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Primename, kad per mūsų laikraštį 
galite pasveikinti savo artimuosius 

vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. 

Sveikinimai

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Paroda. Balandžio 18 d. 
(trečiadienį) 17.30 val. Ange-
lų muziejuje – Sakralinio meno 
centre dailininko Romualdo Pu-
čeko tapybos parodos „Poetinė 
geometrija“ atidarymas ir susiti-
kimas su autoriumi. 

Svarsto. Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos Anykščių sky-
rius renkasi iš dviejų kandidatų, 
kurį kelti 2019 metų tiesiogi-
niuose merų rinkimuose. Partija 
renkasi tarp Anykščių rajono ta-
rybos nario, ūkininko Raimondo 
Balsio ir Anykščių rajono mero 
patarėjo Dominyko Tutkaus. 
Kandidatas paaiškės birželį .

Perrinko. Šeštadienį vykusia-
me Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos Anykščių skyriaus su-
sirinkime, nariai dar dvejų metų 
kadencijai vadovauti partijos 
skyriui perrinko Seimo narį An-
taną Baurą. Politikas Anykščių 
skyriui vadovauja jau apie de-
šimt metų. 

Rinkimai. Savaitgalį vykusia-
me Darbo partijos suvažiavime 
į partijos tarybą išrinkti net 3 
Anykščių skyriaus nariai: Ričar-
das Sargūnas, Bronislava Var-
nienė ir Vaidutis Zlatkus.

Aliarmas. Balandžio 18 die-
ną, trečiadienį, 11 val. 52 min. 
vyks Perspėjimo sistemos pa-
tikrinimas. Anykščių rajone iš 
viso kauks 11 sirenų.

Pastatas. Buvusį Anykščių 
rajono policijos komisariato pas-
tatą įsigijusi UAB „3 namukai“ 
skelbia jį parduodanti. Ant pasta-
to iškeltas tentas su telefono nu-
meriu potencialiems pirkėjams. 
Prieš dvejus metus „Anykštos“ 
kalbintas UAB „3 namukai“ di-
rektorius Paulius Jovaišas kal-
bėjo, kad iškilo problemų dėl 
pastato vidaus erdvių projektavi-
mo. „Problema, kad dalis pasta-
to viduje yra iš medžio, todėl ne 
viskas taip paprasta, kaip atrodė, 
kai pradėjome viską griauti“, - 
apie pradėtus darbus „Anykštai“ 
kalbėjo UAB „3 namukai“ direk-
torius P. Jovaišas.

103 - ieji Pašvenčių senolės metai
Bene seniausia Anykščių 

krašte, Butėnų kaime gyvenan-
ti, Pašvenčių senole vadinama, 
Butėnų kaimo gyventoja Bronė 
Valuntienė balandžio 8 - ąją 
atšventė savo 102 - ąjį gimta-
dienį.

Už ją ir artimuosius aukotos 
Šv. Mišios, sveikinti sugužėjo 
gausi giminė, brangiausią žmo-
gų pasveikino ir Butėnų kaimo 
bendruomenės atstovai.

Dievo ilgu amžiumi apdovanota Bronė Valuntienė gėrisi kaimo bendruomenės dovana - daugybe 
šviesių žiedų džiuginančia Kristaus rože - eleboru.

Autoriaus nuotr. 

Raimondas GUOBIS

Iš kur tokia stiprybė, o gi iš pir-
mapradžio lietuviško miško, girios, 
juk girios kaime – Ertėjuose - ji šį 
pasaulį išvydo, pagiryje - Sliepšiš-
kiuose suaugo, o kai ištekėjo už 
Jono Valuntos, Butėnuose taip pat 
visą laiką gyveno beveik miške - 
tiesiog kieme ošė pušys, o už slės-
nos pievos plytėjo platūs Lydimų, 
Kūdrių miškai. Ir jaučiu, kad kartą 
apie skausmą dėl kertamų medžių 
išsitarusi iki šiolei su glūdinčia 
joje didžia meilė gamtai, miškui, 
tarsi visa esybe kalba: „Vaikeliai, 
nekirskit, saugokit 
miškus...“

Toks leitmotyvas lydėjo šeš-
tadienį, balandžio 14 dieną, žy-
maus aviatoriaus, konstrukto-
riaus Balio Karvelio atminimo 
įamžinimo renginį jo gimtinėje 
Žaliosios kaime (Svėdasų sen.), 
kur buvo atidengtas paminkli-
nis akmuo (autorius Algiman-
tas Puolis). 

Prisiminimais apie kons-
truktorių, sukurusį pirmąjį 
lietuvišką sklandytuvą BK-1 
„Vanagas“ bei pirmąjį Tarybų  
Sąjungoje plastikinį sklandy-
tuvą BK-7 „Lietuva“, dalijosi 
buvę Prienų aviacijos gamyklos 
bendradarbiai ir artimieji.

„Geriau pilku akmenėliu, bet savoj palaukėj“
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Paminklinį akmenį Balio Karvelio gimtinėje pašventino Vyžuonų parapijos klebonas Eugenijus Staleronka. 

Laikinuoju 
skyriaus 
pavaduotoju 
paskirtas 
Linas Šulskus

Netektis 
Donato 
Krikštaponio 
šeimoje

Ar priedus gauna tie, kurie turėtų?
Lukas PAKELTIS, rajono 

Tarybos narys: „Mūsų visų, 
mokesčių mokėtojų, interesas 
žinoti atlyginimus“.
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spektras

Temidės svarstyklės mas), sukeldamas jai fizinį skausmą. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Vairuotojas. Balandžio 13 die-
ną apie 20 val. Troškūnų seniūnijos 
Umėnų kaime sustabdyto mopedo 
„Peugeot Elyseo 100“ vairuotojui 

(g.1976 m.),  gyvenančiam Viešintų 
seniūnijos Putino kame, nustatytas 
1,53 prom. girtumas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Konfliktas. Balandžio 15 dieną 
apie 21.19 val. Kavarsko seniūnijos 

Bebrūnų kaime moteris (neblaivi, 
nustatytas 1,28 prom. girtumas) 
(g.1973 m.) du kartus nenustatytu 
daiktu dūrė savo sugyventiniui (ne-
blaivus, nustatytas 2,06 prom. gir-
tumas) (g.1973 m.) į koją. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Įtariamoji sulai-
kyta ir uždaryta į areštinę.

„Bemaž pustrečio mėnesio trun-
kantis deklaravimas suteikia gali-
mybę ūkininkams pasirinkti pato-
giausią metą pateikti paraiškas“, 
– sako žemės ūkio viceministras 
Saulius Savickis. 

Žmonės paraiškas gali pateikti 
atvykę į seniūniją, kurioje įregis-
truota žemės ūkio valda, ar savival-
dybės žemės ūkio skyrių. Jeigu pa-
reiškėjas ne pirmą kartą deklaruoja 
pasėlius, jam tereikia išsimatuoti 
laukus, žinoti, kur ir ką pasėjo. 
Planus ir kitus dokumentus reikia 
atsinešti tik tiems, kurie paraiškas 
pildo pirmąjį kartą. Seniūnijos spe-
cialistas padės elektroniniu būdu 

įbraižyti deklaruojamų žemės ūkio 
naudmenų, pasėlių plotus bei už-
pildyti paraiškos duomenis. 

Šiemet daug dėmesio bus skiria-
ma tam, kad parama pasinaudotų 
tik tie, kurie patys dirba deklaruo-
jamus plotus, dar atidžiau bus kon-
troliuojami pareiškėjų žemės ūkio 
veiklos vykdymo įrodymo doku-
mentai bei jų pateikimo tvarka. 
Ypatingas dėmesys atkreipiamas į 
stambesniųjų pareiškėjų, deklaruo-
jančių nuo 30 ha (riba pasirinkta 
atlikus rizikingiausių  pareiškėjų 
analizę) ir galimai nevykdančių re-
alios žemės ūkio gamybos veiklos, 
kontrolę. Nacionalinei mokėjimo 

Prasideda pasėlių deklaravimas
Pirmadienį prasidėjo pasėlių deklaravimas, tad ūkininkai 

turėtų nepamiršti užpildyti visų reikiamų dokumentų. 
Deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus žemės plotus bus 

galima nuo balandžio 16 d. iki birželio 4 dienos (pavėluotai 
– iki birželio 29 d.). Jeigu turite ūkį ir užsiimate žemės ūkio 
veikla, pasėlių deklaravimas – tai viena iš galimybių padidinti 
savo pajamas, nes už kiekvieną hektarą numatyta atitinkama 
išmoka.

agentūrai (NMA) paprašius, ne-
pakaks parodyti sąskaitos faktūros 
ir kvito – reikės pateikti ir pinigų 
mokėjimo per bankus ar kitas kre-
dito įstaigas įrodymus.

Siekiant, kad susietoji parama 
būtų mokama tikslingai, įvedami 
maksimalūs sodų ir uogynų tarpu-
eilių plotai bei patikslinami maksi-
malūs kraštinių eilių bei galulaukių 
tarpai nuo sodo ribos, o skaičiuo-
jant laikomus gyvulius dėl pievų 
nuganymo reikalavimo įvykdymo, 
bus įtraukiami ir valdoje registruo-
ti šeimos nariai.

Tiesioginių išmokų taisyklėse 
nebelieka pievos priežiūrų žurna-
lų, taikytų Lietuvos kaimo plėtros 
2014-2020 m. programos priemo-
nėms įgyvendinti.

Numatomas ir sankcijų už laiku 
nepateiktus (pateiktus su vėlavi-
mu) dokumentus švelnesnis trak-
tavimas tais atvejais, kai jaunasis 
ūkininkas yra juridinis asmuo 
(pvz. bendrovės vadovas bus jau-
nesnis negu 40 metų), kai susietoji 

parama skiriama už sertifikuotos 
javų sėklos naudojimą, cukrinius 
runkelius, kai galimas valdos skal-
dymas, kai deklaruoja naujas pa-
reiškėjas ar deklaruojamas 2 metus 
nedeklaruotas plotas.  Jei anksčiau 
parama nebūdavo mokama, tai nuo 
2018 m. bus taikomas išmokų ma-
žinimas už pavėluotą dieną – lygiai 
taip pat, kaip yra daroma vėluojant 
pateikti paraiškas (bet ne daugiau 
kaip 25 dienas).

Taip pat svarbus palengvinimas 
laukia tų, kurie 2017 m. nukentė-
jo nuo liūčių. Europos Komisija 
sutiko leisti sušvelninti pasėlių 
įvairinimo reikalavimą. Jeigu pa-
reiškėjas atitiks visas sąlygas, nu-
rodytas Paramos už 2017 metais 
pasėtus ir dėl kritulių žuvusius ir 
(arba) negalėtus pasėti žieminius 
pasėlius administravimo ir kontro-
lės taisyklėse, jam šiemet bus tai-
koma švelnesnė pasėlių įvairinimo 
tvarka.

Žemės ūkio ministerijos
 pranešimas spaudai

Savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotojas 
Ramūnas Blazarėnas „Anykš-
tai“ sakė, kad L.Šulskus laiki-
nai Bendrajam ir ūkio skyriui 
vadovaus, kol atostogauja šio 
skyriaus vedėjas Algirdas Žal-
kauskas.

„Kažkas tai turi pavaduoti ve-
dėją, kai jis atostogauja“, - tokį 
laikinojo pavaduotojo pasirin-
kimą Bendrajam ir ūkio skyriui 
komentavo R.Blazarėnas. 

Priminsime, kad buvęs polici-
jos pareigūnas L.Šulskus karjerą 
savivaldybėje pradėjo kaip rajo-
no mero Kęstučio Tubio vairuo-
tojas. Vėliau jis buvo paskirtas 
eiti „žaliojo patrulio“ pareigas. 

L.Šulskaus žmona Sigita Ma-
čytė – Šulskienė, buvusi policin-
kė, buvusi Seimo narės Gretos 
Kildišienės padėjėja, dabar yra 
savivaldybės administracijos 
Teisės, personalo ir metrikacijos 
skyriaus vedėja.

Buvę policijos pareigūnai pelno didelį rajono vadovų pasitikėjimą.
Anykščių rajono savivaldybės Bendrojo ir ūkio skyriaus laiki-
nuoju vedėju nuo balandžio 16 dienos dviems savaitėms paskir-
tas šio skyriaus vyriausiasis specialistas Linas Šulskus.

Linas Šulskus ir jo žmona Sigita Mačytė – Šulskienė Anykščių 
rajono savivaldybėje sparčiai kopia karjeros laiptais.

Smurtas. Balandžio 13 dieną apie 
20.30 val. namuose Anykščiuose, 
Statybininkų gatvėje, vyras (g.1963 
m.) (nustatytas 2,32 prom. girtumas) 
smurtavo prieš sugyventinę (g.1962 
m.) (nustatytas 1,66 prom. girtu-

Po ilgos ir sunkios ligos 59 
metų Virginija Krikštaponienė 
balandžio 13 dieną užgeso Vil-
niaus „Santaros“ klinikoje. Klini-
kose V. Krikštaponienė atsidūrė 
iš karto po šv.Velykų.

Paskutines savaites buvęs 
Anykščių rajono vicemeras, ilga-
metis Lietuvos socialdemokratų 
partijos Anykščių skyriaus pir-
mininkas Donatas Krikštaponis 
praleido klinikose slaugydamas 
žmoną, nors šį pavasarį šiose kli-
nikose jam pačiam buvo atlikta 
širdies operacija.

Bibliotekininkė Virginija ir ko-
lūkio pirmininkas Donatas Krikš-
taponiai susituokė prieš 38 metus 

Netektis Donato Krikštaponio šeimoje
Šiandien 11 valandą Anykščių šv. Mato bažnyčioje bus aukojamos 

šventos Mišios už Virginiją Krikštaponienę. Po to gedulinga proce-
sija pajudės į Kurklius, kur miestelio kapinėse, šalia mirusiosiosios 
tėvų, bus palaidota urna su Anykščių rajono Tarybos nario Donato 
Krikštaponio žmonos Virginijos Krikštaponienės palaikais.

ir visą amžių buvo drauge. Pora 
nesusilaukė vaikų. 

Jų kaimo turizmo sodyboje 
vasarą vykdavo  festivaliai „Ru-
bikiai - dainų krantas“, kuriuose 
koncertavo garsūs šalies muzikos 
atlikėjai, vasaromis gyvenantys 
sodybose aplik Rubikių ežerą.

Inteligentiška, santūri, apsi-
skaičiusi, mokanti bendrauti V. 
Krikštaponienė buvo tas katali-
zatorius, kuris telkė menininkus 
dalyvauti šiuose festivaliuose. 
Iki pat mirties V. Krikštaponienė 
buvo aktyvi vietos bendruomenės 
narė.

-ANYKŠTA
Virginija ir Donatas Krikštaponiai buvo pora, kurią anykštėnai 
dažnai matydavo kartu įvairiuose renginiuose.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Laikinuoju skyriaus pavaduotoju 
paskirtas Linas Šulskus Nuomonė. Premjeras Saulius 

Skvernelis mano, kad Prezidentei 
neturėtų kilti interesų konfliktas 
dėl kandidato į teisingumo minis-
trus, kuris teisme atstovavo šalies 
vadovės patarėjai Daivai Ulbinai-
tei. „Atstovavo Ulbinaitei, bet ne 
Prezidentei. Net jeigu Prezidentė 
kažkada būtų pasinaudojusi šio 
advokato paslaugomis, tikrai ne-
matyčiau jokios problemos skirti, 
kadangi tai yra Ministro Pirminin-
ko teikimas, ne Prezidentės inicia-
tyva pasirinkti tokį asmenį“, - sakė 
S. Skvernelis.

Pensijos. Jeigu Vyriausybė įgy-
vendins pensijų reformą, šiuo metu 
į pensijų fondus pervedami 2 proc. 
„Sodros“ nebebus skirti privatiems 
fondams. Kaupusieji privačiuose 
fonduose turės galimybę „Sodros“ 
pinigus pervesti atgal „Sodrai“, ta-
čiau tai nebus privaloma. „Bus trys 
galimybės. Arba žmogus pereis į 
naują sistemą, arba nebekaups pa-
pildomai pensijos ir gaus normalią 
„Sodros“ pensiją, arba trečiasis 
- grįš su pinigais į „Sodrą“ ir už-
tikrins „Sodros“ pensijos sumažė-
jimo atstatymą“, - Eltai sakė soci-
alinės apsaugos ir darbo ministras 
Linas Kukuraitis. 

Atlyginimai. Finansų ministras 
Vilius Šapoka žada, kad, sujungus 
darbdavio ir darbuotojo mokes-
čius, atlyginimai kaip Rumunijoje 
nebus sumažinti. V. Šapoka žada, 
kad įstatyme bus numatyta, jog at-
lyginimas „ant popieriaus“ negalės 
būti dirbtinai sumažinamas tiems, 
kurie uždirba ne pačius didžiausius 
atlyginimus. „Čia labai svarbus 
klausimas, nedarysime rumuniško 
varianto, kur nebuvo nustatytos 
apsaugos. Įstatyme bus numatyta, 
kad visi mokestiniai pakeitimai 
būtų darbuotojo naudai“, - pirma-
dienį reformų pristatyme sakė V. 
Šapoka. Tačiau, anot jo, įstatymas 
nesaugos tų darbuotojų algų, kurie 
uždirbs daugiau, negu numatomos 
„Sodros“ įmokų lubos. Anot V. Ša-
pokos, dėl to reikės tartis darbuo-
tojui ir darbdaviui. 

Pedagogams. Mokytojo atlygi-
nimas iki 2020 metų didės iki 1000 
eurų, dėstytojų - 16 proc., keisis 
mokinių vertinimas, žada Vyriau-
sybė, pirmadienį pristačiusi Lie-
tuvos struktūrines reformas. 2019 
metais investicijos į švietimą sieks 
169 mln. eurų.  Pristatydamas ini-
cijuojamas struktūrines reformas, 
Premjeras Saulius Skvernelis sakė, 
kad pradeda viešą konsultaciją, 
pristatė valdančiajai daugumai, 
visuomenei siūlymus. „Laukiame 
pasiūlymų, pastabų, diskusijų, į 
kurias tikrai atsižvelgsime. Mūsų 
siūlymai bus įgyvendinti patvirti-
nus juos Seime“, - sakė Premjeras. 

Protestas. Turkijos pagrindinė 
opozicinė partija pirmadienį su-
organizavo visoje šalyje daugybę 
mitingų, skirtų protestuoti prieš 
šalyje tebegaliojančią nepaprastąją 
padėtį. Nuo 2016 metų liepos Tur-
kijoje galiojanti nepaprastoji padė-
tis suteikia vyriausybei didžiulius 
įgaliojimus. Vyriausybė tvirtina, 
kad nepaprastoji padėtis būtina 
siekiant kovoti su terorizmu, ypač 
su Fethullaho Guleno judėjimu. 
Turkija kaltina JAV gyvenantį is-
lamo pamokslininką F. Guleną ne-
pavykusio karinio perversmo 2016 
metų liepą organizavimu. 

Parengta pagal 
ElTA informaciją
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(Atkelta į 1 p.)
Būsimasis aviatorius, konstruk-

torius gimė 1911 metais Žaliosios 
kaime, malūnininko šeimoje. Jo vai-
kystę mena išlikę akmeninio malūno 
griuvėsiai.

Prieškaryje baigė Nidos sklandy-
mo mokyklą, Lietuvos aeroklubo 
lakūnų mokyklą. Jis suprojektavo 
ir pats pagamino pirmąjį lietuvišką 
sklandytuvą BK – 1 „Vanagas”, už 
kurį jam buvo skirta premija, suteik-
tas konstruktoriaus vardas. 1939 me-
tais B. Karvelis dirbo šalia Vilniaus 
įsteigtoje S. Dariaus ir S. Girėno 
sklandymo mokykloje, buvo šios 
mokyklos viršininku, vyriausiuoju 

konstruktorium, sukūrė ir išbandė 
puikios kokybės sklandytuvą BK - 
2.

Per karą B. Karvelis buvo išsiųstas 
į Velykije Luki (Rusija), dirbo me-
chaniku aerodrome, vėliau perkeltas 
į Irkutską, dirbo Civilinio oro susi-
siekimo remonto dirbtuvėse meistru, 
skraidė keleiviniais lėktuvais kaip 
borto mechanikas. Už gerą darbą ir 
gal kokį vieną kitą pagiriamąjį žodį 
buržuazinei Lietuvai, bendravimą su 
lietuviais tremtiniais, sovietai talen-
tingam aviatoriui atsidėkojo 5 metais 
kalėjimo ir 5 metais tremties Sibire. 

1954 metais grįžęs iš tremties dir-
bo Vilniuje Projektavimo – konstra-

„Geriau pilku akmenėliu, bet savoj palaukėj“
vimo biuro eksperimentinės gamy-
klos konstruktoriumi, o laisvalaikį 
skyrė aviacijai, sklandytuvų kūri-
mui. Po BK – 3, sekė ypač aukštos 
klasės sklandytuvas BK – 4, kuriuo 
sklandytojas Vytautas Dovydaitis 
1958 metais įveikė tuo metu rekor-
dinį 132 kilometrų skrydį iš Pociūnų 
(Prienų raj.) iki Anykščių. Jo sklan-
dytuvas  BK – 6  „Neringa” 1960 m. 
buvo pradėtas gaminti serijomis.

1969  metais Prienuose įkūrus 
sportinės aviacijos gamyklą, iki 1982 
metų dirbo šios gamyklos vyriausiuo-
ju konstruktoriumi. Būtent jam vado-
vaujant, Prienuose buvo pagamintas 
pirmasis Tarybų Sąjungoje plastikinis 
sklandytuvas BK – 7 „Lietuva”. 

Kaip pastebėjo paminklinio 
akmens atidengime kalbėję buvę 
jo bendražygiai, tai buvęs be galo 
talentingas, darbštus, aviacijai atsi-
davęs konstruktorius, palikęs ryškų 
pėdsaką Lietuvos aviacijos istorijo-
je, kūręs analogų neturinčius sklan-
dytuvus, ir jeigu ne okupacija, trem-
tis, sunku net įsivaizduoti, kiek būtų 
pasiekęs iš Žaliosios kaimo kilęs 
malūnininko sūnus. 

Su B. Karveliu dirbę konstrukto-
riai, sportinės aviacijos gamyklos in-
žinieriai, jo bičiuliai, pernai ir nutarė 
įamžinti 1996 metais į amžinybę iš-
ėjusio, Vilniuje palaidoto, B. Karve-
lio atminimą paminkliniu akmeniu 
paženklindami jo gimtinę, šį kilnų ir 
prasmingą darbą susiedami su Lietu-
vos šimtmečiu.

Prisiminimais apie B. Karvelį da-
lijosi buvę konstruktoriai, bičiuliai, 

jį artimai pažinoję ir juo didžiavęsi 
žmonės. 

Pasak renginį vedusio sportinės 
aviacijos gamyklos veterano Algi-
manto Blekaičio, B. Karvelis niekuo-
met nebuvo primirštas. „Kas penkeri 
metai minėdavome mūsų kūrinio 
sklandytuvo BK – 7 pakilimo į orą 
datą, vykdavo jo atminties renginiai 
Kauno aviacijos muziejuje, - sakė B. 
Karvelio bendražygis. – Mes, spor-
tinės aviacijos gamyklos veteranai, 
pritarus B. Karvelio dukrai ir sūnui, 
nutarėme B. Karvelio atminimą įam-
žinti paminkliniu akmeniu jo gimti-
nėje“. 

Algimanto Puolio sukurtą pamin-
klinį akmenį atidengė B. Karvelio 

Balio Karvelio sūnus Vidas, dukra Ramunė ir anūkas Gytis 
džiaugiasi jiems dovanotu tėvo ir senelio portretu. 

Autoriaus nuotr. 

Gerai uždirbti – 
gėda

Sergejus JOVAIŠA, Seimo 
narys:
- Pas mus nuo seno susiforma-

vęs stereotipas, kad žmogui, kuris 
uždirba daug, gėda rodyti savo 
atlyginimą. Yra nustatyta tvarka 
skelbti vidurkį ir dėl to skelbimo 
nieko neatsitiks, o dabar yra gudra-
vimai su koeficientais ar kategori-
jomis... Paskelbti vidurkius visiš-
kai paprasta – paimi algalapius ir 

suskaičiuoji vidurkį už, sakykim, 
metus ir paskelbi. Tikrai nematau 
čia jokios problemos suskaičiuoti. 
Žmonės domisi, kur eina biudže-
tinės lėšos, mes turime būti atviri 
visuomenei ir skelbti vidurkius. 
Paskelbimo metodika turi būti vie-
noda visiems, nereikia gudrauti, 
kad paskui atsisėdus, kam įdomu, 
nereikėtų skaičiuoti. Nėra ko gėdy-
tis skelbti, kiek uždirbi, visuomenė 
turi tai matyti.

Pagal įstatymą įpareigojama 
skelbti be jokių gudravimų. Nesu 
tikras, ar jau priimtas įstatymas, 
ar vis dar svarstomas, kad įstaigų 
vadovai turi skelbti savo personali-
nius atlyginimus. Jei visi paskelbs, 
bus žymiai ramiau visiems. Ma-
nau, kad slapukauti verčia mūsų 
sindromas. Juk susitinki pažįstamą 
ir klausi, kaip gyveni. Vienas sako 
puikiai, kitas sako gerai, o trečias, 
kad ne kaip, nors iš tiesų jis nenori 
pasirodyti, kad jam viskas gerai, 
kad neiššauktų pavydo jausmo. 

Dar viena aplinkybė, kodėl vi-
suomenėje susiformavo nuostata 
stengtis neskelbti atlyginimų, ma-

Ar priedus gauna tie, kurie turėtų?
Lietuvos Respublikos įstatymai įpareigoja valstybės ir savivaldybės 

įmones bei biudžetines įstaigas savo internetinėse svetainėse skelbti vi-
dutinius darbuotojų atlyginimus.

Tačiau tik kelios biudžetinės įstaigos be gudravimų laikosi įstaty-
mų. Kai kuriose kontorose informaciją apie darbo užmokestį, regis, 
stengiasi nuslėpti skelbiant, pavyzdžiui, atlyginimų koeficientus, arba 
skelbiant eilinių darbuotojų atlyginimų vidurkius eurais, o vadovų 
skelbiant tik koeficientus. Dar kitose įstaigose ši informacija jų svetai-
nėse itin sunkiai randama. 

„Anykšta“ klausia, kodėl, Jūsų manymu, valdininkai stengiasi gu-
drauti skelbdami atlyginimus? Ar dera visuomenei dirbančioms įstai-
goms kurti mįsles dėl atlyginimų, o juo labiau vadovams ir eiliniams 
darbuotojams taikyti skirtingą atlyginimų skelbimo metodiką?  

nau, dėl pajamų slėpimo šešėly-
je. Slapukavimo veiksnys giliai 
įsišaknijęs tarp mūsų, o įstatymai 
leidžia prašviesinti padėtį ir nura-
minti tuos, kurie labai domisi. 

Mes, Seimo nariai, išnarstyti po 
kaulelį. Mūsų yra 141, o įstaigų 
vadovų turbūt tūkstančius suskai-
čiuosi. Todėl žmonės nori žinoti, 
kaip gyvena ir tie, kurie vadovau-
ja, kurie gal būt turi ryšių su savi-
valdybėmis. Einama ta linkme, kad 
įstatymų keliu būtų galima nuimti 
visus klaustukus. Manau, kad savi-
valdybės įstaigų vadovų atlygini-
mai turi būti nurodyti aiškiai. 

Gal mokama 
„vasalams“?

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas:

- Turbūt nėra skaidrumo iki galo. 
Jei viskas būtų daroma skaidriai, 
pagal Vyriausybės patvirtintus 
koeficientus ir kategorijas, nebūtų 
ko slėpti ir būtų atvirai skelbiama. 
Jei įstatymų nepažeidi, jei neturi 
ko slėpti, tai ir visuomenei nėra 
ko bijoti tai pasakyti. Turbūt yra 

kažkokie priedai, kažkokios prie-
mokos geresniems, kurie ir iškelia 
tuos vidurkius. Tada tai nepatogu 
parodyti, kad būtų paprasčiau gy-
venti, reikia paslėpti. Šis dalykas 
atėjęs iš ankstesnių laikų, jis nie-
kaip neišnyksta, žmonės niekaip 
nesupranta, kad dirba valstybės 
tarnyboje. Ten viskas turi būti la-
bai skaidru ir vieša, kadangi val-
dininkai išlaikomi iš mokesčių 
mokėtojų pinigų. Ir priėmimas į 
tarnybą, ir atlyginimai nustatomi 
turi būti viešai ir skaidriai. Tame 
lyg ir nieko naujo ar nesupranta-
mo nėra, todėl ir kyla mintys, kad 
gal yra kažkokie tikslai, gal kažkas 
labiau pamalonintas, kitas labiau 
nuskriaustas. Man kyla klausimas 
dėl savivaldybės etatų padengimo. 
Jie nėra visiškai padengti, jei vie-
nas darbuotojas dirba dar ir už kitą, 
jis turi gauti priemoką. Įdomu, ar 
jos mokamos? Vadovams, saky-
sim, Ramūnui Blazarėnui ar Au-
droniui Gališankai, mokamos 30 
– 40 procentų priemokos už nieką, 
už jų pareigų vykdymą. O, saky-
sim, tarnautojai, kurie vienas kitą 
pavaduoja, ar gauna tą priemoką? 
Juk mokama iš mokos fondo, gal 
jis panaudojamas tiems žmonėms, 
kurie palankūs, pataikauja, grubiai 
sakant „vasalams“? 

Kelia mintis, 
kurių nebūtų

Lukas PAKELTIS, verslinin-
kas, rajono Tarybos narys:

- Dabar net privačiame sektoriu-
je yra skelbiami įstaigų atlygini-
mų vidurkiai. Tai daroma be jokių 
klausimų. Privatus sektorius, saky-
čiau, jau dabar viešas, tai ko mes 
turėtume reikalauti kaip visuo-
menė iš viešojo biudžetinio sek-

toriaus? Maža to, kad turėtų būti 
skelbiami jų atlyginimų vidurkiai, 
manyčiau, kad jų skelbimas turėtų 
būti išskirstytas kategorijomis. Kai 
išskirstyta kategorijomis, labai len-
gva susigaudyti, koks yra įmonės 
vidurkis, kiek uždirba tam tikro ly-
gmens darbuotojai. Ši informacija 
nereikalauja asmeninių duomenų, 
bet labai aiškiai pasako, kiek už-
dirba, sakykim, vadovai. Tai turėtų 
būti mūsų visų, mokesčių mokėto-
jų, interesas žinoti atlyginimus, o 
įstaigų vadovų pareiga tuos duo-
menis pateikti kuo objektyvesnius 
nepažeidžiant įstatymų, neatsklei-
džiant asmens duomenų.

Akivaizdu, kad privalom žino-
ti, tai visuomenės poreikis, o ir 
įstatymas reikalauja skelbti, ne-
suprantu, koks tikslas gudrauti. 
Nebent įstaigos vadovas jaučiasi 
nepatogiai, kad uždirba pernelyg 
daug? Jei norim gyventi atviroje 
visuomenėje, privalom tai dary-
ti, net ši diskusija neturėtų kilti. 
Ypač, kai liečia vadovus. Toks ne-
atsakingumas, kai neskelbia atli-
nimų ar skelbia gudraudami, meta 
šešėlį ir iškelia įvairių minčių, ku-
rių net nebūtų, jei būtų skelbiama. 
Net neturėtų būti pagrindo sukelti 
tokioms mintims.

-ANYKŠTA

sūnus Vidas, dukra Ramunė, dabar-
tinė sodybos šeimininkė Irena Rim-
kutė ir autorius A. Puolis. Paminklinį 
akmenį pašventino Vyžuonų parapi-
jos klebonas Eugenijus Staleronka. 

Svėdasų krašto kraštotyrininkas, 
muziejininkas, „Anykštos” bendra-
darbis Raimondas Guobis į susirin-
kusius kreipėsi rašytojo Juozo Tumo 
– Vaižganto žodžiais, kad, jei yra ro-
jus žemėje, tai jis -  Žaliosios kaime, 
linkėjo, kad žemiški turtai netrukdy-
tų kilti aukštyn…  

Skraidė Utenos aeroklubo lėktu-
vas, dainavo Svėdasų folkloro an-
samblis (vad.Rožė Lapėnienė), pri-
siminimais buvo dalijamasi lauke, 
prie vaišių stalo.  

Miela mama,
Nenurimk širdie, išplakus šitiek metų,
Patyrus visko - vargo ir džiaugsmų,
Tegul metus gyvenimas iš naujo rašo
Ant sidabrinių Jūsų smilkinių.

Zitą Nijolę VANAGIENĘ, 
gyvenančią Šovenių kaime (Kavarsko sen.) 
80-mečio proga sveikina ir laimės linki 

sūnus Sigitas, dukra Vilma su vyru Robertu, anūkė 
Živilė su vyru Vidu ir proanūkiai Gabija ir Deimantas
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„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. 

savaitgalio diskusija

užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiu 
LSDP Anykščių skyriaus 
Garbės pirmininką bičiu-
lį Donatą KRIKŠTAPO-
Nį dėl žmonos Virginijos 
mirties. Telydi Jus paguo-
da bei dvasios stiprybė šią 
sunkią netekties valandą.

Lietuvos socialdemokra-
tų partijos vardu – partijos 
pirmininkas Gintautas Pa-
LUcKAS

„Aš liksiu mylinčiųjų šir-
dyse, pavirtus neišnykstan-
čia dvasia. Ir man nelemta 
tapt mirties dūlėsiais...“ 

M. Buonarotis

Mirus mylimai žmonai 
Virginijai, nuoširdžiai už-
jaučiame Donatą KRIKŠ-
TAPONį.

„Anykštos“ redakcijos 
žmonės

Du kvietimai po 30 mln. Eur

„Matydami, kad didžiausios pro-
blemos Lietuvos žemės ūkyje kyla 
gyvulininkystės sektoriuje, kartu su 
žemdirbių bendruomene nusprendė-
me šiai veiklai skirti 60 mln. Eur ir 
organizuoti du atskirus paraiškų pri-
ėmimus“, – teigia ministras. 

Pirmasis paraiškų priėmimas 
buvo paskelbtas kovo 1 d., termi-
ną pratęsiant dviem savaitėms – iki 
balandžio 13 d. Terminui dar nepa-
sibaigus, ministras teigė, kad Naci-
onalinė mokėjimo agentūra sulaukė  
74 paraiškų už maždaug 16 mln. 
Eur. Iš viso šiam paraiškų priėmimo 
etapui skirta 30 mln. Eur. 

Kitas kvietimas numatomas gruo-
džio mėnesį. „Mes suprantame, kad 
statyboms reikalingas ilgas pasiruo-
šimas. Reikia parengti projektą, gau-
ti statybų leidimą ir t. t. Galvojame, 
kad antrasis kvietimas sulauks dar 
daugiau dėmesio, ūkininkai bus pa-
siruošę“, – sako B. Markauskas. 

Reikėtų pažymėti, kad parama pa-
gal šią veiklos sritį numatoma ne tik 

Investicijos orientuotos į naujus pastatus
Šiemet Lietuvos kaimo plė-

tros 2014–2020 metų programos 
(KPP) priemonės „Investicijos į 
materialųjį turtą“ veiklos sritis 
„Parama investicijoms į žemės 
ūkio valdas“ orientuota ne į že-
mės ūkio technikos įsigijimą, o į 
pastatų statybą. Ypač gyvulinin-
kystės sektoriuje. „Tikiu tokiu 
sprendimu“, – sako žemės ūkio 
ministras Bronius Markauskas 
ir priduria, kad taip siekiama 
stabilizuoti gyvulių skaičių šaly-
je, o galbūt jį net padidinti. 

didžiausia priemonė. Jai skiriama 
daugiausia finansavimo ir ūkininkai 
labiausiai ja naudojasi. Natūralu, kad 
tik geriausi projektai gauna finansa-
vimą, nes jau daug metų paraiškų 
būna daugiau negu skiriama lėšų“, 
– sako ministras.

Ragina dalyvauti ir bandyti

Dėl šios priežasties tarp ūkininkų 
neretai pasigirsta skepticizmo gaide-
lės: „Negausiu“, „Nepavyks“, „Kam 
bandyti?“. 

„Žinote, kad laimėtum loteriją, 
reikia bent jau nusipirkti bilietą. Taip 
ir čia – reikia ateiti, bandyti, tikėti. 
Žinoma, projektas kainuoja, žinoma, 
yra konkurencija, bet ji turbūt visa-
da bus. Kviečiu ir prašau dalyvauti 
ūkininkus, nes investicijos į žemės 
ūkio pastatus yra labai svarbios. Per 
praėjusį finansinį laikotarpį daugiau 
buvo investuojama į traktorius, į 
techniką, o trūksta pastatų. Labiau-
siai – gyvulininkystės sektoriuje“, – 
apgailestauja B. Markauskas. 

Žemės ūkio ministras daro prielai-
dą, kad nauji modernūs pastatai ne-
liks tušti. „Prisipažinsiu – dedu dide-
les viltis, kad ūkininkai statys karvių 
fermas. Aišku, tai gali būti ir mėsinių 
galvijų, ir kiaulių, ir paukščių fermos, 
daržovių saugyklos ir kiti pastatai. O 
jeigu bus pastatų, bus ir veiklos juose. 
Tuomet atsiranda tikimybė, kad gy-
vulių skaičius stabilizuosis – galbūt 
net ir augs“, – sako B. Markauskas. 

Gabrielė PASTAUkAITė
Užsak. Nr. 352

gyvulininkystės, bet ir kitiems speci-
alizuotiems žemės ūkio sektoriams: 
sodininkystei, daržininkystei, uogi-
ninkystei ar augalininkystei. Parama 
bus skirta sektoriuje būtinų pastatų ir 
(arba) statinių statybai, rekonstravi-
mui, kapitaliniam remontui. Taip pat 
remiami nauji technologiniai įrengi-
mai, nauja kompiuterinė ir progra-
minė įranga (yra papildomų sąly-
gų). Svarbu paminėti, kad remiamai 
įrangai negali būti priskirtos jokios 
transporto priemonės.

Prioritetinių balų amplitudė – 
nuo 35 iki 100

Jeigu statybos, rekonstravimas ar 
kapitalinis remontas ir infrastruk-
tūros išlaidos projekte sudaro ne 
mažiau kaip 50 proc. projekto in-
vesticijos vertės be PVM, pareiškėjo 
projektui gali būti skirta net iki 400 
tūkst. Eur. Kitais atvejais projekto 

Šiais metais įgyvendinant priemonę ypatingas dėmesys skiria-
mas pastatų statybai, ypač gyvulininkystės sektoriuje. „Prisipa-
žinsiu – dedu dideles viltis, kad ūkininkai statys karvių fermas“, 
– sako ministras.

Nuotrauka iš www.pixabay.com (annigje)

suma negali viršyti 200 tūkst. Eur. 
Visuose sektoriuose, išskyrus au-

galininkystę, nustatytas paramos in-
tensyvumas – 50 proc. visų tinkamų 
finansuoti projektų išlaidų. O augali-
ninkystės sektoriuje finansuojama 40 
proc. visų tinkamų finansuoti projek-
tų išlaidų.

Teikiantiems paraiškas numatyta 
nemažai griežtų reikalavimų. Juos 
atitikę projektai atrenkami pagal 
prioritetinius balus: privalomas ma-
žiausias yra 35, didžiausia galima 
balų suma – 100. Taigi konkurencija 
šiuo atveju nemenka. „KPP priemo-
nė „Investicijos į materialųjį turtą“ 
apskritai yra pagrindinė ir turbūt 

Sekmadienį sugužėjo artimiau-
sieji giminės – pilna troba. Buvo 
ir tolimesnių - brolio Antano Pa-
pučkos anūkai Eugenijus ir Jonas 
keliaudami pas giminės senmotę 
užsuko į Anykščius, kur Šv. Mato 
bažnyčioje vidurdienio Šv. Mišios 
buvo švenčiamos meldžiantis už 
B. Valuntienę ir visą jos giminę. 
Daugelis įsiminė jos vardą, ste-

bėjosi ilgu amžiumi - juk žmonių 
buvo pilnutėlė bažnyčia. 

Didelis būrys palikuonių - iš 
dviejų dukrų - Aldonos ir Euge-
nijos – buvo penki anūkai, jie iš-
siskleidė į dešimtį proanūkių. Yra 
vienas proproanūkis Vytautas Sa-
piega, kuris jau žengia pirmuosius 
žingsnius, o gegužės pabaigoje jau 
švęs pirmąją savo gimimo dieną.

Sėdėdama lovoje B. Valuntienė 

žvelgia į mus ir tyli. Kaip praei-
na jos dienos? Apie jas pasakoja 
globojanti dukra Aldona. Na, dau-
giausiai miega ar tiesiog guli savo 
mintyse paskendusi, meldžiasi, 
žvelgia pro langą. Tačiau kaimas 
tiek ištuštėjęs, kad tik labai retai 
koks žmogus praeina ar automobi-
lis pralekia. 

Tarsi pranašinga vizija senolei 
kartais pasirodo, kad atgimsta so-

103 - ieji Pašvenčių senolės metai džius, akyse švysteli senojo kaimo 
gatve einantis būrelis žmonių ir ji 
dukros Aldonos klausia, kas ten to-
kie, kur jie nuėję? Kartais ima se-
noji ir paklausia, kur gi jos žentas 
Petras, net jį pašaukia vardu. Bet 
tas neatsiliepia, juk prieš kelerius 
metus miręs. Tuomet šimtametė 
stebisi, kaip taip galėjo atsitikti, 
juk už ją tiek daug metų jaunesnis, 
apie tai, kad jau išėjęs, pamiršusi.

Neseniai pabuvojo ligoninėje. 
Labai ypatingai nesirgo, tačiau pa-
gulėjus, pagal įstatymus skyrė slau-
gą, galės įsigyti patogesnę lovą, 

nebeišsiris kada nakty ant žemės. 
Kuomet buvusi tame ligonbutyje, 
gydytoja paklaususi, kaip pavardė. 
Tai ir atsakiusi jaunatviškai, kad 
Bronė Papučkaitė, juk po šimto vėl 
metų skaitlius tarsi iš naujo sukasi 
iš antrojo amžiaus į trečiuosius.

Žengiu iš senolės namų į sodžiu-
je pulsuojantį pavasarį. Jausmas 
- tarsi būčiau palaimintas, šim-
tmečio dvasios įkvėpęs, su senolės 
rūpesčiu jaunesniais. Juk atsisvei-
kinant taip jaukiai ir rūpestingai 
paprašiusi: „Kuomet parvažiuosit, 
paskambinkit...“

Leliūnai: „Savo noru išėjo tik 
Veneta ir Rasalas. Kitus išėdė. Ants-
paudai ant durų, skundai į Panevėžio 
STT , grasinimai - to negalima pava-
dinti savo noru.”

Stalinas: „Beliko užantspauduot 
kultūros centrą, muziejų ir koplyčią. 
Sėkmės Kęstuti. Jūs tikras didvyris.”

Taigi: „O kur įdarbins pencynykus 
policininkus jeigu neišeis savo noru? 
Kalba kad «savo noru» išėdus Vaigi-
ną į jo vietą ateis pats Caro sūnus ku-
ris kurtai Žemaitijoje dirba daktaru”

Mindaugas: „Savivaldybė veikia 
kaip milicija. Veiklos šūkis « Neleisiu 
vogti». Tik kažko tai nesigirdi apie 
nuteistus už vagystes. Gal Tubiui 
verta grįžti į struktūras, nes nei vieno 
išėjusio «savo noru» teismas nenutei-
sė. O gal nebuvo už ką teisti? Gal tik 
vietų reikėjo sūbinlaižiams?”

Elementaru: „Kiekvienas ponas 
nori sau lojalių vasalų . Bet ... vasa-

Kodėl vadovai savo noru išeina iš darbo savivaldybėje?
Atsistatydinimo iš direktoriaus pareigų pareiškimą para-

šė UAB „Anykščių vandenys“ direktorius Arvydas Katuo-
ka. Aštuonerius metus šiai savivaldybei pavaldžiai bendrovei 
vadovavęs direktorius „Anykštai“ sakėsi išeinantis savo noru.

Esame rašę, kad iš darbo savo noru išėjo savivaldybės 
administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas 
Mantas Vaičiulevičius, Švietimo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė, 
Anykščių verslo informacijos centro direktorė Renata Gudonienė, 
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ vadovas Kazimieras Šapoka, vienas 
iš Kalitos kalno pramogų kūrėjų Liudvikas Avietė, Anykščių turizmo 
informacijos centro vadovas Rimantas Sereičikas,  rajono vyriausioji 
architektė Daiva Gasiūnienė, o po jos - vyriausioji  architektė Jurgita 
Gudelevičienė ir net savivaldybės administracijos direktorė Veneta 
Veršulytė su jos pavaduotoju Sauliumi Rasalu. Išėjusių iš darbo savo 
noru sąrašą būtų galima tęsti.

Kaip manote, kodėl gerai apmokami valdininkai ir savivaldybės 
įmonių vadovai rašo pareiškimus prašydami atleisti juos iš darbo savo 
noru? Ar visi nauji vadovai, pakeitę senuosius, pateisino lūkesčius? 

las irgi ponas saviems baudžiau-
ninkams. Niekam ne paslaptis , kad 
pabuvus kokios nors įstaigos vadovu 
- staiga išdygsta prabangios pirtys , 
kaimo turizmo sodybos , faziendos 
... Ir visa tai sunešta žemiausio rango 
pavaldinių - baudžiauninkų , kurie 
dirba dykai dirba savo tiesioginiam 
ponui . Argi tie riteriai - vasalai būna 
skriaudžiami , ar ir jiems išeinant iš 
darbo , atskaičiuojama už sunešiotus 
kerzus ir pirštines , kaip atleidžia-
mam baudžiauninkui už du kartus , 
pavėlavus į darbą ? Aišku - ir ponas 
nori , kad kitiems , jam ištikimiems - 
buduliai neštų skruzdėlyną ...”

-ANYKŠTA
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Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

tautos balsas

Upeivis sugrįžo

Viešintų – Kupiškio plento san-
kryžos rodyklėje kažkodėl parašytas 
Varnelių kaimas, nors Varneliai dar 
tolėliau už Jurgiškio. Trikampyje 
tarp plento ir keliuko į kaimą - so-
dyba, kurioje, prisiminiau, gal prieš 
penketą metų šnekinau iškalbingą 
jo šeimininkę. Deja, durys užrakin-
tos, geriau įsižiūrėjęs suvokiau, kad 
tvarkingame name, tikėtina, niekas 
ir negyvena, matyt, vaikai atvažiuoja 
savaitgaliais ar vasaromis, o mano 
šnekinta moteris jau bus iškeliavusi 
į amžinybę…

Pažliugusiu keliuku važiuoju to-
liau. Toje pačioje kelio pusėje dar 
viena sodyba. Prižiūrėta, iščiustyta, 
tačiau irgi be jokių gyvybės ženklų. 
Kaip vėliau sužinojau, tai buvusios 
Jurgiškio pradžios mokyklos pas-
tatas, kurį nusipirkę rusų tautybės 
žmonės čia atvažiuoja tik vasaroti. 

Pradžios mokykla kaime veikė 
nuo 1930 – ųjų, prieškaryje joje mo-
kėsi daugiau šešiasdešimties vaikų, 
o 1969 metais ji uždaryta visiems 
laikams.

Keliauju toliau. O čia senos se-
nutėlės sodybos su moliniu tvartu 
erdviame kieme su benzopjūklu 

„Nebėr Jurgiškio...“ Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Šie žodžiai nejučiom išsprūdo į gimtąjį kaimą, pas tėvą ūkininkauti sugrįžusiam Rimantui Indilui. Vyras 
tuojau pat pasitaisė, kad jam nėra gražesnio ir mielesnio kaimo už Jurgiškį, dėl jo jis palieka ir Utenoje 
turimą namą ir didžiąją dalį laiko dabar praleidžia kartu su devinton dešimtin įkopusiu, tačiau dar gana 
tvirtai atrodančiu tėvu Baltramiejum. 

Tačiau be tėvo ir sūnaus šiame Viešintų seniūnijos, prie Kupiškio rajono ribos ir Viešintų – Kupiškio 
plento prisišliejusiame kaime gyvena tik dar keli nuolatiniai gyventojai. 

darbuojasi net trys vyrai. Pasisvei-
kinam. Du draugiški, prašo tre-
čiojo bent trumpam benzopjūklą 
išjungti, juk susišnekėti negalima. 
Šis benzopjūklą užtildo, tačiau 
pamatęs fotoaparatą užsiplieskia, 
vos ne keiktis pradeda, ir toliau 
rėžia storą alksnį. Bet per trumpą 
tylos akimirką spėju sužinoti, kad 
sodybos šeimininkas Alvydas Ra-
gauskas į gimtinę gyventi sugrįžo 
iš Kauno.  „Dirbau Nemuno laivi-
ninkystėje, kai ten darbo neliko, 
sugrįžau, - netęsia vyras. – Taip jau 
išėjo, gyvenu vienas”.

Nors ežeras netoliese, laivininkys-

tėje dirbęs A. Ragauskas sako, kad 
žuvauti nemėgstąs. Kas kita medžio 
darbai. Iš tiesių, kaip iš styga juo-
dalksnių, sako, grožybių padarysiąs. 
Kad jis tai moka, liudija originali, 
tarsi inkilas, pašto dėžutė. 

Dar viena sodyba toje pačioje 
kelio pusėje pasitinka užrakinto-
mis durimis, nes į ją irgi tik vasa-
roti atvažiuojama, tačiau šiek tiek 
atgal sugrįžus, kitoje kelio pusėje, 
ir šlapiu keliuku įvažiavus į kiemą, 
pasitinka žvalus vyras, kviečia į 
kambarį, nes ten dar ir tėvukas 
esąs.

Gimtinė mielesnė už miestą

„Dar tvarkomės, noriu įrengti vi-
sus patogumus, kaip mieste, - šypteli 
18 metų Utenoje gyvenęs ir kiekvie-
ną savaitgalį į kaimą lėkęs R. Indilas, 
- Visuomet jaučiau gimtojo kaimo 
trauką. Kai namą suremontuosiu, 
tuomet gal ir šeimą čia parsivešiu”.

Vyras turi kam palikti išpuoselėtą 
namą Utenoj: užaugino tris sūnus - 
Dainius jau mokosi Utenos kolegi-
joje, Marius – technikos mokykloje, 
o mažėlis Paulius - Alfonso Šapokos 
gimnazijoje. 

R. Indilo vaikystė prabėgo prie 
antro pagal dydį Anykščių rajone 

Jurgiškio ežero, dabar prie šio ežero 
šliejasi jo žemė, nors dėl darbų ūky-
je pažvejoti ir nelieka laiko. Dirba 
30 hektarų žemės, turi 15 ha miško, 
laiko 8 karves, prieauglį, sėja 6 ha 
grūdinių kultūrų. Kiek gali padeda 
devinton dešimtin įkopęs tėvas Bal-
tramiejus. Prieš du dešimtmečius į 
pensiją išėjusio, į šią Užų sodybą, 
iš kurios Pranciškus Uža už partiza-
nų rėmimą buvęs Sibiran ištremtas, 
„užkuriom” iš gretimo kaimo atė-
jusio B. Indilo rankos dar stiprios, 
užgrūdintos sunkiuose darbuose ko-
lūkyje. 

Vyrai rodo senas nuotraukas, ku-
riose gausybė žmonių, kraunančių 
kolūkio šiaudus, kasančių bulves. 
Pasak jo, tuomet kaime gyveno per 
70 žmonių, važinėję sunkvežimiais į 
ekskursijas prie jūros, į Rygą, Vilnių, 
vaidinę Viešintų klojimo teatre.

Jurgiškis kadaise, kaip teigiama 
„Anykščių krašto vietovių žinyne“, 
net miesteliu tapti pretendavo, dėl to 
su Viešintom lenktyniavo. XIV am-
žiuje prie ežero buvo pastatyta kar-
čema, prie jos kūrėsi kaimas. 1589 
metais Lietuvos didysis kunigaikštis 
ir Lenkijos karalius Zigmantas III 
Vaza leido steigti Jurgiškio mietelį, 
rengti turgus, prekiauti degtine, mi-
dumi. 

Tačiau tik už 5 kilometrų buvo 
Viešintų dvaras ir per kelis šimtme-
čius Jurgiškį nurungė. Dvaras buvo 
ir Jurgiškio kaime, 1796 – 1798 me-
tais jame gyveno kunigas ir poetas 
Antanas Strazdas. Turtinga istorija 
besididžiuojantis kaimas kelis metus 
priešinosi kurti kolūkį, kuris čia atsi-
rado tik 1950 – aisiais.

Taigi, dabar ne patys geriausi Jur-
giškio kaimo laikai, tačiau turėda-
mas ežero, deja, gerokai apžėlusio-
mis pakrantėmis, trauką, gyvasties 
nepraranda, jo pakrantes jau žen-
klina kelios vasarvietėmis virtusios 
sodybos. Kas žino, gal poilsio verslu 
susidomės ir į gimtinę sugrįžęs R. 
Indilas arba kuris nors jo sūnus. 

Tėvas ir sūnus Baltramiejus ir Rimantas Indilai prisimena savo ir kaimo jaunystę.

Iš Kauno į Jurgiškį sugrįžęs Alvydas Ragauskas iš šių alksnių 
pagamins gražių dalykų. 

Kaimo žemės šlapios, o ežero pakrantės užžėlusios nendrynais ir krūmais.                                                                         Autoriaus nuotr.   

Persiunčiu mero/savivaldybės 
atsakymą dėl Vėjališkio kelio su-
tvarkymo gyventojams, gautą prieš 
daugiau nei du metus... Tai tikrai ne 
pirmas pažadas kažkaip šią proble-
mą spręsti. Šiuo metu kelias neišva-
žiuojamas, automobiliai pasikabina 
provėžose, taip blogai dar nebuvo... 
Meras prižadėjo mūsų atstovams, 
kurie buvo pas jį nuėję, išasfaltuoti 
nuo Kvarco pusės,  bet padėtis blo-
gėja, grįžti namo ar išvažiuoti galima 
tik iš kitos pusės pro kartodromą...

Gal galite jūs padėti? Kartais 
viešumas kalnus nuverčia. Galvo-
jame kreiptis ir  į TV pagalbą...

Alina

Kelias neišvažiuojamas

Kur tie Vėjališkio kelio pinigai, kurie buvo numatyti jo remontui...
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TELE LOTO  Žaidimas nr. 1149 Žaidimo data: 2018-04-15 
Skaičiai: 74 47 67 13 15 72 28 33 73 70 02 34 62 01 61 29 39 68 49 57 37 65 

07 59 21 51 35 52 03 46 11 50 14 56 18 66 55 48 (keturi kampai, eilutė, įstrižai-
nės) 20 25 31 58 23 24 08 64 38 19 45 09 60 (visa lentelė)  

Papildomi prizai 049*557 100 Eur 003*839 100 Eur 046*093 100 Eur 008*145 
100 Eur 009*603 100 Eur 01**986 100 Eur 02**148 100 Eur 037*874 100 Eur 
011*768 100 Eur 006*214 100 Eur 038*911 100 Eur 030*933 100 Eur 01**209 
100 Eur 02**732 100 Eur 0175096 Automobilis “BMW 318i” 0131153 Automobilis 
“BMW 318i” 0134945 Automobilis “BMW 318i” 032*761 Pakvietimas į TV studi-
ją 000*008 Pakvietimas į TV studiją 048*751 Pakvietimas į TV studiją 053*091 
Pakvietimas į TV studiją

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra pigiau negu pirkti! 
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400 

Anykščių mieste - platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.

įvairūs

Naujai atidaromai parduotuvei Anykščiuose 
UAB „PANEVĖŽIO EOLTAS“ renka komandą.
Reikalingi: PARDAVĖJAI-KONSULTANTAI. Automobilių detalių 

pardavimas; klientų konsultavimas; darbas kasos aparatu; PVM sąs-
kaitų faktūrų rašymas; prekybos salės ir sandėlio priežiūra.

VAIRUOTOJAS. Prekių pristatymas klientams pagal sudarytą maršru-
tą mieste ir rajone; bendravimas su klientais; informacijos suteikimas.

Jūsų gyvenimo aprašymų (CV) lauksime 
el. paštu: personalas@eoltas.lt. iki gegužės 12 d. 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).                        

2018 m. balandžio 24 d., 11.30 val.,  bus atliekamas žemės skly-
po, esančio Anykščių r., Troškūnų sen., Naujasėdžio k. (kad. Nr. 
3482/0002:152), ribų ženklinimas (sav. Gytautas Šerys). Kviečiame 
gretimo sklypo, kad. Nr. 3482/0002:122, savininko J. Tvaskaus (mi-
ręs), paveldėtojus taip pat sklypo, kad. Nr. 3482/0002:138, savininkų 
A. Masienės (mirusi) paveldėtojus ir Pauliną Baltrūnienę (nežinoma 
gyvenamoji vieta), dalyvauti sklypo ribų ženklinime. UAB ,,Aukštaitijos 
matininkas“, Kniaudiškių g. 48-33, Panevėžys. Matininkas Rimantas 
Ribokas tel. 869801021. info@aukstaitijosmatininkas.lt

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

Akcija „Darom 2018“ 
Anykščių rajone

Kaip ir kiekvieną pava-
sarį, nevyriausybinė or-
ganizacija „Darom“ ba-
landžio 21 dieną kviečia į 
visuotinę aplinkos švarini-
mo akciją.

„Visoje Lietuvoje Anykš-
čiai garsėja ne tik savo 
gamtos grožiu, bet ir ben-
druomenių aktyvumu. Nuo-
širdžiai tikiuosi, kad šiais 
metais jau vienuoliktą kartą 
organizuojamoje akcijoje 
„Darom 2018“ dalyvaus 
dar daugiau anykštėnų. Juk 
tvarkinga aplinka džiugina 
ne tik mūsų miesto sve-
čius, bet ir mus pačius, tad 
raginu nelikti abejingais.“, 
– kviesdamas dalyvauti ak-
cijoje sakė Anykščių rajono 
savivaldybės meras Kęstu-
tis Tubis. 

Anykščių mieste akci-
jos koordinatoriais tapo 
praėjusių metų pabaigo-
je išrinki seniūnaičiai, 
kurie miesto gyventojus 
balandžio 21 d., 10 val. 
aplinkos švarinimo akci-
jai kviečia rinktis: Pušy-

no seniūnaitija – Pušyno 
ir J. Basanavičiaus gatvių 
kryžkelėje, Ramybės se-
niūnaitija – prie parduo-
tuvės „Žiburys“, Centro 
seniūnaitija – prie pamin-
klo Laisvei, Janydžių se-
niūnaitija – prie Anykščių 
miesto (J. Biliūno gatvėje) 
kapinių esančioje automo-
bilių stovėjimo aikštelėje, 
Ažupiečių seniūnaitija – 
prie Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro 
esančioje automobilių sto-
vėjimo aikštelėje. 

Šiais metais akcijos metu 
Anykščių mieste planuoja-
ma sutvarkyti 10 teritorijų, 
Anykščių seniūnijose – 
net 36. Daugiau informa-
cijos apie Anykščių rajone 
(seniūnijose) vykdomą ak-
ciją „Darom 2018“ rasite 
www.anyksciai.lt, skiltyje 
Naujienos.

Žolės deginimas – 
nusikaltimas gamtai

Pavasario metu prasidė-
jusius lauko darbus dažnai 
lydi sausos žolės, nendrių, 
nukritusių medžių lapų, 

Anykštėnai kviečiami pasirūpinti juos 
supančia aplinka 
Anykščių rajono savivaldybė kreipiasi į visus 

Anykščių miesto ir rajono gyventojus, įmonių, įs-
taigų vadovus ir balandžio – švaros mėnesį – prašo 
atsakingai ir saugiai tvarkyti gyvenamąją, įmonių, 
įstaigų, organizacijų aplinką, taip pat – dalyvauti 
aplinkos švarinimo akcijose. 

šiaudų deginimas. Iš lieps-
nojančios pievos ugnis ne-
retai persimeta į miškus, 
sodybas, ūkinius pastatus. 
Anykščių priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos specia-
listai primena, kad deginti 
kaimo vietovėje sugrėbtas 
į krūvas augalinės kilmės 
atliekas galima laužą nuo-
lat prižiūrint, ne arčiau 
kaip 30 metrų nuo statinių, 
ne arčiau kaip 100 metrų 
nuo miško ar durpingos 
pievos, o šašlykines, keps-
nines rūkyklas, lauko židi-
nius naudoti ne arčiau kaip 
6 metrai nuo statinių. 

Žemės savininkai, nau-
dotojai ir valdytojai, pa-
stebėję savo žemėje žolės, 
ražienų ar nesurinktų (ne-
sugrėbtų) šiaudų gaisrą, 
nedelsdami privalo apie 
tai informuoti Bendrąjį 
pagalbos centrą telefonu 
112 ir (arba) Valstybinę 
priešgaisrinę gelbėjimo 
tarnybą, o, jei dėl gaisro 
kyla pavojus artimiausiam 
miškui, – ir atitinkamos 
miškų urėdijos padalinį 
(girininkiją).

Asmenys, kurių žemėje 
nesilaikoma šių reikalavi-
mų, taip pat kiti asmenys, 
nesilaikantys šių reikala-
vimų, baudžiami Lietuvos 
Respublikos administraci-
nių nusižengimų kodekso 
nustatyta tvarka ir įstaty-

mų nustatyta tvarka priva-
lo atlyginti aplinkai pada-
rytą žalą.

Nesilaikančių 
reikalavimų 
– laukia baudos 

Aplinkos apsaugos parei-
gūnai primena, kad sausos 
žolės, nendrių, nukritusių 
medžių lapų, šiaudų, lauki-
ninkystės ir daržininkystės 
atliekų deginimas pažei-
džiant aplinkos apsaugos 
reikalavimus užtraukia 
baudą asmenims nuo 30 
iki 200 Eur ir juridinių as-
menų vadovams ar kitiems 
atsakingiems asmenims – 
nuo 60 iki 300 Eur. 

Priešgaisrinės apsaugos 
priemonių nesiėmimas 
pastebėjus savo žemė-
je ražienų ar nesugrėbtų 
(nesurinktų) šiaudų gaisrą 
užtraukia baudą žemės sa-
vininkams, naudotojams 
ir valdytojams nuo 30 iki 
170 Eur.

Ražienų, nenupjautų ir 
nesugrėbtų (nesurinktų) 
žolių, nendrių, javų ir kitų 
žemės ūkio kultūrų de-
ginimas užtraukia baudą 
asmenims nuo 50 iki 300 
Eur ir juridinių asmenų 
vadovams ar kitiems atsa-
kingiems asmenims – nuo 
120 iki 350 Eur. 

Užsak. Nr.353

Kuo mėsa 
gražiau atrodo, 
tuo ji prastesnė

Daugiau nei 20 metų mėsos 
nevalganti anykštėnė bioner-
getikė, transpersonalinės psi-
chologijos psichologė Sveta 
Smertjeva teigia, kad mėsos at-
sisakiusi tikrai ne dėl to, kad jai 
gaila žudomų gyvūnų. „Aišku, 
tai galima įvardinti kaip vieną 
iš aspektų, bet man mėsa tie-
siog neskani, jos pavalgiusi aš 
jaučiu energijos badą“.

„Keičiasi laikmetis, žmonių gy-
venimo būdas, o kartu pasikeičia ir 
žmonių virškinimo sistema. Jeigu 
anksčiau mėsa buvo būtina, kad 
žmonių bendruomenė išgyventų, 
dabar to nebereikia...

Ekologiškai užauginto gyvu-
lio mėsa gal ir nėra labai blogas 
pasirinkimas, tačiau fermose jie 
auginami ir su antibiotikais, ir su 
hormonų prifarširuotais pašarais. 
Nuėjusi į parduotuvę aš matau la-
bai gražiai atrodančią mėsą, tačiau 
kokybė – prasta. 

Aš patarčiau valgyti sezonišką 
maistą. Kai mūsų šeima buvo iš-
tremta į Sibirą, vasarą niekas ne-
valgė mėsos – buvo miško gėrybės, 
daržovės, šiek tiek pieno produktų, 
o jau žiemą atsirasdavo ir šiek tiek 
mėsos.

Jau jaunystėje nebuvau labai 
mėsėdė, tačiau po organizmo va-
lymo natūraliai nebenorėjau mėsos 
produktų. Tai nebuvo skausmin-
gas perėjimas nuo visavalgystės 
iki vegetarizmo. Kartais suvalgau 
žuvies ar kiaušinių, tačiau retai. Ir 
viena pagrindinių priežasčių – man 
neestetiškai atrodo tos prekybos 
centruose išdėliotos žuvys.

Aišku, atsiras sakančių, kad ne 
tik mėsa, bet ir daržovės yra ap-
dorotos, bet jose kenksmingų me-
džiagų, manau yra kiek mažiau. 
O geriausiai užsiauginti vaisius ir 
daržoves patiems. 

Aš esu linkusi į mažakraujystę 
(nors jau dešimt metų nesidariau 
kraujo tyrimų), bet nevalgydama 
mėsos jaučiuosi kur kas geriau. 
Aš vakare suvalgau salotų ir turiu 
energijos dar ką nors daryti, o mano 
vyras suvalgo kepsnį, ir prigula ant 
sofutės, nes niekam nebėra jėgų.

Daug geležies yra grikiuose, po-
midoruose, borokėliuose, morkose.  
Pasakysiu labai naudingą receptą, 
kuris per naktį organizmą iššluos 
lyg su šluota. Vakare, prieš einant 
miegoti, vertėtų išgerti stiklinę ke-
fyro su jame įmaišytomis šiek tiek 
pagrūstomis linų sėmenimis. 

-ANYKŠTA
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įvairūs

perka

gimė
Benjaminas ČePUKAS, gimęs 04 06

Motiejus ŠLiŽYS, gimęs 04 05

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.

Brangiai superkame 
juodojo ir spalvoto 

metalo laužą. 
Sveriame elektroninėmis 

svarstyklėmis. Klientui pagei-
daujant, galime išsivežti. 

Technikos g. 6 e ir Račiupėnų 
k., Kupiškio r. 

Tel. (8-682) 69308.

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.

SODO IR DEKORATYVINIAI
AUGALAI

irmanto Maigio ūkis
PARDUODA

vaismedžius, vaiskrūmius, 
dekoratyvinius augalus.

Tel. (8-603) 62557
1 km nuo Anykščių miesto (ša-
lia kelio Anykščiai - Troškūnai).

Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai.  
Tel. (8-694) 40735.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai įvairų mišką su žeme arba 
biržes išsikirsti. 

Tel. (8-687) 23618.

Brangiai - Lietuvoje miškus: bran-
džius, jaunuolynus. Žemę apaugusią 
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

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

Tel. (8-628) 07656.

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. išrašo reikiamus 
dokumentus. 

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

Gyvuliai

egidijus ir Sandra - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PVM. Greitai pasiima. 

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

Bendra Lietuvos – olandijos  
UAB „BARTYNCo“ -  veršelius 
auginti. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502. 

Nuolat brangiai - karves, bu-
lius, 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) 21 828, 
(8-675) 95128. 

Senus, traumuotus arklius ir 
kitus galvijus. išsiveža patys.

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

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus vi-
soje Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Nekilnojamasis turtas

Žemės ūkio paskirties žemę (5 
ha) Traupio sen. Kamisaravos kai-
me (Levaniškis).

Tel. (8-616) 91431.

Žemės ūkio technika

MTZ-50 su padargais. Kaina su-
tartinė. 

Tel. (8-641) 57036.

Traktorius: T-25 (kaina 950 eur), 
DT-20 (kaina 900 eur), MTZ-50 
(kaina 1 250 eur). 

Tel. (8-641) 57036.

Lėkštinius skutikus, frezus, kulti-
vatorius, plūgus, vagotuvus, rotaci-
nes šienapjoves, bulvių kasamas, 
sodinamas, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas.
Tel. (8-688) 16462.

Kita

Herefordų mėsinę mišrūnę ver-
šingą teyčią.

Tel. (8-610) 65170.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

kukurūzus, mišinį, įvairius pašari-
nius miltus, sėlenas. Atveža.

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

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

Tel. (8-604) 90430.

Amonio salietrą, azofoską, sul-
fatą, kitas trąšas ir žalinimo aliejinį 
ridiką sėkloms. 

Tel. (8-605) 49513.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Supjauna ir suskaldo malkas (ran-
komis ir skaldykle).

Tel. (8-626) 54918.

Tinkuoja, mūrija, betonuoja, klijuo-
ja plyteles, deda laminatą, montuoja 
gipso plokštes ir atlieka kitus apdai-
los darbus.

Tel. (8-601) 83988.

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

Tel. (8-687) 73069.

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.

Kasa, valo, gilina bei restauruoja 
vandens šulinius. Taip pat gali įrengti 
vietinę kanalizaciją.

Tel. (8-636) 12141.
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MOZAIKA sprintas

Apklausa: gyventojai sutiktų 
daugiau dirbti, bet nori uždirbti

Dauguma - 81 proc. gyventojų - 
pritaria teiginiui, kad yra pasirengę 
daug dirbti, tačiau nori gauti nor-
malų, pakankamą uždarbį. 

Anot „Lemiamo šuolio“ ini-
ciatoriaus ekonomisto Pauliaus 
Kunčino, darbštumas yra pasaulio 
rinkoje itin vertinama savybė, į 
kurią atsižvelgia ir investuotojai, 
spręsdami, kurioje šalyje plėtoti 
savo verslą. 

26 proc. respondentų mano, kad 
Lietuvoje už gerą ir sunkų darbą 
turi galimybę gauti normalų atlygį, 
o tokiam teiginiui nepritariančių 
daugiau negu pusė - 55 proc. 

44 proc. Lietuvos gyventojų 
mano, kad emigrantus labiausiai 
paskatintų grįžti į Lietuvą pasiū-
lyta norima darbo vieta, už kurią 
mokamas panašų pragyvenimo 
lygį užtikrinantis atlyginimas kaip 
užsienyje. Daugiau negu pusė Lie-
tuvos gyventojų (52 proc.) pritartų 
ir „Sodros“ lubų įvedimui, jei tai 
paskatintų darbo užmokesčio au-
gimą. 27 proc. nepritartų, 21 proc. 
nežino. 

Lietuvos gyventojai labiau linkę 
pritarti tokiems mokesčių pakeiti-
mams, kurie mažintų mokesčius 
nuo darbo užmokesčio. Daugiau-
siai (39 proc.) pasirinktų modelį, 
kai mažėtų mokesčiai nuo darbo 
užmokesčio, bet būtų panaikin-

 SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ DĖMESIUI!
Balandžio 19 d. iš Anykščių rajono savivaldybės gyventojų bus nemokamai renkamos 

šios susikaupusios ir aplinkai pavojingos atliekos: automobilių akumuliatoriai, 
automobilių amortizatoriai, automobilių kuro, tepalo ir oro filtrai, panaudota 
alyva, baterijos (galvaniniai elementai), padangos (vienas gyventojas (transporto 
priemonės valdytojas) galės atiduoti ne daugiau kaip 2 naudotas padangas).

Balandžio 19 d. (ketvirtadienis)
Seniūnija Stovėjimo vieta Laikas
Skiemonių Prie seniūnijos 9.00–9.20
Kurklių Prie seniūnijos 9.40–10.00
Kavarsko Prie seniūnijos 10.20–10.40
Traupio Prie seniūnijos 11.00–11.20
Troškūnų Prie seniūnijos 11.40–12.00
Viešintų Prie seniūnijos 12.40–13.00
Andrioniškio Prie seniūnijos 13.15–14.30
Anykščių Prie seniūnijos 14.50–15.10
Debeikių Prie seniūnijos 15.40–15.55
Svėdasų Prie seniūnijos 16.20–16.40

Dauguma automobilių atliekų įrašytos į pavojingųjų atliekų sąrašą: hidrauliniai 
(tepaliniai) amortizatoriai, akumuliatoriai, degalų ir tepalo filtrai, panaudota alyva. 
Tokios atliekos, taip pat nors ir pavojingomis atliekomis nelaikomos automobilinės 
atliekos (pavyzdžiui padangos), numestos bet kur, nerūšiuojamos ar netinkamai 
tvarkomos, gali kelti didelį pavojų tiek aplinkai, tiek pačių žmonių sveikatai. Jas 
privaloma perduoti atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti tokias atliekas. Daugiau 
informacijos apie tinkamą atliekų tvarkymą – www.agia.lt 

Įmonės apie turimas alyvų ir apmokestinamųjų gaminių atliekas gali pranešti mob. 
8 687 95 159 arba el. paštu info@agia.lt.

           Atliekų surinkimą organizuoja: 

Atliekų surinkimą vykdo: 

horoskopas
AVINAS. Netikėtai gali atsirasti 

galimybė pasipelnyti. Turbūt nu-
sipirksite reikalingą baldą, įrankį, 
detalę ar pan. Tačiau įmanomos ir 
tam tikros spekuliacijos, ne itin 
moralus elgesys. Galite susidurti 
su gudriais manipuliatoriais.

JAUTIS. Kuo puikiausiai seksis 
bendrauti, jei būsite pakankamai 
atviri kitų jausmams, troškimams, 
mokėsite klausytis ir norėsite su-
prasti. Tačiau santykius lengva 
sugadinti, jeigu neįvykdėte duotų 
pažadų, sukėlėte įtarimų neištiki-
mybe ar pan.

DVYNIAI. Darbinga savaitė 
menininkams, medikams ir tiems, 
kurie užsiima labdara, socialine 
rūpyba. Kitų sričių atstovams stigs 
energijos, susikaupimo. Gali susti-
prėti okultiniai interesai, norėsis 
praskleisti paslapčių skraistę.

VĖŽYS. Jūsų įtaka aplinki-
niams bus akivaizdi, o kai kurie 
susitikimai atrodys daug žadan-
tys. Lengvas flirtas gali virsti tvir-
tu meilės ryšiu. Tačiau pakliūsite 
į dviprasmiškas situacijas, jeigu 
pasiduosite abejotinoms pagun-
doms, įsivelsite į aferas. 

LIŪTAS. Jausite įtampą, kartu 
- ir ambicijų antplūdį. Galbūt teks 
bendrauti su įtakingais asmeni-
mis, specialistais. Jūsų pasiūlymai 
turėtų juos sudominti. Dėl to gali 
prasiplėsti jūsų profesinės pers-
pektyvos. 

MERGELĖ. Jums gali pavyk-
ti praplėsti savo įtaką, išvykti į 
komandiruotę, kelionę arba pasi-
reikšti svarbiame renginyje. Gali 
užsimegzti aistringas meilės ryšys. 
Venkite nesubtilių pasisakymų. 

SVARSTYKLĖS. Jums rūpės 
sutvarkyti su investicijomis, drau-
dimu, indėliais, testamentais susiju-
sius reikalus. Kai kurie pasiūlymai 
bus panašūs į rizikingas viliones. 
Neskubėkite patikėti abejotina in-
formacija, jos nepatikrinę. 

SKORPIONAS. Galite gauti 
pageidaujamą informaciją, už-
megzti dalykinį ar meilės, drau-
gystės ryšį. Kai ko verta pasimo-
kyti iš konkurentų. Vis dėlto bus 
lengva susikompromituoti. Būki-
te atidūs.

ŠAULYS. Galimas perspekty-
vus dalykinis ar kūrybinis pasiū-
lymas. Galite užmegzti bendra-
darbiavimą, sudaryti kontraktą. 
Vis dėlto neskubėkite su konkre-
čiais sprendimais. Kažko neap-
tarimas, akla rizika gali sukelti 
rūpesčių.

OŽIARAGIS. Gilėjantys mei-
lės jausmai gali sujudinti įprastą 
gyvenimo pamatą, tvarką arba 
kažkaip šokiruoti artimuosius. 
Jeigu ne meilė, tai pasiekimai 
kitoje srityje suteiks ypatingą po-
stūmį ir lems permainas. 

VANDENIS. Teks atlikti ir 
profesines, ir namų pareigas. Tai 
bus nelengva, nes jūsų energija 
priklausys nuo nuotaikos svyra-
vimų. Nepatartina persistengti. 
Nesigraužkite dėl netobulos tvar-
kos namuose. Venkite svaigalų ir 
apsvaigusiųjų draugijos.

ŽUVYS. Darykite tai, ką ge-
riausiai mokate ir mėgstate. Jeigu 
norite diskutuoti, diskutuokite 
- galbūt tai padės išsklaidyti kai 
kurias abejones. Labiau išryškės 
jūsų stipriosios savybės. Pasitikė-
jimo teiks meilė, draugystė.

-ELTA

tos esamos lengvatos atskiroms 
grupėms. 29 proc. pasisakytų už 
mažiau mokesčių nuo darbo užmo-
kesčio ir įvestą visuotinį turto mo-
kestį, 26 proc. sakė, kad mokesčiai 
turi likti tokie, kokie yra dabar, ir 
nieko nereikia keisti. 

Visuomenės nuomonės tyrimą 
„Spinter tyrimai“ atliko 2018 metų 
vasario 19-27 dienomis, apklausė 
1006 respondentus visoje Lietuvos 
teritorijoje nuo 18 iki 75 metų am-
žiaus. 

Vyriausybė: mokytojo 
atlyginimas didės iki 1000
eurų, keisis mokinių vertinimas

Mokytojo atlyginimas didės iki 
1000 eurų, dėstytojų - 16 proc., 
keisis mokinių vertinimas, žada 
Vyriausybė, pristačiusi Lietuvos 
struktūrines reformas. 

2019 metais investicijos į švieti-
mą sieks 169 mln. eurų.

Mokinių pasiekimų vertinimas 
bus pakeistas į visapusišką asme-
nybės vertinimą.Numatoma keisti 
ugdymo turinį, atnaujinti mokymo 
priemones, užtikrinti ugdymo ko-
kybę, mažinti patyčias. Keisis ir 
pedagogų rengimas bei galimybės 
profesiškai augti, atlyginimas di-
dės iki 1000 eurų.

2019 metais 26 tūkst. daugiau 
mokinių galės lankyti būrelius, 
numatoma atidaryti bent 10 naujų 
technologijų, inžinerijos, mate-
matikos ir kūrybiškumo ugdymo 
centrų.

Numatoma keisti besimokančių-
jų proporcijas, įgyvendinti dėstyto-
jų rengimo ir skatinimo pokyčius, 
atlyginimus padidinti 16 proc. 

Siūloma pertvarka apima visus 
lygius - nuo ikimokyklinio ugdy-
mo iki mokslo centrų. 

-ELTA

Maskvoje vykusį grožio konkursą “Mis Rusija” laimėjo Julija 
Poliačichina iš Čiuvašijos Respublikos.

Plaukimas. Balandžio 6-7 die-
nomis Anykščių KKSC auklėtiniai 
dalyvavo Lietuvos jaunimo-jau-
nių žiemos plaukimo pirmenybėse 
Alytuje. Varžybose sėkmingiau-
siai pasirodė Julius Bačkulis, kuris 
plaukdamas 50 m laisvu stiliumi 
iškovojo II vietą, o 100 m peteliške 
užėmė III vietą (treneris R. Pivoriū-
nas). Kitas šio trenerio auklėtinis 
Mykolas Nadvaravičius plaukė net 
keturiuose finaluose, bet prizinių 
vietų neiškovojo. Gana sėkmingai 
startavo ir anykštietės merginos: M. 
Limbaitė (treneris R. Pivoriūnas) ir 
A. Zlatkutė (treneris E. Apčiniko-
vas) taip pat dalyvavo finaliniuose 
plaukimuose.

Konkūras. Balandžio 6-8 die-
nomis Joniškio rajone Ziniūnuose 
vyko Lietuvos konkūrų žiemos 
čempionatas, kuriame savo jėgas 
išbandė anykštėnai Adrija Bra-
knytė, Augustė Baužaitė, Aus-
tėja Žilinskaitė ir Linas Uogela. 
A.Žilinskaitė kvalifikacinėse var-
žybose jaunių grupėje užėmė tre-
čiąją vietą. L.Uogela kvalifikaci-
nėse varžybose suaugusių (jauno 
žirgo) grupėje užėmė 4 vietą. Fi-
naluose A.Baužaitė (vaikų grupė) 
buvo ketvirta, L.Uogela suaugu-
sių  grupėje – penktas. A.Braknytė 
(vaikų grupėje) ir A.Žilinskaitė 
(jaunių grupėje) užėmė 9 vietas.

Krepšinis. Balandžio 7 dieną jau-
nieji (gim. 2009-2010 m.) Anykščių 
krepšininkai dalyvavo Panevėžyje 
vykusiame Velykiniame krepšinio 
turnyre, kuriame iškovojo sidabro 
medalius. Anykštėnai įveikė Rokiš-
kio krepšininkus (52:22), Panevėžio 
2- ąją komandą (50:30), tačiau nu-
sileido turnyro nugalėtoja tapusiai 
Panevėžio 1- ajai komandai. 


