorato teritorijoje iškirstas tujas
skirta sumokėti 2 208 Eur.
Viešame teismo posėdyje buvo išnagrinėta civilinė byla, kurioje PRAAD
siekė iš atsakovo priteisti 4 416 Eur už
gamtai padarytą žalą. Švč. Trejybės
bažnyčios rektorato kieme, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, neteisėtai ir neturint leidimo buvo iškirsta
32 metrų ilgio vakarinių tujų gyvatvorė.

Pėstieji gavo 45 žvakes
Per pirmuosius tris šių metų mėnesius Anykščių rajono policijos
komisariato pareigūnai netradiciškai „auklėjo“ pėsčiuosius.
Kovo mėnesį Anykščiuose, prie
siaurojo geležinkelio pervažos Gegužės gatvėje, policijos pareigūnai
kartu su Lietuvos transporto saugos administracijos darbuotojais
dalino informacinius lankstinukus,
atliko eismo dalyvių apklausą.
Prevencinės priemonės metu buvo
pastebėta, kad ne visi eismo dalyviai žino, kaip reikia elgtis priėjus
geležinkelio pervažą. Policijos pareigūnai priminė, kad Kelių eismo
taisyklės reikalauja, jog eismo dalyviai, prieš pradėdami judėti per
geležinkelio pervažą, visais atve-

jais privalo įsitikinti, ar prie geležinkelio pervažos neartėja bėginė
transporto priemonė.
Sausio ir vasario mėnesiais policijos pareigūnai vykdė akciją „Kiekvienas yra pėsčiasis“. Per du mėnesius surašyti 45 administracinių
nusižengimų protokolai pėstiesiems.
Kartu su protokolu už Kelių eismo taisyklių pažeidimą kiekvienas
pėsčiasis gavo po atšvaitą ir žvakę.
Tokiu būdu siekta atkreipti dėmesį,
kaip neatsakingai elgiantis kelyje,
žmonės nesaugo savo gyvybės.
-ANYKŠTA

Prenumeratos pratęsimu
gyventojai turi rūpintis patys
„Anykštai“ skaitytojai skundžiasi, kad negali užsiprenumeruoti laikraščio, nes neužeina laiškanešys.
Nors Lietuvos paštas naują paslaugų teikimo modelį kaimiškom
vietovėm, panaikinus didžiąją dalį
paštų, pristato kaip šiuolaikišką, tačiau tarp pašto ir kaimo gyventojų vis
dar pasitaiko nesusipratimų, atokesnių kaimų žmonėms sunku priprasti
prie naujos tvarkos. Primename, gyventojai dabar patys turi rūpintis dėl
„Anykštos“ laikraščio prenumeratos
pratęsimo. Norėdami užsisakyti laikraštį ar pratęsti jo prenumeratą, turi
išsikviesti mobilųjį laiškininką tel. 8
700 55 400.
Į „Anykštos“ redakciją paskambinusi Jonydžių kaimo (Skiemonių
seniūnija, aptarnauja Anykščių paštas) gyventoja guodėsi, kad negaus
pirmojo balandžio mėnesio numerio.
„Laiškininkė, kuri man pristato spaudą susirgo, sakė perduos ją pakeitusiai
laiškininkei, kad pas mane užsuktų ir

užprenumeruotų „Anykštą“ antram
šių metų pusmečiui, tačiau aš jos taip
ir nesulaukiau“, - sakė moteris.
Anykščių pašto viršininkė pažadėjo išsiaiškinti situaciją ir patikino, kad
šį trečiadienį prenumeratorę aplankys
laiškininkė ir prenumeratą pratęs. Na,
o negautą pirmąjį balandžio mėnesio
numerį skaitytojai išsiųs „Anykštos“
redakcija.
Beje, į redakciją paskambinę prenumeratoriai teigia, kad negali prisiskambinti ir išsikviesti mobiliojo
laiškininko, tad dar kartą primename: Mobilųjį laiškininką galite išsikviesti telefonu 8 700 55 400 arba
el. paštu info@post.lt darbo dienomis nuo 8 iki 18 valandos, šeštadieniais - nuo 9 iki 16 valandos.
Laiškininko atvykimas į namus – nemokamas.
- ANYKŠTA

Rektorato rektoriaus S. Maksvyčio
teigimu, senos tujos prieš tai buvo suniokotos vandalų, tad dvasininkas jas
nusprendė atsodinti naujomis. Dvasininko žodžius apie vandalizmą patvirtino ir iš policijos gauti duomenys.
Teisėja Alvida Jasaitytė-Pralgauskienė
įvertino aplinkai padarytos žalos dydį,
atsižvelgė į byloje surinktus įrodymus
apie žalos kraštovaizdžiui padarymo
aplinkybes. Teismas konstatavo, kad
tujos iš tiesų buvo atsodintos naujomis,
be to, iškirstų tujų ilgalaikis ir negrįžtamas neigiamas poveikis gamtai ar
žmonėms neįrodytas. Nepakako duomenų, kad iškirtus tujas buvo sugadin-

tas kraštovaizdis. Tad vadovaujantis
protingumo, teisingumo, sąžiningumo
principais, ieškinys sumažintas perpus. Panevėžio švč. Trejybės rektoratas dar turės sumokėti daugiau kaip 50
Eur valstybei ir 5 proc. palūkanų nuo
priteistų 2 208 Eur sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2017
m. spalio 6 d.) iki teismo sprendimo
visiško įvykdymo.
Ieškinys tenkintas iš dalies, tad
rektoratas iš PRAAD atgaus 250 Eur
bylinėjimosi išlaidų, pažymima Panevėžio apylinkės teismo pirmininko
padėjėjos ryšiams su žiniasklaida ir
visuomene Irmos Gritėnienės parengtame pranešime.
Sprendimas gali būti skundžiamas
aukštesnės instancijos teismui.
-ANYKŠTA

Bus tvarkomi vietinės
reikšmės keliai
Troškūnų, Viešintų, Svėdasų nei Kavarsko seniūnijose bus pradėti tvarkyti vietinės reikšmės keliai.
Anykščių rajono savivaldybė
informuoja, kad bus rekonstruojama Surdegio Geležinkelio gatvės
atkarpa (apie 350 m), Viešintų Pušyno gatvės atkarpa (apie 545 m),
Svėdasų Ežero gatvės atkarpa (apie
231 m), Kavarsko Sportininkų gatvės atkarpa (apie 237 m). Šiose
teritorijose vyks kelių rekonstrukcija, atkuriant ar nutiesiant asfalto
dangą. Remonto darbus numatoma
užbaigti iki 2019 m. liepos 31 dienos.

Kelių rekonstrukcijos darbai bus
finansuojami pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą.
Minėtų kelių rekonstrukcijai numatyta išleisti 199 692 Eur. 49 923
Eur prie darbų prisidės ir Anykščių
rajono savivaldybė.
Vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos darbai numatyti visose
Anykščių rajono seniūnijose.
-ANYKŠTA

Kurklių seniūnija persikėlė
Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt
į mokyklą
Nuo šiol Kurklių seniūnijos interesantams reikėtų ieškoti nebe
pastate, kuriame ji iki šiol buvo įsikūrusi, o miestelio mokykloje.

Kurklių seniūnija prieš šv.Velykas persikėlė į Stepono Kairio
pagrindinės mokyklos pastatą.
Kaip „Anykštai“ sakė Kurklių
seniūnijos seniūnas Algimantas
Jurkus, seniūnija penktadienį persikėlė į Kurklių Stepono Kairio
pagrindinę mokyklą: „Dabar esame tame pačiame pastate. Ir tai ne
laikinai“, - sakė seniūnas.
Seniūnija turi atskirą įėjimą. Patenkama ne pro paradines duris,
kad interesantams nereikėtų vaikščioti mokyklos koridoriais ir jie nekliudytų pamokoms.
„Į seniūniją patenkame iš kitos
namo pusės (galima įeiti ir pro mokyklos patalpas), labai gražiai įrengė kabinetukus, gražiai sutvarkė.

Dar kraustomės, tvarkomės, darbai
verda, bet jau einame į pabaigą“, apie persikėlimo rūpesčius kalbėjo
A.Jurkus.
Pasak seniūno, jei Kurklių kultūros namai nebūtų renovuoti, jie taip
pat tikriausiai būtų buvę perkelti į
mokyklos pastato patalpas, nes taip
yra pigiau.
„Greitai bus pagamintos rodyklės, kad gyventojai žinotų, kur
ieškoti seniūnijos. O atvykę prie
buvusio seniūnijos pastato žmonės
ras skelbimą, kad seniūnija persikėlė į mokyklą. Manau, niekas nepaklys“, - kalbėjo seniūnas.

spektras
Gairės. Vyriausybėje bus aptariama planuojama mokesčių
reforma ir galimi pokyčiai pensijų kaupimo sistemoje. Ministrai
antradienį pas Premjerą Saulių
Skvernelį rinksis su savo sričių
pasiūlymais. S. Skvernelio patarėjas Skirmantas Malinauskas
sakė, kad bus aptariamos tik pasiūlymų gairės, o ne galutiniai
pasiūlymai, dėl to susitikimo rezultatai tikriausiai komentuojami
dar nebus. Vyriausybė paskelbė
praėjusių metų veiklos ataskaitą,
kurioje nurodomi ir šių metų planai. Tarp kitų Vyriausybės pažadų teigiama, kad šiais metais bus
sukurtos prielaidos įgyvendinti
mokesčių ir pensijų reformas.
Mokesčių srityje planuojama mažinti bendrą darbo apmokestinimo naštą išplečiant neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymą.
Siekiant skatinti kurti didelę pridėtinę vertę, bus inicijuojamas
valstybinio socialinio draudimo
įmokų „lubų“ įvedimas.
Nuomonė. Valdantiesiems apribojus alkoholio prieinamumą
bei uždraudus jo reklamą, „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis tikina, kad staigių pokyčių
dėl to nereikėtų tikėtis. Anot jo,
greičiausiai alkoholio vartojimą mažina padidinti akcizai, o
kitos priemonės veikia lėčiau.
„Viena iš pačių tokių efektyviausių priemonių alkoholio kontrolės
srityje yra akcizai. Akcizus mes
padidinome, tai turėjo duoti efektą alkoholio vartojimo mažėjimui.
Visi kiti sprendimai dėl reklamos
draudimo, dėl amžiaus, dėl prekybos laiko mažinimo tokio greito
efekto neduoda. Visose Europos
šalyse, kur akcizus keldavo, efektas buvo toks pat. Tai šiuo metu
šnekėti apie tai, kad mūsų vykdoma politika duoda kažkokius didžiulius pokyčius, reikia ribotai“,
- sakė R. Karbauskis.
Mirė. Balandžio 2 d. po sunkios ligos mirė 2012-2016 m.
kadencijos Seimo narė, nusipelniusi sveikatos apsaugos darbuotoja Alma Monkauskaitė. Velionės lankymas trečiadienį,
balandžio 4 d., nuo 11 val. Sedos
šarvojimo salėje. Laidotuvės
įvyks ketvirtadienį, balandžio 5
d., 10 val. Sedoje.
Pasisakė. Politikas Ramūnas Karbauskis rašė manąs, kad
konservatoriams svarbus tik valdžios troškimas. „Jau anksčiau,
man stebint konservatorių elgesį
ir retoriką, susidarė įspūdis, kad
jiems valdžios troškimas ir jos
„paėmimas į savo rankas“ yra
tikslai, kurie pateisina visas priemones. Jiems būnant opozicijoje
kažkur dingsta konstruktyvios
diskusijos, o jų vietą užima patyčių retorika. Šioje kadencijoje
tai ypač ryšku“, - samprotavo R.
Karbauskis.
Šildymas. Šį kovą vidutinė
lauko oro temperatūra Vilniuje
siekė apie - 2,1 0C šalčio ir buvo
5 laipsniais šaltesnė lyginat su
2017-ųjų kovu, kai vidutinė lauko oro temperatūra buvo apie + 3
0C šilumos. „Šaltesni orai turėjo
tiesioginės įtakos šilumos suvartojimui. Šaltas kovas lėmė apie
25 procentų didesnį suvartojimą
daugiabučiuose nei prieš metus“,
- sakė LŠTA prezidentas Valdas
Lukoševičius.
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spektras
Grįžo. Iki antradienio 34 tūkst.
gyventojų jau sulaukė gyventojų
pajamų mokesčio (GPM) permokos. Gyventojams grąžintos GPM
permokos suma - daugiau kaip
5,5 mln. eurų. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Eltai
pateiktais duomenimis, iki balandžio 3 dienos iš viso užregistruota 650 935 pateiktų GPM deklaracijos. Turto pajamų deklaracijų
- 25 644. Prašymų paskirti savo
sumokėto pajamų mokesčio dalį
paramos gavėjams ir politinėms
partijoms - 69 424. Iš viso šiemet VMI yra paruošusi 1,8 mln.
preliminariųjų pajamų deklaracijų, iš kurių 1,3 mln. yra visiškai
užpildytos ir gyventojai jas gali
pateikti nieko nekeisdami.
Pienas. Didžiosios šalies pieno
perdirbimo įmonės stambiesiems
pieno gamintojams vasarį už natūralų pieną mokėjo vidutiniškai
345 eurus už toną. Panašiai už
pieną mokėta visoje Bendrijoje,
o kituose pasaulio kraštuose žaliava kainavo pigiau. Didžiosios
Europos pieninės stambiesiems
gamintojams vasarį už pieną
mokėjo vidutiniškai 344 eurus
už toną, JAV - 277 eurus, Naujosios Zelandijos - 308 eurus už
toną. Šių metų vasarį, palyginti
su sausiu, vidutinės pieno supirkimo kainos stambiesiems tiekėjams daugiausia krito JAV - 5,4
proc., Lietuvoje jos smuktelėjo
4,7 proc., Europoje - 3 proc.,
o Naujojoje Zelandijoje pieno
supirkimo kainos sumažėjo 1,2
proc.
Atlyginimai. Kas antra Lietuvos įmonė numato šiais metais
darbuotojams kelti atlyginimus,
rodo Lietuvos banko užsakymu
atlikta apklausa. Be to, didžioji
dalis apklaustų įmonių vadovų ir
finansininkų mano, kad darbo užmokestis bus sparčiai didinamas
bent porą metų. Apklausos duomenimis, atlyginimus per artimiausius 6 mėnesius ketina kelti
49,9 proc. visų apklaustų įmonių,
o ankstesnės apklausos pernai rudenį metu tokių buvo 37,3 proc.
Paslaugų, prekybos ir pramonės
sektoriuose dalis įmonių, ketinančių artimiausią pusmetį kelti
algas, buvo labai panaši - apie 52
proc., statybos įmonių buvo mažiau - apie 42 proc.
Infekcija. Meningokokinė infekcija pražudė jau antrą vaiką
šiemet. Tai patvirtino Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro atstovė, daktarė Daiva Razmuvienė.
Kaip sakė daktarė, abu nuo meningokokinės infekcijos mirę
vaikai - iki 4 metų amžiaus. „Iš
viso šiemet registruota 16 meningokokinės infekcijos atvejų. 8
susirgusieji - vaikai iki ketverių
metų amžiaus, 6 meningokokine
infekcija užsikrėtusieji priskirti
5-20 metų amžiaus kategorijai,
likusieji - vyresni nei 30 metų
amžiaus.
Neįleido. Pasieniečiai neleido
į Lietuvą iš Baltarusijos įvežti
naudotų statybinių medžiagų krovinio, kuris pusaštunto karto viršijo leistiną jonizuojančios spinduliuotės normą. Naudotų plytų
ir blokų krovinys iš Baltarusijos
tranzitu per Lietuvą gabentas į
Vokietiją.

Parengta pagal
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Didžiojo Šeštadienio dovanos
Tikriausiai reikėtų rašyti, kad tai – Alaušo ežero dovanos šv.Velykų stalui. Mat šių metų Šv.Velykų
šventes žavieji Svėdasų apylinkių ežerai pasitiko sukaustyti storesniu nei dvidešimties centimetrų
storio ledu. Tad mūsų žvejai uolieji, jei ne lietus, ir šv. Velykų šventę būtų žvejybai pašventę, nes
jiems didžiausia šventė žuveles vilioti ir suvilioti.

Senas ir gudrus žvejys Juozas Gaučys paslaptingai šypsosi...
Didysis Šeštadienis buvo dosnus, Alaušas dosniai dalijo dovanas. Ryte laimę ant ledo mėgino
net penki žvejai, intensyviai eketes
gręžė, tai ten, tai ten masalą į gelmę
leido, laimę mėgino, gal ims ir pataikys į duburyje besipuikuojančių
ešerių kaimenę, tuomet tai ne vieną
dryžuotą kuprių išvilks iš gilumos

komentarai

Gintas Dabrega patenkintas - šiandien kimba
geriausiai...
Autoriaus nuotr.

ir į dėžutę įsidės. Kas ką pagavo,
nepagavo, kam kantrybės pritrūko ar priešvenčio reikalai išjudino
gamtos prieglobstį palikti, tad tuoj
po vidurdienio ant ežero teliko vos
trys meškeriotojai.
Juozas Gaučys keitė žvejystės
vietą ir apleidęs išbandytą eketę,
kiek paėjęs nuo kranto ėmėsi kirsti

Petras BANIULIS, Anykščių
parapijos klebonas:
- Džiugu, kad yra norinčių ir galinčių paaukoti, tai rodo mūsų žmonių sąmoningumą ir gailestingumą
skurstantiems žmonėms. Ar sumažins, ar nesumažins skurdo problemą, tai visai kitas klausimas, bet
iš tikėjimo pusės žiūrint, broliai ir
seserys turi padėti tiems, kurie dėl
vienokių ar kitokių priežasčių negali savimi pasirūpinti. Tikrai yra
tokių žmonių, kurie gyvena varge,
kuriems reikia pagalbos, atjautos,

meškeris?“ - taip mane pusiau juokais pasitiko visą amžių žvejojantis, tikriausias ežerinis žmogus - J.
Gaučys. Tik skėstelėjau rankomis
– dar neturiu, dar gyvenimo tuštybėmis galva užkimšta, dar nerandu
laiko tokiu būdu ilsėtis bei gamtos
dievybes garbinti. Vyras linksmai
šypsosi, mat šiandien pagavęs. Atveria savadarbę iš plonų lentučių
sukaltos dėžutės dangtelį ir ištraukia maišelį, kuriame kelios žuvelės
mirga. Pakratė. Pirmoji ant ledo
išslydo didžiausioji, jau visai graži
kuoja, kitos tikriausia smulkmė ešeriukai ir kuojytės.
Gintas Dabrega keistokai patenkintas, gudriai prisimerkęs virpina
savo meškerikę, vilioja žuvis, gardžiai cigaretės dūmu mėgaujasi.
Jis mėgėjas pasigirti ir pameluoti,
bet didžios šventės išvakarėse be
jokios klastos, teisingai atsako,
kad šiandien sugavęs, šiandien
šį sezoną kimba geriausiai. Visą
žiemą nieko, na, beveik nieko
nepagavęs, o štai šiandien, pačiose Šv. Velykų išvakarėse Alaušas
ėmė ir pažėrė savo dovanas. Tas
dovanas jis papila ant ledo, kad aš
pasigėrėčiau ir nufotografuočiau.
Akį patraukia du ešeriai - tikriausias grožis, jie tokie paslaptingi,
stori ir kuproti, nemenki. Gintas
patikina, kad bus po kokius tris
šimtus gramų. Labai gražūs ir trys
karšiai, sidabru žvilga jų laukinis
pilkumas, tokia klasiškai į kupras
sulenktos nugaros.
Tai tokios puikios šiemet Alaušo
žvejams šv. Velykų šventės išvakarės...

Nenorinčių dirbti rėmimas – didesni
mokesčiai dirbantiems

Prieš šv.Velykas tradiciškai suintensyvėja paramos ir labdaros
akcijos, skirtos paremti skurdžiai gyvenančius. Savivaldybės socialinės paramos skyriaus duomenimis, Anykščių rajone socialinės pašalpos mokamos 1 618 gyventojų, parama maisto produktais teikiama 2 638 gyventojams.
„Maisto banko“ organizuotos akcijos metu, Anykščių prekybos
centruose nepasiturintiems buvo nupirkti 2 499 įvairūs maisto
produktai už 2 939 eurus. Tai daugiau, nei ankstesnėse akcijose.
Kaip manote, ar didėjantis aukojimas rodo, kad daugėja geriau
gyvenančiųjų, ar tiesiog žmonės tampa jautresni kito nelaimei?
Ar labdara gali sumažinti skurdo problemą rajone?

Tai džiugina

naują. Taip taip kirsti, jis darbavosi
ne grąžtu, o senutėle, bet patogia
peikena. Nors ledas ir neplonas,
bet jis labai greitai aštriai geležtei
pasidavė, atvėrė ledo duženų kupiną eketę, į kurią patyręs žvejys
įleido kabliuką su tamsiai raudona
uodo trūklio lerva.
„Tai kur gi tavo dėžutė, peikena,

Raimondas GUOBIS

gero žodžio. Mes atsiremiam vienas į kitą, taip ir turėtų būti. Todėl
ir sakau, kad džiugo, jog atsiranda
žmonių, kuriems rūpi kitas žmogus, nepraeina pro jį. Evangelijoje yra parašyta, kad pro sumuštą
žmogų praėjo, nelaimėje paliko ir
kunigas, ir levitas, tačiau atsirado
vienas samarietis, kuris buvo niekinamas, jis padėjo tam žmogui. Aš
tik sveikinu parapijiečius, kad jie
aukoja, reikia manyti, kad žmonės
tampa jautresni ir geriau gyvena,
bent kažkoks sluoksnis, kuris gali
ir sugeba padėti. Taip pasireiškia
gailestingumas, miela girdėti.

Akcijos
reikalingos
Nijolė BARKAUSKIENĖ, žemės ūkio kooperatyvo vadovė:
- Labai gerai, kad tokios akcijos
vyksta, jos reikalingos. Kad atsiranda daugiau aukojančių – faktas.
Jei remtis savo pavyzdžiu, aukoju
jau net nepamenu kiek laiko. Da-

nenori dirbti. Manau, kad kai kurie nedirbantys gyvena net ramiau
už dirbančius, nes nereikia galvoti
apie darbą, patirti stresų. Lietuva
neišgyvens iš to, kad turės daugiau
remiamų asmenų. Turim remti
tuos, kurie bando, kabinasi, net jei
ir nesėkmingai.

bar aukoju net daugiau, kadangi
dabartinėmis gyvenimo sąlygomis,
drįstu sakyti, atsiranda daugiau nuskriaustųjų. Ne tik todėl, kad darbų
mažėja, bet ir todėl, kad valstybė
padeda atsirasti tokiai grupei žmonių. Minimalios algos pakėlimas,
iš vienos pusės žiūrint, labai gražu,
visi gaus didesnius pinigėlius, bet
iš kitos pusės – atsirado dar viena
grupė bedarbių...
Kodėl daugiau aukoja? Turbūt
žmonėse atsiranda daugiau atjautos, nuoširdumo, supratimo, gal todėl dalinimasis yra didesnis. Taip
pat, tikriausiai, žmonės daugiau
aukoja ir todėl, kad surinktų pinigėlių panaudojimas tapo skaidresnis, galima geriau matyti, kur jie
nukeliauja. Manau, kad padidėjęs
skaidrumas davė savo gerą rezultatą, paskatą aukoti daugiau.
Labai norėtųsi, kad bent jau
mūsų Lietuvytėje būtų kuo mažiau tokių, kuriems labai sunku.
Deja, bet labdara, nemanau, kad
skurdą sumažintų. Problema, kad
ir pašalpas mokame tiems, kurie
nedirba neatsižvelgiant ar žmogus
neranda darbo, ar tingi dirbti. Dabar dirbantys turi mokėti didesnius
mokesčius, kad paremti tą, kuris

Liko geros
„dūšios“ žmonės

Algimantas JURKUS, Kurklių
seniūnijos seniūnas:
- Labdara skurdo nesumažins,
bet tokia vienkartinė pagalba žmonėms, kurie stokoja, labai reikalinga.
Kodėl daugiau aukoja, galimi du
variantai – todėl, kad tampa jautresni, ir todėl, jog šiek tiek ima
rasti papildomą laisvą eurą. Be
abejo, didelį poveikį daro ir reklama per televiziją, kai ragina aukoti
vargstantiems. Manau, kad Lietuvoje liko geros „dūšios“ žmonės.
Kurie ieškojo didesnio pinigo, manau, jau pabėgo iš Lietuvos, liko
geriausi. Todėl turėtume nepražūti.
-ANYKŠTA
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Gerins gyvenimo sąlygas Svėdasų
robertas.a@anyksta.lt
senelių globos namuose
Robertas Aleksiejūnas

Kovo pabaigoje Anykščių rajono Taryba patvirtino Anykščių
socialinės globos namų direktorės Jolitos Gečienės 2017 metų veiklos ataskaitą. Ataskaitoje skelbiama, kad pernai daugiausia rūpesčių įstaigi kėlė Svėdasų senelių globos namų patalpų būklė.
Pernai Svėdasų senelių globos
namų filiale gyveno 40 asmenų.
Pernai šių namų gyventojų vidutinis amžius siekė 82 metus. Burbiškio grupinio gyvenimo namuose
gyveno 19 gyventojų.
Anykščių socialinės globos namai teikia stacionarią ilgalaikę bei
trumpalaikę socialinę globą senyvo
amžiaus, taip pat psichikos negalią turintiems asmenims. Svėdasų
senelių globos namuose teikiama
stacionari ilgalaikė (trumpalaikė)
socialinė globa senyvo amžiaus
asmenims, o Burbiškio grupinio
gyvenimo namuose teikiamos socialinės globos paslaugos psichikos negalią turintiems asmenims,
kurių fizinis savarankiškumas nu-

statytas ne mažesnis, kaip iš dalies
savarankiškas.
Anykščių socialinės globos namuose pernai dirbo 43 darbuotojai.
Svėdasų senelių globos namuose iš
viso dirbo 21 darbuotojas, o Burbiškio grupinio gyvenimo namuose - 16. Lyginant su 2016 metais,
įstaigoje priimtų darbuotojų skaičius nekito.
Anykščių socialinės globos namų
vadovaujančių darbuotojų metinis
vidutinis darbo užmokestis pernai
sudarė 13 tūkst.492 Eur (mėnesio
– 1 tūkst. 124 Eur), darbuotojų metinis vidutinis darbo užmokestis per
2017 metus sudarė 6 tūkst. 421 Eur
(mėnesio – 535 Eur).
Anykščių socialinės globos

namų direktorė J.Gečienė veiklos
ataskaitoje rašo, kad pernai įstaiga
savo globotiniams pasiūlė ir naujų
paslaugų. Globos namuose pradėta
teikti– šviesos terapijos paslauga,
smėlio terapija, naudojant smėlio
terapijos stalo dėžę su apšvietimu
ir antstaliu iš organinio stiklo bei
relaksacinis masažas, naudojant
relaksacinį masažinį krėslą.2017
metais pradėtas leisti Anykščių
socialinės globos namų laikraštis
„GYVENIMAS KITAIP“.
Jau eilę metų Anykščių sociainės globos namai palaiko ryšius su
norvegais, kurie globos namams
teikia įvairią labdarą. Užsienio partneriai prieš Kalėdas gyventojams
asmeniškai įteikė kalėdines dovanas, padovanojo 1290 vnt. sauskelnių, 295 vnt. sauskelnių-kelnaičių,
1508 vyriškų ir moteriškų įklotų,
355 vienkartinių paklodėlių.Pasak J.Gečienės, nemažai paramos
įstaiga ir iš kitų privačių rėmėjų:

Agnius Paplauskas skyrė lėšas lėtaeigei sulčiaspaudei įsigyti Svėdasų senelių globos namų filialui,
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) padovanojo 4 stacionarius naudotus kompiuterius,
Berta Spiečiuvienė padovanojo
naudotą muzikinį centrą, Kęstutis ir Rita Juodeliai neatlygintinai
suprojektavo Burbiškio grupinio
gyvenimo namų teritorijos apželdinimą bei padovanojo augalus,
Vilniaus universiteto Gyvybės
mokslų centro, Biotechnologijos
instituto darbuotojai padovanojo
po dėželę B grupės vitaminų, gydomojo kremo, vyriškų sauskelnių, televizorių, knygų, „Dormeo“
įmonė padovanojo 20 antklodžių,
Berta Žukauskienė - dėvėtą nešiojamą kompiuterį.
Anykščių socialinės globos
namų direktorė J.Gečienė veiklos
ataskaitoje vardija ir problemas.
„Svėdasų senelių globos namų

Be rajono biudžeto pinigų menų inkubatorius neišsiverčia
(Atkelta iš 1 p.)
Anykščių
menų
inkubatoriaus – menų studijos direktorė
D.Perevičienė „Anykštai“ pasakojo, kad įstaigą didžiąja dalimi vis
dar išlaiko mokesčių mokėtojai.
„2016 metais buvo 54 proc., tai
2017 metais suvedę rezultatus matome, kad tiktai 42 proc. biudžeto
lėšų pajamų struktūroje. Manau,
kad ateity mokesčių mokėtojų dalis, kuri skiriama menų inkubatoriui, mažės“, - prognozavo Anykščių menų inkubatoriaus – menų
studijos direktorė D.Perevičienė.
Štai, pavyzdžiui, 2016 metais
Anykščių menų inkubatoriaus –
menų studijos išlaikymui iš Anykščių rajono biudžetoskirta 62 tūkst.
eurų. 29 tūkst. eurų įstaiga uždirbo
teikdama paslaugas, 21 tūkst. eurų
projektinių lėšų skyrė Lietuvos
kultūros taryba.
Prieš keletą metų Anykščių rajono savivaldybės auditoriai yra
rekomendavę Anykščių menų
inkubatorių – menų studiją reorganizuoti, jei įstaiga yra nepajėgi

savaitgalio diskusija

išsilaikyti pati. Įstaigos direktorė
D.Perevičienė sakė, kad nereikia
visko skaičiuoti pinigais.
„Reikia žiūrėti, kiek tai duoda ne
tik ekonominės naudos, bet tikriausiai ir dvasinės, bei kiek tai leidžia
menininkams toje aplinkoje gerai
jaustis“, - kalbėjo D.Perevičienė.
Anykščių
menų
inkubatoriaus – menų studijos direktorė
D.Perevičienė papildomai dirba
Anykščių technologijos mokykloje, kur turi dvi savaitines pamokas.
„Anykštą“ D.Perevičienė tikino,
kad laiku suspėti atlikti darbus
Anykščių menų inkubatoriuje menų studijoje dėl to problemų
nekyla.
„Kadangi menų inkubatoriuje darbas visiškai nesibaigia 17
valandą, darbo yra visoms 24 valandoms per parą, tai iš tikrųjų to
laiko tikrai užtenka. Nesudaro jokių problemų“, - „Anykštai“ sakė
D.Perevičienė.
Pasak D.Perevičienės, jos papildomas darbas Anykščių technologijos mokykloje yra naudingas

Anykščių menų inkubatoriui.
„Susitikti su jaunais žmonėmis,
dėstant ekonomiką, jiems padėti
pasigilinti daugiau, tai, manau, yra
tiktai pliusas ir pačiam inkubatoriui“, - aiškino D.Perevičienė.
Šiuo metu Anykščių menų inkubatoriuje dirba 6 specialistai, o
reziduoja 16 menininkų. Teigiama,
kad pasinaudoti menų inkubatoriaus paslaugomis yra norinčių ir
daugiau, tačiau tam nebėra resursų.
„Menų inkubatoriuje galima reziduoti nuo vieno mėnesio iki penkerių metų, todėl tikrai pas mus užsibuvusių nėra“, - į portale anyksta.
lt pasirodžiusius komentarus, kad
kai kuriems menininkams galbūt
jau būtų laikas menų inkubatoriuje
vietą užleisti kitiems rezidentams,
sakė D.Perevičienė.
O kokią gi ekonominę naudą
Anykščių rajonui neša Anykščių
menų inkubatoriuje – menų studijoje dirbantys menininkai?
„Anykščių menų inkubatoriuje įsikūrę žmonės neišeina iš jo, o

pradeda tarpusavyje bendrauti, dalytis idėjomis ir tuo džiaugiasi. Didėja jų pajamos, tai, manau, jiems
yra didelis pliusas šita parama ir
pagalba. Iš menų inkubatoriuje įsikūrusių 16 rezidentų 12 arba yra atsikraustę gyventi į Anykščius, arba
tiesiog tai jauni žmonės, grįžę pas
tėvus. Manau, kad tai yra pakankamai didelis pliusas ir rajonui, ir
miestui“, - kalbėjo D.Perevičienė,
vis dėlto pabrėždama, kad kūrybinių industrijų atstovams Anykščių
rajone rinkos nėra.
Vienas iš užsibrėžtų Anykščių
menų inkubatoriaus – menų studijos tikslų – sukurti elektroninę
parduotuvę, kurioje menų inkubatoriuje reziduojantys menininkai galėtų parduoti savo kūrinius.
D.Perevičienė sakė, kad iki šiol tokia parduotuvė vis dar neveikia.
„Elektroninę parduotuvę mes
sukūrėme pernai ir šiais metais ją
tikrai įveiklinsime. Reikalingos
gana didelės lėšos tokią elektroninę prekybą išreklamuoti. Dabar tiesiog ieškome rėmėjų, kas tai galėtų

Per šventes trūko kultūrinių renginių

Šv. Velykos - viena didžiausių metinių švenčių. Šventinį savaitgalį portalo anyksta.lt skaitytojų klausėme - kaip tradiciškai švenčiate šv.Velykas? Gal turite „receptą“, kurį naudojant šventė bus
tikrai gera? Kokias įspūdingiausias savo šv.Velykas prisimenate?

Gaidys: „Reikia ūkininkų turgelio
Anykščiuose. Labai negardūs kiaušiniai prekybos centruose. Todėl per
Velykas nedažau kiaušinių.“
Skaitytojai: „Nėra ypatingų tradicijų. Tvarkysiu namus, dažysiu
kiaušinius, gaminsiu rytdienai valgį.
Šiandien maitinsimės kukliai, silke,
žuvimi. Vakare eisime į bažnyčią parsinešti šventintos ugnies ir vandens.
O rytoj lankysime gimines, eisime
pasivaikščioti.“
Šventės gerai: „Puikios šventės!
Tik gaila lyja. Tačiau labai gerai,
kad sutapo su balandžio 1 - ąja. Prisijuokėme su draugais skaitydami
apie NATO statomą bunkerį Šeimyniškėlių piliakalnyje. Ypač taikliai
pajuokauta, kad 21a. reikia medinės
savivaldybės. Jeigu reikia medinės
pilies, tai reikia ir miestelio merui
prisitaikyti, nes aplinka turi vystytis

harmoningai.”
Gaila: „Buvom bažnyčioje, buvom svečiuose. Tačiau antrą Velykų
dieną pristigome kultūros renginių.
Kaip būtų gerai, jeigu vyktų kokie
koncertai ar veiktų parodos. Aišku,
visiems šventė, bet bažnyčioje galėtų
būti koncertas. Prie Kanauninko St.
Krumpliausko šventės buvo geriau
organizuojamos. Galėtų koncertą surengti ir muzikos mokyklos mokiniai.
Visi džiaugtųsi.”
Liūdna: „Norėjome per Velykas
nuvažiuoti į bažnyčią, bet naujojo
vežėjo autobusai savaitgaliais ir per
šventes nekursuoja.Velykas teko praleisti namuose.”

Anykščių socialinės globos
namų direktorė Jolita Gečienė ataskaitoije rašo, kad
finansavimo įstaigai bus ieškoma per privačius rėmėjus.
filiale norint užtikrinti gyventojams geresnes gyvenimo sąlygas,
reikalinga pertvarkyti kambarius
ir šalia jų (pagal galimybes) įrengti
asmens higienos patalpas (dušas,
tualetas)“, - rašoma atskaitoje ir
žadama, kad šių darbų bus imtasi
šiemet.
Pernai Anykščių socialinės globos namų išlaikymui iš valstybės
bei savivaldyės biudžetų buvo
skirti 542167,73 Eur, 122 258 Eur
už globos paslaugas susimokėjo
patys globos namų gyventojai.

padaryti“, - sakė D.Perevičienė.
Anykščių menų inkubatoriuje
organizuojami ir kultūriniai renginiai. Ar tarp rajono kultūros įstaigų
vis dar tvyro konkurencija, o ne
bendradarbiavimas?
„Jeigu žiūrėti iš ekonominio taško, konkurencija ekonomikoje yra
viso ko varomoji jėga.Tai čia aš nematau jokių problemų. Konkurencija tikrai verčia pasitempti, kažką
daryti įdomiau ir naujau“, - sakė
D.Perevičienė, tikindama, kad vis
dėlto konkuruoti su kitomis rajono
kultūros įstaigomis menų inkubatorius nesiekia.
Kurį laiką dabar jau reorganizuotame Anykščių verslo informaciniame centre dirbusi D.Perevičienė
ramiai reagavo į pastabas, kad
galbūt reorganizuoti reikėtų ir
Anykščių menų inkubatorių –
menų studiją (viešojoje erdvėje
yra nuskambėję rajono valdančiųjų
pastabų, kad būtina reorganizuoti
įstaigas, kuriose dirba mažiau nei
20 darbuotojų).
„Jeigu tie pokyčiai bus reikalingi, reikalingi miestui, aš neturiu jokių baimių ir nieko nebijau“, - sakė
D.Perevičienė.
Turistas: „Šventinį savaitgalį aplankėme Anykščius. Visur radome
ant durų spynas, lyja, jokios šventinės
nuotaikos mieste nematyti. Vienintelė bažnyčia, kur dar galėjome sušilti
kojas”.
Auuu ticui: „Koks laisvalaikio gidas Anykščiuose šventėms?”
Hanibalas Lekteris atsakymas į:
Auuu ticui: „Apartamentų Nuoma
trumpam laikui iš TIC laikinosios
direktorės sugyventinio suteiks jūsų
jausmams ugnies. Panerk į malonumų oazę Ramybėje. Su margų kiaušinių diena.”
18 ametis: „Su draugais vyksime
švęsti į Latviją.”
Nešvenčiu: „Nes nėr pinigų.”

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

pastogė
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Žiogų kaime Žiogai negyvena
„Ko tu ten į Žiogus važiuosi, tokiu metu ten beveik nėra žmonių“, - perspėjo Skiemonių seniūnijos seniūnas Stasys Steponėnas, patikslinęs, kad ir Žiogai ten negyvena, nors, spėjama, kad būtent
tokia pavardė davusi kaimui pavadinimą. - Kaimas nemažas, trobų daug, tačiau gyvenamąją vietą
deklaruoja vos 7 žmonės“.

Kaimo dvasios sergėtoja Bronė Kviklienė.
Kaime 17 trobų, tačiau
žmogų sutikti reta
Iš
Skiemonių
važiuojant
Anykščių link, dar neišvažiavus
iš bažnytkaimio, keliukas suka
į kairę. Pravažiavus buvusius
kolūkio laikų pastatus, atsiveria
plati laukų panorama iki pat Utenos - Ukmergės plento, kuriuo
skrieja mašinos, tačiau garso
nesigirdi, nes iki plento per kilometrą. Prasideda Žiogų ulyčia,
trobos abipus kelio, tačiau jokios
gyvybės, dūmų iš kaminų, nė
šunų lojimo nesigirdi. Buvo vos
vos pasnigę, tad žmonių pėdsakai atsispaustų baltuose lopuose,
tačiau pėdų nesimatė
Tyloje pravažiavau bene visą
kaimą, kol tiesi bene dviejų kilometrų ilgio Žiogų gatvė atsirėmė
į kažkokią fermą. Suskaičiavau

17 trobų. Žinoma, galėjau apsirikti, vieną kitą ir gretimo kaimo
priskaičiuoti, tačiau tikrų šio kaimo gyventojų taip ir nesutikau.
Kai kurios trobos akivaizdžiai
apleistos, kitos matosi, kad yra
preciziškai prižiūrimos, iščiustytos, ant vienos tokios, tvora apjuostos, plevėsavo dvi Lietuvos
vėliavos.
„Tikriausia buvai pataikęs į
kaime sodybą nusipirkusių vilniečių sodybą, - vėliau patikslino
seniūnas. – Kai atšils, tos sodybos atgis. Jas įsigiję po truputį
įsilieja į seniūnijos gyvenimą,
kartais pasiteirauja, kuo galintys
prisidėti, dalyvauja renginiuose.
Kaip vieną tokių pavyzdingai
tvarkomų sodybų galėčiau paminėti anykštėnų Antano Baranausko pagrindinės mokyklos
direktorės Dalios ir jos vyro

Viršaičio Antano Bražėno namas – tikras prieškario Lietuvos architektūros šedevras.

tautos balsas
Kai buvo litai, lankantis UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“ pirtyje visada duodavo bilietą. Įvedus

Vido Kugių turimą sodybą. Beje,
kaime etnografiškumu išsiskiria
buvusio tarpukario Lietuvos viršaičio sodyba, kurią, nors retokai, lanko giminaičiai“.
Buvusį viršaitį prisimena
pagarbiai
Išties, tokia senovinė troba
kaime vienintelė, jos su kitomis
nesumaišysi. Ilga dviejų galų su
pjaustinėtais ir drožinėtais gonkeliais viduryje. Gaila, tačiau
ir ji pasitiko užrakintom durim.
Tačiau kitoje gatvelės pusėje
pririštas šunelis, gale kiemo stovintis sovietmečio laikų kombainas ir durų link numintas takelis
liudijo, kad bus pasisekę rasti šio
kaimo gyventojus. Duris pravėrė
garbaus amžiaus, tačiau guvi ir
šneki moteris Bronė Kviklienė.
Gimusi Skiemonyse, į Žiogus
B. Kviklienė atitekėjo 1962 – aisiais. Prieš du dešimtmečius amžino atilsio palydėjo vyrą, dabar
gyvena su ūkininkaujančiu sūnumi Kęstučiu. „Žemė apie namus, augina grūdus, gyvulius,
o darbo daug ir jis sunkus, - pastebėjo moteris. Kitas sūnus Rimantas - veterinaras, jau 5 metai
dirba Švedijoje. Manau, kad jam
dar sunkiau. Dirba pas ūkininką, tai sako kartais reikia dirbti
nuo ryto 5 – ių iki dešimtos vakaro“. B. Kviklienė neatsidžiaugia sulaukusi net 5 anūkų. „Du
Kęstučio ir trys Rimanto, kurio
šeima gyvena Kaune“, - šypsosi
moteris.
Paklausta, kodėl kaime tiek
daug tuščių namų, B. Kviklienė sako, kad kaimo vyrai išmirę, daugelyje trobų gyvenančias
moteris vaikai žiemą išsiveža
į miestus. „Jaunų šeimų kaime
nėra, nemažai sodybų yra nusipirkę miestiečiai, tai jie čia
suvažiuoja, kai atšyla, - sakė
moteris, pastebėjusi, kad ji su
sūnumi nuolat gyvena viename

kaimo gale, o kita šeima – kitame. – Mūsų kaimas ramus, draugiškas. Toks nuo tarpukario Lietuvos, tik žmonių visuomet daug
būdavę – ne taip kaip dabar. Va,
kaimynystėje graži senoviška
buvusio viršaičio Antano Bražėno sodyba. Geras žmogus buvęs,
visų gerbiamas. Penkis vaikus
užaugino, tačiau Sibiro neišvengė, grįžęs tuoj užgeso“.
A. Bražėno biografija verta
rašytojo plunksnos. 1907 metais pakliuvęs į carinės Rusijos
kariuomenę iš jos pabėgo į Ameriką, iš ten Pirmojo pasaulinio
karo metais sugrįžo į Lietuvą.
Čia vokiečiai sučiupo darbams.
Vėl pabėgo ir grįžęs į Žiogus
slapstėsi, dirbo tėvų ūkyje. 1920
– aisiais buvo išrinktas Skiemonių valsčiaus viršaičiu ir juo
buvo iki 1940 – ųjų. Valsčiuje
tuomet gyveno apie pusketvirto
tūkstančio gyventojų. Viršaičio
rūpesčiu buvo sutvarkytas miestelio centras, iki šiol išsaugojęs
prieškario vaizdą, įkurtos naujos
kapinės.
Tautininkui, aktyviam Šaulių
sąjungos nariui buvo įteikti net
trys valstybiniai apdovanojimai.
Vokiečių okupacijos metais A.
Bražėnas smerkė vokiečius už
žydų naikinimą, tačiau karo metus ramiai praleido savo ūkyje.
Sugrįžę rusai nepasigailėjo, 25
metams ištrėmė į Vorkutą. Į gimtuosius namus sugrįžo po 13 –
os metų, be sveikatos. Pagyveno
dar 10 metelių ir amžino atilsio
1967 – aisiais atgulė Skiemonių
kapinėse.
Po Lietuvą išsibarstę giminaičiai retokai aplanko senove
dvelkiančią ir kadaise pavyzdingo, tvarkingo ūkio bruožus
išsaugojusią sodybą.

mažiems vaikams žaislą. Už pirtį
moku 7 Eur ir noriu gauti bilietą.
Kokios čia machinacijos vyksta?

Kryžius kaimo viduryje liudija 1945 – ųjų balandžio mėnesį kaimo laukuose žuvusių
partizanų Vaclovo Atkočiaus,
Balio Bražėno, Stepono Karvelio, Broniaus Matiuko, Alfonso Matuškevičiaus, Vlado
Raškevičiaus, Antano Satkūno, Antano Skabiejaus ir Fan
Gustav atmintį.

Tarp kaimo ir Ukmergės – Utenos plento plyti Žiogų kaimo
laukai.

Ūkininko Kęstučio Kviklio kieme – sovietmečio laikų kombainas.
Autoriaus nuotr.

Pirties lankytojai negauna bilietų
eurą, jau ketveri metai, kai bilieto
pirtyje niekas neduoda, tik kažkokią juostelę su skylutėm, kaip

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Tai pasityčiojimas iš žmonių.
Pirties lankytoja iš Ramybės
mikrorajono

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

Apie tarnus

Saulius RASALAS
Kas turėjo šuniuką, tas bandė jį
išmokyti tarnauti. Malonu, kai šuniukas, norėdamas skanėsto, stovi
ant užpakalinių kojų ir šuniškomis
akimis maldauja. Turinčiam skanėstą, tai suteikia pasitenkinimą ir
įtvirtina šeimininko statusą.
Norintys įrodyti, kad Lietuva
nusigyveno (dėl Landsbergio, dėl
laisvos rinkos, dėl ES, dėl NATO,
dėl skandinavų bankų, dėl to, kad
Grybauskaitė nepasveikino naujo
prezidento Putino...) panaudoja
baisiausią argumentą – lietuviai
tapo tarnais.
Aukščiau esančių sakinių sumamalonu, kai tau tarnauja, sarmata
pačiam tarnauti. Lietuvių kalbos
žodynas žodį „tarnas“ paaiškina:
1.vykdantis kieno valią žmogus;
2.samdytas namų darbininkas.
Siekiant sumenkinti dvasiškius,
tarybų valstybė sugalvojo specialų
niekinamąjį terminą – „kulto tarnas“. Buvęs Anykščių bažnyčios
vikaras, vėliau Daugailių klebonas
Petras Baltuška (1930- 2012 m.)
1979 m. su Utenos rajono tarybiniais pareigūne kalbėjo taip: „Ne,
aš ne kulto tarnas, bet kunigas. Tai
žymiai daugiau kaip kulto tarnas.
Prašome nepainioti sąvokų. Ar
jus, einančią apylinkės pirmininkės pareigas, kas nors vadina apy-

horoskopas
AVINAS. Jeigu turėsite oficialių pokalbių, reikalų su įstatymų
sergėtojais ar žiniasklaida, įmanomos trikdančios situacijos. Per
jus į keblią situaciją gali pakliūti
ir kiti asmenys. Įmanomi nedideli
pasiekimai per publikacijas, užsienį, kultūrinę ar teisinę veiklą.
JAUTIS. Itin rūpės susigrąžinti
skolas, derėtis, ieškoti finansinės
paramos. Pasisaugokite apgaulių
finansų, nuosavybės reikaluose.
Neskubėkite diegti ir staiga kilusio
sumanymo - jis turi silpną pusę.
DVYNIAI. Bendraudami su
aplinkiniais būtinai apsišarvuokite
kantrybe ir kontroliuokite emocijas, nes jie bus linkę giliai įsižeisti. Jeigu kažkam pajusite ypatingą
trauką, nesiorientuokite vien į išorinį įspūdį, siekite gilesnio tarpusavio supratimo.
VĖŽYS. Įtemptas laikas. Rūpesčių gali suteikti žinia, susijusi
su buvusiu ar esamu kolega, partneriu, šeimos nariu. Regis, neišvengsite ūkinių rūpesčių, arba nerimo sukels sveikatos problema.
LIŪTAS. Su pažįstamų pagalba
stengsitės išspręsti rimtą problemą,

„Kaip pavadinsi laivą, taip jis ir
plauks”
kapitonas Vrungelis

linkės tarnaite? Ar kas nors sako:
buvau apylinkėje, bet apylinkės
tarnaitės neradau? Ar gydytoją
kas nors vadina ligonių tarnu? Ar
kiaulių šėrėja yra kiaulių tarnaitė?
Ar rajono pirmininką vadiname
rajono tarnu? Ne.“
Kunigas kalbėjo teisingai ir
įžvalgiai. Stojus laisvai Lietuvai,
gal netyčia, gal norint sumenkinti
valdininkus (pareigūnus), jie buvo
pervadinti tarnais.
Tarybinės moters iš Utenos apylinkės keršto valanda išaušo 1999
m. liepos 8 d., kai buvęs VALDININKŲ įstatymas (1995 m. balandžio 4 d. Nr. I-836 ) pervadintas Valstybės tarnybos įstatymu.
Ir praturėjo Lietuva tarnais. Ir tapo
Lietuvoje gera ir malonu. Už durų
atsirado ne valdininkai, o nuolankūs tarnai. Ir pradėjo įsisėdėję
kabinetuose valdininkai tarnauti
piliečiams. Sėdmenis nuo fanerinių kėdžių pakėlė, įtraukė ir puolė
duris piliečiams atidarinėti. Kilimėlius po kojomis piliečiams tik
tiesia, akis nuleidę ir mandagiai
galvą pakreipę godų klausosi, į taktą linguoja ir … na, kaip priklauso
tarnui – laukia arbatpinigių.
Konstitucijoje žodį su šaknimi „tarnas“ randame 15 kartų. 14
kartų „tarnas“ vartojamas kalbant
apie tarnybą krašto apsaugoje, o 1
kartą apie tai, kad piliečiai turi išskirtinę teisę „lygiomis sąlygomis
stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą.“
Suprantu, kad pagal idėją, valstybės tarnautojas privalo tarnauti
ne viršininkui, bet žmonėms. Pavadinimas svarbus ne tik laivui,
jis ir žmogų įpareigoja, keičia jo
savivertę.
Dar 2004 m. visos su neįgaliaisiais dirbančios įstaigos savo pava-

dinimuose turėjo žodį „invalidas“.
Kalbininkai nenorėjo atsisakyti „invalido“ sąvokos. Vienintelis
tvirtesnis motyvas keisti žodžius
buvo tai, kad į lietuvių kalbą išversto lotyniško žodžio „invalidus“ reikšmė – „bejėgis“, „liguistas“. Pakeisti pavadinimą norėjo
patys neįgalieji ir lūžis įvyko. Pasikeitus pavadinimui, pasikeitė ir
neįgaliųjų padėtis, pasitikėjimas
savimi.
Be sarkazmo, manau, kad padaryta klaida pavadinant tarnais
tuos asmenis, kurie atlieka viešojo valdymo funkcijas valstybės ar
savivaldybių įstaigose. Apšaukti
tarnais tie asmenis, kuriems keliami specifiniai reikalavimai (nepriekaištingos reputacijos, viešųjų
interesų pirmenybės prieš privačius ir kt.). Padaryti tarnais tie asmenys, kurie priimami į pareigas
konkurso būdu, jų veikla griežčiau
reglamentuota, apribota, jiems taikoma griežtesnė atsakomybė. O
gal kažkas norėjo juos pripratinti
prie tarnavimo?
Nuo to, kaip jautiesi, keičiasi ir
elgesys. Jausmus geriausiai perduoda beletristika. Todėl pateikiu
porą meninių vaizdelių. Sulaukęs
gero įvertinimo ketinu parašyti
dramą pilies atidarymui, bet tik su
avansiniu apmokėjimu.
***
Vitražiniuose languose saulė nežaidė. Norėjosi, kad būtų uždegtos
žvakės. Iš paskutinio šios žiemos
žygio pergabenti trofėjai: šalmai,
šarvai, skydai, net kamanos gulėjo be jokios tvarkos pasienyje.
Valdovo nuotaika buvo neaiški.
Nusilenkus ir pasitraukus į deramą
atstumą, stojo tyla. Valdovas buvo
suakmenėjęs. Didelė mėsinė musė
garsiai pakilo nuo trofėjų krūvos.

Šis, vienintelis garsas, jaukumo
nesuteikė.
Slunkiai, pagalvojo valdovas.
Šarvai kruvini ir niekas nesusiprato, kad reikia juos tinkamai nuvalyti ir sutepti aliejais.
-Tu vagis! - garsiau, nei, bet
kada, sudundeno valdovas.
Bučiuoti ranką, verkti balsu …
ir tik neapseilinti, pagalvojo ir pripuolė prie rankos …
(…)
Bijo – reiškia gerbia, šitos veido
išraiškos valdovas nemokėjo nuslėpti. O kam ją slėpti ? ( …)
Kuklus literatūrinis bandymas ir
viskas atrodo realiai. Ypač tinka,
kaip panaudotas musės dūzgimas.
Tai suteikia siužetui realumo.
Sekretorės veide išskaityti valdovo nuotaikos nebuvo galima.
Kabinete oras gaivus, bet nevėsu.
Reiškia valdovas kuri laiką buvo
vienas, nes po posėdžių kabinetas
būdavo prikvėpuotas ir tvankokas.
Naujame odiniame dėkle padėtas
telefonas nebuvo atsuktas į lankytoją, gal diktofonas nepaleistas? Ir
LED‘as nemirksi, o gal nesimato
per dėklą... Nuotaika buvo neaiški
…
Bučiuoti ranką, verkti balsu …
ir tik neapseilinti, pagalvojo ir pripuolė prie rankos…
(…)
Bijo- reiškia gerbia, šitos veido
išraiškos valdovas nemokėjo nuslėpti. O kam ją slėpti ? ( …)
Nerealu ? Baikit, nemanau.
Galvojate, kad išnykus šarvams
ir atsiradus LED‘ams, hierarchiniai santykiai ir nuodėmės pasikeitė ? Ar teko girdėti, kad kas
nors pakeistų 10 Dievo įsakymų?
Pasikeitė pasninko griežtumas, ne
prigimtis. Tarno mentalitetas gyvas ir sistemingai puoselėjamas.

tačiau tikėtina, kad jie į tai pažvelgs
pro pirštus. Pasidomėkite, kuo užsiima ir kaip jaučiasi jūsų vaikai,
mylimas žmogus. Kažkam iš jų labai trūksta jūsų dėmesio.
MERGELĖ. Atsiras nenumatytų kliūčių. Pasistenkite nedramatizuoti, nesinervinti. Apsiribokite
paprastais buitiniais darbais, šeiminiais reikalais. Artimo žmogaus
poreikiai gali pareikalauti išlaidų.
SVARSTYKLĖS. Tikriausiai
jus nustebins gauta žinia, pažadas
arba naujienos, susijusios su turtine
situacija, pinigais, artimais žmonėmis, giminaičiais. Tik nepulkite daryti išvadų, nekurkite iliuzijų.
SKORPIONAS. Pirmame plane
atsidurs turtiniai interesai, verslo ir
mokesčių reikalai. Galite daug nuveikti šia prasme, deja, rezultatas
bus ne toks geras, kaip tikėjotės.
ŠAULYS. Nelabai seksis susikalbėti su aplinkiniais turbūt
todėl, kad viena pusė pernelyg
akcentuos asmeninius interesus,
o savo pašnekovo negirdės. Nederėtų manyti, kad visi turi stengtis
jums įsiteikti.
OŽIARAGIS. Jums gali kilti
noras pasislėpti nuo visų kontaktų, sunkumų ir pareigų. Deja,

ši pozicija nepadės jums išspręsti
problemų. Regis, teks bendrauti
su žmogumi, kurio nemėgstate ir
vengiate. Nederėtų skleisti gandų.
VANDENIS. Teks nemažai bendrauti, galimos intriguojamos situacijos, susitikimai, kurie pažadins
prisiminimus. Pasistenkite neįsivelti į pavojingą avantiūrą. Būkite

dėmesingesni savo sveikatai, atsisakykite alkoholio.
ŽUVYS. Savaitė bus įtempta,
ypač jei nenorite būti nustumti į šešėlį. Svyruosite tarp troškimo būti
dėmesio centre ir poreikio pasinerti į asmeniškus reikalus, pataikauti
savo įgeidžiams. Tai išvargins, galima žala.
-ELTA

Ar pratęsėte „Anykštos“ prenumeratą?
„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

1 mėn.
EUR
7,00

3 mėn.
EUR
21,00

6 mėn.
EUR
40,00

8 mėn.
EUR
54,00

6,00

18,00

35,00

47,00

4,00

12,00

24,00

32,00

specialistas pataria

Ką daryti, kai
prisiveisi
kačių?
Į „Anykštos“ redakciją
paskambinusi moteris prašė
patarimo - jos 91-erių metų
tėtis dar gali gyventi vienas,
tačiau nebesusitvarko su
nuolat augančia kačių populiacija. Pasak skambinusios,
senolio pašaliais šmirinėja
per dešimt kačių. Rudeniop,
matyt, jau bus 20...
Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
viršininkas Dainius ŽIOGELIS „Anykštai“ sakė, jog
skęstančiųjų gelbėjimas yra
pačių skęstančiųjų reikalas:

„Žmogus sulaukęs 16 metų
gali laikyti gyvūnus, nesvarbu,
tai katės ar karvės. Atsakomybė
už gyvūnus tenka ne kam kitam,
o gyvūno savininkui. Yra gyvūnų globos namai, kurie galbūt
galėtų padėti spręsti problemas.
O savivaldybė rūpinasi tik neturinčiais šeimininkų gyvūnais.
Aš žmonėms patarčiau kreiptis
į seniūniją - seniūnai turėtų geriausiai žinoti, kaip konkrečioje
situacijoje galima padėti“.
Internete radome Utenos gyvūnų mylėtojų draugijos telefoną. Šios įstaigos vadovė Jolanta
GUOBAITĖ nurodė, kad Anykščiuose kuriasi gyvūnais besirūpinti VšĮ „Pūkuota svajonė“.
Tiek J.Guobaitė, tiek „Pūkuotos svajonės“ įkūrėja Deimantė
Rukšėnaitė „Anykštai“ sakė,
kad konkrečiu atveju jų įstaigos
galbūt ir galėtų padėti, tačiau
visų žmonių perteklinių gyvūnų
problemos neišspręs. „Labai norėtume padėti visiems. Bandome
padėti, bandome išdovanoti nereikalingas kates, dedame skelbimus į „Facebook‘-ą. Tačiau
nėra taip, jog kas tik susigalvojęs mums paskambins, praneš,
jog turi 20 kačių ir mes jas tuoj
pat susirinksime. Paprasčiausiai
nesame pajėgūs įgyvendinti visų
pageidavimų“. – „Anykštai“
sakė Utenos gyvūnų mylėtojų
draugijos pirmininkė.
-ANYKŠTA

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus visi užsisakę visos
savaitės „Anykštą“ 6 mėnesių
laikotarpiui.

Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29).
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

www.anyksta.lt Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose.
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400.
Platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.
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SKELBIMAI

Automobilius

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

Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414,
(8-663) 58871.
Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus,
traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
Automobilius, autobusus, visureigius. Atsiskaito iš karto, išrašo utilizacijos dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

PERKAME

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

Automobilius, kombainus, traktorius, metalo laužą.
Tel. (8-633) 60143.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .
J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:
karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

įvairūs

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

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

parduoda

Kuras

Alksnio, klevo, ąžuolo ir mišrias
malkas kaladėlėmis. Veža po 5-8
m., pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.

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.

Akmens anglį (anglis granuliniams katilams) ir pjuvenų briketus, granules (įvairiais kiekiais).
Gali atvežti.
Tel.: (8-685) 01316,
(8-673) 67365.

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2018 m. balandžio 5 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.

Kita
Išvalytus, vasarinius, kviečius,
miežius, kvietrugius, avižas, mišinius, žirnius, pelėžirnius, vikius,
lubinus, daugiamečių žolių sėklas.
Beicuoja, atvyksta į namus.
Tel. (8-604) 90430.
Lėkštinius skutikus, frezus, kultivatorius, plūgus, vagotuvus, rotacines šienapjoves, bulvių kasamas, sodinamas, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1.2 punktu, 2018 m. balandžio 10 d. 11.40 val.
Varnupio k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav. bus ženklinamos
Algimantui Žviniui, Aldonai Angelei Meigienei, Juozui Regimantui
Žviniui (Kad Nr. 3457/0001:248) žemės sklypo ribos ir atliekami kadastriniai matavimai.
Kadangi gretimo sklypo, kurio Kad. Nr. 6201/0006:32, savininkė
Marijona Bimbirienė mirusi,o Ingos Bimbirytės nežinomas gyv. adresas, prašome paveldėtojus ir suinteresuotus asmenis atvykti į sklypą matavimų dieną ir dalyvauti nužymint žemės sklypo ribas arba
atvykti į UAB “Geosoma” iki 2018 m. balandžio 17 d. Informacija
telefonu (8-614) 09748, UAB „Geosoma“ adresas: Gedimino 82-1,
Kaišiadorys, el. p. arturas@geosoma.lt

A3 ir A4

dydžio plakatus.

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

Gaminame paminklus,
antkapius, tvoreles,
kalame raides,
tvarkome kapavietes.
Atliekame individualius
užsakymus.
Tel. (8-627) 01727

siūlo darbą
Picerijai Statybininkų g. 8 reikalingas (-a) darbuotojas (-a).
Papildoma
informacija
tel.:
(8-656) 80432, (8-656) 80431.

Jūsų laukiame kasdien šalia Anykščių esančiame Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).

Iš nuotraukos darome portretus laidotuvėms
(iki A4 formato).

Nuotraukos su rėmeliu kaina – 15 eurų.
UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g. 29, Anykščiai)

TELE LOTO Žaidimas nr. 1147 Žaidimo data: 2018-04-01
Skaičiai: 04 50 55 63 58 44 53 67 47 42 57 11 54 46 51 33 41 71 43 17 14 25
70 15 07 69 24 62 49 45 75 72 73 36 37 64 60 59 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 20 18 56 48 02 52 38 06 65 31 34 30 03 35 01 (visa lentelė)
Papildomi prizai 070*262 100% automobilio išvalymas 040*858 100% automobilio išvalymas 07**607 50 Eur kuponas degalams 0330150 Automobilis “Toyota
RAV 4” 0511317 Automobilis “Toyota RAV 4” 0119674 Automobilis “Toyota RAV
4” 0033678 Automobilis “Toyota RAV 4” 0181976 Automobilis “Toyota Yaris”
0709381 Automobilis “Toyota Yaris” 0707173 Automobilis “Toyota Yaris” 0320901
Automobilis “Toyota Yaris” 0737576 Automobilis “Toyota Yaris” 069*541 Dviratis
“Azimut” 063*939 Dviratis “Azimut” 08**430 Garų puodas “Philips” 050*087 Kavos
aparatas “Delonghi” 051*538 Kavos aparatas “Delonghi” 03**361 Kiaušinių virtuvas “Delimano” 015*764 Langų valymo rinkinys “Karcher” 007*045 Langų
valymo rinkinys “Karcher” 044*397 Nešiojamas kompiuteris “ASUS” 061*327
Nešiojamas kompiuteris “ASUS” 084*210 Pakvietimas į TV studiją 046*845
Pakvietimas į TV studiją 087*702 Pakvietimas į TV studiją 074*804 Pakvietimas į
TV studiją 016*609 Planšetinis kompiuteris “Samsung” 077*297 Planšetinis kompiuteris “Samsung” 003*404 Savaitgalis dviems Palangoje 088*912 Savaitgalis
dviems Palangoje 045*589 Skalbimo mašina “Beko” 052*558 Skalbimo mašina
“Beko” 002*221 Sporto klubo abonementas 029*451 Sporto klubo abonementas
051*031 Televizorius “Philips” 045*988 Televizorius “Philips”

UAB „Anykštos
redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti

VYTAUTO PAMINKLAI

					

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

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, mob.
(8-671) 76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
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IŠ ARTI

vardadieniai

šiandien
Izidorius, Algaudas, Eglė,
Ambraziejus.
balandžio 5 d.
Krescencija, Vincentas, Rimvydas, Žygintė, Zenonas, Irena,
Zenius.
balandžio 6 d.
Celestinas, Daugirutis, Žintautė,
Gerardas, Dagnė.

2018 m. balandžio 4 d.

MOZAIKA

mėnulis

balandžio 4-6 pilnatis.

anekdotas

Miršta močiutė ir sako prieš
mirtį visiems savo giminaičiams:
– Mano brangieji, palieku jums
labai didelį savo ūkį 1.000.000
hektarų su labai daug pastatų, fermų, su karvių, arklių, ožkų, avių,
vištų, ančių, su labai daug sodo
vaismedžių ir 95.685.786,45 dolerių.
Visi:
– Oooo, močiute, o kur tas tavo
ūkis yra???
Močiutė, išleisdama paskutinį
atodūsį:
– Facebook’e…
***
Vyras su blondine išvažiavo į
kalnus paslidinėti. Išsinuomavo
namelį, ten nebuvo, nei elektros,
nei tualeto ir t.t. Blondine sako
vyrui:
- Aš važiuoju į parduotuvę.
Vyras sako:
- Na gerai.
Grįžta blondinė iš parduotuvės
ir sako:
- Nupirkau elektrinį radiatorių.
- Taigi pas mus elektros nėra...
- O aš apie viską pagalvojau, ir
rozetę nupirkau!

oras
+16

+2

Velykinių skrybėlaičių parado dalyvės šalia Šv. Patriko katedros
Niujorke
Ekonomistė: daugiau kaip pusė
lietuvių nesusidorotų su netikėtomis finansinėmis išlaidomis
Lietuvos gyventojų gaunamas minimalus darbo užmokestis gerokai atsilieka nuo kitų Europos šalių, o daugiau kaip pusė gyventojų nepajėgtų
susidoroti su netikėtomis finansinėmis
išlaidomis, sako Lietuvos bankas.
Pasak Lietuvos banko Makroprudencinės politikos skyriaus ekonomistės Editos Giedraitės, kas penktas

gyventojas taip pat patenka į skurdo
rizikos grupę, o trečdalis gyventojų
savo finansinę padėtį vertina neigiamai.
Pasak ekonomistės, Lietuva pagal
aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių
skaičių lygiuojasi į Nyderlandus ir
Jungtinę Karalystę. Tiesa, mažiausias
pajamas gaunančių žmonių padėtis
yra blogesnė, nors tokių gyventojų
dalis yra mažiausia visoje Europoje.
„Remiantis 2017 metų ketvirtojo
ketvirčio Eurostato duomenimis, apie

15 proc. gyventojų, turinčių žemesnį
nei vidurinį išsilavinimą, nepavyksta
susirasti darbo, o tarp turinčių vidurinį išsilavinimą ši dalis sudaro 9 proc.
Toks atotrūkis tarp skirtingą išsilavinimą turinčių gyventojų, deja, yra
vienas didžiausių Europoje“, sako E.
Giedraitė. Anot ekonomistės, šalyje
92 proc. gyventojų niekada netenka
dirbti naktimis, šiuo požiūriu Lietuva
yra pirmoji Europoje.
„Naktimis dažniausiai dirba Slovakijos, Slovėnijos ir Islandijos šalių
gyventojai . Tiesa, vidutiniškai lietuviai dirba 38,5 val. per savaitę - valanda ilgiau nei Europos Sąjungos (ES)
vidurkis”, - kalba E. Giedraitė.
Anot ekonomistės, Vilnius laikomas pačia švariausia sostine Europoje ir užima pirmą vietą Žaliojo miesto
indekse, bet penktadaliui gyventojų
iškyla infrastruktūros problemomų:
neturi tualeto su kanalizacija, vonios
ar dušo, jų namuose varva stogas,
būstas tamsus arba nepakankamai
šviesus. „Latvijoje ir Rumunijoje
daugiau kaip pusei šeimų, kuriose yra
bent trys suaugusieji, tenka gyventi
susispaudus (pavyzdžiui, šeima gyvena viename kambaryje). Lietuvoje
šis rodiklis nesiekia 30 proc., tačiau
beveik pusėje Europos valstybių ši
dalis sudaro mažiau nei 5 proc.“, - pažymi E.Giedraitė.
Lietuva pirmauja ir pagal tūkstančiui gyventojų tenkantį kalinių ir
žmogžudysčių dalį, nors apie nusi-

sprintas
Sunkioji atletika. Bukarešte
(Rumunija) vykstančio Europos
sunkiosios atletikos čempionato
vyrų svorio kategorijoje iki 105
kg sekmadienį anykštėnas Arnas
Šidiškis užėmė šeštąją vietą. Lietuvos sportininkas dvikovėje surinko 356 kg (rovimas – 166 kg/
stūmimas – 190 kg).
Biatlonas. Praėjusį savaitgalį
Madonoje (Latvija) vyko Lietuvos
biatlono čempionatas, kuris vyko
kartu su Latvijos pirmenybėmis.
Vyrų grupėje absoliučiu nugalėtoju 9 km nuotolyje tapo anykštėnas
Vytautas Strolia. Linas Banys jaunimo varžybose užėmė antrąją vietą. Vaikų grupėje 3 km nuotolyje
Viktorija Kapancova finišavo šešta. Antrąją varžybų dieną, 15 km
bendro starto lenktynes, V.Strolia
pradėjo nesėkmingai. Jis pirmoje
ugnies linijoje prašovė visus penkis kartus ir likusią distanciją vijosi varžovus bei finišavo ketvirtas
(tarp lietuvių antras). Puikiai lenktynes pradėjęs L.Banys pirmavo iki
trečios ugnies linijos, bet netaiklūs
šūviai šioje linijoje nustūmė jį į
antrąją vietą. 10 km lenktynes puikiai įveikė Gytis Mikoliūnas. Nors
jis šaudė neidealiai, bet lenktynes
sugebėjo baigti antroje vietoje.
Jaunučių grupėje Viktorija Kapancova ir Lukas Žukauskas liko šešti,
o Domas Jankauskas – aštuntas.
Imtynės. Praėjusį savaitgalį
Taline vyko didžiausias Europoje
imtynių turnyras „Tallinn Open“.
Šiais metais Estijoje varžėsi net
2100 dalyvių iš įvairiausių pasaulio šalių, varžybose dalyvavo ir
Anykščių KKSC auklėtiniai. 2009
m.g. ir jaunesn. varžybose (sv. kat.
29 kg) Mangirdas Braždžiūnas užėmė 8 vietą, Nojus Pupkis - 20072008 m.g. (32 kg) – 11 vietą, Kipras Gvozdas 2003-2004 m. g.(52
kg) – 16 vietą, Kasparas Juodelis
2005-2006 m.g. (59 kg) – 5 vietą.
Merginų varžybose Anelė Kavaliauskaitė 2001-2003 m. amžiaus

kaltimo, smurto ar vandalizmo atvejus gyvenamajame rajone praneša tik
apie 3,4 proc. gyventojų.
„Štai Bulgarijoje, Serbijoje, Jungtinėje Karalystėje ar Nyderlanduose
neramumus gyvenamoje aplinkoje
pastebi ir apie juos praneša apie penktadalis gyventojų”, - sako ji.
Naujausias 2017 metų rudens Eurobarometro tyrimas rodo, kad 83
proc. ES piliečių yra patenkinti gyvenimu, o Lietuvoje ši dalis sudaro 70
proc. Lenkijoje tokių žmonių yra 86
proc., Estijoje - 81 proc., Latvijoje 69 proc.
Lietuviai Lenkijoje per tris
mėnesius išleido 100 mln. eurų
Lietuvos gyventojai per paskutinį
2017 metų ketvirtį Lenkijoje išleido
daugiau nei 100 mln. eurų. Tai rodo
Lenkijos statistikos tarnybos informacija, rašo portalas zw.lt.
2017 metais užsieniečiai Lenkijoje
pirko prekių ir paslaugų už 41,5 mlrd.
zlotų (9,83 mlrd. eurų) - 6,2 proc.
daugiau nei 2016 metais.
Daugiausiai Lenkijoje pinigų išleido vokiečiai (40,5 proc. nuo bendros
sumos), ukrainiečiai (26,3 proc.), čekai (11,5 proc.), slovakai (7,6 proc.),
baltarusiai (7,7 proc.), lietuviai (4,5
proc.) ir rusai (1,7 proc.).
4,5 proc. lietuvių išleistų pinigų
sudaro 427,5 mln. zlotų, arba beveik
102 mln. eurų.
-ELTA
grupėje (sv. kat. 57 kg) užėmė 7
vietą, Viktorija Buinauskaitė 20012003 m.g. (73 kg) – 4 vietą, Rimgailė Čeponytė 1998-2000 m.g.
(68 kg) – 5 vietą, Greta Čeponytė
1998-2000 m.g. (76 kg) – 2 vietą.
Krepšinis. Aukštaitijos krepšinio veteranų (45+) pirmenybėse
rungtyniaujanti Anykščių komanda 66-60 įveikė Utenos „Amber
Forest“ komandą bei 84-76 nugalėjo Rokiškio veteranų rinktinę.
Į uteniškių krepšį Silvijus Živatkauskas įmetė 20, Nerijus Vildžius
- 15 taškų. Prieš Rokiškio komandą rezultatyviausiai žaidė Robertas
Savickas (23 tšk.). S.Živatkauskas
pelnė 20, N.Vildžius - 15, Rimgaudas Ridikas - 13 taškų. Anykštėnai pasiekė 6 pergales, patyrė 2
pralaimėjimus ir tapo reguliariųjų
varžybų nugalėtojais. Ateinantį
savaitgalį Kupiškyje vyks varžybų
finalas – anykštėnai dėl pirmosios
vietos žais su kupiškėnais.
Slidinėjo. Sekmadienį, kovo
25d. jaunieji Anykščių kalnų slidinėjimo klubo „Kalitos kalnas“
slidininkai dalyvavo Druskininkuose vykusiose kalnų slidinėjimo
vaikų ir jaunučių pirmenybių V
etapo varžybose ir pateko tarp prizininkų. Mergaičių grupėje Gabija
Šinkūnaitė užėmė 2 vietą, Rusnė
Motiejūnaitė ir Vytė Vilūnaitė - 4
vietas. Varžybose dalyvavo Latvijos ir Suomijos sportininkai.
Anekdotas I. Vyras skambina
draugui:
- Ką veiki?
- Žiūriu per televizorių sunkumų
kilnojimo varžybas?
- Vyrų ar moterų?
- Kol kas dar nesupratau...
Anekdotas II. Treneris guodžia
pralaimėjusį boksininką:
- O vis dėl to trečiame raunde tu
savo priešininką kaip reikiant įbauginai.
- Kuo jau taip?
Jam pasirodė, kad jis tave užmušė..

