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Paroda. Gegužės 26 d. (šeš-
tadienį) 17 val. Koplyčioje - Pa-
saulio anykštėnų kūrybos centre 
dailininkės Ritos Kazakevičiūtės 
- Grigauskienės tapybos darbų 
parodos „Dar daug šviesos“ pri-
statymas. Renginys nemokamas.

Gruzijon. Anykščių rajono me-
ras Kęstutis Tubis gegužės 24–28 
dienomis lankysis Gruzijoje. Jis 
vyks į Telavi miestą, šio miesto 
mero kvietimu, dalyvauti Gruzi-
jos Nepriklausomybės dienos 100 
metų minėjimo renginiuose.

Supyko. Vilniaus „Lietuvos 
ryto“ jaunimo ekipa sekmadie-
nį džiaugėsi Eurolygos jaunimo 
čempionų titulu. Į sostinę su-
grįžusius čempionus garsiomis 
skanduotomis ir dainomis svei-
kino grupelė „Lietuvos ryto“ 
sirgalių, kurie klubo prezidentui, 
buvusiam Anykščių rajono merui 
Dariui Gudeliui paruošė trans-
parantą: „Gudeli, švęsk su žaliai 
baltais“. „Lietuvos ryto“ klubo 
prezidentas D.Gudelis sulaukė 
šios komandos sirgalių priekaištų 
už tai, kad vyko į Belgradą stebėti 
Eurolygos finalinio ketverto var-
žybų, kuriame rungtyniavo Kau-
no „Žalgiris“. 

Struktūra. Rengiamas UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ 
struktūros pakeitimas. Struktū-
ra turėtų būti pakeista iki liepos 
mėnesio. Priminsime, jog įmonei 
vadovauja laikinasis direktorius 
Jonas Žukauskas. Nuolatinio 
direktoriaus konkursas nėra pa-
skelbtas. 

Koncertas. Gegužės 26 die-
ną15 val. Anykščių kultūros 
centre vyks muzikos pedagogo, 
pianisto,kompozitoriaus Bro-
niaus Petroko autorinis koncertas 
„Atmintis“. Tai jau penktasis B. 
Petroko autorinis koncertas, kurį 
jis skiria anykštėnams bei mies-
to svečiams. Koncerte skambės 
jausmingos dainos, pjesės, kurias 
atliks solistai, mokiniai, pats au-
torius. Beje, prieš penketą metų 
B. Petrokas pristatė ne tik savo 
kūrybą, bet ir kompaktinę plokš-
telę „Pabūk šalia“. 

Atslenka vaikų namų reforma
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį trečiadienį Anykš-
čių rajono seniūnai rinkosi į 
Debeikių seniūniją. Rajono 
seniūnų sueiga buvo surengta 
Debeikių  pagrindinėje moky-
kloje, į kurios patalpas per-
kraustyta seniūnijos adminis-
tracija.

Renginio pradžioje Anykš-
čių savivaldybės administra-
cijos vadovai - direktorius 
Audronius Gališanka ir jo 
pavaduotojas Ramūnas Bla-
zarėnas bei Anykščių seniūnas 
Eugenijus Pajarskas Debeikių 
seniūną Alvydą Simonavičių 
sveikino su įkurtuvėmis. Tylos 
minute pagerbta tą savaitę mi-
rusi ilgametė Troškūnų seniū-
nė Janė Dilienė.Anykščių savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka (viduryje) Debeikių pa-

grindinėje mokykloje turėjo jaustis ypač jaukiai – ši mokykla buvo pirmoji jo darbovietė.

Už pajus dalinantis kolūkių tur-
tą - Lietuvoje pridirbta nesąmonių: 
kolūkiečiai privatizavo kaimų van-
dentiekius su visais bokštais. Kiurs-
tant vamzdžiams, kaimų gyventojai 
stengiasi turto atsikratyti, įprūdyti 
jį savivaldybės įmonei. „Anykščių 
vandenys“ prieš kurį laiką savo ži-
nion iš S.Pakėno ir kitų pajininkų 
perėmė Ažuožerių vandentiekį, o 
nebenaudojamas bokštas liko pa-
reigūno nuosavybė. Bokštas, o ir 
pats vandentiekis, lyg prakeiktas. 
Šią žiemą nukritęs nuo bokšto žuvo 
jaunas vyras, o anksčiau, kitas žmo-
gus žuvo rekonstruojant vandentie-
kio trasą užgriuvus tranšėjai.

UAB „Anykščių vandenys“ di-
rektorius Arvydas Katuoka pripa-
žįsta, kad perimdama niekam ne-
reikalingą vandentiekio bokštą, jo 
įmonė užsiima savotiška labdara. 
Tačiau, direktorius tikino, kad jau 
yra sutarta, jog Ažuožerių ir taip 
pat nenaudojama Burbiškio bokštą 
„Anykščių vandenys“ perduos eks-
tremalaus sporto klubui, tad atlieka 
tik tarpininkų vaidmenį.

 

Policininkas padovanojo ... 
vandentiekio bokštą
UAB „Anykščių vandenys“ valdyba nusprendė savo žinion perimti nenaudojamą Ažuožerių van-

dentiekio bokštą. Šis sprendimas palengvins gyvenimą policininkui Sauliui Pakėnui, mat nenaudo-
jamas bokštas iki tol buvo jo nuosavybė.

Ažuožerių vandentiekio bokštas iki tol priklausęs policininkui Sauliui Pakėnui perduotas UAB „Anykš-
čių vandenims“, o šios įmonės vadovai teigia, jog jau rado būdą, kaip šiuo bokštu atsikratyti.

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.   

Stirnų rajone – 
daugiau nei 
Kavarsko 
seniūnijoje 
gyventojų

Vaistų reklama: 
žmogaus teisė 
rinktis

Algimantas DAČIULIS, 
anykštėnas: „Pats gali labai 
greitai nusigydyti.“

Arbata iš laukų 
žolynų
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Temidės svarstyklės

Šiemet sukako 70 metų, kai 1948 
m. gegužės 22 – 23 dienomis iš Lie-
tuvos į įvairias tremties vietas paju-
dėjo pilni ešelonai žmonių. Tai buvo 
didžiausias Sovietų Sąjungos oku-
pacinės valdžios surengtas lietuvių 
trėmimas į Sibirą. Iš Lietuvos buvo 
išvežta daugiau kaip 40 tūkst. žmo-
nių, iš kurių beveik 11 tūkst. vaikų 
iki 15 metų. 

Iš dabartinio Anykščių rajono te-
ritorijos ištremti 1514 lietuviai, iš 
kurių 252 iš tremties į Lietuvą ne-
grįžo. 

Prisiminimais pasidalino buvusi 
Anykščių gimnazijos gimnazistė, 

Lietuvos politinių kalinių ir trem-
tinių sąjungos Anykščių filialo va-
dovė Prima Petrylienė, iš Anykščių 
geležinkelio stoties į Panevėžio 
kalėjimą, o vėliau į tremtį  išvež-
ta 1950 – aisiais. Anykščių rajono 
Garbės pilietę tremties prisiminimai 
lydi visą gyvenimą. 

Apie tremtį kalbėjo ir Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis. Jo se-
neliai Salomėja ir Povilas Tubiai su 
sūnumis Povilu ir Antanu į tremtį iš 
Žemaitėlių kaimo buvo išvežti 1948 
– ųjų gegužės 22 – ąją. K. Tubis 
gimė Krasnojarsko krašte, į Lietuvą 
grįžo, kai jam tebuvo 2 metukai. 

Dvi dienas vykusiame renginyje 
šokėjai buvo suskirstyti į keturias 
kategorijas tiek pagal amžių, tiek 
pagal atliekamus šokius. 

Hip hop duo vaikų kategorijoje į 
finalą pateko ir 6-ąją vietą iškovo-
jo anykštėnės Amelija Dapkutė ir 
Emilija Kviecinskaitė. 

Komandinių šokių kategorijoje 
Hip hop beginners cildrens forma-
tion „Intrus Anykštukai“ iškovojo 
1-ąją vietą ir small team beginners 

kategorijoje liko 2 –ieji. Paauglių 
komanda, kategorijoje small team 
beginners ir big team iškovojo 
bronzą.

„Žiemą „Nykščio namuose“ bu-
vome surengę bandomąjį „cup‘ą“ 
ir pamatėm, kad Anykščiuose ti-
krai galima organizuoti aukšto ly-
gio tarptautinį čempionatą,“ – sakė 
M. Lekauskas.- O ir šiuo renginiu 
likome labai patenkinti”. 

Čempionato teisėjai – taip pat 

Šokių čempionate puikiai 
pasirodė ir anykštėnai

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Praėjusį savaitgalį „Nykščio namuose“ vyko tarptautinis šokių 
čempionatas „Lithuanian Spring CUP 2018“, kuriame dalyvavo 
apie 1000 šokėjų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, An-
glijos, Moldovijos ir Rusijos. 

Čempionatą organizavo vos prieš mėnesį klaipėdiečiu tapęs, 
o šiaip kilme anykštėnas, buvęs „Verpeto“ šokių klubo šokėjas 
Mindaugas Lekauskas kartu su pasauline organizacija „United 
dance nation“.

tarptautinė komanda. Atvyko šo-
kio profesionalai iš D. Britanijos, 
Japonijos, Lietuvos, Estijos, Latvi-

jos. Viešnios teisėmis dalyvavo ir 
teisėja iš Anykščių Staselė Bilevi-
čienė.  

Minėjo tremties 70 – metį 
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Sekmadienį po Šv. Mišių Anykščių Šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje Anykščių geležinkelio stotyje paminėtas bene di-
džiausias anykštėnų trėmimas į Sibirą. Tada iš Anykščių ištremta 
per pusantro tūkstančio žmonių. Po minėjimo Troškūnų link išva-
žiavo traukinys, į kurį buvusius tremtinius ir minėjimo dalyvius 
susodino raudonžvaigždžiai „enkavedistai“. 

Į Panevėžio kryptimi išvažiavusį traukinį keleivius sodino „en-
kavedistą“ vaidinęs buvęs tremtinys Bronius Tvarkūnas. Stotyje 
pasiliekantiems moja buvusi politinė kalinė, tremtinė Prima Pe-
trylienė.

Autoriaus nuotr.   

Avarija. Penktadienį 07 val. 
58 min. Anykščiuose, Kęstučio 
g. – K. Ladygos g. sankryžoje 
susidūrė automobilis SAAB 9-5, 
vairuojamas moters (blaivi) (g. 

1982 m.) gyv. Anykščiuose, Sta-
tybininkų g. ir motoroleris MBK 
NITRO, vairuojamas jaunuo-
lio (blaivus) (g. 2001 m.) gyv. 
Anykščiuose, Valaukio g. Eismo 
įvykio metu nukentėjo motoro-
lerio vairuotojas, jam nustatytas 

raktikaulio lūžis. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Girtas. Sekmadienį apie 07 
val. 50 min. Kurklių sen., Staš-
kūniškio k., kelio Kaunas - Za-
rasai - Daugpilis 92 km, sustab-

dytas automobilis „VW Golf“, 
kurį vairavo neblaivus (nustaty-
tas 1,85 prom. girtumas) vyras 
(g. 1962 m.) gyv. Anykščių r., 
Staškūniškio k., Parko g. Vyras 
sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Pasirodymui ruošiasi „Intrus Anykštukai“.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

.

Anykščių rajonas, pagal leidžiamų 
sumedžioti stirnų skaičių, penktas ša-
lyje. Daugiau stirnų sumedžioti leista 
tik Rokiškio, Šiaulių, Raseinių ir Kė-
dainių rajonuose. Tačiau ir juose skai-
čiai didesni tik keliomis dešimtimis ar 
vienetais.

Tauriųjų elnių anykštėnai galės su-
medžioti 339. 

Taip pat bus medžiojami ir danie-
liai. Kadangi Lietuvoje toli gražu ne 
visuose rajonuose jie gyvena, tai pa-
gal leistiną sumedžioti 90 danielių li-
mitą, Anykščių rajonas antras šalyje. 
Daugiau medžioti leista tik Panevėžio 
rajone, ten limitas – 127 danieliai.

Medžiotojai taip pat galės medžioti 
ir briedžius. Jų sumedžioti Anykščių 
rajone leista 53.

Kaip „Anykštai“ kalbėjo Lietuvos 
medžiotojų ir žvejų draugijos Anykš-
čių skyriaus Valdybos pirmininkas, 
medžioklės žinovas Rimantas Peč-
kus, kanopinių žvėrių sumedžiojimo 
limitai skaičiuojami pagal jų skaičių 
rajone. Sumedžioti paprastai leidžia-
ma maždaug ketvirtadalį nuo bendro 
skaičiaus. Todėl, nesunku suskaičiuo-
ti, jei stirnų sumedžioti leidžiama 
1137, tai jų skaičius rajone siekia apie 
keturis su puse tūkstančio individų, 
o tai daugiau, nei vienoje didžiausių 

Stirnų rajone – daugiau nei Kavarsko 
seniūnijoje gyventojų

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas patvirtino kanopinių žvė-
rių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2018-2019 
metų medžioklės sezoną limitus. 

Anykščių medžiotojai, per medžioklės sezoną, galės sumedžioti 
iki 1137 stirnų.

Anykščių rajono Kavarsko seniūni-
joje gyvena gyventojų. Jei danielių 
medžioti leista 90, tai rajone jų – per 
tris su puse šimto.

Pasak medžioklės žinovo, tai, kad 
Anykščių rajone gausi stirnų popu-
liacija stebėtis nereikia, nes ir rajono 
plotas vienas didžiausių šalyje, o ir 

pats miškų tipas tinkamas stirnoms 
gyvuoti.

„Pas mus sumedžiojama daug me-
dalinių stirnų“, - kalbėjo R.Pečkus.

Iš viso Anykščių rajone veikia 20 
medžiotojų būrelių, 15 iš jų vienija 
medžiotojų ir žvejų draugijos Anykš-
čių skyrius.

Pagaliau paaiškėjo, kam Anykščių rajone gera gyventi, kanopi-
nių žvėrių populiacijos mūsų rajone – vienos didžiausių šalyje.

Sugrąžino. Molėtų rajono me-
ras Stasys Žvinys sugrąžintas į Tė-
vynės sąjungos-Lietuvos krikščio-
nių demokratų (TS-LKD) partijos 
Molėtų rajono skyrių. Tokį spren-
dimą praėjusį penktadienį priėmė 
TS-LKD Priežiūros komitetas, 
atsižvelgęs į specialiosios darbo 
grupės, nagrinėjusios mero pašali-
nimo aplinkybes, rekomendaciją.

Forumas. Aptarti Vakarų at-
žvilgiu agresyvėjančią Kremliaus 
politiką bei iššūkius, kurie kyla 
Rusijos pilietinei visuomenei, 
valdžiai griežtinant žiniasklaidos 
kontrolę, garsūs Vladimiro Pu-
tino režimo kritikai rinksis į jau 
penktąjį Vilniaus Rusijos forumą. 
Tarp forumo dalyvių - Michailas 
Chodorkovskis, Garis Kasparovas, 
Michailas Kasjanovas, Vladimiras 
Kara-Murza, Vladimiras Ašurko-
vas, Dmitrijus Gudkovas. Forumas 
tradiciškai suburia per šimtą politi-
kų, pilietinės visuomenės atstovų, 
žmogaus teisių gynėjų, akademi-
kų, žurnalistų iš Rusijos, Lietuvos, 
kitų Vakarų šalių.

Grafičiai. Šiemet sostinėje nuo 
22 tūkst. kv. m sienų bus nuvaly-
tos teplionės, - ilgiu tai prilygsta 
trims Vilniaus gatvėms. Grafičių 
uždažymui ir valymui Vilniaus sa-
vivaldybė šiemet skyrė beveik 130 
tūkst. eurų. Daugiausiai grafičių 
bus nuvalyta Senamiestyje ir mies-
to centre. Šį pavasarį jau švarios P. 
Cvirkos skvero sienelės, pastatų 
fasadai Kražių, A. Goštauto, Dai-
navos, Pamėnkalnio, Islandijos, 
Paupio gatvėse, taip pat Vilnelės 
krantinėje po Malūnų ir Užupio 
gatvių tiltais. Grafičiai pradėti va-
lyti Vokiečių, Žydų, Dominikonų, 
Stiklių, Ašmenos, Mėsinių, Žemai-
tijos gatvėse. Vien šiose gatvėse 
planuojama uždažyti apie 1000 kv. 
m grafičių. Bus perdažomi pastatų 
fasadai, arkos, tvoros, uždažomos 
teplionės ant kitų objektų šiose ga-
tvėse. 

Reforma. Prielaidos priimti re-
formą nuo liepos 1 dienos yra, bet 
toliau tai priklausys nuo Seimo, 
sako finansų ministras Vilius Šapo-
ka. Pasak jo, Vyriausybė mokesčių 
reformą svarstys trečiadienį. „Iš 
Vyriausybės pusės projektai yra 
pateikti, trečiadienį juos svarstysi-
me. Seimui pateiksime laiku ir to-
liau tai priklausys nuo Seimo taip 
pat“, - sakė V. Šapoka.  Premjeras 
Saulius Skvernelis šį mėnesį teigė 
neatmetąs, kad mokesčių reforma 
iki liepos gali būti nepriimta, tokiu 
atveju ją Seimas patvirtintų metų 
pabaigoje kartu su kitų metų biu-
džeto įstatymu. Mokestiniai pakei-
timai privalo būti priimti pusmetį 
prieš jų įsigaliojimą arba kartu su 
biudžetu. Anot Premjero, Vyriau-
sybės siūlomoje mokesčių refor-
moje daugiausia diskusijų kelia 
„Sodros“ įmokų mažinimas 2 proc. 
punktais, be to, sudėtinga įtikinti ir 
dėl pensijų reformos.

Dovana. Pirmą kartą visame 
pasaulyje minint Bitės dieną, Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė Ignali-
nos rajone, Stripeikiuose, esančiam 
Bitininkystės muziejui padovanojo 
bičių avilį, puoštą vaikų piešiniais. 
Avilį, iki šiol stovėjusį šalies vado-
vės sode Turniškėse, pirmieji galė-
jo išvysti į Bitės šventę susirinkę 
svečiai iš visos Lietuvos, o nuo 
šiol galės pamatyti ir visi vieninte-
lio šalyje Bitininkystės muziejaus 
lankytojai.
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Pasaulinės pieno rinkos 
žaidėjas efektyvina veiklą 

Nuo susikūrimo pradžios 2008 
m. žemės ūkio kooperatyve „Pie-
nas LT“ įgyvendinama vertikalios 
integracijos kooperacijos idėja. Per 
dešimtmetį kooperatyvas nemažai 
investavo į savo veiklą, itin įspū-
dinga investicija – viena moder-
niausių Europoje pieno perdirbimo 
gamykla. 2016 m. vasarą pradėjusi 
veikti, nuo 2017 m. pradžios išim-
tinai eksporto rinkoms gamykla 
tiekia čia gaminamus sausus aukš-
tos pridėtinės vertės pieno baltymų 
produktus, naudojamus funkcinio 
maisto gamyboje. Gamykloje iš 
žaliavinio pieno pagal pažangiau-
sias technologijas gaminami pieno 
išrūgų baltymų, kazeino ir pieno 
baltymų koncentratai, laktozės fil-
tratas ir grietinėlė.

Gamykla „Pienas LT“ nuolat 
didina veiklos efektyvumą. Šįkart 
buvo užsibrėžta ženkliai  sumažinti 
elektros sąnaudas.  Šiuo metu ko-

operatyvo elektros energijos kaštai 
sudaro 10 proc. visų veiklos išlai-
dų. Daugiausiai elektros energijos 
suvartojama pieno sudedamųjų 
dalių atskyrimo ir jų džiovinimo 
procesuose. Visgi, įmonės tokie 
skaičiai netenkina.

„Siekiame per šiuos metus su-
mažinti energijos sąnaudas iki 5 
proc. Naudojame ir gamybos or-
ganizavimo, ir energijos pakarto-
tinio panaudojimo metodus. Mums 
tai – nuolatinis pačių tobulėjimo 
ir technologinių procesų tobuli-
nimo kelias. „Energijos tiekimo“ 
teikiamos paslaugos padeda siekti  
užsibrėžtų tikslų“, – teigia ŽŪK 
„Pienas LT“ valdybos pirmininkas 
Naglis Narauskas. 

Naudą suteikia ir edukacinė
iniciatyva

Siekiant suteikti galimybes kli-
entams efektyviau vartoti energiją  
„Energijos tiekimas“ vykdo efek-
tyvaus energijos vartojimo tiekimo 

Ambicingi gamyklos „Pienas LT“ planai – gaminti aukštesnės 
kokybės produkciją suvartojant mažiau energijos 
Didžiausiam Baltijos šalių regione pieno gamintojų koopera-

tyvui „Pienas LT“ priklausanti pieno perdirbimo gamykla dar 
šiemet ketina sumažinti energijos sąnaudas penkiais procentais 
ir tikisi, kad tai pavyks padaryti bendradarbiaujant su „Lietuvos 
energijos“ įmonių grupei priklausančiu „Energijos tiekimu“.

iniciatyvą. Planuojama, kad kartu 
su LR Energijos ministerija vykdo-
mas projektas reikšmingai prisidės 
prie energijos kaštų mažinimo.

 „Šios iniciatyvos tikslas – šviesti 
ir konsultuoti vartotojus energijos 
vartojimo efektyvumo klausimais 
taip padedant mažinti energijos 
vartojimo kaštus. Vykdome ener-
gijos vartojimo auditus, siūlo-
me individualias konsultacijas ir 
sprendimus įmonėms, norinčioms 
sumažinti energijos suvartojimą ir 
kartu įgyvendinti plėtrą. Vykdant 
šią iniciatyvą „Energijos tiekimas“ 
tikisi padėti savo klientams reikš-

Daugiau dėmesio gamtai

Papildomu „Energijos tiekimo“ 
palaugų privalumu tapo ir tai, kad 
bendrovė siūlo „Žalią lietuvišką ener-
giją“, kuri yra pagaminama iš atsi-
naujinančių energijos išteklių Kauno 
Algirdo Brazausko hidroelektrinėje. 
Šį planą įsigijusios įmonės aktyviai 
prisideda prie aplinkos tausojimo. 

Aplinkos apsaugai tampant vis 
svarbesniu prioritetu, vis daugiau 
verslo įmonių pasirenka būtent šią 
energiją – ne išimtimi tapo ir „Pienas 
LT“.

 „Mums šis aspektas yra tikrai 
svarbus. Gamybos procese naudoja-
me tausojančią aplinką energiją ir sie-
kiame būti socialiai atsakinga įmone. 
Tai patvirtina ir „Energijos tiekimas“ 
sertifikatas apie žaliosios elektros 
energijos naudojimą.“, –  pasakojo N. 
Narauskas.

Apie nepriklausomą elektros tiekėją „Energijos tiekimas“
• „Energijos tiekimas“ – didžiausias lietuviško kapitalo elektros ener-

gijos tiekėjas, priklausantis „Lietuvos energijos“ įmonių grupei.
• Tiekia elektros energiją beveik 7000 klientų Lietuvoje.
• Siūlo įvairius elektros energijos tiekimo planus verslui ir namų 

ūkiams. Taip pat  kitas paslaugas elektros energijos gamintojams, tiekė-
jams ir prekybos partneriams.

• Vienintelis sertifikuotos „Žalios lietuviškos energijos“, pagamintos 
Lietuvoje iš atsinaujinančių išteklių, tiekėjas.

• Įmonėje dirba 30 profesionalų.

mingai sumažinti jų suvartojamos 
elektros energijos kiekį“, – sako 
laikinai „Energijos tiekimo“ direk-
torės pareigas einanti Diana Kaza-
kevič. 
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Savigyda gali 
pakenkti

Algimantas DAČIULIS, 
anykštėnas:

- Vaistams išleidžiame pakanka-
mai daug. Manau, kad vaistų rekla-
ma nereikalinga, nes juos netikslin-
ga gerti be gydytojo konsultacijos, 
savigydos neturėtų būti, vaistai turi 
būti tiksliniai. Juk reikia žinoti, ko-
kia žmogaus sveikatos būklė, kas 
tinka, o kas netinka. Pats gali labai 
greitai nusigydyti. Vis tiek, net jei 
vaistai nereceptiniai, geriausia, kai 
rekomenduoja gydytojas. Naudoju 
vieną vaistą, kuris nėra receptinis, 
bet vis tiek jį ne pats sugalvojau 
naudoti, bet jį rekomendavo gydy-
tojas. Manau, kad vaistų reklama 
gali įtikinti, kad ir vienas, ir kitas 
vaistas labai geras, gali „užkibti 
ant kabliuko“. 

O dėl vaistinių reklamos... Mes, 
pensininkai, gaudom nuolaidų 
valandas, nematau nieko blogo, 
jei vaistinė pasiskelbia, kad nuo 
pirmos iki trečios, ar nuo antros 
iki trečios valandos yra nuolai-
dos. Reikia kiekvieną euro centą 
taupyti, todėl gerai, kad vaistinės 
reklamuoja, kada nuolaidas, juk 
pagrindiniai vaistų pirkėjai yra 
pensininkai.

Tik kontroliuoti, 
kad nemeluotų

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Seimo narys:

- Dabar visos Lietuvoje esan-
čios vaistinės yra gero lygio, šiuo 
metu prastų vaistinių nėra. Kadai-
se, kai buvau Seimo narys, buvau 
žmogus, kuris labai užsispyrusiai 

Vaistų reklama: žmogaus teisė rinktis
Seime svarstomi du nauji galimi reklamos draudimai: parla-

mentarai diskutuoja ar uždrausti vaistinių reklamą ir tuo pačiu 
kelia idėją uždrausti vaistų reklamą. 

„Anykšta“ klausia, ar reikia drausti vaistinių ir vaistų rekla-
mą? Ar renkantis vaistus ir į kurią vaistinę eiti vadovaujatės jų 
reklama?

teikė farmacinės veiklos įstatymą, 
kad leisti privačių vaistinių vei-
klą. Tuo metu privačių vaistinių 
nebuvo, privačios praktikos taip 
pat praktiškai nebuvo. Buvo daug 
visokių baimių, priešinimosi, net 
stomatologų delegacija buvo iš 
Klaipėdos atvažiavusi prašyda-
ma nestumti jų į privačią veiklą, 
nes bankrutuos, neišgyvens. Pa-
bandykit šiandien iš stomatologų 
atimti privačią veiklą. Privačios 
vaistinės padėjo išsigelbėti iš pa-
dėties, kai vienu metu buvo katas-
trofiškai prastai su vaistais. Kodėl 
nereklamuoti? Kodėl nepasiūlyti, 
kas tame blogo? Kaip kitaip galiu 
sužinoti apie naujus vaistus, jei jų 
niekas nereklamuos, jei jie bus vos 
ne karinė paslaptis? Be to, matot, 
aš gydytojas, man reikia infor-
macijos, per reklamavimą gaunu 
ir informaciją, koks tai medika-
mentas, kokia cheminė formulė, 
ko reikia saugotis, kur tinka, kur 
netinka naudoti? Nematau nieko 
blogo, Seimo nariai čia persūdo, 
o gal yra kokie interesai? Visuo-
menė turi gauti informaciją, ji turi 
tokią teisę. Tegu reklamuoja, tik 
reikia kontroliuoti, kad reklama 
nemeluotų. Kartais matau inter-
nete reklamas apie tiesiog stebu-
klingus vaistus. Įžūliai, masiškai 
meluoja. Melagingą reklamą rei-
kia kontroliuoti, tam yra tarnybos 
ir jos turi su tuo kovoti. 

Gerai, kad žmonės namuose turi 
pagrindinių vaistų, kurių bet kada 
gali prisireikti, o tu, net į priekį 
žiūrėdamas, negali žinoti kas gali 
tau nutikti. Namuose turi būti ko-
kia nors tabletė nuo skausmo, virš-
kinimui gerinti, nuo temperatūros 
ir panašių. Negi kviesi daktarą – 
išgėrei ir praėjo. Kas tame blogo?

Drausi – gandai 
vis tiek sklis

Arūnas LIOGĖ, rajono Tary-
bos narys:

- Tikrai vaistus renkuosi ne pa-
gal reklamą. Bet žmogus turi teisę 
rinktis ar ta reklama jam reikalin-
ga, ar ne. Žmogaus teisė rinktis, 
o ne politikų teisė nustatyti, kas 
žmogui reikalinga ar nereikalin-
ga. Aš pats perku vaistus, kuriuos 
gydytojai išrašo, o ne ką siūlo re-
klama. 

Gal kam ir daro poveikį rekla-
ma, bet ne man. 

Vaistinių reklama – kodėl ją rei-
kėtų uždrausti? Teisė rinktis. Juk 
ne būtinai informaciją turiu gauti 
iš gydytojo, turiu teisę gauti infor-
maciją ir per reklamą. Manau, kad 
draudimas prieštarautų informaci-
jos sklaidos principui, vėl einam 
į kraštutinumus. Galų gale, jei 
uždraustų reklamą, tai vis tiek bo-
butė iš bobutės apie kokius nors 
vaistus sužinotų ir įtikėtų, kad jie 
geri, nors gal tik tėra vitaminai.

-ANYKŠTA

Žuvo. Savaitgalį, gegužės 18-20 
dienomis, Lietuvos keliuose įvyko 
39 eismo įvykiai, kuriuose buvo 
sužeisti 47 žmonės. Eismo įvy-
kiuose žuvo 3 jauni žmonės: 18-
metė automobilio keleivė, 42 metų 
motociklo vairuotojas ir 24 metų 
dviratininkas.

Krepšelis. Sprendimą nuo rug-
sėjo keisti mokyklų finansavimo 
tvarką vietoje mokinio krepšelio 
įvedant klasės krepšelį, mokyklų 
direktoriai vadina skuba ir prašo jį 
atidėti. Švietimo ir mokslo minis-
trės patarėjas Arminas Varanaus-
kas ramina ir žada realią pagalbą, 
kad per vasarą mokyklos galėtų 
pereiti prie naujos tvarkos.

Nesugebėjo. Malania Trump po 
inkstų operacijos grįžo namo - dėl 
to tviteryje nuoširdžiai pasidžiau-
gė jos vyras Donaldas Trumpas. 
„Nuostabu, kad mūsų neįtikėtina 
Pirmoji dama vėl yra namuose 
Baltuosiuose rūmuose“, - rašė JAV 
prezidentas. Ir tada jam nutiko ne-
didelė klaida: „Melanie jaučiasi 
gerai, jai einasi gerai. Ačiū už jūsų 
maldas ir gerus palinkėjimus!“

Grėsmė. Prancūzija įžvelgia 
„grėsmę“ euro zonos stabilumui, 
jei naujoji Italijos vyriausybė ne-
silaikys Europos stabilumo reika-
lavimų. Prancūzijos ūkio ministras 
Bruno el Maire’as sekmadienį 
stočiai „Europe 1“ ir kitoms ži-
niasklaidos priemonėms sakė: 
„Jei naujoji vyriausybė rizikuos 
nesilaikyti savo įsipareigojimų dėl 
skolų ir deficito, taip pat dėl bankų 
sanavimo, kils grėsmė visam euro 
zonos finansiniam stabilumui“. 
Kiekvienas italas esą turi suprasti, 
kad Italijos ateitis yra Europoje, ta-
čiau tam būtina laikytis taisyklių.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Priimamos paraiškos
Šįmet paraiškos pagal minėtąją 

priemonę priimamos nuo balan-
džio 3 d. iki birželio 29 d., para-
mai skirta 209 988 Eur lėšų. 

Į paramą pretenduojantys ūki-
ninkai turi būti įsijungę į kurią 
nors (arba kelias) iš trijų pagal 
priemonę remiamų kokybės sis-
temų: nacionalinę žemės ūkio ir 
maisto produktų (NKP) kokybės 
sistemą, ekologiškų produktų ga-
mybos kokybės sistemą arba Eu-
ropos Sąjungos (ES) pripažintų 
produktų kokybės sistemą. 

Parama teikiama pareiškėjams, 
pirmą kartą įsijungusiems į vieną 
(arba kelias) minėtąsias kokybės 
sistemas. Be to, paramos paraiška 
turi būti pateikta per dvejus metus 
nuo pirmojo patvirtinamojo doku-
mento, sertifikato išdavimo arba 
gamintojo įregistravimo Valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarny-
bos tvarkomame produktų, kurių 
pavadinimai įregistruoti Saugomų 
kilmės vietos nuorodų ir saugomų 
geografinių nuorodų arba Garan-
tuotų tradicinių gaminių registre, 
gamintojų sąraše dienos.

Gauti paramą nebuvo 
sudėtinga
A. Barkauskienė 2015 m. lie-

pą įsijungė į NKP kokybės siste-
mą, o 2016 m. pateikė paramos 
paraišką. „Pats procesas nebuvo 
sudėtingas. Nesinaudojau jokio-
mis agentūrų paslaugomis, viską 
dariau pati. Gal man lengviau, nes 
dirbu buhaltere – esu pratusi prie 
dokumentų“, – sako bitininkė ir 
ragina ūkininkus nepraleisti pro-

Ūkininkus kviečiame 
dalyvauti kokybės sistemose
„Tikrai pasiteisino“, – sako 

Alfa Barkauskienė, bitininkė 
iš Ukmergės krašto. Omeny 
ji turi paramą, kurią gavo 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos 
(KPP) priemonę „Žemės ūkio 
ir maisto produktų kokybės 
sistemos“. 

gos teikti paraiškas šiais metais. 
Paraiškos bus vertinamos pagal 

3 atrankos kriterijus, už kuriuos 
suteikiami balai. Privalomasis 
mažiausias projektų atrankos balų 
skaičius – 50. Jo nesurinkus, para-
mos paraiška atmetama. 

Kas bus finansuojama
Parama NKP kokybės sistemos 

dalyviams siekia iki 2 895 Eur, 
ekologiškų produktų gamybos 
sistemos dalyviams – iki 2 998 
Eur, ES pripažintų produktų ga-
mybos sistemų dalyviams – 2 776 
Eur. per metus. 

Paramos lėšomis gali būti fi-
nansuojamos sertifikavimo, kon-
trolės, apmokėjimo už tyrimus, 
numatytus kokybiškų žemės ūkio 
produktų specifikacijose, išlaidos. 
Taip pat iš dalies kompensuoja-
mos kanceliarinių prekių, smul-
kios biuro bei kompiuterinės įran-
gos įsigijimo, kokybiškų žemės 
ūkio ir maisto produktų etiketės 

ir (ar) prekinės pakuotės dizaino 
sukūrimo, reklaminio stendo, re-
klaminių juostų, lipdukų dizaino 
sukūrimo ir įsigijimo bei kitos 
išlaidos. Kompensuojamas ir me-
tinis įnašas už dalyvavimą remia-
moje kokybės sistemoje.

A. Barkauskienė pasakoja, kad 
didžiąją dalį gautos paramos pa-
naudojo savo produkcijai viešinti, 
t. y. stendams ir etiketėms gamin-
ti, originaliems medaus stiklai-
niams ir dangteliams įsigyti. Šiek 
tiek lėšų skyrė ir kanceliarinėms 
išlaidoms padengti. 

Dalyvaujantiems KPP priemonė-
je „Žemės ūkio ir maisto produktų 
kokybės sistemos“ parama teikia-
ma ne ilgiau kaip penkerius metus. 

A. Barkauskienė teigia paramą 
gausianti ketverius metus ir nors 
paramos laikotarpis dar tik įpusėjo, 
sako, kad ji jau pasiteisino. „Kur iš 
savo kišenės, o kur kažkas kompen-
suoja. Didelis skirtumas“, – šypteli. 
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Didžiąją dalį gautos paramos bitininkė panaudojo savo pro-
dukcijai viešinti, t. y. stendams ir etiketėms gaminti, origina-
liems medaus stiklainiams ir dangteliams įsigyti. 

Sigito Strazdausko nuotr. 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Tarpinstitucinio ben-
dradarbiavimo koordinatorė Vida 
Dičiūnaitė bei Aulelių vaikos globos 
namų direktorius Vaidas Niaura se-
niūnams pristatė atslenkančia vaikų 
priežiūros reformą. Savivaldybės 
Vaiko teisių skyrius bus perduotas 
valstybės pavaldumui, o savivaldy-
bėje ir seniūnijose turėtų būti pri-
steigta naujų etatų ir visuomeninių 
darinių. Pasak V. Dičiūnaitės, atvejo 
vadybininkai, tarpinstitucinės ko-
mandos, šeimos tarybos, mediato-
riai ir t.t. Kitaip tariant, V.Dičiūnaitė 
vardino daug negirdėtų žodžių. „Pa-
valdumas perduodamas valstybei, o 
darbas su socialinės rizikos šeimo-
mis – seniūnijoms“. - replikavo se-
niūnai. 

Kita reformos dalis - vaikų namų 
naikinimas. Vaikų namų naikinimas 
- Prezidentės Dalios Grybauskai-
tės idėja. Tačiau, panašu, kad pagal 
dabartinį planą vietoj didelių vaikų 

namų bus pristeigta daug mažų vaikų 
namų. Pasak V.Niauros, planuojama 
pirkti namus arba butus - nuo 84 iki 
140 kv. m. ploto, juose įkurdinti nuo 
6 iki 10 vaikų. Tokiuose mini vaikų 
namuose dirbtų po 6 darbuotojus. 
Valstybė skatina šeimas imtis glo-
boti vaikus iš vaikų namų - už vieną 
vaiką globėjui skiriamas 400 eurų 
atlyginimas ir dar 304 eurai vaiko iš-
laikymui. 2018-2019-ieji metai bus 
pereinamas vaikų namų likvidavimo 
laikotarpis.

Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Kalbos tvarkytoja Violeta 
Juciuvienė seniūnams perskaitė pa-
tarimus kaip kalbėti ir rašyti raštus. 

Kultūros specialistė Audronė Pa-
jarskienė ir Anykščių kultūros centro 
režisierius Julius Jakubėnas kalbėjo 
apie būsimus Anykščių renginius. 
„Kiekvieną savaitgalį Anykščiuo-
se renginiai, į kuriuos susirenka po 
1000-2000 dalyvių“ - džiaugėsi 
A.Pajarskienė. Ji aiškino, kad per 
Miesto šventę floristinių kilimų kon-

kursą šį kartą organizuos Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos cen-
tras. Šiemet kilimų pynėjai bus su-
skirstyti į tris A, B ir C kategorijas. A 
- kategorija - tai savotiška aukščiau-
sioji lyga, kuriai aukščiausi reikala-
vimai ir vertingiausias apdovanoji-
mas. A kategorijos kilimų konkurso 
nugalėtojams bus skirtas 500 eurų 
apdovanojimas. 

J.Jakubėnas kalbėjo apie „Bėk, 
bėk, žirgeli“ šventę. Beje, seniūnams 
priminta, kad šventės pavadinimą 
sugalvojo dabartinė savivaldybės 
kalbos tvarkytoja V.Juciuvienė. 
J.Jakubėnas sprendė techninius da-
lykus - prašė seniūnų surasti talki-
ninkų, kurie galėtų padėti gaminti 
„Bėk, bėk, žirgeli“ šventės dekoraci-
jas, buvo skirstomos „normos“, kiek 
seniūnijos privalo šventei nupinti 
vainikų ir kokio ilgio juostas iš me-
džių lapų surišti. 

Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
seniūnų paklausė, kaip vyksta žemės 

Atslenka vaikų namų reforma

plotų deklaravimas. Anykščių seniū-
nas E.Pajarskas atsakė, kad serveriai 
neveikia, kompiuteriai - seni. „Išsi-
valykit virusus po žiemos peržiūrų“ 
- patarė V. Velikonis. Jis dar kalbėjo 
apie rudenį vyksiančias „Obuoli-
nes“, aiškino, kokiais principais va-
dovaujantis atrinkinės geriausius šių 
metų ūkininkus, patarė seniūnams 
greideriuojant savo kelius saugoti 
pralaidas ir apskritai atliekant kelio 
remonto darbus nedaryti jų tik „dėl 
akių“. 

Administracijos direktorius A. 

Gališanka ir jo pavaduotojas R. Bla-
zarėnas rimtesnių priekaištų seniū-
nams neturėjo. Beje, A.Gališankai 
Debeikių mokykloje turėjo būti jau-
ku - tai jo pirmoji darbovietė po Vil-
niaus pedagoginio instituto baigimo. 
Gal dėl šios priežasties, o galbūt dėl 
to, kad seniūnų sueigoje nedalyvavo 
meras Kęstutis Tubis, A.Gališanka 
buvo gerai nusiteikęs. Seniūnus jis 
pabarė tik už tai, kad šie galėdami 
patys išspręsti gyventojų problemas 
gaunamus raštus persiuntinėja juos 
administracijai.

Anykščių rajono seniūnų sueiga vyko Debeikių pagrindinės mo-
kyklos salėje. Mat į mokyklos patalpas perkraustyta seniūnijos 
administracija.                                                     Autoriaus nuotr.  

„zombis“: „Jau faktas kaip 
blynas, kad Anykščius drebins 
didieji stebėtojai o je:)“

„tikrai“: „K.Tubiui nereiks 
sudrebinti Anykščių,jis ramiai 
laimės rinkimus, nes geras vado-
vas. Jį žmones myli ir gerbia.Tai 
meras, tinkamiausias, nėra ant 
kurio iškeist.“

R. Gižinskas: „Reikia pripa-
žinti, kad rajono Mero rinkimuo-
se į antrąjį ratą (mano nuomone) 
pateks dabartinis rajono Meras, 
D.Žiogelis. S.Obelevičiui bus 
sunku, dėl tam tikro šleifo, o ir 
atrodytų labai jau brežneviškai; 
vadovauti rajonui iki gyvos gal-
vos.“

„Pencinykas“ (atsakymas į R 
.Gižinskui): „Ir kam jam prirei-
kė tos valgyklos? Tai didžiausias 
nusikaltimas! Čia tikriausiai vis-
kas buvo paskaičiuota ir suskai-
čiuota ? Reikia būtinai ištirti šitą 
nusikaltimą !...“ Deja, niekas to 
nusikaltimo nebeištyrė (p.s. seni 
draugystės ryšiai antikorupcinėje 
savivaldybės komisijoje), bet jau 
aiškiai visi suprantame, kokią 
įtaką turės sau naudos siekimas 
pasinaudojant tarnybine padėtimi 
per ateinančius rinkimus ? Juk tai 
kaip vagimas nuo visuomenės. O 
ir ta juokinga frazė : „..niekam 
neleisiu vogti...“

„ili 0v8“: „O kas yra šitie žmo-
nes...Kaip antai: Sigutis, Dainius, 
Kestutis. Mes tik matom jų dar-
binę veiklą. Bet nematom jų as-

meninių savybių. Ir pagal ką juos 
vadinti ANYKŠČIŲ POLITIKOS 
ELITU.Ar pagal statuso turėjimą 
užimant pareigas.Ar pagal puo-
selėjamas vertybes. Tad kai klau-
simai uždengia atsakymus, lieka 
tik emocijos...Kurios dažnai mus 
rinkėjus ir apgauna.Vienus mes 
nepelnytai išaukštinam. O kitus 
nurašom...Bet taip tiek vienu tiek 
kitų ir nepažindami.

„Gediminas“: „Darbo partijos 
reitingai auga. Skyriaus apsivalė 
nuo jo įvaizdžiui kenkiančių as-
menų. Labai dideli šansai savi-
valdybės tarybos rinkimuose.“

„M.F.“ : „Keisti merą, tai tas 
pats, kas keisti vyrą. Vis tikiesi, 
kad bus geresnis, o gaunasi prie-
šingai.”

„Specialistas“ (atsakymas į: 
M.F.): „Prieš perkant arklį reikia 
ant jo gerai pajodinėt- patikrint 
jo darbines savybes, nepatiks- 
šok ant kito arklio.“

„Taigi“: „Kam tie rinkimai 
rūpi, kas dar juose balsuoja, ti-
kriausiai tik partinių gaujų na-
riai, kadangi jiems svarbu, kad 
gauja būtų prie lovio, ir tie, kurie 
automatiškai eina balsuoti, nes 
naiviai mano, kad jų balsas kaž-
ką lemia“.

„Labai“: „Veršulytė nepasida-
vė šunimis tampoma ....tai reiškė, 
ji yra stipri, labai mes norėtume, 
kad ji grįžtų...“  

-ANYKŠTA

Keisti merą, kaip keisti vyrą
Paskelbta, kad Darbo partija kandidatu į Anykščių merus kelia 

Ričardą Sargūną. Anksčiau skelbta, kad konservatorių kandida-
tu bus Sigutis Obelevičius, o socialdemokratų - Dainius Žiogelis. 
Visi šie trys kandidatai anykštėnams gerai žinomi, ne kartą da-
lyvavę rinkimuose. Neabejojama, kad dėl mero posto 2019-ųjų 
pavasarį varžysis ir dabartinis rajono vadovas Kęstutis Tubis. 
portale anyksta.lt savaitgalio diskusijoje skaitytojų klausėme: 
“Kaip manote, ar mažiau nei po metų vyksiančiuose Anykščių 
rajono valdžios rinkimuose bus staigmenų? Ar atsiras “tamsusis 
arkliukas”, žmogus, kuris gali įveikti žinomus politikus? O gal 
savo būsima komanda Anykščius sudrebins K.Tubis?”
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Nemanau, kad Anykščių vado-
vai turi teisę girtis sutaupytomis 
lėšomis. Jei savivaldybė atliktų 
visas funkcijas kaip pridera ir su-
taupytų, tada sutinku. Bet tik ne 

dabar. Pažiūrėkite į rajono žvyrke-
lius – jie baisūs. Jau praėjo pakan-
kamai laiko, kad sutvarkyti nuo 
liūčių ir žiemos. Bet jie baisūs, iki 
galo nesutvarkyti. Kažkaip kiti ra-

jonai, kuriais važiavau, jau suspė-
jo susitvarkyti, net nepanašu, kad 
rudenį pas juos gausiai lijo. O pas 
mus? Tokios blogos būklės kelio į 
Inkūnus vasarą net nepamenu. Ar 

Kada tvarkys kelią? sunku nusiųsti greiderį ir porą kar-
tų pravažiuoti? O gal dėl to blogas 
kelias, kad nėra seniūno Andrio-
niškyje?

Antanas
Anykščių rajonas

Mokslus metė ir grįžo į tėvyškę

Šviesaus, caro laikais baigusio 
rusišką pradžios mokyklą ir gyvai 
besidomėjusio pasaulio bei ūkio nau-
jovėmis ūkininko Juozo Balčiūno sū-
nus Pranciškus buvo gimęs dar prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą, 1910 metais. 
Tėvas jį panoro išmokyti, kad nau-
dingesnis visuomenei būtų, pasaulį 
pamatytų, patirčių tikriausių įgytų. 
Tad pradžios mokslus pabaigus, nu-
vežė jį į vidurinę mokyklą Anykš-
čiuose. Sekėsi mokslai, o pasaulio, 
naujosios Lietuvos horizontai vėrėsi 
dalyvaujant skautų organizacijoje, o 
jau vėliau aktyviai darbuojantis ka-
talikiškųjų „pavasarininkų“ gretose. 
Patirties sėmęsis įvairiuose renginiuo-
se, kursuose, skaitant referatus. Orga-
nizavo, dalyvavo ir vadų kursuose 
Kaune. Juk Pranciškus buvo vienas iš 
Anykščių kuopelės augintojų ir vado-
vų. Pats pirmasis dvasininkų pagalbi-
ninkas, puikus, visuomet padedantis, 
patariantis bičiulis.

Baigęs vidurinę 1927 m. įstojo 
į Gruzdžių žemės ūkio mokyklą 
mokytis veterinarijos paslapčių mo-

kytis. Tačiau greitai mokslus metė 
ir sugrįžo šeimininkauti į tėviškės 
ūkį. Taip jau atsitiko, kad namuose 
turėjusi pasilikti ir „prisiimti užkūrį“ 
sesuo ištekėjusi išvažiavo į vyro na-
mus, ir tėviškėje tvarkytis nebebuvo 
kam.

Kaimo žemę, priklausiusią dviems 
ūkininkams, tačiau buvusią trijuose 
laukuose, rėžiuose Žemės ūkio mi-
nisterijos matininkas Juozas Kynas 
1931 m. rudenį padalijo į dvi dalis.  
Jau mirusio kaimyno Antano Balčiū-
no įpėdiniams teko apie 25 hektarus, 
o Prano tėveliui Juozapui Balčiūnui 
primatavo daugiau negu 50 hektarų. 
Darbo daugybė, reikia padėjėjų, tal-
kininkų, reikia ir pinigų reformoms 
vykdyti, moderniau ūkininkauti no-
rint. Susiieškojo nuotaką tolokai, net 
Šimonių tarpumiškėse, Puroniškio 
viensėdyje. Pasiturinčio ūkininko 
Juozapo Šimkūno dukra Emilija jam 
labai tiko, o dar ir nemenką kraitį į 
naujuosius namus atsinešė.

 Vaisius teikė net B. Karazijai

Ūkis palengva įgijo pažangių 

Odė Purvynams Raimondas GUOBIS

Ten kadaise būdavę tikriausi lietuviški purvynai. Pasaulis ten 
driekėsi slėniais, durpingos žemės net po nedidelio lietaus pa-
žliugdavo, tapdavo klampios ir purvinos. Iki pat žvyrkelio nutie-
simo ant kelio dažnai pavargdavo artimųjų aplankyti lengvaisiais 
automobiliais atriedėję miestiečiai. Tuomet stumdavo, po ratais 
žabus kišdavo, o netekę vilties prašydavo Karkos ar kurio kito ar-
timesnio atvažiuoti su arkliu ir pagaliau ištraukti įsėdusią „karie-
tą“. Tokiuose nuotykiuose dažnai tekdavo ir išeiginius drabužius 
išsipurvinti. Tačiau nėra ko daug pykti, juk čia Purvynai.

Nuo seno čia gyveno dvi Balčiūnų šeimos. Dabar, pasak Andrio-
niškio seniūnijos darbuotojų, kaimą perėmusių iš Troškūnų se-
niūnijos, belikusi vos viena sodyba ir ta tik vasaromis gyvenama.

bruožų, nauji patogūs pastatai, veis-
liniai gyvuliai. Žemės ūkio Rūmai 
premijavo už pavyzdingus tvartus 
ir linaminę. Geras pajams gaudavo 
parduodamas linų, kurių kasmet pa-
sėdavo 5 - 6 hektarus. Dar vienas ne-
išsenkantis naudos šaltinis - pienas. 
Pats Pranciškus buvo vienas Dabu-
žių pieninės steigėjų, darbavosi jos 
valdyboje ir, žinoma, parduodavo 
nemažai pieno iš daniškų karvių. Pa-
stačius cukraus fabriką Panevėžyje 
atsiliepė į kvietimą bandyti auginti 
iki tol nematytus cukrinius runkelius, 
tuo užsiimti įkabėjo dar ir keturis 
kaimynus. Kuomet į Panevėžį dirbti 
atvyko diplomuotas agronomas - in-
žinierius Vincas Mickus ir pakvietė 
dalyvauti kuriant viščiukų peryklą, 
šiame projekte dalyvavo ir naujo-
vėms imlus ūkininkas P. Balčiūnas - 
pasistatęs vištidę net tūkstančiui viš-
tų. Legornų veislės vištų ūkis buvęs 
labai pelningas. Rankon ėję ir avys, 
jos buvo merinosų veislės. Užveisęs 
pusšimčio obelų sodą dėl vaisių re-
alizacijos sudarė ilgalaikę sutartį su 
Anykščių vyninės savininku Baliu 
Karazija. Pripažinti sodo gardėsiai 
būdavo geltonosios slyvos ir vyš-
nios. Turėjo arklinę kuliamąją maši-
ną, arpą, fuktelį, daug kitokių žemės 
ūkio mašinų. Ant kalnelio stovėjo 
erdvus gyvenamasis namas, turėjęs 
ir gražius ratus, ir puikius žirgus į 
svečius bei bažnyčią nuvažiuoti...

Tačiau atėjo sovietai ir palengva 
visą šitą gėrį išgrobstė, sunaikino. 
Matyt, buvo lemta, mat per penkias 
Balčiūnų giminės kartas, kiekvieno-
je vis kas nors pabūvodavo Sibiro 
katorgoje ar tremtyje. P. Balčiūną 
apkaltino kažkokios ten sovietinės 
tėvynės „išdavimu“ ir 1946 m. birže-
lio 15 d. nuteisė 25 metams katorgos 
ir išvežė į tolimus kraštus. Po poros 
metų į Sibirą ištremta ir žmona su 
trimis vaikais, jie į Lietuvą sugrįžo 
tik 1958 m. Po metų sugrįžęs vyras 
mylimosios moters jau neberado 
- nuo išgyvenimų ir vargų pašlijus 
sveikatai, būdama vos 47 - ių E. Bal-
čiūnienė mirė. 

Vedė dar kartą, baigė agronomi-
jos mokslus, gyveno, dirbo, rūpino-
si vaikais, nors didžioji gyvenimo 
svajonė jau buvo palaidota kartu su 
Tėvynės nepriklausomybe.

Apie Balčiūnų Karkas 

Vieną iš antrojo Balčiūno - Anta-
no dukterų vedė smagus jaunuolis iš 
Vaidlonių kaimo Kazimieras Karka. 
Jis pasižymėjęs kaip „pavasarinin-
kų“ veikėjas, aktyvus visuomeninin-
kas, atrodė rimtas, patikimas vyras, 
todėl pasieniečio iš Troškūnų Šėko 
rekomenduotas buvo priimtas į vals-
tybės tarnybą pasieniečiu. Tarnavo 
daugiausiai prie sienos su Lenkija, 
prie tos nelemtos tautą nuo Vilniaus 
krašto atskyrusios demarkacinės li-
nijos. Dūkštas, ...kitos vietos. Įdomi, 
nors pavojinga tarnyba. Prasidėjus 
karui buvo atleistas, su šeima - žmo-
na ir trimis dukromis- apsigyveno 
uošvijoje Purvynuose. Represijos jo 
nepalietė, žemės turėjo neypatingai 
daug, niekas, matyt, neskundė. Sani-
taras, jo kalamaškė, sumanumas ver-
tas tikriausio veterinarijos gydytojo. 
Ilgas amžius, vos ne šimtmetis buvo 

skirtas šiam guviam žmogui, bet ir 
jis pasibaigė. Daugybe išgyvenimų 
paženklinta, skaudžiai pasibaigė 
sūnaus Kęstučio tarnyba sovietinė-
je armijoje - jau sugrįždamas namo 
pakliuvo Maskvoje po traukiniu ir 
žuvo. Visos trys dukros ištekėjo, bet 
palengva ėmė grįžti į namus - vis 
dažniau atvykti, pirmoji sėsliai ap-
sigyveno viena palikusi Birutė. Jos 
siuvėjos menas, guvus protas, noras 
žinoti, dalytis, bendrauti. Juk kiek ji 
knygų perskaitė, su kokiu susidomė-
jimu lapas į lapą, kartais ir po kelius 
kartus skaitydavo senosios istorijos 
straipsnius žurnale „Anykščiai“. Bu-
vau beveik susitaręs, kad man pasius 
„frenčių“, taip pat kaip tuoj po karo 
apylinkės vyrams siūdavo. Norėjau, 
kad būtų jos atminimas, žinojimas, tą 
rūbą  partizaninėse edukacijose Niū-
ronyse vilkint. Juodo milo gavau, 
nuvežiau, bet ji jau ligų spaudžiama 
dvejojo - jau nebegalėsiu. Taip ir 
pasiliko, iškeliavo ši nedidukė sim-
patiška moteris anapus, tik aštuonių 
dešimčių tesulaukusi. Taip ir išeina 
palengva žmonės iš mūsų mielosios 
Kalnelių provincijos, telieka atmin-
ties šviesa.

Pranciškaus Balčiūno namai buvo puikiausi, tačiau pokariu 
juos sunaikino bolševikai...

Nuotr. iš albumo

Pranciškus Balčiūnas nusprendęs ūkininkauti tėviškėje, 1934 metais vedė puikią merginą iš gar-
sios giminės - Emiliją Šimkūnaitę - iš Puroniškio.

a.a. Birutė Karkaitė taip mėgo skaityti knygas, kad kartais ir po 
du kartus tą pačią perskaitydavusi.
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AVINAS. Aktyviai bendrausi-
te, flirtuosite su priešinga lytimi. 
Rasite bendrą kalbą netgi su išdy-
kusiais vaikais. Galite pasižymėti 
protiniuose žaidimuose, kūrybi-
niuose konkursuose, sporto srityje. 

JAUTIS. Galite atkurti santar-
vę, gerus santykius, jei tik pasi-
stengsite suprasti kitus žmones. 
Nederėtų nuleisti rankų arba už-
sispirti, jei įvyko nedidelis ne-
susipratimas. Nuoširdumu galite 
daug laimėti.

DVYNIAI. Aktualūs bus su 
žiniasklaida, korespondencija, 
prekyba, reklama, ryšiais susiję 
reikalai. Gali būti, kad susidur-
site su kliūtimis dėl transporto 
ar ryšių sutrikimų. Arba tiesiog 
rūpinsitės techniniais reikalais ir 
tam naudosite įgytas žinias.

VĖŽYS. Palankus metas nuo-
savybės ir verslo reikalams. Siek-
site susikurti tvirtesnį materialinį 

pagrindą, gauti kreditą ar kažką 
svarbaus įsigyti. Jums turėtų pa-
vykti. 

LIŪTAS. Seksis bendrauti, 
pasireikšti kūrybiškai ir intelek-
tualiai. Galite gauti naudingą ir 
praktišką patarimą, vertingą pa-
siūlymą. Iš esmės jums viskas 
klosis kuo puikiausiai, jei tik su-
gebėsite kontroliuoti savo emoci-
jas bei žodžius. 

MERGELĖ. Galvosite ir kal-
bėsite apie susipainiojusį, neaiš-
kų reikalą. Jūsų suvokimas gali 
būti labai subjektyvus. Tačiau 
meilės reikaluose jums puikiai 
seksis, ypač jeigu išvengsite sve-
timų akių, viešumo. Nepiktnau-
džiaukite alkoholiu, vaistais. 

SVARSTYKLĖS. Jumyse pra-
bus didesnis smalsumas, žinių 
troškimas. Gali išsiplėsti jūsų 
draugų, pažįstamų ratas. Arba 
tiesiog susitiksite žmogų, kurio 
seniai nematėte ir kuris turi kuo 
nustebinti.

SKORPIONAS. Galimi pokal-
biai su kolegomis, pareigūnais, 
valdininkais. Tikėtina reikšminga 
informacija. Jei ja pasinaudosite, 
galite praturtėti. Palanku planuo-
ti su karjera, vadovavimu, studi-
jomis susijusius reikalus.

ŠAULYS. Nusimato susiti-
kimai, kurie praturtins jus inte-
lektualiai arba dvasiškai. Planai, 
susiję su kelione, užsieniu, publi-
kacijomis, mokslu, karjera, tam 
tikra prasme turėtų realizuotis. 

OŽIARAGIS. Kils naujų idė-
jų, susijusių su investicijų ar 
verslo galimybėmis. Dėl pažįsta-
mo žmogaus įsikišimo gali įvykti 
tai, ko nesitikite. Tai nebūtinai  

nudžiugins. Nusimato meilės pa-
gundos.

VANDENIS. Neskubėkite nu-
traukti sutarties arba santykių su 
jums svarbiu žmogumi. Jei labai 
pasistengsite, pasitelksite į pa-
galbą tarpininkus, galite pasiekti 
palankų susitarimą jums aktualiu 
klausimu.

ŽUVYS. Ir dalykine, ir kūry-
bine prasme tai turėtų būti nau-
dinga, rezultatyvi diena. Tačiau 
šiokių tokių rūpesčių gali sukelti 
su šeimos nariais, vaikais susiję 
klausimai. Jei liks laiko, po darbo 
noriai imsitės aktyvios veiklos ir 
savo namų ūkyje, sodyboje ar kt.

-ELTA

specialistas pataria

gimė
Tėja ADOMONYTĖ, gimusi 05 15
Domas MASIULIS, gimęs 05 14
Danielius ŽYDELIS, gimęs 05 10
Liepa GYLYTĖ, gimusi 05 06

Tele loto 

Žaidimas nr. 1154 
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001*097 Pakvietimas į TV studiją 
016*568 Pakvietimas į TV studiją 
031*474 Pakvietimas į TV studiją 
043*297 Pakvietimas į TV studiją

horoskopas

Saulius RASALAS

Prieš smigdami girti vyriokai, 
ryškiai žagsėdami, vienas kitam 
sako:

Tu mane gerbi?  
Nemalonu matyti, tačiau galime 

suprasti. Kaip atrodo viršininkas, 
kuris būdamas blaivus klausia, ar 
tu mane gerbi ?

Jus įsivaizduojate pavaldinį, 
kuris pasakytų, kad negerbia ?

Labai simboliška, kad terminas 
manipuliacija kilo iš žodžio sauja 
(pranc. manipulation < lot. mani-
pulus - sauja). Pažodžiui manipu-
liuoti reiškia - gauti sau į saują. 

Psichologai apie manipuliaciją 
porina taip: „Manipuliacija – tai 
toks elgesys, kuriuo siekiama gau-
ti iš aplinkinių sau naudos, nors 
jie galbūt nenusiteikę ją suteikti; 
kai žmonės nesąžiningai verčia-
mi elgtis taip, kaip jie nenori; kai 
aplinkiniai įtikinėjami kokia nors 
tiesa arba jiems peršamas požiū-
ris, kuris neatspindi realybės; kai 
savos problemos užkraunamos 
kitiems, kad nereikėtų jų spręsti 
pačiam ir kiti panašūs subtilūs ar 
nelabai subtilūs būdai siekti savo 
tikslų.“

Niekas pasaulyje nėra visiškai 
juoda ar balta. Nebūtinai manipu-
liuoti yra blogai. Jei vaikas mani-
puliuoja ir paprašo mamos, kad 
jam papūstų į neaiškų skausmelį, 
tai viskas gerai, nes vaikas nori 
dėmesio. Kitas reikalas, kai vai-
kas grasina nusižudyti, kad gautų 
mašiną. Anekdotuose apkalbėtas 
galvos skausmas einant į lovą, irgi 
gali būti pateisinamas. Supran-
tamas ir girtų vyrų žagsulys apie 
pagarbą.  

 1952 m kovo 29 dienos laikraš-
tyje „Po Spalio vėliava“ skaitau, 
kad „Gausus protesto mitingas 
prieš niekšiškas Amerikos pikta-

Apie manipulacijas
darystes Korėjoje įvyko (…). Mo-
kinė pionierė Juodelytė pareiškė:  
- Tuo metu, kaip mes mokomės, 
mūsų vienmečiai Korėjoje turi 
žūti nuo baisių ligų, kurias atneša 
amerikiniai žudikai. Mes reika-
laujame rūsčiai nubausti Korėjos 
vaikų žudikus – amerikinius ban-
ditus”. 

Tiesiog akyse stovi pionierė, 
kuri žino, ką padarė amerikonai 
vos ne jos kaimynystėje, tokioje 
jos jaunai širdžiai artimoje Korė-
joje.  

Galvojate, kad tokios primity-
vios manipuliacijos buvo galimos 
tik prie Stalino? Jau prie M. Gar-
bačiovo (1988 02 12  LKP CK or-
ganizavo mitingą, nukreiptą prieš 
JAV imperialistų bandymus kištis 
į LTSR vidaus reikalus. Mitinge, 
buvo apie 15 tūkst. žmonių, ora-
toriai pasmerkė 
JAV prezidento 
( R . R e i g a n o - 
autoriaus pasta-
ba) sveikinimo 
p rok lamac i j ą 
ir protestavo 
prieš Vakarų 
ardomųjų centrų ketinimus 
sukiršinti Lietuvos gyvento-
jus. Renginyje dominavo šū-
kis: „Užsienio šmeižtui – ne !” 
Tiesiog akyse stovi gausūs darbi-
ninkų būriai, kurie sugebėjo per-
skaityti anglišką tekstą ir pasipik-
tinti jo turiniu. 

 Tarybiniais laikais idealiausia 
manipuliacija buvo, kai vieninte-
lė partija ir ministrų taryba viską 
darė dėl to, kad ją veikti priprašė 
darbo žmonių kolektyvai. Pionie-
riai smerkia karą Korėjoje- siun-
čiame savo lakūnus. Darbininkai 
nemyli Reigano rašymo stiliaus 
– smerkiame. Net kasdieninę 
duoną galima pabranginti. Tarybų 
valdžiai nėra kur dėtis, nes Kana-
doje pakilo grūdų kaina ir duona 
privalo brangti. Nelauktai, tarsi 
auksinei lazdelei mostelėjus (gal 
Iljičiaus pirštui) pasipila į stiprų 
centrą laiškai, atsišaukimai, para-
šai – branginkite duoną, nes gy-
ventojai nori brangesnės duonos. 
Priežastį, kodėl tauta nori brangi-
mo, visados galima sugalvoti. Pa-
sirodo, yra nedorų žmonių, kurie 
duona šeria kiaules, o tai Lenin-
grado blokadoje mirusių tarybinių 
žmonių išniekinimas. Pasirašo 
visi didelių gamyklų kolektyvai, 
gal net ir Uzbekijos medvilnės 

skynėjos, nors ten niekas gyvos 
kiaulės net nematė. 

 Tokių veiksmų reliktų liko iki 
šių dienų. Pats, dirbdamas se-
niūnu, susilaukiau iš kelininkų 
patarimo- greitai surink parašus 
ir laisvos Lietuvos valstietijos 
ir inteligentijos parašais bus pa-
darytas seniai prašomas darbas. 
Surinkau. Autobusų stotelė stovi. 
Nemanipuliuojant būtų aiškiau ir 
suprantamiau, kad dengta stotelė 
būtų atsiradusi todėl, kad ten yra 
pakankamas skaičius gyventojų, 
laukti autobuso reikia ant vėjų 
košiamo kelio ir yra daug būsimų 
mokinių. Kritiškas revizorius tu-
rėjo nustebti, kaip čia taip gavosi, 
kad vos buhalterija suvedė, kiek 
yra likusių nepanaudotų lėšų tiems 
metams ir kelių kaimų žmonės, 
kaip kokie Kašpirovskiai tą pačią 

dieną susirinko 
parašus. Bet 
revizoriui irgi 
gražu matyti 
parašus t.y. jis 
buvo neatspa-
rus manipulia-
cijoms.

Dirbdamas Anykščių savival-
dybės administracijos direkto-
riaus pavaduotoju, nepatingėjau 
susižinoti, kaip tiek daug žmonių 
ištroško asfaltuoti atokų, bet labai 
ilgą dulkėtą kelią. Visuose aplink 
kelią kaimuose ir vienkiemiuose 
gyventojų yra 6,3 karto mažiau, 
nei surinkta parašų. Susisiekiau 
su prašymo pateikėju. Pasirodo, 
buvau gerai numatęs – parašus 
surinko per atlaidus. Žinote, kiek 
žmonių kyla iš vienos šeimos? 
12,6. Senelis ir bobutė generuoja 
3 vaikų ir jų antros pusių parašus. 
Jau 6 parašai iš pirmos kartos. 
Vaikaičiai sugeneruoja tik 5,6 
parašo. (Suprask akimirksniu - 
Senelis (-ė) 1 + 6 + 5,6 = 12,6). 
Miršta tauta, arba vaikaičiai nebe-
myli atlaidų. 

Neatmetu parašų rinkimo tiks-
lingumo. Pats darbiečių valdymo 
metu rinkau parašus prieš mūsų 
ligoninės uždarymą. Dar anksčiau 
ir mano surinkti parašai padėjo 
įvesti išankstinę pensiją. 2012 
metais esu sukūręs vieną iš po-
puliariausių peticijų Lietuvos is-
torijoje „LNK kenkia Lietuvai“. 
Pasirašę net 3248 piliečiai. Šituo 
darbu didžiuojuosi- reiškia aš jau 
tada kartu VSD kovojau prieš MG 
Baltic. Esu rezidentas iš didžio-

sios raidės. Ploju sau atsistojęs. 
Bet aš atmetu manipuliavimą 

t.y. melavimą norint gauti nau-
dos. 

Kas vyksta čia ir dabar...
Gyventojai sužinojo apie nau-

ją gamybą savo aplinkoje. Jiems 
neramu. Jie eina pas vietinę val-
džią. Ką darytų protinga valdžia? 
Pasikviestų tą, kuris nori pradėti 
veiklą ir pasikalbėtų. Verslinin-
kas- pateiktų sertifikatus, pasaky-
tų, kur tokia veikla jau daroma. 
Valdžia- susisiektų su tos savival-
dybės, kur veikla jau vyksta at-
stovais, išnagrinėtų ar sertifikatai 
geri ir t.t., padėtų suorganizuoti 
susitikimą su susirūpinusiais gy-
ventojais ir viskas stotų į vietas. 
Ne. Geriau pamanipuliuokime. 
Gerb. gyventojai- rinkite para-
šus. Mes svarstysime. Gyventojai 
renka, gyventojai nieko nežino, 
rinkėjas nori parašų daugiau, jis 
iš pilko viską nupaišo juodai. Ma-
nipuliacija pavyko. Kažkas gavo 
į saują*.

Pasikeitė tvarka ir anksčiau 
laisvoje erdvėje tapo reikalingas 
leidimas. Yra nepatenkintų. Ką 
darytų protinga valdžia? Kažką 
panašaus kaip ir ankstesniame 
pavyzdyje. Bet ne - rinkite para-
šus. Mes garantuosime Jūsų as-
mens duomenų saugumą. Darbo 
- kaip kiaulę papjovus. Išrinktieji 
svarsto, gudresni svarstyti nenori, 
atsikalbinėja ir pasitraukia nuo 
svarstymo. Bendruomenė skyla 
ir nervinasi. Veiklos keliems mė-
nesiams. Manipuliacija pavyko. 
Kažkas gavo į saują*.

Čia buvo primityvių žmonių, 
primityvus manipuliavimai. 

Kas vyks?
Atsimenant girtų vyrų kalbas 

žagsint „Ar tu mane gerbi “? Ga-
lima surinkti ne tik sąrašą, bet ir 
parašus, kad darbo žmonių kolek-
tyvai remia metro, pilies ar kos-
modromo statybas. O jei sumokės 
už darbo laiką, vieningi anykštė-
nai gali mitinge pasmerkti impia-
relistus ar priešiškus ardomuosius 
centrus. 

Bijai- gerbi. Gerbi– pasirašai. 
Tobula stalininė manipuliacija.

 
* Į saują imami ne tik pinigai ar 
įvairios paskirties nekilnojamas 
turtas. Galima imti garbę, pres-
tižą, įtaką, patenkinti savo keis-
čiausius įgeidžius ir t.t. 

Arbata iš laukų 
žolynų

Arbatinės „Arbatos ma-
gija“ šeimininkas, žolinin-
kas Ramūnas Daugelevičius 
paklaustas, ar gražiausiais 
žiedais žydintys žolynai, 
kupantys augalai jau yra 
„pasiruošę“ sugulti į rinkė-
jų krepšius, sakė: „Žinoma, 
bent jau skanios, šviesios, 
sveikos arbatos tikrai prisi-
rinksite“.

- Šiuo 
metu gali-
ma rinkti 
r a s a k i l ą , 
kurios ar-
bata labai 
naud inga 
esant mo-
teriškiems 
susisirgi-
mams. Pa-

tarčiau prisirinkti ir pienių žiedelių 
– tiesiog juos užšaldykit, o jau kai 
norėsis, į skaidrią stiklinę įmeski-
te žiedelį, bus ne tik gražu, bet ir 
skanu. 

Kol dar yra jaunų dilgelių lape-
lių, garšvų, nešaldykite, o valgy-
kite, dėkite į salotas šviežas. Taip 
pat verta pasirinkti gauramečio, jį 
dėkite į šaltibarščius. Šis augalas 
turi gaivumu, šviežumo, kažkuo 
primena agurkus. 

Kadangi šiemet pavasaris atėjo 
trimis savaitėmis anksčiau, viskas 
gerokai greičiau pražydo. Sako, 
jau ir liepos pradeda žydėti. Tik aš 
patarčiau palaukti, kol už miesto, 
švariose vietose pradės žydėti ma-
žoji liepa. Mieste augančių liepų 
žiedai aplimpa mašinų smala, jie 
nėra švarūs, tad, nepatingėkim, nu-
važiuoti į švarias pievas, miškus. 

Darželiuose pasodintos jau auga 
ir mėtos, verta pasirinkti jų lape-
lių. 

Sakoma, kad visus žolynus 
reikia surinkti iki šv. Jono – t.y. 
birželio 24. Tačiau tai jokiu būdu 
nereiškia, kad pradėti rinkti reikia 
birželio 22 d. ir tada jau viską šluo-
ti iš eilės ir bet kaip. Reikia pradėti 
jau dabar, po truputį.

Mačiau jau bepradedančias rau-
donuoti žemuoges, tad galima pa-
sirinkti ir jų žiedelių, lapelių.

Kai lauke šilta labai atgaivins 
toks gėrimas: įdėkite mėtų, že-
muogių lapelių, užpilkite vėsiu 
vandeniu ir kurį laiką palaikykite. 
Puikiai atgaivins toks gėrimas.

Tik noriu pabrėžti, kad šviežių 
žiedų, lapelių neužpiltumėte ver-
dančiu vandeniu, reikia šalto arba 
vos vos šilto.

Karštu vandeniu džiovintus žo-
lynus plikysime žiemą. 

...Galima imti garbę, 
prestižą, įtaką, patenkin-
ti savo keisčiausius įgei-
džius...
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Redaktorius

perka

parduoda

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.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Superkame KARVes, 
bulIus IR telyčIAs 

„KReKeNAVOs 
AGROFIRMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
tel. (8-612) 02125 .

brangiai visoje lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
tel. (8-662) 50592.

brangiai superkame 
MIŠKus 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

Perku pienines 
veršingas 
telyčias 

(veršingumas virš 5 mėn.). 
Skambinti tel. (8-655) 44667.

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.

Reikalinga moteris, galinti 
prižiūrėti du senolius Anykščių 
mieste.

Tel. (8-655) 30899.

Reikalingi darbui bendrovėje 
melžėja ir karvių šėrikas. Šeima 
būtų  privalumas, reikalinga 
darbo patirtis. Apgyvendina. 
Darbas Panevėžio r. Alga pagal 
susitarimą. 

Tel. (8-687) 58269.

Garantuotas darbas valytojoms 
Anglijoje. Kalba nebūtina, am-
žius – iki 65 metų. Atlyginimas 
– nuo 1300 svarų/mėn. 

Tel (8-615) 56480, 
www.husband-wife.co.uk/dar-

bas
 

uAb „ Anykščių energetinė 
statyba“ siūlo darbą statybos
vadovui:

Darbo pobūdis:
- Statybos darbų organizavimas ir priežiūra objektuose;
- Vadovavimas statybininkų komandai;
- Bendravimas su užsakovais, tiekėjais, projektuotojais, subrangovais;
- Darbo laiko apskaitos ir darbo užmokesčio žiniaraščių pildymas;
- Medžiagų nurašymas;
- Projektinės techninės dokumentacijos konkursams nagrinėjimas,
objektų apžiūra, subrangovų konkursavimas.

Reikalavimai:
- Aukštasis statybinis išsilavinimas;
- Statybos darbų vadovo atestatas;
- Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Darbų saugos instrukcijų žinojimas;
- Vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą.

Darbo užmokestis - 1000 Eur atskaičius mokesčius.
CV siųsti: info@energetinestatyba.lt 
arba tel. pasiteiravimui: (8-614) 33084.

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. Klientui pagei-
daujant 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

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

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel.(8-608) 44340.

Automobilius

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

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

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. 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. 

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

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

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

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

“Bartynco” - veršelius auginti. Moka 
proc.

Tel. (8-680) 22009.

Senus, traumuotus arklius ir kitus 
galvijus. Išsiveža patys.

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

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

įvairūs

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).                        

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

Montuojame:
- kondicionierius,
- šilumos siurblius,
- šildymo ir vandentiekio 
sistemas,
- dujinius ir kieto kuro katilus.
Tel. (8-687) 32264.

Dovanoja

1 mėn. šuniukus.
Tel. (8-646) 05056.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Namų dažymas ir kiti statybos 
darbai.

Tel. (8-647) 59686.

Stogų dengimas ir remontas. 
Malkinių ir pavėsinių statymas. 
Skardinimo darbai. Pasirūpina 
medžiagomis.

Tel. (8-605) 70639.

Kaminų įdėklai, pristatomi ka-
minai. Skarda 0,6-0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, skardinimas. 
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, 
(8-652) 37118.

Kuras

Aksnio, klevo, ąžuolo malkas kala-
dėlėmis. Pristatymas nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

Kita

Bites ir naujus avilius.
Tel.: (8-619) 41085, (8-381) 7-88-09.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

Tel.: (8-611) 34567, (8-686) 80994 .
 
Statinę su važiukle (3 t ), kviečius, 

avižas, grikius, žirnius.
Tel. (8-670) 28997.

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, mišinį, įvairius pašarinius 
miltus, sėlenas. Atveža.

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

Purkštuvus, frezus, lėkštinius skuti-
kus, kultivatorius, plūgus, vagotuvus, 
rotacines šienapjoves, bulvių kasa-
mąsias, sodinamąsias, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Grūdų džiovyklą (20 kub. m) ANTIS, 
pirtį (4x6 m), grikių sėklą, žieminius 
kviečius.

 Tel. (8-656) 51760.

Naudotus metalinius surenkamus 
garažus 3x3, 3x6, 3x9, 3,5 x 6, 4 x 6, 
6 x 6  m, yra ir tinkančių traktoriams 
(nuo 350 Eur). 

Tel. (8-687) 73343.

siūlo darbą

Negauk tūkstantinės bau-
dos - susitvarkyk nuotekas!

Pavasario akcija nuotekų va-
lymo įrenginiams “traidenis”, 

“August”, “solido”, 
“buiteka”, “Feliksnavis”.
Įvairios paskirties šulinių, 

kanalizacijos, drenažo, van-
dentiekio sistemų įrengimas, 
remontas, sertifikatai.

Garantija iki 20 metų. 
Tel. (8-641) 93058.

UAB TOLMANA brangiai - juodojo 
metalo laužą. Klientų pageidavimu 
išsiveža savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.
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anekdotas
gegužės 22-25 priešpilnis.

mėnulis

šiandien

gegužės 23 d.

gegužės 24 d.

gegužės 25 d.

Elena, Julija, Rita, Eimantas, 
Aldona, Julė.

vardadieniai

Gertautas, Tautvydė, Ivona, 
Žydrūnė, Žydrūnas.

Joana, Žaneta, Vincentas, Vil-
mantas, Gina, Gerardas, Žana.

Bedas, Magdalena, Almantas, 
Danutė, Urbonas, Evelina.

oras

+11

+18

MOZAIKA

Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ 
prenumeratos kainos 2018 metams

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsi-
sakę visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių 
laikotarpiui.

3 mėn. 6 mėn. 
EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 15.00 30.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 
32 parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 
29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 12.00 20.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00

elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38

3 numeriai
EUR

„Aukštaitiškas formatas“
6.00

sprintas

Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29).  Tel. pasite-
irauti  (8-381) 5-94-58. www.anyksta.lt. . Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. 
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400, 

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

Vaistinėje:
- Gal turite “Antinutukino”? 
- Ne.
- O “Celiulitišnykino”?
- Ne.
-Tai gal “Svorispatsnukrita-

no”..?
- Ponia, jums reikalingas “Ma-

žiaurijinas”, “Daugiausubinpaju-
danas” ir “Pošaldytuvanelandžio-
jatas”!

Nuotykių lenktynės. Šį savait-
galį Anykščiuose vyko jau 8-osios 
nuotykių lenktynės „Nykštietiškas 
Triatlonas“. Armijai ir Civiliams 
trasoje absoliučiai geriausią laiką 
(3 val. 47 min, 31 s.) parodė ko-
manda OK Ąžuolas komandos na-
riai - Pogorelovas Ruslanas ir Liu-
bartas Artūras. Tik paskutiniuose 
metruose lyderio pozicijas užleido 
ir liko antra komanda Saulė-Ruda-
mina, kuriai atstovavo Kniukšta 
Romualdas ir Mikalauskas Rober-
tas. Elito trasą greičiausiai įveikė 
(5 val, 45 min, 38 s.) komanda 
Baltų lokys - Rudys Audrius ir 
Jasinevičius Tomas. Dviračių ro-
gainingo trasą laimėjo komanda 
Klebarai BuNda - Kalvaitis No-

jus ir Kalvaitis Darius. Dviračių 
trasoje varžėsi net dvi anykštėnų 
Skliausčių komandos - tėvai Rima 
ir Valdas finišavo 7-ieji, jų sūnus 
Andrius su žmona Kristina - 6-ie-
ji. Plačiau - šeštadienio “Anykš-
toje”

Imtynės. Šiauliuose vykusia-
me graikų-romėnų imtynių vaikų 
čempionate puikiai pasirodė jau-
nieji Anykščių KKSC sportininkai. 
Lietuvos čempionais tapo Nojus 
Pupkis ir Kipras Puikis, antrąją 
vietą iškovojo Kasparas Juodelis, 
trečiąją – Mantas Vilys. Koman-
dinėje įskaitoje anykštėnai užėmė 
trečiąją vietą.

Krepšinis. Gegužės 15 dieną 
Anykščiuose vyko draugiškas ber-

niukų (gim. 2005-06 metais) krep-
šinio turnyras. Jame be šeimininkų 
dar dalyvavo Rokiškio ir Kupiškio 
komandos.Visos trys komandos 
iškovojo po vieną pergalę. Anykš-
tėnai 44-52 pralaimėjo kupiškė-
nams ir 38-36 įveikė rokiškėnus. 
Naudingiausiu Anykščių koman-
dos žaidėju pripažintas Tautvydas 
Klastauskas.

Dvyniai. Dvi Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centro dvynių 
poros  dalyvavo atvirose Panevė-
žio miesto vaikų-jaunučių pirme-
nybėse. Broliukai Justas ir Lukas 
Stukai pasidalino trečiomis vieto-
mis, o Evelina ir Liveta Uselytės  – 
užėmė pirmąją ir antrąją vietas.

Futbolininkas. Trenerio Ma-

riaus Valančiūno auklėtinis Mi-
jus Vilūnas (gim. 2007 m.), kuris 
buvo išrinktas geriausiu praėjusių 
metų AKKSC futbolininku, sulau-
kė pakvietimo iš Utenos „Utenio“ 
akademijos atstovauti klubui savo 
amžiaus grupės Lietuvos futbolo 
čempionate. Pirmuose dviejuose 
mačuose anykštėnas ir pelnė po 
įvartį.

Varžybos. Gegužės 25-27 die-
nomis Anykščiuose bus surengtas 
tarptautinis graikų-romėnų imty-
nių turnyras „Anykščių taurė“, ku-
riame pakviesti dalyvauti pajėgūs 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Balta-
rusijos, Olandijos ir Lenkijos spor-
tininkai. Varžybos vyks Anykščių 
sporto ir laisvalaikio centre „Nykš-
čio namai” (Liudiškių g. 18).

D. Trumpas nesugeba 
taisyklingai parašyti savo 
žmonos vardo

Melania Trump po inkstų opera-
cijos grįžo namo - dėl to tviteryje 
nuoširdžiai pasidžiaugė jos vyras 
Donaldas Trumpas. „Nuostabu, 
kad mūsų neįtikėtina Pirmoji dama 
vėl yra namuose Baltuosiuose rū-
muose“, - rašė JAV prezidentas.

Ir tada jam nutiko nedidelė klai-
da: „Melanie jaučiasi gerai, jai ei-
nasi gerai. Ačiū už jūsų maldas ir 
gerus palinkėjimus!„

Melanie? Pirmosios ponios 
vardas iš tikrųjų baigiasi raide a. 
Greičiausiai D. Trumpas tai žino, 
juk jie susituokę jau 13 metų. 
Greičiausiai jis pamiršo išjungti 
savo mobiliojo telefono automa-
tinio taisymo funkciją ir pamiršo 
žinutę dar kartą perskaityti, prieš 
skelbdamas ją oficialioje JAV pre-
zidento paskyroje. Gal jis buvo ir 
pavargęs. 

Bet kokiu atvejus D. Trumpas 
po kelių minučių žinutę ištrynė ir 
paskelbė ją iš naujo - teisingai pa-
rašydamas žmonos vardą Melania.

Vis dėlto per kelias minutes, kol 
žinutė buvo tinkle, dešimtys tvite-
rio vartotojų nukopijavo ją ir ne-
praleido progos pasišaipyti. 

Archeologai Pompėjoje aptiko
gatvę su pastatų balkonais

Archeologai kol kas netyrinėto-
je Pompėjos dalyje aptiko gatvę su 
pastatais ir antikiniais balkonais. 
Kai kuriose emporose rasta amfo-
rų - indų gaubtais šonais, kuriuos 
romėnai naudojo vynui ir aliejui 
laikyti, praneša agentūra AP.

Pateiktais duomenimis, rasti 
balkonai yra „visiška naujovė“ 
tai miesto daliai, kurioje iki šiol 
nebūta plataus masto kasinėjimų. 
Balkonus norima restauruoti, o te-
ritoriją paruošti lankytojams.

Antikinis, kadais turtingas Pom-
pėjos miestas, 79 metais buvo su-
griautas išsiveržusio Vezuvijaus 
ugnikalnio. Dalis teritorijos buvo 
palaidota po pelenais. 

Neseniai mokslininkai Pompė-
jos pakraštyje aptiko tvartą, o jame 
- per vulkano išsiveržimą žuvusio 
arklio palaikus. 


