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„Anykštą“ 
galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, 
tačiau patogiausia - prenumeruoti!

Apie laiškanešystę ir Narunčio pakrančių 
zuikius Raimondas GUOBIS

Vytautas Kazlauskas, kilęs iš Butėnų kaimo, didžiąją savo aštuonių dešimčių  gyvenimo dalį nugy-
veno Anykščiuose. Dabar liūdnokai padūsauja, atsiminęs gausią giminę, patyli - mažai jau iš didžiu-
lio pulko pusbrolių, pusseserių pasilikę, tačiau veikiai pralinksmėja - prisiminti vaikystės nuotykius 
taip miela.

Vytautas Kazlauskas žvelgia į senas nuotraukas ir prisimena, prisimena...

Apie gausią giminę

Kazlauskų Butėnuose buvę labai 
daug, kelios net tarp savęs nebesi-
giminiavusios šeimos. Žinom, visų 
jų pavardė iš Ožių bei Ažių len-
kmečiu nutautėjusių kunigų taip 
pat buvo suslavinta ir išvirto į Kaz-
lauskus, nors dar XIX amžiaus pra-
džios bažnytiniuose dokumentuose 
galima surasti ir minimų Ožių. Ir 
vadino juos dėl aiškumo įvairiai - 
vienus Ožiais, kitus Ožiokais, tre-
čius tiesiog Kazlauskais, o mano 
aprašomuosius – Juzeliokais. Buvę 
jų šeimoje daugiau negu dešimt. 
Vyriausioji Rozalija Budreikienė 
už savo jauniausiąją seserį Liudvi-
ką buvo vyresnė vos ne dvidešimt 
metų. Gražuolės, sumanios, darbš-
tuolės seserys ir smagūs broliai. At-
sidaliję tėvų paliktą gėrį bei žemę, 
visi pradėjo gyventi savarankiškai. 

5 psl.

Remonto nesulaukiančias sienas
uždengia rankdarbiais Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

„Anykšta“ apsilankė Anykščių vaikų lopšelyje –darželyje „Eglutė“. Nuo 1976-ųjų  Ramybės mikrorajone veikiančiai ugdymo įstai-
gai šiemet buvo sužibusi viltis atnaujinti dalį patalpų,tačiau paskutinę minutę Anykščių rajono taryba priėmė sprendimą atsisakyti  
174 149 Eur Europos Sąjungos ir 15 366 Eur valstybės biudžeto paramos. Ketverius metus laukęs modernizacijos, Anykščių vaikų – 
lopšelis darželis „Eglutė“ ir toliau gyvens maitinamas politikų pažadų apie modenizaciją: ypatingą dėmesį skiriančiai medinės pilies 
statyboms ant Šeimyniškėlių piliakalnio, ,,Eglutei“ Anykščių rajono valdžia pinigų gali ir pritrūkti.

Anykščių vaikų lopšelis – darželis „Eglutė“  remonto darbų prašosi tiek viduje, tiek  savo išorėje.

Apžiūrėti vaikų lopšelio – 
darželio atėjo 8 Tarybos nariai

Pro Ramybės mikrorajone vei-
kiantį Anykščių vaikų lopšelį – 
darželį „Eglutė“ anksčiau yra tekę 
praeiti ne vieną kartą, tačiau po to, 
kai jo vardas linsniuotas Anykščių 
rajono Tarybos posėdyje, nuspren-
džiu žvilgtelėti į jį iš arčiau. Anykš-
čiams, ko gero, pasisekė, kad vai-
kų lopšelis – darželis „Eglutė“ yra 
įsikūręs kiek atokiau nuo miesto 
centro, nes jo išorė miesto veido 
tikrai nepuošia.

4 psl.

Juozui Tumui 
-Vaižgantui 
paminėti – 
Vyriausybės
patvirtintas 
planas

2 psl.

Valdžios įtaka pritraukiant 
investicijas - esminė

Lukas PAKELTIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, versli-
ninkas: „Būkime mes tuo tu-
ristiniu perlu, aš nieko prieš, bet 
žmonėms reikia darbo!“

3 psl.

Rudens 
nuauksintas 
,,Plieno
džiaugsmas“

Paramą būstui 
gavo dvi jaunos 
šeimos

2 psl. 5 psl.

Klaida. Šeštadienio ,,Anykštos“ 
publikacijos ,,Atsisakė 2 milijonų 
paramos vaikų lopšeliui - darželiui 
sutvarkyti” pavadinime  įrašytas 
netikslus skaičius. Turėjo būti: ,,At-
sisakė 0,2 milijonų paramos vaikų 
lopšeliui - darželiui sutvarkyti”. 

Nuoširdžiai atsiprašome skaityto-
jų ir rajono vadovų dėl šios korektū-
ros klaidos.

Seniūnas. Anykščių seniūnijos 
seniūnas Eugenijus Pajarskas vis 
dar negįžta į darbą, nes yra nedar-
bingas. Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas 
informavo, kad E.Pajarskas prasitę-
sė nedarbingumo lapelį iki spalio 4 
dienos.

Priminsime, kad Anykščių se-
niūnijos seniūnas E.Pajarskas ne-
blaivus prie automobilio vairo 
policijai įkliuvo liepos 28 dieną, 
važiuodamas iš savo sodybos šalia 
Rubikių ežero. Beveik vidurdienį 
E.Pajarskas į alkotesterį pripūtė 0,7 
prom.. Po šio įvykio E.Pajarskas iš-
ėjo atostogų ir į darbą turėjo sugrįžti 
rugsėjo pradžioje.

Pareigos. Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojas Ramūnas 
Blazarėnas išrinktas UAB „Utenos 
regiono atliekų tvarkymo centras“ 
valdybos pirmininku.

Gaisras. Rugsėjo 30 dieną 
Anykščiuose, A.Vienuolio gatvėje, 
atvira liepsna užsidegė automobilio 
,,Ford Transit“ variklio skyrius. Per 
gaisrą  išdegė visos degios variklio 
skyriaus detalės.

Šventė. Šiandien Anykščių rajo-
no meras Kęstutis Tubis pasveikins 
Anykščių policijos darbuotojus An-
gelų sargų dienos proga, o vakare 
dalyvaus Lietuvos policijos 100-me-
čio šventiniame renginyje Kaune. 

Infrastruktūra. Anykščiuose, 
šalia A. Vienuolio progimnazijos, 
aikštyne įrengiama bendruomeninė 
aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra: 
universali daugiafunkcinė aikštelė 
(krepšinio, mažojo futbolo, teniso, 
tinklinio), gimnastikos kompleksas 
bei šuoliaduobė. 
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spektras

Temidės svarstyklės

Smurtas. Rugsėjo 29 dieną  apie 
19.20 val. gautas moters (g. 1989 
m.) pareiškimas, kad rugsėjo 24 ar 
25 dieną, namuose Anykščiuose, 
Šaltupio g., blaivus sutuoktinis (g. 
1981 m.) smurtavo prieš ją, sukė-
lė fizinį skausmą. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į reštinę.

Smurtas II. Rugsėjo 29 dieną  
apie 23.50 namuose Anykščiuo-
se, Žiburio g., tarp sutuoktinių, 
moters (nustatytas 1,37 prom. 

girtumas) (g. 1992 m.) ir vyro 
(nustatytas 1,22 prom. girtumas) 
(g. 1986 m.) kilo konfliktas, kurio 
metu moteris smurtavo sutuokti-
nio atžvilgiu. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. Moteris sulaikyta ir 
uždaryta į areštinę. 

Vagystė. Gautas moters (g. 
1991 m.),  gyvenančios  Vilniuje, 
Smėlio g., pareiškimas, kad rug-
sėjo 30 dieną  apie 0.05 val., atva-
žiavusi į jai priklausančią sodybą 
Andrioniškio seniūnijos  Magylų 
kaime, rado apvogtą negyvenamą 
sodybą. Viduje pasigedo buitinių 
bei namų apyvokos daiktų. Pada-

ryta žala 800 Eur. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Melagė. Rugsėjo 28 dieną  pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas, kadangi 
moteris (g. 1958 m.),  gyvenanti  
Troškūnuose, Dariaus ir Girėno 
g., melagingai pranešė apie nebūtą 
nusikaltimą bei, apklausiama kaip 
liudytoja, davė melagingus paro-
dymus.

Dviračiai. Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisaria-
to Anykščių rajono policijos ko-
misariate, esančiame Troškūnų 
g. 3, Anykščiai, yra saugomi 3 

rasti dviračiai. Geltonos spalvos 
dviratis rastas šalia minėto poli-
cijos komisariato, mėlynas dvi-
ratis (be sėdynės) rastas Anykš-
čių mieste, dviratis ,,GOOD 
BIKE“(dviračio spalvos-mėly-
na, raudona, balta) rastas netoli 
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos esančiame miškely-
je. Minėtų dviračių savininkus 
prašome atvykti į Anykščių ra-
jono policijos komisariatą pir-
madieniais - ketvirtadieniais nuo 
8.00 val. iki 17.00 val., penkta-
dieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 
val. Kitu laiku kreipkitės mob. 
tel. +370 693 98420.

Negydomos kataraktos pasekmė – prarastas regėjimas
Dažno iš mūsų šeimoje, giminėje ar draugų rate yra asmenenų sergančių kata-

rakta. Susidūrus su šia liga iškyla nemažai klausimų: kas tai per liga, kokios su-
sirgimo priežastys, kaip gydytis, kokios bus pasekmės jeigu ligos negydysime.

Katarakta – akies lęšiuko drumstė-
jimas. Tai viena didžiausių regėjimo ne-
tekimo priežasčių, kuri dažniausiai pa-
sireiškia vyresnio amžiaus žmonėms, 
tačiau ši liga gali išsivystyti ir jauniems 
žmonėms dėl kitų akių ligų, traumų ar 
kenksmingo aplinkos poveikio.

Pagrindiniai simptomai
Pirmasis ligos požymis – silpstan-

tis regėjimas. Sergantys katarakta 
skundžiasi, kad atsirado jautrumas 
šviesai, vaizdas tampa neryškus, tarsi 
žiūrint pro rūką ar nešvarius akinius. 
Katarakta trukdo užsiimti kasdienine 
veikla, tampa sunku vairuoti automo-
bilį, įžiūrėti artimųjų veido bruožus ar 
daiktų kontūrus. Ligos pradinėse sta-
dijose katarakta gali ir nesukelti rimtų 
regėjimo problemų, tačiau ligai pro-
gresuojant gali baigtis aklumu. Todėl 
pajutus pirmuosius ligos simptomus 
rekomenduojama pasikonsultuoti su 
gydytoju.

Šiuolaikiškas kataraktos gydymas
Kataraktos gydymui vaistų nėra, vie-

nintelis efektyvus gydymas – operacija. 
Operacijos metu naujausios kartos fako-
emulsifikatoriaus pagalba lęšiukas akies 
viduje yra susmulkinamas ultragarsu ir 
išsiurbiamas pro mažą pjūvį, į jo vietą įde-
damas naujas dirbtinis lęšiukas. Operacija 
visiškai neskausminga, dažniausiai atlie-
kama naudojant vietinę nejautrą, užtrun-
ka apie 30 min., regėjimas pagerėja jau 
pirmosiomis dienomis po operacijos, ta-
čiau galutiniam regėjimo atsistatymui gali 
prireikti ir keleto savaičių.

Svarbu nedelsti
Pastebėjus pirmuosius ligos požymius 

reikėtų ilgai nedelsti ir pasikonsultuoti 
su gydytoju. Dažnai žmonės, sužinoję 
apie ligą, mano, kad operaciją galima 
atidėti vėliasniam laikui, tačiau tai yra 
klaidingas mąstymas. Kataraktos ope-
racija ir gydymas yra daug sėkminges-
nis ligos pradinėje stadijoje, kol nėra 
labai ryškių pakitimų. Per ilgai laukiant 

liga progresuoja ir išsivysto vadinamoji 
perbrendusi katarakta, kuri gali nulemti 
antrinės glaukomos ar akies skausmų 
pasireiškimą. Tokiais atvejais katarak-
tos operacija būna techniškai sudėtin-
ga, padidėja pooperacinių komplikacijų 
rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį 
laikotarpį. Jeigu dėl antrinės glaukomos 
žūsta nervas – regėjimo susigrąžinti ne-
beįmanoma.

Operuoja gydytojai profesionalai.
„Akių chirurgijos centre“ operacijas atlieka savo srities profesionalai – gy-

dytojai Saulius Ačas, Algirdas Šidlauskas ir Vytautas Jašinskas. Tai aukš-
čiausios kvalifikacijos specialistai, kurie nuolat gilina savo žinias, stažuojasi 
užsienyje. Šie gydytojai atliko ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas 
leido įgyti neįkainojamos patirties. Gydytojai pelnė pacientų pasitikėjimą – 
jų ypatingas dėmesys kiekvienam žmogui, noras kuo greičiau ir efektyviau 
padėti sergančiajam, neliko nepastebėtas. Jei katarakta,  vargina jus ar jūsų 
artimuosius, nedelskite – patikėkite savo regos problemas šios srities pro-
fesionalams. 

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, 
kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. 

Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, koky-
biškos priemonės, profesionali patyrusių 
specialistų komanda padės pasiekti puikių 
rezultatų.

Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. 
www.akiuchirurgija.lt 

Užsak.nr. 985

Pagal minėjimo planą rašytojo 
gimtinėje Svėdasuose, Anykščių 
rajone, bus rekonstruotas 
Vaižganto paminklas ir jo teritorija 
– Nepriklausomybės sodelis. 
Anykščių krašto ir kituose šalies 
muziejuose bei bibliotekose bus 
rengiamos teminės ekspozicijos, 
susijusios su J. Tumo-Vaižganto 
asmenybe, veikla ir kūryba. Taip 

Juozui Tumui -Vaižgantui paminėti – Vyriausybės
patvirtintas planas
Vyriausybė Kultūros ministerijos siūlymu patvirtino Juozo 

Tumo - Vaižganto 150-ųjų gimimo metinių minėjimo 2019 me-
tais planą. 2019-ieji Seimo nutarimu yra paskelbti Juozo Tumo - 
Vaižganto metais. J. Tumas - Vaižgantas yra viena ryškiausių XX 
a. pirmosios pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios 
kultūros reiškėjas, lietuvių prozos klasikas, kritikas ir literatūros 
istorikas, kurio kūrybinis palikimas yra gausiausias tarp to meto 
rašytojų.

pat bus surengta paroda su eduka-
cine programa „Ieškojau laimės 
kitiems...“, organizuojamas tarp-
tautinis mėgėjų teatrų festiva-
lis „ARTimi“, rašytojo kūrybos 
skaitymai. Numatoma išleisti ir 
rašytojo jubiliejinėms gimimo 
metinėms skirtą pašto ženklą.

Šiai progai paminėti Naciona-
linis Kauno dramos teatras kartu 

su Maironio literatūros muzie-
jumi bei Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutu Kaune or-
ganizuos mokslinę konferenciją ir 
literatūros vakarą. Konferencijos 
ir minėjimai vyks ir kitose Li-
etuvos vietose, taip pat ir Latvi-
joje, Daugpilyje, kur Vaižgantas 
mokėsi.

2019-aisiais  – J.Tumui-Vaižgantui 
skirtais metais – numatoma 
įgyvendinti nemaža leidybinių 
projektų. Planuojama parengti ir 
išleisti rašytojo ,,Raštų” laiškų 
tomą, publicistikos rinkinį, teminių 
citatų rinkinį „Vaižgantas apie..“, 
Aistės Kučinskienės monografiją 
apie rašytojo epistolinį paveldą, 
Gyčio Vaškelio apybraižą apie 
Vaižgantą ir jo kūrybą, Gitanos 
Vanagaitės knygą „Vaižgantas: 
Aš visomis pajėgomis protestuoju 

prieš nebūtį“, išleisti kitas knyg-
as. Taip pat numatyta parengti 
rašytojo apsakymų ir laiškų gars-
ines knygas bei paskelbti jas Li-
etuvos kultūros paveldo interneto 
svetainėje www.epaveldas.lt.

Juozo Tumo-Vaižganto 150 
-ųjų gimimo metinių minėjimo 
2019 metais planą įgyvendins 
Švietimo ir mokslo, Užsienio 
reikalų ministerijos, Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas, 
Nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka, kitos kultūros įstaigos, 
šalies savivaldybės. Planas bus 
įgyvendinamas iš Lietuvos Re-
spublikos valstybės biudžete 
atitinkamoms ministerijoms, in-
stitucijoms, įstaigoms patvirtintų 
bendrųjų asignavimų, kitų lėšų.

-AnYkŠTA

Paramą būstui gavo dvi jaunos šeimos
Nuo rugsėjo 1 dienos įsigaliojusia valstybės parama jaunoms 

šeimoms įsigyjant būstą regionuose Anykščių rajone panoro pa-
sinaudoti 13 šeimų.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorius Au-
dronius Gališanka informavo, kad 
iš 13 šeimų dvi gavo patvirtinimą 
dėl paramos būstui įsigyti. 8 šei-
mos įrašytos į bendrą eilę paramai 
gauti.

Penki jaunų šeimų prašymai dėl 
valstybės paramos būstui įsigyti 
buvo atmesti, kadangi jos nebuvo 
Valstybinei mokesčių inspekcijai 
deklaravusios pajamų bei turimo 
turto. 

Šioms šeimoms, anot 
A.Gališankos, išsiųsti pranešimai 
patikslinti informaciją  bei iš naujo  

pateikti paraiškas.
Norėdama gauti subsidiją, jauna 

šeima turi susirasti būstą ar sklypą, 
deklaruoti, kad nekilnojamojo tur-
to iki šiol neturi, pateikti prašymą 
dėl subsidijos savivaldybėje arba 
elektroniniu būdu SPIS sistemo-
je. Per 10 darbo dienų savivaldy-
bė turi pateikti atsakymą ir, jeigu 
šeima pateko tarp laimingųjų, - 
išduoti subsidijos pažymą. Su šia 
pažyma šeima turi eiti į banką ir 
prašyti paskolos. Ją gavus, parama 
banko sąskaitą turi pasiekti per 4 
mėnesius.

-AnYkŠTA

Finansinėms paskatoms pirmajam jaunų šeimų būstui šiais me-
tais iš valstybės biudžeto skirti  4 mln. eurų.

Asociatyvinė Bns nuotr.

Siekia. Koncernas „MG Baltic“ 
iš Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto (NSGK) pirmi-
ninko Vytauto Bako siekia prisiteis-
ti 20 tūkst. eurų neturtinės žalos dėl 
reputacijai padarytos žalos. Kon-
cerno atstovai pranešė, kad pirma-
dienį „MG Baltic“ patikslino anks-
tesnį ieškinį, kuriuo prašė pripažinti 
V. Bako teiginius „neatitinkančiais 
tikrovės ir pažeidžiančiais ieškovo 
dalykinę reputaciją“. Pasak kon-
cerno, skundžiami V. Bako teiginiai 
– kad „MG Baltic“ veikla atitinka 
organizuotos nusikalstamos grupės 
(organizuoto nusikalstamumo) po-
žymius ir „MG Baltic“ padarė vals-
tybei apytiksliai 500 mln. eurų žalą. 
Teismui patenkinus ieškinį, žadama 
minėtą sumą skirti reikšmingiems 
istoriniams projektams finansuoti.

Referendumas. Per taikų ir de-
mokratinį balsavimą Makedonijoje 
didžioji dauguma balso teise pasi-
naudojusių žmonių sutiko su nauju 
šalies pavadinimu, bendrame pa-
reiškime pirmadienį pažymėjo Eu-
ropos Sąjungos užsienio politikos 
vadovė Federica Mogherini ir ES 
plėtros komisaras Johannesas Hah-
nas. Pareigūnai pažadėjo, kad ES 
„ir toliau visiškai palaikys šalį, jos 
įstaigas ir visus piliečius“. Doku-
mente pažymima, kad Makedonijos 
parlamentas dabar turi žengti kitus 
žingsnius įgyvendinant susitarimus 
dėl šalies pavadinimo ir priimti 
sprendimą dėl konstitucijos pataisų. 
Makedonijos rinkėjai per sekma-
dienį įvykusį referendumą palaikė 
planą pakeisti šalies pavadinimą ir 
tokiu būdu užbaigti dešimtmečius 
besitęsiantį ginčą su Graikija bei 
atverti valstybei kelią įstoti į NATO 
ir ES. Vis dėlto plebiscito rezultatus 
temdo menkas rinkėjų aktyvumas – 
balsavo tik trečdalis tokią teisę tu-
rinčių žmonių.

Katalonija. Šimtai studentų pir-
madienį išėjo į Barselonos gatves 
paminėti Ispanijos valdžios už-
drausto referendumo dėl Kataloni-
jos nepriklausomybės metinių. Tai-
kiai žygiuodami aukštųjų mokyklų 
studentai ir vyresniųjų klasių moks-
leiviai nešė plakatą su užrašu „Mes 
neužmiršime ir neatleisime“, skan-
davo Katalonijos nepriklausomybės 
palaikymo šūkius. Vidurdienį (13 
val. Lietuvos laiku) visoje Katalo-
nijoje praėjusių metų referendumas 
buvo pagerbtas tylos minute, norint 
atkreipti dėmesį į policijos pajėgų 
smurtą prieš rinkėjus, norėjusius 
pareikšti savo nuomonę Ispanijos 
teismų uždraustame balsavime. 
Katalonų separatistai pirmadienį 
blokavo kelius ir geležinkelio lini-
jas. Grupelė jų įsilaužė į centrinės 
vyriausybės atstovų biurą Žironoje 
ir nuo jo nuėmė Ispanijos naciona-
linę vėliavą. 

Postas. Vienos didžiausių far-
macijos įmonių pasaulyje „Pfizer“ 
generalinis direktorius Ianas Readas 
šių metų pabaigoje paliks užimamas 
pareigas, nurodoma bendrovės pra-
nešime spaudai. Jo postą nuo 2019-
ųjų sausio 1 dienos perims šiuo metu 
„Pfizer“ administracijos direktoriaus 
pareigas einantis Albertas Bourla 
(Albertas Burla). Po rokiruotės aukš-
čiausiuose vadovybės postuose I. 
Readas liks bendrovės direktorių val-
dybos pirmininku. I. Readas „Pfizer“ 
generaliniu direktoriumi dirba nuo 
2010 metų. Per jo vadovavimo lai-
kotarpį įmonės akcijų kursas paaugo 
160 proc., 22 proc. daugiau nei visų 
„Standard & Poor's“ akcijų indekso 
bendrovių vidurkis. 



SITUACIJAIŠ ARTI 

  
2018 m. spalio 2 d.

komentarai

KOMENTARAI

komentarai

spektras

Investicijoms 
reikia geros 
aplinkos

Vygantas ŠLIŽYS, verslinin-
kas: 

- Kiek Rokiškio projektas yra re-
alus, priklausys nuo tolesnių veiks-
mų, investuotojams sukuriamų są-
lygų. Bet kuriuo atveju, akivaizdu, 
kad Rokiškis investuotojams yra 
įdomus. Pritraukdama investicijas 
vietos valdžia daug gali pasiekti, 
tad pirmiausia ji turi kalbėtis su 
savo verslininkais... Investicijoms 
reikia geros aplinkos: patogūs 
sklypai, komunikacijos, mokesčių 
nuolaidos. Reikia skaičiuoti. Gal 
geriau atleisti verslininkus nuo že-
mės mokesčių, kad didesni pinigai 
ateitų per fizinių asmenų pajamų 
mokestį. Kiek mačiau per televi-
ziją - Rokiškyje parinkti patogūs 
sklypai. Na, jeigu iš tiesų tokios 
investicijos, apie kokias rašoma, 
ateis į Rokiškį, galiu pasakyti tik 
tiek - jiems labai pasisekė!

-AnYkŠTA

Valdžios įtaka pritraukiant
investicijas - esminė

Į kaimyninį Rokiškį turėtų ateiti milžiniškos investicijos. Dvi Indijos bendrovės į skardinių ir teks-
tilės gamyklas Rokiškyje numato investuoti beveik 200 mln. eurų ir sukurti daugiau kaip pusantro 
tūkstančio darbo vietų. Tai būtų vienos didžiausių plyno lauko investicijų Lietuvos istorijoje.

Apie planuojamas investicijas BNS patvirtino rugsėjį įsteigtų Indijos prekybos rūmų prezidentė 
Alina Adomaitytė. Ji antradienį dalyvavo Ūkio ministerijos bei Indijos bendrovių „SVP Global Ven-
tures” ir „Elegant Industries” vadovų ketinimo protokolų pasirašymo ceremonijoje.

Anot A.Adomaitytės, Bombėjaus vertybinių popierių biržoje kotiruojama „SVP Global Ventures” 
į tekstilės gamyklą ketina investuoti 97 mln. eurų ir joje įdarbinti 1,5 tūkst. darbuotojų, o 95 mln. 
eurų vertės skardinių gamyklą planuojanti statyti „Elegant Industries” sukurs apie 200 naujų dar-
bo vietų. Abi gamyklas planuojama pastatyti iki 2020 metų.

Pašnekovus kalbinome apie būsimas indų investicijas Rokiškyje bei vietos valdžios įtaką pritrau-
kiant investicijas.

Manė, kad
filmuoja slapta 
kamera

Antanas VAGONIS, Rokiškio 
rajono meras: 

- Jeigu tai įvyks - visiems bus ge-
rai: ir Rokiškiui, ir Lietuvai. Čia ne 
pirmi potencialūs investuotojai. Ir 
anksčiau buvo bandymų, kontaktų. 
Tikrai daugiau nei dešimties inves-
tuotojų iš užsienio susidomėjimo 
buvome sulaukę. Tačiau nebuvo 
konkretumo: atvažiuoja, apsidairo, 
sako - viskas jiems gerai, bet paskui 
dingsta. Ir  indus vertinau skeptiš-
kai. Kai išgirdau, apie kokią  inves-
ticijų sumą jie kalba, apsidairiau, 
ar nėra slaptos kameros, kad pokštą 
nufilmuotų. Indai nesuprato, reikė-
jo laužyta anglų kalba paaiškinti, 
kad  įtariu pokštaujant . Bet panašu, 
kad viskas yra rimta - jie pasirašė 
ketinimų protokolą su mūsų Ūkio 
minsiterijos atstovais, dabar mes 
turėsime atlikti savuosius ,,namų 
darbus“. Potencialiais darbuotojais 

investuotojai domėjosi, aiškinosi, 
koks pas mus nedarbo lygis. Jie 
teigia, kad 50 km. spinduliu aplink 
Rokiškį galimas darbuotojų pa-
vežėjimas. Taip pat investuotojai 
kalba ir apie gyvenamojo būsto 
statybas jų darbuotojams. Jeigu 
projektas tikrai bus įgyvendintas, - 
Rokiškis gaus didžiulę naudą. Mes 
net mažos įmonėlės atsidarymą pa-
juntame ir  tuo džiaugiamės, o čia 
-  tūkstančiai darbo vietų.

Ir Anykščiams 
daug kas pavydi

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras: 

- Jeigu Rokiškyje atsiras tokio 
dydžio gamykla - visai Lietuvai 
bus nauda. Gal ir anykštėnai ten 
važiuos dirbti. Ar pavydžiu Ro-
kiškio merui? Dar nežinau, ar jam 
reikia pavydėti. Matysime, kas ten 
bus ir kaip ten bus. Kokia bus to 
projekto sėkmė? Daug kas Anykš-
čiams pavydi. Pavydas nėra geras 
dalykas, na, nebent nedidelis pa-

vydas, kuris motyvuoja dirbti.  Dėl 
tokio pobūdžio investicijų Anykš-
čiai negali konkuruoti: per Rokiškį 
eina platusis geležinkelis, o mes 
jo neturime. Kita vertus, Anykš-
čiai yra žalias miestas, siekiantis 
būti kurortu, tad mums priimti-
na tik aplinką tausojanti gamyba. 
Kokia buvo Rokiškio mero įtaka 
pritraukiant investicijas - negaliu 
komentuoti, nežinau. Klausiat apie 
laisvųjų ekonominių zonų kūrimą? 
Žinau, kad daugelis tų teritorijų 
apaugusios kemsynais, o komuni-
kacijų sistemos jau užsikišusios.

O mes
,,cirkinamės”
su kinais

Lukas PAKELTIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, verslinin-
kas: 
- Nežinau, kiek projektas yra re-
alus, tačiau Rokiškiui jau vien tai 
gėris -  kalbama, jog miestas yra 
pajėgus priimti tokias investicijas. 
Kita vertus, Ūkio ministerija yra 

solidi institucija ir jos pasirašyti 
ketinimų protokolai - rimtas da-
lykas. Bet kuriuo atveju, Rokiš-
kiui - valio! Rokiškis ne pirmasis 
miestas, į kurį ateina solidžios 
užsienio investicijos - jau girdėjo-
me apie Akmenę, apie Marijam-
polę.  Jeigu kryptingai dirbi su 
Ūkio ministerija 3-4-5 metus, gali 
tikėtis rezultato.  Bet mūsų merui 
toli iki tokio supratimo. ,,Cirkina-
si” su kinais, ūkininkus sukviečia, 
aiškindamas apie bendradarbiavi-
mą su Kinija, užuot daręs realius 
dalykus. Nemanau, kad tekstilės 
ar konservų fabrikai bus kenks-
mingi Rokiškiui. Būkime mes tuo 
turistiniu perlu, aš nieko prieš, bet 
žmonėms reikia darbo!

tautos balsas

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

Rudenėja, greitai ateis ir tikras 
ruduo. Tai bus paskutinis rajoną 
valdančiųjų ruduo. Manau, kad 
viščiukus skaičiuoti galima jau 
pradėti. Iki rinkimų liko 5 mėne-
siai, dvi savaitės ir dvi dienos.

Gerb. „Anykštos“ skaitytojai, 
noriu priminti, kaip susiformavo 
rajoną valdantieji. Prieš rinkimus 
Liberalų sąjūdžio rajono elitas ne-
pasitikėjo savo jėgomis dėl rajono 
mero rinkimų. Karštligiškai ieško-
jo tauraus, sąžiningo, išmintingo 
kandidato. Surado ir atsivežė „Sta-
tutinę personą“. Beje, turinčią kon-
traversišką praeitį dėl rezonansinių 
nusikaltimų tyrimo Panevėžyje 
(apie tai rašė „Respublika“). Gar-
siai nuskambėjo istorija su „Lesto“, 
kurią pagarsino to meto Seimo narė 
R. Rutkelytė. Prieš rinkimus buvo 
mestos didelės šmeižto pajėgos, 
nukreiptos prieš to meto koaliciją ir 
ypač prieš merą Sigutį Obelevičių. 
Šioje istorijoje pirmu smuiku grojo 
rajono sąjūdžio liberalai ir „Statu-
tinė persona“. Sėkmingai pasibai-
gus rinkimams „Statutinė persona“ 
tapo meru, liberalai – „proveržio“ 
pionieriais rajone. Prasidėjo su-
perplataus masto naujųjų politikų, 

kurių šūkis  – „visi susitepę“ - ope-
racija X. Pagal geriausius bolševi-
kinio mąstymo standartus liberalai 
ir „Statutinė persona“ ėmėsi kadrų 
valymo politikos. „Gražia forma“, 
„savo noru“ buvo išprašyti talen-
tingi savivaldybės žmonės, pvz., 
vyr. architektė ir kiti. Taip libera-
lų ir „Statutinės personos“ fiesta 
tęsiasi iki tos vietos, kai prasidėjo 
galimai Darbo partijos šiltnamių 
komplekso plėtra. Čia buvo gru-
biausiai pažeisti valstybinės reikš-
mės įstatymai. Liberalų žmonės 
galimai prisidėjo prie to. Tai tokia 
trumpa liberalų ir „Statutinės per-
sonos“ simbiozės istorija.

Ką paliks po savęs dabartiniai 
valdantieji ir „Statutinė persona“? 
Jų valdymo laikotarpiu nieko nau-
ja rajone nepadaryta. Daugiau kaip 
dvejus metus „Statutinė persona“ 
karpė juosteles, atidarinėjo objek-
tus, parengtus praeitos kadencijos 
Tarybos. Pasibaigus šiam arsenalui, 
„Statutinė persona“ ir jos aplinka 
naujų idėjų nepateikė, nieko nepa-
darė, kad mūsų rajonas nors kiek 
pajudėtų į priekį. Labiausiai šiuo 
metu reklamuojami pasiekimai – 
gatvių renovacija. Daugeliu atvejų 

tai buvusios koalicijos nuopelnas. 
„Statutinė persona“ panašiai elgia-
si kaip buvęs Maskvos meras A. 
Lužkovas. Centras blizga – toliau 
runkeliai gyvena. Gerb. „Anykš-
tos“ skaitytojams noriu priminti, 
kad daugelis Anykščių miesto ga-
tvių neturi šaligatvių. Dabar 21-as 
amžius! Visiškai rajono nepasie-
kia solidžios investicijos kaip pas 
kaimynus. Svaičiojama apie kinų 
rinką, tuščiai važinėjama į ,,balius“ 
pas kaimynus baltarusius, ukrainie-
čius. Pasiekiamos ir gana tolimos 
šalys. Visa tai - už rajono mokes-
čių mokėtojų pinigus. Rajono kul-
tūroje chaosas. Strateginiai tikslai 
buvo tapti Europos kultūros sosti-
ne, Europos literatūros Meka. Nors 
daugelis Anykštėnų tam nepritarė. 
„Statutinė persona“ palaikė tokią 
absurdišką idėją ir mokesčių mo-
kėtojų pinigų tam negailėjo. Šian-
dien „Statutinės personos“ galvoje 
idėja  FIX – pilis. Metamos visos 
jėgos, kad pilis būtų pradėta staty-
ti. Galimai „Statutinė persona“ turi 
viltį, kad pilis iškils, ir galės pasi-
girti: „po savęs aš paliksiu Anykš-
čių krašto žmonėms atminčiai 
pilį“. Kas gali žinoti, gal „Statutinė 

Viščiukus skaičiuojame rudenį

persona“ plagijuoja Ekscelencijos 
A.M. Brazausko rūmų idėją?

Sunku surasti beveik per ketve-
rius valdančiųjų darbo metus išau-
gintų viščiukų. Tai galimai supran-
ta ir gerb. Seimo narys A. Baura, 
neremdamas „Statutinės personos“ 
būsimuose mero rinkimuose.

Romaldas GiŽinskAs

Protestas. Į naujas kamerinio 
tipo patalpas Pravieniškių patai-
sos namuose-atvirojoje kolonijoje 
perkelti nuteistieji pirmadienį nėjo 
pusryčiauti, pranešė Kalėjimų de-
partamentas. Pasak departamento, 
taip nuteistieji išreiškė pasipikti-
nimą griežtesnėmis kalinimo są-
lygomis. Anot departamento, šia-
me sektoriuje įrengtos rakinamos 
patalpos, papildomai įrengta mo-
biliųjų telefonų detektavimo sis-
tema, todėl yra tinkamos sąlygos 
užtikrinti nuteistųjų dienotvarkės 
režimą, discipliną, veikia dinami-
nės apsaugos modelis, jį taikant 
modernizuotos apsaugos sistemos 
ir aktyviai vykdomos prevencinės 
užimtumo priemonės.

Pagalba. Po Indoneziją sukrėtu-
sio galingo žemės drebėjimo ir jo 
sukelto cunamio Sulavesio rajone 
skubios humanitarinės pagalbos 
laukia 191 tūkst. žmonių, pirma-
dienį paskelbė Jungtinių Tautų Hu-
manitarinių reikalų koordinavimo 
biuras (OCHA). Remiantis šia JT 
tarnyba, tarp jų maždaug 46 tūkst. 
yra vaikai, o 14 tūkst. – pagyvenę 
indoneziečiai. Daugelis jų gyvena 
už miestų vietovių, o vyriausybės 
pagalba kol kas daugiausia pasie-
kia miestus.

Mokėjo. Už slovakų žurnalisto 
Jano Kuciako ir jo sužadėtinės nu-
žudymą buvo sumokėta 70 tūkst. 
eurų, pirmadienį paskelbė prokuro-
ras. Per spaudos konferenciją vals-
tybinis prokuroras, kurio pavardė 
neskelbiama, sakė, jog žudikai 
gavo 50 tūkst. eurų,  ir dar jiems 
buvo nurašyta 20 tūkst. eurų skola. 
Galimą didelio masto vyriausybės 
korupciją ir įtariamus politikų ry-
šius su Italijos gangsteriais tyręs 
J. Kuciakas ir Martina Kušnirova 
praėjusį vasarį buvo rasti negyvi 
savo namuose. Slovakijos pareigū-
nai šią užsakytą žmogžudystę sieja 
su žurnalisto darbu. Poros nužudy-
mas sukėlė susirūpinimą dėl spau-
dos laisvės ir korupcijos 5,4 mln. 
gyventojų turinčioje ES valstybėje 
ir išprovokavo masinius protestus, 
kovą nuvedusius iki premjero Ro-
berto Fico atsistatydinimo.

Nafta. Barelis „Urals“ naftos 
tarptautinėje rinkoje sausio-rug-
sėjo mėnesiais kainavo vidutiniš-
kai 70,61 JAV dolerio - 39,7 proc. 
daugiau nei prieš metus (50,55 
dolerio), pranešė Rusijos finansų 
ministerija. Praėjusį mėnesį rusiš-
ka nafta buvo 43,9 proc. brangesnė 
nei pernai rugsėjį - 78,06 dolerio 
už barelį. Per mėnesį (rugsėjį, pa-
lyginti su rugpjūčiu) „Urals“ nafta 
pabrango 8,8 procento.

2017-aisiais rusiška buvo vidu-
tiniškai 26,6 proc. brangesnė nei 
2016 metais - 53,03 JAV dolerio 
už barelį.

Partija. Per pastarąjį pusmetį 
daugiausiai – beveik 2 tūkst. na-
rių – prarado Darbo partija, tuo 
metu valdžioje esančios Lietuvos 
socialdemokratų darbo partija bei 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
junga augo, rodo pirmadienį pa-
skelbti Teisingumo ministerijos 
duomenys. „Darbiečiai“ nurodė 
šiuo metu turintys 12 tūkst. 517 
narių. Kovą jie deklaravo 14 tūkst. 
459 narius. Teisingumo ministeri-
jos duomenimis, per pastaruosius 
penkerius metus Darbo partija ne-
teko beveik 13 tūkst. narių. 2013 
metais ji buvo deklaravusi, kad jai 
priklauso 25 tūkst. 326 asmenys.

Partengta pagal Bns
 informaciją
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savaitgalio diskusija

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Pilis svarbiau nei vaikų lopšelio – darželio gerovė
Jau ketverius metus remonto laukiančiame Anykščių vaikų lopšelyje – darželyje „Eglutė“ Anykš-

čių rajono savivaldybė atsisakė vykdyti suplanuotą modernizaciją. Anot Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio, vaikų lopšelio – darželio modernizacija savivaldybei yra ekonomiškai nenaudinga. 
Švietimo ir mokslo ministerijos parengtame projekte buvo numatomi higienos patalpų perkėlimo į 
grupės patalpų centrą darbai, spintos su landomis vaikams įrengimas per visą grupės patalpų pe-
rimetrą (dviaukštės), privalomas visų baldų ir įrangos integravimas į sienas ir atitvaras, privaloma 
miegui naudoti tik čiužinius (miegama ant čiužinių, padėtų ant žemės), numatomi privalomi apdai-
los reikalavimai, šildymo sistemos atnaujinimas ir kiti darbai, tačiau Anykščių rajono savivaldybės 
valdininkai konstatavo, kad tokia darželinukams sukurta gerovė yra pritaikyta didžiųjų miestų 
darželiams, o ne Anykščiams.

Ar anykštėnų vaikai kažkuo prastesni už didžiųjų miestų vaikus, kad jiems Anykščių rajono sa-
vivaldybė atsisako sukurti geresnes ugdymosi sąlygas? Kaip vertinate rajono valdžios sprendimus 
taupyti mažųjų anykštėnų sąskaita?

Slauguva: „Kaip ir aiški rajo-
no orientacija į turizmą bei sene-
lių karšinimą. Bus gerontologinis 
-literatūrinis rajonas. Beje, gera 
vieta atvykti rajono draugams iš 
Kinijos. Tuščia, ramu, vietiniai 
netrukdo, nes jų kaip ir nėra.“

Nu: „Savivaldybė atsisako kvai-
lo projekto”, laukto ketverius me-
tus.Palauksit dar keturiolika.Pilis 
svarbiau nei kažkokio darželio 
gerovė. Nieko nesuprantu, prieš 
rinkimus visi šneka normaliai.
Po rinkimų tarsi valdžioje sėdėtų 
marsiečiai...“

Esmė: „Dabar graži suma ati-
teks Utenos miestui.”

F y: „Kodėl viešai neskelbiama 
mistinės komisijos, kuri nuspren-
dė, kad ,,Eglutei” nereikia pinigų 
ir modernaus remonto, sudėtis? 
Žmonės nori žinoti didvyrius.”

Ladygos g.: „Mes su patyrusiu 
renovacijų vykdymo žinovu pa-
sitarėm ir aš nusprendžiau, kad 
parama tai šū... ir prieš rinkimus 
tai tik vargas, o ne biznis. Taip ir 
pasakiau investicijų skyriui.”

Esmė: „Visas Utenos Regionui 
numatytas ES struktūrinių fondų 
lėšų limitas: 560529 eur. Utenos 
regione pinigai buvo padalyti 

Anykščių ,,Eglutei” ir Utenos 
,,Šaltinėliui”. Anykščiai atsisako, 
Utena pasima 174 149 eur savo 
darželio remontui. Naujų projek-
tų teikti negalima, nes pateikimo 
terminas baigėsi 2017 metais. 
Utenos vaikų lopšelio – darželio 
„Šaltinėlis“ vidaus patalpų mo-
dernizavimas buvo numatytas su 
386380 eur ES lėšų ir 194157,1 
eur Utenos savivaldybės biudžeto 
prisidėjimu.

Kadangi savivaldybė privalo 
minimaliai prisidėti 7,5 proc., o 
Utenos darželio remonto suma yra 
580 537 eur, tai Utena turi visus 
regionui skirtus 560 529 eur. ir 
prisideda tik 43 540 eur ( tai dau-
giau nei privalomi 7,5 proc. -20 
008 eur.). Utena sutaupo 150 617 
eur. savo biudžete.”

Zosė iš Skiemonių: „Juk mes 
visi suprantame, kad dabartinis 
meras (medinės pilies valdovas, 
despotas, vienvaldis, valgyklų 
supirkėjas, svetimų pinigų - biu-
džeto švaistūnas...) prarado be-
veik visų rajono gyventojų pasi-
tikėjimą ir nenumaldomai laukia 
ateinančio pavasario, kada gi 
galės atstatydinti iš jo taip trokš-
tamo sosto - mero pareigų ! Čia 
tas pasiutligiškas bandymas bet 
kokiais būdais sužlugdyti atei-
nančio labai stipraus konkurento 
(D.Vaigino) reputaciją, dar labiau 

išryškina bebaigiančiojo mero 
kadenciją, šakališką jo charakterį 
ir tas kabinimasis už šiaudo Juk 
mes visi suprantame, kad dabar-
tinis meras (medinės pilies val-
dovas, despotas, vienvaldis, val-
gyklų supirkėjas, svetimų pinigų 
- biudžeto švaistūnas...) prarado 
beveik visų rajono gyventojų pa-
sitikėjimą, kurie nenumaldomai 
laukia ateinančio pavasario, kada 
gi galės atstatydinti ši valdovą 
iš jo taip trokštamo sosto - mero 
pareigų ! Čia tas pasiutligiškas 
bandymas bet kokiais būdais su-
žlugdyti ateinančio labai stipraus 
konkurento (D.Vaigino) reputa-
ciją, dar labiau išryškina bebai-
giančiojo mero K.Tubio kaden-
ciją ,šakališką jo charakterį, bei 
parodo jo tarybinio milicininko 
patirtį - kuri yra visiškai netinka-
ma būnant šiose pareigose ! Juk 
vien tas valgyklos pirkimas me-
dinės pilies prieigose, pasinaudo-
jant tarnybine padėtimi, patenki-
nant savo asmeninius poreikius, 
įvardijamas kaip savanaudiškas 
,,pirštukų lenkimas“ į save, o ne 
į rajono gyventojus. Akivaizdus 
svetimų pinigų (biudžeto) švais-
tymas savo poreikiams, turistau-
jant po ekskursijas Kinijose ir 
kitose šalyse, taip pat nedaro gar-
bės merui, nes rajono gyvento-
jams taip ir nepateikė ataskaitos, 
ką gi ten, toje Kinijoje, su jauna 

mergina ,,nuveikė“ ?“
Meteoras: „Durnumui galo 

nematyti. Kelias į Šeimyniškė-
lių piliakalnį, kuriuo draudžiama 
važiuoti,- yra ženklas- rajono 
tarybai atrodo teisinga ir nau-
dinga investicija. O mūsų vaikai 
gali pamiegoti ir ant suzmegusių 
matrasų ir pavalgyti prie sulūžu-
sių stalų. Juk ne ponų iš sostinės 
anūkai, o paprastų anykštėnų vai-
kai eina į šį darželį”.

Kaip kaip...: „Mero anūkai,.
matyt, pagrindinio šalies Anūko 
žmonos darželį lanko. Kas jam 
Ramybės vargetų vaikai. Anykštė-
nų vaikai gali ir po šaltu vandeniu 
užpakalius praustis. Rajono vado-
vams į tai nusispjauti. Dauguma 
jų ,,pencijonai”, vaikams butus( 
kaip Nefai )Vilniuje nupirkę. Kas 
jiem vargšų vaikai”.

Juozas: „Vaikams neturi būti 
gaila. Tegul remontuoja darželį 
nors ir 3 kartus brangiau. Balsuo-
čiau -už. Nebalsuočiau už socia-
lines priemokas administracijos 

vadovams, nebalsuočiau už mero 
egzotišką kelionę su gražia dama 
ar už įrangą, dėl kurios  spren-
džiantiesiems nereikia vargti ke-
liant rankas į viršų, o pakanka 
rodomuoju ar viduriniu pirštu 
paspausti mygtuką. Taigi kokius 
mūsų valdžia mato prioritetus: 
vaikų poreikius ar valdininkų 
gerovę? Darbingos ateinančios 
savaitės. Donaldai, negaišk laiko 
komentararų rašymui darbo laiku, 
merui reikia rimtų patarimų.”

:): „Kas per asilų valdžia: dar-
želiui gaila. Sudėkit, kiek pinigų 
sukišo absurdiškai apšviesti kultū-
ros centrą, biblioteką , kuris įjun-
giamas tik per šventes, beskonis 
baseino ir mokyklų apšvietimas, 
dar nepamirškim , kad bus juokin-
gas šviečiantis ekranas, balsavimo 
įranga, kuri, matai, palengvino 
tarybos narių balsavimą ir dar vi-
sokių nesąmonių. Pilies projektui 
papildomų pinigų tai negaila. Jau-
ni žmonės, kurie turite vaikų, per 
rinkimus gerai pagalvokit, už ką 
balsuosit.”

Remonto nesulaukiančias sienas uždengia rankdarbiais

(Atkelta iš 1 p.)
Pirmiausia į akis krinta vaikų 

lopšelio – daržėlio teritoriją juo-
sianti metalinė, rūdžių dengiama 
tvora. Tvarkingas savo kiemo šei-
mininkas tokią tvorą jau geriau 
būtų visai išmontavęs, nes dabar 
tik laiko klausimas, kada ji išvirs 
ant pėsčiųjų šaligatvio. Žengiant į 
vaikų lopšelio – darželio teritoriją, 
nuojauta kužda, kad ir ten pasitiks 
rajono valdžios aplaidumo žen-
klai. Neapsigaunu – teritorijoje 
paklotos plytelės ištrupėjusios, tad 
jomis bėgiojantys anykštėnų vai-
kai bet kurią minutę gali „pagauti 

zuikį“.
„Ekskursiją“ po vaikų lopšelį 

– darželį surengė pati „Eglutės“ 
direktorė Jolanta Šaučiūnienė. Įs-
taigos vadovė atskleidė, kad prieš 
keletą savaičių vaikų lopšelį – dar-
želį aprodžiusi ir Anykščių rajono 
tarybos nariams.

„Iš 25 rajono Tarybos narių ap-
žiūrėti vaikų lopšelio – darželio at-
ėjo 8“, - pastebėjo J.Šaučiūnienė.

Vos įžengus į vaikų lopšelio 
– darželio „Eglutė“ vidų, gali pa-
sijusti lyg keliaujantis laiku. Čia 
tvyro maždaug  80-ųjų dvasia. Tie-
sa, viduje pakankamai tvarkinga ir 

net gražu. Direktorė J.Šaučiūnienė 
prasitarė, kad remonto prašančias, 
apvarvėjusias sienas vaikų lopše-
lio – daržėlio auklėtojos sumaniai 
uždengia  vaikų sukurtais rankdar-
biais.

Apsilupusios lubos, ištrupėju-
sios sanitarinių mazgų plytelės, 
„bangujančios“ grindys – vaikų 
lopšelio – darželio „Eglutė“ kas-
dienybė. O vienas šios ugdymo 
įstaigos korpusas apskritai skirtas 
tik laikinoms vaikų  ugdymo rei-
kmėms, nes šalia esantys sanitari-
niai mazgai neveikia, todėl pavers-
ti sandėliukais.

Anykščių vaikų lopšelyje – dar-
želyje „Eglutė“ ugdoma maždaug 
130 vaikų, apie 30 iš jų geltonai-
siais autobusiukais atvežami iš ra-
jono kaimų.

 
Siūlo elgtis racionaliai

Anykščių Švietimo skyriaus ve-
dėja Jurgita Banienė „Anykštai“ 
prisipažino, kad Anykščių vaikų 
lopšelyje – darželyje „Eglutė“ nuo 
to momento, kai tapo šio skyriaus 
vedėja, dar nė karto nesilankė. 
Paskutinį kartą ji čia sakė buvusi 
šių metų pavasarį, kai dar dirbo 
Anykščių Antano Vienuolio pro-

gimnnazijos direktore.
„Mano akimis, žinoma, kad 

Anykščių vaikų lopšeliui – darže-
liui „Eglutė“ renovacijos reikia.
Bet, kaip aš suprantu, ta vaikų lop-
šelio – darželio renovacija, kaip 
kalba rajono vadovai, bus padary-
ta rajono biudžeto lėšomis“, - pa-
klausta, kaip asmeniškai vertina 
Anykščių vaikų lopšelio – darželio 
„Eglutė“ būklę, sakė J.Banienė.

Švietimo skyriaus vedėja 
J.Banienė pastebėjo, kad remonto 
reikia ne tik „Eglutei“ – to  prašan-
čių ugdymo įstaigų Anykščių rajo-
ne yra ne viena.

„Mieste yra tik viena  - Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazija -  su-
tvarkyta „nuo – iki“. Daug kam 
reikia tų investicijų. Ir manau, kad 
į viską reikia žiūrėti racionaliai. 
Jeigu savivaldybė gali padaryti 
remontą tiek vidaus, tiek išorės ir 
sudaryti vaikams sąlygas, aš 100 
procentų už tvarkymą. Mes pa-
tys suprantame, kad moderniame, 
gražiai sutvarkytame vaikų lopše-
lyje – darželyje ar mokykloje yra 
žymiai maloniau tiek vaikams, tiek 
tėvams ir darbuotojams. Jeigu sa-
vivaldybė gali sutvarkyti tai, kas 
yra apskaičiuota, už savo biudže-
to lėšas ir dar sutaupyti, tada, be 

abejo, reikėtų daryti taip, o ne imti 
Europos Sąjungos pinigus ir pridė-
ti  didesnį savo indėlį ir sutvarkyti 
dalį vaikų lopšelio – darželio“, - 
kalbėjo J.Banienė, išreiškusi viltį, 
kad renovacijos vaikų lopšeliui – 
darželiui „Eglutė“ nebeteks laukti 
dar ketverius ar visus aštuonerius 
metus.

Reikėjo ieškoti kitų variantų

Anykščių rajono Tarybos narys, 
socialdemokratas Donatas Krikš-
taponis „Anykštai“ sakė, kad blo-
giausia šioje situacijoje yra tai, kad 
Anykščių rajonui skirta 174 149 
Eur Europos Sąjungos ir 15 366 
Eur valstybės biudžeto parama pri-
valės būti grąžinta į Utenos regio-
nui skirtą lėšų kvotą.

„Anykščių rajono savivaldybė 
galėjo derėtis su kitomis savivaldy-
bėmis, kad „apsikeistų“ projektais 
arba tą Europos Sąjungos paramą 
reikėjo nukreipti į kitų Anykščių 
rajono objektų atnaujinimą“, - kal-
bėjo D.Krikštaponis.

Pasak vieno iš rajono socialdemo-
kratų lyderių D.Krikštaponio, jam ži-
noma, kokios yra būklės Anykščių 
vaikų lopšelis – darželis „Eglutė“, 
todėl jis sakė, kad būtina Anykš-
čių rajono biudžete surati lėšų šios 
ugdymo įstaigos atnaujinimui jau 
artimiausiu metu.

Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė sakė, kad investicijų 
reikia daugeliui rajono švietimo įstaigų.
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Juozas Kazlauskas, vedęs ne-
tolimą kaimynę, to paties kaimo 
Sedelskytę,įsikūrė šiauriniame 
kaimo pakraštyje, šviesiose kal-
vose, netoli ribos su Kodžiupiu. 
Smagu, linksma, jauku – juk šei-
moje pulkas vaikučių, visai ne-
toliese dar ir daugybė pusseserių 
bei pusbrolių.

Apie upelį

Čia pat slėniu tekėjo vingrus 
upelis Naruntis. Per akmenynus, 
smiltynus, vingiais, juodalksnių 
ir šilų ūksme, jis nuo pat užpa-
lėniškų Kušlių versmynų savo 
vandenis plukdė į Šventąją. 
Ties Butėnais jau buvo to gam-
tos stebuklo žemupys. Didžiu, 
aukštais šlaitais suremtu slėniu, 
per Klondaikui būdingus milži-
niškus akmenis ritosi nepails-
tanti tėkmė. Tačiau vasarą, kai 
ilgėliau nepalydavo, o pasaulį 
alsindavo kaitra, upelis beveik 
nustodavo tekėti, sekliausiomis 
vietomis vos vos sruvendavo, 

gilesnis vanduo telkšodavo tik 
duburiuose. Ten tarsi įkalin-
tos pasilikdavo ir upelio žuvys. 
Tuomet Juozapas Kazlauskas su 
savo berniokais išeidavo tų žu-
velių sugauti. Duobėse telkšan-
tį vandenį gerai sudrumsdavo, 
o tada ten tūnojusios lydekos 
išplaukdavo į paviršių. O jei 
tai nepadėdavo, tai gerokai nu-
semdavo vandenį ir nusekusioje 
duobėje pasilikusios margašo-
nės pasiduodavo. Žvejodavo ir 
didesniame vandenyje įmerkę 
samtį, vis pabaidydami: be di-
delio vargo susemdavo ramiuo-
se užutekiuose tūnojusią žuvį. 
Pakliūdavo visai nemenkų ly-
džiokų, šapalų, kuojų, vėgėlių. 
Džiaugsmas neišpasakytas, sam-
čio tinklo maiše suspurdus neį-
tikėtinai dideliam, gerokai per 
kilogramą sveriančiam lydžiui.
Toks atrodydavo kaip tikras 
upelio karaliūnas, galėjęs tiesiog 
karališkais pietumis pradžiuginti 
gausią Kazlauskų šeimyną.

Kartais  tinklaičiu užsiausdavo 
ir kokį paupės liūną: didžiulių 

karosų sugaudavo. Karais nešini 
bradiniu išeidavo po upės seklu-
mėles, užutekius pabraidyti - ir 
vėl žuvies pasigaudavo.

Apie zuikius

Geriausias Vytauto bičiulis 
paauglystėje buvo netoliese gy-
venęs pusbrolis, tetos Liudos 
Vilutienės jauniausias sūnus 
Robertas. Prisijungdavo ir to-
limesnis giminaitis Gediminas 
Budreika. Jie visur suspėdavo, 
visur nubėgdavo, nulėkdavo, vi-
sus kampus išlandžiodavo, visus 
žvėrių urvus, paukščių lizdus ži-
nodavo. 

Žiemą norėdavosi prasimanyti 
zuikienos. Kilpas padarydavo iš 
plonos, bet tvirtos ,,dratos“, kar-
tais išvyniodavo gyslelę  troso 
ir, dėl minkštumo pakaitinę virš 
liepsnos, sukdavę kilpą iš jos. 
Statydavę ant takų, gero sprin-
džio aukštyje, vieną po kitos. 
Pakliuvę kiškaičiai kartais dar 
būdavo gyvi, tačiau pajutę me-
džioklių rankas tiesiog apmirda-
vę iš baimės... 

Ne tiek mėsos, kiek kailiukų, 
kuriuos išdžiovinę ir pardavę 
Svėdasuose, galėdavę įvairių 
taip reikalingų daiktelių nusi-
pirkti. Juk vienas ant vilktuvo 
išdžiovintas ilgaausio kailiukas 
kaštuodavo visą rublį. Ir lapės 
pateko į jaunųjų „traperių“ aki-
ratį, mat įsisuko į kaimynų viš-
tidę. Vyrukai teisingumą vyk-
dydami lapei ir lapinui mirtimi 
atmokėjo - užteko sumanumo 
jų kelius perprasti, pergudrauti 
ir sėkmingai kilpomis sugauti. 
Lapių kailelį miestelio supirktu-
vėje įvertindavo trimis rubliais. 
Sugalvojo, kaip sugauti gudrutę 
kūmutę. Ant tako, kuriuo rudo-
sios sėlindavo į medžioklę, ir 
paspendė kilpą. Įkliuvo pūstauo-
degė...

(Atkelta iš 1 p.)

Apie laiškanešystę ir Narunčio pakrančių 
zuikius

Gausi Juozo Kazlausko - Juzelioko šeimyna.

Kailiukuose prabesdavo sky-
lutes, kad priėmėja neįtartų, jog 
žvėreliai sugauti draustinu būdu 
- kilpomis, o manytų, kad sume-
džioti medžiotojų. Buvo juk toks 
laikas, kai medžioti galėjo bet 
kas, net ir visai be leidimo pirk-
tis medžioklinį šautuvą. Buvo iš 
kaimyno Kodžiupyje tėtis nu-
pirkęs šautuvą ,,Iž”, tas ginklas 
daug visokių nutikimų lėmė, ta-
čiau apie juos jau kitą kartą...

Apie smagią laiškanešystę...

Baigęs mokyklą, bene septy-
nias klases, bandė studijuoti Vil-
niuje, tačiau greitai jam sostinėje 
pabodo - sugrįžo namo. Čia jam, 
šešiolikmečiui, kolūkio valdyba 
patikėjo laiškanešio pareigas. 
Arkliu - raitas ar vežimu -  siek-
davo tolimiausius vienkiemius 
pavasarį, vasarą, rudenį. Per vie-
ną potvynį, paslydus arkliui, visą 
korespondenciją į Narunčio van-
denis sumerkė. Tik ant krosnies 
išdžiovinęs laikraščius, laiškus, 

adresatams išnešiojo. Žiemą vi-
sur lakiodavo, smagųjį arklioką 
įsikinkęs į elegantišką važelį. 
Linksmą ir romantišką paštinin-
ką labai mėgo vaikai. Dažnas, 
išbėgęs iš savo kiemo, visus 
žaidimus pametęs, bandydavo, 
užšokęs ant pavažų galų, pasiva-
žinėti ar į patį važelį įsiprašyti. 
Vytautui mažųjų bendrystė labai 
patikdavo, džiaugėsi jais, mielai 
ir visą pusdienį mažuosius kartu 
po Butėnus bei apylinkes vežio-
davo.

Romantika. Greitai ta roman-
tika baigėsi - sulaukęs aštuonio-
likos išvyko tarnauti į sovietinę 
armiją, o po to jau į tėviškę nebe-
sugrįžo gyventi. Įsikūrė Anykš-
čiuose. Dabar su savo mintimis, 
prisiminimais gyvena, pasaulio 
naujienomis domisi, su žmona 
nuolat pasikalba, dukromis, anū-
kais pasidžiaugia, o kartais dar ir 
į Butėnus nuvažiuoja. Iš gausios 
šeimos bei giminės tos kartos 
vyrų jis vienas tepasilikęs. 

Šokti, dainuoti, vaidinti mėgusio jaunimo būrelis. Iš kairės: Vy-
tautas Kazlauskas, Rimanta Vilutytė, Irena Narbutaitė, Danutė 
Vilutytė ir Robertas Vilutis.

nuotraukos iš V.kazlausko albumo.

Rudens nuauksintas ,,Plieno džiaugsmas“
Raimondas Guobis

Šeštadienį Anykščių siaurasis geležinkelis minėjo 119 metų 
sukaktį, ta proga vyko mokslinė istorinė konferencija ,,Plieno 
džiaugsmas“, dar kartą aptarta fotografijų paroda ,,Siaurukas 
kraštovaizdyje“, iki Troškūnų ir atgal dundėjo vos ne šimtą džiu-
gių keleivių vežęs šventiškai raudonas traukinys.

Vidurdienį į senąją stotį susirinkę 
konferencijos dalyviai, trumpai pa-
sitarę geležinkelininko svetainėje, 
nuvyko į Troškūnus,  pasigėrėjo to 
nedidelio miesto dvasiniais turtais - 
senamiesčiu, Bernardinų vienuolyno 
bei barokinės Švč. Trejybės bažny-

Į senąją stotelę susirinkę žmonės įdėmiai klausėsi siaurojo gele-
žinkelio istorijos įdomybių.

Autoriaus nuotr.

čios įdomybėmis. Aplankė Prezidentų 
kambarį, apžiūrėjo istorinę ekspozi-
ciją Troškūnų stotyje ir, įsėdę į rau-
donšonį vagoną, pažymėtą pirmuoju 
numeriu, smagiai besišnekučiuodami 
bei į saulės ir rudens auksu tviskan-
čius miškus, laukus besidairydami, 

atkeliavo iki Anykščių.
Prie vėliavomis pasipuošusios sto-

ties atvykusius pasitiko ir pasveikino 
Anykščių A. Baranausko ir A. Žu-
kausko - Vienuolio muziejaus direk-
torius Antanas Verbickas. Jau antrą-
ją, pirmoji vyko prieš dvejus metus, 
mano sumanytą ir viltingai pavadintą 
konferenciją ,,Plieno džiaugsmas“ 
pradėjo dr. Eligijus Juvencijus Mor-
kūnas iš Rumšiškių liaudies buities 
muziejaus, įdomiai kalbėjęs apie 
garo mašinų išradimą ir pritaikymą 
pramonėje, laivuose ir  geležinkeliuo-
se. Įdomu, kad garo mašina laivyne 
pakeisdavo 18 matrosų, kurie iki tol 
rūpindavosi burėmis.Pasakota apie 
garo mašinų sukamus malūnus, alie-
jines bei kūlimo mašinas Lietuvoje, 
apie dar prieš Antrąjį pasaulinį karą 
įsigalėjusius vidaus degimo variklius 
bei sugrįžimus prie garo mašinų kri-
zių metais.

Ar garvežys XXI-ojo amžiaus 
stebuklas? Šia tema įdomiai kalbė-
jo siaurųjų geležinkelių mylėtojas, 
turistinės firmos ,,Super kelionės‘‘ 
vadovas Udrius Armalis, kuris prieš 
devynerius metus pirmą kartą mūsų 
amžiuje buvo atvežęs į Anykščius 

veikiantį garvežį iš Estijos. Tikrai ste-
buklas, nes Lietuvoje išlikę vos trys 
siaurojo geležinkelio garvežiai,iš ku-
rių nė vienas nevažiuoja ir, matyt,dar 
greitai nevažiuos. Jei garvežiukas 
vežiotų turistus Anykščiuose, gera 
reklama, taip vadinamu marketingu, 
būtų galima pritraukti labai daug tu-
ristų, kurie būtų didelė nauda krašto 
ekonomikai.

Veik visą gyvenimą siauraisiais 
geležinkeliais besižavintis ir juos tyri-
nėjantis uteniškis Algirdas Trinkūnas 
surengė tikrų tikriausią vaizdo ke-
lionę nuo Rubikių iki Švenčionėlių, 
projektoriumi rodydamas pasiliku-
sius ženklus ten, kur jau seniai gele-
žinkeliuko nebėra, ir vaizdžiai pasa-

kodamas. Dabar pylimai dar pasilikę, 
keliai ar tik takeliai labai tinkami pės-
čiųjų žygiams. Beveik sutarėme jau 
kitais metais rengti pasivaikščiojimą 
nuo Rubikių iki Utenos.

Paslaptimis, kaip fotoaparato 
objektyvu pagauti gražiausius siauro-
jo geležinkelio vaizdus,dalijosi įsta-
bios dvylikos fotopaveikslų parodos 
autorius Vaidas Pupelis. Apie siaurojo 
geležinkelio vaizdų piešimą, lavinant 
jaunuosius kūrėjus, kalbėjo Anykščių 
dailės mokyklos direktorius Arūnas 
Vilkončius. Jau prie arbatos puodelio 
buvo tartasi, kaipgi prasmingiau pa-
minėti jubiliejinį, 120 - ąjį siauruko 
gimtadienį jau kitąmet.

Svarbus gimtadienio dėmuo - kelionė siauruku. Iš kairės: Eli-
gijus Juvencijus Morkūnas,Vaidas Pupelis, Udrius Armalis ir 
Algirdas Trinkūnas.
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specialistas pataria

horoskopai

AVINAS. Būkite šią savaitę itin 
dėmesingas. Gali būti bandoma 
įvelti jus į neaiškius reikalus. Pa-
galvokite apie teisinius dalykus. 
Ar tikrai verta rizikuoti? Laikas 
jūsų pusėje, verčiau luktelėkite, 
kol padėtis išaiškės. Savaitgalį 
pasistenkite išmesti iš galvos vi-
sus savaitės darbus ir tiesiog gerai 
pailsėti.

 JAUTIS. Kad ir ko šią sa-
vaitę imsitės, darbai degte degs 
jūsų rankose. Pasistenkite, kad 
ir viršininkas tai pastebėtų. Jūs 
užsitarnavote patikimo žmogaus 
vardą ir, labai galimas daiktas, tai 
atsilieps jūsų karjerai. Labai at-
sargiai leiskite pinigus - galite net 
nepastebėti, kaip išlaidos viršys 
pajamas.

DVYNIAI. Būkite protingas! 
Tikrai nieko nenutiks, jei dabar 
atsisakysite idėjos, kurios tvirtai 
laikėtės - iš tiesų ji visiškai nie-

kam tikusi. Antroje savaitės pusė-
je galima emocinė krizė šeimoje. 
Neapgalvoti, impulsyvūs žodžiai 
ar veiksmai gali turėti ilgalaikių 
nepageidautinų padarinių.

VĖŽYS. Ko gera, savaitė prasi-
dės nekaip, bet nuo vidurio smul-
kios nesėkmės gali atnešti didelę 
sėkmę, kad ir kaip paradoksaliai 
tai skambėtų. Jei turite ką parody-
ti, nesivaržykite užeiti pas virši-
ninką. Perdėtas kuklumas nepadės 
kopti karjeros laiptais. Savaitgalį 
imkitės iniciatyvos susitikti su se-
niai nematytu bičiuliu.

LIŪTAS. Tuščias reikalas šią 
savaitę eiti prieš srovę. Jausite 
nenumaldomą poreikį gilintis į 
nepažįstamas sritis. Labai tikėti-
ni dideli finansiniai pokyčiai, bet 
nebūtinai į blogąją pusę. Savaitės 
pradžioje pasirūpinkite sveikata, 
o savaitgalį viso jūsų dėmesio 
pareikalaus šeimos reikalai. Paštu 
galite sulaukti gerų naujienų.

MERGELĖ. Pirmoje savaitės 
pusėje pagaliau įvyks ilgai lauk-

ti pokyčiai tarnyboje, deja, jie 
tikriausiai nuvils. Jūsų elgesys 
gali būti pernelyg impulsyvus ir 
neapgalvotas, vis dėlto trečiadienį 
turėsite progą susitaikyti su žmo-
gumi, su kuriuo susipykote praei-
tą savaitę. Neskaičiuokite, o juo 
labiau neleiskite dar neuždirbtų 
pinigų.

SVARSTYKLĖS. Savo as-
meniniams reikalams šią savaitę 
turėtumėte teikti pirmenybę. Sa-
vaitės viduryje netramdykite im-
pulso improvizuoti ką nors bepro-
tiško. Tam turėsite pakankamai 
teigiamos energijos ir sėkmės. 
Savaitgalį sutrikęs galite pasi-
elgti kvailai ir neapgalvotai. Ne-
žinomybės baimė privers priimti 
sprendimą nė neišsiaiškinus, kas 
iš tiesų vyksta.

SKORPIONAS. Visą savaitę 
akivaizdžiai laikysite vadeles savo 
rankose. Jūs jaučiatės neįtikėti-
nai energingas ir tikitės, kad kiti 
jaučiasi taip pat. Bent retkarčiais 
pagalvokite, ar ne per daug rei-

kalaujate iš kitų. Jei gerai žinote, 
kokio daikto jums reikia, savaitės 
pradžioje drąsiai eikite į parduo-
tuves - pirkinys bus sėkmingas.

ŠAULYS. Vieno susitikimo 
metu šią savaitę bus vėl prisimin-
ta sena bjauri istorija. Kalbėkite 
apie ją tik tiek, kiek yra būtina. 
Paskalos, kuriomis ji apipinta, ir 
taip jau viską komplikuoja. Kar-
jeros reikalai pagaliau pajudės į 
priekį, nors iš pradžių ir patirsite 
stresą.

OŽIARAGIS. Savo sumany-
mui privalote gauti tam tikrų svar-
bių asmenų pritarimą. Savaitės 
viduryje pokalbio metu turėsite 
gerai paprakaituoti, kad surastu-
mėte įtikinamų žodžių. Juk jums 
įdomus dalykas turi pasirodyti 
patrauklus ir kitiems. Finansiniai 
reikalai klostysis ne per geriau-
siai, bet viską atpirks malonus 
bendravimas su senais bičiuliais 
savaitgalį.

VANDENIS. Pagaliau pamažu, 
tačiau patikimai pajusite ateinan-

čias permainas. Nežiopsokite ir 
nesėdėkite sudėjęs rankų, imkitės 
iniciatyvos. Šią savaitę pagaliau 
pasitaikys proga išsiaiškinti san-
tykius, jau senokai jus slegian-
čius. Turėtų palengvėti. Pats lai-
kas planuoti atostogas.

ŽUVYS. Nesėkmė savaitės 
pradžioje jus taip paveiks, kad ne-
išvengiamai būsite labai suirzęs. 
Tačiau savo širdgėlą ir pyktį iš-
lieti ant partnerio taip pat būtų ne 
pati geriausia išeitis. Pirmiausia 
pasistenkite susitarti su savimi.

UAB “Termoskalė” siūlo darbą 
inžinieriui-konstruktoriui.
Reikalavimai:
-Techninis aukštasis išsilavinimas, 
darbo įgūdžiai su „SolidWorks“ pro-
grama.
-Anglų ir rusų kalbų mokėjimas (bū-
tina),
Siūlomas atlyginimas po bandomojo 
laikotarpio 1000 Eur „į rankas“
CV siųsti saulius@termo.lt
Tel. (8-614) 31225.

siūlo darbą

Ten, toli, rytuose, dar toliau nei 
draugiška Anykščiams Kinijos 
Liaudies Respublika, yra pažangi 
Japonija.  Japonijoje labai našiai 
dirbama. Japonijos darbdaviai vis 
nepatenkinti našumu ir prisigal-
voja, kaip jį dar pakelti. Tai miego 
kapsules kontorose įrengia, nes po 
pietų numigęs japonas tampa našes-
nis. Tai tinkamą muziką parenka. 
Taiko ir tokį metodą - darbovietėje 
yra vadovo guminė skulptūra. Jei 
vadas ,,užkniso“- eini ir apdaužai. 
Nuleidi garą ir eini našiai dirbti. 
Nepasitenkinimo votis sprogo.

Visuomenėje irgi reguliariai 
sprogsta nepasitenkinimo votys ar 
bent inkštirai. 

Atsimenate, kaip Marijonas 
Mikutavičius pasidalijo įrašu 
apie kainas? Po 2016 m. ba-
landžio 28 d. įrašu atsirado 43 
000 ,,laikų‘‘ (paspaudimų feis-
buke, reaguojant į ,,postą“). Tai  
Lietuvos ,,laikų“ rekordas. Įvyko 
vadinamasis kalafioro skandalas. 
Net tas, kuris nebuvo girdėjęs apie 
tokią daržovę, - išgirdo. Visi ūžė. 
Buvo organizuojami prekybos 
centrų boikotai, visuomenė skilo į 
dvi dalis ir t.t. Tiesa, viskas buvo 
virtualu. Palapinių neatsirado.

Dar anksčiau, prieš 6 metus 
iki Kalafioro, irgi ištryško kai-
nų inkštiras. Tada valdžios vyrai 
sugalvojo ir 2010 10 14  startavo 
interneto tinklalapis,  skirtas si-
tuacijai maisto produktų rinkoje 
praskaidrinti.Tinklapio  www.pro-
duktukainos.lt. projektas sukurtas 
bendradarbiaujant Konkurencijos 
tarybai ir Žemės ūkio informacijos 
ir kaimo verslo centrui prie Že-
mės ūkio ministerijos. Tinklapy-
je bandyta nuraminti visuomenę, 
skelbiant didžiausių Lietuvos pre-
kybos tinklų pagrindinių maisto 
produktų kainas.  Kazys Starke-
vičius dabar  tyliai rūko kampu-
tyje, o tinklapis dar sukasi. Norite 

Apie odos ligas

saulius RAsAlAs 

pasižiūrėti, kiek kefyras plastiki-
niame maišelyje kainavo 2010 10 
14? - 0,73 Euro! Šiemet, rugsė-
jo 14-ą , pigiausias, t. y. privačių 
prekinių ženklų kefyras,  kainuoja 
0,63 Euro. Na o,, Gouda“ sūris per 
8 metus pabrango nuo 5,91 iki 7,07 
Eur. Kiaulienos kumpio kaina per 
tokį pat laikotarpį išliko stabili– 
3,19 Euro už  kilogramą. Stabiliau 
už Paryžiuje laikomą metro etalo-
ną.

Kam nors įdomi ši statistika?  Kas 
nors tiki, kad taip viskas gerai ir 
kainos neauga? Bet tuo metu buvo 
toks valdžios sprendimas: valdžia 
bandė inkštirą išspausti, siūlydama 
statistiką. Statistika -  melo rūšis 
(nebeatsimename, kas taip pasakė, 
bet šituo pasakymu tikime). 

Dabar kažkokį kainų inkštiriuką 
bando spausti R.Paksas. Jis kreipė-
si į Tautą. Taip ir parašė -,, Kvie-
čiu į Tautos referendumą dėl lito 
sugrąžinimo. Pridėjo žodžių apie 
,,bile ką“,-susidarė net 767 žodžiai, 
4983 spaudos ženklai ir tik 2 kar-
tus paminėtas žodis,, litas“ ( vieną 
sykį pavadinime) , tiek pat kartų 
paminėtas žodis ,,katastrofa“. Bet 
esmė elektoratui aiški - prasmin-
giau būtų surengti Tautos referen-
dumą dėl nacionalinės valiutos – 
lito -  sugrąžinimo.  Netikiu, kad 
šis bandymas išspausti inkštiriuką 
bus sėkmingas.

Dar mažiau tikiu, kad Premjero 
Skvernelio kliedesiai apie kreipi-
mąsi į pasaulio didžiuosius tinklus 
bus sėkmingesni už Pakso AL-
MAX stiliaus propagandą. Valdžia 

ribos prekybą sekmadieniais, atei-
tyje gali riboti ir per gandrines, my-
kolines ar balandžio 1-ąją,  neleis 
parduoti alkoholio jaunesniems, o 
ateityje - gal ir seniems. Gal kurs 
valstybinį monopolį, o Jūs, išmin-
tingieji šaltakraujai verslininkai, 
imkite ir investuokite, nes mano 
žvilgsnyje matote gėrio apraiškų.  
Kainų sukeltos votys yra supranta-
mos. Žmonės ,,biedni“, jiems sopa.                      
Bet kiek jau buvo keistų vočių. 
Ar dabar kam nors, be sesers Ni-
jolės, rūpi, kur mergaitė? O taip 
rūpėjo. Netgi daliai Tautos atro-
dė, kad pedofilų tinklas veikia 
plačiau nei Tele 2 internetas! Bet 
votis sprogo ir sugijo. Katalikų 
bažnyčia krečia tikri, ne Klo-
nio gatvės skandalai. Bet kam jie 
įdomūs? Ar kas nors veržėsi prie 
Popiežiaus ir reikalavo TIESOS? 
Votis sprogusi ir užsitraukusi.  
Atsiminkime dirvos nepardavimo 
votį. Tuo metu atrodė, kad gob-
šūs užsieniečiai tik laukia, kaip 
pagrobti brangią Lietuvos žemelę. 
Būdavo, leidiesi iš savo butelio ke-
tvirtame aukšte ir pradedi jaudintis, 
ar koją pastatysi ant lietuviškos že-
mės. O gal jau koks smailianosis, 
smailiasmakris užsienietis bus per 
naktį nupirkęs kooperatinio namo 
kiemą... 

O nuodingų skalūnų šunvotė!? 
Juk vos ,,Ševronas“ pradurs  Lie-
tuvos žemelę, tuoj iš visų kra-
nų pasipils ne vanduo, o ugnis. 
Sprogo ir šitas baubas. Dabar 
badykite -  niekam nebeįdomu. 
Tad  dabar kaip tik pasirodė iste-

riškai užplūdę internetą nusikalbė-
jimai apie tai, kad beveik 99 proc. 
Lietuvos miškų jau yra užsienio 
kompanijų rankose, tad tapo aišku 
- dar viena votis pritvinko. Kaip jau 
įprasta, sveiku protu nesuprantamu 
kliedesiu dalijosi tie patys, kuriems 
neužteko sveiko proto nepasiduoti 
Olego Surajevo provokacijai, ir jie 
jau buvo pradėję dalytis ,,memu“ 
apie mineralinį ,,Vytauto“ vandenį 
už 3 ct. Diagnozė aiški - šunvotė.  
Šitas,,memų“ diagnozės būdas rei-
kalauja analizės: paprasčiau pažiū-
rėti, ar jau Rūta J. ,,užsikabino“, ar 
ne. Jei ,,užsikabino“, tai aišku - š. 
(šunvotė). 

Sprogs ir šita. Tie, kurie negali iš-
kentėti neprotestavę, išsilakstys, o 
,,žemėj Lietuvos vėl miškai žaliuos“.  
Esama nuomonių, kad revoliu-
cines nuotaikas skatina priešiška 
Rusija, jos trolių fabrikai, viso-
kie ,,alia“ basčiai ir puidokai.  
Mano pozicija paprastesnė - ,,dzin 
ta ubagiška Rusija su negabiais 
troliais“. Votys ir inkštirai privalo-
ma bręstančio organizmo būsena.  
Sprogs ir užsitrauks. 

Svarbu, kad tiems dariniams 
sprogus pakiltų darbo našumas ir 
gyvenimas gerėtų. O gal mūsų val-
džia jau tokia protinga kaip japonai 
ir leidžia papūliuoti, sprogti , kad 
pasiektų norimą našumą? Arba dar 
paprasčiau - kol visi aprauda plyną 
Labanorą*, kas nors tyliai vyksta? 

 * Dėl plyno Labanoro kalčiau-
sias Siaurukas. Prieš 119 metų  
nutiesė bėgius, tad buvo galima 
iškirsti Labanorą ir išvežti medie-
ną. Po 100 metų suaugo naujos, 
dar „carskos“ pušys ir štai, prašom 
- plynės. Negalima kirsti medžių, 
kurie dar prisimena Carą. Arba ga-
lima atkeršyti Siaurukui. 

Mama,

Mes užaugom, iš namų išėjom,
Rodos, tik ilsėkis, būk rami,
O juk rūpesčių nesumažėjo
nuo tada, kai buvome lopšy.
 Tu ir dabar mums reikalinga, mama,
 laukianti, atleidžianti, gera.
 Tegul lydi laimė, džiaugsmas, sveikata.

88-ojo gimtadienio proga Eleną STAKIENĘ 
sveikina 6 sūnūs su šeimomis.

Unikalios 
burokėlių savybės

Burokėlius pastaruoju metu 
ima vadinti superdaržovėmis 
– naujausiuose tyrimuose rašo-
ma, kad burokėliai ir jų sultys 
didina išvermingumą sportuo-
jant, mažina kraujospūdį, geri-
na kraujotaką.

Ne vienu tyrimu įrodyta, kad 
įtraukus į racioną daugiau daržovių, 
pvz., burokėlių, sumažėja nutukimo, 
mirtingumo, diabeto, širdies ligų 
rizika, pagerėja sveikata, savijauta, 
pagražėja plaukai, randasi daugiau 
energijos, mažėja svoris. Burokė-
liuose yra vitaminų A ir C, kalcio ir 
geležies, folio rūgšties, mangano, vi-
tamino B-6, magnio, fosforo, kalio, 
cinko, vario, seleno ir kt..

Leidinyje „Hypertension“ buvo 
aprašytas tyrimas, per kurį savano-
riai kasdien išgerdavo po pusę litro 
sulčių. Paaiškėjo, kad išgėrus buro-
kėlių sulčių, sumažėdavo kraujos-
pūdis. 

Amerikoje esančio universiteto 
„Wake Forest“ tyrėjai padarė išvadą, 
kad geriant burokėlių sulčių smege-
nys geriau aprūpinamos deguonimi, 
todėl vyresnio amžiaus žmonėms 
sulėtėja demencijos progresavimas.

Su amžiumi suprastėja kraujo pri-
tekėjimas į kai kurias smegenų sritis, 
todėl prastėja nuovoka, atmintis ir 
gali išsivystyti demencija. Įkompo-
navus į savo racioną daugiau nitratų 
turinčių daržovių, taip pat ir buro-
kėlių, sulčių, tikėtina, kad pagerėtų 
kraujotaka ir tam tikros smegenų 
dalys būtų geriau aprūpinamos de-
guonimi.

Burokėliuose yra antioksidanto 
alfa lipoinės rūgšties, kuri mažina 
gliukozės lygį, didina jautrumą insu-
linui ir saugo nuo oksidacinio streso 
sukeltų pokyčių diabetu sergantiems 
žmonėms.
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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 visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamas turtas

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

Tel. (8-600) 63820.

Brangiai įvairius miškus: jau-
nuolynus, pusamžius, brandžius. 
Žemę, apaugusią krūmais.

Tel.(8-625) 44123.

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

Tel.(8-608) 44340.

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

Tel. (8-686) 86702.

Automobiliai

Visų markių automobilius, mo-
tociklus. 

Tel. (8-604) 55326.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Baldų gamyba. Virtuvės, prieš-
kambario, miegamojo, spintos 
slankiojančiomis durimis. 

Tel. (8-600) 54842.

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel.  (8-656) 24531.

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

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

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).                        

SPAUDŽIA SULTIS
AKCIJA 

5 L TIK 2 Eur
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. 867586867.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vai-
ruotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2018 m. spalio 4 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidu-

siems 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.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SPALIO 4 d. (ketvirtadie-

nį) prekiausime “Kaišiadorių” 
paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibo-
mis, dėsliosiomis vištaitėmis, 
bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 3,50 
Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec. 
lesalai. Jei vėluosime, prašo-
me palaukti.

Tel. (8-608) 69189.
Svėdasai 15:35, Čekonys 

15:45, N.Elmininkai 15:50, 
Anykščiai 16:00 turgus, 
Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis 
16:20, Kavarskas 16:30, 
Svirnai 16:40.

Automobiliai

AUDI 80 B4 1993 m. (1,9 l, dy-
zelis, TA iki 2019-03, du ratų kom-
plektai - su žieminėmis ir vasari-
nėms padangomis).

Tel. (8-679) 60053.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, 
skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Skaldytas malkas, pjuvenas. 
Pristato. 

Tel. (8-675) 63191.

2018 m. spalio 11 d. 12:00 val. bus atliekami žemės sklypo, esan-
čio Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Skiemonių mstl., Šilo g. 1 (kad. Nr. 
3464/0001:342) kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimų žemės sklypų: 
kad.  Nr.  3464/0001:340 savininko J. G. (miręs) paveldėtojus ir kad. Nr. 
3464/0001:300 savininkę I. V. ar jos igaliotus asmenis dalyvauti ženkli-
nant sklypą. Pateikti pastabas ir pasiūlymus galite adresu: Vaižganto g. 26, 
Garliava, Kauno r. matininkui Remigijui Pužui tel. (8-646) 23 471.

Atnaujiname minkštus 
baldus: sofas, lovas, čiuži-
nius, kėdes, kampus ir ki-
tus. Keičiame spyruokles, 
poroloną, gobeleną, eko 
odą. Gaminame čiužinius. 
Pasiimame ir parvežame.

Tel. (8-610) 10341.
atnaujinkbaldus@gmail.com.

Negauk tūkstantinės baudos - 
susitvarkyk nuotekas! Nuotekų 
valymo įrenginiai “August”, 
“Traidenis”,“Solido”,“Buiteka”, 
“Feliksnavis”. Įvairios paskirties

šulinių, kanalizacijos, drenažo, 
vandentiekio sistemų prekyba, 
montavimas, servisas, pristatymas. 
Sertifikatai. Garantija iki 20 metų. 

Tel. (8-641) 93058.

dovanoja
Mažą šuniuką. Augs nedidelis.
Tel. (8-615) 47417.

Kita

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

Tel.: (8-611) 34567, (8-686) 80994 .

Arklį.
Tel. (8-381) 4-87-25.

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

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

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, 
sutvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Brangiai - įvairius automobi-
lius, gali būti daužti ar nevažiuo-
jantys, pasiima patys, atsiskaito 
vietoje.

Tel  (8-646) 17715.

Gyvuliai

Nuolat brangiai - karves, bu-
lius, 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.   

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

gimė

Pijus KANAPECKAS, 
gimęs 09 19

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas 

žodis ir telefono numeris, 
antradienio „Anykštoje“ 

kainuos tik 5 eurai, 
šeštadienio – 6 eurai.

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus vi-
soje Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-09-04 atliko žemės sklypo kad. 
Nr. 3428/0004::290, esančio Maželių k., Kavarsko sen., Anykščių raj., kadas-
trinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo 
kad. Nr. 3428/0004:265  bendraturtes dėl bendros sklypų ribos suderinimo 10 
dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. Kontaktinė informacija: J. Biliūno 
g. 4-8, Anykščiai, tel. (8-615) 52931.
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Modestas, Eidvilas, Getautė.

Evaldas, Kristina, Milgintas, 
Alanta, Teresė.

Pranciškus, Mąstautas,        
Eivydė, Pranas.

Edvinas, Galė, Placidas,         
Palemonas, Gilda, Donata.
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MOZAIKA

Anūkas klausia močiutės:
- Ar tiesa, močiute, kad popiežius 

Pranciškus liepia už kiekvieną blogą 
darbą atsilyginti geru?

- Taip, anūkėli, tiesa.
- Močiute, tada duok man 10 eurų, 

aš tavo akinius sulaužiau.

***

Pokalbis pas psichologą:
- Alkoholį vartojate?
- Ne.
- Rūkote?
- Ne.
- Kortom lošiat?
- Ne.
- Kaip su svetimom moterim?
- Vengiu.
- Jei neturite jokių ydų, ko gi jūs 

atėjote?
- Na, yra vienas toks trūkumėlis...
- Koks gi?
- Meluoju daug...

***

- Kodėl visos pasakos baigiasi 
vestuvėmis?

- Nes po vestuvių baigiasi visos 
pasakos.

***

Teisėjas klausia žmogžudžio:
- Tai kodėl jūs tą bobutę užmušėt?
- Dėl pinigų, - atsakė kaltinama-

sis.
- Tai kad jūs pas ją tik 20 centų 

radot!
- Matot, teisėjau, penkios bobutės 

ir euras...

***

Kas per dieną aktyvus kaip bitė, 
stiprus kaip jautis, dirba kaip arklys 
ir vakare pareina namo pavargęs 
kaip šuo, turėtų pasitarti su veterina-
ru - labai didelė tikimybė, kad jis yra 
asilas...

sprintas
Dviračiai. Rugsėjo 23 dieną  

Niūronyse finišavo „Volkswagen 
MTB“ dviračių maratonų taurės 
varžybos.Į penktąjį etapą (Anykščių 
maratoną) susirinko 1300 dvirati-
ninkų iš Lietuvos ir keletas dalyvių 
iš Baltarusijos.Vaikų iki 6 m. grupė-
je nugalėtoja tapo anykštėnė Gytė 
Pupelytė.

Jos sesė Rusnė Pupelytė nugalėjo 
tarp vaikų iki 10 m.. 23 km nuoto-
lyje, vaikų iki 13 m. grupėje, 11-tas 
finišavo Mikas Vildžiūnas. Pačiame 
gausiausiame dalyvių skaičiumi 44 
km nuotolyje, kuriame varžėsi apie 
400 sportininkų, puikiai pasirodė 
anykštėnai: nugalėjo Tadas Žiliukas, 
šeštas finišavo Reinoldas Musteikis, 
16 vietą užėmė Jurgis Ladyga.

Šiame nuotolyje berniukų (iki 
16 metų) grupėje dešimtas finišavo 
Domas Jankauskas.

Maratone paaiškėjo penkių etapų 
nugalėtojai asmeninėse ir komandi-
nėse įskaitose.

Komandų įskaitoje tarp 11 ekipų 
anykštėnai, atstovavę ,,Dviraciuda-
lys.lt-Vėtrungei”, užėmė penktąją 
vietą.

Karatė. Rugsėjo 29 dieną, Pane-
vėžyje, ,,Cido” arenoje, vyko 2018 
metų Lietuvos suaugusiųjų taurės ir 
Lietuvos jaunimo ir jaunučių kyo-
kušin karatė čempionatai. Anykš-
čių karatė sporto klubui atstovavo 
3 teisę startuoti turintys sportinin-
kai.Lietuvos suaugusiųjų kyokušin 
karatė taurės varžybų iki 80 kilo-
gramų nugalėtoju tapo Stasys Vin-
cevičius. Visas kovas sportininkas 
laimėjo anksčiau laiko, nokautavęs 
savo varžovus. Jaunučių (14-16 
metų) amžiaus grupėje Jonas Žu-
kauskas svorio kategorijoje iki 50 
kilogramų iškovojo Lietuvos vice-
čempiono vardą. Sportininkas šių 
metų lapkričio 23 dieną atstovaus 
Lietuvai Europos Kyokušin Karatė 
čempionate Butapešte (Vengrija).

Krepšinis. Anykščių „KKSC–
Elmio“ krepšinio komandą papildė 
patyręs snaiperis, 191 cm ūgio,36-
erių  Aurimas Andriejauskas. Žai-
dėjas yra rungtyniavęs Lietuvos 
studentų lygoje ir akis į akį kovė-
si su dabartinėmis šalies krepšinio 
žvaigždėmis: Pauliumi Jankūnu, 
Jonu Mačiuliu, Mantu Kalniečiu, 
Artūru Jomantu. Intensyviai artė-
jančiam Regionų krepšinio lygos 
(RKL) sezonui besiruošianti Anykš-
čių ekipa spalio pradžioje planuoja 
pasitikrinti jėgas uždaruose drau-
giškuose mačuose, o pirmieji RKL 
mačai turėtų įvykti paskutinį spalio 
mėnesio savaitgalį.

Pchenjanas Pietų Korėjos 
prezidentui padovanojo du me-
džioklinius šunis

Pietų Korėjos prezidentas Moon 
Jae-inas (Mun Džejinas) iš Pchenja-
no gavo dovanų du Šiaurės Korėjos 
vietos veislės medžioklinius šunis, 
sekmadienį pranešė Pietų Korėjos 
prezidentūra.

„Per Šiaurės ir Pietų Korėjos 
aukščiausiojo lygio susitikimą pre-
zidentūrai iš Šiaurės Korėjos pusės 
buvo pasiūlyta dovanų pora Pung-
sano šunų, kurie buvo gauti ketvir-
tadienį“, – nurodoma prezidentūros 
paskelbtame pranešime.

Maždaug metų amžiaus šunys 
buvo perduoti per paliaubų kaimelį 
Panmundžomą. Kartu buvo perduoti 
trys kilogramai šunų ėdalo, kad gy-
vūnai „galėtų greičiau prisitaikyti“ 
prie naujos gyvenamosios vietos.

Šunys, kurie gyvens prezidentūro-
je, buvo pasiūlyti dovanų per rugsėjį 
Pchenjane įvykusį Moon Jae-ino ir 
Šiaurės Korėjos lyderio susitikimą, 
kuriame Kim Jong Unas (Kim Čen 
Unas) suderino raketų bandymų 
poligono uždarymo ir vizito į Seulą 
planus.

2018-ųjų Nobelio medicinos pre-
mija paskirta amerikiečiui ir ja-
ponui už vėžio terapiją

Šių metų Nobelio premija už pa-
siekimus medicinos ir fiziologijos 
srityje atiteko amerikiečiui Jamesui 
P. Allisonui ir japonui Tasuku Honjo 
(Taskui Hondžui), atradusiems „už 
vėžio terapiją slopinant neigiamą 
imuninį reguliavimą“, pirmadienį 
paskelbė Nobelio komitetas Stok-
holme veikiančiame Karolinskos 
institute.

2017-ųjų Nobelio medicinos lau-
reatais tapo cirkadinio ritmo me-
chanizmą tyrę amerikiečiai Džefris 
S.Holas, Maiklas Rosbašas ir Mai-
klas V. Jangas.

Tradiciškai Nobelio premija laure-
atams bus oficialiai įteikta per Stok-
holme vyksiančią iškilmingą cere-
moniją gruodžio 10 dieną, minint 
jos steigėjo Alfredo Nobelio mirties 
1896 metais sukaktį.

Šiemet kiekvieną Nobelio premi-
ją sudaro 9 mln. kronų (871 tūkst. 
eurų). Jei kurios nors premijos lau-
reatų būna daugiau nei vienas, suma 
jiems padalijama.

Amerikiečių alpinistai slidėmis 
nusileido nuo ketvirto pagal aukštį 
pasaulio kalno

Du amerikiečių alpinistai sėkmin-

Šiaurės Korėjoje išvesta Pungsano veislė, kurios šunys garsėja 
savo ištikimybe ir protu, laikoma vienu iš Šiaurės Korėjos naci-
onalinių lobių.

gai slidėmis nusileido nuo ketvirto 
pagal aukštį pasaulio kalno viršūnės, 
pirmadienį pranešė organizatoriai.

Džeimsas Morisonas iš Tahou Ka-
lifornijoje ir Hilari Nelson iš Telju-
raido Kolorade sekmadienį su dviem 
kitais alpinistais ir trimis Nepalo šer-
pais gidais įkopė į 8 516 m aukščio 
Lhocės kalną, sakė Pemba Šerpa iš 
ekspedicijas organizuojančios kom-
panijos „Xtreme Climbers Treks and 
Expeditions“.

Tuomet J. Morrisonas ir H. Nelson 
nuo kalno viršūnės sėkmingai nusi-
leido slidėmis ir vėliau pirmadienį 
turi pasiekti bazinę stovyklą. 

Manoma, jog tai pirmas kartas, kai 
kas nors slidėmis nusileido nuo Eve-
resto masyvui priklausančios Lho-
cės. Alpinistai, kopiantys į Everestą 
ir Lhocę, didžiąją dalį kelio juda tuo 
pačiu maršrutu.

Minima grupė yra vienintelė šio 
rudens komanda Lhocės ir Everesto 
regione, nes dauguma alpinistų į šias 
viršūnes kopia pavasario sezonu – 
balandžio ir gegužės mėnesiais.

Vokietijoje karšto oro balionui 
užkliudžius elektros liniją 
išgelbėti 6 žmonės

Vakarų Vokietijoje vienas karšto 
oro balionas sekmadienio pavakare 
užkliudė elektros ir liko įstrigęs 70 
metrų aukštyje virš žemės, bet visus 
šešis jame buvusius žmones pavyko 
išgelbėti, pranešė pareigūnai.

Pirmadienį buvo dedamos pastan-
gos nukabinti balioną. Jo krepšyje 
buvę žmonės buvo nukelti sekma-
dienį vakare, kai buvo gautas prane-
šimas apie incidentą.

Kaip praneša naujienų agentūra 
DPA, balionas atsitrenkė į aukštą 
metalinę elektros linijos atramą ne-
toli Botropo miesteo į šiaurės vaka-
rus nuo Eseno ir subliūško. Jo krep-
šys liko kaboti dideliame aukštyje, 
netoli atramos viršūnės.

Per penkias valandas trukusią 
operaciją gelbėtojai užkopė į atra-
mą ir pritvirtino krepšį, tuomet nu-
kėlė įstrigusius žmones. Jie nebuvo 
sužeisti, bet dėl visa pikta nuvežti į 
ligoninę būklei nustatyti.

Pats balionas prisilietė prie 380 
tūkst. voltų linijos laidų, bet krepšys, 
laimei, jų nekliudė.

Gruzijoje įvedamas 
vienkartinių plastikinių maišelių 
draudimas 

Gruzijoje siekiant mažinti aplin-
kos taršą nuo spalio 1 dienos įve-
damas vienkartinių plastikinių 
maišelių, kurių sienelės plonesnės 

nei 15 mikronų, gamybos, importo 
ir prekybos draudimas.   

Pagal techninį reglamentą, vys-
tant žaliąją ekonomiką ir įgyven-
dinant naują aplinkos apsaugos 
politiką, nuo 2019 metų balandžio 
Gruzijoje bus uždrausta gaminti, 
importuoti ir parduoti bet kokio 
storio sienelių plastikinius maiše-
lius.  

Šalies teritorijoje bus galima 
galinti, importuoti ir parduoti tik 
Gruzijos standartus atitinkančius 
biologiškai skaidžius ir kompos-
tuojamus maišelius. 

Plastikinių maišelių naudojimas 
yra tarptautinio masto problema. 
Daugelyje šalių, įskaitant Gruziją, 
smarkiai išaugo pakavimo medžia-
gų iš plastiko naudojimas, ir tai 
tapo rimta aplinkosaugos proble-
ma.  

Plastikiniai maišeliai nesuyra 
ilgiau nei 100 metų ir yra viena la-
biausiai pasaulį teršiančių šiukšlių. 
Panaudoti maišeliai patenka tarp 
kitų buitinių atliekų ir užteršia dir-
vą bei vandenį. Didžiulė problema 
– kad perdirbama tik dalis plastiko 
atliekų.

Rumunijoje pertraukti 
televiziniai debatai dėl 
vienalyčių santuokų

Rumunijos nacionalinis trans-
liuotojas atsiprašė už incidentą, 
kai studijos kameros operatorius 
sutrikdė tiesioginius debatus dėl 
referendumo, kuriuo siekiama už-
drausti vienalytes santuokas.

Transliuotojas TVR1 šeštadie-
nį išplatino atsiprašymą dėl vieno 
techninio darbuotojo per translia-
ciją pavartotos „nederamos fra-
zės“, penktadienį vykstant disku-
sijai tarp referendumą palaikančio 
atstovo bei gėjų teisių aktyvisto.

Prieš spalio 6–7 dienomis vyk-
siantį referendumą Rumunijoje 
verda karštos diskusijos. Šiuo re-
ferendumu siekiama konstitucinę 
šeimos sampratą taikyti tik  susi-
tuokusioms skirtingų lyčių asme-
nų poroms. Rumunija šiuo metu 
nepripažįsta vienalyčių santuokų 
bei neteikia teisinės apsaugos tos 
pačios lyties asmenų poroms.

Tačiau Konstitucinis Teismas 
ketvirtadienį paskelbė verdiktą, 
kad homoseksualų poros turi turėti 
pas pačias šeimos ir juridines tei-
ses kaip ir heteroseksualai.

Kad referendumas, kurį remia 
įtakinga Rumunijos Ortodoksų 
Bažnyčia, būtų pripažintas įvyku-
siu, jame turi dalyvauti 30 proc. 
rinkimų teisę turinčių šalies pilie-
čių.


