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Primename, kad per mūsų laikraštį 
galite pasveikinti savo artimuosius 

vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. 

Sveikinimai

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Ir prieš mešką reikia apsimesti 
dideliu...

Penktadienį Anykščių S. ir L. Didžiulių bibliotekoje ,,Misija Si-
biras 2017“ dalyvis, anykštėnas Dovydas Žiogas auditorijai pasa-
kojo apie pernykštę vasaros  ekspediciją į Sibirą.  

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Buvusi mokytoja Dalia Žemaitienė (pirmajame pla-
ne) - augo Sibire. Ją vos penkerių metukų su tėvais, 
seneliais ir broliais ištrėmė į Tomsko sritį.

Ekspedicijos “Misija Sibiras 2017” atrankoje varžėsi 908 pre-
tendentai. Tarp 16-os  atranką įveikusių lietuvių pateko ir anykš-
tėnas Dovydas Žiogas.

Norėtų lankytis 
atsinaujinusiame 
turguje

AUSTĖ KAZLAUSKAITĖ, 
buvusi turgaus klientė: „O kaž-
kada turgus buvo tikrai geras ir 
jame lankydavosi daug daugiau 
žmonių.“

Skęstanti 
Raguvėlė į 
prioritetus 
neįtraukta

Dvidešimtmečio 
proga – 500 eurų 
čekis, paveikslas, 
židinys ir 
milžiniškas 
,,skruzdėlynas”

Arvydas Katuoka - vienai sėkmingiausių savivaldybės įmonių – 
UAB ,,Anykščių vandenys“ vadovavo aštuonerius metus.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Iš darbo traukiasi 
,,Anykščių vandenų“ vadovas
Pareiškimą išeiti iš darbo parašė UAB ,,Anykščių vandenys“ 

direktorius Arvydas Katuoka. Jis šiai Anykščių savivaldybės 
bendrovei vadovavo aštuonerius metus, prieš tai dvejus metus jis 
buvo direktoriaus pavaduotoju.

A.Katuoka UAB „Anykščių 
vandenys “dar dirbs iki birželio 
1 dienos. Po to laikinuoju vado-
vu turėtų būti paskirtas jo pava-
duotojas, rajono Tarybos narys 
Alvydas Gervinskas. 

 Pastarasis į Anykščių rajono 
tarybą išrinktas pagal socialde-
mokratų partijos sąrašą. Tuo pat 
metu būti nuolatiniu savivaldy-
bės įmonės vadovu bei rajono 
Tarybos nariu draudžia įstaty-
mai, todėl A.Gervinskas atsidu-
ria keblioje situacijoje. 

Jam tapus UAB,,Anykščių 
vandenys“ direktoriumi ir pasi-
traukus iš Anykščių rajono rajo-
no tarybos, mero Kęstučio Tubio 
valdančioji dauguma prarastų 
vieną mandatą, nes  Taryboje 
A.Gervinską keistų pirmasis ,,už 
brūkšnio“ likęs socialdemokra-
tas Juozas Juknius. 

Taigi, realiausia, kad laikinasis 
vadovas laikinai ,,Anykščių van-
denims“ vadovaus beveik iki šios 

Tarybos kadencijos pabaigos, ir 
nuolatinio direktoriaus konkur-
sas bus paskelbtas tik kitų metų 
sausio ar vasario mėnesiais.   

66-erių metų A.Katuoka jau 
pensininkas. Jis ,,Anykštai“ dės-
tė, kad pareiškimą išeiti iš darbo 
,,savo noru“ parašė savo noru.

,,Reikia pagyventi ir sau“, 
- trumpai motyvus trauktis 
iš darbo „Anykštai“ įvardijo 
A.Katuoka.

UAB ,,Anykščių vandenys“ 
direktorius, LSDP partijos narys 
A.Katuoka - pirmasis šiais me-
tais iš darbo pasitraukęs biudže-
tininkas-vadovas.

 Po prieš Naujuosius iš darbo 
išėjusio savivaldybės adminis-
tracijos Investicijų ir projektų 
valdymo skyriaus vedėjo Manto 
Vaičiulevičiaus bei iš darbo at-
leistos Anykščių verslo informa-
cijos centro direktorės Renatos 
Gudonienės - gerus tris mėne-
sius buvo vadovų kaitos štilis. 

Šildymas. Šildymo sezoną Anykš-
čiuose planuojama baigti balandžio 
13 d. Daugiabučių namų gyventojai 
gali baigti savo pastatų šildymą kitu 
laiku. Apie savo sprendimą gyven-
tojai turi pranešti UAB „Anykščių 
šiluma“. Tam turi neprieštarauti dau-
guma (50 proc. plius vienas butas) to 
namo butų savininkų

Ledas. Stiprus vėjas penktadienį 
sulaužė Rubikių ežero ledą, jo kalnus 
sustūmė į salas. Sekmadienį ledo dar 
buvo tik įlankose, o vakar jis visai iš-
tirpo. Pernai ežere ledas ištirpo kovo 
27 – ąją, tačiau būta metų, kai jis su-
laukdavo balandžio pabaigos. Antai 
2006 – aisiais iš ledo gniaužtų ežeras 
išsivadavo tik balandžio 25 – ąją.

Gaisras. Balandžio 8 dieną  Ka-
varsko seniūnijos  Bebrūnų kaime, 
Užtvankos gatvėje, degė ūkinis pasta-
tas.Gaisro metu nudegė pastato sto-
gas, išdegė vidaus patalpos, sudegė 
10 m3 malkų, apyvokos daiktai.

Mirtis. Balandžio 7 dieną 
Anykščiuose, Ramybės gatvės 16-
ajame name, rastas miręs vyras.
Apie 15.27 val. ugniagesiai  sulaukė 
pagalbos prašymo iš policijos, nes 
pareigūnai negalėjo patekti į butą. Į jį 
ugniagesiai pateko panaudoję glaus-
tines kopėčias, pro langą.Vonioje ras-
tas vyro (apie 60 m. amžiaus) kūnas. 
Medikai konstatavo žmogaus mirtį.

Smurtas. Balandžio 7 dieną  apie 
16.30 val. Anykščiuose, Dariaus ir 
Girėno gatvėje, namuose, įvykus žo-
diniam konfliktui tarp moters (g. 1976 
m.) ir jos vyro (neblaivus, nustatytas 
1,49 prom. girtumas) (g. 1974 m.), vy-
ras  prieš sutuoktinę smurtavo bei savo 
veiksmais sukėlė fizinį skausmą. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Gelbėtojai. Šeštadienį ugniagesiai 
– gelbėtojai Anykščiuose, Ramybės 
gatvėje, padėdami policijai, panau-
doję kopėčias, per langą pateko į 
butą ir rado negyvo žmogaus kūną, o 
ankstyvą pirmadienio rytą Anykščių 
seniūnijoje traukė miške užklimpusį 
greitosios pagalbos automobilį.

Padėka. Išspausdinti savo gerada-
riui padėką „Anykštoje“ kainuoja 10 
eurai.
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Pagal VĮ „Kelių priežiūra“ ieš-
kinį teismas nutarė taikyti laikiną-
sias apsaugos priemones - areštuoti 
68850,74 euro vertės „Utenos regi-
ono kelių“ buvusiam vadovui pri-
klausantį turtą bei  turtines teises. 
Šiuo metu antstoliai yra areštavę 
buvusio direktoriaus turimą pasta-
tą, du žemės sklypus, automobilį ir 

banko sąskaitas.
Praėjusiais metais Susisiekimo 

ministerijai inicijavus regioninių 
kelių priežiūros įmonių auditą, VĮ 
„Utenos regiono keliai“ buvo nu-
statyti teisės aktų pažeidimai įmo-
nei vykdant viešuosius pirkimus, 
sudarant ir vykdant sandorius su 
tiekėjais bei atliekant mokėjimus.

Buvusio „Utenos regiono kelių“ vadovo pažeidimų tyrimas 
pasiekė teismą
Panevėžio apygardos teisme priimtas ieškinys dėl buvusio VĮ 

„Utenos regiono keliai“ vadovo Edmundo Šakalio įvykdytų pa-
žeidimų ir įmonei padarytos beveik 69 tūkst. eurų turtinės žalos. 

Ieškinyje nurodyta žala atsirado 
neskaidriai ir neracionaliai panau-
dojus lėšas įmonės administracinio 
pastato remonto darbams 2010 m., 
2011 m. ir 2016 m. bei perkant ke-
lio apsauginių atitvarų įrengimo 
darbus. Audito duomenimis, buvo 
perkami besidubliuojantys remon-
to darbai, pirkimai organizuojami 
pažeidžiant Viešųjų pirkimų įsta-
tymo reikalavimus. Nustatyti atve-
jai, kai darbai buvo perkami supa-
prastinta tvarka, apklausos būdu, 
neskelbiant apie konkursą, įmonei 

savo nuožiūra parenkant apklausos 
dalyvius. Sudarytų sutarčių įkai-
niai reikšmingai viršijo vidutines 
rinkos kainas.

Pernai Susisiekimo ministerijos 
iniciatyva vienuolika Lietuvoje 
veikusių regioninių kelių priežiū-
ros įmonių buvo reorganizuotos, 
sujungiant jas į vieną valstybės 
įmonę „Kelių priežiūra“. Naujoji 
įmonė rūpinasi Lietuvos valstybi-
nės reikšmės keliais.

-ANYKŠTA

“2018 m. balandžio 8 d. Kavarsko 
miestelyje vyko Kavarsko moterų 
seklyčios  narių (vad. Marija Kara-
lienė) ir kultūros namų darbuotojų 
(vad. Aušra Blažienė, meno vadovė 
Leda Kazokienė) organizuota Atve-
lykio šventė. 

Jaukioje ir saulėtoje pavasario 
šventėje Velykų bobutė kvietė 
visus pažaisti, margučius ridenti, 
kiekvienam vaikui ką nors pado-
vanojo. Juk ne veltui Atvelykis 
dar vadinamas Vaikų velykėlėmis 
– mažieji tikrai džiaugėsi malo-
nios ir vaišingos Velykų bobutės  
dovanojamomis staigmenėlėmis. 
Tiesa, vikrioji klastūnė šarkelė 
varnelė vis norėjo ir taikėsi ką 
nors iš bobutės krepšelio nugvelb-
ti. Baidė ją Velykų bobutė, saugo-
jo savo krepšelį nuo vagilės, bet 
vieno-kito blizgančio gražumyno 

tikrai neteko...
Mugėje buvo galima įsigyti įvairių 

gėrybių ar  tiesiog pasivaišinti. Bu-
drių bendruomenės pirmininkas V. 
Gudėnas tradiciškai riestainiais pre-
kiavo. Kiti – sausainiais, medumi. 
Buvo ir mezginių, gražiai ant mugės 
stalo išdėliotų. Buvo ir kavarskiečių 
dailiai ir išmone sukurtų, be galo gra-
žių popierinių rankdarbių. Tik kad 
pirkėjų lyg ir mažoka... 

Pašokta, padainuota, pavaidinta. 
Po šventės į lauką iškurnėjus, paltus 
akimirksniu nusimetus (diena labai 
saulėta ir šilta!), teko pripažinti, kad 
gera ilsėtis, malonu švęsti, bet su 
Atvelykiu baigėsi poilsio laikas – 
mokiniai į suolus grįš, šeimininkės 
daigins, sodins, ūkininkai į laukus 
skubės, mat pavasario darbai pra-
sidės” ,- dalinasi šventės įspūdžiais 
Lina Dapkienė. 

Saulėtas Atvelykis sutelkė 
kaimų žmones
Atvelykio proga Anykščių krašto žmonės pramogavo. Kavars-

ke vyko mugė ir lankėsi Velykų bobutė, o Vaitkūnuose (Svėdasų 
sen.) suvaidintas mėgėjų teatro spektaklis.

O Vaitkūnuose gyvenantis žurna-
listas Vytautas Bagdonas džiaugiasi 
Atvelykio proga kaimo kultūros 
centre oarodytu saviveiklininkų 
spektakliu:  “Šeštadienio, balandžio 
7-osios, vidurdienį tiek vietiniai 
gyventojai, tiek iš kitur atvykusieji 
gausiai rinkosi į Anykščių kultūros 
centro Vaitkūnų skyrių, kur organi-
zuota Atvelykiui skirta popietė.

Tradiciškai į Vaitkūnų kultūros 
namus žiūrovai sukviečiami kie-
kvieno Atvelykio išvakarėse. Pagal 
daugiametę tradiciją, šios pavasa-
rio šventės proga Vaitkūnų kultūros 
namų dramos  mėgėjų kolektyvas, 
vadovaujamas kultūros darbuoto-
jos Aldonos Bagdonienės, pastato 
ir parodo po naują spektaklį.  

Sodžiaus vaidintojai scenoje 
jau atkūrė Vaižganto, Žemaitės, 
K.Čiplio-Vijūno, K. Sajos ir kitų 
autorių kūrinių personažus.  O 
šiemet žiūrovų „teismui“ buvo ati-
duota nuotaikinga komedija pagal 
Augustiną Gricių „Apie vištas ir 
politiką“.  Kartu su Pranu Maišeliu, 
Vidu Balaišiu, Jūrate Dagyte, An-
gele Belausiene, Nijole Maišeliene 
scenoje sėkmingai  vaidmenį atliko 
ir  pati kolektyvo vadovė Aldona 
Bagdonienė. 

Nors komedijoje  vaizduojama 
prieškario Lietuva, tačiau joje gvil-
denami klausimai tebėra aktualūs ir 
mūsų dienomis. Antai į provinciją 
iš „centro“ atvykęs inteligentiškas 
paskaitininkas nesuprantamų tarp-
tautinių žodžių prisodrinta kalba 
bando suagituoti sodiečius auginti 
vištas ir kiaules, o į salę paskaitos 
pasiklausyti susirinkusiems žmo-
nėms rūpi savos problemos, vieti-
niai rūpesčiai, gandų lygio aktua-
lijos.

Ne tiktai iš šio spektaklio žiūrovai 
iki valios prisijuokė. Juos pralinks-
mino ir mini humoristinius vaizde-
lius suvaidinusios viešnios iš Svėda-
sų kultūros namų - žodžio kišenėje 
neieškančios Alma Švelnienė ir Ra-
munė Lapienytė, persikūnijusios 
į plepias bobeles Stasę ir Mikasę.  
Šventinio renginio kulminacijoje 
įspūdingą koncertą atliko Anykščių 
kultūros centro Svėdasų skyriaus 
liaudiškos muzikos kolektyvas, va-
dovaujamas Rožės Lapienienės. 

Renginio dalyviai galėjo pasi-
džiaugti scenoje papuoštu „Velykų 
medžiu“, pasigrožėti dažytais vištų 
ir žąsų kiaušiniais,  net ir įspūdingo  
dydžio stručio kiaušiniu.”  

 -ANYKŠTA

Velykų bobutė, dovanodama iš savo krepšelio po gražų margutį 
ar kokį skanumyną, labiausiai pradžiugina pačius mažiausius 
Atvelykio dalyvius - vaikus.

Linos DAPKIENĖS nuotr.

Vaidina ( iš kairės į dešinę) Pranas Maišelis, Vidas Balaišis ir 
Aldona Bagdonienė.                 Simonos  BAGDONAITĖS nuotr.

Obligacijos. Lietuva platins 
naujos rūšies vyriausybės vertybi-
nius popierius - žaliąsias obligaci-
jas. Ketinama 68 mln. eurų, gautų 
už jas, skirti daugiabučių namų 
renovacijai. Finansų ministerija 
ketina dešimčiai metų perskolinti 
68 mln. eurų Viešųjų investicijų 
plėtros agentūrai už 0,101 proc. 
padidintas palūkanas. Pinigai bus 
skirti „Daugiabučių namų mo-
dernizavimo fondo“ programai, 
tačiau nurodoma, kad kitos už 
žaliąsias obligacijas gautos lėšos 
galės būti naudojamos ir kitiems 
projektams. Planuojama, kad pa-
skolos lėšomis bus finansuoti 156 
daugiabučių namų modernizavimo 
projektai. Prognozuojama esamo 
daugiabučių namų atnaujinimo 
projektų vidutinė vertė - 464 tūkst. 
eurų, trukmė - 18 mėnesių.

Plečiasi. Telekomunikacijų 
bendrovė „Bitė Latvija“ užbaigė 
Latvijos technologijų bendrovės 
„Stream Networks“ ir jos antrinės 
įmonės „Latnet Serviss“ įsigijimą 
už neįvardijamą sumą. Bendrovė 
pranešė, kad sandorį patvirtino 
Latvijos konkurencijos taryba. Abi 
šios bendrovės savo veiklą tęs „Bi-
tės“ grupėje. Latvijoje veikiančios 
„Stream Networks“ ir „Latnet Ser-
viss“ kuria ir vysto įvairius tech-
nologinius sprendimus bei teikia 
duomenų perdavimo paslaugas. 
Anot pranešimo, Latvijos konku-
rencijos taryba patvirtino, kad nėra 
jokių apribojimų dėl įmonių susi-
jungimo. Bendrovės ir toliau veiks 
kaip atskiri juridiniai vienetai, to-
dėl darbuotojų skaičiaus pokyčių 
dėl susijungimo nėra numatoma. 
Siekiant glaudesnio bendradarbia-
vimo „Stream Networks“ biuras 
bus perkeltas į Rygoje esantį verslo 
centrą „INDI“, kuriame įsikūrusi ir 
„Bitė Latvija“.

Vizitas. Šiaurės Korėjos užsie-
nio reikalų ministras Ri Yong-ho 
su vizitu atvyko į Rusijos sostinę 
Maskvą. Ri Yong-ho į Maskvos 
oro uostą atskrido reguliariu skry-
džiu iš Turkmėnijos sostinės ir di-
džiausio miesto - Ašchabado. Kiek 
anksčiau Rusijos užsienio reikalų 
ministerija skelbė, kad balandžio 
10-ąją (antradienį) Maskvoje vyks 
Rusijos užsienio reikalų ministro 
Sergejaus Lavrovo ir Ri Yong-ho 
derybos. Remiantis pranešimais, 
ministrai kalbėsis apie dvišalio 
bendradarbiavimo plėtojimą ir pa-
dėtį Korėjos pusiasalyje. Tuo tarpu 
Šiaurės Korėjos ambasada Mas-
kvoje nepateikė užsienio reikalų 
ministro Ri Yong-ho vizito, truk-
siančio balandžio 9-11 dienomis, 
detalių.

Palaikys. Rusijos vyriausybė 
suteiks paramą įmonėms, kurioms 
taikomos naujos JAV sankcijos, 
pirmadienį žurnalistams pareiškė 
Rusijos vicepremjeras Arkadijus 
Dvorkovičius. Balandžio 6 d. pa-
skelbta, kad JAV iždo departamen-
tas įvedė sankcijas grupei Rusijos 
verslininkų, oficialių pareigūnų 
ir įmonių. Tarp jų - pagrindiniam 
„Rusal“ akcininkui O. Deripaskai, 
dujų bendrovės „Gazprom“ vado-
vui Aleksejui Mileriui, VTB vado-
vui Andrejui Kostinui, „Renova“ 
savininkui Viktorui Vekselbergui. 
„Surgutneftegaz“ generaliniam 
direktoriui Vladimirui Bogda-
novui, „Sibura“ valdybos nariui 
Kirilui Šamalovui, verslininkams 
Igoriui Rotenbergui ir Suleimanui 
Kerimovui.

Rajono valdžia susitikime su 
raguvėliečiais pažadėjo į kaimą 
atsiųsti už melioraciją atsakingą 
specialistą ir žmonių problemas 
spręsti. 

,,Susitarėme, kad pas mus atsiųs 
specialistą melioracijos klausimais, 
kad patikrintų, kokiame stovyje 
melioracijos įrenginiai Raguvėlėje. 
Bet tam mes turime parašyti raštą 
savivaldybei”, - vietos gyventojus 
,,Facebook” kanalu informavo ak-
tyvi Raguvėlės visuomeninkė Re-
gina Zorgevičienė.

Beje, su panašiomis probl-

Skęstanti Raguvėlė į prioritetus neįtraukta
Robertas ALEKSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Troškūnų seniūnijos Raguvėlės gyventojai skundžiasi, kad vi-
sas kaimas ir jo apylinkės skęsta vandenyje. Gyventojų kiemai 
bei rūsiai nuo vandens ypač kenčia Rūtų bei Saulėtekio gatvėse.

emomis susiduria ir kitų rajono 
vietovių gyventojai.

Melioracijos statinių priežiūrai 
ir remontui 2018 metams Anykščių 
rajonui yra skirta 245 000 Eur spe-
cialioji tikslinė dotacija. Melio-
racijos įrenginių remontui rajono 
Tarybos sprendimu skirta ir 50 000 
Eur rajono biudžeto lėšų.

Anykščių rajono Taryba šemet pa-
tvirtino  Anykščių  rajono 2018 me-
tais valstybės lėšomis finansuojamų 
melioracijos prioritetinių darbų že-
mės ūkio paskirties žemėje sąrašą, ta-
čiau Raguvėlė į šį sąrašą neįtraukta.

Raguvėlėje susitikime su rajono vadovais šio krašto žmonėms 
melioracijos tema rūpėjo labiausiai.
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jos natūralesnės. Agurkai gal net 
iš Anykščių šiltnamių. O parduo-
tuvėse tik plastmasiniai. O dėl 
rūbų,  tai taip, kaip padėvėtų ar 
naujų, kosminės. Kainos, ar tai  
euras, ar buvęs litas, vienas prie 
vieno. Klaiku. Neturėtų turgus 
užsidaryti, nes žmonės susikūrė 
darbo vietas. Tik, manau, turėtų 
labiau jau atsinaujinti,  kaip pa-
vyzdžiui, Panevėžio mieste,  nes 
Anykščiuose  likęs tarybinių lai-
kų dvelksmas.

Rūbų kainos 
kosminės

AUSTĖ KAZLAUSKAITĖ, 
buvusi turgaus klientė:

Nebesilankau turguje nuo tada,  
kai pakeitėme valiutą. Rūbų kai-
nos kosminės. Kam pirkti iš tur-

gaus, kai galima parduotuvėje 
naują rūbą ta pačia kaina nusi-
pirkti. O ir pikta darosi,  kai pa-
matai vienas pardavėjas, susiren-
kančias rūbus iš tos, kuri pigiau 
parduoda, ir po kiek laiko jie jau 
kabo kitoje palapinėje su žymiai 
didesne kaina... O kažkada turgus 
buvo tikrai geras ir jame lankyda-
vosi daug daugiau žmonių.

Primena 
sovietmetį...

ZITA NAVACKIENĖ, tur-
gaus lankytoja:

Lankausi Anykščių miesto tur-
guje. Tačiau tai tarybinių laikų tur-
gus. Turgui  labai trūksta šiuolai-
kiškumo. Gėda Anykščiams. 

-ANYKŠTA

Turgus tuoj 
išnyks

VIRGINIJA BARAUSKAITĖ, 
anykštėnė:

Tai ką ten galima pirkti? Kai-
nos kosminės,  ar tai būtų naujų 
prekių, ar dėvėtų. Nesveiku protu 
jau vadovaujasi tie padėvėtų rūbų 
pardavėjai. O turgus tai tikrai tuoj 
išnyks, nes nei ką pirkti, nei kam 

Norėtų lankytis atsinaujinusiame turguje
Anykščių miesto turgus kasmet vis labiau nyksta. Turgų administruo-

janti UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ kasmet skelbia, kad bent keliais 
procentais mažėja prekeivių skaičius. Jau daugelį metų neatnaujinama 
turgaus infrastruktūra. Laikinasis UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ 
direktorius Jonas Žukauskas prisipažįsta, kad turgus turėtų dirbti efek-
tyviau bei neigia pasklidusias kalbas, kad jį apskritai norima uždaryti. 
Ar lankotės Anykščių turguje? Kaip manote, kodėl jis Anykščiuose 
nyksta?

belikę  pirkti. Pensininkų miestelis 
-  ir tiek,visi kiti išvažiavę. Aš dar 
stebiuosi, kaip turgus išsilaiko.

Metas 
atsinaujinti 

INGA BERNADIŠIŪTĖ iš 
Raguvėlės:

Turguje  labai apsimoka pirkti 
daržoves, vis, kaip ten  bebuvę,  

Pasak šios mokyklos pradinių 
klasių mokytojų Elenos Bražiū-
nienės ir Daivos Guobužienės, 
taip mokykla įsiliejo į Lietuvos 

mokyklose vykstantį renginį, 
kuriame vaikai mokosi svei-
kos mitybos, sužino, kad reikia 
valgyti kuo daugiau daržovių ir 

vaisių, pieno, žuvies  produktų ir  
vengti saldumynų, traškučių bei 
visokio greito maisto. 

„Visą šią savaitę edukacinėse 

Pradinukai pamokoje graužė 
obuolius ir morkas Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Vakar Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyko neįprasta pamoka: joje apie 200 šios 
mokyklos pradinukų, pasiklausę mokytojų,pasakojusių apie sveiką mitybą, graužė obuolius ir mor-
kas. Taip visą savaitę truksiantį renginių ciklą „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga 2018“ pradė-
jo baranauskiečiai, į tokių mokyklų tinklą įstoję 1997 - ais metais.

Neįtikėtinai gražus pavasariškas oras pokalbiui apie sveikatą vaikus ir jų mokytojas išviliojo į lauką. 

Derybos. Lietuva baigė derybas 
dėl stojimo į Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros organizaciją 
(EBPO) ir laukia skelbimo, kad ji 
priimama į vadinamąjį turtingųjų 
valstybių klubą. Prieš trejus metus 
pradėtos derybos formaliai baig-
tos D. Grybauskaitei pirmadienį 
EBPO Tarybos sesijoje pristačius 
Lietuvos pažangą. Galutinį spren-
dimą EBPO turėtų priimti gegužės 
pabaigoje. Tuomet Lietuva taps 36-
ąja šios organizacijos nare. Anot 
Prezidentūros, Lietuva įvykdė vi-
sas esmines reformas ekonomikos 
augimui skatinti ir žmonių gerovei 
stiprinti. EBPO buvo įsteigta 1961 
metais, siekiant paspartinti tarp-
tautinį ekonomikos atsigavimą ir 
prekybinius ryšius tarp valstybių, 
stiprinti socialinę žmonių apsaugą.

Streikas. Prancūzijoje geležin-
kelio darbuotojų streikai, prasidė-
ję praėjusią savaitę, jau kainavo 
valstybinei geležinkelių bendrovei 
SNCF apie 100 mln. eurų, pir-
madienį pranešė BFM televizijai 
operatorės generalinis direktorius 
Guillaume’as Pepy’is, pridurda-
mas, kad bendrovė kasdien praran-
da iki 20 mln. eurų. G. Pepy’io turi-
mais duomenimis, naujoje protesto 
akcijų serijoje, prasidėjusioje šeš-
tadienį vakare, dalyvauja 43 proc. 
pramonės personalo. Dėl streikų 
dauguma prancūzų priversti per-
sėsti į automobilius, dėl to keliuose 
susidarė didelės spūstys. Pirmoji 
streikų banga nuvilnijo Prancūzi-
joje balandžio 2-4 dienomis. Ge-
ležinkelininkai protestuoja prieš 
planuojamą pramonės reformą, 
nes baiminasi, kad dėl jos geležin-
kelių pramonė bus privatizuota, 
gali būti masiškai atleidžiami dar-
buotojai. Kaip jau anksčiau skelbė 
pagrindinės šios pramonės prof-
sąjungos, streikai su pertraukomis 
gali tęstis iki birželio 28 dienos. 
Geležinkelininkai, protestuojan-
tys prieš reformos projektą, per šį 
laikotarpį ketina streikuoti iš viso 
36 dienas, arba du kartus per darbo 
savaitę. Padėtį apsunkina tai, kad 
atskiras protesto akcijas rengia ir 
prancūzų aviacijos bendrovės „Air 
France“ darbuotojai.

Bendrovė. Singapūro finansinių 
technologijų („fintech“) startuolis, 
didžiausia skaitmeninių tarptauti-
nių mokėjimų bendrovė Pietryčių 
Azijos regione „InstaReM“ įleido 
šaknis Lietuvoje ir oficialiai ati-
darė biurą Vilniuje. Pasak įmonės 
vadovų, Vilnius tapo Europos ir 
Šiaurės bei Pietų Amerikos regi-
ono įmonės būstine. Beveik prieš 
pusmetį Lietuvoje įregistruota 
bendrovė vykdo plėtrą pagal nu-
matytą planą - pradėjusi nuo dvie-
jų darbuotojų, šiuo metu verslo 
centre „Quadrum“ įsikūrusi įmonė 
išaugo iki 15 specialistų, o iki metų 
pabaigos planuojama išsiplėsti iki 
25. Didžioji dalis darbuotojų - in-
formacinių technologijų ir finansi-
nių operacijų specialistai. Vilniuje 
atidarytas pagrindinis „InstaReM“ 
biuras Europoje. Įmonės centrinis 
biuras ir padaliniai taip pat veikia 
Singapūre, Australijoje, Honkon-
ge, Kanadoje, Malaizijoje, Indi-
joje, JAV, Didžiojoje Britanijoje. 
Iš viso 2014 m. įkurtoje įmonėje 
„InstaReM“ dirba apie 150 speci-
alistų. Per įmonę kasmet vykdoma 
daugiau nei 2 mln. transakcijų į 
daugiau nei 55 pasaulio šalis.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

pamokose kalbėsime apie svei-
katą, - sakė mokytoja D. Guo-
bužienė. – Antradienį su dak-
taru Triušiu keliausime aplink 
pasaulį ir mokysimės, kaip rei-
kia prižiūrėti dantukus, kad jie 
sveiki būtų, trečiadienį vyks 
švarių rankų akcija, ketvirtadie-
nį su medikais kalbėsimės apie 
pirmosios pagalbos suteikimą, 
o penktadienį žaisme žaidimus, 
kuriuose paaiškės, ko išmoko-
me, ką sužinojome apie sveiką 
gyvenimo būdą“.

Šiemet Lietuvos sveikatą sti-
prinančios mokyklos mini savo 
veiklos 25 – metį. Toks moky-
klų, siekiančių kurti sveikatai 
palankią fizinę ir psichosociali-
nę aplinką, tinklas pradėtas kurti 
1992 metais.

Be minėtos mokyklos, į šį 
renginį įsijungė Anykščių vai-
kų lopšeliai darželiai „Eglutė“, 
„Spindulėlis“, „Žiogelis“, De-
beikių pagrindinė mokykla bei 
Troškūnų K. Inčiūros gimnazija. 

Mokytoja Elena Bražiūnienė 
su savo mokiniais.

Autoriaus nuotr. 
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AKIRATIs

(Atkelta iš 1 p.)

Svėdasų senelių globos namai 
(Dabar – Anykščių socialinės 
globos namų Svėdasų senelių 
globos namų filialas) duris atvė-
rė 1998 – ųjų balandžio 1 – ąją 
buvusioje Svėdasų palaikomojo 
gydymo ligoninėje. Globos na-
muose dabar gyvena 40 garbaus 
amžiaus anykštėnų iš viso rajo-
no, jais rūpinasi 21 darbuotojas. 

Pasak Anykščių socialinės glo-

bos namų direktorės Jolitos Ge-
čienės, per 20 veiklos metų Svė-
dasų senelių globos namai tapo 
užuovėja senyvo  nuo vienatvės, 
negalios ir kitų gyvenimo negan-
dų senyvo amžiaus žmonėms, nes 
globos namuose jiems užtikrina-
ma socialinė priežiūra, saugios ir 
sveikos gyvenimo sąlygos. „Glo-
bos namų darbuotojai stengiasi 
gerinti teikiamų paslaugų koky-

Dvidešimtmečio proga – 500 eurų čekis, paveikslas, 
židinys ir milžiniškas ,,skruzdėlynas”

bę,- pastebėjo direktorė. – Ypač 
svarbų vaidmenį atlieka nuošir-
dus darbuotojų bendravimas su 
gyventojais, artimas tarpusavio 
ryšys, organizuojant kasdieni-
nę užimtumo veiklą, švenčiant 
šventes, vykstant į ekskursijas“. 
Senelių globos namai įsikūrę 
Svėdasų parapijos namuose, ku-
riuos nuomoja, išskirtinai gra-
žioje vietoje, ant Alaušo ežero 
kranto. Gyventi  senelių globos 
namuose gali patekti visi no-
rintys pagal eilę, kurią sudaro 

Anykščių savivaldybės sociali-
nės paramos skyrius. Direktorės 
nuomone, artimiausiu metu Svė-
dasų senelių globos namų plėtra 
nenumatyta.   

Trys žmonės senelių globos na-
muose gyvena nuo jų įkūrimo, vy-
riausiam iš šios trijulės jau sukako 
96 – eri, jauniausiam – 72 metai. 
Nuo įsikūrimo dienos senelių 
globos namuose dirba jų vadovė 
Danguolė Rimavičienė, Raimon-
das Skardžius, Aušra Martinonie-
nė  ir Daiva Baronienė. Pasak D. 
Rimavičienės, pradžioje globos 
namų gyventojai buvę labai pasy-
vūs, sakydavę, kad esą seni, ligo-
ti, tad kam jiems  tos šventės, tos 
linksmybės. „Dabar globos namų 
gyventojai ne tik dalyvauja šven-
tėse, ekskursijose, tačiau ir patys 
šoka, dainuoja“, - pastebėjo sene-
lių globos namų vadovė.

Šventė prasidėjo Svėdasų sene-
lių namų himnu ir filmo apie 20 – 
ies metų veiklą peržiūra. Senelių 
globos namų kolektyvą sveikino 
Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis, direktorei įteikęs 500 eurų 
čekį, padėkomis pamalonino ir 
darbuotojus J. Gečienę, Danguo-
lę Rimavičienę, Daivą Baronie-
nę, Reginą  Semėnaitę Baronę, 
Žanetą  Barzdonę, Giedrę Silevi-
čiūtę, Paulių Miškinį, Danguolę 
Matuliauskienę, Arvydą Šapką, 
Inetą Česnulevičienę, Audronę 
Mažvylienę. 

Pernai ,,Misija Sibiras“ ekspedi-
cijos dalyviai vyko į Irkutsko sritį, 
kurioje per dvi savaites sutvarkė 9 
skirtingose vietose esančias kapi-
nes. Iš Vilniaus iki Maskvos lietu-
viai važiavo traukiniu, iš Maskvos 
iki Irkutsko skrido lėktuvu, o iš 
srities centro po lietuvių tremties 
vietas keliavo vietiniu transportu, 
kartais ir pėsčiomis. 

D.Žiogas pasakojo, kad vieną žy-
gio atkarpą - 70 kilometrų - misijos 
dalyviai keliavo pėsčiomis per taigą 
ir dar be vedlio. Mat pasamdytam 
vedliui teko padėkoti vos žygiui 
prasidėjus, nes vyrukas rusas labai 
jau lėtai judėjo. 

Sibire lietuviai dažnai matė meš-
kų pėdsakų. Dovydas šypsojosi, 
kad jiems buvo paaiškintos kelios 
taisyklės, kaip elgtis sutikus mešką 
-  visai grupei stoti į vieną būrį ir su-
sikelti kuprines virš galvų, kad meš-
ka pamanytų, jog kažką labai didelį 
sutiko, ir nežiūrėti meškai į akis. 

Taip pat keliautojams rekomen-
duojama mešką ... įspėti iš anksto. 
Išgirdęs žmonių keliamą triukšmą, 
žvėris nebus užkluptas netikėtai ir 
greičiausiai nuo triukšmo šaltinio 
pasitrauks atokiau.,,Meška tave vi-
sada mato, o tu jos niekada nema-
tai.“ -  vieną iš patarimų prisiminė 
D.Žiogas.

Dalis iš devynių aplankytų Sibiro  
lietuvių kapinaičių buvo tvarkytos 
ankstesnių ,,Misija Sibiras“ ekspe-
dicijų, dalis apaugusios berželiais,  
o vienų kapinaičių vietos ekspedi-
cijos dalyviams rasti taip ir nepa-
vyko. 

Lietuviai tremtiniai visuomet statė 
į Vakarus - į tėvynę nukreiptus kry-
žius. Į  Vakarus nukreiptus kryžius 
statė ir ,,Misija Sibiras“ dalyviai. 
D.Žiogas dėstė, kad misijos daly-
viai prieš išvykdami į Sibirą, kryžių 
statybos pagrindų mokėsi pas vieną 
Lietuvos kryždirbį. Medieną Sibiro 
kryžiams lietuviai pirko vietoje, ša-
lia kapinių esančiose gyvenvietėse. 

Kryžius iš maumedžio konstravo 
rankiniais įrankiais - pjūkliukais ir 
kirvukais. Maumedžio kryžiai turė-
tų išstovėto 60-80 metų.

,,Misija Sibiras 2017“ 16 dalyvių 
buvo atsirinkta iš 908 pretendentų. 
Ekspedicijos dalyvių amžius neri-
bojamas, svarbu, kad žmogus jau 
būtų pilnametis. Vyriausiam per-
nykštės ekspedicijos dalyviui buvo 
36-eri.

Pasak D.Žiogo, žygio dalyviams 
svarbu fizinė ištvermė - vaikinų ku-
prinės svėrė 24 kilogramus, mergi-
nų - 15 kilogramų. Ką kimšti į ku-
prines, reikia gerai apgalvoti - teko 
neštis ir palapines, ir drabužius, ir 
maistą, ir įrankius. ,,Maitinomės ko-
šėmis. Pusryčiams - ryžiai, pietums 
- grikiai, vakarienei - makaronai. 
Kitą dieną atvirkščiai - pusryčiams 
makaronai, kad būtų įvairesnis 
maistas,” - šypsojosi D.Žiogas.

D.Žiogas - profesionalus karys. Jį 
Sibire džiugino vietinių gyventojų 
draugiškumas, teigiamas požiūris į 

Ir prieš mešką reikia apsimesti dideliu... lietuvius. ,,Vietinius lietuviai trem-
tiniai išmokė įsirengti šulinių svir-
tis, raugti agurkus, sūdyti lašinius 
ir bulves sodinti, prieš tai padarius 
vageles,“ - kalbėjo anykštėnas.

Jis prisiminė, kaip  grupei einant 
ilgą atstumą, likus keletui kilome-
trų iki kelionės tikslo, nestabdytas 
sustojo sunkvežimis ir vairuotojas 
pasisiūlė visus pavežėti. Pasak Do-
vydo, rūsti Sibiro gamta vietinius 
verčia rūpintis ne tik savimi, bet ir 
visais kitais, kuriems galbūt reikia 
pagalbos, ir prašyti jos nereikia, 
vieni kitus, net ir svetimus, sibirie-
čiai mato, stengiasi pagelbėti.

 ,,Misija Sibiras 2017“ dalyviai 
per ekspediciją sutiko aštuonis lie-
tuviškų šaknų turinčius žmones. Į 
Irkutsko sritį pokariu buvo ištremta 
net 12 tūkst. lietuvių - dauguma jų 
iš Aukštaitijos. Kai tik atsirado ga-
limybė grįžti į Lietuvą - tremtiniai 
patraukė namo. Pasak Dovydo, ir 
daugelio mirštančiųjų paskutinis 
noras buvęs  grįžti namo, nors ir 
po mirties... Todėl kieno kūnus ar-
timieji turėjo galimybių perlaidoti 
Lietuvoje, tuos išsivežė.   

Anykštėnas, profesiona-
lus karys Dovydas Žiogas 
Anykščių bibliotekoje prista-
tė ,,Misija Sibiras 2017“ eks-
pedicijos atliktus darbus bei 
pasakojo apie tremtį.

Lietuvos Seimo narys Antanas 
Baura, beje, prieš lipdamas į sce-
ną, pasiguodęs apie žemus Lietu-
vos Seimo reitingus, sakė aplankęs 
senelių globos namų gyventojus, 
kuriems sudarytos geros gyveni-
mo sąlygos.. „Kalbėjomės, prisi-
minėme bendrus pažįstamus, jie 
pasakojo apie savo gyvenimą, pri-
siminė darbo metus, ne tik buvu-
sių kolūkių pirmininkų pavardes, 
bet ir vardus“, - sakė A. Baura. Jis 
dėkojo globos namų kolektyvui ir 
įteikė Raimondui Skardžiui Soci-
alinės apsaugos ir darbo ministro, 
J. Gečienei ir Gražinai Sirutienei – 
LR Seimo Socialinių reikalų ir dar-
bo komiteto pirmininkės Rimantės 
Šalaševičiūtės,  vadovei D. Rima-
vičienei – LR seimo narių A. Bau-
ros ir Sergejaus Jovaišos padėkas.  

Senelių globos namų kolekty-
vą sveikino Svėdasų seniūnijos 
seniūnas Valentinas Neniškis, 
Svėdasų bažnyčios klebonas 
Raimondas Simonavičius, Leliū-
nų (Utenos raj.) senelių globos 
namų, Burbiškio grupinio gy-
venimo namų atstovai, rėmėjai, 
svečiai, į šventę atvykę su gėlė-
mis, paveikslu, židiniu ir neregė-
to dydžio „skruzdėlynu“ bei kito-
mis dovanomis. 

Renginyje koncertavo daini-
ninkas Romas Dambrauskas.

Šventė baigėsi šiltu senelių, 
darbuotojų ir svečių bendravimu 
prie vaišių stalo. 

Burbiškio grupinio gyvenimo namų atstovai sveikino svėdasiškius.
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis Anykščių socialinės globos namų direktorei Jolitai Gečienei 
dvidešimtmečio proga įteikė 500 eurų čekį.                                                                  Autoriaus nuotr.

šimtas istorijų

Penktadienį 20 metų veiklos jubiliejų šventė Svėdasų senelių globos namai. Vidudienį senelių globos 
namai priiminėjo svečius, o 14 valandą dvidešimtmečio šventė prasidėjo Svėdasų kultūros namuose. 

Šventiniame renginyje dalyvavo apie 70 senelių globos namų gyventojų, darbuotojų ir svečių. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Dėl dalies  sveikatos sutrikimų šventėje galėjo dalyvauti tik dalis Svėdasų senelių globos namų gyventojų. 
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Raimondas GUOBIS

„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. 

Rūpestis dėl gimtojo kaimo

Prieš trejus metus pats darbavo-
si nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos Vilniuje rankraštyne, iš 
kurio sugrįžo su Stepono Šulskaus 
surinktos informacijos kopijomis. Iš 
jų išrinkęs lapus su Želtiškių kaimo 
istorija ilgokai svarstęs  sumanė iš-
leisti knygą. Tik kas ją beskaitys?..

Nenuilstantis Pušaloto klebonas, 
prieš porą metų atšventęs devynias-
dešimties metų sukaktį, kupinas su-
manymų ir užmojų. Iki pat šių dienų 
jam svarbiausi Skiemonių parapijos 
reikalai, juk Želtiškėse gimęs, augęs, 

senatvėje vis dažniau vaikystės die-
nas prisimena ir dar ką nors vertingo 
ne kam kitam, bet tėviškėlei nuveik-
ti nori. Žino, kas dedasi gimtuose 
kraštuose. Ypatingi buvę metai per-
nai, kai iš tos pačios parapijos kilęs 
arkivyskupas Teofilius Matulionis 
buvo paskelbtas palaimintuoju... Bu-
vęs tose iškilmėse tikėjimo kankinio 
tėviškėje Kudoriškyje bei Alantoje, 
šypsosi: ,,Sako, kad iki tos šventos 
vietos nuties asfaltą“. Taip pat susi-
rūpinęs, kad kaip kadaise iš Želtiškių 
maldininkai negali tiesiausiu keliu 
pakliūti į švenčiausią Skiemonių pa-
rapijos vietą - Švč. Mergelės Marijos 

Kunigas susirūpino gimtojo 
kaimo istorija...

Iš Anykščių krašto, Skiemonių parapijos, kilęs bene seniausias 
Panevėžio vyskupijos kunigas, į devyniasdešimt ketvirtus  labai įdo-
maus ir permainingo gyvenimo metus įkopęs ilgametis Pušaloto kle-
bonas Albinas Pipiras susirūpino išleisti knygą apie gimtąjį Želtiškių 
kaimą. Jos pagrindas -  iš senųjų sodiečių išgirstos ir užrašytos istori-
jos bei  uoliojo kraštotyrininko, iš ten pat kilusio senolio, amžininko 
Stepono Šulskaus surinktos unikalios žinios ir  atsiminimai.

savaitgalio diskusija Užtenka miegoti Anykščiams
Anykščių rajono savivaldybė nusprendė pirkti lauko muzikos 

instrumentus. Planuojama, kad jais pagroti bus galima kairia-
jame Šventosios upės kranto take. Tikimasi, kad lauko muzikos 
instrumentai taps smagia pramoga ne tik anykštėnams, bet ir tu-
ristams. Kaip manote, ar tokie pirkiniai sugrąžins į Anykščius tu-
ristus, kurių srautai ženkliai ėmė mažėti? Ar kairysis Šventosios 
upės kranto takas lauko muzikos instrumentams – tinkamiausia 
vieta? (prisiminkime, kiek objektų šiame take yra nukentėję nuo 
vandalų). Ką rajono valdžia galėtų nupirkti dar tokio neįprasto?

Šaunu: „Labai gerai sumanyta. 
Vis bus kažkoks judėjimas,daugiau 
trukšmo,įdomiau pasivaikščioti po 
miestelį. Tiktai ar bus iki pabaigos 
įgyvendinta? Imkime pavyzdį iš už-
sienio, kur kiekviename kampelyje 
kažkas vyksta (dainuoja,groja) ir 
tikrai netrukdo, galbūt tik bambe-
kliams negerai arba tiesiog pavydas. 
Užtenka miegoti Anykščiams.“

Kada??: „Bus kuriamos DAR-
BO vietos??? Kur investicijos ? 
Kada atsigręšit į gyventojus ????? 
Biudžetas skylėtas, o jie instru-
mentus perka geriau mokyklas 
remontuokit, langai supuvę, grin-
dis dažykit ir t.t. Ar įkursit kokią 
mažą pramonę, kurią sulygino su 
žeme, net ir vyną su kvarcu. Kada 
žmonės pagyvens, bent prieš mirtį 

? Tik pažadais penit ,tik pažadais 
ir turizmu, bet tiesa ta kad Drus-
kininkais niekada nebūsim ,ne ta 
geografinė padėtis .deja.”

qwe: „O kažkada buvo žadėta 
nupirkti instrumentus orkestrui, 
buvo metas Anykščius pūtikai gar-
sino netik Lietuvoje, bet ir užsie-
nyje... gerai ir lauko instrumentai, 
geriau nei koks vamzdis kai sosti-

nėje ...”
Ona: „Geras sumanymas. Įdo-

mu tik kiek mums jis kainuos? 
Jeigu čia projektiniai pinigai labai 
sveikintina. Jeigu biudžeto, tai rei-
kėtų mesti lauk Pajarskinenę, nes 
tokius sumanymus finansuoja kad 
ir Lietuvos Kultūros Taryba, tik 
reikia mokėti parašyti projektą. 
Renata Gudonienė iš Verslo cen-
tro, kuriai duris užantspaudavo tai 
būtų sugebėjusi.”

Vamzdiec Anykščiams ! :
“Meras Tubis gero būdo
Nusipirko turguj dūdą
Ta duda kad uždūdavo
Pensijonai šokt pagavo !”
Kristė: „Čia tai pasiseks muzikos 

mokyklos mokiniams , nebereikės 

grot uždarose patalpose , o ir klau-
sytojas bus prieinami nemokomi 
koncertai , ypač pensininkams bus 
malonu praleisti kulturingai laiką.”

Orkestras: „Pakels Anykčiuose 
turizmą taip pat kaip ir numirėlį”

Aš: „Ideja gera, bet būtina pasi-
rūpint ir tų instrumentų saugumu.”

Patikėk: „Jau “saugumu” buvęs 
kriminalistų vadas, tai tikrai pasi-
rūpins. Sušuks “aš vogti niekam 
neleisiu” ir visi vagys išsilakios”

spėju : „Po pirmo” koncerto” 
neliks“

šitus barabanus: „reiktų iš val-
dininkų  skūrų daryt ,tada turistų 
tai tikrai atvažiuotų“

(komentarų kalba netaisyta)
-ANYKŠTA

apsireiškimo koplyčią Janonyse. Juk 
tereikia suremontuoti tiltelį per ne-
didelį, tačiau lengvais automobiliais 
neįveikiamą upelį. Apie tai kalbėjęs 
su seniūnu. Reikėtų padaryti. Reikė-
tų ir garsiojo Želtiškių kaimo isto-
riją išleisti - juk tiek daug vertingų 
istorijų iš senolių užrašė tikriausias 
gimtojo kaimo patriotas, kunigo 
amžininkas bei kaimynas Steponas 
Šulskus. Jo surašytus lapus Vilniaus 
bibliotekoje suradęs, nusikopijavęs, 
senolis nusprendė išleisti istoriją. 
Dauguma svarbiausių turimų žinių 
jau buvo panaudota dar 2000 m. 
R.Guobio parašytoje knygoje ,,Ten, 
už kalvų, Skiemonys“. Tačiau gimto-
jo sodžiaus mylėtojas norėtų atskiros 
knygos, kurią dar papildytų gausiais 
savo atsiminimais apie kiekvieną 
šeimą, apie kiekvieną pažintą žmo-
gų. Didelis darbas, reikia talkos, nes 
kunigas jau menkai temato ir visko 
surašyti nevalioja. Gal atsiras sava-
norių, kurie jo atsiminimus užrašys?

Daugybės žmonių ten gyventa

Steponas Šulskus darbavosi nuo-
širdžiai: visus savaitgalius, atostogas 
savo aistringam pomėgiui eikvoda-
vo, vieną ar kitą istoriją užrašinėda-
mas nepatingėdavo paklausinėti net 
kelis žmones, o jau tuomet, tikrąją 
tiesą suradęs, spausdindavo rašomą-
ja mašinėle ir segė į aplankus.

Kruopščiai surašė ir visus gimto-
jo kaimo žmones – išsiklausė, kas 
kada gimęs, kur ir kada Anapilin ar 
kur nors į svečias šalis ar artimesnes 
vietas gyventi išsikėlė. Kiekvieną 
kiemą aprašinėjo, vis pažymėda-
mas, kas kada ten buvę svarbesnio, 
įdomesnio. Net 33 kiemų istorijos - 
pavardės ūkių savininkų. Mini Juozo 
Andrijausko, Monikos Andrijauskie-
nės, Jono Baliulio, Antano Banėno, 
Kazio Banėno, Juozo Burneikio, 
Simono Burneikio, Kazio Butėno, 
Antano Leščiaus (Justo), Antano 
Leščiaus (Jono), Petro Leščiaus, 
Jono Liobės, Antano Nečiūno, Da-
ratos Nečiūnienės, Juozo Nečiūno, 
Justino Pipiro, Stasio Pipiro, Bene-
dikto Prunskaus, Julijos Puzinienės, 
Povilo Strazdo, Onos Šaltanienės, 
Petro Šulskaus, Povilo Tumasonio 
(Prano), Povilo Tumasonio (Petro), 
Kazio Tumasonio, Broniaus Um-
braso šeimas. Ypatingai įdomus  nuo 
1830 iki 1970 - ųjų kaime gyvenu-

siųjų sąrašas, į kurį įtraukti beveik 
keturi šimtai piliečių. 

Kalnai kalneliai -  
kryžiai kryželiai

Vietovardžius rinko ir užrašinėjo 
itin kruopščiai: čia, svaigiuose Aukš-
taitijos kalvynuose, buvo ypač daug 
kalnų. Želtiškiuose jis mini Didįjį, 
Aukštosios, Didžiamiškio, Kauka-
zo, Kaukazėlio, Kulių, Pakartuvių, 
Raudonkalnio, Graužų, Kaukazėlių 
ir Viržių kalnus ir kalnelius. Kuo ne 
kalnynas?..

Nuo seno sodiečiai įvairiomis pro-
gomis statydavo kryžius, tikėdami, 
kad jie apsaugos laukuose bręstantį 
derlių, pagelbės kelionėse ir visuose 
reikaluose. Todėl jų gal net septy-
netas. Prie senojo pakelės kryžiaus 
nuolatos vaidendavosi: pakeleiviai 
prieš vidurnaktį sutikdavę paslaptin-
gą, žmogaus balsu prabylantį avinėlį. 
Žymiausias iš jų vis dėlto buvo Vy-
tauto Didžiojo metų statybos - 1930 
- ųjų pirmąjį gegužės sekmadienį pa-
šventintas kryžius. Puošnus, gausiai 
ornamentuotas, su šventųjų statulė-
lėmis koplytėlėse. Jį sumeistravo ge-
riausi apylinkės meistrai - iš Varnu-
pio kaimo kilęs Antanas Gavėnas su 
sūnumi Kazimieru. Už darbą jiems 
buvo sumokėta 250 litų. Ta proga 
vyko ir vakaras, kurio metu buvo 
parodytas vaidinimas  ,,Už tėvynę 
kariausim“. S. Šulskus kruopščiai 
užfiksavo visus vaidintojus: tėvas 
- Stasys Prunskus, motina - Marytė 
Leščiūtė, sūnus - Karolis Strazdas, 
duktė - Emilija Strazdaitė, Lietuvos 
kareiviai - Jonas Baliulis, Jonas Bur-
neikis, Jonas Tumasonis ir Povilas 
Tumasonis, rusų kareivis  - žvalgas 
- Balys Milinskas, sufleris - Valerija 
Pipiraitė. Smagiems šokiams me-
lodijas griežė muzikantai - armoni-
kierius Jonas Genys - ,,Šapalinis“ iš 
Klabinių kaimo, klarnetistas Albinas 
Pilka bei smuikininkas Jonas Base-
vičius iš Trakinių.  

 Užfiksuotas kriminalas...

Baisybių ir tuomet netrūko. Gribš-
tukas ir žmogžudys buvęs Serapinas 
Girkus. Jis net iš vargingai gyvenan-
čių tėvų grobęs ir žydui gabenęs ru-
gių maišus. Kartą, neturėdamas kuo 
mokėti, įsmukęs į žydo Leizeruko 
parduotuvę, stvėręs pakelį papirosų 

Albinas Pipiras spaudžia rankose brangų aplanką - užrašus apie 
gimtąjį Želtiškių kaimą.                                        Autoriaus nuotr.

ir bandęs sprukti, tačiau duris užstojo 
šeimininkas. Griebęs kaip tyčia ant 
stalo gulėjusį kirvelį, smogęs krautu-
vininkui tris kartus. Vos tas kraujais 
pasruvęs nugriuvo, iš kito kambario 
išniro žmona. Šią pavaišinęs net sep-
tyniais kirvuko smūgiais - užmušęs. 
Kraštotyrininkas labai tiksliai nurodo 
smūgių skaičių, nors tas įvykis nuti-
ko dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. 
Girkus atpildo neišvengė - vokiečių 
administracijos areštuotas pusę metų 
kalėjo Ukmergėje, po to dar pasirodė 
Skiemonyse - visi stebėjosi, koks jis 
liesas ir suvargęs. Vargšas nugaben-
tas į Uteną, ten ir pasimirė.

Kraštotyrininką griebė milicija

Meilė kraštui tokia svaigi, kad 
dažnas eilėmis prabyla. Eiliavo ir S. 
Šulskus:  įvairių eilėraščių paliko ne-
mažą pluoštą. Ypač jautriai rašė apie 
tėvynę: ,,Daugel amžių tautą gynė/ 
Mūs senoliai - jų karta/ Sunkią kovą 
jie pažinę/ Didžią šlovę būk verta...
Bendriems žygiams lenkai siūlė/ 
Viską darė su kalsta/Taip Kęstutį jie 
nužudė/ Puolė Vilnių tik slapta...”

Kiekviena žinelė, kiekviena seno-
jo kaimo, išeinančio pasaulio detalė 
jam buvo svarbi, net kiek trobesių 
yra vienoje ar kitoje sodyboje, ko-
kiais atstumais vienas nuo kito jie 
pastatyti, kokio dydžio? Kai kam 
tokia kraštotyrininko veikla nepatik-
davo, net piktai burnodavo, kad be 
darbo slankioja, kažką rašinėja...

Kartą surašant sodybos trobesius 
ir matuojant  atstumus iš Juozo An-
drijausko trobos išsmukusi jo dukra 
Angelė Leščiuvienė pareiškė, kad 
nereikia nei matuoti, nei rašyti nei 
fotografuoti. Nustebęs S. Šulskus 
bandė paaiškinti, kaip reikalingas 
ir svarbus šis darbas, tačiau moteris 
nesiklausė, o kai tyrinėtojas nepasi-
traukė, iškvietė miliciją. Iš Anykš-
čių atvažiavo dviese - vienas uni-
formuotas, o antrasis civilio rūbais. 
Tuoj ėmė klausinėti:

-Ką čia darai, tuoj mes tau išma-
tuosim ir filmas išryškinsim... Ko 
čia bastaisi,slampinėji,vaikštinėdam
as po kaimą, kai visi dirba, žiūrinėji, 
o kai sutemsta, ,,naktinėji“? Panoro 
tokį tvarkos pažeidėją, su pareigūnų 
nuomone nesutinkantį, į rajoną išsi-
vežti. Tačiau juos iškvietusi moteris 
užstojo - tegul viskas būna išsiaiš-
kinta kaime. 

S. Šulskaus neareštavo, tačiau A. 
Leščiuvienė niekaip nenurimo: ji 
dar  priekaištavo, kad gaišta laiką, 
kad verčiau padėtų ūkio darbuose 
savo seseriai. Atkirtęs, kad ne tam 
jis atvažiavęs, kad prie ūkio plušė-
tų - jis atliekąs daug reikalingesnį 
darbą...
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specialistas pataria

horoskopas
AVINAS. Kažkas gali jums pa-

dėti įsitvirtinti pasirinktoje veiklos 
sferoje arba surengti svarbų susiti-
kimą. Deja, turtiniai reikalai gali 
kiek susikomplikuoti. 

JAUTIS. Dalykiniai rūpesčiai 
reikalaus nemažai dėmesio, teks 
imtis konkrečių veiksmų, atsiskai-
tyti už atliktus darbus. Pasistenki-
te apdairiai tvarkyti dokumentus. 
Malonių minčių sukels meilės pe-
ripetijos. 

DVYNIAI. Gana produktyviai 
padirbėsite srityse, susijusiose su 
užsieniu, švietimu, kultūra, infor-
macija. Kiek sunkiau seksis derinti 
finansinius interesus, derėtis ar ką 
nors dalintis, skaičiuoti. Ką nors 
įrodyti kitiems bus nelengva. 

VĖŽYS. Meilės ar greito pra-
turtėjimo pagunda ims stiprėti ir 
labai gali būti, kad pradėsite elgtis 
ne visiškai pagal taisykles ar mo-
ralinius principus, vertybes. Darbo 
reikaluose labai svarbu nepažeisti 
įstatymų. 

LIŪTAS. Dėl su darbu susiju-
sių problemų viskas atrodys su-
dėtingiau nei iš tiesų yra. Galbūt 
gausite laišką ar pranešimą apie 
numatomą vizitą, pokalbį. Kažkuo 
nustebins partneris. Dėl to žlugs 
kai kurios iliuzijos arba kaip tik jų 
gims. 

MERGELĖ. Galite išgirs-
ti patarimų, kaip išplėsti veiklą, 
praturtėti. Galbūt nuskambės ir 
avantiūristiškas pasiūlymas. Gali-
te sugadinti dalykinį įvaizdį, jeigu 
mėginsite išsisukti nuo įpareigoji-

mo, atsakomybės. 
SVARSTYKLĖS. Regis, bus per 

daug sumaišties, kad galėtumėte ką 
nors racionaliai sutvarkyti. Geras 
metas nebent kūrybiniams bandy-
mams. Turbūt gausite pakvietimą 
į pobūvį, pasimatymą. Kažkas gali 
jums rimtai susukti galvą. 

SKORPIONAS. Kažko reika-
laudami, siekdami ar viešindami, 
nepersistenkite, jauskite atsakomy-
bę. Galbūt jums teks bendrauti su 
žmonėmis, su kuriais sunku susi-
kalbėti. 

ŠAULYS. Veikla arba darbo 
paieškos pareikalaus iš jūsų energi-
jos ir kantrybės. Tikėtina informa-
cija, kuria sėkmingai pasinaudosi-
te. Galite užmegzti draugystę arba 
iš pažįstamo asmens gauti neblogą 
pasiūlymą.

OŽIARAGIS. Bus nerami dėl 
jums rodomo reiklaus dėmesio ar 
kai kurių neįvykdytų įpareigojimų. 
Netikėtai galite pasielgti kažkaip 
neatsakingai, siekdami sau naudos, 
komforto ar malonumo. 

VANDENIS. Sugebėsite sude-
rinti sunkiai suderinamus dalykus. 
Galimas pranešimas iš toli ar iš 
aukštesnės institucijos. Tikriausiai 
bus mėginimų kažkaip manipu-
liuoti jumis arba taip elgtis mėgin-
site jūs patys. 

ŽUVYS. Santykiai darbe arba 
asmeniniame gyvenime nėra vi-
siškai geri. Arba jums taip atrodo 
ir dėl to jaučiatės neužtikrintai. 
Stenkitės atsikratyti negatyvaus 
požiūrio. Vakaras gali būti roman-
tiškas, dovanojantis šaunius įspū-
džius.

Irena ANDRUKAITIENĖ

Mūšis dėl lituanistikos likimo, 
prasidėjęs daugiau nei prieš de-
šimtmetį, tai suaktyvėdamas, tai 
pritildamas tęsiasi iki šiol. 2009 m. 
vykdant valstybinių mokslo ins-
titutų pertvarką, Lietuvos mokslo 
taryba buvo parengusi „Lietuvos 
humanitarinių ir socialinių mokslų 
institutų plėtros ir konsolidavimo 
galimybių studiją“ su numatytais 
galimais pertvarkos scenarijais. 
Tuo metu šiems institutams pa-
vyko išsikovoti galimybę ir toliau 
likti savarankiškomis mokslo ins-
titucijomis. 

Kaip žinia, dar vieną postūmį šio 
mūšio įsismarkavimui davė Minis-
tro Pirmininko Sauliaus Skvernelio 
2017 m. lapkričio 10 d. sudaryta  
darbo grupė parengti pasiūlymams 
dėl valstybinių mokslinių tyrimų 
institutų veiklos kokybės gerini-
mo. 2018 m. kovo 4 d. paviešin-
tos šios komisijos išvados sukėlė 
didžiulę pasipriešinimo bangą ne 
tik akademiniuose sluoksniuose, 
bet ir humanitarinės visuomenės 
gretose. 

Apie tai jau ne kartą rašyta spau-
doje, kalbėta specialiai šiai temai 
skirtose konferencijose, diskutuota 
įvairiuose lygmenyse. Bet situacija 
ir toliau lieka neapibrėžta, moksli-
nėje bendruomenėje tvyro įtampa. 
Vienintelė oficiali raštiška reak-
cija į mokslininkų pateiktus kon-
trargumentus dėl pertvarkos buvo 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
Komunikacijos skyriaus parengta 
ir ministerijos puslapyje pateikta 
informacija kodiniu pavadinimu 

Naujojo„okupacinio režimo“ 
padariniai

„Mitai apie mokslo institutų per-
tvarką.“

„Mituose“ teigiama, kad mokslo 
institutai nebus uždaromi, nebus 
sunaikinta lituanistika ir humanis-
tika, nebus atimti pastatai, nebus 
atleisti tyrėjai ir mokslininkai, iš 
mokslo nebus atimami pinigai, 
nebus suardytas humanitarinių 
mokslų branduolys, nebus panai-
kinta mokslininkų tyrimų laisvė, 
nebus kišamasi į institutų vidaus 
politiką, nebus naikinami skyriai. 
Pabaigoje pateikiami paskaičiavi-
mais nepagrįsti institutų jungimo 
efektyvumo (?) įrodymai, kurie 
mokslininkų neįtikina, ir patikina-
ma, kad „reforma atliekama ne dėl 
reformos.“

Dar negirdėtas reformos varian-
tas – niekas nesikeis, bet pertvarka 
įvyks.

Toks dešimties punktų  „išaiš-
kinimas“ skirtas pirmiausia nesu-
pratingiems humanitarinių bei so-
cialinių institutų mokslininkams, 
o kartu ir šiuo procesu susidomė-
jusiai plačiajai visuomenei. Tik 
įdomu, ar patys „mitų“ autoriai 
tiki, kad tais dešimčia punktų bus 
patikėta, visi nusiramins ir pla-
nuojamai abejotinai (bet kažkam 
naudingai) pertvarkai trukdžių ne-
beliks. 

Esmė ta, kad daug ką tenka skai-
tyti tarp eilučių. Įdomumo dėlei 
būtų galima sugretinti Darbo gru-
pės parengtas išvadas dėl mokslo 
institutų pertvarkos, aukštų Švie-
timo ir mokslo ministerijos parei-
gūnų tiesmukiškus, institutams ne-
palankius pasisakymus viešojoje 
erdvėje pertvarkos klausimais ir 
„mitų“ raminančius teiginius, kad 
pamatytume, kaip varganai yra 
bandomi dangstyti tikrieji institutų 
pertvarkos planai. 

Humanitarinių mokslų daktaras 
Darius Kuolys, apibūdindamas šią 
situaciją, teigia, kad institutai yra 
„priversti kovoti dėl savo išlikimo 

su savo valstybės biurokratija kaip 
su dar vienu okupaciniu režimu.“ 

Kažkas nenormalu yra mūsų 
valstybėje. Kas slypi po naujojo 
„okupacinio režimo“ sąvoka? Kas 
suinteresuotas, kad mokslo žmo-
nėms būtų sujaukta kūrybinė aplin-
ka, sutrikdytas tiriamasis darbas, 
kad savo kūrybinę energiją jie būtų 
priversti eikvoti nesibaigiančioms 
biurokratinėms kovoms?  

Atrodytų, kad prielaidų šiuo 
metu rastis „okupaciniam režimui‘ 
nėra, nes Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos rinkiminėje progra-
moje (ir dabartinės Vyriausybės 
programoje) pasakyta, kad „tapusi 
pagrindiniu XX a. Lietuvos valsty-
bingumo atkūrimo ir jo išsaugoji-
mo motyvu, Lietuvos kultūra yra 
Lietuvos valstybės pagrindas, bū-
tina kūrybiškos ir atsakingos pilie-
tinės visuomenės sąlyga. Lietuvos 
politikos pagrindinis tikslas – iš-
saugoti nacionalinį kultūros pavel-
dą, jį prasmingai ir įtaigiai aktuali-
zuoti, pirmiausia išsaugant lietuvių 
kalbą – mūsų kultūros pamatą.“ 
Kultūra suprantama kaip visuma, 
apimanti visas gyvenimo sferas – 
meną, mokslą, 
švietimą, politi-
ką, ekonomiką 
ir kt. 

Stebina tai, 
kad Vyriausy-
bės programą 
turinčios įgy-
vendinti Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos, kažkodėl tęsiančios 
nuo ankstesnių laikų užsilikusią 
neoliberalizmo liniją, ir Minis-
tro Pirmininko sudarytos darbo 
grupės, rengiančios pasiūlymus 
dėl institutų pertvarkos, pozicija, 
viešojoje erdvėje įvardinta kaip 
lituanistikos naikinimas, priešta-
rauja Seimo „valstiečių“ frakcijos 
bei Vyriausybės suformuluotoms 
nuostatoms dėl kultūros (tuo pa-
čiu ir dėl mokslo) išsaugojimo, 

įprasminimo, plėtros ir įtaigaus 
aktualizavimo. Neįtikėtina, bet 
akivaizdu.

Demokratinėje valstybėje visuo-
menė bei mokslininkų bendruo-
menė turi teisę sulaukti pagarbaus 
valdžios institucijų atsakymo į iš-
kilusius valstybinės svarbos klau-
simus. Nesulaukus tokio atsakymo, 
nuogąstavimai dėl lituanistikos 
ateities liko neišsklaidyti, todėl 
galiausiai šalies visuomeninės  or-
ganizacijos bei patys mokslininkai 
oficialiai kreipėsi į visas valstybės 
institucijas – Seimą, Vyriausybę, 
Prezidentūrą. Prieš keletą dienų 
trys Seimo opozicinės frakcijos 
nariai –Audronius Ažubalis, Sta-
sys Šedbaras ir Laurynas Kasčiū-
nas – Ministrui Pirmininkui įteikė 
memorandumą „Dėl lituanistikos 
ir lietuvių kalbos statuso valstybė-
je.“

O kas toliau?  Optimistiškiau-
sias variantas: belieka tikėtis, kad 
vykdomoji valdžia dar kartą ati-
džiai perskaitys savo Vyriausybės 
programą ir prisidės prie joje de-
klaruojamos darnios Lietuvos kū-
rimo. Programoje siūloma Lietuvą 

kurti penkiais 
lygmenimis – 
darnaus žmo-
gaus, darnios 
v i suomenės , 
darnaus švieti-
mo ir kultūros, 
darnios eko-

nomikos ir darnaus valstybės val-
dymo. Beje, Programoje dar pasa-
kyta, kad darnos kultūrai „turi būti 
skiriamas prioritetinis valstybės 
dėmesys.“

Jeigu būtų taip, kad ir pakartoję 
valstybinę pamoką vykdomosios 
valdžios atstovai jos vis tiek ne-
išmoks ir toliau tęs Vyriausybės 
programoje nenumatytą kultūros 
politiką, jiems liks vienas kelias, 
jeigu esame demokratinė valstybė 
– atsistatydinti.

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

tautos balsas

Ar metas 
balinti obelis?

Ar dabar metas balinti 
obelų kamienus ir kokia ba-
linimo nauda, „Anykštai“ 
pasakojo biologas Sigutis 
Obelevičius:

„Iš principo vaismedžius ba-
linti reikia rudenį, nors žmonės 
paprastai balina pavasarį, tokiu 
metu. Dabar augalų nubali-
nimas duoda tik tokią naudą, 
kad bus gražu, o realios nau-
dos praktiškai nebus. Kodėl? 
Nes  kai vaismedžiai balinami 
rudenį (o ypač jei obelaitės dar 
mažos), tai jų beveik negraužia 
kiškiai. Tačiau balinimas daro-
mas dėl kitų dviejų pagrindinių 
priežasčių. Kadangi naudoja-
mas kalkių skiedinys, balinant 
rudenį sunaikinami kenkėjai, 
kurie slepiasi po žievės atplai-
šom. Išbalinus jie žūna. 

Kita labai svarbi priežas-
tis -  ankstyvą pavasarį, ypač 
kaulavaisių (pavyzdžiui, slyvų, 
vyšnių) kamienai, dieną pakan-
kamai stipriai pakaitinus saulei,  
po žieve esantys vandens indai 
atsigauna, pradeda tekėti van-
duo, o naktį, kai atšąla iki – 5, 
- 7 laipsnių ar dar labiau, tas 
vanduo sušąla ir kamienai ply-
šinėja. Balinimas, kadangi balta 
spalva mažiau šyla nuo saulės 
spindulių, apsaugo kamienus. 

Jei jau balinama pavasarį, tai 
turėtų būti daroma labai labai 
anksti, apie vasario pabaigą, 
kovo pačią pradžią. Dabar jau, 
iš principo, vėlu. Kenkėjai jau 
gyvi, gal tik kokius kiaušinius, 
padėtus žievės plyšyje, sunai-
kintų, tačiau naudos dabar labai 
mažai.

Į kalkių mišinį kartais sodi-
ninkai deda kokių nors priedų 
(klijų, cheminių priemaišų, 
insekticidų), bet tas senovinis 
balinimo kalkėmis metodas yra 
patikimas ir geras. Aš pats, kai 
būna laiko rudenį, išbalinu, šią 
priemonę naudoju“.

-ANYKŠTA   

...Kultūra suprantama 
kaip visuma, apimanti visas 
gyvenimo sferas – meną, 
mokslą, švietimą, politiką, 
ekonomiką ir kt...

2017 m. spalio 27 d. meras 
priiminėjo gyventojus. Kalbėjau 
apie J. Biliūno 18 daugiabučio 
administravimą, sumokėtų įmo-
kų panaudojimą - pateiktas  pra-
šymas pakeisti laiptinės lan-
gus.  Prašymas buvo perduotas 

kontrolieriui Artūrui Juozui La-
kačiauskui.

Prašymo esmė tokia. Komu-
nalininkai išvardijo darbus, neva 
tai name atliktus, paprašiau pa-
tikslinti -  kada, kas juos darė, 
kiek atskirai už kiekvieną darbą 

sumokėjo. 
Atsakymo dar negavau, nors 

praėjo daugiau negu 5 mėnesiai. 
Išvada tokia. Arba tie darbai ne-
buvo atlikti, tik fiktyviai parašyti 
ir už juos neteisėtai paimti pini-
gai, tad nėra ko tikslinti. Arba 

gerb. kontrolierius labai negabus 
ir toks darbas ne jo jėgoms. Gal 
dar kartą kreiptis į merą, kad pra-
šymą peradresuotų Vyriausiojai 
specialistei Virginijai Žukauskie-
nei.

Marijona Fergizienė

Iš savivaldybės atsakymo nesulaukia 
jau beveik pusmetį
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įvairūs

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-612) 36705.

Gaminame paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kalame raides, 
tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius 
užsakymus.

Tel. (8-627) 01727

VYTAUTO PAMINKLAI

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

siūlo darbą
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

gimė

Goda JANKEVIČIŪTĖ. 
gimusi 03 27

Kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Ūkininkas - svilintas kokybiš-
kas kiaulių puseles. Greitai at-
veža. 

Tel.: (8-611) 34567, 
(8-686) 80994.
 
Kviečius, miežius, avižas, žir-

nius, kukurūzus, mišinį, įvai-
rius pašarinius miltus, sėlenas. 
Atveža.

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

Išvalytus, vasarinius, kviečius, 
miežius, kvietrugius, avižas, 
mišinius, žirnius, pelėžirnius, 
vikius, lubinus, daugiamečių žo-
lių sėklas. Beicuoja, atvyksta į 
namus.

Tel. (8-604) 90430.

Lėkštinius skutikus, frezus, 
kultivatorius, plūgus, vagotu-
vus, rotacines šienapjoves, bul-
vių kasamas, sodinamas, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

perka

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.

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.

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 išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-604) 84051.

Brangiai įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-687) 23618.

Brangiai - Lietuvoje miškus: 
brandžius, jaunuolynus. Žemę ap-
augusią krūmais. 

Tel. (8-625) 44123.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina žemės sklypai. 
Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Automobilius

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

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Senus, traumuotus arklius ir kitus 
galvijus. Išsiveža patys.

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

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

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

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

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

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Kviečius, miežius, kvietrugius. 
Atsiskaito, išsiveža. 

Tel. (8-687) 58119.

Ar pratęsėte „Anykštos“ prenumeratą?
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus visi užsisakę vi-
sos 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, 

Anykščių mieste - platintojui Raimondui Savickui (8-682) 39810.

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

8 mėn.
EUR

„Anykšta“ 7,00 21,00 40,00 54,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 35,00 47,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 32,00
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anekdotas
balandžio  10-13 delčia..
mėnulis

šiandien

balandžio 11 d.

balandžio 12 d.

balandžio 13 d.

Apolonijus, Mintautas, Agna, 
Margarita.

vardadieniai

Stanislovas, Vykintas, Daugai-
lė, Leonas.

Julijus, Zenonas, Galmantas, Jū-
ratė, Damijonas, Julius.

Martynas, Mingaudas, Algaudė, 
Ida.

oras

+7

+15

MOZAIKA

sprintas
Plaukimas. Švedijoje vykusių 

tarptautinių plaukimo varžybų 
„Swim Open Stockholm“ vyrų 50 
m plaukimo krūtine finale sekma-
dienį anykštėnas Giedrius Titenis 
užėmė antrąją vietą. G.Titenis fi-
nišavo per 27,39 sek. ir 0,08 sek. 
atsiliko nuo auksą iškovojusio bal-
tarusio Iljos Šymanovičiaus.. G. 
Titenis 100 m ir 200 m distancijose 
iškovojo bronzą.

Krepšinis. Balandžio 4-5 die-
nomis Kupiškyje vyko Velykinis 
vaikų krepšinio turnyras. Jame da-
lyvavo Anykščių, Rokiškio, Kėdai-
nių, Akmenės ir Kupiškio koman-
dos. Anykštėnai įveikė Kupiškio 
ir Rokiškio komandas, nusileido 
Akmenės ir Kėdainių komandoms 
ir turnyre užėmė trečiąją vietą.   

Imtynės. Balandžio 6-7 dieno-
mis Šiauliuose vyko tarptautinis 
moterų imtynių turnyras, kuriame 
dalyvavo virš 80 imtynininkių iš 
Estijos, Lenkijos, Rusijos, Balta-
rusijos, Švedijos, Italijos ir Lietu-
vos. Anykščių KKSC auklėtinės 
iškovojo du medalius: Evelina 
Uselytė svorio kategorijoje iki 46 
kg jaunių grupėje liko trečia, Greta 
Čeponytė jaunimo grupėje užėmė 
antrąją vietą. Rimgailė Čeponytė 
ir Vidmantė Kavaliauskaitė užėmė 
ketvirtąsias vietas.

Bėgimas. Gegužės 1-ąją vyks 
seniausiais Lietuvoje bėgimas  –  
„Anykščiai – Puntuko akmuo – 
Anykščiai. Šis bėgimas bus jau 55-
asis. Sportininkai galės išbandyti 
savo jėgas 3, 6 ar 11 km. bėgimuo-
se. Jauniausi dalyviai varžysis pra-
moginiame „Puntukėlio“ bėgime.

Užėjo blondinė į ūkinių prekių 
parduotuvę, mato – lentynoje ter-
mosas padėtas. Klausia pardavė-
jo:

– Kas čia per daiktas?
Pardavėjas aiškina:
– O tai yra termosas, labai ge-

ras daiktas. Jis karštus produktus 
išlaiko karštais, o šaltus – šaltais. 
Žmonės į jį deda produktus ir ne-
šasi į darbą, jei nenori eiti kitur 
užkandžiauti.

Patiko blondinei toks geras daik-
tas, nusipirko. Kitą dieną nusineša 
į darbą, o kolegės, irgi blondinės, 
klausia:

– Ką čia atsinešei?
– Tai termosas – labai geras 

daiktas. Jame karšti daiktai neat-
šąla, o šalti nesušyla.

– O kas viduje?
– Du puodeliai kavos ir ledų 

porcija!

***

Vienas medžiotojas draugams 
pasigyrė, kad užrištomis akimis 
pačiupinėjęs kailį, gali pasakyti, 
koks tai žvėris, kiek kailis vertas, 
ir kokiu būdu buvo sumedžiotas. 
Draugai nutarė patikrinti, užrišo 
akis, atnešė kailį. Medžiotojas pa-
čiupnėjo:

– Meška… 500 lt… Šratais. 
Atspėjo. Atnešė jam kitą kailį.
– Lapė… 200 lt… Kilpa…
Vėl atspėjo, draugai sužavėti, 

privaišino medžiotoją iki žemės 
graibymo… 

Ryte pabunda jis namuose, savo 
lovoje, žiūri – ogi žmona visa iš-
balusi, apsiverkusi, užtinusiom 
akim. Jis ir klausia:

– O ko tu čia dabar bliauni?
– O kaip aš galiu nebliauti, jei 

tu mane visą naktį čiupinėjai bur-
bėdamas: “Žiurkė… 3 litai… Kir-
viu…”

Didžiojoje Britanijoje 
pasirodys M. Markle 
biografija

Šią savaitę Didžiosios Britanijos 
parduotuvių lentynose pasirodys 
princo Hario sužadėtinės Meghan 
Markle biografija, kurią parašė bri-
tų autorius ir žurnalistas Andrew 
Mortonas, išgarsėjęs 1992-aisiais 
išleistu bestseleriu „Diana. Tikroji 
istorija jos pačios žodžiais“.

Knygoje „Meghan, Holivudo 
princesė“, autorius būsimą Hario 
žmoną vaizduoja kaip moterį, ais-
tringai siekiančią tapti naująja Dia-
na. Ninaki Priddy, Meghan vaikys-
tės dienų draugė, knygoje teigia: 
„Ji visada žavėjosi karališkąja šei-
ma. Ji nori tapti princese Diana 2“.

Tačiau A. Mortonas atkreipia 
dėmesį ir į akivaizdų skirtumą tarp 
abiejų moterų: Diana, kuri princo 
Charleso žmona tapo būdama 20-
ies, buvo daug drovesnė. „Tam 
tikra prasme pasirengusi ir prie 
kamerų pratusi ponia Markle buvo 
tokia moteris, kokia visuomet no-
rėjo tapti Diana“.

Šiame kontekste autorius pa-
mini dar vieną esminį bruožą: M. 
Markle vaizduojama kaip itin uo-
liai siekianti tikslo ir įvaizdžiu bei 
karjera besirūpinanti moteris, kuri 
kopdama karjeros laiptais aukojo 
net ilgametes draugystes.

„Jos draugai Los Andžele matė 
jos kitimą, kai ji darė karjerą, - ra-
šoma knygoje. - Ji nebeturėjo laiko 
draugams, kuriuos pažinojo daug 
metų“. Ji apibūdinama kaip mote-
ris, savo gyvenimą orientuojanti į 
tikslus ir naujas draugystes užmez-
ganti dėl karjeros.

Savo draugą Trevorą Engelsoną, 
kuris vėliau tapo pirmuoju jos vyru 
ir kuris, kaip kino prodiuseris, pa-
lengvino jai kelią į kino industriją, 
Meghan po dvejų santuokos metų 
gana niekšiškai atstūmė. Netrukus 
po vestuvių, 2011-aisiais, ji gavo 
advokatės Rachel Zane vaidme-
nį JAV seriale „Kostiumuotieji“ 
(„Suits“) ir „prasimušė“. Anot vie-
no draugo, M. Markle savo suža-
dėtuvių ir jungtuvių žiedą grąžino 
paštu.

Vis dėlto Dianos biografas įsi-
tikinęs, kad M. Markle dėka mo-
narchija atrodys atviresnė ir labiau 
daugiakultūrė - „ji į šaltus Bakin-
gemo rūmų koridorius įneš gaivos, 
įvairovės ir šilumos“.

Spermos banko donorais 
Kinijoje galės būti tik partijai 
ištikimi vyrai

Vienas didžiausių Kinijos sper-
mos bankų nustatė naujas sąlygas 
donorais norintiems tapti vyrams: 
jie „turi mylėti socialistinę tėvynę, 

remti Komunistų partijos vadovy-
bę, būti lojalūs partijai“, taip pat 
būti padorūs ir įstatymų paisantys 
piliečiai ,„be politinių problemų”,-
sakoma universitetinės ligoninės 
pranešime „WeChat“ programėlė-
je.

Kaip bus tikrinamos politinės są-
lygos, nepaaiškinta. Žinoma, vyrai 
turės atlikti ir sveikatos patikrini-
mą. Už sėkmingą „auką“ jie gaus 
700 eurų. 

Airijos prezidentas suteikė
malonę vyrui, pakartam 
prieš 140 metų

Airijoje reabilituotas vyras, ku-
ris buvo pakartas prieš 140 metų, 
praneša „Sky News“.

Mylesas Joyce`as buvo nuteistas 
už nusikaltimą, padarytą dar prieš 
Airijos Respublikos įkūrimą. Jam 
malonę po mirties suteikė Airijos 
prezidentas Michaelas Higginsas. 
Mylesas Joyce`as buvo pripažintas 
kaltu dėl penkių žmonių nužudy-
mo ir nubaustas mirties bausme 
1882 metų gruodį, nors du kartu su 
juo nuteisti vyrai teigė, jog jis yra 
nekaltas. Be to, teismo posėdžiai 
vyko anglų kalba, kurios airis ne-
suprato.

Nusikaltimas, padarytas prieš 
beveik 140 metų dabartinės Airijos 
Golvėjaus grafystės teritorijoje, su-
krėtė šalį: savo namuose buvo nu-
žudyti penki iš šešių vienos šeimos 
narių. Jauniausiajai aukai buvo 14, 
vyriausiajai - 80 metų. Mylesas 
Joyce`as buvo susijęs su kai kuriais 
tos šeimos nariais, bet buvo abejo-
jama, ar jis prisidėjo prie žudynių. 

Lietuviai nori pradėti savo 
verslą, nors galimybes vertina 
atsargiai

Lietuviai nori pradėti verslą, bet 
savo gebėjimus vertina skeptiškai, 
rodo pasaulinio verslumo tyrimo 
AGER 2018 (Amway Global En-
trepreneurship report) rezultatai. 

Pristatydamas tyrimo rezultatus 
Mykolo Romerio universiteto pro-
fesorius Tadas Limba pirmadienį 
sakė, kad 76 proc. respondentų 
išreiškė norą pradėti verslą, bet tik 
33 proc. savo gebėjimus vertino 
kaip tinkamus verslui pradėti. 

„Tuo tarpu pasaulio mastu skir-
tumas tarp noro ir gebėjimo yra 6 
proc. Tai rodo, kad Lietuvoje vers-
las gali būti vertinamas kaip soci-
alinių problemų sprendimo būdas, 
noras išlipti iš skurdo”, - sakė T. 
Limba. 

Lygindamas Lietuvą su kitomis 
šalimis, T. Limba pateikė ir Vietna-
mo bei Indijos pavyzdžius, šalyse 
verslą norėjo pradėti daugiau kaip 
90 proc. respondentų, tuo tarpu 
JAV ir Šveicarijoje šis atotrūkis yra 
atvirkštinis, t. y. gebėjimai vertina-
mi geriau nei noras pradėti verslą. 

Tuo tarpu Lietuvoje palankiai 
mokesčių sistemą vertina 32 proc., 
Estijoje - 48 proc., o Latvijoje - 31 
proc. respondentų. „Pasauliniai 
rodikliai rodo, kad mokesčius pa-
saulyje palankiai vertina 33 proc., 
veiklos aplinką - 34 proc. respon-
dentų“, - lygino T. Limba. 

Respondentai Lietuvoje kaip 
labiausiai pagalbos reikalaujančią 
sritį paminėjo administravimą - tai 
paminėjo 36 proc. respondentų. 
Tuo tarpu Latvijoje šis rodiklis sie-
kia 35 proc., o Estijoje - 22 proc. 

Kalbant apie finansavimą, tik 12 
proc. respondentų paminėjo, kad 
jiems reikia pagalbos gaunant fi-
nansų, nors pasaulio rodikliai rodo, 
kad pagrindinis akcentas dedamas 
būtent šioje srityje - Europos Są-
jungoje, JAV ir Azijoje tai yra 
pagrindinė pagalbos reikalaujanti 
sritis. 

Tyrimas atliktas Miuncheno tech-
nikos universiteto profesorių. Tyri-
mo trukmė - 2017 metų balandžio 
16-birželio 16 dienos, jame daly-
vavo 24 valstybės. Lietuvoje buvo 
apklausta apie 2000 respondentų.

 -ELTA

Tulpių laukai Konijoje (Turkija).

Pietų Korėjoje, Seule, prasidėjo vyšnių žydėjimo festivalis, kuris 
vyks iki balandžio 12 dienos


