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Žvejai varžėsi
dėl Kavarsko
seniūnės taurės

Darius Gudelis ir Turėsime dar vieną nacionalinį
Sergejus Jovaiša stadioną...
Lukas PAKELTIS, rajono Tarybos narys:
- tarp Lietuvos
,,Pilies rajono valdžiai reikia
bet
kokia kaina... “
įtakingiausiųjų

2 psl.
šiupinys
KONCERTAS. Rugpjūčio 31
d. (penktadienį) 17 val. Sakralinio meno centre (Vilniaus g. 11,
Anykščiai) Festivalio baigiamasis koncertas „Kosminis Čiurlionis”. Atlikėjai: Petras Vyšniauskas (saksofonas), Juozas Milašius
(gitara), Aleksandra Žvirblytė
(fortepijonas), Kornelijaus Jaroševičiaus vaizdo projekcijos. Bilieto kaina – 4 Eur; studentams,
pensininkams – 2 Eur; moksleiviams – nemokamai
Darbas. Anykščių baseinas
„Bangenis“ ieško animatorių,
kurie norėtų įkūnyti baseino simbolį – varliuką. „Jei Tau daugiau
nei 14 metų, esi linksma, charizmatiška, nebijanti išsiskirti iš
minios asmenybė, o Tavo ūgis
nuo 165 cm. iki 180 cm., Mums
Tavęs reikia ilgalaikiam bendradarbiavimui kartu, baseino BANGENIS organizuojamų renginių
metu, įkūnyti varliuką“, - rašoma
kvietime.Varliuką įkūnysiančiam
asmeniui atlyginimo mokėti nežadama, tačiau jis gaus dovanų.
Parodos. Leidyklos-spaustuvės „Utenos Indra“ galerijoje
veikia svėdasiškio muziejininko,
fotografo, Lietuvos žurnalistų
sąjungos nario Vytauto Bagdono
meninių nuotraukų paroda „Tėviškės spalvos“. Tai jau antroji
šio autoriaus darbų paroda, organizuojama leidyklos galerijoje.
Neperseniausiai čia buvo eksponuojama ir žurnalisto dukros
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto studentės jaunos fotomenininkės Simonos Bagdonaitės
nuotraukų paroda.
Netektis. Sekmadienį mirė
kraštotyrininkė, kultūrologė Irena Seliukaitė. Jai buvo 64-eri.
Atsisveikinimas su velione ir
laidotuvės šiandien, Vilniuje. Ji
pašarvota laidojimo namuose
„Nutrūkusi styga“, atsisveikinama nuo 9 iki 15 val. I.Seliukaitė
bus laidojama 17 val. Ignalinos r.
Tverečiaus kapinėse. I.Seliukaitė
penkerius metus dirbo Skiemonių
vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja.
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Tyrimą atliko, bet kol kas
neviešina

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
Anykščių rajono savivaldybė
atliko tarnybinio nusižengimo
tyrimą dėl neblaivaus už automobilio vairo policijos sustabdyto Anykščių seniūnijos
seniūno Eugenijaus Pajarsko,
tačiau tyrimo išvadas visuomenei viešinti kol kas atsisako.

Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajarskas po nemalonumų su policija išėjo atostogų.

Trakinių partizanai statys pilis
Rugsėjo 1-ąją Trakiniuose (Kurklių seniūnija) vyks tradicinis
partizanų pagerbimo renginys. Renginį prieš keliolika metų organizuoti pradėjo anykštėnai Norbertas Černiauskas ir Mindaugas
Nefas - tada jie buvo dar studentai, dabar abu - istorijos mokslų
daktarai.

Vienas iš „Trakinių partizanų“ organizatorių dr.Mindaugas Nefas tikisi, kad medinių pilių statymas partizanų pagerbimo renginyje rajono valdžios nesuerzins.
Jono JUNEVIČIAUS nuotrauka ir
nuotrauka iš „Trakinių partizanų“ „Facebook“-o.

Organizatorių statusas per keliolika metų iš esmės pasikeitė,
tačiau renginio koncepcija nepakito: partizanai pagerbiami
ne graudulingomis kalbomis, o
smagiu renginiu. Ir šiemet Trakiniuose vyks koncertai, diskusijos, istorijos klubas „Grenadierius“ pristatys tarpukario
Lietuvos pėstininkų uniformas.
„Trakinių partizanų sąskrydžio metu visuomet nemažai
dėmesio skiriama mažiesiems
renginio dalyviams bei jų tėveliams. Šiemet vėl planuojamas
partizaniškas vaikų darželis
bei... Gedimino bokštų statymo
čempionatas su „Žaiskime lietuviškai“ komanda!
Žaidimas pritaikytas vaikams
ir suaugusiems, ypač tiems, kurie vis nori pastatyti ar atstatyti kokią nors didelę pilį“ - apie
vieną naują atrakciją ironiškai
„Facebook‘-e skelbia „partizanai“.
Dr. M.Nefas „Anykštos“ paklaustas ar nebijo, jog žaidimo

3 psl.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
aliuzija į Anykščių medinę pilį
gali suerzinti mūsų rajono valdžią, juokėsi: „Statysim, juk
Gedimino pilį, o ne Šeimyniškėlių“.
Dr. M.Nefas užaugo su medinės pilies idėja, kurią prieš
dvidešimt metų iškėlė jo tėtis,
tuometinis Anykščių rajono
meras, dabar MRU profesorius
Saulius Nefas. „Man regis, aš
būdamas vaikas kažkokią pilies
statybų deklaraciją pasirašiau,
tad esu signataras“ - šypsojosi
dr.M.Nefas.
„Į pačią Šeimyniškėlių pilies
statybų idėją žiūriu pozityviai,
tačiau kas dabar vyksta su pilies
statybomis tą idėją diskredituoja. Kažkoks farsas. Pradėjo statyti, paskui ką pastatė nugriovė... Reiškia, nebuvo pasiruošta“
– „Anykštai“ kalbėjo istorikas.
Jo nuomone, pradžioje reikėtų
išsiaiškinti, kokios galimybės tą
pilį pastatyti, kiek tai kainuos,
kokios jos įveiklinimo perspektyvos, o tik tada pradėti darbus.

KONKREČIAI
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„Anykšta“ kviečia diskutuoti
Nuo šių metų sausio 1 d. Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos iniciatyva pasikeitė prekybos alkoholiu tvarka – sutrumpintas svaigiųjų gėrimų pardavimo laikas, pardavimo amžiaus
cenzas padidintas iki 20 metų (buvo 18 metų), taip pat buvo uždrausta ir alkoholio reklama.

„Mažiau alkoholio – tai daugiau sveikatos, kūrybos, kultūros,
visuomenės pažangos. Mažiau
alkoholio – mažiau nusikaltimų,
smurto, pamestų vaikų, savižudybių, žmonių degradacijos, skurdo.

Tokia elementari tiesa, kurią suprasdamos civilizuotos valstybės
stengiasi mažinti alkoholio vartojimą“- tokius pagrindinius reformos
tikslus išdėstė ministras.
„Anykšta“ savo skaitytojus ir

internautus kviečia diskutuoti apie
taip vadinamą „Verygos reformą“.
Rašykite mums savo nuomonę
apie tai, ar pakankamai kardinaliais draudimais galima sustabdyti
(ar bent pristabdyti) suvartojamo

spektras
alkoholio kiekį, ar dėl draudimų
pasikeis alkoholio vartojimo kultūra, ar 18-os sulaukęs jaunimas
lauks dvejus metus, kad paragautų
uždrausto vaisiaus..?
Pasakokite savo, savo artimųjų, draugų, kaimynų sėkmingas,
o gal kaip tik nesėkmingas istorijas. Kviečiame savo nuomonę
išdėstyti plačiau (iki vieno A4
formato kompiuterlapio). Savo
istorijas siųskite asmenine žinute
į anyksta.lt „Facebook“ puslapį.
Įdomiausius pasakojimus skelbsime „Anykštos“ laikraštyje, o taip
pat ir „Facebook“ paskyroje. Anonimiškumą garantuojame, tačiau
redakciją turėtų žinoti autoriaus
vardą bei pavardę.
Nuomones siųskite iki spalio 31
d. Tris išsamiausiai nuomonę išdėsčiusius asmenis apdovanosime
mėnesine „Anykštos“ laikraščio
prenumerata.

-ANYKŠTA

Vabzdžių kanibalų aptikta ir Anykščiuose
Portalas lrytas.lt praneša, kad keliose Lietuvos vietose, tarp jų
ir Anykščiuose, užfiksuoti egzotiški vabzdžiai - maldininkai („Į
Lietuvą plūsta vabzdžiai kanibalai: tokių gyvių čia anksčiau nebuvo“, - Šarūnas Meškys). „Šis neįprastas gyvūnas, atkeliavęs iš
Centrinės ir Pietų Europos, yra kanibalas: poravimosi metu patelė suėda patinėlio galvą, o šis dauginimosi proceso metu išlieka
gyvas. Žinoma, neilgam“. - rašo lrytas.lt

Poravimosi metu vabzdžio maldininko patelė suėda patinėlio
galvą, o šis dauginimosi proceso metu išlieka gyvas
Vlado Ščivinsko nuotr./ lrytas.lt nuotr.

„Zoologas,
biomedicinos
mokslų daktaras Povilas Ivinskis
tikino, kad maldininkai aktyviai
stebimi nuo 2010 metų, o pirmą
kartą pastebėti 2008-aisiais Vilniuje, urbanizuotoje teritorijoje.
„Pirmaisiais metais buvo užfiksuoti keli atvejai, vėliau apie
50, užpernai – jau keli šimtai
stebėjimų. Šią vasarą – apie 20
pranešimų per savaitę“, – sakė
mokslininkas P. Ivinskis. Anot
jo, šiemet maldininkai Lietuvoje stebimi ir ten, kur anksčiau jų
nebuvo – Žemaitijoje, centrinėje
Lietuvoje, ties Panevėžiu. Be to,
aptikti ir keli maldininko jaunikliai, tad tikėtina, kad jie išsirito
jau Lietuvoje.
P. Ivinskio teigimu, maldininkai nėra invaziniai gyvūnai.
Jie – svetimžemiai, gausiausiai

aptinkami naktimis, prie šviesos
šaltinių, ten, kur jie medžioja
– gaudo kitus vabzdžius. „Tikėtina, kad jų daugėjimas mūsų
šalyje susijęs su klimato kaita.
Tačiau keičiantis klimatui ne
tik maldininkai pastebimi mūsų
krašte – kasmet randamos ir naujos skruzdėlių, drugelių ar kitų
vabzdžių rūšys“, – kalbėjo gamtininkas P. Ivinskis. O Lietuvoje
stebimi maldininkai – tai pavyzdys, jog jie plečia savo arealą į
Šiaurę ir Rytus, įsisavina naujas
teritorijas. „Maldininkai niekuo
nepavojingi – minta kitais vabzdžiais, drugiais, minkštais vabalais ir pan. Lietuvoje aptinkama
viena rūšis, tačiau jų būna dviejų
formų – rudos ir žalios spalvos“,
– aiškino P. Ivinskis“ - rašo portalas lrytas.lt.

Darius Gudelis ir Sergejus Jovaiša
Vidmantas ŠMIGELSKAS
- tarp Lietuvos įtakingiausiųjų vidmantas.s@anyksta.lt
Buvęs Anykščių meras, viešųjų ryšių bendrovės „VIP Comunication“ savininkas bei krepšinio klubo „Rytas“ direktorius Darius Gudelis laikomas įtakingu ir verslo bei ekonomikos sektoriuje, ir tarp
sporto žmonių. Garsus krepšininkas, Seimo narys Sergejus Jovaiša tarp sporto žmonių kotiruojamas
gerokai aukščiau nei buvę jo bendražygiai. Šitai atskleidžiama portalo „Delfi“ projekte.
D.Gudelį ypač aukštai vertina
įtakingiausi Lietuvos asmenys.
„Delfi“ įtakingiausiųjų apklausoje D.Gudelis ekonomikos ir
verslo žmonių grupėje užėmė
24-ąją vietą. Šioje kategorijoje
jis aplenkė tokius verslo grandus kaip Igną Staškevičių, Beną
Gudelį, Jolantą Blažytę, Dainių
Dundulį.
Visuomenės
apklausoje
D.Gudelis užėmė 43-ąją vietą.
Visuomenės apklausoje nugalėjo
Gitanas Nausėda, po jo liko Arvydas Avulis, trečiąją vietą užėmė Tautvydas Barštys. Įtakin-

giausiųjų apklausoje nugalėjo
Robertas Dargis, po jo liko Gitanas Nausėda ir Darius Mockus.
Sporto žmonių grupėje įtakingiausiųjų apklausoje S.Jovaiša
užėmė 15-ąją vietą, D.Gudelis
- 32-ąją. Šioje apklausoje lyderis - Arvydas Sabonis, antroje
vietoje - Šarūnas Jasikevičius,
trečia - Rūta Meilutytė.
Sporto žmonių grupėje, pagal
visuomenės apklausą, S.Jovaiša,
pagal įtakingumą yra 19-as,
D.Gudelis 62-as. (1.A.Sabonis,
2.Virgilijus Alekna, 3. Rūta
Meilutytė).

Temidės svarstyklės

(g. 1980 m.). Nukentėjusysis
po gydytojų apžiūros dėl galvos
traumos išgabentas į Panevėžio
ligoninę tolimesniam gydymui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
Konfliktas. Rugpjūčio 24 die-

Muštynės. Rugpjūčio 24 dieną apie 23.10 val., Anykščiuose,
Mindaugo g., neblaivus (nustatytas 1,75 prom. girtumas) vyras
(g. 1991 m.) sumušė brolį (nustatytas 2,41 prom. girtumas)

Pagal „Delfi“ apklausą Sergejus Jovaiša laikomas vienu įtakingiausių Lietuvos sporto pasaulio žmonių, o Darius Gudelis
patenka ir įtakingiausių verslininkų, ir įtakingiausių sporto pasaulio atstovų sąrašus.
ną apie 18.30 val. Anykščių seniūnijos Naujųjų Elmininkų kaime, Dvaro g., kieme, neblaivus
kaimynas (g. 1954 m.) grasino
papjauti peiliu kaimynę. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Smurtas. Rugpjūčio 25 dieną

apie 10.40 val. namų Troškūnų seniūnijos Kiaušagalio kaime kieme konflikto metu vyras (g. 1984
m.) smurtavo prieš neblaivų (nustatytas 1,46 prom. girtumas) tėvą
(g. 1960 m.). Po konflikto vyras
pasišalino. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Mokesčiai. Darbdaviams Trišalėje taryboje pareiškus norą neapmokestinamą pajamų dydį (NPD)
prilyginti minimaliai mėnesio algai
(MMA), finansų viceministrė sako,
jog tai biudžetui per metus papildomai kainuotų 0,5 mlrd. eurų.
Lietuvos prekybos, pramonės ir
amatų rūmų asociacijos laikinasis
prezidentas Sigitas Gailiūnas Trišalės tarybos posėdyje pirmadienį
tvirtino, kad darbdaviai sutiks su
MMA didinimu iki 420 eurų tik
tuo atveju, jei tokio dydžio bus ir
NPD.
„Darbdaviai siūlo vieną iš geriausių sprendimų, įvertinant
situaciją Lietuvos regionuose,
įvertinant, kad tikslas yra pakelti
pajamas mažiausiai uždirbantiems.
Darbdaviai siūlo minimalią algą
didinti iki 420 eurų su sąlyga, jeigu
NPD bus padidintas iki tiek pat ir
tai bus daroma kasmet“, – tarybos
posėdyje kalbėjo S. Gailiūnas.
Reforma. Konstitucinis Teismas
(KT) atlieka išankstinį tyrimą, grupei parlamentarų prašant išaiškinti,
ar Seimo patvirtinta pensijų sistemos reforma neprieštarauja Konstitucijai. Jeigu teismas įsitikins,
kad prašymas tinkamas, jį svarstys.
Tai paaiškės rugsėjį. „Kol kas byla
yra tiesiog gauta, (...) atliekamas
patikrinimas, ar kreipimasis atitinka (...) reikalavimus, (...) o per
dvi ar tris savaites teismas priims
sprendimą, priimti bylą svarstyti
arba ne, arba iš dalies – galime grąžinti papildyti,“ – teigė KT teisėja
Daiva Petrylaitė. Tyrimą ji turi atlikti iki rugpjūčio 31 dienos. Ji neprognozavo, kada prašymą KT pradėtų svarstyti ir kiek tai truktų.
Šernai. Siekiant efektyviau kovoti su Lietuvoje sparčiai plintančiu afrikiniu kiaulių maru ir valdyti šernų populiaciją, Aplinkos
ministerija raginama mažinti įkainius valstybiniuose komercinės
medžioklės plotuose. Ministerija
atkerta, kad šie plotai beveik tušti,
maras šernus jau išguldė – nėra ką
medžioti ir to mokesčio beveik niekas nemoka. „Žemės ūkio ministerija siūlo finansines priemones,
kaip paskatinti kiaulių augintojus
jų atsisakyti, o Aplinkos ministerija nesugeba atsisakyti mokesčio,
kuris padėtų valdyti priežastį –
marą, kurį perneša šernai“, – piktinosi Seimo Aplinkos apsaugos
komiteto pirmininkas „valstietis“
Kęstutis Mažeika.
Mokslai. Švietimo ir mokslo
ministerija (ŠMM) ieško, kas ištirtų galimybes išvykusiesiems iš
Lietuvos mokytis nuotoliniu būdu.
„Norime įvertinti Lietuvos švietimo įstaigų teikiamą nuotolinį mokymą ir ypač tai, kaip jis atitinka
į užsienį išvykusių lietuvių vaikų
poreikius, ar jis patogus naudotis,
kokių sunkumų kyla ir kokios galimybės būtų nuotolinį mokymąsi
plėsti, tobulinti, kaip ši mokymosi
forma galėtų būti efektyviau išnaudojama skatinant lituanistinį
švietimą užsienyje“, – teigia ŠMM
Užsienio lietuvių skyriaus vedėja
Virginija Rinkevičienė. „Svarstome galimybę dėl nuotolinių mokyklų tinklo plėtros ir tikimės, kad
tyrimas padės geriau įvertinti poreikio mastą ir parodys, kiek naujų
nuotolinių mokyklų Lietuvoje turėtų atsirasti“, – pridūrė ji.
Konkursas paskelbtas praėjusią
savaitę, pasiūlymų laukiama iki
rugsėjo 6 dienos.
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spektras
Atnaujins. Pagrindinius valstybės registrus ir informacines sistemas tvarkantis Registrų centras
ketina atnaujinti vieną svarbiausių –
Gyventojų registrą. „Atliekant Registrų centro tvarkomo Gyventojų
registro modernizavimo projektą,
bus reikalinga sukurti jo duomenų
mainų sąsajas su Užsieniečių registru, Asmens dokumentų išdavimo bei Vidaus reikalų informacine
sistema“, –teigė Registrų centro
atstovė spaudai Kristina Petrošienė.
Anot jos, sąsaja su Informatikos ir
ryšių departamento valdoma Vidaus reikalų informacine sistema
šiuo metu naudoja technologijas,
kurios neužtikrina stabilaus sistemų
darbo – sutrikus vienos darbui, neveikia ir kita. Tuo metu Gyventojų
registras su Užsieniečių registru nebuvo susietas. „Ši sąsaja būtina automatizuojant užsieniečių, gavusių
leidimą gyventi Lietuvoje, registracijos Gyventojų registre procesus“,
– nurodė K. Petrošienė.
Pasveikino. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė pasveikino sportininkus Artūrą Seją, Henriką Žustautą,
Ričardą Nekriošių ir Andrejų Olijniką, pasaulio baidarių ir kanojų
irklavimo čempionate Portugalijoje
iškovojusius medalius. Šalies vadovė padėkojo už Lietuvos vardo
garsinimą ir pabrėžė, kad garbingos pergalės yra žinia pasauliui
apie Lietuvą – stiprių ir talentingų
sportininkų šalį, pranešė Prezidentūra. D. Grybauskaitė sportininkams palinkėjo, kad nuoseklus ir
atkaklus darbas dar ne kartą būtų
įvertintas aukščiausiais medaliais,
visada užtektų jėgų, stiprybės ir
ištvermės siekti užsibrėžtų tikslų.
A. Seja vienviečių baidarių 200
metrų rungtyje iškovojo sidabrą ir
vicečempiono titulą, H. Žustautas
vienviečių kanojų 200 metrų rungtyje pelnė bronzą. R. Nekriošius ir
A. Olijnikas iškovojo dviviečių baidarių 500 metrų distancijos bronzos
medalius.
Patarimas. Popiežius Pranciškus sekmadienį rekomendavo vaikų, kuriems pasireiškia polinkis į
homoseksualumą, tėvams prašyti
psichiatrų pagalbos. Pontifikui grįžtant iš Airijos į Romą vienas iš kartu
su juo skridusių žurnalistų paklausė, ką jis patartų tėvams, pastebėjusiems, kad jų vaikai jaučia potraukį
tos pačios lyties asmenims. „Sakyčiau, kad pirmiausiai turėtume
melstis, o ne smerkti, (taip pat) kalbėtis, suprasti, suteikti erdvės sūnui
arba dukrai“, – atsakė Pranciškus.
Pasak jo, tėvai taip pat turėtų
atsižvelgti į vaiko amžių. „Kai tai
pasireiškia nuo vaikystės, daug ką
galima padaryti su psichiatrijos
pagalba, įvertinti padėtį. Kas kita,
jeigu tai pasireiškia po 20 metų“,
– aiškino Katalikų Bažnyčios vadovas. Tačiau jis pabrėžė, kad tėvų
reakcija neturėtų būti „tylėjimas“.
„Nekreipti dėmesio į sūnų ar dukterį, turinčius homoseksualių polinkių, yra tėvystės arba motinystės
klaida“, – sakė Pranciškus.
Nuomonė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad pateiks Europos Sąjungai
naująjį siūlymą dėl saugumo stiprinimo, ir pabrėžė, kad blokas turi nebepriklausyti nuo Amerikos karinės
galios. „Europa nebegali kliautis
Jungtinėmis Valstijomis saugumo
srityje. Būtent mes turime užtikrinti
Europos saugumą“, – savo kalboje
apie naujus Prancūzijos diplomatijos tikslus pažymėjo E. Macronas.
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Tyrimą atliko, bet kol kas neviešina

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas aiškina, kad su savivaldybės komisijos tyrimo išvadomis dėl tarnybinio nusižengimo pirmiausia
privalu supažindinti girtą už vairą įkliuvusį Anykščių seniūnijos
seniūną Eugenijų Pajarską.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
(Atkelta iš 1 psl.)
„E.Pajarskas iki 2018 m. rugsėjo mėn. 9 d. atostogauja ir nėra
supažindintas su komisijos priimtu sprendimu. Kol pasirašytinai E.
Pajarskas nėra supažindintas su
komisijos sprendimu, sprendimo
viešinti negalime“, - paprašytas

komentarai

supažindinti su Anykščių seniūnijos seniūno tarnybinį nusižengimą tyrusios komisijos verdiktu,
„Anykštą“ informavo Anykščių
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas.
Anykščių seniūnijos seniūno
E.Pajarsko tarnybinį nusižengimą

Anykščiai be pilies nežlugs

Jeigu karalius Mindaugas apie savo pilis būtų kalbėjęs tiek laiko,
kiek Anykščių rajono valdžia, tai per savo gyvenimą taip nei vienos ir
nebūtų pastatęs. Jau epinėmis tapusios Šeimyniškėlių pilies statybos
taip ir neprasideda, tačiau prieš keletą savaičių BNS išplatino pranešimą apie pilies statybas, paskui LRT televiziją rodė reportažą - Lietuvai nuolat siunčiama žinia, kad tuoj tuoj ta pilis bus.
Dabartinės rajono valdžios kadencija baigiasi, pilies projektavimas
ilgam strigo ir iki šiol nepaskelbtas pilies statybų rangos darbų konkursas, nerasta ir jokių išorinių finansavimų šaltinių. Pašnekovų klausėme - gal jau laikas pilies statybų idėją padėti atgal į stalčių?

Pradžioje žmonių
gerbūvis, paskui pilis

Vaidutis ZLATKUS, rajono Tarybos narys, būsimas kandidatas į
Anykščių merus:
- Nesu prieš pilies statybas, bet,
manau, kad Anykščiuose yra daug
svarbesnių dalykų, problemų, kurias
reikia išspręsti. Mūsų keliai, gatvės
nėra idealios, trūkinėja vandentiekio
vamzdynai. Ar statyčiau pilį, jei būčiau išrintas meru? Pilis ne būtinybė,
o prabanga. Statyčiau tokiu atveju, jei
būtų išspręstos elementarios anykštėnų problemos. Na, arba į pilies statybas norėtų investuoti verslas. Matyt,
visi suvokiame, kad jeigu iki šiol

tyrė trijų savivaldybės administracijos darbuotojų komisija, kurią
sudaryti Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjai
Sigitai Mačytei – Šulskienei pavedė savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka.
Į komisijos sudėtį buvo įtraukta Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus vyriausioji
specialistė Asta Fallin, taip pat šio
skyriaus vyriausiosios specialistės
Nijolė Dūmanienė ir Renata Mickevičienė.
Priminsime, kad Anykščių seniūnijos seniūnas E.Pajarskas
neblaivus už automobilio vairo
policijai įkliuvo liepos 28 dieną
važiuodamas iš savo sodybos šalia
Rubikių ežero. Beveik vidurdienį
E.Pajarskas į alkotesterį pripūtė
0,7 prom. „Anykštai“ Anykščių
seniūnas aiškino, kad jam girtumas
galėjęs būti nustatytas dėl pakilusio kraujo spaudimo arba virškinimo problemų.
E.Pajarskui dėl lengvo girtumo
laipsnio bus taikoma administracinė atsakomybė – piniginė bauda
nuo 300 iki 450 Eur, jis taip pat
neteks vairuotojo teisių nuo vienerių metų iki vienerių metų šešių
mėnesių.
Paklaustas, kaip vykdys savo
pareigas, negalėdamas vairuoti
automobilio, Anykščių seniūnijos
seniūnas E.Pajarskas aiškino, kad
ši problema kažkaip bus sprendžiama.

pragyvenome be pilies - Anykščiai
nežlugs, jeigu ji ir nebus pastatyta.

pat sunku prognozuoti. Pamenu, kai
statė Lajų taką, kalbėjausi su tuometine Anykščių rajono vyriausiąja
architekte Daiva Gasiūniene, netikėjau, kad Lajų takas gali sulaukti tokio
turistų antplūdžio, kokio sulaukė.
Kiek lankytojų sulauks pilis? Tačiau,
jeigu pilis bus pastatyta europinėmis
lėšomis ir pati po to išsilaikys - viskas
tvarkoje.

Turėsime dar
vieną nacionalinį
stadioną...

Gal tai Trojos
arklys?

Pilis turėtų
išsilaikyti pati

Valdas TRINKŪNAS, SPA Vilnius savininkas:
- Tiesą sakant, nei karto nebuvau
toje vietoje, kur turėtų būti statoma
pilis ir nesu įsigilinęs į patį projektą.
Informaciją turiu tik iš viešosios erdvės. Svarstau, jog jeigu europinėmis
lėšomis pavyktų pilį pastatyti - reikėtų
ieškoti ir lėšų jos išlaikymui. Ar pilis
gali save išlaikyti? Nemanau. Tokio
pobūdžio objektai paprastai neišsilaiko. Kita vertus, turistų srautus taip

Kol kas už tai, kad automobilį
vairavo neblaivus, Anykščių seniūnijos seniūno elgesį įvertino du rajono savivaldybės vadovai – mero
pavaduotojas Sigutis Obelevičius
ir savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka.
„Be abejo, negerai, valstybės
tarnautojas... Blogai vertinu“, - asmeninę poziciją dėl šio įvykio išsakė A.Gališanka. E.Pajarskas yra jo
pusseserės, savivaldybės Kultūros,
turizmo ir komunikacijos skyriaus
laikinosios vedėjos Audronės Pajarskienės vyras.
Mero pavaduotojo S. Obelevičiaus pozicija dėl neblaivaus už
vairo įkliuvusio Anykščių seniūnijos seniūno E.Pajarsko buvo griežta.
„Tai yra valstybės tarnautojas.
Vienareikšmiškai visiems galioja
vienodi įstatymai. Matyt, po visų
teismų bus ir sprendimai. Bet čia
sprendimus priima Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktorius. Aš nelabai įsivaizduoju po tokio pažeidimo, kad žmogus
galėtų išlikti valstybės tarnyboje.
Aišku, gaila, patyręs seniūnas, daug
metų šiam darbui paskyręs. Bet ką
padarysi“, - sakė S.Obelevičius.
Kol kas savo nuomonės dėl neblaivaus už vairo policijos sustabdyto Anykščių seniūno E.Pajarsko
nepareiškė griežtumu valdininkų
elgesiui pasižymintis Anykščių
rajono meras Kęstutis Tubis – jis į
darbą sugrįš tik kitą savaitę.

Tautvydas
KONTRIMAVIČIUS, Anykščių kultūros tarybos pirmininkas:
- Statybos nevyksta, todėl, manau, kad dėl tos pilies reikia laužyti ietis. Man kartais ta Vorutos
pilis atrodo kaip Trojos arklys - iš
išorės lyg ir gražu, bet neaišku,
kas viduje paslėpta. Gal jos statybos gali sukelti kokius nors pavojus Anykščiams? Prieš dvidešimt
metų, kai pradėta kalbėti apie pilį
- viskas buvo kitaip. Iš to buvusio
patriotizmo dabar liko tik ... statybos. Pilis tik statybinis, vienas iš
statybinių objektų. Man nostalgiškai gaila praeities. Tačiau, tai - natūralu, kas buvo jaunystėje - buvo
tauriau ir gražiau.

Lukas PAKELTIS, rajono Tarybos narys:
- Esminis dalykas ne pačios statybos, o kokiomis mes sąlygomis,
kieno lėšomis ir už kokią kainą tą
pilį statysim. Jeigu statysim tik rajono biudžeto lėšomis, bijau, kad arba
ji pasmerkta nacionalinio stadiono
likimui arba rajone neliks pinigų
niekam kitam išskyrus piliai. Visas
rajono biudžeto lėšas skirtas investicijoms nukreipus į pilies statybas,
neliks pinigų kitiems objektams.
Menų inkubatorių ir Lajų taką pastatėme. Smagu, kad šie objektai atsirado, tačiau juk jie pastatyti Europos
Sąjungos pinigais. LRT televizijai
vicemeras Sigutis Obelevičius sakė:
„Pradėkim pilį statyti - o tada pinigų
atsiras“. Na, ne iš to galo daroma.
Matau nesąžiningumą, liguistas ambicijas. Pilies rajono valdžiai reikia
bet kokia kaina... O kas atsitiks, jeigu nepastatysime pilies? Na, nieko
neatsitiks... Kita vertus, svarbi ne tik
pilies statybų kaina, finansavimo šaltiniai, bet ir to objekto įveiklinimas.
Kiek kainuos eksponatai? Kiek pilies išlaikymas? Kur yra verslo planas? Pabrėžiu, kad nesu prieš pilies
statybas, tačiau esu įsitikinęs, jog ne
iš to galo darbai pradedami.
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Žvejai varžėsi dėl Kavarsko seniūnės
vidmantas.s@anyksta.lt
taurės
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Šeštadienį Dabužių tvenkinyje vyko žvejybos varžybos. Varžyboms registravosi 23 žvejai iš Anykščių, Kavarsko ir Biržų, o į
jas atvyko 18 žvejybos entuziastų. Žvejai varžėsi dėl Kavarsko
seniūnės Šarūnės Kalibataitės taurės.

Varžybų prizininkai iš kairės - Paulius Juška, Dainius Vaitkūnas, Danguolė Ramoškienė ir Arūnas
Juknevičius.

Laimikis...
Nugalėtoju tapo anykštėnas Dainius Vaitkūnas, antrąją vietą užėmė
Arūnas Juknevičius, trečiąją - Paulius Juška. Moterų grupėje varžybas laimėjo Danguolė Ramoškienė.
D.Vaitkūnas pirmajame ture pagavo 850 gramų, antrajame - 1320
gramų žuvies. Dauguma žvejų laimikių - smulkūs karšiukai.
Varžybų organizatorius, anykštėnas Valdas Bačkulis „Anykštai“

savaitgalio diskusija

sakė, jog jis pats žūklės varžybose
pirmą kartą dalyvavo tik prieš pusantro mėnesio. Pirmosios varžybos jam baigėsi visišku nuliu. Bet
antrasis ir trečiasis bandymai buvo
gerokai sėkmingesni, ir taip „užsikabino“.
„Laikas praleistas žvejyboje neįskaičiuojamas į gyvenimo trukmę“ - kas jam yra žvejyba aforizmu paaiškino V.Bačkulis.

Rajono Tarybos nariai ignoruoja minėjimus

Anykštėnai valstybinių švenčių minėjimuose, kituose renginiuose pasigenda Anykščių rajono Tarybos narių. Kaip manote,
ar tai parodo jų abejingumą Anykščių kraštui? O gal politikai
tiesiog labai užsiėmę ir sprendžia anykštėnams svarbias problemas? Per praėjusius savivaldos rinkimus išsirinkome 25 rajono
Tarybos narius. Kurie iš jų, jūsų nuomone, geriausiai asmeniškai atstovauja anykštėnų interesus ir dėl kurių jums nekyla jokių
dvejonių? Ar jūsų viltis pateisino jaunieji rajono Tarybos nariai?
Apie tai diskutavo portalo anyksta.lt skaitytojai.

Valdas: „Faktas, kad minėjimuose nesilankantys Tarybos
nariai rodo abejingumą. Kiek
pastebėjau, daugelyje minėjimų
dalyvauja tik tremtiniai, daktaras
Klimkevičius, Griauzdaitė, Rasalas, Savickas, Žiogelis, kiti rečiau. Mano viltis iš jaunų tarybos
narių iš dalies pateisino Gabrielė
Griauzdaitė, nes niekada negirdė-

Dabužių tvenkinyje jėgas išbandė 18 žvejų iš Anykščių, Kavarsko ir Biržų.

jau iš jos negatyvo.”
Analitikas: „Tarybos narių
darbas nėra vien dalyvauti minėjimuose. Reikia dirbti ir Taryboje,
teikt idėjas, siūlymus, o ne tik rankutes kilnot. Pvz, ką konkretaus
Taryboje nuveikė Griauzdaitė?”
Nusivylusi: „Labiausiai tai nuvylė Savickas ir Liogė, pirmasis,
kad nebestebi tako, o antrasis, kad

neatpigino šiukšlių kaip žadėjo”
AGI: „Kaip nepateisino, juk
gavo kai kurie didelius postus ir
nutilo. Gal kažkiek pateisino lūkesčius tai p. Žiogelis. Daug kalba
ir visur dalyvauja. Iš viso, tai kam
jie reikalingi, jei nebendrauja su
žmonėmis“.
Taigi: „Geriausias variantas
būtų, kad patys savivaldybės
žmonės spręstų klausimus referendumuose elektroniniu būdu,
tada ir nereikėtų deputatų, užtektų
tik savivaldybės administracijos,
kuri būtų savivaldybės gyventojų
išrinkta. Nepateisinantys rinkėjų
lūkesčių pareigūnai referendumu
būtų atšaukiami. Ir tada nebūtų ką kritikuoti, nes sprendimus
patys žmonės priimtų. Bet tokiai
tikrai demokratijai reikalingi laisvi, mąstantys žmonės, o ne baudžiauninkai, ne homosovietikai,
kurie pripratę, kad už juos valdžia
nuspręstų, o jie subines ir pilvus
padėję prie televizoriaus tik kritikuos valdžią ir nė piršto nepajudins, kad būtų kitaip, kad būtų
geriau.”
X – man: „Pamenu praeitus Savivaldos rinkimus Anykščiuose.
OI, kad lakstė per trobas liberalai,
arbatą ir itin aukštos poligrafijos
spalvotas politinės propagandos
proklamacijas dalino, už save ir
Kęstutį Tubį, kaip už vieną ir vienatinį merą agitavo. Iš viešųjų ry-

šių taško žiūrint gudrus žingsnis,
šaltu metų metu karštos arbatos
pasiūlyti, o pavasarį su sėklų pakeliu per trobas perlėkti visai jau
nieko. Va ir blynais anykštėnus
pavaišinti, Užgavėnių proga, su
jau buvusiu partijos pirmininku
priešakyje. Ech, blynai, blynai,
miltiniai blynai. Bus dar tų blynų,
sėklų, arbatos irgi bus. Palaukite
kitų rinkimų, nedaug liko šiek tiek
daugiau nei pusę metų, kai vėl išvysite politikus prie savo trobos
durų.”
R.Gižinskas: „Labai panašu,kad
moraliai sterilūs Anykščių liberalai [kiti visi susitepę] ir vėl
lakstys po kiemus,dalins gal šį
kartą kavą ir atveš Tubį N;2.Su
jų ‘proto’’strategija Anykščiai
turi ‘’dovanėlę’’, nuo kurios ilgai
čiaudėsime.“
Esmė: „Visa esmė, kad dabartiniu laikotarpiu politikų beveik
nebėra, o Anykščių rajone tuo labiau. Ar galime vadinti politiku ūkininką-verslininką, verslininką,
pramogų paslaugų organizatorių;
verslininką, į struktūrinių įstaigų
vadovą ar pareigūną; savivaldybės
kontroliuojamos įstaigos vadovaujantįjį asmenį ir pan. Kiekvienas iš

Valdo BAČKULIO nuotr.

jų ‘’politikuoja’’ tik tiek, kiek mato
savo ir savo artimos aplinkos asmenų interesus.”
Jadze: „Aš bent džiaugiuosi,
kad šitie nebebus matomi per ateinančius rinkimus !”
Juozas: „Gal ir gerai, kad tarybos nariai nesirodo viešumoje- mažiau erzina žmones. O jei rimtai,
mums svarbiau juos matyti priimamų sprendimų kontekste. O kokie
tie sprendimai? Ar jie naudingi
anykštėnams? Kasdieną dviračiu
pravažiuoju pro būgnų galėriją ir
pastebiu, jog niekas jais nesidomi,
niekas nesustoja juos pabarškinti. Išleista 10 tūkstančių. Plytelių
ekspertizė, vienas pilies projektas,
kitas, didelis telikas.... Pagaliau ar
rajono taryba rimtai apsvarstė amfibijos poreikio ir kainos bei eksploatacinių išlaidų adekvatumą? Toks
įspūdis, kad tarybos nariai arba
nenagrinėja sprendimų projektų,
arba jie suvaržyti masoniniais įžadais, papirkimais. Nėra diskusijų,
į visuomenės nuomonę neįsiklausoma, savivaldybės skyrių darbas
streso ir nepilnos komplektacijos
būsenoj... Reikia naudingų pokyčių, reikia valdžios, kuriai anykštėnų interesai būtų pirmiausia. Gero
savaitgalio.“

		

-ANYKŠTA

(Kalba netaisyta – red. past.)
„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo
rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus
portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o
antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Senojo malūnininko pasakas
prisiminus

Raimondas GUOBIS

Šventoji ištvinusi tądien buvo kaip niekad, ten, kur buvusi užtvanka, upės tėkmė teškėjo vilnių purslais, vertėsi sūkuriais, nuolat kliudydama dugne gulinčius sunykusio mūro akmenis.
Malūno vietoje – jau kelis dešimtmečius stūkso nemenka vila,
kurią pastatė dar sovietmetyje - buvo poilsio bei pokylių namai
įvairių organizacijų darbuotojams bei bičiuliams.
Lietuvai tapus nepriklausoma ją įsigijo garsus krepšininkas
Šarūnas Marčiulionis, tačiau, matyt, nepuoselėdamas čia ateities
planų, po kurio laiko pardavė.
Metams, kaip ir tai vilnijančiai upei be perstojo bėgant, namo
savininkai keitėsi dar kelis kartus. Nieko nėra amžino, tik Šventoji bėga ir bėga tolyn, tarsi amžina būtų...
Malūnininko sūnui Petrui Jasiūnui dabar jau nėra didelio skirtumo, kas ten būna, kam ta jo tėvo Jono puoselėta vieta priklauso
– jam gyventi netrukdo.

Šitas arklys yra puikus - įsitikinęs Petras Jasiūnas...

Štai čia buvo didžioji malūno užtvanka.
Amerika, Amerika...
Jonas Jasiūnas buvo kilęs iš smiltynų Šimonių girios pakraščių tarpumiškėse. Ką čia tebūtų užgyvenęs,
kad ir milžino sveikata apdovanotas
buvo, ką būtų užsidirbęs? Tai sumojo, kad reikia drąsiai vykti į Ameriką,
ten savo lietuviškosios ateities pagrindus sukurti. Net keliolika metų
tolimoje svajonių šalyje darbavosi,
sunkiausio darbo nevengė, tačiau
lengvesnį dirbdamas linksmesnis
buvo.
Tad ir kasyklose, požemiuose giliausiuose visokį gėrį atkakliai kasė,
uoste maišus ant savo plačių pečių
nešiojo, vėliau uoliai cukraus fabrike
darbavosi. Užsidirbo nemažai. Tačiau uždirbtųjų banke laikyti vengė
– be gaišos siuntė pinigus namo, artimiesiems, kurie jo uždarbį, kaip ir
buvo pageidauta, sėkmingai investavo – pirko brangiausią turtą - žemę.
Sugrįžo, rodosi, visus geriausius
metus tam svetimam kraštui atidavęs, atrodytų, be sveikatos turėjęs
palikti. Bet energijos netrūko. Statė
malūną, ten kur žemės nemažus plotus žemės palei Šventąją, kuriuos už
jo siųstus pinigus sesės buvo nupirkę.
Nesigrauši ir nejaunas vedęs...
Gražuolė moteris, ilgomis tamsio-

tautos balsas
Anykščiuose vežėju buvo pasirinktas UAB „Transporto centras“.
Dirba nuo 2018 m. pradžios. Autobusai naujesni, tas tiesa. Važinėju maršrutu Anykščiai - Niūronys.
Reisų padaugėjo - per dieną net
trys. Tačiau iškilo ir sunkumų. Tuo
reisu važinėja sodininkai. Dauguma vairuotojų labai paslaugūs,
mandagūs, tačiau vairuotojas, kuris važiavo 2018-08-22 d, 12,30
val., išskirtinis. Reto įžūlumo

mis kasomis, skvarbiomis akimis,
išsilavinusi – vargonininko dukra.
Gerokai jaunesnė. Apie tas vestuves plačioje apylinkėje kalbėjo - juk
amerikonas, malūnininkas vedasi.
Bene, šešių dešimčių metų vyras, o
vestuves kelia.
Kaip didelės meilės vaisius į pasaulį įžengė dvyniais - gimė du
berniukai Jonas ir Vladas. Tuomet
slinko patys baisiausi pokario metai,
pirmagimių lemtis buvo žiauri – jie
pražuvo visai dar kūdikiai būdami.
Mirė susirgę, peršalę, tuomet, kai
stribai panūdę ieškoti sodyboje partizanų, viską išvertę, per patį viduržiemį duris atlapoję, kelias valandas
skersvėjus kėlė. O buvę mažyliai tik
tik pirtyje išprausti...
Skausmas, laidotuvės, po to su
viltimi į pasaulį atėję sūnus Petras
bei dukra Vlada - Janina. Šitie tai
užaugo, sumanūs, guvūs, sveiki
žmonės... Petras dažnai mėgsta apie
senus laikus pasikalbėti, prisiminti,
ką ir kaip tėvelis darė, atpasakoti,
ką daug patyrusio žmogaus žodžiais
skiepijo.
Prisiminė, kad prie sraunios ir
plačios upės malūną įrenginėjant
daug pagelbėjo anykštėnai malūnininkai Vilnonis ir Karvelis, Vilnonis
net dažniau ir labiau. Upė ten labai
srauni, tad plauna neregėta jėga, užtvankos sklendės iširusios ne kartą.
Tačiau visuomet „amerikono“ atka-

klumu būdavo atstatomos, ir vėl malūnas veikė, puikiausiai malė, lentas
zeimeriu pjovė, vėlė milus. Reikalinga įmonė visai apylinkei buvo.
Šventąja, iš šimtamečių girios
rąstų surištus sielius plukdantiems
vyrams jis atrodydavo gudrus, geraširdis. „Dvidešimt litukų“ - ramiai
ištardavo jis užtvankos atvėrimo kainą. Sumokėjus pinigus, upės durys
atsiverdavo ir sielių lovos nerdamos
iki pat dugno praplaukdavo upe žemyn.
Kaimyno pasigėrėjimas
Iš Plikiškių šilų kilęs rašytojas Antanas Drilinga, nuolat linkęs vertinti
ir sverti, dešimtmečius kartoja kažin
ar teisingą, paprastai rupią sodietišką
tiesą, kad Jonas Jasiūnas tikrai šaunus vyras buvęs. Ne todėl, kad malūną pastatęs, kapitalus sėkmingai
investavęs, tačiau dar ir todėl, kad
vedęs ir vaikais džiaugęsis. Ne taip
kaip Pranas Markūnas, gal dar gerokai už jį turtingesnis, panašaus amžiaus inžinierius nuo Andrioniškio.
Šitas tai šešių dešimčių sulakęs
savo gyvenimą ėmė kreipti, projektuoti į amžinybę. Ką ten vedybos?
Jaunuolių darbai... Pinigų taip pat į
jokį verslą neįdėjo, tiesiog sudėjo į
amžinybę, į dieviškąją viltį – pastatė
Andrioniškyje bažnyčią.
Kokiu matu matuotum, vienaip ar
kitaip krikščioniška filosofijai vienodai gerai įvertintų abiejų gyvenimus,
tarp jų nematytų jokios priešpriešos,
tik pasigėrėjimą: juk ir tas, ir anas,
nors ir skirtingai investavo, bet tai
padarė puikiai ir įžvalgiai.
Kuomet sovietai atėję malūną atėmė, senasis malūnininkas jau buvo
tikras patriarchas - pensinį amžių ge-

rokai pranokęs vyras. Jam buvo laiko mąstyti, buvo laiko žvelgti į upės
tėkmę, meškerę užmesti, sugauti
žuvį. Meškeriojęs ir tada, kai į šitą
malūną atklydo Lietuvos kino studijos filmavimo grupė, kai čia susuko
romantišką vaidybinį filmą „Žydrieji
horizontai“. Aplink filmininkus ištisas dienas sukinėjęsis Petras to filmo
taip ir nepamatė, nes kai Puškino
kolchozo kontoroje jį rodė, labai lijo
lietus ir rūpestingi tėvai berniuko neišleido.
Gyvenimas tarp šilų ir upės
Upė vis kitokia, kiekvieni metai
vis kitokie, niekada nebūna, kad
būtų visai taip pat kaip buvę. Nueiti, pamatyti. Pasaulis, tarnyba sovietų armijoj ir būtent ten aplankęs
meilės jausmas - vedybos, nuostabus gyvenimas, iš meilės begalinės
gimę vaikai.
Dabarties gyvenimas. Paklajoti po mišką su šautuvu ar patykoti
bokštelyje. Pramoga - Anykščiuos
nuvažiuoti, apsirengti šaulio unifor-

Kieme išliko tikriausia relikvija - legendinė malūno turbina.
Autoriaus nuotr.

Norime, kad maršrutą Anykščiai - Niūronys
perimtų „Autovelda“
žmogus.
Ties Elmos sodu yra du sustojimai - vienas viename gale (Šeimyniškėliai) ir kitas kitame gale.
Minimas vairuotojas sustoja tik sustojimuose, kitus laukiančius ties
pirmu ar antru įvažiavimu į sodą,
keleivių nepaima. Buvau palikta ir
aš. Vairuotojas aiškina, kad kelei-

viai jam nerūpi, jam savivaldybė
kompensuoja už nuvažiuotus kilometrus.
Autobusas, kuris išvyksta 9,30
val užsuka į Ramybės rajoną.
Važiuojant atgal 12.30 autobusu
minimas vairuotojas bobutes su
krepšiais iškeldina J.Biliūno g. Ir
taip tie ginčai nesibaigia. Gaunasi

mą, dalyvauti patriotinėse, valstybinėse šventėse, su tokiais pat patriotiškais vyrais susitikti ir pabūti..
Sodiečiui reikia, kad daug mielo
gyvio tvarte būtų - tuomet ir smagu, ir jauku. Paukščių čia yra ir
paprastų, ir kuoduotų, ir margomis
plunksnomis besipuikuojančių, tačiau svarbiausias - arklys. Arklys
reikalingas - miškan nuvažiuoti,
dirvas daržui suarti ir išpurenti.
Jaukus, bičiuliškas, nors kartais ir
pasikarščiuojantis, pagalbininkas.
Visokių gi tų arklių būna.
Sėdim, šnekučiuojamės, plačios
širdies žmogus apie gyvenimo
įdomybes, apie sveikatą prabyla.
Sveikatą reikia saugoti. Ne tada bus
laikas gydytis, kai susirgsi. Dėdė
Petras įsitikinęs, kad geriausia nuo
visokių negalavimų apsaugo degtinė su pipiru. Tai jis kasdien išgeria
nemenką stiklą, taip persavaitę suvartodamas puslitrinį butelį, įsitikinęs, kad tai vaistas, kuris padeda
apsisaugoti nuo peršalimų ir nematytų, netikėčiausių, nenuspėjamiausių virusų.

taip. Savivaldybė atkiša kelias dešimtis tūkstančių kompensacijų,
o 80 -metė nešasi krepšį obuolių,
eina ašarodama. Reikia neašaroti,
o daryti viską, kad tokių paslaugų
tiekėjų Anykščiuose neliktų. Kai
dirbo vežėju UAB „Autovelda“,
nebuvo atvejo, kad paliktų keleivį
ant kelio. Mat jų niekas nekom-

pensavo.
Negalima susisiekti su jų vadovais. Intenete rodo, kad puslapis
kuriamas.
Tokio vežėjo mums nereikia.
Norime, kad maršrutą Anykščiai
- Niūronis perimtų UAB „Autovelda“.

Marijona Fergizienė

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

Leonas ALESIONKA
Prie mano namo vėliava su
juodu kaspinu neplevėsuos. Nekėliau. O derėtų! Europos diena
stalinizmo ir nacizmo aukoms
atminti, Juodojo kaspino diena.
Išėjau į balkoną ir peržvelgiau
kaimynų namus. Viena vienintelė pablukusi vėliava, raudona,
su Vyčiu, kuri ant stiebo plevėsuoja kas dieną ir... viskas. O
juk minimos dar ir 29-osios Baltijos kelio metinės. Žiniasklaida
informuoja, kad „Anykščiuose
šios dienos renginiai visiškai nepritraukė gyventojų. Pasak dalyvių, jei neskaičiuoti savivaldybės administracijos darbuotojų
ir politikų, mišiose dalyvavo vos
15 anykštėnų.“
„Man net sunku dabar pradėti kalbėti, kai prieš tiek metų į
Baltijos kelią susirinko masės
žmonių, susirinko 2,5 milijono
visų trijų Baltijos šalių gyventojų, sustojo susikibę rankomis ir
apjuosė tris sostines į vieną eilę
ir dabar mūsų yra tiek minėjime...“- cituoja „Anykšta“ nustebusio Anykščių kultūros centro
režisieriaus Juliaus Jakubėno
žodžius.
O prieš tuos 29 metus aš stovėjau Baltijos kelyje susikibęs
rankomis su kitais žmonėmis.
Ten, kur dabar po autostrada Vilnius – Panevėžys, prateka upelė
Juoda, buvo anykštėnų vieta. Iki
Juodos mes, o už jos jau Panevėžio žmonės. Ir atsitik tu man
taip, kad ten susitikau savo pusseserės Mildos šeimą su vyru
Broniumi ir vaikais! Tądien
skraidė lėktuvai, jie mėtė gėles,
filmavo, o nuostabus Tautos Vienybės jausmas išliko neužmirštas iki šiolei. Baltijos kelyje mes
pasakėme Maskvai ir Pasauliui
kaip norime toliau gyventi. Tada
Sąjūdžio galvos mums tvirtino,
kad tapę laisvi, mes būsime tiltu
tarp Rytų ir Vakarų, tarpininkais
geopolitikoje, ekonomikoje, žodžiu, labai reikšmingi ir, nors
mažiukai, bet turtingi ir įtakingi.
Ar tapome? O šventasis naivu-

horoskopai
AVINAS Pirmadienį ar antradienį
gali nutikti kažkas tokio, kas pakeis
jūsų planus visai savaitei. Savaitės
viduryje gali tekti gerokai pasirūpinti
dėl būsimosios karjeros, reputacijos
ar įvaizdžio. Fizinė veikla penktadienį ar šeštadienį būtų labai naudinga.
Sekmadienį pasistenkite nieko neteisti ir nesmerkti.
JAUTIS Pasistenkite, kad bloga
nuotaika ar šiaip emocijos savaitės
pradžioje neatsilieptų darbo reikalams. Susierzinimas praeis, o klaidas
teks taisyti ilgai. Savaitės viduryje
nesiginčykite dėl akivaizdžių dalykų. Penktadienis ir šeštadienis - labai
tinkamos dienos ką nors patobulinti
namų ūkyje.
DVYNIAI Pirmosiomis savaitės

me! Na, argi reikia Varšuvai arba
Berlynui tarpininko Vilniaus,
kad susišnekėtų su Maskva? Gal
mes Tokijui ar Pekinui tokie įtakingi? Na, be mūsų ir Kijevas
nei iš vietos... Tai ėmėme ir sujudinome jį Vilniuje!
Vos tapę nepriklausomi pradėjome vilioti investuotojus
skelbdamiesi, kad esame pigi
darbo jėga. Vakarai neskubėjo.
Pirmiausia jūs, lietuviai, likviduokite savo atominę energetiką ir pirkite elektrą iš mūsų,
pareikalavo Briuselis. Tuo pačiu likviduokite savo cukraus
fabrikus ir cukrinius runkelius,
kad nebūtumėte konkurentais
vakarų „cukrininkams“. Tada
likviduojate savo jūrų žvejybos
laivyną, jūrų prekybos laivyną,
visokias ten „Baltijas“, palikdami be darbo šimtus jūreivių.
Užteks jums būti jūrine valstybe
su atomine energetika – šypsojosi Briuselis. JAV mums pasakė:
jokių gazpromų! Iš mūsų pirksite suskystintas skalūnų dujas.
Kvotos žuviai, kvotos pienui,
kvotos mėsai, kvotos… Kvotų
neskyrė tik emigracijai. Vakarams reikėjo pigios baltaodžių
darbo jėgos ten, kur vietiniai
britai, airiai, norvegai, ispanai
ar vokiečiai su prancūzais sunkiai dirbti ir bristi purvynuose
niekaip nenorėjo. Fui! Tam labai
tiko lietuviai ir kiti rytų Europos
„aborigenai“. Ne vienas tai vadina „genocidas pyragu“. Lietuvoje gaudamas „minimumą“ nei
jaunas būdamas pragyvensi, nei
pensijos sulaukęs sotus būsi. Tai
ir emigruoja! Žinau vieną trisdešimtmetį panevėžietį, kuris
Londone plaudamas automobilius per savaitę svarais sterligų
uždirba maždaug tiek, kiek aš
eurais gaunu pensijos per mėnesį. O juk mano pensija, skaitytojau, ne minimali! Ir tikrai ne 300
eurų. Todėl ne vienas pasakome
Tėvynei: eik tu velniop, žiežula
tu man - ne motina! Ir emigruojame.
Anykščių rajono savivaldybėje begyvena tik 24 173 gyventojai! Gi TSRS laikais buvo net
virš 42 000, o pačiuose Anykščiuose virš 13 000 gyventojų.
Fainai nykstam ir degraduojam,
a ne! Valio!!! Juokaujame: „Ne
veltui į Sąjūdį ėjom. Ne veltui

Baltijos kelyje stovėjom!“ Bet
negi verksi...
Gerbiu
tuos
elektroninės
„Anykštos“ komentatorius, kurie
suvokia ir supranta, kad nyksta
ir susitraukia visa Lietuva. Per
be vaikų liekančias mokyklas,
per nykstančias ligonines, per
žūstančias kultūros įstaigas, išeinančias įmones, per rajoną
paliekančius bankus, per nebesustabdomą emigraciją. Štai
Albertas Budavičius papasakojo „Anykštos“ žurnalistui, kaip
buvo pastatytas Anykščiuose Pušyno mikrorajonas. Ten žmonės
gavo butus prie sovietų! O kur
dar Ramybės mikrorajonas? O
nauja poliklinika kaip atsirado?
Naujos mokyklos? Ačiū jums už
tai, Albertai!
Ir gražiuoju, ir piktuoju kadaise aš, Anykščių rajono meras,
vietos „politikams“ ir savivaldybės tarybai dar 2000-2001 metais
sakiau, kad, jei nesudarysime
sąlygų ateiti investiciniam kapitalui ir nekursime darbo vietų,
pasmerksime rajoną žlugimui.
Manęs girdėti nenorėjo! Jau tada
turėjome uždaryti neperspektyvias mokyklas Pašiliuose, Surdegyje, Burbiškyje, kitur, nes vaikų
buvo taip mažai, kad tokiose mokyklose mokymas nebeturėdavo
nei lygio, nei perspektyvos, nei
ateities. Per visus 18 metų po
manęs vaikų skaičius tik mažėjo.
Patys matote, kas dedasi. Ne tik
ligoniai aplenkia Anykščių ligoninę ir vyksta kur geriau! Jauni
mąstantys tėvai savo vaikams
nori gero išsilavinimo ir veža į
kitų rajonų mokyklas (gimnazijas ir kitokias), nes ten geriau,
nei besiriejančioje Raguvėlės,
sunykusioje Skiemonių, ar kitose
mokyklose. Užsiraukia Debeikių,
Kurklių mokyklos. Į jų pastatus
ne iš gero įkeliamos seniūnijos.
Nebelieka Anykščių rajone kam
gimdyti vaikų! Nebelieka Anykščių rajone jaunos kvalifikuotos
darbo jėgos. Kas gi čia bestatys
kokią nors gamyklą su 1000 dirbančiųjų? Net ir su šimtu - vargu.
Kokios gi algos mokamos? Kelis
gi „mersus“ už jas nusipirksi?
Žiūriu, o gi „Anykštoje“ anonimai kolioja dėl to merą K.Tubį.
Ei, veikėjai, ar jums meras - Vaikų gamybos fabriko direktorius?
Kam jį keikiate? Kokių ten stebu-

klingų mokesčių pasigedote? Ar
meras gali jums asmeniškai pristatyti fabrikų, išvystyti gamybą
ir eksportą? Ne, įstatymai to jam
neleistų! Kas gi leis jums, rajono
durniams, išlaikyti mokyklas, jei
ten tiek mažai mokinių, jei tuščios
klasės? Lygiai taip pat kas gi jums
leis išlaikyti kokį nors ligoninės
vaikų skyrių, jei jame per mėnesį
vidutiniškai gydoma 1,5 vaiko?!
Ar suprantate bent jau dabar, po
18 metų, ką su jumis, su jūsų vaikų ir anūkų ateitimi padarė nevykę rajono politikai tada, kai dar
buvo nevėlu Anykščius tempti iš
ekonominės - finansinės duobės?
Tada iš manęs buvo šaipomasi!
Ir „Anykštoje“ taip pat. Nepamiršau! Dabar teisę šaipytis iš jų
turiu aš. Tik kad nelabai linksma
žiūrėti į nykstančią Tėvynę ir
gražų, bet pamažu per prakeiktą valdžios bukumą išmirštantį Anykščių rajoną. Rusai mus
„vymyratais“ pravardžiuoja. Jau
populiarėja naujas keiksmažodis:
„Kad tave kas taip nukurortintų,
kaip valdžia Anykščius!“ Va taip,
anot Maironio, ir išnykstam kaip
dūmas neblaškomas vėjo...
Dieve, apsaugok Lietuvą nuo
nevykusių „politikų“ ir po Briuselio padu paspaustos valdžios.
Vienintelę mums laisvę ir teisę
suteikė vakarai su visokiais ten
„mak keinais“ iš JAV kongreso:
laivę loti ant Rusijos ir jos prezidento. Ach, koks pasitikėjimas,
kokia laimė, koks džiaugsmas!
Ar šiandieną aš gailiuosi, kad
į Sąjūdį ėjau, kad Baltijos kelyje
stovėjau? Ne, nesigailiu! Atgimti,
atkurti savo valstybę yra unikali
likimo dovana! Tik aklas nepastebėtų to gero, kas per 29 metus
atsirado čia, Lietuvoje. Tikrai nenorėčiau grįžti atgal į TSRS net
ir sakydamas, kad ne viskas ten
buvo blogai, kad ten nebuvo vien
tik okupacijos kančios ir vargai.
Tačiau palyginimams ne čia vieta. Gal kitame straipsnyje susikaupsiu.
Ne tik šiandieną vos 15 žmonių
(be valdžios ir seimūnų) Anykščiuose atėjo minėti svarbių datų
dienos. Ir taip yra ne tik todėl,
kad jaunimas emigravo, kad nebeliko kam. Matau protestą! Ne
tokios Lietuvos mes laukėme.
Ne dėl tokios Tėvynės mes prieš
Sausio 13-osios tankus stovė-

dienomis jausitės saugiai ir užtikrintai. Savaitės viduryje gausite specialią
užduotį, su kuria nesunkiai susidorosite. Apskritai iki pat savaitės pabaigos jausitės laimingas žmogus.
VĖŽYS Pirmomis savaitės dienomis jūsų reputacija versle ar tarnyboje
gali kiek sušlubuoti. Atgaivą turėtumėt rasti asmeniniuose santykiuose.
Jei sugebėsite bent trumpam pamiršti
savo problemas ir atsipalaiduoti, savaitgalio viešnagė pas gimines bus
puiki.
LIŪTAS Tiesą sakant, šią savaitę vargu ar galėsite daryti bent kiek
esmingesnės įtakos tam, kas vyksta
aplink jus. Nesiremkite tik savo paties nuojauta. Protingiausia būtų šiuo
metu gerai išsiaiškinti padėtį ir klausyti protingų patarimų.
MERGELĖ Sutriksite suvokęs,
kad visi bando išsisukti ir nevykdyti

ankstesnio susitarimo. Jūsų šeimynykščiai tiesiog dar nesuvokia jūsų
siekių svarbos ir būtinumo. Apskritai
savaitė pilna stresų ir konfliktų. Savaitgalį geriausiai pailsėtumėte vienas ar bent jau kuo mažesnėje kompanijoje.
SVARSTYKLĖS Buvote įtikinėjamas, kad viskas gerai, todėl tokia
opozicija jūsų siekiams savaitės viduryje jums yra netikėta. Dėl to patirtas
stresas netgi gali turėti įtakos jūsų
sveikatos būklei. Gal jus paguostų
žinia, kad galų gale viskas baigsis
gerai? Bet kuriuo atveju, neskubėkite
vardan šventos ramybės aukoti savo
interesų.
SKORPIONAS Šią savaitę gali
tekti priimti tokių sprendimų, kokių
jums visai nesinorėtų. Jums atrodys,
kad tik jūs vienas žinote, kaip protingiausia būtų pasielgti. Bet kokį patari-

mą priimsite kaip asmeninį įžeidimą.
Tai tikrai nėra protinga. Kartais visai
nelauktai galima išgirsti visiškai naują ir vertingą požiūrį.
ŠAULYS Laukia emocinga savaitė, pilna įdomios veiklos ir jaudinančių pasikeitimų. Ne visi jie galų gale
bus teigiami, ypač savaitės viduryje.
Galimas kilimas karjeros laiptais. Asmeniniame gyvenime tikriausiai niekas nesikeis, bet tai juk nėra blogai?
OŽIARAGIS Visi malonūs dalykai kažkuomet baigiasi. Šią savaitę
jums tai teks pajusti savo kailiu. Protingiausia šiuo metu būtų nuolankiai
pasiduoti likimui, nes jokia kova nepakeis situacijos. Jei bus labai sunku,
tiesiog pastaukite vilku, gal palengvės.
VANDENIS Jei pirmoje savaitės
pusėje sugebėsite pareigą suderinti su
malonumu, nušausite du zuikius vie-

jome! Ne todėl įsivedėme eurą,
kad kainos išaugtų 3,452 karto.
Lyg kas mūsų turėtas ir taip nedideles algas bei pensijas litais
būtų lygiai tiek – 3,452 – karto
sumažinęs! Mums melavo, kad
niekas nebrangs Grybauskaitė,
melavo mums ir Kubilius su Butkevičiumi! Taip kalba žmonės
ir jokia skarele tu jiems gerklių
nebeužkiši. Tik pabandyki išvadinti „vatnikais”, „putleriniais”,
„kremliniais” – taip atgal gausi,
kad ir be implantų gali likti. „Nebijokite!“- sakė mums kadaise
popiežius Jonas Paulius II. Tai
mes ir nebebijome.
Taip, išgražėjo Vilnius, kiti
miestai. Ir medinių takų, ir apžvalgos bokštų pristatyta, ir Lajų
takas stovi, ir kaimo turizmo sodybų perteklius jau jaučiasi. Tik
kas man, pensininkui, su vargana prieš tokias kainas pensija tie
Vilniaus dangoraižiai, tie turtuolių ,,rolsroisai“ ir rūmai, jei
prie jų tvoros aš jaučiuosi kaip
tas vaikiukas iš Prano Vaičaičio
eilėraščio: „Per tvorą į sodą mūs
pono žiūrėjo, Vaikiukas išblyškęs, apdriskęs visai... Ir matė,
kaip ponvaikiai puikūs žėrėjo, Kaip žaidė, kaip juokės visi
jie linksmai. Kaip jie laimingi
po sodą bėgioja, Kiek turi žaidimų gražių, navatnių: Viens
kriauše, kits arklį su savim nešiojas, Ten krūvos vežimų, lipytų
žmonių, Ten guli birbynės ir underės pintos. Ir gardūs įdėti į jas
obuoliai. Ir mislija vaikas, vargų
surakintas: „O Dieve! nors sykį
kad šitaip smagiai, Galėčiau po
sodą bėgioti, vartytis, Ir skindamas vaisių ragauti skaniai.” Tik
ne į tautinių ponų sodą tau, eilini Lietuvos vaikeli, atsivers šie
vartai. Tau vartai į emigraciją
atverti!
Šiandienos statistika negailestinga: mes viena iš skurdžiausių
ES valstybių! Ne ekonomikos
tigrė, ne verslo galiūnė, ne krizių nugalėtoja. Greičiau jau susireikšminusi ubagė Briuselio
šventoriuje. Skauda širdį taip rašyti apie Tėvynę. Dar skaudžiau
matyti Anykščių rajono perspektyvų nykimą. Žmonės juk
ne akli. Propaganda ne visiems
praplovė smegenis „vakarietiškų vertybių” muilu. Gal todėl ne
vienas kai kas nekėlė vėliavos
prie savo namų ir nėjo į kasmet
blunkančius Juodojo kaspino bei
Baltijos kelio paminėjimo renginius, šitaip demonstruodamas
savo protestą prieš Valstybės ir
Anykščių krašto žlugdymą. Nes
tai ir yra jų tylusis protestas, o
teisės taip išreikšti savo poziciją
iš žmonių dar niekas neatėmė.
nu šūviu. Trečiadienį ir ketvirtadienį
pasistenkite nepulti į depresiją vien
dėl to, kad kai kurie žmonės nesilaiko savo pažadų. Labiau pasikliaukite
savo jėgomis. Sekmadienį pasirūpinkite savo išvaizda.
ŽUVYS Savaitė nebus palanki
protiniam darbui. Ko besiimsite, viskas eisis vangiai, vėluosite darbus
atiduoti arba privelsite juose klaidų.
Geriausia šiuo metu jums būtų išvykti į komandiruotę arba atsipalaiduoti
sportuojant ar užsiimant kokia kitokia
fizine veikla.

gimė
Ajus TAMOŠAUSKAS,
gimęs 08 17
Augustė ŠIMĖNAITĖ,
gimusi 08 19

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamas turtas
Brangiai įvairų mišką su žeme
arba biržes išsikirsti. Apmoka
pirkimo išlaidas.
Tel.( 8-687) 23618.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Brangiai miškus Lietuvoje: brandžius, jaunuolynus. Žemę, apaugusią krūmais.
Tel.(8-625) 44123.
Medžiais ir krūmais apžėlusias
žemes.
Tel. (8-673) 19696.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.

įvairūs

Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, 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.

dovanoja

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Garažą.
Tel. (8-610) 67097.

Miškus visoje Lietuvoje aukštomis kainomis, atsikaito iš karto,
apmoka notaro išlaidas, įvertina
miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius
veršelius. 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.

Kita
D. Lingienės ūkyje Anykščių r. įvairių veislių braškių ir žemuogių
daigus.
Tel. (8-687) 45219.

Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel. (8-609) 31414,
(8-663) 58871.
Brangiai - įvairius automobilius,
gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.
Kita
Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.
Brangiai - grybus. Geriausios
kainos garantija (rasit brangiau,
sumokėsiu daugiau)
facebook.com/pjaukgryba/
Tel. (8-662) 01331.
Pjauk grybą - gauk eurų!

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

PERKAME

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

ŠIAUDUS

Galime pirkti iš pradalgių ar
presuotus. Galimi įvairūs mainų variantai. Sudarome išankstines pirkimo sutartis.
Tel. 8 6 8 7 7 6 1 9 1
J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Mokame 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.

Nuolat brangiai - karves, bulius, telyčias. Veršelius auginti
iki 2 mėn. Moka priedus, PVM.
Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.
Automobiliai
Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.

Paslaugos
Kaminų įdėklai, pristatomi kaminai. Skarda 0,6-0,8 mm storio.
Kaminų remontas, skardinimas.
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Brangiai superkame

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2018 m. rugpjūčio 30 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems
KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB
„Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156, (8-698)
70127.

SPAUDŽIA SULTIS

Geriausia kaina rajone. Siūlo
plačiausią pakuočių ir sulčių
pasirinkimą. Spaudykla yra
Anykščių r., Ažuožerių km.,
sename vaismedžių sandėlyje.
Kviečia visus nuo 8 iki 20 val.
Tel. 867617378 arba
867586867.

VYTAUTO PAMINKLAI

Turiu vertingų knygų
(politika, rusų klasika).
Dovanoju.
Tel. 8 62072378.
Lėkštinius skutikus, bulvių kasamas, plūgus, rotacines šienapjoves, frezus, šnekus, grūdų valomąsias, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Kuras
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
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Sodo traktorių ir
vėjapjovių
IŠPARDAVIMAS
PARDUOTUVĖJE “STIHL”.

siūlo darbą
Ieškote patikimo darbo užsienyje? 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
Autovežių vairuotojams
Europoje. Be patirties apmoko. Reikalavimai: CE kat.,
95 kodas.
Tel. (8-698) 46810.

Vilniaus g. 14, tel. 5-44-78.

Tele loto Žaidimas nr. 1168 Žaidimo data: 2018-08-26
Skaičiai: 05 09 45 46 35 51 73 38 01 50 32 31 48 49 15 28 03 23 41 40 75 52 54 34 27 30 68 60 14 43 16 67
69 65 17 29 24 63 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 08 20 72 19 11 44 66 12 36 42 04 37 55 (visa lentelė)
Užbraukus visą lentelę 10262.00€ 2 Užbraukus įstrižaines 26.00€ 465 Užbraukus eilutę 1.50€ 13089
Užbraukus keturis kampus 2.00€ 11711 Papildomi prizaiBilietas Prizas 0428151 Automobilinis šaldytuvas
MOBICOOL 0126335 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 044*871 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL
0361823 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0351237 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0238404
Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0387436 Automobilis “PEUGEOT 5008” 0118936 Automobilis
“PEUGEOT 5008” 031*477 Dviratis AZIMUT 03**700 Išmanioji apyrankė BLAUPUNKT 029*428 Kabantis
krėslas - KAMUOLYS 007*034 Kavos aparatas DELONGHI 043*649 Kepsninė MUSTANG 018*391
Kepsninė MUSTANG 008*653 Kuponas degalams (30 Eur) 020*680 Kuponas degalams (30 Eur) 018*967
Kuponas kelionei (300 Eur) 032*781 Pakvietimas į TV studiją 013*450 Pakvietimas į TV studiją 043*666
Pakvietimas į TV studiją 026*677 Pakvietimas į TV studiją 039*615 Paspirtukas KETTLER 0222961 Porinis
kelialapis į Palangą savaitei 0070420 Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0139533 Porinis kelialapis į
Palangą savaitei 0328931 Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0288396 Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0203649 Pretendentas į 120 000 Eur 021*711 Siurblys - robotas POLARIS 026*277 Sodininko rinkinys
FISKARS 029*512 Sodininko rinkinys FISKARS 043*805 Telefonas SAMSUNG GALAXY J3

Gaminame paminklus,
antkapius, tvoreles,
kalame raides,
tvarkome kapavietes.
Atliekame individualius
užsakymus.
Tel. (8-627) 01727

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

vardadieniai
šiandien

Augustina, Tarvilas, Steigvilė.
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MOZAIKA

rugpjūčio 29 d.
Adolfas, Sabina, Barvydas,
Gaudvydė, Beatričė.
rugpjūčio 30 d.
Feliksas, Kintenis Augūna,
Adauktas, Gaudencija,
Laimis, Joris, Vesta.
rugpjūčio 31 d.
Izabelė, Raimundas, Raimunda,
Vilmantas, Vilmantė, Raimondas.

mėnulis

rugpjūčio 28 - 31 d. pilnatis.

anekdotas
Sėdi dvi beždžionės palmėje.
Apačioje sėdinti beždžionė sako:
- O, koks šiltas lietutis!
Antra sėdinti viršuje atšauna:
- Kokį noriu tokį ir darau.
***
Važiuoja 3 draugeliai motociklu.
Vidurinis labai mikčioja, o ypač kai
susijaudina. Jie važiuoja autostrada
ir vidurinis sako vairuotojui:
- G.. g.. g.. g...
Vairuotojas sako:
- Ką? Greičiau? Gerai!
Jau lekia visom mašinom pro
šoną.
Vėl tas mikčius: - G..g..g..
Vairuotojas sako:
- Dar greičiau? Jokiu problemų!
Na jau mauna, kad net spalvos
liejasi! O tas mikčius vėl:
- G.. Gr.. Gražvydas nu.. nu..nukrito..
***
Matematikos mokytojas, pažvelgęs į mokinio sąsiuvinį, buvo stačiai priblokštas, regėdamas painius
skaičiavimus.
- Petriuk, vienas iš mūsų išsikraustė iš proto!
Kitą dieną Petriukas padeda ant
mokytojo stalo voką.
- Kas jame? - klausia mokytojas.
- Pažyma, kad aš ne beprotis.

Šimtai savanorių iš 18 šalių susirinko Šiaurės Rytų Prancūzijos
Verdeno mieste, kad prisimintų tuos, kurie siaubingomis sąlygomis kovojo Pirmajame pasauliniame kare.
Savanoriai Prancūzijoje atkūrė Pirmojo pasaulinio karo
stovyklą
Uniformuoti savanoriai atkūrė didelę karo laikų stovyklą ir šeštadienį surengė karinį paradą. Tai buvo dalis renginių, skirtų paminėti karo pabaigos šimtmetį. Lankytojai galėjo įsivaizduoti kasdienį
karių gyvenimą karo metu, nes buvo atkurtos karo lauko virtuvės,
pirmosios pagalbos postai ir vadavietės. Kariai buvo apsirengę chaki, pilkos ar mėlynos spalvos uniformomis, priklausomai nuo šalies,
kuriai atstovavo, o moterys vilkėjo Raudonojo Kryžiaus medicinos
seselių uniformas. Taip pat buvo galima pamatyti autentiškų objektų
iš 1914–1918 metų karo laikų. Dalis savanorių buvo „dislokuoti“
aplink Verdeną, kur vyko mūšiai. Tačiau iš pagarbos šioms vietoms
aktyvūs kovos veiksmai nebuvo atkuriami, nes šios vietos jau seniai
tapo taikos simboliu.
Vietoj aktyvios kovos vokiečių ir lenkų savanoriai dalijosi patarimais dėl karinės aprangos ir pasakojo istorinius faktus savo kolegoms iš Prancūzijos, Australijos ar Anglijos. Per dešimt mėnesių
trukusį Verdeno mūšį, kuris buvo ilgiausias mūšis Pirmojo pasaulio
karo istorijoje, žuvo 163 tūkst. prancūzų ir 143 tūkst. vokiečių karių,
o šimtai tūkstančių karių buvo sužeisti.
Serbijoje – Viduramžių kovų
festivalis
Nuo galvos iki kojų apsišarvavę riteriai kovėsi tarpusavyje
plieno kardais. Tokį vaizdą šeštadienį buvo galima pamatyti
Serbijos Despotovaco mieste. Ir
tai nebuvo koks teatralinis pasirodymas. Tai buvo tikri mūšiai.

Turnyre, surengtame 15-ojo
amžiaus laikus menančios pilies rytinėje Serbijos dalyje pašonėje, dalyvavo maždaug 60
kovotojų iš Europos šalių – nuo
Prancūzijos iki Rumunijos. Šias
intensyvias ir daug fizinių jėgų
reikalaujančias kovas galima
palyginti su mišriaisiais kovos

***
- Žinote naujieną? Petras ligoninėje.
- Bet vakar aš mačiau jį šokantį
su blondine.
- Tas ir yra... jo žmona irgi
matė...

oras
+21

Nuo

rugpjūčio 18-osios iki rugsėjo
18-osios ,,Anykštą” 2019-iesiems metams
galite užsisakyti senomis kainomis.
Vėliau prenumerata - brangs.

sprintas
Futbolas. Praėjusį penktadienį
buvo sužaistos paskutinės Anykščių rajono futbolo pirmenybių
rungtynės bei apdovanoti geriausi
čempionato žaidėjai ir komandos.
Pirmasis suplanuotas turo mačas
neįvyko dėl „Maskatuoklių“ ekipos sprendimo išvykti į turnyrą kitame mieste, todėl „Ramybės-strėlės“ pasiekė techninę pergalę 10:0
ir iš anksto užsitikrino čempionų
vardus.
Kitame itin rezultatyviame susitikime „Be šansų“ 10:8 nugalėjo „Penkiasdešimt“. Fantastiškas
rungtynes sužaidė nugalėtojų komandos puolėjas Donatas Paurys,
pelnęs net 7 įvarčius. Įdomus faktas: Anykščių rajono pirmenybėse
buvo sužaista 20 rungtynių ir nė
karto neužfiksuotos lygiosios. Po
paskutinio susitikimo įvyko šventinė ceremonija – prizininkams buvo
įteiktos taurės ir medaliai, o rezultatyviausiems kiekvienos ekipos
futbolininkams – statulėlės. Galutinė čempionato rikiuotė: „Ramybė-strėlės“ – 18 tšk. 2. „Veteranai“
– 15 tšk. 3. „Penkiasdešimt“ – 12
tšk. 4. „Maskatuokliai“ – 9 tšk. 5.
„Be šansų“ – 6 tšk. Rezultatyviausi
žaidėjai: D.Paurys („Be šansų“, 13
įvarčių) D.Bugailiškis („Veteranai“, 8 įvarčiai), R.Savickas („Veteranai“, 7).

Tenisas. Pasibaigė beveik visą
rugpjūčio mėnesį vykęs tarpmiestinis „Anykščiai Open“ teniso
turnyras. Pirmoji vieta atiteko
Rokiškio sportininkams Rolandui
Mėlyniui, Vladui Mateliui ir Mantui Palinovui. Ant antrojo pakilos
laiptelio lipo Utenos tenisininkai
Vilius Šveckus, Ovidijus Grigas ir
Aivaras Malašinskas. Anykščių atstovams Justui Guobužui, Raimundui Guobužui ir Edvinui Žvirbliui
atiteko trečioji vieta. Nugalėtojai
ir prizininkai buvo apdovanoti
Anykščių kūno kultūros ir sporto
centro medaliais bei taurėmis
Stovykla. Anykščių KKSC krepšininkės draugiškomis tarpusavio
rungtynėmis baigė trijų dienų pasiruošimo sezonui stovyklą. Dvi
dienas Rūtos Meliūnienės auklėtinės treniravosi kaimo sodybos
aikštelėje bei atliko greičio, šuolio,
jėgos ir vikrumo pratimus. Mergaitės klausė ne tik trenerės mokymų apie krepšinio taktiką, bet ir
Anykščių savivaldybės sveikatos
biuro atstovės Editos Jurčiukonienės paskaitos apie sveikatą ir mitybą. Specialistė taip pat nustatė
kiekvienos sportininkės kūno masės indeksą.
Vakancija. Anykščių kūno kultūros ir sporto centras skelbia, kad
įdarbintų teniso trenerį.

menais, tik panaudojant ginklus.
Kovas stebi ir vertina teisėjai.
„Esu boksavęsis ir man labai
patinka istorija, tad šis sportas
yra puikus mišinys“, – sakė 28
metų prancūzas Victoras Rousseau (Viktoras Ruso).
Nors tokios kovos turi ilgas
tradicijas, šiuolaikinė jų forma
oficialia sporto šaka buvo pripažinta tik praėjusiame dešimtmetyje, kai buvo surengtos pasaulinės žaidynės „Tautų mūšis“.
Turnyras Serbijoje yra dalis tris
dienas trunkančio Viduramžių
festivalio, kuris rengiamas upės
tarpeklyje netoli 600 metų se-

numo Manasijos vienuolyno.
Festivalio dalyviai su visa savo
Viduramžių ekipuote ir ginklais,
lankais ir strėlėmis tris dienas
gyvena palapinėse, kovoja ir net
maitinasi, kaip senovės riteriai.
„Šios kovos ir ši kultūra yra
tiesiog nuostabi, – sakė „civilis“
žiūrovas, serbas Velimiras Birmanačas, kaip pridera, apsirėdęs to meto drabužiais. – Tai yra
nuostabi patirtis.“ Šio festivalio
tikslas yra skatinti „gerbti moralines vertybes“ ir padėti „bekompromisėje kovoje su smurtu
prieš moteris, vaikus ir silpnuosius“.

Gerų
kainų
mėnesis!

„Anykšta“ paštų skyriuose:

„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

12 mėn.
EUR
66 (84)
60

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

45

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse
ir „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
50
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
45
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
40
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę
visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“
„Aukštaitiškas formatas“

+12

4 num.
EUR
8

Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29). Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.
www.anyksta.lt Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel.
(8-700) 55400 Platintojas Raimondas Savickas (8-682) 39810.

