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Primename, kad per mūsų laikraštį 
galite pasveikinti savo artimuosius 

vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. 

Sveikinimai

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Rajono ūkininkams prognozuojami 
nelengvi metai Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Lietuvos ūkininkų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkas Žilvinas Augustinavičius prognozuoja, kad žemdirbių ir vėl laukia ne-
lengvi metai. Koją kiša ne tik prasti orai, bet ir šalies valdantieji. Nors už Lietuvos „vairo“ šiuo metu yra „valstiečiai“ ir, rodos, tuo 
ūkininkai turėtų tik džiaugtis, deja, realybė visai kitokia.

Apie Anykščių rajono ūkininkų kasdienybę portalo anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas kalbino Ž.Augustinavičių.

Lietuvos ūkininkų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkas Žilvinas Augustinavičius sako, kad ūki-
ninkų turgelio atidarymas Anykščiuose būtų sveikintinas dalykas.

Renginys. Balandžio 27 dieną 
(penktadienį), 16.00 val., Anykščių 
rajono gyventojai ir svečiai kviečia-
mi dalyvauti šventiniame Anykščių 
kultūros centro įvertinimo renginy-
je. Renginys nemokamas. 

Koncertas. Balandžio 29 d. 
(sekmadienį), 12 val., Koplyčioje 
– Pasaulio anykštėnų kūrybos cen-
tre koncertas „Melodija Lietuvai“. 
Dalyvauja Vilniaus „Ąžuoliuko“ 
muzikos mokyklos tarptautinių bei 
respublikinių konkursų laureatai 
ir diplomantai. Renginys nemoka-
mas. 

Netektys. Pirmadienį mero pava-
duotojas Sigutis Obelevičius vyko 
į Anykščių rajono Tarybos nario 
Sauliaus Rasalo mamos laidotuves, 
o meras KęstutisTubis – į Kavarsko 
klebono Nerijaus Vyšniausko gimi-
naičio laidotuves.

Gaisras. Penktadienį Debeikių 
seniūnijos Puodžių kaime sudegė 
ūkinis pastatas.  Atvykus į gaisravietę 
ugniagesiams, atvira liepsna degė 
medinis ūkinis pastatas. Šiferio 
lakštais dengtas stogas jau buvo 
sukritęs.

Žygis. Praėjusį penktadienį mu-
ziejininkas Raimondas Guobis su 
Debeikių pagrindinės mokyklos mo-
kiniais, mokytojais, tėveliais keliavo 
Viduramžių vieškeliu – Vytauto Di-
džiojo keliu iš Debeikių į Vyžuonas.

Tautodailė. Vakar į Panevėžyje 
vyksiančią zoninę tautodailės 
parodą 21 Anykščių krašto autoriaus 
42 darbai. 

Rinkimai. Lietuvos pensininkų 
sąjungos „Bočiai“ Anykščių ben-
drijos vadovė Irena Grežeckienė 
nusprendė trauktis iš pareigų. Ba-
landžio 19 d. susirinkime nauja  
bendrijos vadove išrinkta Jorūnė 
Ragaišienė.

Seminaras. Ketvirtadienį ir 
penktadienį savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotojas 
Ramūnas Blazarėnas dalyvaus se-
minare „Verslo plėtra ir investicijų 
pritraukimas į Lietuvos regionus“ 
Plungės rajone.

- Kaip pavyksta į Lietuvos 
ūkininkų sąjungos gretas burti 
rajono ūkininkus?

- Burti ūkininkus sekasi gan 
sunkiai, mūsų krašte jie nėra labai 
aktyvūs. Mums sunku orientuotis 
į centrinės Lietuvos rajonus, to-
kius, kaip Jonava, Kėdainiai, kur  
ūkininkų sąjunga vienija po 200 
narių. Mes rajone turime per 80 
narių ir tikimės, kad jų skaičių per 
keletą metų padidinsime ir 100 
perkopsime.

- Teko dalyvauti Lietuvos ūki-
ninkų sąjungos suvažiavime, 
kuris vyko Anykščiuose. Pir-
mas įspūdis, kad šalies valdan-
tiesiems ūkininkai žeria labai 
daug kritikos. Šalį valdo lyg ir 
jums giminingi „valstiečiai“. Ar 
nesate patenkinti jų priimamais 
sprendimais?

UAB „Transporto centro“ direk-
torius Igoris Fedoriv rajono Tarybą 
informavo, kad projekte dalyvauti 
atsisako „įvertinus finansavimo 
aprašo keliamus reikalavimus bei 
atsižvelgus į dabartinius keleivių 
srautus Anykščių rajono maršru-
tais.“

UAB „Transporto centras“ di-
rektorius I.Fedoriv „Anykštai“ 
sakė, kad pagrindinė priežastis 
atsisakyti dalyvauti jungtiniame 
projekte su Anykščių rajono savi-
valdybe buvo dėl vieno projekte 
apibrėžto punkto.

„Ten yra toks vienas punk-
tas, kad tos transporto priemonės 

mums perduodamos kaip išanksti-
nė kompensacija už patirtus nuos-
tolius vežant keleivius vietiniais 
maršrutais. O tai reiškia, kad aš 
negaučiau tiek kompensacijų, kiek 
kainuoja tos transporto priemonės. 
Gaunasi taip, kad man tiesiog tektų 
tas transporto priemones nusipirk-
ti“, - sakė I.Fedoriv.

Dar vienas minusas, pasak 
I.Fedoriv, yra ir tas, kad planuota 
pirkti dujomis varomus autobusus.

„Pagal projekto sąlygas, aš tu-
rėčiau tuos autobusus naudoti tik 
vietiniams maršrutams, į užsaky-
mus vykti negalėčiau. Tie autobu-
sai yra netinkami Anykščiams, nes 

Draugiškų aplinkai autobusų nebepirks
Keleivius Anykščių vietiniais autobusais vežanti UAB „Trans-

porto centras“ atsisakė kaip partneris dalyvauti Anykščių rajono 
savivaldybės projekte, kuriuo norėta atnaujinti rajono viešojo 
transporto priemonių parką. 

Projekto metu buvo planuojama atnaujinti Anykščių rajono 
savivaldybės viešojo transporto priemonių parką, įsigyjant dvi 
draugiškas aplinkai viešojo transporto priemones.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

didelio keleivių srauto nėra“, - aiš-
kino I.Fedoriv.

Naujas „Mercedes“ autobusas 
kainuoja apie 55 tūkst. eurų, o du-
jomis varomas autobusas – apie 

115 tūkst. eurų.
„Dviguba kaina gaunasi, o už ją 

vežioti orą nėra prasmės“, - sakė 
UAB „Transporto centras“ direk-
torius I.Fedoriv.

UAB „Transporto centras“ keleivius labiau apsimoka vežti įpras-
tais, benzinu varomais, o ne aplinkai draugiškais autobusais.

Mėlynės ant 
mažamečio  
kūno 
sukėlė įtarimų

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas: „Pas mus dėmesys 
nukreiptas į Anykščių mies-
tą”.

Kaimų keliai 
liudija, kad 
rinkėjų liko 
mažai

Nuo melioracijos 
išsigelbėjo 
pakišdamas 
revoliucionierių
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Temidės svarstyklės Vyras sulaikytas ir patalpintas į 
areštinę. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Plėšikai. Balandžio 21 die-
ną apie 19 val. vyro (g.1940 m.) 
namo Anykščiuose, Gėlių gatvė-
je, kieme iš matymo pažįstamas 
vyras kartu su nepažįstamu as-
meniu sudavė lazda du kartus į 
galvos sritį ir pagrobė piniginę, 

kurioje buvo 50 eurų, asmens 
dokumentai, o taip pat pavo-
gė  ir benzininį pjūklą. Padaryta 
190 eurų turtinė žala. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Įtariamieji 
nusikalstamos veikos padarymu, 
tai yra vyrai, (g. 1998 m.),  gyve-
nantis  Sedeikių kaime ir (g. 1999 
m.),  gyvenantis Anykščiuose, 
Liudiškių gatvėje, sulaikyti ir už-
daryti į areštinę.

Muštynės. Balandžio 21 die-
ną apie 21.25 val. Anykščiuose, 
Statybininkų gatvėje, vyras (g. 
1984 m.) (nustatytas 1,98 prom. 
girtumas) koja spyrė į krūtinę 
savo sugyventinei (g. 1988 m.) 
(nustatytas 1,64 prom. girtumas) 
taip sukeldamas jai fizinį skaus-
mą. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Vyras sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.

Vairuotojas. Balandžio 20 
dieną  apie 20.35 val. Anykš-
čių seniūnijos Burbiškio kaime, 
Rubikių gatvėje, vyras (g. 1989 
m.) vairavo automobilį NISSAN 
100NX, būdamas neblaivus (nu-
statytas 1,78 prom. girtumas) 
bei neturėdamas teisės vairuoti 
šios rūšies transporto priemonės. 

Tradiciškai skaitomiausiu tekstu 
buvo redaktorės Gražinos Šmigels-
kienės skiltis, šį kartą surinkusi be-
veik ketvirtadalį balsų - 24,6 proc. 
Trumpas žinias, pliusus ir minusus 
pirmiausia atsivertė 15,9 proc. skai-
tytojų.

Žurnalistės Daivos Goštautai-
tės publikacija „Anykščiams buvo 
gėda neturėti literatūrinės premijos“ 

pelnė 11,6 proc. balsų, o Vidmanto 
Šmigelsko pasakojimas apie profe-
soriaus Audriaus Bitino darbą Azer-
baidžane („Lietuvį darbui Azerbai-
džane pasamdė prancūzai“) gavo 
10,1 proc. balsų. 

Analitinę publikaciją apie Utenos 
regiono demografinę situaciją – „Kol 
pensininkai neemigruos, Utenos re-
gionas išliks“ pirmiausiai skaitė 7,2 

Redaktorės skiltis - neįveikiama
Po to, kai skaitytojus pasiekė naujas žurnalo „Aukštaitiškas 

formatas“ numeris, portale anyksta.lt klausėme, kurie žurnalo 
tekstai buvo skaitomi pirmiausiai.

proc. apklausos dalyvių. Psichotera-
peuto Olego Lapino tekstą bei žur-
nalisto Ryčio Kulboko „13 klausimų 
Jonui Šimėnui“ pirmiausia perskaitė 
po 5,8 proc. atsakiusiųjų. 

Žurnalas „Aukštaitiškas forma-
tas“ - vienintelis Lietuvoje regioni-
nis žurnalas. Jis prenumeruojamas 
visoje Lietuvoje, parduodamas viso-
se Utenos regiono prekybos vietose 
bei Vilniuje, Panevėžyje, Kupiškyje 
ir Ukmergėje.

Žurnalas leidžiamas nuo 2007 
metų. Šis numeris – jau 75-asis. 

Pastaruosius keletą metų nuosto-
lingai gėles pardavinėjusi Anykščių 
gėlininkų draugija ne kartą kreipėsi 
į rajono Tarybą prašydama atleisti 
nuo nekilnojamojo turto mokesčio, 
tačiau į gėlininkų prašymą nebuvo 
atsižvelgta.

Prieš metus Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis kalbėjo, kad 
gėlininkų draugija turi galimybę jai 
priklausančias patalpas išnuomoti 
ir užsidirbti.

Apie tai, kad ruošiasi uždaryti 
gėlių parduotuvę, Anykščių gė-
lininkų draugijos nariai prakalbo 
prieš dvejus metus. 

Šios parduotuvės pardavėja 
tuomet kalbėjo, kad Anykščiuose 
veikia bemaž 13 gėlių pardavimo 
vietų, o tiek Anykščiams esą yra 
per daug.

Šiuo metu pastate, kuriame glau-
dėsi Anykščių gėlininkų draugija, 
vyksta atnaujinimo darbai.

Uždaryta seniausia Anykščių 
miesto gėlių parduotuvė

Šį pavasarį likviduota Anykščių gėlininkų draugija. Nuo 1983 
metų  gėlininko Jono Juodelio inicatyva atidaryta draugijos gėlių 
parduotuvė veikė Anykščiuose, J.Biliūno gatvėje 10-uoju nume-
riu pažymėtame pastate.

Anykščių gėlininkų draugijos gėlių parduotuvė šiame pastate 
veikė 35 metus.                                                      Autoriaus nuotr.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Savivaldybės Vaiko teisių ap-
saugos skyriaus vyriausioji speci-
alistė Asta Palaimienė „Anykštai“ 
pasakojo, kad į policiją dėl gali-
mai sumušto mažamečio skyriaus 
specialistai kreipėsi po to, kai apie 
tai gavo informacijos iš socialinės 

darbuotojos.
„Iš  socialinės darbuotojos gau-

tas aktas mums sukėlė šiokio tokio 
nerimo. Buvome informuoti, kad 
motina netinkamai prižiūri vaikus. 
Į vaikų darželį atvestas vaikas ne 
kartą buvo pastebėtas su mėly-

Mėlynės ant mažamečio  kūno 
sukėlė įtarimų

Balandžio 18 dieną iš Anykščių rajono savivaldybės Vaiko teisių 
apsaugos skyriaus Anykščių rajono policijos komisariatas gavo 
pranešimą, kad Svėdasų seniūnijoje galimai smurtauta prieš 2014 
metais gimusį vaiką 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

nėmis ant kojos, paakyje. Motina 
aiškino, kad jos atsirado vaikui 
užsigavus žaidžiant“, - pasakojo 
A.Palaimienė.

Nors įrodymų, kad vaikas galė-
jo būti sumuštas nėra, atsižvelgta į 
šeimynines aplinkybes.

„Šeima mums žinoma, jai teikia-
mos socialinės paslaugos. Vaikų 
mama, kuomet gimdė, dar buvo 
nepilnametė. Vaikų tėvas yra ne-
dirbantis, dažnai pastebimas ne-

blaivus. Šeimos gyvenamojoje 
vietoje nuolat kyla triukšmas, lan-
kosi įvairūs asmenys“, - kalbėjo 
A.Palaimienė.

Anykščių rajono policijos ko-
misariatas dėl galimo smurto prieš 
mažametį pradėjo ikiteisminį tyri-
mą.

„Net jei ir nebus įrodyta, kad 
prieš vaiką smurtauta, bus preven-
ciškai užbėgta įvykiams už akių“, 
- sakė A.Palaimienė.

Apie tai, kad Anykščių techno-
logijos mokyklos patalpas norima 
išnaudoti sportininkų reikmėms, 
Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis pirmą kartą viešai prabilo 
praėjusių metų pabaigoje  Anykš-
čių menų inkubatoriuje – menų 
studijoje vykusiame rajono sporti-
ninkų pagerbimo renginyje. 

Tuomet K.Tubis sakė, kad į lais-
vas Anykščių technologijos mo-
kyklos patalpas bus perkeliamas 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centras.

Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Ramū-
nas Blazarėnas ,,Anykštai” sakė, 
kad  salę sunkiaatlečiams norima 
įrengti Anykščių technologijos  
mokyklos dalyje ties aktų sale, 
nerenovuotame mokyklos kam-
pe.

Bendrabutį, kurio rūsyje tre-
niravosi ir  treniruojasi sunkia-
atlečiai, Anykščių technologijos 
mokykla  perduoda Turto bankui, 
todėl sportininkai nebeturės kur 
treniruotis. 

Profesinėje mokykoje įsikurs 
sportininkai

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė viešąjį pirkimą sunkio-
sios atletikos salei įrengti Anykščių technologijos mokykloje.

Anykščių sunkiaatlečius treniruoja Anykščių rajono Tarybos 
narys, „valstietis“ Algirdas Ananka.

Atlyginimai. Ketvirtadienį mi-
tingą organizuosiantys medikai 
baiminasi, kad Vyriausybei nepa-
vyks išpildyti pažadų, kad 2020 
metais gydytojų ir slaugytojų at-
lyginimai pasiektų Europos Są-
jungos vidurkį. Tačiau Premjeras 
Saulius Skvernelis ramina, kad 
pažadai, jog medikų algos siektų 
3 vidutinius atlyginimus, o slau-
gytojų - 1,5 VDU, bus įgyvendin-
ti. „Pirmieji žingsniai jau parodo, 
ar iš tikrųjų mes to pasieksime iki 
2020 metų. (...) Jau tie pirmieji 
žingsniai yra daromi, nuo gegužės 
1 dienos 20 proc. jau yra didinama, 
bet tos frazės, kad bus didinama vi-
dutiniškai... kai kurių įstaigų vado-
vų skaičiavimai rodo, kad tai bus 
sunku“, - teigė Lietuvos medikų 
sąjūdžio tarybos pirmininkė Živilė 
Gudlevičienė.

Pilietybė. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
gyvenančiam menininkui Žilvinui 
Kempinui išsaugota Lietuvos Res-
publikos pilietybė.  Sprendimas 
priimtas, vadovaujantis Pilietybės 
įstatymu ir atsižvelgus į Pilietybės 
reikalų komisijos rekomendaciją. 
Pilietybės reikalų komisijos verti-
nimu, Ž. Kempino veikla laikytina 
ypatingais nuopelnais Lietuvos 
valstybei.

Žiniasklaidai. Seimo frakci-
ja „Tvarka ir teisingumas“ ėmėsi 
iniciatyvos stiprinti Lietuvoje vei-
kiančių žiniasklaidos priemonių ir 
žurnalistų apsaugą. Ši frakcija pra-
nešė šiuo metu rengianti Visuome-
nės informavimo įstatymo pataisas 
ir Seimo nutarimo projektą dėl 
žurnalistų teisės į apsaugą, kuriuo 
būtų įpareigota Vyriausybė ir Tei-
singumo ministerija parengti tvar-
ką dėl galimos žurnalistų apsaugos 
priemonių ir mechanizmų.

Posėdis. Kitą savaitę rengia-
mas nenumatytas Seimo plena-
rinis posėdis, skirtas Gegužės 
3-iosios Konstitucijos metinėms 
paminėti ir Lietuvos narystei 
Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijoje (EBPO), 
sako Seimo Pirmininko pirmoji 
pavaduotoja Rima Baškienė. Mi-
nint Gegužės 3-iosios Konstituci-
jos metines, Seime kalbės Seimo 
Pirmininkas Viktoras Pranckietis, 
Seimo Gegužės 3-iosios grupės 
pirmininkas, Seimo narys An-
drius Kubilius, Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos-Krikščioniškų 
šeimų sąjungos frakcijos atsto-
vas ir kiti. Taip pat žodis bus su-
teiktas į iškilmes atvyksiantiems 
Lenkijos Seimo ir Ukrainos Ra-
dos atstovams. 

Projektas. Vyriausybė svars-
to nepritarti parlamentaro Kęs-
tučio Masiulio pateiktam Grįži-
mo įstatymo projektui, kuriame 
išdėstyti siūlymai, kaip skatinti 
emigrantus grįžti į Lietuvą. Pro-
jektui nepritarti siūlanti Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerija 
(SADM) argumentuoja, kad Vy-
riausybė jau pati pateikė migraci-
jos politikos strategijos projektą. 
K. Masiulio pateiktu įstatymo pro-
jektu siūloma numatyti finansinę ir 
kitą paramą grįžtančiųjų gyventi 
į Lietuvą Lietuvos Respublikos 
piliečių ir lietuvių kilmės asmenų 
persikėlimui, įsikūrimui, socialinei 
integracijai, persikvalifikavimui, 
lietuvių kalbos mokymui ir apsirū-
pinimui būstu.
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pravažiuoti su greideriu ir užlyginti 
duobes, kurios jau labai didelės ir net 
ima kenkti eismo saugumui.

Reikia dažniau 
greideriuoti

Alvydas DIEČKUS, Burbiškio 
kaimo gyventojas:

- Gal ne viskas nuo rajono priklau-
so, gal daugiau nuo Vilniaus. Žvyrke-
liai tai prasti. Pagreideriuoja, bet kai 
lietus lyja ir lyja, kelias prastas. Labai 
reikia, kad žvyrkelius dažniau negrei-
deriuotų.

Kelias nuo Kriokšlio iki Mačionių, 
kiek ten – pustrečio kilometro, turė-
tų jį patvarkyti, uždėti asfaltą, aplink 
visur jau asfaltas, o ten duobėtas 
žvyrkelis. Važiuoja šiuo keliu daugy-
bė automobilių. Arba kitur – asfaltą 
lopo ir lopo, lopinys prie lopinio, jau 
geriau tada atnaujintų dangą. O kitur, 
kur stovi kelios gryčiutės, judėjimas 
mažas, bet išasfaltuoja kelią. Neži-
nau, kodėl. 

-AnYkŠTA

„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. 

R.Gižinskas: „Jeigu „valstie-
čiai“ rinkimuose į savivaldą atsisa-
ko K.Tubio kandidatūros į Merus-
tuo viskas pasakyta. Ataskaitos 
gali būti labai gražios, bet Vilniaus 
valdantiesiems ir A.Baurai matyti 
geriau.“

Zirzeklis: „Kantrybės- ir turėsi-
me naują merą, o su juo - naujas 
viltis, svajonių išsipildymą, pastan-
gas anykštėnų labui. Tegul būna 
padaryta mažiau, bet darbai turi 
būti daromi pasitariant su žmonė-
mis, kultūringai elgiamasi, demo-
kratiškai vadovaujama. Žmonės 
pasiilgo SAVO mero. Sąžiningo, 
iškilaus, demokratiško, modernaus 
mąstymo. O ataskaitos neverta net 
vertinti- joje daug pagyrų, mažai 
analizės ir net cinizmo.“

Micius: „Pirmais metais sti-
priai dirbo miestui, antrais ir tre-
čiais - mažiau dirbo miestui. Jeigu 
šiais metais Vikonių kelias naujas 
bus, balsuosiu :) Bet jeigu nebus, 
tai rinkimų biuletenyje įrašysiu 
Chuck’ą Norris’ą.”

Aritmetika: „Buvo trys K. Tu-
bio darbai. Išversta stiklinė siena, 
suniokotas piliakalnis, nupirkta 
valgykla. Ai... užmiršau... priim-
tų į darbą pensininkų policininkų 
ir įdarbintų Tubio artimų draugų 
Liogės ir Savicko. Tuo viskas ir 
pasakyta.”

Gerai: „Fergizienei net kavos 
davė. Tik nieko nepadėjo.”

Ratas: „Buvo vienas tikras 
meras- Gudelis. Tada matėsi, kad 
Anykščių rajonas kyla. Visiems 
patiko jo ryžtingumas ir energija. 
Ne veltui policijoje anksčiau pen-
siją duoda. Rajoną valdyti reikia 
jaunam, o ne pensininkui.”

Alfrydas: „Pas geriausias yra 
meras. Patikimas, atsakingas, lai-
kosi duoto žodžio. Mes vėl rinksi-
me tik mūsų merą, tik už „Vienin-
gus Anykščius”.

KTS: „Taigi pažiūrėkime į visos 
tarybos veiklos rezultatų spektre. 
Kaip čia pasirodė išrinktieji veik-
dami rajono, o ne savo ar savo po-
litinių veikėjų interesams ir susidė-

Mero veiklą įvertino anyksta.lt skaitytojai
„Vardan anykštėnų ir Anykščių, kuriuose gyventi būtų dar ge-

riau, drauge dirbame jau trejus metus. Nuoširdžiai, kruopščiai ir 
sąžiningai įgyvendiname užsibrėžtus tikslus, jausdami atsakomy-
bę ne tik Anykščių kraštui, bet ir Lietuvai.2017 metais mums buvo 
svarbios visos sritys: rajono infrastruktūra, verslo skatinimas, kul-
tūra, švietimas ir, be jokios abejonės – atjauta ir supratimas kiekvie-
nam besikreipusiam.  Anykščiai bendro darbo dėka tampa vienu iš 
patraukliausių miestų Lietuvoje“, - štai tokiais žodžiais pradedama 
Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio 2017 metų veiklos ataskaita, 
kurią šią savaitę svarstys Anykščių rajono Taryba.

O kaip jūs vertinate praėjusių metų rajono mero K.Tubio darbą? 
Kuriose srityse šios kadencijos merui sekėsi geriausiai, o kuriose – 
prasčiau?

Ši diskusija sulaukė ypatingo skaitytojų susidomėjimo - apie 200 
komentarų.

lios taškai ant „i.”
Juozas: „Manau, kad meras turi 

turėti daug kitų savybių. Nepakan-
ka kietumo (gal jo net nereikia). 
Jis turi būti jautrus žmonių bėdoms 
ir nelaimėms, jis turi būti geras 
organizatorius, jis turi mokėti iš-
laisvinti darbuotojų kūrybiškumą 
ir skatinti iniciatyvas, pastebėti ta-
lentingus darbuotojus. Stengtis ne 
sudrebinti klaidą padariusį, o kan-
triai išmokyti kolegą dirbti išven-
giant klaidų darymo. Labai blogas 
ženklas merui, jei patyrę darbuoto-
jai palieka tarnybą ir dar blogesnis 
- jei niekas neina į laisvas vietas. 
Kad tapti geru rajono vadovu rei-
kia daug mokytis. O svarbiausia 
išmokti vertinti žmones, su kuriais 
kasdieną “valgai druską”.”

Blogai: „Meras turi nemeluoti.”
Gerai: Dirba gerai. Aiškus, kon-

kretus, sprendimus priima nedel-
siant. Rezultatai matosi važiuojant 
per Anykščius.

Palinkėjimas: „Daug merų pra-
gyvenau, bet „tokio diktatoriaus“ 
tikrai nebuvo. Savais apsistatė ir 
galvoja amžinai čia karaliaus, bet 
pabaiga jau greitai. Bent jau ramiai 
pasėdėtų ir daugiau nesąmonių ne-
pridarytų.”

Vikonys: Labai blogai. Per tris 
metus nesugebėjo sutvarkyti kelių. 
Baisiausi Lietuvoje.

Vytautas: „Kietas Meras ir tiek.
Nebuvo iki šiolei geresnio.Geras 
jau vien tuo, kad yra įvairių nuo-
monių spektras .Blogas, manau, 
kad reikia užsisėdėjusiems paju-
dinti ir apvalainą vietą ir pilkąją 

kūno masę. Sėkmės.”
Tubys: „Atsikratė tais, kurie 

protingi ir sąžiningi. Prisikvietė 
policininkų, o policininkai dirbt 
nemoka. Todėl rajone niekas ne-
vyksta. Seniūnijose kelis langus 
pakeitė ir šiukšles pabrangino.”

Anykštėnė: Viskas ten gerai, 
tik nedėkingas laikas. Reikėtų dar 
daugiau kurti darbo vietų, o ne 
mokėti pašalpas.Tegul pensininkai 
užleidžia vietas jaunimui.

nafik: Koks skaidrumas, kai 
vien mentai įdarbininmi, Liogės 
nereikalingas etatas, Savicko siau-
bingai nereikalingas įdarbininams, 
Gervinsko pakišimas,komunalinio 
viršininko savivalė, mokytojų sa-
vivaldos etatai profkėj, Traupy ir 
dar šimtai klaidų ,klaidelių.

Asmeniškai: Tie, kurie pritarė 
ataskaitai, neverti būt tarybos na-
riais.

-AnYkŠTA

Tokie keliai – tik 
miške

Julius AUGUSTINAS, Kušlių 
kaimo gyventojas:

- Kelias į mūsų, Kušlių, kaimą Svė-
dasų seniūnijoje tikrai netenkina. Jei 
atvirai, kelias yra tragiškas. Su tokiais 
keliais susiduriu tik medžiodamas 
miškuose. Tokių kelių, darbo reikalais 
važinėdamas per pusę Lietuvos po 
ūkininkų ūkius, (o ūkininkai dažnai 
gyvena atokiai), gal niekur daugiau 
nemačiau. Visur privažiuodavau su 
lengvuoju automobiliu, o savo namų 
Kušlių kaime dėl prasto kelio šiemet 
negalėjau pasiekti automobiliu apie 
dvi savaites. Turėdavome palikti au-
tomobilį laukuose. Ir taip kiekvienais 
metais. Galiu palyginimui pasakyti, 

kad Šimonyse, gretimoje seniūnijoje, 
keliai visada negreideriuoti, sutvar-
kyti. Tokių apleistų kelių ten net nesu 
matęs. Net atokesni namai kaimyni-
niuose rajonuose pasiekiami. 

Surinkom kaimo gyventojų para-
šus po prašymu sutvarkyti kelią (su 
nuotraukomis, kad parodyti, kaip 
kelias atrodo), nunešėme į savival-
dybę. Sakė, kad mums atsakymą turi 
duoti per dvidešimt dienų, nunešiau 
prašymą balandžio 9 dieną, bet dar 
atsakymo nesulaukėme. Mūsų kaimo 
kelias iki šiol net negreideriuotas, su 
giliomis provėžomis.

 

Padeda visi 
varomi ratai

Romaldas GIŽINSKAS, anykš-
tėnas:

- Aš, kaip vyresnio amžiaus žmo-
gus, prisimenu, kaip dabar madinga 
sakyti sovietinius laikus, kada buvo 
asfaltuojami keliukai ir mažose kai-
mo gyvenvietėse. Paskui atėjo mada, 
kad keliais rūpintis nebereikia. Tokia 
mada kilo iš regioninės politikos, nes 
gyventojų, rinkėjų skaičius kaimuose 
mažas, tai kam reikia jais rūpintis? Tai 
ne tik mūsų rajono, tai visos respubli-

Kaimų keliai liudija, kad rinkėjų liko mažai
Viena pagrindinių gyventojus dominusių temų seniūnų atas-

kaitų pristatymuose, kuriuose dalyvavo Anykščių rajono valdžia, 
prasta savivaldybei priklausančių kelių būklė, jų priežiūros trū-
kumas.

Kaip vertinate Anykščių rajono kelius, ar pakankamai dėmesio 
skiriama jų tvarkymui? 

kos problema. Kaimas užmirštas. Ke-
liukai, mano nuomone, respublikinės 
reikšmės problema, su vietinėmis pa-
jėgomis kelio neišasfaltuosi.

Žvyrkeliai - jau reikalas paprastes-
nis. Čia seniūnų kompetencijoje. Ne-
žinau, ar seniūnijoms dabar duodama 
pakankamai lėšų (nebesu rajono Ta-
rybos narys), tačiau tuo turėtų susirū-
pinti Tarybos nariai. Juo labiau, kad 
jie važinėja pas savo rinkėjus ir mato 
tuos žvyrkelius. Matydami blogus 
kelius turėtų kelti šį klausimą rajono 
Taryboje. Nereikia „sukarti šunų“ ant 
seniūnų, juk kiekvienas seniūnas suin-
teresuotas, kad pas jį būtų geri keliai. 
Manau, kad daug kur Tarybos nariai 
(gal dar jaučiasi, kad rinkimai toli) 
nelabai aktyvūs šiuose reikaluose, o 
gal jaučia, kad kaimuose gyvena labai 
nedaug rinkėjų. Praktiškai taip ir yra, 
kaime beveik nebeliko rinkėjų. Pas 
mus dėmesys nukreiptas į Anykščių 
miestą, dar kai kuriuos miestelius. 

Kokia žvyrkelių būklė? Kritiška. 
Atokiais rajono keliukais pavažiuoju 
ir matau, kad jei automobilio nebūtų 
visi varomi ratai, tai nelabai ir prava-
žiuočiau. Dėmesio keliukams, saky-
čiau, nėra. Pagrindinis dėmesys – tai 

Parama. Siūloma įteisinti, kad 
moterims, pagimdžiusioms 30 nėš-
tumo savaitę ir anksčiau, išmoka pa-
pildomai būtų didinama už kiekvie-
ną ankstyvesnę savaitę pridedant po 
7 kalendorines dienas. Tokią Ligos 
ir motinystės socialinio draudimo 
įstatymo pataisą Seimo posėdžių 
sekretoriate įregistravęs Seimo 
narys konservatorius Kęstutis Ma-
siulis sako, kad didesnė finansinė 
parama padėtų šeimoms tinkamai 
pasirūpinti mažyliais ir suteikti visą 
reikiamą pagalbą jiems sėkmingai 
augti. Pasak parlamentaro, Lietuvo-
je kasmet gimsta apie 1500 vaikų, 
kurie būna neišnešioti. 

Kampanija. Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės inicijuota naciona-
linė socialinio saugumo kampani-
ja „Už saugią Lietuvą“ skaičiuoja 
dvejus savo veiklos metus. Subū-
rusi NVO, verslo įmones, diploma-
tines atstovybes, žiniasklaidą, į pa-
galbą pasitelkusi ambasadorius - 25 
žinomus šalies žmones, kampanija 
apėmė visą Lietuvą - į jos veiklą įsi-
traukė visos 60 šalies savivaldybių. 
Kampanijoje jau įregistruota virš 
pusės tūkstančio iniciatyvų, pade-
dančių lengviau įveikti priklauso-
mybes, smurtą, savižudybes, skati-
nančių globoti ir įsivaikinti.

Apklausa. Nors du trečdaliai 
Lietuvos piliečių mano, kad reika-
lai krypsta į blogąją pusę, vis dėlto 
didėja gyventojų dalis, manančių 
priešingai. 2018 metų kovo mė-
nesį kiek daugiau nei trečdalis (35 
proc.) apklaustų Lietuvos gyven-
tojų atsakė, kad pastaruoju metu 
reikalai Lietuvoje, jų nuomone, 
krypsta į gerąją pusę. Tuo tarpu gy-
ventojų dauguma (64 proc.) vis dar 
jaučia, kad reikalai šalyje blogė-
ja. Lyginant gyventojų vertinimus 
su ankstesnio mėnesio duomeni-
mis, ryškių piliečių nuomonėje pa-
sikeitimų nėra. 

Laiškas. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė gavo 
Popiežiaus Pranciškaus laišką. Juo 
Šventasis Tėvas dėkoja Prezidentei 
už sveikinimus penktųjų išrinkimo 
Popiežiumi metinių proga. „Šiltai 
laukiu savo artėjančio vizito į Lie-
tuvą, - rašoma Popiežiaus laiške, - ir 
laiminu Jus bei visus Lietuvos žmo-
nes Visagalio Dievo vardu“.

Armėnija. Pirmadienį visuose 
dideliuose Armėnijos miestuose 
vyksta opozicijos eitynės ir de-
monstracijos. Kaip praneša šalies 
žiniasklaida, protestuotojai blokuo-
ja tarptautines magistrales, skelbia 
streikus, skanduoja antivyriausy-
binius šūkius. Opozicijos aktyvis-
tai pranešė užblokavę tarptautinę 
magistralę Jerevanas - Sevanas, 
daugybę vidaus kelių. Vanadzore 
streikuoja apie 3 tūkstančius siu-
vimo fabriko darbininkų, prie jų 
prisijungė daugelis miesto gyven-
tojų. Opozicijos mitingai Jerevane 
vyksta nuo balandžio 16 d.

Sūnus. Didžiosios Britanijos 
princo Williamo žmona Kate pa-
gimdė sūnų, pirmadienį pranešė 
Kensingtono rūmai. „Jos Karališ-
koji Didenybė Kembridžo herco-
gienė 11.01 val. (13.01 val. Lietu-
vos laiku) saugiai pagimdė sūnų“, 
- sakoma rūmų pranešime. Prane-
šama, kad naujagimis sveria 3,8 
kilogramo.

Parengta pagal 
elTA informaciją
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AkIRATIs

- Toli gražu ne. Ta kritika dabar 
nesibaigia. Buvęs Lietuvos ūkinin-
kų sąjungos suvažiavimas turbūt 
pažėrė dar daugiau kritikos, negu 
suvažiavimas, praeitą vasarą vykęs 
Anykščiuose. Tie sprendimai dau-
geliu atvejų būna kontraversiški ir 
vietoje to, kad reikalus pataisytų, 
gana dažnai juos ir pagadina.

- Ką taip kalbėdamas norite 
pasakyti?

- Turiu galvoje besitęsiančias 
problemas su žemės ūkio paskirties 
įsigijimo įstatymu, kuris vis tobuli-
namas, bet kaip jį betobulintų val-
dantieji, kokie jie bebūtų, niekaip 
nepavyksta įveikti taip vadinamųjų 
„berniukų“, kurie sugeba įsigyti 
daugiau žemės negu gali.

- Bet mes juk turime Seime 
atstovą, kuris labai gerai išma-
no žemės ūkio reikalus, Antaną 
Baurą?

- Vieno atstovo Seime neužtenka.
Kitos pusės irgi dirba savo lobistinį 
darbą ir bet kuriais atvejais sten-
giasi surasti įstatymų spragas, kad 
būtų galima piktnaudžiauti ir įsigyti 
daugiau nei po 500 ha žemės ir su-
koncentruoti žemės plotus vienose 
rankose. Yra ir kitų problemų, pa-
vyzdžiui, aplinkosauginės. Reika-
lavimai vis griežtėja ir griežtėja, ir 
kai kuriais atvejais pralenkia regla-
mentus, kuriuos leidžia Briuselis. 
Priemonės būna rekomendacinės, 
pas mus jos tampa privalomomis. 
Kai kurie dalykai keičiasi ir į gerą 
pusę. Kalbamės ir kartais pavyksta 
įrodyti, kad supaprastintų tuos rei-
kalavimus.

- Lietuvos ūkininkų sąjungos 
pirmininkas išplatino pranešimą, 
kuriame pabrėžė, kad dėl pras-
tų orų ir šiemet ūkininkų laukia 
sunkūs metai.

- Artėjantys metai tkrai bus ne-
lengvi. Kaip žinome, antroji pra-
eitų metų pusė buvo be galo gausi 
lietaus, kuris nemažą dalį derliaus 
paskandino, o kai kuriems ūkinin-
kams užkirto kelią pasėti žieminius 
javus. Tie, kurie pasėjo, irgi nelabai 
galės džiaugtis, nes nemažai vietų 
tas pasėlis paskendo. Kai kuriuose 
šalies regionuose, kai šalčiai prasi-
dėjo, dar nebuvo sniego, todėl kol 
kas dar sunku prognozuoti, kokia 
situacija bus su žieminiais javais. 
Žieminiai pasėliai ūkiams, kurie už-
siima grūdine ūkininyste, yra labai 
svarbūs, nes nuo jų daugeliu atve-
ju priklauso ūkio sėkmė. Žieminių 
javų pasėlių derlingumas yra dides-
nis nei vasarinių.

- Portalo anyksta.lt skaitytojai 
yra pastebėję, kad žemės ūkis 
yra verslo šaka. Ir akivaizdu, jei 
ūkininkams nesiseka, jie garsiai 
šaukia, kad jiems reikia kom-
pensuoti nuostolius, o  kitų verslo 
šakų atstovai tiesiog dirba sukan-
dę dantis.

- Nesutikčiau su tokiais pastebė-
jimais. Apie tas kompensacijas pir-
mieji pradėjo kalbėti ne ūkininkai.
Nė viena iš ūkininkus vienijančių 
organizacijų rudenį neprašė kom-
pensacijų, o prašė valdžios paskelbti 
„force majoure“, kad būtų lengviau 
kalbėtis su kreditoriais. Pirmasis 
apie kompensacijas prakalbo Mi-
nistras pirmininkas ir Žemės ūkio 
ministras Ukmergėje, kur vyko su-
sitikimas su labiausiai nukentėjusių 
rajonų ūkininkais.

- O jūs ar jau gavote tas kom-
pensacijas?

- Niekas dar negavo tų kompen-
sacijų, kadangi tos kompensacijos, 
kurios buvo skirtos iš Europos Są-
jungos, priešingai nei laukėme ir 
tikėjomės, buvo skirtos ne už  pa-

skendusius pasėlius, o už žuvusius 
ar nepasėtus žieminių javų pasė-
lius. Šią dieną vis dar derinamos 
kompensavimo taisyklės, kaip tie 
nukentėjusiems ūkininkams skirti 
pinigai turėtų būti padalyti. Iki rug-
sėjo tuos 9 milijonus eurų, kuriuos 
Lietuvai skyrė Europos Komisija, 
kažkokiu būdu padalys.

- Kalbama, kad Anykščių rajo-
no ūkininkus realybėje labiausiai 
vargina prastai melioruoti lau-
kai.

- Tie laukai nėra prastai melio-
ruoti, tik susidėvėję melioracijos 
įrenginiai arba neprižiūrėti. Proble-
ma yra tie žemės savininkai, kurie 
neprižiūri savo žemių, leidžia joms 
užželti krūmais ir medžiais, kurių 
šaknys gadina melioracijos įrengi-
nius.Taip pat bebrai melioracijos 
grioviuose pridaro užtvankų ir ne-
leidžia nutekėti vandeniui. Melio-
racijos įrenginių priežiūra yra toks 
pirmaeilis dalykas, kuriuo užsiimti 
reikės jau artimiausioje ateityje. 
Nemažai ūkininkų jau dabar yra 
įsigiję technikos ir nelaukdami val-
džios malonės patys remontuoja 
tuos įrenginius, patys valo griovius.

- Esate Lietuvos avių augintojų 
asociacijos vadovas ir jau pats įsi-
tikinote, kad dar viena ūkininkų 
bėda –vilkai.

- Esu pats nuo vilkų nukentėjęs, 
ir ne kartą. Kad vilkai visi bus iš-
medžioti Lietuvoje, to tikrai tikėtis 
neverta ir to nebus. Patys ūkininkai 
turi užsiimti savo gyvulių apsauga. 
Nakčiai juos turėtų suvaryti į tvar-
tus. Reikia patiems saugotis, bet 
nukentėjus, reiktų kreiptis dėl kom-
pensacijos, kuri šiuo metu galioja 
pagal teisės aktus.

- Ar ūkininkus tenkina jų už-
augintos produkcijos supirkimo 
kainos, ar nekyla problemų ją 

Rajono ūkininkams prognozuojami nelengvi metai
realizuoti?

- Kainos yra tokios, kokios yra.
Jų nepakeis nei rajono, nei centri-
nė valdžia. Esame priklausomi nuo 
to, kokios kainos yra pasaulinėse 
biržose. Dažnas ūkininkas mūsų ra-
jone nesitenkina tuo, kad paskam-
bintų didžiausiems supirkėjams ir 
pasiteirautų, kokios kainos, o stebi 
biržos kainų svyravimus. Rajone 
nėra kooperatyvo ar kažkokio kito 
ūkininkų junginio, kuris užsiimtų 
didesniu produkcijos kiekio supir-
kimu ir paskui pardavimu geresne 
kaina. Kitų rajonų patirtis rodo, kad 
tokie koopertayvai ganėtinai sė-
kmingai veikia.

- Ar ūkininkai prekiautų savo 
užauginta produkcija, jei Anykš-
čiuose būtų atidarytas ūkininkų 

turgelis?
- Klausimas opus ir vertas didelių 

diskusijų. Neaišku, kiek toks turge-
lis būtų gyvybingas. Prekės tokiame 
turgelyje tikrai nebūtų pigesnės nei 
prekybos centruose. Visgi, manau, 
jei toks turgelis atsirastų Anykš-
čiuose, tai tikrai būtų sveikintinas 
dalykas.

- Kokios perspektyvos Anykš-
čių rajone kurtis naujiems ūki-
ninkams?

- Žemės ūkis yra tokia sritis, kuri 
nėra labai patraukli jaunam žmogui. 
Tai darbui imli sritis ir ne kiekvienas 
jaunas žmogus, ypač jei jis nebuvo 
matęs pavyzdžio savo šeimoje, ryž-
tųsi pradėti ūkininko veiklą. Ir tai 
galbūt net didesnė kliūtis nei šiuo 
metu rajone esantis žemės stygius.

Džiugi žinia užsiimantiems gy-
vulininkyste

Žemės ūkio ministerijos Že-
mės ūkio ir maisto departamento 
Agroaplinkosaugos ir ekologinio 
ūkininkavimo skyriaus vyriausioji 
specialistė Agnė Prakapienė sako, 

kad Europos Komisijai pateikti pa-
keitimai turėtų nudžiuginti ūkinin-
kus. Visų pirma tuos, kurie užsiima 
gyvulininkyste. 

Iki šiol reikalauta, kad priemo-
nės veiklos „Ekstensyvus pievų 
tvarkymas ganant gyvulius“ pa-

Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir 
klimatas“ naujovės Gabrielė PAsTAukAiTė

Europos Komisija gavo Žemės ūkio ministerijos parengtus Lie-
tuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) pakeiti-
mus. „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ – viena iš KPP priemo-
nių, kurioje jie numatomi. 

Tikimasi, kad naujovės dar labiau išpopuliarins šią priemonę, 
taps finansine paskata ūkininkams ir prisidės prie aplinkos išsau-
gojimo. 

reiškėjai ir (arba) paramos gavė-
jai deklaruotų tik tas natūralias ir 
pusiau natūralias pievas, kurios 
daugiau nei 5 m. nebuvo persė-
tos kultūrinėmis daugiametėmis 
žolėmis. „Skatindami gyvulinin-
kystę ir stengdamiesi suteikti pa-
reiškėjams finansinę motyvaciją, 
norime, kad šioje veikloje taip 
pat galėtų dalyvauti tie ūkininkai, 
kurie laiko gyvulius ir turi, kaip 
mes sakome, „jaunesnes“, iki 5 
m., pievas“, – aiškina A. Praka-
pienė. 

Pasak jos, kitų pokyčių minėtoje 
veikloje nenumatoma: nesikeis nei 
išmokos dydis (101 Eur už ha), nei 
sutartinių gyvulių skaičius (0,3–1 
SG/ha) ir t. t. Be to, specialistė 
ramina ūkininkus, nerimaujančius 
dėl pievų statuso pasibaigus įsipa-
reigojimams: „Tikrai nebus taip, 
kad po penkerių metų jūsų pievos 
pavirs daugiametėmis. Galėsite jas 
suarti ir sėkmingai ūkininkauti.“

Iki 10 ha nebus ribojamas ra-
žienų plotas

A.Prakapienė pasakoja, kad 
praėjusio programinio laikotarpio 
metu itin daug dėmesio sulaukė 
veikla „Ražienų laukai per žiemą“. 
Dėl šios priežasties, o taip pat dėl 
didelės dirvos erozijos ir klimato 

kaitos požymių mūsų šalyje pasiū-
lyta atnaujinti šią veiklą. 

„Pagrindiniai reikalavimai išliks 
tokie, kokie buvo 2007–2013 m. 
Nuėmę derlių ūkininkai turės palik-
ti ražienas iki kitų metų kovo 1 d. 

Ražienų plotuose bus draudžia-
mas organinių, mineralinių trą-
šų, pesticidų naudojimas, taip pat 
draudžiama ražienas tręšti, kalkinti 
ir skusti. Atsisakyta lengvo pavir-
šiaus kultivavimo reikalavimo – jis 
sukeldavo nemažai klausimų. Ra-
žienų laukams tinkamas plotas bus 
ribojamas – ne daugiau kaip 50 ha 
ariamosios žemės“, – sako specia-
listė. 

Tiesa, numatoma nauja, praėju-
siu programiniu laikotarpiu netai-
kyta lengvata. „Naujovė taikoma 
pareiškėjams, turintiems iki 10 ha 
ariamosios žemės: pasirinkę tinka-
mą sėjomainą, šie pareiškėjai teo-
riškai galėtų visus 10 ha pasilikti 
ražienoms ir gauti kompensacines 
išmokas. Be to, kaip jau minėjau, 
ražienų palikimas prisidės prie kli-

mato kaitos mažinimo ir dirvos ap-
saugojimo nuo erozijos dėl vėjo“, 
– pastebi A. Prakapienė. Numato-
mas išmokos dydis – 99 Eur už ha, 
įsipareigojimų trukmė – 5 m. 

Tarpiniai pasėliai – dirvos ap-
sauga ir natūrali trąša

Bendradarbiaudami su Aleksan-
dro Stulginskio universiteto moks-
lininkais, Žemės ūkio ministerijos 
specialistai taip pat paruošė vi-
siškai naują priemonės „Agrarinė 
aplinkosauga ir klimatas“ veiklos 
„Tarpinių pasėlių auginimas aria-
mojoje žemėje“ aprašą. 

„Mes sukūrėme naują veiklą, 
kuri, viliamės, bus populiari tarp 
pareiškėjų, nes tarpiniai pasėliai 
yra ir žalioji dirvos danga, ir na-
tūrali trąša. Tarpinius pasėlius 
ūkininkai turės pasėti po derliaus 
nuėmimo vėliausiai iki rugsėjo 15 
d. Aišku, kuo anksčiau tai padarys, 
tuo geriau – tarpiniai pasėliai spės 
sugeneruoti žaliąją masę. Tarpinius 
pasėlius reikės išlaikyti iki kovo 1 
d. Išmokos dydis – 134 Eur už ha, 
o tinkamas plotas paramai gauti – 
ne mažiau kaip 1 ha“, – sako A. 
Prakapienė. 

KPP priemonę „Agrarinė aplin-
kosauga ir klimatas“ sudaro 12 
veiklų. 

užsak. nr. 368

Tikimasi, kad priemonės naujovės bus naudingos ūkininkams, 
ypač tiems, kurie užsiima gyvulininkyste.

Gintaro kAndroTo nuotr.

Balandžio 27 d.
10-15 val.

Anykščių rajono savivaldybėje

KVIEČIAME Į NEMOKAMĄ SEMINARĄ 
APIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJĄ

Seminaro metu bus atsakoma į Jūsų pateiktus klausimus 
bei pristatomas renovacijos procesas nuo pradžios iki pa-
baigos. Pagrindiniai klausimai, į kuriuos bus atsakoma:

• Kodėl verta renovuotis?
• Kokie galimi inžineriniai daugiabučio atnaujinimo
sprendimai ir kaip juos tinkamai pasirinkti?
• Kokios yra gyventojų teisės ir pareigos?
• Kokie yra pagrindiniai finansavimo aspektai?
• Ar tikrai renovacija atsiperka iš finansinės pusės?
• Ir daugelis kitų Jums aktualių klausimų

Registruotis galite el. paštu  registracija@civitta.lt
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užjaučia

tautos balsas

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

Patyriau nemalonų nutikimą su 
bankomatais. 

Naudojuosi vieno banko kortele, 
tačiau iki šiol visada pinigus išsi-
imdavau kito banko bankomate be 
papildomų mokesčių. 

Dabar buvau labai nemaloniai 

nustebinta, kai pastebėjau, kad pi-
nigų kortelėje pasirodė mažiau, nei 
turėjo būti. 

Pasiėmiau sąskaitos išklotinę ir 
suradau, kad vietoj nemokamo pi-
nigų išėmimo, jie pasidarė moka-
mi, nuskaičiuojama po 3 eurus, o ir 

Neapsirikit su bankomatais

Žvilgsniu neaprėpiamuose Bur-
biškio agroserviso kooperatyvo 
laukuose burzgė traktoriai, barstė 
trąšas. Keliuku per kaimą pralėkė 
viena kita mašina ir arklio traukia-
mas vežimas, kurio važnyčiotojas 
su baime žvelgė į pravažiuojan-
čius ir iššokęs iš ratų už apynasrio 
prilaikydavo arklį. „Baikštus, labai 
mašinų bijo“ - pratarė važnyčioto-
jas, atsidėkodamas, kad aš, kaip ir 
keli kiti, stabtelėjome ties jo veži-
mu. Tačiau jie iš gretimo, prie Juš-
konių prisišliejusio kaimo.

Privažiavęs senąją kaimo dalį, 
suku nuo kelio į seno pažįstamo, 

šio kaimo patriarcho B. Karvelio 
kiemą, drąsiai beldžiu į iš vidaus 
užkabintas duris. Veltui, durų 
niekas neatidaro. Tad pėsčias lei-
džiuosi po kaimą, kurio senojoje 
dalyje yra dar kelios, tačiau negy-
venamos sodybos. 

Iš molio drėbtos, dar tvirtos 
daržinės sienos, krūvelė skaldytų 
malkų, bala, su jos krante nupjau-
tais keliais dideliais medžiais, į 
trilitrinį iš beržo kapsinti sula... 
rodos, vaikščiotum ir vaikščio-
tum vis kažką atrasdamas šviesią 
pavasario dieną. Krūmais apžėlęs 
didelis paminklinis akmuo, be 

Nuo melioracijos išsigelbėjo 
pakišdamas revoliucionierių
Retas toks nedidelis kaimas kaip Klevėnai galėtų pasigirti to-

kia gausa iš čia į plačius gyvenimo vandenis išplaukusių žmonių: 
pedagogas, rašytojas Rapolas Šaltenis, miškininkas Juozas Kar-
velis, mokslininkas gydytojas Bronislavas Kisielius, dailininkas 
Arvydas Šaltenis, garsus praeito amžiaus kraštotyrininkas Anta-
nas Pakalnis ir net revoliucionierius, kaime 1905 metais mitingą 
surengęs Rapolas Rasikas ir šį bei tą apie juos ir kaimą galintis 
papasakoti kaimo senbuvis kraštotyrininkas ir literatas Bronius 
Karvelis, kuriam už šešių dienų sukaks 84 – eri metai. 

Vos pora kilometrų nuo senojo Peterburgo – Varšuvos trakto 
įsikūręs kaimas turi pustrečio šimto metų istoriją, tačiau dabar 
jame gyvenamąją vietą deklaruoja vos 14 žmonių, kurie ne visi 
kaime gyvena nuolat. 

jonas juneViČius
jonas.j@anyksta.lt

Augo ūkininkų šeimoje, nuo 
jaunumės ūkio darbų užgrūdintas, 
brandžiausius metus dirbo kolū-
kyje, daugiausia laukininkystėje. 
Buvęs „Anykščių šilelio“ kolūkio 
vyr. agronomas Alvydas Diečkus 
B. Karvelį prisimena ne tik kaip 
patikimą, gerą darbininką, bet ir 
be galo įdomų, apsišvietusį žmo-
gų, kurio klausytis ir su juo ben-
drauti buvę nenuobodu valandų 
valandas. „Nors buvo baigęs tik 
septynmetę mokyklą, sovietme-
čiu prenumeravo daug laikraščių, 
žurnalų, buvo apsiskaitęs, sukau-
pęs asmeninę biblioteką, įsiminęs 
ir užrašęs tėvų, kaimo senbuvių 
prisiminimus. Su juo laisvą valan-
dėlę šnekėdavome apie pasaulio 
įvykius, orus, o jau prisiminimų 
galėdavai klausyti valandų valan-
das. Gyveno ir gyvena juk prie 
Peterburgo – Varšuvos trakto, ku-
riuo net caras važiavęs. Bronius 
pasakojo, kad tai sužinojęs Leliū-
nų mokyklos direktorius mokinius 
prie kelio išrikiavęs ir, kai pamatę 
caro karietą, visi šaukė „Valio!“. 
Caras tuo metu miegojo, paža-
dintas supyko. Dėl to direktorius 
neteko pareigų“, - šypsojosi A. 
Diečkus, priminęs, kad B. Karve-
lis apie savo gimtąjį kaimą parašė 
ir 2005 metais išleido eilėraščių 
ir apybraižų rinkinį „Prie didelio 
kelio“. Ir ne tik – 2006 m. humo-
ro ir satyros knygelę „Nuodėmin-
goji ožkelė“, kurią apipavidalino 
buvusi „Anykštos“ bendradarbė 
Rūta Mortorana, eilėraščių rinki-
nį „Su svajonių burėmis“ išleido 
2008 m.

„Kiek pamenu, jo sodybos te-
ritorija didelė, tačiau visuomet 
tvarkinga, su gausybe retų auga-
lų, - dar vieną B. Karvelio aistrą 
priminė A. Diečkus. – Pasiteirauk 
,kiek ten jis visokių serbentų, 
aviečių rūšių ir kitų retesnių auga-
lų augina“. 

B. Karvelis džiaugėsi geltonais 
žiedais apsipylusiom sedulom, 
vardijo man negirdėtas serbentų 
rūšis, rodė sprogstančius aviečių, 
lazdynų  pumpurus. „Darbų pilna, 
turiu ką veikti nuo ryto iki vaka-
ro, tik va, sveikata jau nebe ta “, 
-  sakė B. Karvelis.

Kalbinu apie buvusius kaimy-
nus, kuriuos jis dar gerai atsime-
na, tačiau jų, kaip Augulių, Dai-
lidžių ir kitų gyvenimo pėdsakai 
veik išnykę ir tik kaimo senbuviui 
atpažįstami. Antai kitoje kelio pu-
sėje į amžinybę iškeliavusios Ma-
rijos Gutauskienės troba užkaltais 
langais. Pasak B. Karvelio, gal 
bent 20 pirkėjų ja domėjosi, tačiau 
anūkai neparduoda, nors pačių at-
važiuojančių netenka matyti.

Iš kaimo kilusio revoliucionie-
riaus Rapolo Rasiko sodybos B. 
Karvelis neprisimena, tačiau jo 
likimą gerai žinojo. „Už komu-
nizmą kovojo, o Stalinas nušovė, 
- trumpai drūtai jo likimą nusakė 
B.Karvelis. – Kai atėjo meliora-
cija, nuo žemės norėjo nušluoti 
visą senąjį Klevėnų kaimą. Ro-
dės, apsiginti neįmanoma. Štai 
tada Anykščių „rajkomui“ raštą 
parašiau, kad taip jie nuo žemės 
paviršiaus nušluos ir revoliucio-
nieriaus sodybvietę. Padėjo, net 
iš Panevėžio atvažiavo, bet kaimą 
melioracija aplenkė, taip ir manoji 
sodyba išliko. R. Rasiko tėviškėje 
jam buvo atidengtas paminklas, 
tebestovi, tik be jokių užrašų“,  - 
šelmiškai šypsojosi B. Karvelis. 

Kitoje kelio Utena – Ukmergė 
pusėje esanti kaimo dalis anksčiau 
priklausė Skiemonių seniūnijai, 
tačiau dabar visas kaimas Anykš-
čių seniūnijos valdos. Pasak B. 
Karvelio, ten gyvena Juozas Apa-
cenka, Leonas Gražys, Rimantas 
Jočys. „Jie jaunesni, kai kurie 
turi darbus, būstus miestuose, tad 
dieną vargu ar ką rasi namuose“, - 
sakė B. Karvelis. 

paprastas sąskaitos likučio patikri-
nimas ėmė kainuoti 30 centų. 

Pikta, kai apie naujus įkainius 

sužinai per vėlai. Nuo šiol ieškosiu 
tik savo banko bankomato.

Anykštėnė

užrašų ir be raudonos terlionės, 
buvusios prieš keletą metų. Prisi-
menu, kaip pompastiškai daugiau 
kaip prieš tris dešimtmečius jis 
buvo atidengtas revoliucionieriui 
Rapolui Rasikui, kurį, kaip vėliau 
pastebės B. Karvelis, už komuniz-
mą kovojusį, bet Stalinas nušovė. 

Sodyba. Krūmuose skęstanti. 
Sodas seniai seniai negenėtas, 
vargu ar obelys beveda vaisius. 
ūkinio pastato vietoje – tik pama-
tų akmenys ir tarp jų besimėtantys 
senosios buities rakandai kadaise 
lytėti šių namų šeimininkų. Ant 
kalnelio - klevų gausybė. Gal nuo 
jų kaimo pavadinimas? Vėliau šio 
kaimo senbuvis B. Karvelis ir kitą 
kaimo vardo kilmės istoriją pa-
minės - tai nuo žodžio „Klyvas“, 
kaimas, atseit, Klivėnais buvo 
vadintas beveik iki XX amžiaus 
vidurio... 

Grįžęs į B. Karvelio sodybą, 
šeimininką pastebėjau darže, 
buvo ką tik iškasęs 3 dideles ša-
knis. „Pastarnokai. Tik pašalas iš-
eina ir galima išsikasti, - sakė B. 
Karvelis, šiek tiek šlubčiodamas 
koja, kuri per avariją „aplaužy-
ta“ ir dažnai skauda, - Supjaustau 
plonom riekelėm, pakepu, skanu 
ir sveika“.

Šio mėnesio paskutinę dieną 
jam sukaks 84 – eri, tačiau atrodo 
kur kas jaunesnis. Gyvena vienas 
šiek tiek tolėliau nuo kelio, prieš 
karą statytame, ryškiai dažytame, 
senų medžių fone išsiskiriančia-
me name. Ir jokios pagalbos jam 
nereikia.

Krūmuose prapuolęs pamin-
klas revoliucionieriui...

Balandžio 30 – ąją 84 – ąjį gimtadienį švęsiantis Bronius Karve-
lis pasikasa pastarnokų ir sako, kad juos valgyti  sveika. 

Kelyje per Klevėnus arklio traukiamas vežimas jau egzotika. 

Prabėgusių gyvenimų liudininkai.
Autoriaus nuotr.

„Visą gyvenimą lydinti vil-
tis nepalieka mūsų net ir mir-
ties valandą...“ 

A.Popas

Nuoširdžiai užjaučiame 
Anykščių rajono savivaldy-
bės tarybos narį, „Anykš-
tos“ laikraščio bendradarbį 
Saulių RASALĄ, mirus my-
limai mamai.

„Anykštos“ redakcijos 
žmonės
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specialistas pataria

leonas AlesionkA

Štai jau dvidešimt aštunti me-
tai, kaip Lietuvoje birželio 14 
dieną iškeliame vėliavas su ge-
dulo kaspinu ir minime  Gedu-
lo ir vilties dieną. Atmintina tai 
diena: 1941 m. birželio 14 d. So-
vietų Sąjunga pradėjo masinius 
gyventojų trėmimus į Sibirą. Iš 
viso išvežta apie 18 500 žmonių, 
kurių didžioji dalis vežti į trem-
tį, kiti – į GULAG’o stovyklas. 
Buvo ištremta daug to meto po-
litikų, kitų visuomenės veikėjų, 
tarp kurių ir antrasis Lietuvos 
Respublikos prezidentas Alek-
sandras Stulginskis. Atėjo laikas 
ir eilinių žmonių tremčiai. Ir tų, 
kurie nestojo į kolūkius, kurie 
turėjo valakus žemės, kaip ir tų 
kurie miškuose slėpėsi nuo mo-
bilizacijos į Raudonąją armiją, 
ginklu priešinosi Stalino valdžiai 
po karo. Nekartosiu čia žinomų 
istorijos faktų. Apie juos daug 
rašyta, kalbėta ir tebekalbama. 
Aš ne istorikas. Aš tik žmogus 
kuris domisi ir stengiasi suprasti. 
Todėl štai ką jums papasakosiu.

Antrą valandą nakties, 1944 
vasario 23, visoje tuometinės 
Čečėnijos – Ingušetijos Auto-
nominės tarybinės socialistinės 
respublikos teritorijoje prasidė-
jo masinė šių tautų deportacija į 
Kazachstaną ir Kirgiziją. Kodėl?

TSRS Aukščiausiosios tary-
bos prezidiumas taip motyvavo 
šių tautų totalinę deportaciją: 
„Didžiojo Tėvynės karo laiko-
tarpiu, ypač vokiečių fašistų 
kariuomenių veiksmų Kaukaze 
metu, daugelis čečėnų ir ingušų 
išdavė Tėvynę, perėjo į fašistinių 
okupantų pusę, stojo į tas jų di-
versantų ir žvalgybininkų eiles, 
kurias vokiečiai permesdavo į 
Raudonosios Armijos užnugarį, 
sudarydami vokiečių nurodymu 
ginkluotas bandas kovai su tary-
bų valdžia, o taip pat  atsižvel-
giant į tai, kad čečėnai ir ingušai 
dalyvavo ginkluotuose išpuo-
liuose prieš tarybų valdžią, bū-
dami neužimti sąžiningu darbu, 
vykdė banditiškus išpuolius prieš 
kaimyninių sričių kolūkius, plėšė 
ir žudė tarybinius žmones.“ Toks 
ilgas tekstas. Ar tau skaitytojau 
jis nieko Lietuvoje neprimena?

Ne vien tik tai tapo totalinio 

Kas yra lęšio grūdas? Apie 
„Čečevicą“

abiejų tautų trėmimo priežasti-
mi. Sudėtingi čečėnų bei ingu-
šų santykiai su Stalino valdžia 
buvo ir iki karo. Iki 1938 metų 
niekaip nepavykdavo vykdy-
ti sistemingo čečėnų – ingušų 
šaukimo į armiją. Kasmet buvo 
pašaukiama tik apie 300 – 400 
žmonių. Po to šaukimas į karinę 
tarnybą buvęs padidintas, o 1940 
– 1941 metais tapo visuotiniu. 
Tiek čečėnai, tiek ingušai vengė 
armijos, nėjo tarnauti sovietams. 
Štai 1941 metais, iš rugpjūtyje 
pašauktų 8000 žmonių dezerty-
ravo 719. Tų pat metų spalyje iš 
4733 pašauktų 362 išsisuko nuo 
tarnybos. O 1942 metų sausyje, 
fornuojant nacionalinę diviziją 
pavyko pašaukti tik 50% divizi-
jos sudėties. Tų pačių 1942 metų 
kovą iš 14576 asmenų dezerty-
ravo arba nuo tarnybos išsisuko 
13560 vyrų, kurie perėjo į nele-
galią būklę, išėjo į miškais apau-
gusius kalnus ir prisijungė prie 
ten veikiančių bandų. Štai 1943 
metais iš 3000 neva savanorių 
dezertyrais tapo 1870 asmenų. 
Taigi, dėl masinio dezertyravi-
mo nuo karinės tarnybos 1942 
metų pavasarį čečėnų – ingušų 
šaukimas tarnauti buvo atšauk-
tas.   Taip L.P.Berijai savo ra-
porte rašęs saugumo komisaras 
B.Z.Kobulovas. Jo duomenimis 
respublikoje dar buvę 38 reli-
ginės sektos. Jos jungę apie 20 
tūkstančių narių – hierarchijos 
pagrindu organizuotų musulmo-
nų miuridų brolijų. „Jie vykdo 
aktyvią antitarybinę veiklą, sle-
pia banditus, vokiečių parašiuti-
ninkus.“- rašė B.Z.Kolubovas. 

Prasidėjus karui Čečėnijos 
ingušetijos teritorijoje „bandų“ 
veikla aktyvėja. 1941 spalyje 
įvyksta du sukilimai prieš Stalino 
(TSRS) valdžią. Jų vadai sukuria 
laikinąją vyriausybę ir savo pa-
reiškimuose Hitlerį vertina kaip 
sąjungininką kovoje su Stalinu.

Frontui artėjant šios jėgos dar 
labiau aktyvėja. Per rugpjūtį 
– rugsėjį visose kalnuotose sri-
tyse paleidžiami kolūkiai, prie 
sukilėlių prisijungia tūkstančiai 
žmonių, tarp jų ir dešimtys ta-
rybinių funkcionierių. O kur gi 
jiems dėtis? Gal aš visų kitų de-
talių nebevardinsiu. Jų apstu. To-
liau tokia padėtis nebegalėjo būti 
ir vystytis. Stalinas tai suprato. 
Dešimčių tūkstančių gerai gin-
kluotų su fašistais kolaboravusių 
tuometinės valdžios priešų savo 
užnugaryje laikyti niekas nesi-
ruošė. Arba – arba!

Ir taip, antrą valandą nakties,  
prasidėjo gerai organizuota, pa-

ruošta stambiausia deportacijos 
operacija „Čečevica“. „Lešio 
grūdas“ lietuviškai.  Pats Lav-
rentijus Berija jai vadovavo ir 
įvertino kaip sėkmingą. Per parą 
iš namų paimta ir išvežta 333739 
žmonės, pakrauti į gyvulinius va-
gonus 176950 asmenys. Skaičiai 
būtų buvę dar didesni, bet pa-
maišęs 23 vasario iškritęs gausus 
sniegas. Nežiūrint to, iki 29 vasa-
rio, sugrūdo į vagonus ir ištrėmė  
479479 žmones: 91250 ingušus 
ir 387229 čečėnus. Tuomet nie-
kam nebuvo svarbu, kad toli gra-
žu ne visi čečėnai ir ingušai buvo 
tų „antitarybinių bandų“ nariais. 
Ką gi ten veikti seneliams, vai-
kams, ką sergantiems? NKVD 
įskaitoje Čečėnijos – Ingušetijos 
respublikoje buvo 150 – 200 tų 
minimų bandų ir 2-3 tūkstančiai 
jų narių. Tai apytiksliai tik 0,5% 
visų Čečėnijos gyventojų. Juk 
per karą iki 1945 sausio respubli-
koje buvo likviduota 55 bandos 
ir 973 banditai. Areštuota 1901 
banditai, fašistai ir jų bendrinin-
kai. Tokia buvusi L.Berijai žino-
ma jo kadrų surinkta statistika. 
Tai kodėl nutarta ištremti visus 
abiejų tautų žmones? Visus! Nu-
bausti tautas...

Deportacija nevyko sklandžiai. 
Duomenys netikslūs, bet teigia-
ma, kad nuo 27 iki 780 žmonių 
buvo nužudyta. Išvengti deporta-
cijos pavyko 6544 gyventojams. 
Dalis bejėgių sergančių senučių, 
invalidų, kurie negalėjo net judė-
ti, buvo vietoje sušaudyti.  Dar 
apie 600-700 šimtus tremiamų 
žmonių Galančožo rajone suvarė 
į arklidžių pastatą, aiškindami, 
kad rūpinasi jais, nes gali sušalti 
belaukdami traukinio. Duris už-
darė, užblokavo ir visą pastatą 
padegė. Kaip Pirčiupyje fašistai! 
Kaip Jaciūnuose (arba Jociūnai), 
kuriuose NKVD irgi suvarė žmo-
nes į klojimą ir sudegino. Kaimą, 
buvusį  Ignalinos rajono savival-
dybės pietinėje dalyje, prie ke-
lio Bernotai – Šiūlėnai, 1945 m. 
NKVD kariuomenė sunaikino. 
NKVD ešelonų konvojaus kari-
ninkai atsiskaito, kad ešelonuo-
se į Kazachiją ir Kirgiziją  gimė 
56 kūdikiai. Mirė 1272 žmonės. 
Kovo 7 dieną Čečėnijos Inguše-
tijos ATSR buvo likviduota. Da-
lis teritorijos padalinta tarp Gru-
zijos ir Šiaurės Osetijos. Pakeisti 
net pavadinimai.

Draudimą čečėnams ir ingu-
šams grįžti į tėvynę panaikino 
1957 metais.Tuoj pat dešimtys 
tūkstančių čečėnų ir ingušų par-
davė savo namus Kazachstane ir 
Kirgizijoje, Jie veržėsi į tėvynę. 

Vietos valdžia nebuvo pasiruošu-
si jų priimti. Paliktuose namuose 
gyveno kiti gyventojai atvykę 
iš centrinės Rusijos iš šiaurės 
Kaukazo. Kyla osetinų – ingušų 
konfliktas. O 1958 rugpjūtyje at-
siranda etninė priešprieša, krau-
jo praliejimai. Po vienos buitinės 
žmogžudystės apie tūkstantis 
žmonių sukėlė maištą Grozno 
mieste, užėmė partkomą ir suren-
gė jame pogromą. Na o kas vyko 
Čečėnijoje dar visai nesenai ir 
kiek ten vakarai prikišo nagus  
jūs ir be manęs atsimenate. Rei-
gano dovanėlė M.Gorbačiovui: 
talibai iš Afganistano turėjo per 
Kaukazo musulmonus ateiti į 
TSRS ( vėliau Rusiją) ir griauti 
valstybę iš vidaus.

Šiandieną Grozno miestas 
atstatytas iš griuvėsių. Daugia-
aukščiai centre nurungtų grožiu 
ir Vilniaus „bokštus“. O ypač 
naktį, kai sušvinta šviesos. Kuo 
ne Dubajus? Didžiulė mečetė 
„Čečėnijos širdis“ Grozno cen-
tre stebina architektų ir statytojų 
talentu, stadionai, teatrai, arenos. 
Toli Vilniui iki Grozno. Čia apsi-
lankyti spėjo jau futbolo žvaigž-
dė Diego Maradona, aktoriai Hi-
lary Swank bei Jeanas-Claude’as 
Van Damme’as. Keliautojai 
nurodo puikius kelius, švarą ir 
tvarką, saugumą turistams. Ir 
visgi negaliu nepastebėti, kad 
būtent iš ten, iš Čečėnijos ir In-
gušetijos buvo užverbuota nema-
žai jaunų vyrų į islamo teroristų 
gretas. Ne vien iš ten. O aš vis 
dar atsimenu, kaip į Seimą buvo 
atvykęs TSRS aviacijos genero-
las majoras (1980 m.), pirmasis 
Čečėnijos prezidentas. Džocha-
ras Dudajevas ir kaip apie jį tu-
pinėjo tuometiniai lansberginiai 
konservatoriai, krikdemai, de-
mokratai. Gerai darmavai pagėrė 
Seimo restorane Dudajevo kon-
jako. Net Čečėnijos atstovė tu-
rėjo kabinetuką Lietuvos Seime 
šalia manojo... Taip buvo!  

Kam visa tai ryžausi papasako-
ti? Ne mes vieni po Sibirą ir Ka-
zachstaną, po gulagus ir lagerius 
buvome ištremti. Kas į fašistų 
konclagerius, kas į stalininius la-
gerius... Kiek metų praėjo, o pra-
lietas kraujas, svetimųjų primestų  
karų ir pokarių metuose niekaip 
nepaleidžia mūsų. Paklauskite 
savęs štai ko: kodėl čečėnus ir 
ingušus, kaip ir kitas Kaukazo 
tautas, Stalinas daugiausia trėmė 
būtent į Kazachstaną? Trėmė ir į 
kitur, bet Kazachstanas prašosi 
nemažo pasakojimo. Tačiau apie 
tai gal papasakosiu kitą kartą. Ti-
kiuosi nustebinti.  

Kartu su gamta 
bunda ir gyvatės 

Nors gyvačių įkandimai daž-
niau registruojami prasidėjus 
grybavimo ir uogavimo sezo-
nui, tačiau pirmieji pavasari-
niai įkandimai gali sukelti sun-
kesnius apsinuodijimus, nes per 
žiemą gyvatė pagamino daug ir 
didelės koncentracijos nuodų.

Lietuvoje gyvena vienintelės 
rūšies nuodingoji gyvatė – pa-
prastoji angis, kurias galima 
aptikti lapuočių miškuose, drė-
gnose, pelkėtose vietose.

Reikia pabrėžti, kad gyvatė 
kerta tik gindamasi. Nuodin-
go gyvatės įkandimo visada 
galima išvengti, tik nereikia 
bandyti jos pagauti, sekti, er-
zinti, kišti rankų po kelmais ar 
šaknimis.

Ką daryti, jei įkando gyva-
tė?

• Stengtis nusiraminti ir kuo 
mažiau judinti įkąstą galūnę.

• Įkąstą galūnę sutvirtinti, 
kad nejudėtų.

• Ant įkąstos galūnės nerišti 
timpos, nes gali sutrikti krau-
jotaka.

• Negalima čiulpti nuodų iš 
žaizdos, pjaustyti ar prideginti 
įkandimo vietos.

• Jei yra galimybė, žaizdą 
nuplauti ir uždėti šaltą kom-
presą.

• Nedelsti ir kuo skubiau 
kreiptis į gydymo įstaigą.

Ypač pavojinga, kai gyvatė 
įkanda į galvą. 

Žmogaus savijauta po įkan-
dimo priklauso nuo bendros 
organizmo būklės, amžiaus 
(jautresni vaikai ir vyresnio 
amžiaus žmonės), įkandimo 
vietos (kuo arčiau galvos ir ka-
klo, tuo ryškesni bus apsinuo-
dijimo požymiai).

Pirmiausia daugeliui pasireiš-
kia bendrosios reakcijos: bai-
mė, galvos svaigimas, silpnu-
mas, gali prasidėti vėmimas, 
viduriavimas, padažnėti širdies 
ritmas. Jei įkandama į galūnes, 
jos ima pamažu tinti, sunkiais 
atvejais tinimai gali kilti iki lie-
mens, tada visus galūnės audi-
nius apima uždegimas, oda pa-
tamsėja, prasideda kraujagyslių 
ir limfagyslių uždegimas.

horoskopas
AVINAS. Savaitė palanki daly-

kiniams ir kitokiems kontaktams, 
įmanomi netikėti laimėjimai. Pasi-
naudokite tuo, jei norite išgvildenti 
kokį nors sudėtingą reikalą, išsiaiš-
kinti santykius, pasikelti autoritetą. 
Saugokitės traumų. Labiau prižiū-
rėkite vaikus. 

JAUTIS. Nebloga laikas aiškin-
tis turtinius interesus. Galite gauti 
pozityvų atsakymą ar rezultatą, jei 
mėginote apginti reikalą, susijusį 
su nuosavybe, draudimu, paveldė-
jimu ar pan.

DVYNIAI. Metas gali būti kiek 
nervingas dėl spūsčių kelyje, grės-
mės pavėluoti į darbą ar kt. Vėliau 
nuotaika pagerės, labiau seksis 
bendrauti bei tvarkyti reikalus ar 
mokytis. 

VĖŽYS. Pats metas pasirūpinti 
piniginiais, turto, tiekimo, komer-
ciniais reikalais. Gali nudžiuginti 
mylimo žmogaus ar vaiko sėkmė. 
Kita vertus, yra pavojus, kad kažką 
prarasite, sugriausite. Saugokitės 
avarinių situacijų. 

LIŪTAS. Tikriausiai ryžtingai 
imsitės spręsti aktualius klausimus. 
Jeigu pasitarsite su gerais specia-

listais, rezultatas nenuvils. Nuotai-
ką skaidrins, energijos pridės geras 
įvertinimas darbe, visuomenėje. 

MERGELĖ. Bus gana sėkminga 
savaitė, nors energijos, polėkio lyg ir 
sumažės. Galite užsitikrinti įtakingo 
asmens palaikymą, slaptą protegavi-
mą arba gauti apčiuopiamos naudos. 

SVARSTYKLĖS. Jums seksis 
pasinaudoti sukaupta patirtimi, 
užmegztomis pažintimis, kad tai 
priartintų prie tikslo, pagreitintų 
konkretų rezultatą. Vis dėlto šalia 
yra žmonių, kurie norėtų pakišti 
jums koją, - nepamirškite to. 

SKORPIONAS. Jeigu siekiate 

įsidarbinti ar pakilti karjeros laipte-
liu, šią savaitę galite daug ką išsi-
aiškinti. Regis, naujienos nenuvils. 
Tačiau privalote aiškiai įvertinti 
savo galimybes ir atsispirti pagun-
dai demonstruoti tuščias ambicijas. 

ŠAULYS. Puikus laikas įvai-
riems kontaktams, mokslui, dar-
bui. Daugiau bendraukite, domė-
kitės žiniasklaidos pranešimais 
ir kita informacija. Tai gali jums 
pasitarnauti sprendžiant opias pro-
blemas.

OŽIARAGIS. Turėtų būti pro-
duktyvi savaitė. Palanku kreiptis 
dėl paskolos, kredito, draudimo, 

investuoti į verslą, keisti darbą, 
santykių pobūdį ar pan. Vis dėlto 
didelis traumų, avarijų, netekčių 
pavojus - būkite itin atsargūs.

VANDENIS. Tikriausiai teks 
konkuruoti, nebe pirmą kartą įro-
dinėti, ko esate verti. Bus daug 
lengviau, jei šalia jūsų yra stiprių, 
kompetentingų žmonių, pasirengu-
sių padėti, bendradarbiauti. 

ŽUVYS. Būsite energingi, va-
lingi, sugebėsite susikaupti ir 
siekti tikslo. Savaitė žada naujus 
pasiūlymus, papildomo uždarbio 
galimybes ar pan. Labiau tausokite 
sveikatą.
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įvairūs

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

AuTOMOBIlIŲ 
SUPIRKIMAS

Tel. (8-614) 14777.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

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.

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

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).                       

Nuoširdžiai dėkojame Anykščių ligoninės gydyto-
jams V. PAŽĖRIENEI ir R. LAPINSKUI, slaugytojai D. 
TUSKENYTEI, vidaus ligų skyriaus personalui už gydymą 
ir priežiūrą.

E. Janulienė ir A. Grinienė

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

Tel. (8-625) 44123.

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.

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. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus 
dokumentus. 

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

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

Tel. (8-628) 07656.

Automobilius, kombainus, trak-
torius, metalo laužą.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. 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, 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 kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis. 

Tel.: (8-687) 21 828, (8-675) 95128. 

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

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

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus viso-
je Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

parduoda

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).

Žemės ūkio technika

Traktorių T-40, lenkišką šieno 
rinktuvą.

Tel. (8-620) 80915.

Lėkštinius skutikus, frezus, kul-
tivatorius, plūgus, vagotuvus, ro-
tacines šienapjoves, bulvių kasa-
mas, sodinamas, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas.
Tel. (8-688) 16462.

Kita

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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, mi-
šinius, žirnius, pelėžirnius, vikius, 
lubinus, daugiamečių žolių sė-
klas. Beicuoja, atvyksta į namus.

Tel. (8-604) 90430.

Amonio salietrą, azofoską, sulfa-
tą, kitas trąšas ir žalinimo aliejinį 
ridiką sėkloms. 

Tel. (8-605) 49513.
Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, 
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.

Atlieka fasadų šiltinimą, apdailą. 
Tinkuoja, deda dekoratyvinį tinką, kli-
juoja klinkerį. Dengia stogus, atlieka 
mūro darbus.

Tel. (8-676) 52289.

Remontuoja plokščius stogus. 
Parduoda statybinę medieną.

Tel. (8-611) 44505.

siūlo darbą
ŽŪB reikalingi: nekvalifikuotas 

žemės ūkio darbininkas (-ė ), mel-
žėja (-as).

Tel. (8-682) 97420.

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
Gabrielius ANANKA, gimęs 04 17

Karolina GIRNYTĖ, gimusi 04 11
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Fidelis, Kantrimas, Gražvy-
da, Ervina.

vardadieniai

Morkus, Tolmantas, Žadman-
tė, Žavinta.

Gailenis, Dargailė, Klaudijus, Vi-
lūnė.

Anastazas, Zita, Gotautas, Aušra, 
Žydrė, Edilija.
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sprintas

„Šiais laikais dažnas išmanusis gali 
pakeisti ir fotoaparatą, tik reikia tin-
kamai pasirinkti. Tai ypač aktualu ke-
tinantiems telefoną atsinaujinti dar iki 
vasaros, kai norėsis įamžinti atosto-
gų akimirkas. Apie tai galvodami, pa-
ruošėme naujausius pasiūlymus te-
lefonams, kuriuos įsigyti galima kartu 
su dabar itin patraukliais mokėjimo 
planais“, – sakė Vaida Burnickienė, 
„Tele2“ prekybos vadovė.

svarbiausiems įspūdžiams – ge-
riausia kokybė

Mėgstančių fotografuoti laukia net 
4 vertingi pasiūlymai. Vienas tokių 
– „Samsung Galaxy J3 2017“, kurį 
šiuo metu galima įsigyti net 39 proc. 

pigiau nei įprastai. Specialiai asme-
nukėms skirtą blykstę turintis telefo-
nas, sumokėjus pradinę 1 Eur įmoką 
ir sudarius 24 mėn. sutartį, su visais 
mokėjimo planais kainuos tik 5 Eur/
mėn. (kaina be sutarties – 199 Eur).

Norintiems dar didesnės išmanio-
jo įstrižainės – siūlomas „Samsung 
Galaxy J5 2017“, kurį šiuo metu 
galima įsigyti daugiau nei trečdaliu 
pigiau. Net prieblandoje ryškius ka-
drus fiksuojantis telefonas, sumokė-
jus pradinę 1 Eur įmoką ir sudarius 
24 mėn. sutartį, su visais mokėjimo 
planais kainuos tik 7 Eur/mėn. (kaina 
be sutarties – 259 Eur).

Į fotografiją pasinėrusiųjų dar rim-
čiau laukia „Samsung Galaxy A8“, 

„Tele2“ skelbia: daugiau duomenų ir nuolaidos telefonams, pakeičiantiems fotoaparatus
Artėjant vasaros sezonui, artėja ir atostogų įspūdžiai, kuriuos 

norėsis įamžinti. Todėl technologijų lyderė „Tele2“ skelbia įspū-
dingas nuolaidas išmaniesiems, galintiems atstoti ir fotoaparatą. 
Viliojantys pasiūlymai paruošti ir besirenkantiems naujus planus 
– visa tai klientų laukia operatoriaus salonuose bei internetinėje 
parduotuvėje www.tele2.lt.

kurį dabar įsigyti galima beveik 
penktadaliu pigiau. Dvigubą priekinę 
kamerą ir didžiausią ekraną „Galaxy 
A“ serijoje turintis išmanusis, sumo-
kėjus pradinę 1 Eur įmoką ir sudarius 
24 mėn. sutartį, su visais mokėjimo 
planais kainuos tik 16,75 Eur/mėn. 
(kaina be sutarties – 499 Eur).

Suskubti turėtų ir „Huawei“  aistruo-
liai. Visai neseniai prekyboje pasiro-
džiusį „Huawei P smart” šiuo metu 
įsigyti galima beveik trečdaliu pigiau. 
Grožio algoritmą asmenukėms ir 
dvigubą kamerą turintis išmanusis, 
sumokėjus pradinę 1 Eur įmoką ir 
sudarius 24 mėn. sutartį, su visais 
mokėjimo planais kainuos tik 8,50 
Eur/mėn. (kaina be sutarties – 279 
Eur).

Mokėjimo planai: dar daugiau 
duomenų

Naujaisiais telefonais padarytomis 
nuotraukomis dalintis ir ilgais va-
saros vakarais internete bendrauti 
„Tele2“ siūlo dar laisviau. Šiuo metu 
neribotų pokalbių ir SMS planams 

su 8 GB ir 16 GB – taikomi ypatingi 
pasiūlymai.

Dabar sudarius 12 mėn. arba 24 
mėn. sutartį su pirmuoju planu, kie-
kvieną mėnesį vietoje 8 GB gausite 
net 12 GB duomenų, o mokėsite tik 
8,50 Eur/mėn. (įprasta kaina – 14,90 
Eur/mėn.).

Norintiems naršyti dar laisviau, 
siūlomas antrasis neribotų pokalbių 
ir SMS planas. Šiuo metu sudarius 
12 mėn. arba 24 mėn. sutartį, vietoje 
16 GB gausite net 22 GB duomenų, 

o mokėsite tik 11 Eur/mėn. (įprasta 
kaina – 19 Eur/mėn.).

Tai dar ne viskas, abu mokėjimo 
planai suteikia ir papildomų paslau-
gų: 3 mėnesius nemokamą „Tele2 
Laisvą internetą“ namams bei visą 
pusmetį nieko nekainuosiantį mo-
bilųjį parašą. Be to, su šiais planais 
visą mėnesį nemokamai galėsite iš-
bandyti ir „Viaplay“ paslaugą.

Pasiūlymų laikas ir įrenginių kiekis 
– riboti.

užsak. nr.382

„Eurobarometro“ apklausa

Pirmadienį skelbiamos „Euroba-
rometro“ apklausos duomenimis, 
didžioji dalis europiečių mano, kad 
dauguma dalykų, susijusių su jų gy-
venimu, yra socialiniu požiūriu teisin-
gi, ir kad jie turi vienodas galimybes 
susikurti geras gyvenimo sąlygas. 

Pagrindiniai „Eurobarometro“ 
apklausos rezultatai apima tokius 
aspektus kaip požiūris į socialinį tei-
singumą, pajamų skirtumus, geresnio 
gyvenimo perspektyvas:

· Daugiau kaip pusė respondentų 
mano, kad žmonės turi lygias galimy-
bes susikurti geras gyvenimo sąlygas 
(58 proc.). Tačiau šis skaičius neat-
skleidžia didelių regioninių skirtumų, 
nes Danijoje su šiuo teiginiu sutinka 
81 proc. respondentų, o Graikijoje – 
tik 18 proc. Lietuvoje – 55 proc., La-
tvijoje – 51 proc., Estijoje – 58 proc.

· Respondentai pesimistiškiau 
vertina socialinį teisingumą kon-
krečiose srityse. Tik 39 proc. res-

pondentų įsitikinę, kad teisingumas 
visada laimi prieš neteisingumą; su 
šiuo teiginiu nesutinka tokia pati ap-
klaustųjų dalis. Dar pesimistiškes-
nę padėtį rodo tai, kad tik 32 proc. 
respondentų sutinka, kad politiniai 
sprendimai sistemingai taikomi vi-
siems piliečiams; su šiuo teiginiu 
nesutinka 48 proc. respondentų. 
Apskritai labiau išsilavinę, jaunesni 
ir labiau pasiturintys respondentai 
paprastai įžvelgia daugiau socialinio 
teisingumo. Apklausos duomenimis, 
tik 19 proc. lietuvių mano, kad jų ša-
lyje teisingumas visada laimi prieš 
neteisingumą, Latvijoje taip manan-
čių yra tik 13 proc., tuo tarpu Austri-
joje taip mano net 63 proc., Danijoje 
– 54 proc. apklaustųjų.

· Didžioji dauguma respondentų 
mano, kad pajamų skirtumai yra per-
nelyg dideli (84 proc.); šių atsakymų 
dalis svyruoja nuo 96 proc. Portugali-
joje, 92 proc. Lietuvoje ir Vokietijoje 
ir 59 proc. Nyderlanduose. Visose 
šalyse, išskyrus Daniją, daugiau kaip 

60 proc. respondentų sutinka su tuo, 
kad vyriausybės turėtų imtis priemo-
nių šiems skirtumams mažinti, Lietu-
voje taip manančių yra 93 proc. 

· Kalbant apie geresnes gyvenimo 
perspektyvas, gera sveikata ir koky-
biškas švietimas vertinami kaip esmi-
niai arba svarbūs aspektai; gerą svei-
katą esminiu aspektu laiko 98 proc. 
europiečių ir 97 proc. lietuvių, ko-
kybišką švietimą -  94 proc. respon-
dentų Europoje ir 84 proc. Lietuvoje. 
Daugiau kaip 90 proc. respondentų 
manė, kad ypač svarbus arba tiesiog 
svarbus dalykas yra atkaklus darbas 
ir tinkamos pažintys (taip mano 81 
proc. apklaustųjų Lietuvoje). 

· Mažiau kaip pusė respondentų 
(46 proc.) mano, kad lygių galimybių 
susikurti geras gyvenimo sąlygas yra 
daugiau nei prieš 30 metų; su šiuo 
teiginiu sutinka 42 proc. respondentų 
Lietuvoje, daugiau kaip 70 proc. - 
Maltoje, Suomijoje ir Airijoje, tačiau 
mažiau kaip 25 proc. respondentų 
Kroatijoje, Prancūzijoje ir Graikijoje.

Specialioji „Eurobarometro“ ap-
klausa „Socialinis teisingumas, ne-
lygybė ir kartų mobilumas“ buvo 
vykdoma 2017 m. gruodžio 2–11 d. 
tiesioginės respondentų apklausos 
būdu. Iš viso apklausoje dalyvavo 
28 031 respondentų iš 28 ES šalių.

Amerikiečių šeimai gimė 
keturioliktas sūnus iš eilės

Ir vėl ne mergaitė: amerikiečių po-
rai iš JAV Mičigano valstijos gimė 
keturioliktas sūnus iš eilės. Kateri ir 
Jay’us Schwandtai naujausią savo 
šeimos narį pasveikino praėjusią sa-
vaitę, praneša agentūra „Associated 
Press“.

Tėvai, veikiausiai atsižvelgdami 
į tikrai neįrastą aplinkybę, kad ir po 
14-ojo gimdymo šeimoje neatsira-
do mergaitė, naujagimį pavadino 
Finlay’u, Sheboyganu.

Antrasis vardas mena vieno Šiau-
rės Amerikos indėnų vado istoriją, 
kurią jam papasakojo uošvis, sakė 
daugiavaikis tėvas. Vadas turėjo daug 
sūnų ir tikėjo, kad paskutinysis jo vai-

Plaukimas. Balandžio 12-14 die-
nomis trys Anykščių KKSC plaukikai 
(Julius Bačkulis, Martyna Limbaitė ir 
Mykolas Nadvaravičius) dalyvavo 
atviro Lietuvos plaukimo čempionato 
varžybose Alytuje. 90 procentų startų 
metu buvo pagerinti asmeniniai rezul-
tatai. Finaluose plaukė J.Bačkulis (50 
m peteliške, 50 m laisvu stiliumi, 100 
m laisvu stiliumi) ir M.Nadvaravičius 
(200 m laisvu stiliumi ir 100 m pete-

liške). Geriausiai sekėsi J.Bačkuliui, 
kuriam pritrūko tik dalies sekundės 
iki Lietuvos plaukimo meistro nor-
matyvo.

Imtynės. Anykščių KKSC imty-
nininkai dalyvavo Vilniaus miesto 
jaunučių pirmenybėse. Nugalėtojais 
tapo Valius Kavaliauskas ir Kipras 
Puikis, antrąsias vietas užėmė Man-
tas Vilys ir Povilas Gokas, treti liko 
Kipras Gvozdas ir Kasparas Jodelis. 

Anykštėnai ruošiasi Lietuvos jaunu-
čių čempionatui, kuris ateinantį sa-
vaitgalį vyks Šiauliuose.

Sunkioji atletika. Balandžio 20 
dieną Šilutėje vyko Lietuvos jaunių-
moksleivių (iki 17 m.) sunkiaatle-
čių čempionatas. Šiose varžybose 
Anykščių komandai atstovavo: To-
mas Miškeliūnas, Arnas Baklanovas, 
Mindaugas Lapinskas, Benjaminas 
Orlovas ir Arnas Staškevičius. Čem-

pionais tapo: Tomas Miškeliūnas 
(svorio kategorija 62 kg; rovimas 
80 kg, stūmimas 100 kg) ir Benja-
minas Orlovas (svorio kategorija 94 
kg; rovimas 100 kg, stūmimas 135 
kg). Trečią vietą užėmė: Arnas Ba-
klanovas (svorio kategorija 69 kg; 
rovimas 85 kg, stūmimas 100 kg). 
Ketvirti liko: Mindaugas Lapinskas 
ir Arnas Staškevičius. Anykščių eki-
pa iškovojo trečią vietą komandinėje 
įskaitoje.

kas bus mergaitė. Tačiau kai vėl gimė 
berniukas, jis pavadino jį „Sheboy-
gan“ - „she is a boy again“ („ji vėl yra 
berniukas“).

Kateri Schwandt yra pratusi prie 
didelės šeimos. Ji pati užaugo tarp 13 
brolių ir seserų. Paklausta ar gimdys 
daugiau, moteris atsakė: „Jokių šan-
sų“. Tiesa, ir praeityje ji kalbėjo pana-
šiai. 

Izraelyje vagystę išaiškinti 
padėjo... bitės

Policija Izraelyje neįprastomis 
aplinkybėmis sučiupo du bičių vagis. 
Policijos atstovas pirmadienį sakė, 
kad abu jauni vyrai patraukė pareigū-
nų dėmesį, nes trankė vienas kitą. Kai 
policininkai priartėjo, pamatė, kad 
abu vyrai yra sugelti bičių.

Jie trankė vienas kitą, kad išvaiky-
tų įsiutusius vabzdžius. Apieškojus 
vyrų automobilį, jame rasti trys vogti 
aviliai. Vieną sugeltą vyrą teko vežti 
į ligoninę, o kitas buvo nugabentas į 
nuovadą. 

-elTA

Seniausiu pasaulio žmogumi laikoma 117-erių metų japonė 
mirė. NŠ

Taujėnų dvaro parko gyven-
tojas - povas. Mariaus Mor-
kevičiaus (ELTA) nuotr.

Mergina atėjo į sakyklą ir sako:
– Atleisk, dvasiškasis tėve, kad 

nusidėjau.
Kunigas:
– Ką padarei, dukra?
Mergina:
– Aš buvau išpuikusi: dukart į 

dieną pažiūriu į veidrodį ir pasa-
kau sau, kad esu labai graži.

Kunigas pasisuko, kurį laiką 
žiūrėjo į merginą ir tarė:

– Mano dukra, turiu tau gerų 
žinių. Tai nėra nuodėmė… Tai pa-
prasčiausiai klaida.


