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Tolimiausias, apie 13 kilometrų 
nuo Kurklių seniūnijos cen-
tro į pietus  nutolęs, šalia 
tyvuliuojančių Baldono ir dar 
kelių mažų ežerėlių išsidėstęs 
jau Balninkų parapijos Vargulių 
kaimas, vietinių nuomone, vardą 
bus gavęs nuo amžiais neder-
lingose, akmenuotose žemėse 
vargusių kaimiečių, kurie, beje, 
ir dabar sunkiu darbu pelno 
duoną kasdienę. 

Pasak Kurklių seniūnijos 
seniūno Algimanto Jurkaus, 
kaime gyvenamąją vietą deklar-
uoja 7 gyventojai. Dėl ežerėlių 
kaimas ypač pagyvėja vasa-
romis. 

Šiemet per Valstybės atkūrimo 
šventę prie Vargulių pilikalnio 
giedoti Tautiškos giesmės su-
sirinko ne tik kaimiečiai, bet ir 
didelis būrys atvykusio jaunimo.

Dievo užmiršti Varguliai atgijo
 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

„Žmonės skambino, kada pradė-
siu supirkti obuolius, tad ryžausi 
sezoną pradėti  praeitą penktadie-
nį, nors girdėjau, kad „Anykščių 
vynas“ juos pirks galbūt tik mė-
nesio pabaigoje“, - sakė Anykščių 

obuolių supirkimo punkto vedėjas 
jau 18 metų šiuo verslu užsiiman-
tis Saulius Stankevičius. 

Supirktus obuolius S. Stanke-
vičius veža net į vaisių ir daržo-
vių perdirbimo įmonę „Vaiskona“  

Vilkaviškyje, tad nėra ko stebėtis, 
kad supirkimo kaina nedidelė – 4 
eurocentai už kilogramą. 

Pirmosiomis punkto darbo dieno-
mis eilių parduoti obuolius nebuvo. 

Išgirdusi, kad punktas pradėjo 

Pradėjo pirkti obuolius Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Sodai lūžta nuo obuolių, gyventojai nebežino, kur juos dėti. Atsižvelgdamas į daugybę skambučių, 
penktadienį Anykščių obuolių supirkimo punktas pradėjo juos supirkti, tačiau supirkimo kaina 
sodininkų nenudžiugino. 

Penktadienį pradėjusiame veikti Anykščių obuolių supirkimo punkte eilių nebuvo, didelių sodų sa-
vininkai ėmė didmaišius ir supirkėją kvietėsi į namus.               Autoriaus nuotr.  

Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas 
vadovaus ir 
Statybos skyriui

obuolius supirkti, į jį atvažiavusi 
Skapiškio ( Anykščių sen.) gyven-
toja susitarė, kad supirkėjas pas 
ją ir kaimynus obuolių atvažiuo-
tų pasiimti. Ji pasiėmė didmaišių 
kelioms tonoms obuolių. „Šakos 
lūžta, reikia nors kiek nukrėst ir 
parduot“, - sakė moteris, obuo-
lius norinti parduoti jau dabar ir 
nelaukianti, kada jų kaina nors 
centu kitu pakils. 

Pasak supirkimo punkto vedėjo, 
į didmaišį telpa apie pusę tonos 
obuolių. Sodininkai turėtų žinoti, 
kad negalima palikti suspuvusių 
obuolių, neturi maišytis kriaušės. 
„Dėl kelių pastebėtų kriaušių man 
Vilkaviškyje vos neišbrokavo viso 
automobilio obuolių, nes kriaušės 
užkemša sulčių spaudimo įrangą“, 
- pastebėjo supirkėjas.  

Kada išties obuolius pradės su-
pirkti „Anykščių vyno“ gamykla, 
išsiaiškinti nepavyko. 

170 hektarų derančio sodo au-
ginančios bendrovės „Ažuožerių 
sodai“ direktorius Jonas Janišius 
teigė, kad derlius šiemet žada būti 
gausus, tačiau dėl to problemų 
nemato, nes augina tik vėlyvųjų 
veislių obuolius. 

Daržui siūlo paieškoti kitų erdvių Medinės pilies 
idėją kurstė 
muziejininkai

 Rimantas VANAGAS, anykš-
tėnas, rašytojas: ,,- Tokia naujiena 
mane pribloškė, man tai netikėta. 
Net nežinau, ką sakyti. Gal augin-
ti daržoves miesto parke genialu, 
gal kvaila?“

Degė. Penktadienį, rugpjūčio 
10 dieną, ugniagesiai Svėdasų 
seniūnijos Aulelių kaime gesino 
degančią žolę. Gaisro metu išde-
gė 40 arų žolės.

Grūdai. Šeštadienį, rugpjū-
čio 11 dieną, Traupio seniūnijos 
Surviliškio kaime degė metalinė 
grūdų džiovykla su grūdais. Įvy-
kio metu apdegė džiovyklos vi-
dus, sudegė apie 11 tonų grūdų.

Buriuotojai. Sekmadienį 
atvėsus orams Rubikių ežero 
poilsiavietės jau buvo tuščios, 
tačiau stiprus vėjas į ežero pla-
tybes priviliojo buriuotojų. Eks-
tremalių pojūčių mėgėjai baza-
vosi Kriokšlio poilsiavietėje. 
Buriavo keli anykštėnai ir atvy-
kėliai iš Panevėžio, Raguvos. 

Ralis. Šeštadienį, rugpjūčio 
11 dieną, iš Kernavės startavęs 
senų automobilių ralis, skir-
tas Lietuvos šimtmečiui, kurio 
maršrutas  tęsėsi ir per Anykščių 
rajoną. Su įvairiomis užduoti-
mis aplankę apžvalgos bokštą, 
Burbiškio dvarą, siauruką, 37 
ekipažai, įveikę 150 kilometrų, 
finišavo Kavarske. 

Atsipalaidavo. Anykščių ra-
jono merui Kęstučiui Tubiui iš-
ėjus atostogų, likusios valdžios 
komandos darbotvarkė iki pir-
madienio darbo dienos pabai-
gos savivaldybės internetinia-
me pulspyje nebuvo paskelbta.
Panašu, kažkas - vicemeras arba 
spaudos atstovė - atsipalaidavo.

Pradžia. Šiandien Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo skyriui pradės 
vadovauti Jurgita Banienė. Iki 
tol ji dirbo A.Vienuolio progim-
nazijos direktore. 

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 20 eurų.
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Temidės svarstyklės

Antrąją varžybų dieną šarūnas Gruzinskas pergalės siekė gero-
kai apgadintu automobiliu.        Asm. albumo nuotr. 

Kautynės. Afganistane per kau-
tynes su talibais dėl Gazni miesto 
žuvo mažiausiai 100 saugumo pa-
jėgų narių, pirmadienį pranešė gy-
nybos ministras. „Apie 100 saugu-
mo pajėgų (karių) neteko gyvybių; 
žuvo 20-30 civilių“, – per spaudos 
konferenciją Kabule sakė ministras 
Tarikas Šachas Bahramis. Afganis-
tano saugumo pajėgos jau ketvirtą 
dieną kovoja su talibais pietrytinės 
Gazni provincijos sostinėje, ko-
votojams surengus didelio masto 
puolimą.

Brangiau. Teisingumo minis-
terija ir Valstybinė vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba (VVTAT) atliko 
tyrimą apie drabužių, avalynės, bui-
tinės technikos kainas Lietuvoje ir 
kitose Europos Sąjungos valstybė-
se, kuriame analizavo prekių kainas 
tų pačių prekybos tinklų parduotu-
vėse Lietuvoje ir kitose ES šalyse. 
Tyrimas atskleidė, kad identiški 
drabužiai Lietuvoje kainuoja maž-
daug 15 proc. brangiau nei Ispanijo-
je. Pavyzdžiui, parduotuvėje „Zara“ 
tie patys marškinėliai Lenkijoje kai-
nuoja 20 eurų, Ispanijoje, Portuga-
lijoje – 21 eurą, Lietuvoje, Estijoje, 
Latvijoje, Prancūzijoje, Belgijoje 
apie – 25 eurus. „Massimo Dutti“ 
sportinius batelius Ispanijoje ir Por-
tugalijoje galima nusipirkti už 70, 
Lenkijoje – už 82, Lietuvoje – už 90 
eurų. VVTAT artimiausiu metu taip 
pat pradės tyrimą dėl būtiniausių 
maisto produktų kainų palyginimo 
Lietuvoje ir kitose ES valstybėse.

Dujos. Vokietijos kanclerės An-
gelos Merkel biuras pirmadienį 
pranešė, kad šį savaitgalį planuoja 
surengti derybas su Rusijos prezi-
dentu Vladimiru Putinu, per kurias, 
be kita ko, bus aptariamas per Balti-
jos jūrą iki Vokietijos nutiesto Rusi-
jos eksporto dujotiekio plėtros pro-
jekto „Nord Stream 2“ vystymas. A. 
Merkel atstovas Štefenas Zeibertas 
pareiškė, kad abu lyderiai susitiks 
šeštadienį Vokietijos vyriausybės 
svečių namuose netoli Berlyno. 
Ginčytinos naudos projektui, pagal 
kurį „Nord Stream“ realus metinis 
pralaidumas iki 2019-ųjų pabaigos 
išaugtų dukart iki 120 mlrd. kubinių 
metrų, aktyviai priešinasi Ukraina, 
Lietuva ir Lenkiją, jį laikančios jį 
ne komerciniu, o politiniu. Prieš šio 
projekto įgyvendinimą kategoriškai 
pasisako ir suskystintas gamtines 
dujas Europai siūlančios Jungtinės 
Valstijos.

Griuvo. Ispanijoje daugiau kaip 
300 žmonių buvo sužeisti, iš jų 
devyni – sunkiai, sugriuvus daliai 
medinės pakylos per muzikos fes-
tivalį, pirmadienį pranešė vietos 
pareigūnai. Šiaurės vakariniame 
Vigo mieste esanti 30 metrų ilgio 
10 metrų pločio pajūrio promenada 
įgriuvo sekmadienį prieš vidurnak-
tį, kai ant jos buvo susirinkę daugy-
bė žmonių, stebėjusių vieno reperio 
pasirodymą, žurnalistams įvykio 
vietoje sakė meras Abelis Kabelje-
ras. Gelbėtojai, naudodamiesi inf-
raraudonųjų spindulių kameromis, 
tris valandas tikrino įvykio vietą, 
kad užtikrintų, jog apačioje neliko 
įstrigusių žmonių. Be to, narai ap-
ieškojo jūros dugną, nurodė meras. 
Meras pridūrė, kad kol kas neaišku, 
kodėl sugriuvo praeito amžiaus pa-
skutiniame dešimtmetyje pastatyta 
pakyla. Tačiau vietos dienraštis „El 
Faro de Vigo“ nurodė, kad nelaimė 
įvyko, kai ispanų reperis Relsas B 
savo koncerto pradžioje paragino 
klausytojus šokinėti.

,,Šios varžybos buvo ištvermės iš-
bandymas ir lenktynininkams, ir au-
tomobiliams, nes truko dvi dienas“, 
- įspūdžiais po Baltijos regionų taurės 
varžybų dalijosi Š. Gruzinskas. 

Lenktynininkas pasakojo, kad  tra-
soje lenktyniavo sportininkai iš Bal-
trusijos, Rusijos, Latvijos, Estijos ir 
Lietuvos.

,,Manojoje, 1600 kub. cm., klasėje 
šeštadienį startavo 10 automobilių, 

Laimėjo Baltijos regionų taurę
Anykštėnas Šarūnas Gruzinskas vasaros savaitgalius leidžia 

autokroso trasose. 
Praeitą šeštadienį ir sekmadienį jis dalyvavo Baltijos regionų 

taurės varžybose Kupiškio trasoje ir iškovojo pirmąją vietą.  

tačiau antrąją varžybų dieną lenkty-
nes tęsė septynios mašinos.  

Šeštadienį turėjau techninių proble-
mų : mašina buvo gerokai apgadinta. 
Ją paremontavus, sekmadienį tęsiau 
varžybas su vis dar prastos būklės 
automobiliu. 

Pavyko įveikti varžovus ir laimėti 
pirmąją vietą“, - pergale džiaugėsi 
anykštėnas.          

         -ANYKŠTA

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Audronius 
Gališanka ,,Anykštai“ sakė, kad 
V.Velikonis bus paskirtas laiki-
nuoju Statybos skyriaus vedėju ir 
tuo pat metu liks vadovauti Žemės 

Žemės ūkio skyriaus vedėjas vadovaus ir 
Statybos skyriui

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Iš darbo išeinantis Anykščių savivaldybės administracijos Sta-
tybos skyriaus vedėjas Ramūnas Žemaitis pareigas perduoda Že-
mės ūkio skyriaus vedėjui Virmantui Velikoniui.

ūkio skyriui. 
Pasak administracijos direkto-

riaus, nuolatinio Statybos skyriaus 
vedėjo bus ieškoma per konkursą.

Žemės ūkio akademijos absol-
ventas V.Velikonis yra vadova-

Virmantas Velikonis bus du-
kart vedėju. 

Lina DAPKIENĖ

Anykščiuose gerai žinomas re-
žisierius yra dirbęs Anykščių kul-
tūros centre, Anykščių muziejuje 
bei A.Vienuolio progimnazijoje. 
Išvykęs iš Anykščių E.Druskinas 
trumpai padirbėjo Širvintų kul-
tūros centro direktoriumi, o pas-

Erikas Druskinas vadovaus
Utenos kultūros centrui

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Režisierius Erikas Druskinas laimėjo Utenos kultūros centro 
direktoriaus konkursą. Konkurse dalyvavo penki pretendentai.

kui vadovavo Rokiškio kultūros 
centrui. Utenos kultūros centro 
direktoriaus pavaduotoja dirba 
Utenos rajono mero Alvydo Ka-
tino sesuo, poetė Regina Katinai-
tė.

39-erių E.Druskinas turi Klai-

pėdos universiteto dramos ir lėlių 
teatro režisieriaus diplomą. Jis 
yra dalyvavęs televizijos projek-
te ,,Žvaigždžių vartai“. 

Dirbdamas Anykščių A. Vie-
nuolio progimnazijoje jis pasiu-
vo rekordinę - 100 metrų ilgio 
-  Lietuvos vėliavą. Ši vėliava ke-
lis kartus demonstruota Lietuvo-
je, taip pat Latvijoje, Gruzijoje, 
Ukrainoje.

vęs Elmininkų bandymų stočiai 
ir eksperimentiniam ūkiui.  Tie-
sa, daugiau nei dvidešimt metų 
V.Velikonis buvo greičiau statybi-
ninku, nei žemdirbiu - 1992 - 2013 
jis vadovavo kelioms Anykščių ga-
minių iš medžio įmonėms.  

R.Žemaitis - jau trečiasis prie 
šios valdžios darbą paliekantis Sta-
tybos skyriaus vedėjas. 

Kavarsko apylinkių žmonės mokėsi menų

Birutė Mikalkevičienė jau nupynė pirmą savo darbelį. Visa tai – 
su mokytojos Stasės Rulevičienės pagalba.   Autorės nuotr.

Rugpjūčio 9–12 d. Budriuose (Kavarsko sen.) vyko Kūrybiškų 
žmonių asociacijos „ARTyn“ narių organizuotas renginys. Visas 
keturias dienas kūrybingi žmonės aktyviai užsiėmė menais ir kū-
ryba: savo pasigamintomis staklėmis austa, iš prisirinktų vytelių 
pinta, iš vilnos velta, ant drobės tapyta, medžio darbais užsiimta... 
Devyni amatai, o dešimtas badas? 

Menas – universali išraiškos 
priemonė, kuri suvienija, subu-
ria, įtraukia... Kurti kartu, drauge 
visada yra smagiau, būtent todėl 
kūrybingi žmonės (Širvintų meno 
mokyklos mokytoja Rasa Skirke-
vičienė ir mokinės Rimgailė Mise-
lytė bei Brigita Pliška) 2014 metais 
susibūrė į Kūrybiškų žmonių aso-
ciaciją „ARTyn“. Kasmet asocia-
cijos nariai susiburia į plenerą. Jau 
antrus metus iš eilės toks renginys 
vyksta pedagogės, menininkės 

Stasės Rulevičienės sodyboje Bu-
drių kaime. Edukacinėmis veiklomis 
žmonės nejučia sudomina ir įtraukia 
į renginį atėjusius svečius: vaikus ir 
suaugusius. Žiūrėk, jau ir tavo vai-
kas su ką tik iš popieriaus pagamin-
tu, lengvai ore skrendančiu aitvaru 
bėgioja... Atsisuki, o jis jau visą lapą 
žiedais išpiešęs... 

Smagu, kai meniškas veiklas galima 
ne tik stebėti, bet ir pačiam išbandyti. 
Šiemet kelios Budrių kaimo moterys 
pasimokė pynimo iš vytelių amato. 

Prisipjovę vytelių, nuskabę nereika-
lingus lapelius, sėdo pinti krepšio du-
gno. Viso to mokė pedagogė, tapytoja 
ir pynėja Stasė. Beje, būtumėte jūs 
matę mūsų, pynimo pradžiamokslių, 
nuostabą ir susižavėjimą pačios peda-
gogės nupintais darbais – didžiuliais 
krepšiais, ištapytais ir pynimo raštais 
išpuoštais padėklais! 

Labai įdomu buvo visą vilnonių 
šlepečių gaminimo procesą stebėti. 
Man pasiteiravus, iš kur tiek vilnos 
iškaršta, pedagogė Stasė tik šyptelė-
jo: „Taigi čia mano avių! Vilnos turiu 
kiek tik nori! Prašom, imk ir velk“. 
Puiku, kai kūrybiškai naudojamos 
medžiagos – vietinės, čia pat, mus 
supančioje aplinkoje esančios, ne 
kažkokios prabangios ar pirktinės. 
Asociacija veiklą grindžia ekologi-
jos, kūrybiškumo principais – juk čia 
niekas nekainuoja, ir menai prieinami 

kiekvienam.  
Trečią plenero dieną prapliupus lie-

tui, plenero dalyvius į svečius malo-
niai priėmė Budrių gyventoja, audėja 
Gražina Galinienė. Ji yra išsaugojusi  
šviesaus atminimo mamos audimo 
stakles ir išaustas drobes. Gražina 
papasakojo ir pademonstravo, kaip 
veikia audimo staklės, kokius raštus 
galima parinkti ir kokio pločio aude-
klus išausti. Plenero dalyviai aikčiojo, 
kad „čia visas lobynas!“ ir labai nuo-
širdžiai džiaugėsi nauja užsimezgusia 
pažintimi – juk Gražina, vieną dieną 
pasimokiusi pinti, kitą vakarą jau į 
savo namus pakvietė ir kaip tikras 
„ARTyn‘o“ bičiulis pasidalijo tuo, ką 
pati moka ir ką yra išsaugojusi. 

Džiaugiuosi, kad ne vienas mūsų 
kaimo gyventojas turėjo puikią gali-
mybę patirti kūrybos džiaugsmą– pri-
eiti „ARTyn“... 

Iš Utenos kilęs Erikas Drus-
kinas grįžta į gimtąjį miestą.

Girtas I. Šeštadienį, apie 10 val. 
30 min., Anykščių sen., Burbiškio k. 
sustabdyto patikrinimui automobi-
lio ,,Rover 400” vairuotojui (g. 1969 
m.), gyv. Skiemonių sen., Pečiulių 

k., nustatytas 1,85 prom. girtumas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Girtas II. Rugpjūčio 11 d., po 21 
val., Čedasų miestelyje (Rokiškio 
raj.) , Daliečių g., Anykščių rajono 
gyventojas (gim. 1994 m.), būdamas 
apsvaigęs nuo alkoholio ir neturėda-

mas teisės vairuoti transporto priemo-
nes, vairavo automobilį „Mitsubishi 
Pajero Sport“. Įtariamasis sulaikytas, 
jam nustatytas 2,55 prom. girtumas.

Mušė. Šeštadienį, apie 17 val. 30 
min., Debeikių sen., Aknystų k., bū-
damas neblaivus (nustatytas 3,37 

prom. girtumas) vyras (g. 1982 m.) 
smurtavo prieš žmoną (nustatytas 
2,48 prom. girtumas), (g. 1994 m.), 
moteriai sukeltas fizinis skausmas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į Utenos aps. 
VPK areštinę.
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Įėjusių į pastatą dėmesys 
krypo į sieną, kurioje – daugybė 
nuotraukų iš viso ilgo pen-
kiasdešimties metų laikotarpio 
veiklų: koncertų, spektaklių, 
vakaronių, išvykų, švenčių... 
Salės centre – baltas ir puošnus 
didelis skaičius 50, kuris kvietė 
prisiminti istoriją nuo 1968-ųjų, 
kai buvo įkurti kultūros namai. 

Renginį vedė ir daug gražių 
padėkos žodžių sakė padalinio 
vadovė Alvyra Simanonienė, 

Ažuožeriai šventė kultūrinės 
veiklos jubiliejų Lina DAPKIENĖ

Rugpjūčio 11 dieną, šeštadie-
nį, Anykščių kultūros centro 
Ažuožerių skyrius pasitiko ju-
biliejų – šventė 50 metų kūry-
binės veiklos sukaktį. 

vadovaujanti nuo 1988- ųjų. 
Mintimis atsukus laiko ratą 
atgal, prisimintas senasis 
Ažuožerių pavadinimas – Užuo-
žeriai, paminėti ir pakalbinti 
ėję šiuo kūrybiniu taku ir savo 
darbu prisidėję prie Ažuožerių 
kultūros namų gyvavimo. Jiems 
– ilgamečiams meno vado-
vams, entuziastingiems meno 
mėgėjams, meninės saviveiklos 
dalyviams, rėmėjams – įteiktos 
padėkos, gėlių žiedų puokštės. 

Sumanymas 
nestebina

Eugenija SUDEIKIENĖ, flo-
ristė:

- Manęs toks sumanymas neste-
bina. Visame pasaulyje yra paplitę 
tokie daržai su gėlėmis. Kaip tik 
neseniai žiūrėjau laidą apie tokius 
sodus, populiarius Anglijoje. Dar-
žovių yra labai dekoratyvių, išra-
dingai komponuojant su gėlėmis 
galima sukurti nuostabią kompozi-
ciją. Kartais dera ir rožės su salo-
tomis. Taigi, šiuose užmojuose aš 

Daržui siūlo paieškoti kitų erdvių
„Naujų vėjų“ bendruomenė, kuriai „Maxima“ prekybos tin-

klas skyrė 8 000 eurų paramą,  Anykščių miesto parke planuoja 
sodinti daržovių daržą. Pirmąjį daržovių derlių bendruomenė 
užsimojusi nuimti galbūt net šį rudenį, tačiau panašu, kad Anykš-
čių rajono savivaldybė dar neturi aiškios nuomonės dėl užmojų 
Anykščių miesto parke, kuris yra mėgstama miestelėnų poilsio 
vieta (joje  neseniai įrengta šiuolaikiška vaikų žaidimų aikštelė), 
auginti daržoves.

„Anykšta“ klausia, ką Jūs manote apie ketinimus Anykščių 
miesto parke auginti daržoves?

nematau nieko bloga. Svarbu ne-
skubėti, viskas turi būti apgalvota, 
gerai suprojektuota ir įgyvendinta. 

Kita vertus, aš abejoju, ar įma-
noma tokį daržą įkurti dar šiemet. 
Spėtų užaugti nebent krapai...

Gal genialu, gal 
kvaila?

 Rimantas VANAGAS, anykš-
tėnas, rašytojas:

- Tokia naujiena mane pribloškė, 
man tai netikėta. Net nežinau, ką 
sakyti. Gal auginti daržoves miesto 

parke genialu, gal kvaila?

Kas tvarkys 
žemę po derliaus 
nuėmimo?

Arūnas VILKONČIUS, 
Anykščių kūrybos ir dailės mo-
kyklos direktorius:

- Nesijaučiu labai kompeten-
tingas šia tema kalbėt, tačiau kaip 
anykštėnas manau, kad auginti 
parke daržoves nelabai tinkama 
vieta. Dabar daržoves bandoma 
auginti net ant daugiabučių sto-
gų. Anykščiuose žmonės savava-
liškai įsirengia daržus Anykštos 
paliūnėse, laisvuose plotuose prie 
daugiabučių. Tiesiant komunika-
cijas jie išniokojami, tačiau po to 
vėl atsiranda. Tad ir šiam suma-
nymui įgyvendinti erdvių mieste 
yra, keista, kad tos žemės prireikė 
parke, kuriame ir taip jau ankšta. 
Kita vertus, kas ir ką darys su ten 
augančiom daržovėm, kas tvarkys 
žemę po derliaus nuėmimo, kaip 

parke atrodys tie dirbamos žemės 
lopai natūralioje parko pievoje? 

Su daržais į parką 
lįsti netikslinga

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas:

- Nesu prieš tokią idėją, tačiau 
manau, kad į parką su daržais lįs-
ti netikslinga, jame turėtų augti 
reprezentaciniai augalai. Mieste, 
nebūtinai centre, yra ir kitų er-
dvių, kuriose galėtų būti sėkmin-
gai įgyvendinamas toks projektas.  
Šio nedidelio parko miesto centre 
funkcinė paskirtis  yra visai kita. 
Jis skirtas pasivaikščiojimams, 
aktyviam poilsiui, tad ten dera 
įrengta vaikų žaidimų aikštelė, rie-
dučių trasa ir sporto aikštelė.  Dar 
tarybiniais laikais, kai dirbau ra-
jono vykdomajame komitete, apie 
parko ateities perspektyvas buvo 
nemažai diskutuota, kalbėta apie 
skulptūrų parką.

- ANYKŠTA

Skambant dainos „Kai laimė 
akimirkon telpa“ žodžiams, 
dauguma lingavo galvas – taip, 
tai laimės akimirka ir padali-
nio vadovei, ir susirinkusiems 
paminėti sukaktį. 

Jubiliejaus proga susirinku-
sius sveikino Seimo nariai Ser-
gejus Jovaiša ir Antanas Baura, 
Anykščių rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas Sigutis 
Obelevičius.

 Koncertavo grupė „Baltos 
varnos“. 

Šiuo metu Ažuožerių skyriuje 
veikia trys meno mėgėjų kolek-
tyvai: romantiškojo dainavimo 
grupė „Romantika“, mėgėjų 
dramos kolektyvas, ikimoky-
klinukų ir pradinukų studija 
„Padaužos“. 

Beveik apie kiekvieną nuo-
trauką padalinio vadovė ga-
lėtų daug ką papasakoti... Ažuožerių kultūros skyriaus darbuotojai sulaukė daug šiltų sveikinimų.    Autorės nuotr.

Aiškinasi. Valdančiųjų „valstiečių“ 
atstovė Seimo narė Agnė Širinskienė 
prašo valstybės institucijų išsiaiškin-
ti, iš kur opozicinių konservatorių 
lyderio Gabrieliaus Landsbergio šei-
ma turėjo 750 tūkst. eurų investuoti į 
fondą „SEB Modern Growth Fund“. 
Pats G. Landsbergis teigia, kad 750 
tūkst. eurų jo šeima turi iš sutuokti-
nės verslo dividendų. „Valstiečių“ 
frakcijos pranešime rašoma, kad A. 
Širinskienė dėl G. Landsbergio san-
dorių kreipėsi į Valstybinę mokesčių 
inspekciją (VMI) ir Finansinių nusi-
kaltimų tyrimų tarnybą (FNTT). VMI 
ir FNTT adresuotame jos kreipimesi 
nurodoma, kad pagal konservatorių 
lyderio ir jo sutuoktinės praėjusių 
metų turto deklaraciją matyti, kad 
2018 metų pradžioje šeima negalėjo 
būti sukaupusi tokios sumos, kokia 
būtų reikalinga apmokėti „SEB Mo-
dern Growth Fund“ vertybinių popie-
rių įsigijimą.

Saugumas. Vyriausybė pirmadienį 
patvirtino Lietuvos nacionalinę kiber-
netinio saugumo strategiją.

Šią strategiją Krašto apsaugos mi-
nisterija parengė Seimui birželį pri-
tarus naujai Kibernetinio saugumo 
įstatymo redakcijai. Strategijoje tei-
giama, kad pastaraisiais metais Lie-
tuvoje daugėjo kibernetinių išpuolių 
prieš viešąjį ir energetikos sektorius, 
oro uostus, žiniasklaidos priemones, 
nacionaliniam saugumui svarbių 
objektų infrastruktūrą. Dokumente 
išskiriami penki tikslai – stiprin-
ti kibernetinį atsparumą ir gynybos 
pajėgumus, efektyviau kovoti su nu-
sikaltimais kibernetinėje erdvėje, 
skatinti kibernetinio saugumo kultūrą 
ir inovacijų plėtrą, plėtoti glaudesnį 
privataus ir viešojo sektorių bendra-
darbiavimą, stiprinti tarptautinį ben-
dradarbiavimą. Lietuvos žvalgybos 
tarnybos teigia, kad dauguma priešiš-
kos veiklos kibernetinėje erdvėje yra 
susijusi su Rusija.

Iranas. Irano gynybos ministras 
pirmadienį pranešė, kad jo šalis su-
kūrė naujos kartos mažo nuotolio ba-
listinę raketą „Fateh Mobin“, pranešė 
konservatyvios pakraipos naujienų 
agentūra „Tasnim“. Pasak jo, naujos 
modifikacijos „Fateh Mobin“ yra 
„100 proc. pagaminta šalyje... ma-
nevringa, sunkiai susekama, taktinė 
(ir) tiksliai nutaikoma“ raketa. Irano 
raketų programa yra vienas iš klau-
simų, kurstančių nesutarimus su pa-
saulio galybėmis, ypač Jungtinėmis 
Valstijomis, tačiau Teheranas ją laiko 
gyvybiškai svarbiu savo gynybos 
komponentu neramiame regione.

Drebėjimas. Prieš savaitę Indone-
zijos kurortinę Lomboko salą supur-
čiusio pražūtingo žemės drebėjimo 
aukų skaičius perkopė 430. Tuo tarpu 
vyriausybė pranešė, kad žemės dre-
bėjimo padaryta ekonominė žala gali 
siekti mažiausiai kelis šimtus milijo-
nus dolerių. Nacionalinė krizių val-
dymo agentūra pirmadienį pranešė, 
kad, naujausiais duomenimis, rugpjū-
čio 5 dieną įvykęs žemės drebėjimas 
nusinešė 436 gyvybes; dauguma šių 
žmonių žuvo per pastatų griūtį. Pasak 
agentūros, žemės drebėjimo žala gy-
venamajam būstui, infrastruktūrai ir 
kitam turtui siekia mažiausiai 5 trln. 
rupijų (299 mln. eurų). Pareigūnai 
pabrėžia, jog tai tėra preliminarūs 
vertinimai, ir šis skaičius dar augs.
Agentūra nurodė, kad atstatymas atsi-
eis šimtus milijonų dolerių. Lomboką 
supurtęs 7 balų stiprumo žemės dre-
bėjimas sugriovė tūkstančius namų 
ir be pastogės paliko apie 350 tūkst. 
žmonių.    -BNS
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AkIRATIs

savaitgalio diskusija

Renata: ,,Esu idealios figūros , 
tai perku tik firminėse parduotuvė-
se , moku iki 30 eurų , sezoninis 
apsirengimas man kainuoja apie 
120 eurų , kvepalus tai perku turgu-
je, kaip sakoma, iš ,,pirmų rankų“ 
, nes parduotuvėje būna falsifikatai 
daugumoje .“

Šiaip: ,,Pirkau skuduryne, bet 
po euro įvedimo prekeiviai sprogo 
godumu ir dabar perku tik parduo-
tuvėse.“

Angelė: ,,Perku tik dėvėtus. Kai 

Net ir ,,pievelėje“ pirkti - per brangu
Portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje šį kartą diskutavome 

apie dėvėtus drabužius. 
,,Kur perkate drabužius? Ar verta lankytis turguje ir pirkti dė-

vėtus drabužius? Ar jaučiate kainų skirtumą tarp parduotuvių 
ir turgaus? Koks, Jūsų manymu, yra kainos ir kokybės santykis 
perkant padėvėtus ir naujus drabužius?” - klausėme skaitytojų.

nuvažiuoju didmiestin pas drau-
ges, tai čiupineja ir klausia , kokioj 
šaly buvai , kad taip madingai ap-
sirengusi , o aš atsakau , kad ką tik 
grįžau iš Paryžiaus , o ten lankiausi 
parduotuvėse, į kurias netgi milijo-
nieriai ne visi užeina.“

Tiesiai: ,,Nereikia pasa-
kų sekti. Beveik visi perkame 
pievelėse,humanose. ,,Humanoje“ 
tik labai labai prasti drabužiai, ti-
kriausiai atveža ir senus, likusius iš 
sandėlių. Jeigu ne padėvėti, tai vai-

kai pliki vaikščiotų, ir ne tik vai-
kai: kiek darbininkams reikia kel-
nių, striukių, nesinori rašyti daug, 
bet yra taip ir tegul tik egzistuoja 
turgai.“

Pirkėja:  ,,Kad kainos skiriasi 
turguje ir parduotuvėje, tai fak-
tas. Juk parduotuvėje 21 % PVM 
, kurio turgaus prekeiviai nemoka,  
patalpų nuoma, išlaikymas, dar-
buotojų atlyginimai. Tad normalu, 
kad parduotuvėje bus brangiau nei 
turguje. Nors, kai prasideda išpar-
davimas, ir parduotuvėje naują ir 
kokybišką rūbą gali nupirkti tikrai 
už gerą kainą, dar pigiau nei turgu-
je už padėvėtą...“

Aš: ,,Perku ,,Humanoje“. Vis 
tiek į turgelį iš tenai suplaukia vi-
sos prekės. Pirmadieniais, kai kelia 
naujas prekes, žmonių kaip miesto 
šventėj, kai Tubis kalbą sako“.

Taigi: ,,Algirdas Šukys, tremti-
nys, politinis kalinys, visuomenės 
veikėjas, apie kurio mirtį rugpjū-
čio 3 d. pranešė tik keletas nedi-
delių laikraščių, kadangi jis buvo 
neparankus Lietuvos kolaboranti-
niam, užsienio ir Vakarų kapitalui 
dirbančiam režimui, papasakojo, 
ką jam iš Vakarų atvykęs emisa-
ras kalbėjo: kad tarybiniai žmonės 
yra per daug orūs, Vakarams tokie 
nereikalingi, net jų žmonės paten-
kinti naudojasi kitų išmetamomis 
atliekomis, orūs žmonės nedirbs 
Vakarams, kuriems buvo reika-
linga pigi darbo jėga, todėl reikia 
juos nuskurdinti, nužmoginti, tai ir 

buvo daroma po 1990 m.“.
Trubadūras  (atsakymas  ,,Tai-

gi“): ,,Nenori pigiai dirbti vakaruo-
se už 2 tūkst. Eurų, važiuok ir dirbk 
brangiai Rusijoje už 100 Eurų. Ko 
nevažiuoji, tarybiniau žmogau, į 
tėvynę, jeigu tau šimtas eurų yra 
orus atlyginimas. Skleidi debilams 
propagandą be jokios logikos ir ti-
kiesi kad kažkas patikės?“

Taigi:,, Gal dar daug kas pa-
mena tuos tarybinius laikus, kada 
džinsai turguje kainavo du šimtus 
rublių, o, pavyzdžiui, kasininkės 
alga nesiekė šimto rublių -  nuos-
tabūs buvo laikai, ar ne?“

X - man: ,,Įvairiai. Dėvėtų ir ti-
krai kokybiškų rūbų galima rasti ir 
pačiuose Anykščiuose. Naujų dra-
bužių pasirinkimas nėra jau toks 
platus, todėl apsipirkti tenka va-
žiuoti į Vilnių ar Aukštaitijos sos-
tinę - Panevėžį. Iš kitos pusės, nėra 
ir ko norėti, kad Anykščiuose būtų 
platus asortimentas minėtų prekių. 
Prekybininkams sunku išsilaikyti 
bei žengti koja kojon su pasaulio 
dizainu, vien jau dėl to, kad pas 
mus mažas pirkėjų skaičius bei tų 
pačių žmonių perkamoji galia nėra 
didelė.“

Stebiu: ,,Mažesniuose mies-
teliuose kainos skudurynuose 
mažesnės. Aš niekada neperku 
Anykščiuose. Važiuoju į Ukmergę. 
Ten ,, Gausoje“ arba ,,Humanoje“ 
nebrangiai galima įsigyti labai ko-
kybiškų drabužėlių“.

Ieva: ,,Pastebèjau, kad Anykščių 

pievelėje gerokai brangiau negu 
Panevėžio ,,Babilone“ ir Ukmer-
gės ,,Eifelyje“. Už panešiotą blius-
kytę užsiprašo 10 €. Kai naują per 
išpardavimus galima laisvai nusi-
pirkti už 12 -15 €.  Dėl to prekiau-
tojų Anykščių turgelyje dabar gal 
penkis kartus mažiau negu prieš 
porą metų. Kainos didelės ir nebe-
apsimoka pirkti“.

Ona Rubikietė (atsakymas 
,,Ieva“): ,,Aš perku tik Utenoje. 
Šeštadieniais tenai didelis naujų 
kokybiškų ir geromis kainomis 
rūbų turgus. Sekmadieniais par-
davinėja dėvėtus, bet daug pigiau 
negu Anykščiuose. Yra ir naujų, 
kurie kainuoja du kartus mažiau 
negu Anykščiuose nauji, o firmos 
tos pačios . Tai ,,Oliver“, taip pat 
,,Zara“, ,,Massimo dutti““.

Apsipirkimas: ,,Dirbu valstybės 
tarnyboje, tačiau algos naujiems 
drabužiams iš didžiųjų prekybos 
centrų (,,Akropolis“, ,,Panorama“ 
ir pan.) tikrai nepakanka. Dažniau-
siai tenka pirkti iš internetinių par-
duotuvių ( lietuviškų ir kiniškų), 
kur galima įsigyti pigiau.Turguje, 
manau, kad padėvėtos ar net sudė-
vėtos prekės yra per brangios.O iš 
publikuoto delfyje straipsnio su-
pratau, kad moteriškė prekiauda-
ma padėvėtais drabužėliais uždirba 
daugiau už mane. Tik klausimas, 
ar ir mokesčių sumoka daugiau už 
mane“.

-ANYKŠTA

Populiariausias – Arklio 
muziejus

„2017 m. muziejų padalinius ap-
lankė 83595 lankytojai, iš jų 18756 
edukacinių programų dalyviai, edu-
kacinėse programose dalyvavo 619 
grupių. A. Vienuolio muziejų, A. Ba-
ranausko klėtelę, S. Petraškos paro-
dą aplankė 13797 lankytojų, J. Bi-
liūno memorialinį muziejų – 4623, 
B. Buivydaitės memorialinį muziejų 
– 1187,  L. ir S. Didžiulių dvare-
lį – 489, Arklio muziejų – 34841, 
Siauruko muziejų – 19001, Šeimy-
niškėlių piliakalnio kompleksą – 
6543, Medžių lajų tako komplekso 
edukacinėje programoje dalyvavo 
3114 lankytojai“, - lankytojų srautus 
suskaičiavo A.Verbickas.

Teko užsiimti statybomis

Pernai muziejaus direktorius 
A.Verbickas, sprendžiant iš jo atas-
kaitos, turėjo labai daug darbų – nuo 
renginių organizavimo iki statybų.

„Per ataskaitinius metus skatinau 
darbuotojus organizuoti bei aktyviai 
dalyvauti ir pats organizavau įvairius 
literatūrinius, istorinius, meninius 
renginius: 90-ųjų įkūrimo metinių 
jubiliejinius renginius – literatūrinį 
festivalį „Rašytojų balsai iš A. Vie-

Medinės pilies idėją kurstė 
muziejininkai Robertas ALEKSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Populiariausiais Anykščių muziejaus objektais išlieka Arklio 
bei Siauruko muziejai bei poeto Antano Baranausko klėtelė. Ši 
išvada darytina iš Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vie-
nuolio – Žukausko memorialinio muziejaus direktoriaus Antano 
Verbicko praėjusių metų veiklos ataskaitos. Per 80 000 lankytojų 
priėmusiame muziejuje turistinio sezono metu pernai dirbo be-
veik 100 darbuotojų.

nuolio verandos: klasika ir moder-
numas“, vykusį nuo balandžio iki 
lapkričio mėn. įvairiose Anykščių 
miesto erdvėse; tarptautinę moksli-
nę - praktinę memorialinių muziejų 
konferenciją „Memorialinis mu-
ziejus: kelias į knygą“, kurioje da-
lyvavo ir pranešimus skaitė svečiai 
iš Rusijos ir Ukrainos; jubiliejinių 
metų Antaninių poezijos ir muzikos 
dialogą „Menu akimirką žavingą“, 
miesto šventės muziejaus progra-
mą, atminimo dieną A. Vienuolio 
mirties 60-mečio sukakčiai paminė-
ti, istorines šventes Šeimyniškėlių 
piliakalnio istoriniame komplekse 
ir kt.. Didelį dėmesį skyriau mu-
ziejinių ekspozicijų reklamavimui: 
kartu su darbuotojais dalyvavau 
respublikinėse mugėse, organizavau 
infokiosko veiklą. A. Baranausko 
klėtelėje organizavau ekspozicijos 
atnaujinimo darbus, Šeimyniškėlių 
piliakalnio papilio kiemelyje eduka-
cinei veiklai pritaikytų naujų erdvių 
įrengimo darbus: galerijos, naujo 
apžvalgos bokšto statybas“, - atskai-
toje rašo A.Verbickas.

Pilies tematika atsispindėjo ir 
renginiuose

Pernai Anykščių Antano Bara-
nausko ir Antano Vienuolio – Žu-

kausko memorialinis muziejus su-
rengė 48 renginius, tarp kurių tokios, 
kaip tradicinės kultūros ir sporto 
šventė ,,Bėk bėk, žirgeli!”, šventė 
Anykščių moksleiviams „Ir šiandien 
tebežymu, kur pilies būta“, skirta 
Piliakalnių metams, Šeimyniškėlių 
piliakalnio istorinio komplekso pa-
pilio kiemelyje, 90-ųjų muziejaus 
įkūrimo metinių kultūros renginys – 
literatūrinis festivalis „Rašytojų bal-
sai iš A. Vienuolio verandos: klasika 
ir modernumas“  įvairiose Anykščių 
miesto erdvėse ir kt. .

Taip pat muziejus pakvietė į šešias 
parodas, dalyvavo įvairiuose partne-
rystės projektuose (jungtinės veiklos 
sutartis su VĮ „Atvertos langinės“ 
vaikų ir jaunimo kūrybinė - kraštoty-
rinė stovykla „Piešiame piliakalnius 
ir pilis“, bendradarbiavimo sutartis 
su asociacija „Ažuožerių kaimo ben-
druomenė“, įgyvendinant bendruo-
menės projektą „A. Vienuolio kūri-
niai mūsų lūpomis“ ir kt.).

Sezono metu prireikė daugiau 
darbuotojų

2017 metų pabaigoje  muziejuje 
dirbo 39 darbuotojai. Atsižvelgiant  į 
padidėjusį lankytojų srautą, gegužės 
– spalio mėnesiais dalyje ekspozici-
jų buvo priimta daugiau darbuotojų 
– 30 pagal trumpalaikes arba termi-
nuotas darbo sutartis, o pagal viešųjų 
darbų programą – 19 darbuotojų. 

Už suteiktas paslaugas 2017 me-
tais Anykščių Antano Baranausko ir 
Antano Vienuolio – Žukausko me-
morialinis muziejus gavo 202 000 
Eur pajamų, o šiemet jų planuoja 
surinkti 250 000 Eur.

Stringant medinės pilies statyboms, situaciją gelbėjo muziejaus 
direktorius Antanas Verbickas - Šeimyniškėlių piliakalnio pa-
pilio kiemelyje organizavo  galerijos, naujo apžvalgos bokšto 
statybas.
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tautos balsas

(Atkelta iš 1 p.)

Sulaukti ilgo mažiaus padėjo 
darbas ir šypsena

 
 ,,Važiuosime per Dapkūniškį, 

jau Molėtų rajono kaimą,- ten 
pernai rudenį asfaltą išliejo. Per 
Staškūniškį - 17 kilometrų, o per 
Dapkūniškį - ketvertu arčiau”, - 
sakė į bene tolimiausią seniūnijos 
kaimą palydėti sutikęs A. Jurkus.  
Privažiavus gal keliolikos trobų 
kaimelį - Dapkūniškį -  žvyrkelis 
tampa, per kalnelius, klonius 
vingiuojančia asfalto juosta, kuri 
čia, kaimiečių nuomone, nuo 
Balninkų ir Žemaitkiemio at-
sirado dėl prie gražių ežerėlių 
įsikūrusių šalyje žinomų žmonių 
poilsiaviečių. 

Posūkyje į kaimą pasitinka 
kaimiečių Alvydo, Stasio Augučio 
sumeistrautas kaimo pavadinimas, 
o pakilus į kalnelį pasimato ir ke-
lios trobos bei pakele vingiuojanti 
tvora. ,,Čia, tėvų ir senelių žemėje, 
kuriasi Kaune gyvenančio, jau 

Dievo užmiršti Varguliai atgijo

minėto Augučio sūnus Mindau-
gas, auginantis mėsinius galvijus 
ir plečiantis savo ūkį”, - džiugiai 
pastebėjo seniūnas. Deja, su 
Augučiais susitikti nepavykus, 
įsukome  į platų Stepono ir Giedrės 
Leitų  kiemą. Šeimininkai pasitiko 
kieme, o su jais ir į 92 – uosius 
įkopusi, tačiau žvaliai atrodanti S. 
Leitos mama Genovaitė Klimienė. 

,,Mano tėtis Vincas Leita Pirma-
jame pasauliniame kare kariavo 
prieš vokiečius, pakliuvo į nelaisvę, 
tačiau liko gyvas, grįžęs  į Vargu-
lius vedė tokią Domicelę ir pradėjo 
,,gaminti” vaikus, - šypsojosi mo-
teris. -  Augau dešimties brolių ir 
seserų apsuptyje, o tėvai teturėjo 6 
su puse hektaro žemės, tad mano 
vyresni broliai jau nuo 7 metų 
ganydavo turtingesnių ūkininkų 
karves. Nelengva buvo ta mūsų 
vaikystė ir jaunystė, tačiau links-
ma. Ulyčioje buvo gal 16 trobų, 
daug vaikų ir jaunimo, o paskui 
išsiskirstė į vienkiemius ir tėvai 
įsikūrė čia, kur dabar gyvename. 
Keturi vyresni broliai buvo gimę 

pamečiui nuo 1920 – ųjų, tad atėjus 
karui kaip suaugę vyrai  atsidūrė to 
karo ir pokario sūkuryje. Vienas 
brolis  išvis dingo be žinios, kitas 
nuo rusų armijos slapstėsi bun-
keryje prie piliakalnio, Albinas 
partizanavo, tai už tai 10 metų Si-
bire praleido... Visi išsiskirstė kas 
kur, tik aš likau prie tėvų. Buvo 
mūsų dešimt, užaugom aštuoni, o 
dabar tik trys besame likę. Sesuo 
Bronė Ukmergėje gyvena, o brolis 
Ukrainoje, prie Donecko, kur dabar 
karas. Kadais buvome nuvažiavę, 
o dabar nebegauname nė laiškų, 
neatsiliepia į telefono skambučius. 
Nežinia, kaip ten jie gyvena, ar be-
gyvi?”- svarstė 20 metų Ukmergėje 
medienos įmonėje prie vežimų 
ratų gamybos, o vėliau siuvykloje 
dirbusi G. Klimienė. Likimas taip 
susiklostė, kad sugrįžo į gimtinę.

Gyvenime ją lydėjo vargai ir 
sunkūs darbai, tačiau sveiko jumoro 
nestokojanti, į dešimtą dešimtį 
įkopusi ir gerai besijaučianti mo-
teris tvirtino, kad būtent darbas ir 
juokas jai  padėjo sulaukti tokio 
amžiaus. ,,Aš ir dabar negaliu be 
darbo : kiek galiu, tiek krutu”, - 
sakė besišypsanti senolė. 

Jos sūnus S. Leita gimtinę buvo 
ilgam palikęs, net Alytuje įsikū-
ręs. Abu su žmona dirbo medvil-
nės kombinate.  Kai ruošėsi išeiti, 
bendradarbiai kalbėjo, kad tokio 
tekintojo „medvilnė“ nebeturės. 

Prasidėjus pramonės griūčiai, apie 
1992 – uosius, sugrįžo į Vargulius 
ir pradėjo atstatinėti beveik suny-
kusią sodybą nuo pačių pamatų, 
kurtis kaip ūkininkai.  „Kol buvo 
tarybinių kombainų, darbo nesto-
kojau, aplinkiniai ūkininkai kreip-
davosi tai vieną, tai kitą detalę 
ištekinti, suvirinti, - sakė S. Leita. 
- O dabar,  jeigu kam kombainas 
sugenda, tai serviso meistrus kvie-
čiasi arba naują detalę perka“. 

Daug planų turėjusiems ūkinin-
kams teko nusivilti dėl žemės ūkio 
produktų supirkimo kainų. Pasak 
jų, pradžioje buvę neblogai, atsta-
tinėdami pastatus netgi sutaupyda-
vę. „Ką dabar besutaupysi, kai už 
pieno kilogramą 16 centų moka?“, 
- svarstė tris karves, 3 šunis ir tris 
katinus laikantys G. ir S. Leitos. 
Juolab kad ir gamta ūkininkams 
negailestinga : pernai derlius pa-
skendo, šiemet – išdegė.  

Vigantų ūkis prie piliakalnio

Išsukęs iš G. ir S. Leitų kiemo, 
keliukas veda link Vigantų ūkio 
ir Vargulių piliakalnio. Erdviame 
kieme pasitinka jauna ir linksma 
moteris - Jūratė Statauskienė. Ji 
gyvena Ukmergėje, dirba Molėtų 
gimnazijoje, maitina jos mokslei-
vius,  o čia ūkininkauja su gyve-
nimo draugu Vygantu Šulskumi, 
kuriam sodybą dovanojo teta Le-

onora Augutytė, sulaukusi aštuo-
niasdešimtmečio ir į amžinybę iš-
keliavusi prieš penketą metų. Beje, 
pasirodo, šioje sodyboje mano būta 
1996 – ųjų sausį, kai šios sodybos 
gyventojai Rachelei Augutienei 
sukako 105 metai. 1890 – aisiais 
metais gimusi moteris gerai girdė-
jo, žvilgčiojo į fotoaparatą ir pasa-
kojo savo gyvenimo istoriją, apė-
musią  beveik visą XX – ąjį amžių, 
tačiau 106 – ojo gimtadienio ji jau 
nebesulaukė...

Senojoje sodyboje nuolat gyve-
na dar vienas Vygantas, pavarde 
Bratkauskas, tad kuo ne Vigantų 
ūkis?

Kieme iš seno batuto, uždėjus  
tinklą, padarytas aptvarėlis, kuria-
me linkmai šokinėja triušiai. Kai 
nuėda žolę, V. Bratkauskas su mini 
traktoriuku jį patraukia į kitą vie-
tą. 

Aptvare prie ūkinio pastato 
kapstosi apie 100 vištų, kalakutas 
ir keli gaidžiai. „Tačiau didžiausias 
viltis dedame į avietyną,  - moste-
lėjo ranka J. Statauskienė į hektaro 
dydžio vasarinių aviečių planta-
ciją. - Derlius buvo neblogas, jau 
nuimtas ir realizuotas“.  

J. Statauskienė mus  pasivedėja 
į kiemo pakraštį, o iš ten kaip ant 
delno atsiveria išvaizdus Vargulių 
piliakalnis. „Pavasarį jį sutvarkėm, 
iškirtom krūmokšnius, tad dabar 
toks gražus. Liepos 6 – ąją susirin-
kom prie jo visas kaimas ir gausy-
bė svečių giedoti Tautišką giesmę, 
o vaišių stalu tapo kartu į kalno pa-
pėdę atsistumtas karutis,“ - šypso-
josi moteris ir pasakojo, kad šį pi-
liakalnį atranda vis daugiau turistų 
ir poilsiautojų. O ji nepyksta, kad 
jie piliakalnio link, kieme palikę 
automobilius, per jų žemę keliauja. 
Ir seniūnui tarsteli, kad gal reikė-
tų ir prie kelio rodyklę į piliakalnį 
pastatatyti.

Įspūdingos išvaizdos piliakalnis 
datuojamas I tūkstantmečio antrąja 
puse, įrengtas aukštumos kyšulyje 
į Baldono ežero slėnį, piliakalnio 
pašlaitėse aptikta lipdytinės, gru-
blėtosios ir žiestosios keramikos 
bei geležies radinių. 

Vargulių kaimo panorama. 
Jūratės STATAUSKIENĖS ir autoriaus nuotr.

Į dešimtą dešimtį įkopusi Genovaitė Klimienė dar
žvaliai kruta.

Neperspėja kelio ženklais
Anykščiuose statybininkai pradėjo 

remontuoti Kęstučio gatvę, beje, 
kurios danga gal net nebuvo tokia 
pasibaisėtina. Jie jau nugremžė dalį 
Kęstučio  gatvės dangos, tad ši tapo 

sunkiai išvažiuojama, ypač kai joje 
dirba statybininkų technika. 

Deja, jeigu nuo Pušyno mikrora-
jono kalno leidiesi žemyn gatve link 
Kęstučio gatvės, jokių perspėjamųjų 

ženklų, kad apačioje vyksta remon-
tas, nėra. Gali atsitikti taip, kad stay-
tbininkai išraus gatvę ir sankryžoje 
ties žydų kapais, tuomet, nusileidus 
nuo kalno, gali tekti apsigręžti ir 

Vygantas Bratkauskas darbuojasi su mini traktoriuku. 

Jūratė Statauskienė daug vilčių turi dėl plečiamo avietyno, 
tačiau myli ir triušiukus. 

grįžti atgal.
Vairuotojai, perspėti ženklų, tikri-

ausiai pasirinktų kitą kelią miesto 
centro link.

Aidas Anužis,
Pušyno mikrorajono 

gyventojas.

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  
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„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį 
prenumeruoti yra pigiau negu pirkti! 

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400 

Anykščių mieste - platintojas Raimondas Savickas (8-682) 39810.
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Paraiškos priimamos nuo š. 
m. liepos 23 d. iki š. m. rugpjū-
čio 17 d. (imtinai).

Pareiškėjais gali būti žemės 
ūkio produkcijos gamybos-per-
dirbimo veikla besiverčiantys 
Anykščių rajono gyventojai, 
ūkio subjektai, vykdantys veiklą 
Anykščių rajono savivaldybės teri-
torijoje ir registruoti Lietuvos Res-
publikos teisės aktų nustatyta tvar-

ka, kurių ūkio ekonominis dydis, 
išreikštas produkcijos standartine 
verte, ne didesnis kaip 7999 eurų.

Teikiamas projektas turi ati-
tikti pagrindinį tikslą: siekti, kad 
Anykščių rajone užauginta žemės 
ūkio produkcija būtų perdirbama 
vietoje ir skatinti smulkių ūkių kū-
rimąsi ir vystymąsi.

Finansuojama  iki 50 procen-
tų projekto išlaidų vertės, bet ne 

Kviečiame teikti paraiškas pagal Anykščių rajono savivaldybės 
strateginio 2018 – 2020 metų veiklos plano priemonę Nr. 3.1.1.03 
,,Kaimo verslo ir investicijų veikla“
Kviečiame teikti paraiškas pagal Anykščių rajono savivaldybės 

strateginio 2018 – 2020 metų  veiklos plano priemonę Nr. 3.1.1.03 
,,Kaimo verslo ir investicijų veikla“

daugiau kaip 3 tūkst. eurų vienam 
projektui.

Rengiant paraiškas prašome va-
dovautis Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus 
2018 m. kovo 5 d. įsakymu 1-AĮ-
169 ,,Dėl Anykščių rajono savi-
valdybės strateginio 2018–2020 
metų veiklos plano priemones 
Nr. 1.1.4.05, 2.1.2.07, 2.1.2.09, 
3.1.1.03, 4.1.2.03, 6.1.2.06, 
9.1.2.23 finansavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“. Reikalavi-
mus, aprašus ir paraiškos pavyzdį 
galite rasti internetiniame pusla-

pyje www.anyksciai.lt .
Paraiškas priima ir konsulta-

cijas teikia Priemonės koordi-
natorius  Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas Virman-
tas Velikonis (J. Jablonskio g. 
30, LT-29111 Anykščiai, 102 
kab., tel. (8 381) 59262, el. paš-
tas virmantas.velikonis@anyks-
ciai.lt). 

Anykščių r. savivaldybės 
informacija

Užsak. Nr.789

Saulius RASALAS 

Įsijungiu Rusijos kanalą ir ma-
tau koncertą. Salėje sėdi labai daug 
žmonių su antpečiais. Galvoju, gal 
Siriją išlaisvino, gal Malaizijos 
numuštą lėktuvą apgieda. Chren*. 
Pasirodo, maskoliai susigalvojo 
naują šventę – 300 metų, kai rusai 
turi policiją. Atsimenu, kad TSRS 
laikais lapkričio 10 švęsdavo mi-
licijos dieną 
(atsimenu, nes 
turiu atmintį, ir 
viena bendra-
klasė

 buvo tą die-
ną gimusi, tai ji 
atsinešė blogą 
karmą ir buvo 
pravardžiuojama „skrebe“). Pasi-
rodo, 1718 m. birželio 7 d. Petras 
I kažkokį  savo draugelį pavadi-
no Peterburgo generalpolicmenu. 
Aprašant to pirmojo rusiško poli-
cininko António Manuel de Viei-
ra būdą, paminėta, kad jis buvo 
linksmo charakterio ir krito į akį 
Petrui. Žinant, kad Petras I turėjo 
homoseksualių polinkių ir buvo 
mėgėjas lėbauti, toks paskyrimas 
atrodo ,,biškį“ intymiai. Tuo labiau 
kad prieš krisdamas į akį būsimas 
policmenas buvo junga Olandijos 
laivyne. Jūreiviai tais laikais garsė-
jo savo orientacija. O ką darysi, jei 
prietarai neleido į laivą imti mo-
terų, be to, tekdavo valgyti daug 
žuvies... Pagal oficialią biografiją, 
šito Portugalijos žydo (pagal kil-
mę) asmeninis gyvenimas nebuvo 

labai lengvas. Jis pasipiršo Petro 
meilužio Menšikovo seseriai. Ra-
šoma, kad Menšikovas ,,ant jone-
turėjo akies“ (netikėkite, kad tikra 
meilė – tik tarp vyrų, tarp jų tik 
tikras pavydas), ir „kai tas paprašė 
jo sesers rankos (Ana jau laukėsi 
pirmagimio), stipriai supyko ir pri-
mušė Devierą. Devieras pasiskun-
dė Pertui I ir šis įsakė Menšikovui 
atiduoti seserį. Tvirta ranka valdė 
Petras. Pagarba jam. Toji aprašyta 
meilės moteriai drama įvyko 6 me-
tai iki policijos sukūrimo.

Įdomios pirmojo policmeno par-
eigos – daboti, kad upės krantai 
būtų tvarkingi, sulaikinėti ir ap-
klausinėti visus lėbaujančius ir dy-
kinėjančius, užkardyti ,,bardakus“ 
(pritonus), skirtus nusikaltėliams 
(reik suprasti, kad kitiems buvo 
galima), gaudyti dezertyrus ir pan. 

Mane labiausiai 
nustebino ši 
funkcija – „ant 
vasaros“ užants-
pauduoti pe-
čiukus ir bausti 
namų savininkus 
už netvarkingas 
krosnis.

Į policiją buvo imami tik tie, 
kurie netiko kariuomenei. Taigi 
jau iš pat pradžių Rusijoje sveikų 
į policiją neimdavo. Petras taip nu-
sprendė, Petras žinojo. Policmenų 
apranga – rugiagėlių spalvos kap-
tonas ir trumpos tokio pat žydrumo 
kelnės.

Rusija savo istoriją pasendino ir 
atsisakė milicijos šventės. Tai jau 
taikytas „prijomas“*. Nes spalio 
revoliuciją, kurią pradėjo Aurora 
ir kuriai vadovavo vokiečių finan-
suotas Leninas, užmiršo ir užuot  
šventę lapkričio 7-ąją, Putinui lie-
pus, ėmėsi švęsti lapkričio 4 dieną. 
Naują šventę pavadino Liaudies 
vienybės diena. Kodėl ne kitą die-
ną? Todėl, kad siekta užgožti ko-
munistinio maišto minėjimą,  kurio 
šventimas jau įaugęs į kraują. Prie 

ko prisirišti? Lapkričio 6-osios 
svarbiausias įvykis – 1736 m. Mi-
chailas Lomonosovas priimtas į 
Marburgo universitetą Vokietijoje. 
Ne ypač svarbus įvykis.  Lapkričio 
5-oji yra rimtesnė Putinui šventė – 
1918 m. įkurta 
GRU*. Bet 
Putinas netapo 
prestižiniu ka-
riniu žvalgu, o 
dirbo tik KGB. 
„Abidna“* – 
nedarom. O 
štai 1612 m. 
lapkričio 4-oji 
-  tai diena, kai 
lenkų ir lietu-
vių būriai buvo išvyti iš Maskvos. 
Tais laikais  Rusijoje buvo vadina-
moji Didžioji sumaištis („Velikaja 
smuta“). Matėte neseniai Maskvos 
Tretjakovo galerijoje sugadintą pa-
veikslą „Ivanas Rūstusis ir jo sūnus 
lapkričio 16, 1581“, taip pat žino-
mą kaip „Ivanas Rūstusis nužudo 
savo sūnų“? Tame paveiksle Repi-
nas pavaizdavo „smutos“ pradžią. 
O po rūsčiojo caro mirties atsira-
do net du nužudytojo caro sūnaus 
palikuonys. Vienas jų – Dmitrijus 
Apsišaukėlis netgi buvo paskelb-
tas Rusijos caru. Po to nužudytas. 
Vienu žodžiu, rusai pešėsi, o 1610 
metais, Lenkijos ir Lietuvos ka-
riuomenei vėl užėmus  Maskvą, 
Rusijos bojarinai su Zigmantu Vaza 
susitarė, kad jo sūnus Vladislovas 
taps Rusijos caru. Bet kol  lietuviai 
Kremliuje galvojo apie savą carą,  
rusai pasiėmė šventą pravoslavišką 
ikoną ir ,,pakrovė malkų“. 

Liaudies vienybės diena mums 
su lenkais -  kaip purvinu skudu-
ru per garbę. Eilinis doras lietuvis 
žino, kad kažkada lietuviai mušė 
kalavijo rankena į Kremliaus var-
tus ir liepė juos atverti. Apsiskaitęs 
lietuvis žino, kad viena kalva Mas-
kvoje yra  pavadinta Nusilenkimo 
kalnu. Nusilenkimo, nes ten mas-
koliai atėjo nuolankiai nusilenkti 

Pamąstymai po koncerto
lietuviams. Atrodo, gerai nusilen-
kė, žemai. Nusilenkę pasišalino 
nuo kalno nenuleisdami akių nuo 
viršininko, t.y. atbuli. O nuo 2005 
metų Rusijoje kasmet valstybiniu 
lygiu minimi okupantai lietuviai ir 

lenkai. Jie smer-
kiami oficialio-
se kalbose, juos 
prakeikia pionie-
rių draugovės. 
Nieko gero, kai  
esi tapatinamas 
su baisiausiu Ru-
sijos priešu.  

Galėjo Pu-
tinas pasirink-
ti valstybinei 

šventei pergalę prieš Napoleoną, 
bet bijojo užrūstinti Prancūziją. 
2018 m. atsirado nauja profesinė 
šventė ir Rusijos policija tapo se-
nesnė net 201-eriais  metais. Kodėl 
policija nekildinama iš caro Ivano 
Rūsčiojo opriščinos – kankinamais 
ir masiniu žudymu pagarsėjusios 
caro apsaugos? Būtų dar senesnė 
istorija,  siektų net 1565 metus. Gal  
KGB irgi pasendins ir nustums ge-
ležinį Feliksą Dzeržinskį nuo šven-
tųjų ? Lenkas visgi ... 

Koncertas buvo geras. Bulgarą 
Kirkorovą (toks aukštas, prieš-
paskutinis Alos Borisovnos Pu-
gačiovos vyras) scenoje palaikė 8 
basakojės įvairiaplaukės merginos. 
Jos žaidė su žvakėmis ir gražiai ju-
dėjo. Grojo gyva muzika. Buvo vi-
sas orkestras. Fortepijoną šokdino 
policijos pensininkas (sprendžiu ir 
pagal išvaizdą) su labai dideliais 
antpečiais, dideliu pilvu ir išlytų 
rugiagėlių spalvos munduru. Moka 
švęsti didžioji rusų tauta, moka...

Chren  ( rus.) – krienan, atitinka 
lietuvišką – nė velnio.  

Prijomas ( rus.) – imtynių veiks-
mas.

GRU ( rus.) – armijos karinės 
žvalgybos tarnyba.

Abidna ( rus.) – skaudu.

...Į policiją buvo imami tik 
tie, kurie netiko kariuome-
nei. Taigi jau iš pat pradžių 
Rusijoje sveikų į policiją 
neimdavo... 

...Apsiskaitęs lietuvis žino, 
kad viena kalva Maskvoje 
yra  pavadinta Nusilenkimo 
kalnu. Nusilenkimo, nes ten 
maskoliai atėjo nuolankiai 
nusilenkti lietuviams...

,,Eurovaistinės“ vaistininkė Re-
gina Molotkova sako, kad pagal 
simptomus atpažinti apsinuodi-
jimą grybais ne visada paprasta, 
tačiau jei jau jų valgėte, reikėtų 
būti budriems, pasirodžius net ir 
pirmiesiems bendro pobūdžio po-
žymiams. „Apsinuodijus grybais, 
gali pasireikšti panašūs požymiai, 
kaip ir apsinuodijus įprastu mais-
tu, – bendras silpnumas, pilvo 
spazmai, pykinimas, vėmimas, 
viduriavimas. Labai pavojingi yra 
rečiau pasireiškiantys simptomai, 
pavyzdžiui, akių vyzdžių išsiplė-
timas, traukuliai, haliucinacijos ar 
net sąmonės praradimas“, – nuro-
do vaistininkė. 

Požymiai – po 30 minučių

Vaistininkės teigimu, apsinuodi-
jimo požymiai gali būti ankstyvieji 
ir vėlyvieji. Ankstyvieji simptomai 
gali pasireikšti jau po pusvalan-
džio, suvalgius nuodingą grybą, 
vėlyvieji – net po dviejų parų. 
„Laikas, kada pasirodo pirmieji 
apsinuodijimo požymiai, priklau-
so nuo to, koks nuodingas grybas 
suvalgytas. Net po dviejų parų pa-
jutus pykinimą ar kitus požymius, 
tai reikėtų sieti su apsinuodijimu. 
Ankstyvajam apsinuodijimui bū-
dingi bendro silpnumo požymiai, 
vėliau gali prasidėti ir traukuliai, 
haliucinacijos ar sąmonės prara-
dimas“, – teigia farmacininkė. R. 
Molotkova primena, jog pagrin-
dinė taisyklė – grybaujant į pinti-
nę dėti tik pažįstamus grybus. Vis 
dėto, apsinuodijimą gali sukelti ir 
valgomieji grybai, todėl svarbu 
surinktus grybus gerai nuplauti, 
išvalyti ir tik tada ruošti valgymui. 
Labai svarbu nevalgyti grybų tuo 
pačiu metu, kai vartojamas alko-
holis. Grybų ir alkoholio reakcija 
gali sukelti apsinuodijimą net tada, 
kai grybai paruošti tinkamai.

Savigydai – griežtai ne

„Eurovaistinės“ farmacininkė 
teigia, jog pajutus bet kokius apsi-
nuodijimo simptomus delsti nega-
lima, – reikia kuo skubiau kreiptis 
į specialistus. Įprasto gydymo 
metu sunegalavusiam žmogui iš-
plaunamas skrandis. Svarbu nepa-
miršti, kad pajutus apsinuodijimo 
požymius negalima gerti vandens, 
nes nuodingos medžiagos pateks 
į žarnyną. Skysčius patartina var-
toti tik pradėjus skrandžio valymo 
procesą.

Kokias klaidas 
darome pajutę 
apsinuodijimo 
grybais 
simptomus?

Prasidėjęs grybavimo sezo-
nas jau vilioja grybų mėgėjus į 
miškus. Rimtai apsinuodyti už-
tenka ir vieno netinkamo gry-
bo. Apsinuodijimų kontrolės ir 
informacijos biuro duomeni-
mis, praėjusiais metais visoje 
šalyje dėl apsinuodijimo gry-
bais į ligonines buvo paguldy-
ta beveik pusšimtis gyventojų, 
vienas žmogus mirė. Daugeliu 
atvejų padėtį labai pablogina 
būtent prarastas laikas.
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siūlo darbą

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

Tel.(8-608) 44340.

Automobiliai

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trak-
torius.

Tel. (8-601) 53942.

Brangiai - įvairius automobilius, 
gali būti daužti ar nevažiuojantys, 
pasiima patys, atsiskaito vietoje.

Tel  (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

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

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

perka

įvairūs

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“

Molėtų „Vilnis“
„Molėtų žinios“

„Mūsų  Ignalina“
„Utenis“
„Utenos 

apskrities žinios“

UAB  „Anykštos 
redakcija“

 priima skelbimus į 
šiuos  laikraščius: 

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai).

 Tele loto Žaidimas nr. 1166 Žaidimo data: 2018-08-12 
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 Užbraukus visą lentelę 19867.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 29.00€ 407 Užbraukus eilutę 2.00€ 11428 
Užbraukus keturis kampus 1.00€ 27264  Papildomi prizai Bilietas Prizas 0005126 Automobilinis šaldytuvas 
MOBICOOL 0449539 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 049*599 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 
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01**451 Išmanioji apyrankė BLAUPUNKT 041*582 Kabantis krėslas - KAMUOLYS 011*186 Kavos apara-
tas DELONGHI 014*856 Kepsninė MUSTANG 025*475 Kepsninė MUSTANG 023*272 Kuponas degalams 
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FISKARS 042*874 Telefonas SAMSUNG GALAXY J3

Iš nuotraukos darome portretus 
laidotuvėms

 (iki A4 formato). 

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai) 

Nuotraukos su rėmeliu 
 kaina – 15 eurų.

parduoda
Ieškote patikimo darbo užsieny-

je? Įsidarbinkite namų tvarkytoja 
(-u) Anglijoje. 100 proc. garantija, 
jokių įdarbinimo mokesčių. Amžius 
neribojamas, kalba nebūtina. 

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

Reikalingas  vairuotojas (-a) 
ŽŪB

Tel. (8-682) 97420

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).                        

Nuo rugpjūčio 18d. spaudžia 
sultis į plastikines pakuotes su 
kraneliu. Geriausia kaina rajo-
ne. Siūlo plačiausią pakuočių ir 
sulčių pasirinkimą. Spaudykla 
yra Anykščių r., Ažuožerių km., 
sename medžių sandėlyje. 
Kviečia visus nuo 8 iki 20val.

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.

Superkame KARVES, 
Bulius ir Telyčias 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šešta-
dieniais 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.

Miškus visoje Lietuvoje aukšto-
mis kainomis, atsikaito iš karto, 
apmoka notaro išlaidas, įvertina 
miško kainą.

Tel. (8-687) 71663.

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

Tel. (8-600) 63820.

Miškus, namus, sodybas, butus. 
Sekmingai padeda parduoti.

Apmoka notaro išlaidas.
Tel. (8-620) 66662. 

Brangiai miškus Lietuvoje: 
brandžius, jaunuolynus. 
Žemę,apaugusią krūmais.

Tel.(8-625) 44123.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nekilnojamasis turtas

Keičia suremontuoto namo dalį 
apšildomą malkomis, su įvestu 
vandentiekiu, kanalizacija, daržu, 
šiltnamiu miesto centre į namą 
mieste su priemoka.

Tel. (8-604) 39539.

Paslaugos

Kaminų įdėklai, pristatomi kaminai. 
Skarda 0,6-0,8 mm storio. Kaminų 
remontas, skardinimas. Stogų dengi-
mas. Patirtis 20 m.

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

Smulkina pievas.
 Tel. (8-674) 98799.

Negauk tūkstantinės baudos 
- susitvarkyk nuotekas!

Nuotekų valymo įrenginiams 
“August”, “Traidenis”,

“Solido”, “Buiteka”, 
“Feliksnavis”. Įvairios paskirties

šulinių, kanalizacijos, drena-
žo, vandentiekio sistemų

prekyba, montavimas, servi-
sas, pristatymas.

Sertifikatai. Garantija iki 20 
metų. Tel. 8 641 93 058.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis,

skaldytas. 
Tel. (8-630) 57490.

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus 
visoje Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

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

Tel. (8-609) 31414,
 (8-663) 58871.
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Apklausa. Kokiu automombiliu 
važiuojate į darbą ir kokiu į užsienį?

Vokietis atsako:
– Į darbą BMW, na, o į užsienį, 

manau, su mersu.
Prancūzas:
– Reno į darbą, Pežo į užsienį.
Rusas:
– Į darbą su tramvajum, o į užsienį 

visai nevažiuoju.
– O jei labai labai reikia?
– O man nereikia labai labai.
– Na, o jei žutbūt reikia?
– Tada, jei jau žūtbūt reikia, mes 

važiuojam su tankais.

Euzebijus, Maksimilijonas , 
Grintautas, Guostė.

Visvilas, Vydenė, Napoleonas, 
Sigita, Napalys, Rugilė.

Rokas, Butvydas, Alvita, 
Jokimas.

Hiacintas, Jacintas, Saulenis, 
Mažvilė, Jackus.

horoskopai

Daugiau informacijos www.pcausra.lt

Sutinku gauti 

 

TELEFONAS

Į Elbrusą įkopti mėginęs austrų 
alpinistas mirė sustojus širdžiai

Vienas austrų alpinistas mirė susto-
jus širdžiai, jam mėginant įkopti į El-
bruso viršukalnę Kaukaze, šeštadienį 
pranešė Rusijos pareigūnai. Rusijos 
nepaprastųjų situacijų ministerija nu-
rodė, jog buvo gautas pranešimas, 
kad Gara Bašio rajone 5 km aukštyje 
virš jūros lygio vieną iš keturių regis-
truotos Austrijos alpinistų grupės na-
rių ištiko širdies smūgis. Į įvykio vie-
tą buvo pasiųsti keturi Nepaprastųjų 
situacijų ministerijos Elbruso kalnų 
gelbėtojų tarnybos darbuotojai. 

Indijos parlamentaras, 
persirengė Hitleriu

Vienas Indijos įstatymų leidėjas 
parlamente pasirodė apsirengęs kaip 
nacių diktatorius Adolfas Hitleris – su 
šiam būdingais juodais ūsais, chaki 
spalvos švarku ir svastikos simboliu 
ant žąsto, ketvirtadienį pranešė ži-

niasklaida.
Taip jis reikalavo suteikti didesnį 

biudžetą jo valstijos Pietų Indijoje 
plėtros reikmėms. Naramalli Sivapra-
sas (Naramalis Siraprasas) pasisvei-
kindamas taip pat iškėlė ranką kaip 
nacis. Jo išvaizda nesukėlė įstatymų 
leidėjų nepritarimo.

Jis sakė taip norintis parodyti mi-
nistrui pirmininkui Narendrai Modi 
(Narendrai Modžiui), kad šis nesi-
elgtų kaip Hitleris. Įstatymų leidėjas 
skundėsi, kad premjeras netesėjo pa-
žado suteikti papildomų lėšų jo Andra 
Pradešo valstijai.

„Jis nesupranta, ko žmonės nori, 
tad noriu paraginti jį, kad nebūtų pa-
našus į jį (Hitlerį)“, – sakė N. Siva-
prasas.

N. Sivaprasas dažnai persirengia: 
ūkininku, galvijų piemeniu, mu-
sulmonų šventiku ar moterimi, mat 
mano taip atkreipsiąs dėmesį į tam 
tikras problemas. 

A. Hitleris vis dar yra susižavėjimo 
objektas Indijoje, kur Holokaustas 

nėra gerai žinomas;  A. Hitleris ten 
daugiausia laikomas stipriu lyderiu, 
o ne genocido diktatoriumi. Jo poli-
tinį manifestą „Mein Kampf“ (Mano 
kova) galima rasti daugelyje knygy-
nų, o savadarbės jo kopijos dažnai 
pardavinėjamos Delio ir kitų didžiųjų 
miestų gatvėse.

Meksikoje konfiskuota beveik 
dvi tonos kokaino

 Meksikos karinės jūrų pajėgos 
viename laive prie pietinės Ramiojo 
vandenyno pakrantės aptiko apie dvi 
tonas kokaino, penktadienį pranešė 
naujienų agentūra AP. Karinės jūrų 
pajėgos taip pat paskelbė, kad laivą 
aptiko vienas iš karinių lėktuvų, pa-
truliavusių teritorijoje, esančioje apie 
160 km atstumu nuo Akapulko. 

Valtyje kariai rado 75 kokaino pa-
kuotes, kurių bendras svoris buvo 
apie 1,86 tonos. Buvo sulaikytas vie-
nas įtariamasis – Ekvadoro pilietis.

Lietuvos pareigūnai palygino 
kainas ES šalių parduotuvėse

Teisingumo ministerija ir Valstybi-
nė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 
(VVTAT) atliko tyrimą apie drabužių, 
avalynės, buitinės technikos kainas 
Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos 
valstybėse. Per šį tyrimą lygintos pre-
kių kainos tų pačių prekybos tinklų 
parduotuvėse Lietuvoje ir kitose ES 
šalyse. Tyrimas atskleidė, kad identiš-
ki drabužiai Lietuvoje kainuoja maž-
daug 15 proc. brangiau nei Ispanijoje. 
Pavyzdžiui, parduotuvėje „Zara“ tie 
patys marškinėliai Lenkijoje kainuoja 
20 eurų, Ispanijoje, Portugalijoje – 21 
eurą, Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, 
Prancūzijoje, Belgijoje apie – 25 eu-
rus. „Massimo Dutti“ sportinius bate-
lius Ispanijoje ir Portugalijoje galima 
nusipirkti už 70, Lenkijoje – už 82, 
Lietuvoje – už 90 eurų.

Žemiau skurdo ribos – daugiau 
kaip penktadalis šalies gyventojų

Vilnius, rugpjūčio 13 d. (BNS). 

Lietuvoje pernai žemiau skurdo ri-
zikos ribos gyveno apie 650 tūkst. 
asmenų, kurie sudarė 22,9 proc. 
visų šalies gyventojų – 1 procentiniu 
punktu daugiau nei 2016 metais, rodo 
statistikų atlikto pajamų ir gyvenimo 
sąlygų tyrimo duomenys.

Skurdo rizikos riba pernai buvo 
307 eurai per mėnesį vienam gy-
venančiam asmeniui ir 644 eurai 
šeimai, susidedančiai iš dviejų su-
augusių asmenų bei dviejų vaikų iki 
14 metų amžiaus, pranešė Statistikos 
departamentas.

Skurdo rodikliai yra apskaičiuoja-
mi remiantis prieš tai buvusių metų 
pajamomis – 2017-ųjų skurdo rizikos 
rodikliams skaičiuoti buvo naudoja-
mi duomenys apie pajamas, gautas 
2016 metais.

Didžiausias skurdo rizikos lygis 
buvo 65 metų ir vyresnių asmenų am-
žiaus grupėje. Pernai jis sudarė 33,4 
proc. ir, palyginti su 2016-aisiais, pa-
didėjo 5,7 procentinio punkto. . 

Vidutinė senatvės pensija pajamų 
tyrimo laikotarpiu (2016 metais) 
buvo 255,3 euro ir sudarė 83,2 proc. 
skurdo rizikos ribos. Anot statistikų, 
vidutinė senatvės pensija jau kelerius 
metus yra mažesnė už skurdo rizikos 
ribą ir šis skirtumas kasmet didėja. 
Vieni gyvenantys senatvės pensinin-
kai, gaunantys vidutinę ar netgi šiek 
tiek didesnę už vidutinę senatvės pen-
siją ir neturintys kitų pajamų, atsidūrė 
žemiau skurdo rizikos ribos.

Pagal namų ūkio sudėtį atsidurti 
skurde dažniausiai rizikavo asmenys, 
gyvenantys namų ūkiuose, kuriuos 
sudarė vienas suaugęs asmuo ir iš-
laikomi vaikai (skurdo rizikos lygis 
– 48,4 proc.) ir vieni gyvenantys as-
menys (47,9 proc.).

Lietuvoje skurdo rizikos lygis 
2017 metais buvo didžiausias tarp 
Baltijos šalių. Estijoje skurdo rizikos 
lygis pernai sumažėjo 0,7 procentinio 
punkto iki 21 proc., Latvijoje – padi-
dėjo 0,3 procentinio punkto iki 22,1 
procento. Visose Baltijos šalyse pa-
didėjo 65 metų amžiaus ir vyresnių 
gyventojų skurdo rizikos lygis.
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AVINAS: Savaitės pradžioje 
galite kiek ir patinginiauti, ne-
sistenkite nudirbti visų darbų iš 
karto. Ketvirtadienį ir penktadie-
nį kuo daugiau laiko praleiskite 
vienas. Savaitgalį laukite nemažų 
pokyčių namuose. Jie nebus labai 
džiuginantys, bet ir ne tokie blogi, 
kaip jums gali pasirodyti.

JAUTIS: Šią savaitę būkite 
pasiruošęs daugkartiniams jūsų 
kantrybės išbandymams. Drąsius 
planus lydės audringos emocijos. 
Nesivaržykite garsiai reikšti savo 
nuomonę. Tiesa, savaitės viduryje 
dėl to galimi nesutarimai šeimoje.

DVYNIAI: Savaitės pradžioje 
pasirūpinkite savo paties finansi-
niais reikalais, o savaitės viduryje 
veikiausiai teks padėti draugui. 
Protingas patarimas bus vertesnis 
ir už pinigus. Savaitgalį laukia 
svarbūs darbai ir sprendimai.

VĖŽYS: Tai, ką suplanuosite 
pirmomis savaitės dienomis, pasi-
seks ir įgyvendinti. Vėlesni ketini-
mai veikiausiai taip ir liks tuščios 
fantazijos. Dalykinė komandiruo-
tė bus sėkminga, ypač jei važiuoti 
tektų toli. Šeštadieninė išvyka su 
šeima padės sutvirtinti asmeninius 
ryšius ir tarpusavio supratimą.

LIŪTAS: Pirmadienį visame 
kame ieškokite slaptų motyvų. 
Savaitės viduryje sunkiai seksis 

tramdyti emocijas. Nepatartina 
vesti derybų ar priiminėti svarbius 
sprendimus. Pasitikėkite profe-
sionalų patarimais, perleiskite 
iniciatyvą artimam ir patikimam 
žmogui.

MERGELĖ: Jei įsivelsite į in-
trigas ar kišite nosį ne į savo rei-
kalus, pirmomis savaitės dienomis 
galite susipykti su bendradarbiais. 
Jausitės kur kas geriau ir elgsitės 
protingiau, jei būsite pakankamai 
užsiėmęs, ypač antroje savaitės 
pusėje. Antraip galite būti perdėm 
emocingas ir irzlus.

SVARSTYKLĖS: Savaitės pra-
džioje tikriausiai ne vieną žmogų 
nemaloniai nustebinsite savo ne-
paprastu užsispyrimu. Neperver-
tinkite savo asmeninio žavesio ir 
sugebėjimų. Penktadienį neplepė-
kite apie savo asmeninius planus 
ar svajones net su geru pažįstamu. 
Savaitgalį galimi nesutarimai ar 
net rimtas konfliktas su artimai-
siais.

SKORPIONAS: Jau pirmadie-
nį jūsų kelyje iškils nemaža kliū-
čių, ir tik griežta drausmė padės 
jas sėkmingai įveikti. Pirmiausia 
ir daugiausia reikalaukite iš savęs. 
Savaitės viduryje galite jaustis 
kiek nesavas, visų atstumtas ir pa-
mirštas. Nepasiduokite depresijai, 
padėtis kur kas geresnė, nei jums 
atrodo.

ŠAULYS: Savaitės pradžioje 

gali pasitaikyti galimybė pelnin-
gai investuoti ar kaip kitaip gauti 
netikėtą pelną. Nuo antradienio 
iki ketvirtadienio nieku būdu ne-
sikiškite į asmeninius artimų bi-
čiulių ar šeimos narių reikalus, 
kita vertus, neišsisukinėkite nuo 
atsakomybės. Savaitgalį kažkas 
labai tikėsis jūsų pagalbos ar pa-
slaugos.

OŽIARAGIS: Pirmadienį ga-
lite susirasti naują ištikimą bičiu-
lį, jei tik rasite laiko jį pastebėti ir 
tinkamai įvertinti. Savaitės vidu-
ryje jūsų paramos ar bent dėme-
sio labai lauks vyresnieji šeimos 
nariai. Tik nenusileiskite visiškai 
niekuo nepagrįstiems reikalavi-
mams ar užgaidoms. Trumpa sa-
vaitgalio išvyka bus visokeriopai 
sėkminga.

VANDENIS: Imkitės tik tų 
darbų, kurių prasme ir sėkme 
nuoširdžiai tikite, ir nedalykite 
neapgalvotų pažadų. Savaitgalį 
saugokitės įžeisti sutuoktinį ar 
kitą labai artimą žmogų. Stenki-
tės neprimesti kitam savo nuo-
monės.

ŽUVYS: Pats laikas sukaup-
ti visą savo valią ir vėl grįžti į 
įprastas vėžes. Nauji takai nebū-
tinai yra geresni, o jūsų atveju, jie 
veikiausiai veda tiesiog aklavie-
tėn. Antroje savaitės pusėje vargu 
ar išsipildys tiek jūsų paties, tiek 
kitų žmonių jums duoti pažadai.

NASA paleido pirmąjį „Saulę paliesiantį“ zondą

Tampa, rugpjūčio 12 d. (AFP-BNS). JAV Nacionalinė aeronautikos ir 
kosmoso administracija (NASA) sekmadienį paleido 1,5 mlrd. dolerių 
kainavusį kosminį zondą; per šią misiją aparatas pirmąkart praskries per 
įkaitusią Saulės atmosferą. „Trys, du, vienas, pakilimas!“ – sakė NASA 
komentatorius zondui „Parker Solar Probe“, nešamam sunkiosios raketos 
„Delta IV“, pakilus iš Kanaveralo kyšulio Floridoje sekmadienį 3 val. 31 
min. vietos (10 val. 31 min. Lietuvos) laiku.


