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galite užsisakyti

VAIKAMS. Anykščių menų 
centras vasario 4 d. (trečiadienį) 
11 val. kviečia į Atviro Rato tea-
tro laboratorijos spektaklį vaikams 
„Apie meilę, karą ir kiškio kopūs-
tus“, pagal Anos Saksės pasakas 
Sakralinio meno centre (Vilniaus 
g. 11, Anykščiai). Režisierius Ai-
das Giniotis, vaidina Viola Klim-
čiauskaitė, Benita Vasauskaitė, 
Jonas Šarkus. Bilieto kaina 2,90 
EUR / 10 Lt. 

Putinas. Merui Sigučiui Obe-
levičiui ir Andrioniškio seniūnui 
Sauliui Rasalui, niekaip nesutaru-
siems, ką reikia daryti su putinu 
– sodinti ar kirsti – yra puiki vieta 
išsiaiškinti santykius. Jų žiniai – 
Viešintų seniūnijos teritorijoje yra 
... Putinų kaimas. Pirmyn, vyrai, 
sodinkit ir kirskit. 

Kandidatai. Tautininkų sąjun-
gos kandidatu į Vilniaus merus 
iškeltas Julius Panka yra gimęs 
Traupio seniūnijoje Laukagalių 
kaime. Ten jis praleido ir vaikystę, 
tačiau vos devynerių liko našlaitis 
ir globėjai būsimą politiką išvežė į 
Vilnių. Tautininkų sąjungos kandi-
datų į Vilniaus miesto Tarybą są-
raše 7-oje pozicijoje įrašytas kitas 
mūsų kraštietis –Tomas Baranaus-
kas. Abu šie anykštėnai-tautininkai 
yra istorikai. 

Klaida. Praeitą antradienį 
„Anykštoje“, 4 puslpayje spaus-
dintoje nuotraukoje (Jonas JUNE-
VIČIUS „Iš kaimo teliko gatvelė“, 
“Anykšta, 2015 01 27) yra ne dvi-
ratininkų treneris, o juo prisista-
tęs, tačiau tik Panevėžio kultūros 
ir sporto centro pastatų techninės 
priežiūros darbininku dirbantis 
Valdemaras Baranauskas. 

Gelbėjimas. Anykščių rajono 
ugniagesiai gelbėtojai per 2014 
metus dalyvavo atliekant 40 (2013 
metais – 52) gelbėjimo darbus: 
darbai transporto avarijose - 9 
(2013 m. – 4), darbai vandenyje 
- 2 (2013 m. – 3), pagalba specia-
liosioms tarnyboms - 14 (2013 m. 
– 24),  pagalba buityje - 14 (2013 
m. – 16), kiti gelbėjimo darbai 1 
(2013 m. – 2). Pernai ugniagesiai 
gelbėtojai išgelbėjo 7 žmonės (6 – 
auto įvykių metu, 1 – gaisre).

Maudėsi ruoniai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sekmadienį Anykščių ruoniai nėrė į Šventąją. Kelias minutes šalia tilto vykusias maudynes stebėjo būrys šiltai apsirengusių anykš-
tėnų. Žiemą ten reziduojančios antys pasitraukė kiek atokiau ir greičiausiai piktinosi netikėtai atsiradusiais konkurentais. 

 Po maudynių – tradicinė bendra nuotrauka.

Deputatai emocijų turėjo tik vienam 
sprendimui

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį ketvirtadienį vyku-
siame rajono Tarybos posėdyje 
svarstyti 43 darbotvarkės klau-
simai, tačiau turbūt 42-iejų 
sprendimų priėmimui sugaiš-
ta mažiau laiko, nei diskusijai 
apie A.Vienuolio progimnazi-
jos direktorės Irenos Andru-
kaitienės atleidimą iš darbo 
(Vidmantas ŠMIGELSKAS 
„Irenos Andrukaitienės rebu-
sas rajono Tarybai – neįkanda-
mas“, „Anykšta“ 2015 01 31).

Rajono Tarybos posėdyje dalyvavo Anykščių rajono švietimo įstaigų vadovai, tačiau politikai jiems 
klausimų neturėjo. 

Autoriaus nuotr.

Nuo dyzelino 
gelbėjo
Žvejų gatvę

Antaplaštakio kaimo kontrastai
Laimutė Petniūnienė pri-

simena Antaplaštakį buvus 
linksmu kaimu.

Dujos pinga – šiluma brangsta
Lukas PAKELTIS, rajono Ta-

rybos narys: „Mano nuomone, 
tokios situacijos būtų neįvykę, jei 
biokuro katilas būtų statomas ne 
dabar, o jau būtų pastatytas prieš 
4 metus.“



  
KONKREČIAI

spektras

2015 m. vasario 3 d.

temidės svarstyklės
Grasino. Sausio 31 d. apie 18 

val. namuose, esančiuose Anykš-
čių r. sav., Kavarsko sen., neblai-
vus (2,09 prom.) motinos brolis, 

gimęs 1961 m., grasino nužudyti 
moterį, gimusią 1983 m. Įtariama-
sis sulaikytas.

Vagystė I. Sausio 31 d. apie 
16 val. pastebėta, kad iš sodybos, 

Pasak G. Vetkinaitės  fotografi-
jos mokytojo Alfredo Motiejūno, 
mergina jau trejus metai lanko fo-
tografijos pamokas ir yra  geriausių 
šalies  moksleivių fotografų  dvi-
dešimtuke. „Tai be galo darbšti, 
kruopšti turinti ambicingų tikslų 
ir mokanti jų siekti mergina. Mąs-
tymu bei savo darbais yra gerokai 
aplenkusi bendraamžius, - pastebė-
jo A. Motiejūnas. - Jos techniškai 
nepriekaištingai atliktas nuotrau-
kas ne visi bendraamžiai supranta, 
nes jos gilios mintimi, turi emocinį 

Aplenkusi savo bendraamžius
Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje atidaryta abiturientės, Lie-

tuvos moksleivių konkursų bei parodų laureatės ir prizininkės 
Gabrielės Vetkinaitės fotografijų paroda. 

krūvį. Jos išbaigtos, išmąstytos. 
Nuotraukos pasižymi brandumu, 
vientisumu. Parodą ji apipavida-
lino pati“. Kūrybinių gebėjimų, 
meno sampratos mergina mokėsi ir 
Anykščių kūrybos ir dailės moky-
kloje, tad į savo darbus žiūri kritiš-
kai, tačiau turi savąjį „aš“ ir moka 
jį apginti.  

Parodoje eksponuojamos ciklų 
„Niekam nerūpi, kur esu“, „Atei-
siu nejučia“, „Ryšys“ ir „Paieškos“ 
nuotraukos. 

-ANYKŠTA
Gabrielė Vetkinaitė prie savo nuotraukų. 

Alfredo Motiejūno nuotr. 

Prie mero Sigučio Obelevičiaus 
buvo išrikiuoti už sėkmingą dau-
giabučių renovaciją jam skirti ap-
dovanojimai. O kalbėdamas apie 
daugiabučių renovavimą meras vėl 
dėkojo Anykščių komunalinio ūkio 
specialistui Alvydui Gervinskui 
bei savivaldybės administracijos 
darbuotojai Loretai Pesliakienei. 
Pastaroji kalbėjo, jog 10 Anykščių 
daugiabučių jau renovuoti, dar 5 – 
baigiami. O šiais metais ketinama 
pradėti dar 18 daugiabučių reno-
vaciją. 

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijoje laikinai dirbantys pro-
jekto „Kurk Lietuvai“ dalyviai 
Miglė Sapkauskaitė ir Eimantas 
Matulaitis  į spaudos konferenci-
ją buvo pakviesti pakalbėti apie 
bendruomenių projektinę veiklą. 
M.Sapkauskaitė dėstė, jog iš 44 
Anykščių rajone veikiančių ben-
druomenių 16 yra pasirengusios 

Anykščiai vis gražėja. 
Reikia aplinkkelio

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar Anykščių rajono savivaldybės administracijoje buvo 
surengta spaudos konferencija, kurioje rajono vadovai ir valdi-
ninkai kalbėjo apie daugiabučių renovaciją, būsimus projektus 
bei apie jau pastatytus Antanui Baranauskui skirtus atminimo 
ženklus.

užsiimti bendruomenių verslo pro-
jektais. 2014-2020 metų ES finan-
savimo per Vietos veiklos grupes 
bus skiriamas finansavimas „įvei-
klinimui“, o nebe infrastruktūros 
plėtrai, kaip buvo ankstesniajame 
finansavimo etape.

Rajono vyriausioji architektė 
Daiva Gasiūnienė džiaugėsi, kad 
šalies architektai labai gerai verti-
na Anykščių architektūrinę raidą, 
jog mūsų miesto objektai patenka 
tarp geriausiųjų šalyje. „Anykščiai 
įvardijami kaip išaugę iš regioninio 
miestelio lygio, kuriuose nesiekia-
ma pigaus populiarumo.“ – aiškino 
rajono vyriausioji architektė.

Ir D.Gasiūnienė, ir S.Obelevičius 
aiškino, kad idėją pastatyti 
A.Baranausko atminimui skirtus 
ženklus iškėlė Pasaulio anykštėnų 
bendrija ir Anykščių muziejus, o ją 
įgyvendino Kauno restauravimo ir 
projektavimo institutas. 

Rajono vadovai žurnalistus pasikvietė į spaudos konferenciją.
Autoriaus nuotr.

„Gaila, kad tie paminklai dar 
nematyti buvo apkalbėti, aprašy-
ti. Tie paminklai dar nebaigti, bus 
ant suolelių uždėta medinė dalis.“ 
– aiškino meras. Paklausta, kodėl 
skubėta statyti nepabaigtus kūri-
nius, D.Gasiūnienė aiškino, jog 
technologiškai keturis mėnesius 
metalinė dalis turi prastovėti lauke, 
kad „išeitų rūdys“ ir tik tada bus 
galima montuoti medinę dalį.  

Spaudos konferencijoje dalyva-
vusio anykštėno Algimanto Gude-

lio apie Anykščių aplinkkelį pakal-
bintas meras sakė, jog aplinkkelis 
kada nors bus. „Vienas iš reika-
lavimų kurortui yra aplinkkelis.“ 
– aiškino meras. Jis kalbėjo, kad 
aplinkkelis iki 2020-ųjų, matyt, 
nebus nutiestas, o tada, kai bus nu-
tiestas, gal bus ir reikalingas. „Da-
bar galime gyventi be aplinkkelio, 
bet jei plėsis srautai... Juk pagrin-
dinis kelias eina per miestą.“ – apie 
galimą šviesią ateitį, kuriai būtinas 
aplinkkelis, kalbėjo meras. 

esančios Anykščių r. sav., Kavars-
ko sen., pavogti namų apyvokos 
daiktai. Nuostolis – 845 eurai. 

Vagystė II. Vasario 1 d. apie 13 
val. buvo pastebėta, kad Anykščių 

r. sav., Debeikių sen., iš pastato 
pavogti įvairūs daiktai ir pinigai. 
Nuostolis tikslinamas. Sulaikytas 
ir į areštinę uždarytas 1994 m. gi-
męs jaunuolis.

Numeris. Vidaus reikalų ministe-
rija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą 
dėl viešojo intereso gynimo vykdant 
Bendrojo pagalbos telefono numerio 
112 paslaugų plėtrą. „Vyriausybės 
nutarimas bei kiti teisės aktai numa-
to, jog Lietuvoje turi veikti vienas pa-
galbos numeris. Tačiau esama valsty-
bės institucijų, kurios piktybiškai tam 
priešinasi, kuria savo alternatyvius 
numerius ir stabdo 112 plėtrą. Dėl to-
kių veiksmų kyla realus pavojus vi-
suomenei: ištikus bėdai žmonės gali 
nesulaukti operatyvios ir profesiona-
lios pagalbos“, - teigia vidaus reikalų 
ministras Saulius Skvernelis. 

Vizitas. Pirmadienį Ministras Pir-
mininkas Algirdas Butkevičius išvy-
ko oficialaus vizito į Omano Sultona-
tą. Numatyti susitikimai su Omano 
Sultonato Ministrų Tarybos vice-
premjeru Sajidu Fahadu Mahmudu al 
Saidu, taip pat su Sultonato sveikatos 
apsaugos, užsienio reikalų, transpor-
to ir komunikacijos ministrais, par-
lamento Aukštųjų Rūmų pirmininku 
Jahija Mahmudu al Mantriu. Vizito 
metu bus pasirašyti dokumentai dėl 
dvišalio bendradarbiavimo, vyks 
dvišaliai verslo susitikimai.

Pataisos. Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės iniciatyva parengtos ir 
Seimui teikiamos Valstybės tarnybos 
įstatymo pataisos, kuriomis siūloma 
uždrausti valstybės tarnautojams 
sudaryti papildomas darbo sutartis 
su savo darbovietėmis, užkirsti kelią 
pasipinigavimui valstybės tarnyboje 
ir užtikrinti skaidrų valstybės lėšų 
naudojimą. Dažniausiai valstybės tar-
nautojai papildomas sutartis su savo 
darbovietėmis sudaro dėl darbo prie 
Europos Sąjungos (ES) projektų.  

Išpuolis. Seimo Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų (TS-LKD) frakci-
jos narys Arvydas Anušauskas 
kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, 
prašydamas ištirti, kas socialiniame 
tinkle „Facebook“ sukūrė puslapį 
„Wilenska Republika Ludowa“. 
Sausio 29 d. minėtame socialiniame 
tinkle buvo išplatinta informacija, 
kad sukurtas puslapis „Wilen-
ska Republika Ludowa“ jau turi 
daugiau nei 200 šalininkų. „Nors 
tai buvo įvardyta kaip provoka-
cija, tačiau iki šiol nebuvo pradėtas 
joks teisėsaugos tyrimas. Kadangi 
konstitucinės vertybės - Respub-
likos suverenumas ir teritorinis 
integralumas - turi būti ginamos 
nuo bet kokių išpuolių, kreipiuosi į 
Generalinę prokuratūrą su prašymu 
ištirti, nustatyti iniciatorius“, - teigė 
A. Anušauskas. 

Areštas. Sausio mėnesį 747 įmo-
nėms buvo įregistruoti 862 turto 
areštai, kuriais buvo apribotas val-
dymas, disponavimas ir naudojima-
sis 31 mln. litų turtu, rodo kreditų 
biuro „Creditinfo“ pagal Centrinės 
hipotekos įstaigos duomenis atlikta 
analizė. Sausio mėnesį daugiausiai 
areštų buvo įregistruota prekybos 
(189), statybos ir NT (169), paslau-
gų (104) įmonėms, apdirbamosios 
gamybos verslui (91). Bendras įmo-
nių areštuoto turto lygis yra apie 5 
proc. mažesnis nei pernai tuo pačiu 
laikotarpiu.

Sulaikė. Po įspėjamųjų šūvių 
ir gaudynių pasieniečiai sulaikė iš 
Užsieniečių registracijos centro Pa-
bradėje pasišalinusį Rusijos pilietį, 
prieglobsčio Lietuvoje prašytoją. Už 
grotų atsidūrė ir jį į Lenkiją vežęs ta-
džikas.

Penktadienį Anykščių ugnia-
gesiai gelbėtojai gavo pranešimą, 
kad dyzelinu užterštas Anykščių 
miesto Žvejų gatvės plotas. Buvo 
gautas pranešimas, kad ant važiuo-
jamosios kelio dalies išsiliejęs dy-
zelinis kuras, juo užterštas apie 25 
kvadratinių metrų plotas.

Panaudojus 7 kilogramus sor-
bento, surinktas išsiliejęs kuras ir 
sutvarkyta kelio danga. Anykščių 
priešgaisrinės tarnybos viršinin-
kas. Saulius Slavinskas „Anykš-
tai“ sakė, kad anykštėnams ugnia-
gesiams tai įprastas dalykas. „Mes 
atliekame šiuos darbus. Vienas 
dalykas, kai reikia sutvarkyti tepa-
lus, išsiliejusius autoįvykių metu, 

Nuo dyzelino gelbėjo
Žvejų gatvę

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Penktadienį neaišku iš kur atsiradęs dyzelinis kuras užteršė 
Žvejų gatvės atkarpą. Anykščių ugniagesiai gelbėtojai turėjo pa-
naudoti sorbentą.

kitas, kai palyja lietutis ir iš kažkur 
išplauna naftos produktus. Saky-
kim, pernai liepos mėnesį naftos 
produktų teršalų dėmės buvo pa-
stebėtos Šventojoje“,- pasakojo 
S.Slavinskas.  

Pasak viršininko, per metus įvy-
kių, kai reikia surinkti teršalus, 
Anykščių rajone nėra daug – iki 
10 kartų teko likviduoti naftos pro-
duktų išsiliejimą. „Žvejų gatvėje 
nėra žinoma, iš kur ant asfalto at-
sirado dyzelinis kuras, greičiausiai 
iš kažkurio automobilio“,- sakė 
S.Slavinskas.

Paklaustas, kodėl reikia likvi-
duoti tokias dėmes, S.Slavinskas 
nurodė, kad pirmiausiai tai aplin-

kosauginis aspektas. „Matot, atši-
limas, vanduo tekės ir naftos pro-
duktai pateks į šulinėlius, o iš jų ir 
į Šventąją. Kitas dalykas, kad ant 

asfalto susidaro naftos produktų 
plėvelė ir žymiai pailgėja automo-
bilio stabdymo kelias“, - „Anykš-
tai“ dėstė viršininkas.

Anykščių priešgaisrinės tarnybos viršininkas Saulius Slavinskas 
sakė, jog pernai teko kovoti ir su naftos dėmėmis Šventosios upė-
je.          Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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2015 m. vasario 3 d.SAVAITGALIO DISKUSIJA

spektras

komentarai

nuomonių ringe
@ „Tai kas gavosi“: „Kon-

servatoriai apie Liogę rėkauja, 
kad teistas, kas per kandidatas, o 
paaiškėja, kad pas pačius teistų, 
maža to - tarp lyderių yra, dar 
maža to - bandžiusių nuslėpti“.

@ „nuomonė“: „Manau, kad 
ne iš blogos valios, juk jie daly-
vauja pirmą kartą ir ne taip lengva 
užpildyti krūvas dokumentų, o 
ypač šiuose rinkimuose“.

“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. 

Jei mažės 
žmonių, kainos 
nekris

Antanas ŽEMAITIS, rajono 
Tarybos narys, partija „Tvar-
ka ir teisingumas“:

„Asmeniškai aš, nebalsavau 
už kainos didinimą. Tačiau šiuo 
atveju rajono Taryba mažai ką 
galėjo padaryti, nes jei nebū-
tų patvirtinusi didesnių kainų, 
tai vienašališkai būtų padariu-
si kainų komisija. O kad šilu-
ma brangsta, nors dujos pinga, 
keista ne man vienam. Tačiau, 
kiek buvo sakyta, šilumos kaina 

Dujos pinga – šiluma brangsta
Ketvirtadienį vykusiame posėdyje Anykščių rajono taryba pa-

brangino šilumą. Situacija keista, nes dujų kaina Lietuvai yra šie-
met 20 procentų mažesnė ir vis dar mažėja, nes krinta naftos kai-
na, su kuria susieta ir dujų kaina. Anykštėnams tuo tarpu šiluma 
atpigo tik 9,2 procento. Klausėme, ar suprantate, kodėl Taryba 
balsavo už šilumos kainų padidinimą.

kyla, nes Anykščiuose mažėja 
abonentų skaičius. Ko gero, prie 
to prisideda ir renovacija, nes 
mažiau reikia gaminti šilumos. 
Automatiškai išauga šilumos 
kainos. Paruošimo kaina juk 
vienoda, ar ruoši šiltą vandenį 
penkiems šimtams ar tūkstančiui 
vartotojų.

Ar kada bus pigiau, negaliu 
pasakyti, nes jeigu Anykščiuose 
žmonių ir toliau mažės, šilumos 
kainos nekris“. 

Statyti reikėjo 
prieš keletą 
metų

Lukas PAKELTIS, rajono 
Tarybos narys, Liberalų sąjū-
dis:

„Sudėtingas klausimas. Dujos 
išties pinga, o šiluma brangsta, 
bet brangsta tik ta kainos dalis, 
kuri susieta su administracinėm 
UAB „Anykščių šiluma“ išlai-
dom. Reiktų nuodugniai pati-
krinti „Anykščių šilumos“ įmo-

nę ir įvertinti jos sprendimus, 
paskolas. O šiaip šiluma galuti-
niam vartotojui pinga. Šiandie-
ninėje situacijoje atsidūrėm dėl 
10 metų valdžios neveiklumo. 
Dabar esam aplinkybių įkaitai, 
rajono Taryba gali keisti tik mi-
nimaliai, daryti įtaką gali tik ma-
žai daliai šilumos kainos. 

Mano nuomone, tokios situa-
cijos būtų neįvykę, jei biokuro 
katilas būtų statomas ne dabar, o 
jau būtų pastatytas prieš 4 me-
tus. Tada reikėjo statyti. Visiš-
kai tikėtina, kad šilumos kaina 
Anykščiuose kils, jei renovacija 
taip pat sparčiai judės į priekį, 
nes energijos reikės mažiau, o 
jos paruošimas bus brangesnis“. 

Nėra noro 
piginti šildymą

Algirdas ANANKA, rajono 
Tarybos narys, nepartinis:

„Aš nelabai suprantu, pakal-

bu su žmonėm, tai daugiabučių 
gyventojai irgi to nesupranta. 
Vaičiulio (Virgilijus Vaičiulis 
- UAB „Anykščių šiluma“ va-
dovas,- red past.) klausiu, sako, 
kad viskas teisingai, o kainos už 
šildymą kosminės, žmonės turi 
už atlyginimą gyventi, o ne tik 
už šilumą mokėti. 

Visur gyvenime daug nesu-
prantamų dalykų. Sakykim, naf-
tos kainos kiek nukrito, turėtų 
būti ir benzinas tiek pigesnis. O 
pažiūrėkim į maisto kainas ir au-
tobusų bilietus, niekas net nekal-
ba, kad reiktų piginti, džiaugiasi 
didesniais pelnais. Griežčiau 
turėtų žiūrėti ir valstybė į tokius 
dalykus.

O dėl statomo biokuro katilo, 
tai irgi pigiau nebus, nes nėra 
valios, kad šiluma kainuotų pi-
giau. Bus gal puse cento ar centu 
pigiau. Laikysis šilumos tokios 
pačios kainos“.

-ANYKŠTA

@ „tas pats“: 
„ar teistumą, ar kad buvo ko-

munistu, kgbistu, visi turi būti 
pašalinti, juk tai melavimas“.

@ „Rita to tas pats“: 
„Pritariu. Razmislavičius bu-

vęs TSKP sekretorius, Tubis 
baigęs Rusijos čekistų mokyklą? 
Liogė teistas, kiti buvę komu-
nistai. Tai už ką balsuot? Neisiu 
visai“.

@ „Rinkėjas“: 
„Svarbu, kad sąrašuose turim 

Liogę, Fergizienę ir Janicką - ko 
daugiau ir benorėti“.

@ „Girtas vargoninkas“: 
„Baudžia mus Dievas, matyt, 

yra už ką...“

@ „www“: 
„Jei čia bausmė, tai ką aš ži-

nau, kas yra tikra bausmė, čia 
žaidimas, ir nieko čia baisaus,

bus dar tų rinkimų, nenunusi-
minkit“.

@ „skaitytojas“: 
„Gal žmogus suklydo, dėlto 

negali būti visą gyvenimą smer-
kiamas, o kas liečia jo norą da-
lyvauti rinkimuose, tai kuo jis 
prastesnis už kgb kapitoną ir 
panašius asmenis, kas man pa-
sakys?“

Apie teistumą nuslėpusius politikus
Vyriausioji rinkimų komisija, patikrinusi partijų kandidatų 

sąrašus, iš jų išbraukė keturis teistumą nuslėpusius Anykščių 
politikus. Iš konservatorių sąrašo išbraukti verslininkas, bardas 
Kazimieras Jakutis – Pagulbis bei ugniagesys Romas Nečiūnas, iš 
„valstiečių“ – ūkininkas Dalius Raškevičius, iš Darbo partijos – 
Loreta Mikalauskienė.

Naujienų portalo anyksta.lt skaitytojų Savaitgalio diskusijoje 
klausėme, ką manote apie teistumą nuslėpusius politikus?

@ „Valdyti gali“: 
„Tik teisti Darbo partijos at-

stovai, nes jų elektoratas yra ka-
lėjimo įstaigų gyventojai. O jų 
Lietuvoje tikrai nemažai“.

@ „Eg“: 
„Jakutį išeliminavo patys 

konservatoriai, patardami nede-
klaruoti teistumo, nors puikiai 
žinojo, kad jį deklaruoti būtina. 
Ką tai galėtų reikšti?“

@ „Mindaugas“: 
„O ką čia manyt? Gal ir gerai, 

kad nuslėpė. Jų neliko sąrašuo-
se ir nėra apie ką diskutuoti. O 
Liogė nenuslėpė, ir teistas eina 
mums vadovauti“.

@ „2 valdyti gali“: 
„Logiškai mąstant, Darbo 

partija turi panašiai 1,5 karto 
daugiau narių, nei konservato-
riai, tačiau rajone iš sąrašo pa-
salinama tik viena moteriškė, o 
iš konservatorių sąrašo - du as-
menys. Tai gal kietas matema-
tikas galėtų paskaičiuoti pagal 
tikimybių teoriją, kiek teistų yra 
Darbo partijos narių, ir kiek yra 
konservatorių... Būtu įdomu... 
Galėčiau ir pats paskaičiuot, ale 
tingiu iš palėpės traukt senus va-
dovėlius...“

@ „Vladas“: 
„Teistas - neteistas. Su šian-

dien egzistuojančia teismų ir 
teisingumo samprata, tai nieko 
nesuprasi. Reikia skirti už ką 
teistas. Vienas dalykas krimina-
liniai nusikaltimai, kitas dalykas 
tai šiandien žmogus, kažkuo ne-
įtikęs sistemai, gali būti teisia-
mas ir už visai nežymius admi-
nistracinius pažeidimus. Ir juos 
formaliai lyginti yra visiškas 
absurdas“.

@ „Juozas“: 
„Teistumas teistumui nelygu, 

sutinku. Na, bet atspėkim mįslę. 
Kas iš kandidatų į rajono tarybą 
yra teistas už nusikalstamą mo-
kesčių vengimą, kas pralaimėjo 
kelis teismus, būdamas prastos 
kompetencijos, kas buvo išva-
rytas iš darbo dėl girtavimo. Pa-
bandykim paspėlioti...“

@ „Vilmis“: 
„O ką čia manyt, jei dar neiš-

rinktas ir net kandidatu nepatvir-

tintas, jau meluoja..? Mažiausiai 
norėčiau, kad tokie rajono tary-
boje sėdėtų ir rajonui svarbius 
klausimus spręstų“.

@ „xxx“: 
„Kas kur kada koks skirtumas, 

aš už Savicką“.

@ „oooooooooooooooo“: 
„Baikite šitas agitacijas, na 

kiek galima, juk kiekvienas į 
save pažiūrėkime, ar jau gyve-
nime kiekvienas nieko blogo ne-
padarėme, tokie visi idealūs, ar 
čia toks eilinis pavydas? O jums 
visiems kandidatams sėkmes“.

@ „rinkėjas“: 
„O tai jeigu nenuslėpė, tai 

gal jau apsivogęs ,,krištolinio 
tyrumo“ Liogė gali vėl rajoną 
valdyti? Valde jau, tai ką gero 
padarė?“

-ANYKŠTA
 (Komentatorių kalba netaisyta)

Medalis. Už nuopelnus Lietuvos 
diplomatinei tarnybai apdovanotas 
buvęs ambasadorius Ukrainoje Petras 
Vaitiekūnas atsiėmė medalį iš užsienio 
reikalų ministro Lino Linkevičiaus 
rankų. Buvęs diplomatas įsitikinęs, 
kad Europa Ukrainą turėtų ginti vi-
somis jai įmanomomis priemonėmis, 
įskaitant ir karinę pagalbą. 

Neprašys. Pirmadienį Graikijos 
premjeras Aleksis Cipras pranešė, 
kad jo vadovaujama kairiųjų pažiū-
rų vyriausybė derėsis su partneriais 
Europoje ir nebeprašys finansinės 
pagalbos iš Rusijos. „Mes deramės su 
partneriais Europoje ir tais, kuriems 
esame skolingi. Mes jiems įsiparei-
goję. Kol kas jokių kitų planų neturi-
me“,-  sakė premjeras.

Aptarė. Vokietijos, Prancūzijos ir 
Ukrainos vadovai telefonu aptarė blo-
gėjančią padėtį Rytų Ukrainoje. Kan-
clerė Angela Merkel ir prezidentai 
Fransua Olandas bei Petro Porošenka 
dar kartą pabrėžė paliaubų būtinybę. 
Visi trys pareiškė apgailestavimą dėl 
šeštadienį Minske žlugusių pokalbių 
ir paragino juos „greitai pratęsti“. Se-
paratistai paraginti neblokuoti derybų. 
Pirmaeilis tikslas esą turi būti susita-
rimas dėl ilgalaikio ugnies nutrauki-
mo. Eliziejaus rūmų duomenimis, A. 
Merkel, F. Olando ir P. Porošenkos 
pokalbis truko 45 minutes.

Mobilizacija. Po žlugusių taikos 
derybų per mūšius Rytų Ukrainoje, 
konfliktuojančių pusių duomenimis, 
žuvo mažiausiai 25 žmonės. Separa-
tistų bastionuose Donecke ir Luhans-
ke žuvo mažiausiai 23 civiliai, apie 
50 asmenų buvo sužeisti. Sukilėliai 
dėl šių žūčių atsakomybę suvertė vy-
riausybiniams daliniams. Nepriklau-
somų duomenų apie aukas nėra. Se-
paratistų atstovas Eduardas Basurinas 
taip pat pranešė apie 7 žuvusiuosius 
ir 23 sužeistuosius kovotojų gretose. 
Ukrainos kariuomenė informavo per 
mūšius netekusi mažiausiai 5 karei-
vių, 29 buvo sužeisti. Separatistų ly-
deris Aleksandras Zacharčenka pra-
nešė apie mobilizaciją Donbase. Kitą 
savaitę buvus apginkluota 100 000 
naujų kovotojų, sakė jis Donecke.

Skulptūros. Tarptautinė tyrėjų ko-
manda mano atradę dvi Mikelandželo 
bronzines skulptūrėles. Jei nustatyta 
teisingai, tai bus vienintelės išlikusios 
garsiojo menininko bronzinės skulp-
tūros, vaizduojančios du nuogus rau-
meningus vyrus, jojančius ant pante-
rų. Dar devynioliktame amžiuje buvo 
paskelbta, kad jų autorius- Mikelan-
dželas, bet vėliau ši teorija atmesta. 
Kembridžo universiteto ekspertų va-
dovaujama komanda dar kartą ištyrė 
šiuos meno dirbinius.

Nepasirodys. Naujas Prancūzijos 
satyrinio leidinio „Charlie Hebdo“ 
numeris kol kas nepasirodys. Žur-
nalą spaudos kioskuose bus galima 
įsigyti po kelių savaičių, sekmadienį 
savo svetainėje internete pranešė re-
dakcija. Toks sprendimas esą nereiš-
kia, kad išsigąsta naujų grasinimų. 
Žurnalo darbuotojai yra pavargę ir 
išsekę, pareiškė Anė Homel, kuri po 
sausio 7-ąją islamistų įvykdyto te-
roro akto, per kurį žuvo 12 žmonių, 
yra atsakinga už ryšius su visuomene. 
Pirmasis „Charlie Hebdo“ numeris 
po išpuolio buvo parengtas laikraščio 
„Liberation“ patalpose ir dėl didžiu-
lės paklausos išleistas iš viso 7 mln. 
tiražu. Anksčiau leidinio tiražas buvo 
maždaug 60 000 egzempliorių.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Dėl tėvelio mirties nuo-
širdžiai užjaučiame Eligijų 
VERBICKĄ.

Anykščių kelių tarnybos 
darbuotojai

Maudėsi ruoniai

Tradiciškai su sveikuoliais mau-
dėsi meras Sigutis Obelevičius, o 
Seimo narys Sergejus Jovaiša tra-
diciškai „ruonius“ palaikė moraliai. 
Ruonius stebintieji juokavo, jog 
S.Jovaiša taip pat maudytųsi, tačiau 
beveik dviejų metrų buvusiam krep-
šininkui maudynės seklioje Švento-
joje būtų tik „braidynės“.

Tradicinės ruonių maudynės 
Anykščiuose tampa šeimyninėmis 

- kartu su mama besimaudanti de-
šimtmetė Faustina Kiaušaitė jau yra 
grūdinimosi veteranė, o šį sekmadie-
nį pirmą kartą žiemą į vandenį pūkš-
telėjo ir dešimtmetė Ula Einingaitė į 
maudynes atėjusi kartu su močiute 
Vilda. V.Einingienė žiemą maudosi 
jau apie 20 metų. Kartu su močiute 
Marija Lebedeviene maudėsi ir dvy-
likametė Greta Lebedevaitė. Greta 
į šaltą vandenį įlindo jau ne pirmą 
kartą.

F. Kiaušaitė pirmą kartą žiemą 
maudėsi būdama penkerių – kar-
tu su mama Kristina ji tada nėrė į 
Baltijos jūrą. Kristina Kiaušaitė 
„Anykštai“ pasakojo, jog kelios 
anykštėnės kiekvieną šeštadienio 
rytą neria į Šventąją. O į parodomą-
sias vasario 1-osios maudynės atva-
žiavo ir sveikuoliai iš Panevėžio bei 

 Konkurentės...
Autoriaus nuotr.

Pasimaudyti į Anykščius atvažiavo ir keli sveikuoliai iš kitų Lie-
tuvos miestų.

užjaučia

Kodėl mažėja rizikuojančių 
statyti savavališkai?

kų statybų mažėjimas daro teigiamą 
poveikį gamtai - vizualiai neužter-
šiamas kraštovaizdis, statybos darbai 
vykdomi leidžiamose vietose.   

Gyventojai vis labiau įsisąmonina, 
kad statyti nelegaliai neapsimoka, 
kartu aiškėja ir tai, kad žmonės tampa 
pilietiškesni. Anykštėnas Romas pasi-
dalino savo patirtimi, kaip ir kodėl tu-
rėjo stabdyti ūkinio pastato statybas. 
“Pradėjau kasti pamatus, tačiau dėl 
nenumatytų aplinkybių laiku nebuvo 
patvirtintas projektas. Teko stabdyti 
pradėtus darbus, nes nenorėjau būti 
pažeidėjas, o juo labiau – sulaukti 
baudos, nugriauti padarytą darbą, vėl 
patvirtinti projektą ir iš naujo pradėti 
darbus”, - teigė Romas.    

Kaip informavo VTPSI vyriausioji 
specialistė Vida Aliukonienė, žmonės 
supranta, kad ir kokio dydžio bauda 
bebūtų, ją sumokėjus vis tiek reikės 
pašalinti savavališkos statybos pada-

Kiekvienas lietuvis širdyje šiek tiek statybininkas. Pasistatyti savo namą – sena lietuviška tra-
dicija ar net ir pareiga. Ypač statybos pagyvėja pagerėjus ekonominei situacijai, deja, dalis staty-
bų vis dar atliekama Lietuvoje savavališkai. Tiesa, pastaruoju metu padėtis gerėja. 

rinius, tai yra statinį nugriauti arba, 
jeigu tokio statinio statyba toje vietoje 
pagal teisės aktus galima, pasirūpinti 
jos įteisinimu. Tokiu atveju, gaunant 
statybą leidžiantį dokumentą, dar rei-
kės susimokėti ir įmoką už savava-
liškos statybos įteisinimą. O ardymo 
darbai nėra pigūs. Pernai savavališkai 
pastatytų statinių ardymas kainavo 
67,97 tūkstančių eurų. Šios lėšos bus 
išieškotos iš pastatų statytojų. Bran-
giausiai, tai yra 27,68 tūkst. eurų, atsi-
ėjo statinio Ukmergėje ardymas.  

V.Aliukonienės teigimu, siekdama 
užtikrinti, kad statinių statyba būtų 
vykdoma teisėtai, inspekcija jau ke-
linti metai pirmenybę teikia gyven-
tojų šviečiamajai veiklai, konsulta-
cijoms, metodinei pagalbai statybos 
dalyviams. Statistika rodo, kad šios 
prevencinės priemonės veiksminges-
nės, nei pažeidimų fiksavimas ir bau-
dų skyrimas. O ir patys gyventojai ak-
tyviau siekia išsiaiškinti reikalavimus 
prieš pradėdami statybas, o ne tada, 
kai apsilanko inspektoriai. 

Mažėjančiais savavališkų statybų 

skaičiais Lietuvoje pasidžiaugė ir 
Aplinkos ministerijos viceministrė 
Daiva Matonienė „Tai, kad mažėja 
savavališkų statybų, rodo brandes-
nį mūsų visuomenės pilietiškumą 
ir yra susiję ne su vienu veiksniu.  
Pirmiausia tai platus ir sėkmingas 
prevencinis darbas, kurį atlieka 
Valstybinė teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcija, rengiamos pre-
zentacijos ir konsultacijos. Išskir-
čiau ir tai, kad nemažos įtakos turi 
ir tinkama įstatyminė bazė, ypač 
naujasis 2014 metais priimtas įsta-
tymas, kuris sumažino biurokratiz-
mą ruošiantis statyboms. Žmones 
motyvuoja ir sugriežtinta statybų 
priežiūra, nes gyventojai žino, kad 
nelegalius statinius teks nugriauti, 
o jei nenugriaus, jie bus nugriau-
ti ir jiems bus išrašytos sąskaitos. 
Dėl nuolatinės kontrolės mažėja 
rizikuojančių savivaliauti, be to, 
apie nelegalias statybas gyventojai 
gali pranešti „karštąja linija“, – ko-
mentavo Aplinkos ministerijos vi-
ceministrė Daiva Matonienė.

planavimo ir statybos inspekcijos 
prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) 
duomenimis, kasmet mažėja. 2014 
metais dėl statinių statybos, neturint 
ją leidžiančio dokumento, ar tokį 
dokumentą turint, tačiau pažeidžiant 
esminius projekto sprendinius, surašė 
493 savavališkos statybos aktus – 125 
mažiau nei 2013 metais ir net 224, t. 
y. trečdaliu, mažiau nei 2012 metais. 
Prieš trejus metus buvo nustatytas 
841 savavališkai statomas statinys. 

Anykščių rajone, nors ir nevyksta 
intensyvios statybos, tačiau nelega-
lių statinių vis dėlto randama. 2014 
metais Anykščių rajone statytojams 
surašyti 5 savavališkos statybos aktai. 
Vienam statytojui surašyti trys sava-
vališkos statybos aktai – jo statomi 
3 statiniai (stoginės galvijams) yra 
skirtinguose sklypuose. 2013 metais 
Anykščių rajone buvo nustatyta 6 sta-
tinių savavališka statyba.  Savavališ-

Aplinkos ministerijos vice-
ministrė Daiva Matonienė 
teigia, jog ministerijos tiks-
las – pasiekti, jog nelegalių 
statybų išvis neliktų. 

Gyventojų, kurie vykdo statybas 
be reikiamų dokumentų ar nesilai-
ko projekto, Valstybinės teritorijų 

Slidus klausimas praslydo

Kiek ilgiau šnekėta tik poli-
tikams tvirtinant tarnybinių au-
tomobilių įsigijimo, nuomos ir 
naudojimo taisykles Anykščių 
rajono savivaldybės viešosiose 
įstaigose. Viešųjų įstaigų vado-
vai galės sudaryti panaudos su-
tartis ir darbo reikalais važinė-
dami nuosavais automobiliais už 
tai gauti finansinę kompensaci-
ją. Liberlsąjūdietis Lukas Pakel-
tis stebėjosi, kad kaip kompen-
sacija, už naudojamą nuosavą 
transportą, išmokami pinigai bus 
apmokestinami, o kitas liberalas 
Alvydas Gervinskas juokavo, 
kad siekiant optimalios naudos 
biudžetui, reikėtų apmokestinti 

Deputatai emocijų turėjo tik vienam sprendimui
ir pašalpas. „Komitetų posėdyje 
Juozas Juknius sakė, kad šitas 
klausimas slidus – gali ir praslįs-
ti.“ – užuominą pareiškė „vals-
tietis“ Algirdas Ananka ir pri-
dūręs, kad jam sąžinė neleidžia 
pritarti minėtam sprendimui, 
balsavo prieš. Tačiau, daugu-
mai Tarybos narių sąžinė nurodė 
elgtis kitaip, nei A.Anankai, ir 
sprendimui buvo pritarta. 

Įtikino dviem žodžiais

Kitu sprendimo projektu nu-
spręsta, jog Anykščių archyvo 
paslaugos bus nemokamos. Dar 
kitu – pritarta Anykščių L.ir 
S.Didžiulių bibliotekos filialo 
steigimui Budrių kaime. „Ar esa-
te įsivertinę savo galimybes?“ 

– bibliotekos direktoriaus Romo 
Kutkos paklausė L.Pakeltis. 
„Taip. Įsivertinę.“ – nelabai išsa-
miai, bet aiškiai atsakė R.Kutka. 

Rajono Tarybai tvirtinant vieną 
iš šilumos kainos formulės para-
metrų kalbėta apie sunaudojamo 
šilumos kiekio ir šilumos kainos 
santykį. UAB „Anykščių šiluma“ 
direktorius Virgilijus Vaičiulis 
politikus ramino, kad daugiabu-
čių renovacija jo įmonei labai 
nekenkia. Nors renovuoti namai 
sunaudoja gerokai mažiau šilu-
mos, tačiau, pasak V.Vaičiulio, 
bendriems įmonės pardavimams 
tai esminės įtakos neturi. 

Taryba be diskusijų pritarė 
Anykščių rajono švietimo įstaigų 
2014 metų veiklos ataskaitoms. 
Posėdyje dalyvavę mokyklų ir 

vaikų darželių vadovai politikų 
klausimų nesulaukė.      

Statys dar vieną bokštą

Rajono Taryba nusprendė pirk-
ti 0,0666 ha ploto žemės sklypą 
kolektyviniame sode su 25 kv.m. 
sodo namu ir šiame sklype statyti 
dar vieną apžvalgos bokštą. Skly-
pą pirks ir bokštą statys Anykš-
čių muziejus. Tarybos sprendimo 
projekte rašoma, kad kiek bus 
mokama už sklypą, nebus skel-
biama, o bokšto statybos kainuos 
17-18,8 tūkst. eurų. 

Naujasis sklypas jungsis su jau 
dabar muziejaus valdoma teri-
torija šalia Vorutos piliakalnio, 
kurioje jau vienas bokštas stovi. 
„Teritorija būtų pritaikyta vidu-

Utenos.  
Po maudynių ruoniai susirinko į 

Anykščių koplyčią. Su jais bendravo 
alpinistas Vladas Vitkauskas, fortepi-
jonu skambino F.Kiaušaitė.  Beje, jos 
mokytoja Irena Meldaikienė šypsojo-
si, kad pirmą kartą savo pedagoginėje 
karjeroje turėjo koncertui paruošti tik 
ką iš šaltos upės išlindusį mokinį...

ramžių amatų, gyvenimo būdo, 
karybos (šaudymui iš lanko ir 
arbaleto, ieties, kirvio mėtymui 
ir pilies gynybos imitavimui) 
demonstravimui. ,,Viduramžių 
pilies kieme“ būtų įrengta moka-
moji archeologijos aikštelė, židi-
nys, lauko krosnis, viduramžių 
virtuvė.“ – rašoma rajono tarybos 
sprendimo projekte. 

Jau ne pirmą kartą baigian-
tis posėdžiui salėje pasirodė 
psichiatras Audronius Gustas. 
Kaip įprasta, jo pasirodymas 
sukėlė deputatų šurmulį. Tačiau 
A.Gustas ir vėl buvo taikus, nie-
ko neišsivedė. Gydytojas atėjo 
tik todėl, kad buvo pristatyta 
narkotikų kontrolės komisijos 
ataskaita. Jis yra šios komisijos 
pirmininkas
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Skurdo, bet kultūra klestėjo

Galima sakyti, kad į kaimą nauji 
gyventojai neatsikelia, tačiau senie-
ji jo irgi nepalieka. Gal dėl mėlyna 
juosta tyvuliuojančio Karališkio 
ežero, kalvotų, miškeliais nusėtų jo 
pakrančių, kaime stabilus gyventojų 
skaičius. 1875 metais kaime gyve-
no 10 žmonių, 2001 – aissiais – 13, 
201 – aisiais – 12 , dabar – 11. Ne-
paisant mažo gyventojų skaičiaus, 
nuo 1944 iki 1962 metų kaime buvo 
Balnininkų valsčiaus, vėliau Ka-
varsko rajono Antaplaštakio darbo 
žmonių deputatų tarybos vykdoma-
sis komitetas. Kaimas buvo kolūkio 
„Pirmyn“ centrine gyvenviete. Nuo 
1920 – ųjų iki 1979 – ųjų kaime 
veikė pradinė mokykla, kolūkme-
čiu, nors žmonės skurdo, kultūros 
namuose vyko vaidinimai, kon-
certai, veikė biblioteka, medicinos 
punktas. 

Ūkininkauja, kad išmokslintų
vaikus

Prie namo sienos „peikena“ grąž-
tai ledui gręžti bylojo, kad sodyboje 
gyvenama žvejų. Namų šeimininkė 
Skaistuolė Petniūnienė šypsodama-
si patvirtino, kad žuvies tikrai par-
duotuvėje neperkanti, tačiau žvejų 
nė vieno nebuvo namie. „Pažvejoja 
savaitgaliais iš didmiesčių parva-
žiuojantys vaikai, kartais vyras“, - 
sakė su vyru Gintaru 5 sūnus turinti 
moteris. Žvejyba tik laisvalaikio 
pramoga atitrūkus nuo kasdieninių 
ūkio darbų, nes ežeras čia pat, prie 
jo šliejasi sodybos žemė. S. ir G. Pe-

Antaplaštakio kaimo kontrastai Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

„Tai vienas labiausiai nuo seniūnijos centro nutolęs Balninkų parapijos (Molėtų raj.) kaimelis, su 
kuriuo itin blogas susisiekimas“, - sakė Kurklių seniūnijos seniūnas Algimantas Jurkus apie Anta-
plaštakio kaimą, kuriame tėra 11 gyventojų. Gyventojai teigia, kad nuo jų kaimo iki Kurklių yra 14 
kilometrų ir be savo transporto pasiekti seniūnijos centrą neįmanoma. Antaplaštakis ribojasi su mūsų 
rajono Karališkių, Vanagų ir Dragaudžių kaimais, glaudžiasi  prie šiaurinio Karališkių ežero pakraš-
čio, kurio kitoje pusėje Molėtų rajono kaimeliai. Kaimą kerta Alantos – Žemaitkiemio vieškelis. 

tniūnai ūkininkauja 38 hektaruose, 
tad iš tokio ūkio tikrai nepralobsi, 
kai už pieno litrą moka 12 eurocen-
tų,  tačiau, kaip sakė ūkio šeiminin-
kė, ji turinti ką įdėti didmiesčiuose 
besimokantiems ir gyvenantiems 
vaikams. S. Petniūnienė džiaugėsi, 
kad vyriausias sūnus Tautvydas bai-
gęs Vilniaus Gedimino technikos 
universitetą dirba, jau sukūrė šeimą 
ir Vilniuje gyvena savarankiškai. 
Rimvydas jau baigia Vilniuje ko-
legiją, tačiau Nerijus ir Dainius tik 
pirmakursiai, o mažėlis Žilvinėlis 
dar glaustėsi prie mamos. Tėvai dar 
neapsisprendę į Balninkus, iki kurių 
5 kilometrai, ar Kurklius jį į moky-
klą leisti. Pasak S. Petniūnienės, 
jeigu ne sava mašina, gyvenimas 
Antaplaštakyje būtų absoliuti izo-
liacija. Turėdama vairuotojo pažy-
mėjimą ji ne visada ryžtasi važiuoti 
kalvotu ir vingiuotu, žiemą slidžiu, 
keliu link Kurklių. 

Gausi S. ir G. Petniūnų šeima – 
tarsi giminės tradicija, nes abu jie 
irgi užaugę gausiose šeimose. Iš 
Staškūniškio kaimo kilusi S. Petniū-
nienė augo 6 brolių ir seserų apsup-
tyje, jos vyras augo kitapus Karališ-
kio ežero, turėjo brolį ir sesę, tačiau 
augo be tėčio, kuris žuvo avarijoje 
jam tik gimus.  

Beje, S. Petniūnienė dairosi ko-
kio nors darbo Anykščiuose ar 
Ukmergėje.  

Laimės ieško ir randa Lietuvoje

Su dukra Rita gyvenanti Laimutė 
Petniūnienė yra gimusi gretimame 
Plaštakos kaime. Jai dar teko mo-

kytis Antaplaštakio pradinėje mo-
kykloje. Garbaus amžiaus moteris 
puikiai prisimena kaimą nebuvus 
užkampiu,  kai kaimo sodybose 
vykdavę šokiai iki išnaktų, kolū-
kmečiu veikė kultūros namai, bibli-
oteka, o fermos buvę pilnos gyvu-
lių. „Šokiai būdavę vieną savaitgalį 
vienoj kaimo troboj, kitą – kitoj, 
- prisiminė  20 metų kolūkmečiu 
fermos vedėja dirbusi  L. Petniūnie-
nė. - Bernų ateidavo iš Dargaudžių, 
Klepšių kaimų, tačiau su vietiniais 
sutardavo, nesipešdavo“.  

Jos sūnų Gintarą ūkininkaujantį ir 
gyvenantį šalia ką tik aplankėme, o 
dar vienas sūnus Artūras gyvena ne-
toliese – Vanagų kaime. Augina tris 
vaikus. Andrius jau dirba Ukmer-
gėje, Aidas baigia studijas univer-
sitete, o Austėja mokosi penktoje 
klasėje Balninkuose. Močiutei pasi-
giria gerais pažymiais. 

L. Petniūnienė sakė turinti ūki-
ninkės pažymėjimą, tačiau sveikata 
jau nebe ta, tad ūkininkauja dukra. 
Ji paskaito knygas, pažiūri televi-
zorių. Jai ypač malonu žiūrėti po-
puliaraus laidų ir renginių vedėjo 
sesers sūnaus Rolando Vilkončiaus 
vedamas laidas. 

Įdomu tai, kad šiais lietuvių emi-
gracijos į užsienį laikais iš Petniūnų 
giminės nėra nė vieno išvykusio 
gyventi į užsienį. Savo laimės visi 
ieško Lietuvoje. L. Petniūnienė tuo 
didžiuojasi...

Skurdokam kaimo fone – 
moderni kaimo turizmo 
sodyba

Tarsi kontrastas apgriuvusiem, 
nenaudojamiem kolūkmečio gamy-
biniams pastatams nuo jų atsitvėrusi 
sodintu mišku, pasitinka Karališkio 
kaimo turizmo sodyba. Jos savinin-
kė Regina Gelumbauskienė apgai-
lestavo negalėjusi su žurnalistu ir 
seniūnu susitikti, nes buvo išvykusi 
į Vilnių, tačiau mus svetingai pasiti-

ko sodybos tvarkytoja Aistė Dragū-
naitė ir ūkvedys Rimantas Kerulis. 
Abu jie gyvena kitapus ežero, jau 
Molėtų rajono žemėse. Pasak jų, ši 
sodyba galinti vienu metu surengti 
puotą beveik šimtui žmonių ir visus 
juos apgyvendinti jaukiai įrengtuo-
se dviejų dviaukščių ir kelių medi-
nių namukų kambariuose, išdygo 
tuščioje vietoje. Pagrindiniai sody-
bos pastatai pastatyti iš senų raudo-
nų plytų teikia sodybai išskirtinumo 
ir jaukumo.

 

Kai vyrai žvejoja, Skaistuolė Petniūnienė su sūnum Žilvinu gali džiaugtis žuvytėmis akvariume.

Aistė Dragūnaitė turi darbą Karališkio kaimo turizmo sodyboje.  

Laimutė Petniūnienė prisimena Antaplaštakį buvus linksmu 
kaimu.

Šie kolūkmečio pastatai visai šalia ežero, nuo Karališkio kaimo 
turizmo sodybos juos skiria sodintas miškas. 

Karališkio kaimo turizmo sodyba siūlo jaukų poilsį ir ežero ramybę.
Autoriaus nuotr. 



  
2015 m. vasario 3 d.PASTABOS PARAŠTĖSE

Ožiaragiai turės apsišarvuoti 
kantrybe ir deramai sutikti visas pro-
blemas darbe, kurių bus daugybė. 
Nenusiminkite. Jūsų unikalūs organi-
zaciniai sugebėjimai ir humoro jaus-
mas padės nesunkiai išspręsti visus 
klausimus ir rasti išeitį iš keblios pa-
dėties. Artimiausiomis dienomis gali 
būti daug susitikimų su bičiuliais. 

Vandeniams planetos pataria būti 
itin atsargiems su dokumentais. Ati-
džiai tikrinkite visa, kas juose parašy-
ta. Labai galimas dalykas, kad kažkas 
mėgins jus apgauti. Būkite budrūs ir 
neleiskite apsišaukėliams pasipelnyti 
jūsų sąskaita. Paprasčiausias atsargu-
mas jums padės ramiai praleisti sep-
tynias ateinančias dienas. Malonūs 
vakarai su mylimu žmogumi - štai ko 
dabar jums reikia.

Žuvys neturėtų pasiduoti svetimai 
įtakai ir kam nors leisti lemti savo 

likimą. Neužkraukite visų proble-
mų ant artimųjų ir pažįstamų pečių. 
Jūs galite išspręsti jas savarankiškai, 
beje, be ypatingų pastangų. Jūsų lau-
kia įdomūs laikai, kupini nepaprastų 
įvykių. 

Avinai artimiausiomis dienomis 
turėtų rimtai pasirūpinti savo svei-
kata. Įtampa darbe, neduodanti jums 
ramybės ir neleidžianti sumerkti akių, 
negali daryti teigiamo poveikio savi-
jautai. Daugiau dėmesio skirkite sau, 
pakeiskite įvaizdį, nueikite į baseiną 
ar treniruoklių salę. Meilės fronte vis-
kas klostysis tiesiog puikiai. 

Jaučiai rūpinsis vaikais ir senyvo 
amžiaus giminaičiais. Toks dėmesys 
artimiems žmonėms tikrai pagirtinas, 
bet neleiskite jiems lipti ant sprando, 
jūs ir taip turite daug rūpesčių namie 
ir darbe. Jums nepakenktų ryžtingiau 
priiminėti sprendimus. Artimiausio-
mis dienomis jūsų laukia susitikimas 

su senu bičiuliu, su kuriuo jau labai 
seniai nebuvote susitikę. 

Dvyniai tvirtai kops karjeros laip-
tais. Jūsų profesionalumas ir nere-
gėtas darbštumas neliks nepastebėti 
vyresnybės, kuri pagaliau jus deramai 
įvertins. Bet šitoks uolumas darbe 
gali neigiamai atsiliepti santykiams 
su artimaisiais. Nepamirškite, kad 
jiems taip pat reikia jūsų dėmesio ir 
paramos. Poilsio dienas praleiskite su 
šeimos nariais, o ne prie darbo stalo. 

Vėžius, kaip visada, įsuks darbų 
verpetas, kur jūsų laukia daugybė 
įdomių projektų ir pasiūlymų. Nesi-
imkite visko iškart. Pasirinkite, jūsų 
nuomone, perspektyviausią kryptį. 
Per darbus nepamirškite savo sveika-
tos. Labai galimas dalykas, kad atsi-
lieps sena trauma. 

Liūtams astrologas rekomenduoja 
aktyviai sportuoti. Fizinės pratybos 
padės atitrūkti nuo kasdienių rūpesčių 

horoskopas ir kaip reikiant pasiruošti svarbiems 
darbams. Būkite atidūs artimiesiems. 
Netrukus jums prireiks jų paramos. 
Galimas dalykas, kad bičiulis gali 
paprašyti jūsų patarimo ar pagalbos. 
Neatsisakykite jam padėti. 

Mergelės, kurias dėl išsiskyrimo 
su mylimu žmogumi apėmė depresi-
ja, netrukus vėl galės ištiesti sparnus. 
Jūsų laukia labai įdomi pažintis su 
žmogumi, kuris užims svarbią vietą 
jūsų gyvenime. Pasitelkite visą savo 
žavesį ir neeilinį intelektą. Ir jei šis 
asmuo neištirps nuo jūsų apžavų, tai 
geru draugu taps tikrai. 

Svarstyklėms jau seniai laikas ap-
lankyti senus draugus, kurių nematė-
te tūkstantį metų. Nesikuklinkite, jūs 
visada laukiami svečiai jų namuose. 
Gali taip atsitikti, kad kažkuris bičiu-
lis jus pakvies eiti dirbti pas jį. Iškart 
nereikėtų sutikti, kadangi artimiausiu 
metu jūsų laukia ne vienas toks pasiū-

kampas 

Savo nuomonę  išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“:   

(8-381)  5-82-46,  

tautos balas

Apie 
pavydą

Leonas ALESIONKA

Skaitau šiandieną, 2015 sausio 30d. 
internete „Anykštą“ ir jau žinau, kas 
svarbaus ir reikšmingo įvyko šią dieną 
net per kelis šimtmečius mūsų tautos 
ir valstybės gyvenime. Štai prieš 348 
metus, 1667 metų sausio 30d., tarp 
Abiejų Tautų Respublikos ir Rusijos 
sudarytos Andrusovo paliaubos. Ar tu 
skaitytojau girdėjai kada nors ką apie 
tokią sutartį? Kas tas Andrusovas? 
Kur jis yra? Aš tikrai nieko apie tai 
nei girdėjau, nei tos sutarties regėjau, 
o todėl susidomėjau. Pirmą kartą gy-
venime sužinojau, kad mano protėvių 
tėvynė, Lietuvos Didžioji kunigaikš-
tystė, susijungusi su Lenkijos valstybe 
ir tapusi Žečpospolita, dabar istorikų  
vadinama  Abiejų Tautų Respublika 
(toliau - ATR), ta sutartimi atidavė 
Rusijai Smolenską ir pripažino kairia-
krantės Ukrainos su Kijevu įjungimą į 
rusų valstybę. Gražino tai, ką buvo iš 
jų karais atėmę. Andrusovo paliaubų 
sutartis − ATR ir Maskvos Didžiosios 
Kunigaikštystės sutartis, buvo pasira-
šyta 1667 m. sausio 30 d. Andrusovo 
kaime netoli Smolensko. Ši ir Amži-
nosios taikos sutartis 1686 m. užbaigė 
1654-1667 metų ATR-Maskvos karą. 
Trylikos metų karas! Juk tai žudynės 
tarp dviejų valstybių, tarp dviejų ar-
mijų, tarp tautų. Vikipedijoje neradau 
kiek tūkstančių ar milijonų gyvybių 
nusinešė šis karas. O gal tiksliai niekas 
tada ir nesuskaičiavo. Na, karius dar 
gal. O civilius gyventojus? Kam jie 
anuomet rūpėjo? Kam svarbios buvo 
jų kančios ir likimai?

Dėl ko gi net trylika metų kariauta? 
O buvo taip... Karaliaus Vladislovo 
Vazos valdymo periodu Žečpospoli-
toje (ATR), išsidirbinėjant bajorams 
seime ir seimeliuose, toliau silpnėjo 
valdovo įtaka valstybei. Valstybės cen-
trinė valdžia silpnėjo. Ko gi kito norėti 
ir tikėtis, jei iš vakaro gerai pagirdytas 
ir dar papirktas koks nors nusigyve-

Kai į istoriją žvelgi rimtai
nęs, bet seimo šlėkta, ryte per posėdį 
reikiamu momentu išrėkdavo žodį 
„Veto“ ir viskas - karalius likdavęs 
durniaus vietoje. Liberum veto teisė.  
Valdant Jonui Kazimierui Vazai reikė-
jo koreguoti liberum veto teisę, seimų 
darbo neveiksmingumą, bei neefekty-
vią mokesčių sistemą. Valstybė neturė-
jo nuolatinių mokesčių, juos seimuose 
užsidėdavo bajorai pagal poreikį. Su-
vokdamas situaciją, valdovas siekė 
sustiprinti centrinę valstybės valdžią 
– panaikinti liberum veto, įvesti mo-
kesčius. Dėl politinių planų žlugimo ir 
nesėkmingų karų J.Kazimieras Vaza 
net atsisakė sosto. Valstybė silpo ir 
byrėjo. Tebūna trigubai prakeikta šito-
kią valstybę sužlugdžiusi „šlėktų de-
mokratija“ !  Bet kas buvo – tas buvo. 
Nieko atgal nebesugrąžinsi. O tuo 
metu anksčiau,  1648-1654m, Bog-
danui Chmelnickiui vadovaujant, Pi-
etų Ukrainoje vyko kazokų sukilimas. 
Kazokai pasiprašė prijungiami prie 
Rusijos (Perejeslavo sutartimi). Kaip 
dabar Krymas, Donecko ir Luhansko 
sritys, ar nepanašu? Panoro atsiskirti 
nuo „maidaniniai – benderinio“ Ki-
jevo, net nubalsavo, o tas nepaleidžia. 
Nei „vojevoda“ Porošenka, nei „ata-
manas“ Jaceniukas... Na, bet juokus 
gal į šalį, ten kraujas liejasi! Sugrįž-
kime į istoriją. Pasiprašyti kazokai 
su B. Chmelnickiu, nebeapsikentę 
lietuviškai - lenkiškos priespaudos tai 
pasiprašo, o kaip tai įvykdyti? Štai  dėl 
to pasiprašymo 1654-1667 Rusija ir 
kariauja prieš LDK, o ji juk buvo Žeč-
pospolitos (ATR) sudėtyje, ko gero? 
Andrusovo taikoje, tarp ATR ir Rusi-
jos (Maskvos Didžios Kunigaikštys-
tės), Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 
praranda daug žemių, o nustatyta sie-
na tarp LDK ir Rusijos išsilaiko net iki 
1772 (I-ojo padalijimo). Nuo 1666 m. 
prasidėjusios derybos dėl faktiško ka-
riuomenių ištuštėjimo baigėsi paliau-
bomis 13,5 metų laikotarpiui, kurios 
vėliau pratęstos dar 13 metų. Iš ATR 
pusės sutartį pasirašė– Jurgis Hleba-
vičius, iš MDK – Afanasijus Ordin-
Naščiokinas.  

Kodėl gi anuomet ištuštėjo abiejų 
šalių kariuomenės? Dėl šio, trylika 
metų trukusio, kaip ir dėl kitų karų, 
sužlugdytas krašto ūkis, valstybei 
trūko pinigų. Visų pasaulyje vykusių 

karų pasekmės tautoms ir valsty-
bėms yra tragiškos. O kas šiandieną 
dedasi Libijoje, Irake, Sirijoje? Kas 
dėjosi dar taip neseniai buvusioje 
klestinčioje Jugoslavijoje: Serbijoje, 
Kosove, Bosnijoje, Hercogovinoje? 
Anuo metu ir Lietuvos, ir Maskvos 
didžiosioms kunigaikštystėms  reikė-
jo organizuoti ir išlaikyti kariuomenę, 
rinkti mokesčius karui. Kadangi mūsų 
anuometinėje valstybėje šauktinių ka-
riuomenės nebeužteko, LDK didėjo 
samdomos kariuomenės reikšmė. 
Samdiniams pasamdyti reikėjo dau-
giau pinigų. Viena bėda juk niekada 
nevaikšto: 1655-1656 karo nusiaub-
tose teritorijose prasidėjo badas. Įsi-
siautėjo maras. Vargų, bado ir prastų 
gyvenimo sąlygų iškankinti žmonės 
juk niekaip nesugebėjo laikytis asme-
ninės higienos reikalavimų. Kaip ir 
šiandieną, Ebolos epidemijos srityse 
Afrikoje. Skiepų dar tuomet nebuvo. 
Išmirdavo ištisi kaimai ir nebebuvo 
kam net mirusiųjų laidoti.  Lietuvos 
Didžioji Kunigaikštystė tada neteko 
apie 40% gyventojų. Ne ką švelniau 
karų sukeltas badas, epidemijos kirto 
ir kitai pusei – Maskvos Didžiajai Ku-
nigaikštystei. Nebeliko kam kariauti! 
Štai kodėl ištuštėjo kariuomenės. Ką 
gi bepasiųsi į frontą vieniems kitus 
žudyti? Atėjo metas gal ir prastai, bet 
taikai. Atėjo metas susitarti taikiai ir 
mūsų protėviai susitarė. 

Sudarytos net 13,5 metų trukmės 
paliaubos. Per tuos, net penkiais mė-
nesiais ilgesnius nei karas, paliaubų 
(taikos!) metus, kariavę šalys turėjo 
sutarti kitos - „Amžinosios taikos“ są-
lygas. ATR oficialiai Maskvai perdavė 
Smolenską, Černigovo vaivadiją, Sta-
rodubo pavietą, Seversko žemę, taip 
pat pripažino kairiakrantės  Ukrainos 
su visu Kijevu prijungimą prie Mas-
kvos Didžiosios Kunigaikštystės. 
Už tai Maskva atsisakė užkariavimų 
LDK teritorijoje, o dešiniakrantė 
Ukraina ir šiandieninės Baltarusijos 
teritorija liko mums – tuometinei 
ATR. O toliau, anykštėnai, skaitykite 
labai lėtai ir atidžiai štai ką: Kijevas 
mūsų protėvių buvo parduotas ir per-
duotas Maskvai! Pradžiai dvejų metų 
laikotarpiui. Maskva vėliau jį išlaikė 
ir Amžinosios taikos su mumis sutar-
timi įtvirtino kaip savą 1686 metais.   

Mainais už Kijevą sumokėjo mums, 
tai yra ATR (Žečpospolitai), 146 
tūkstančius (aukso ?) rublių! ATR, tai 
yra mes, mūsų protėviai, pardavėme 
už rublius anuomet Kijevą, senosios 
Rusios lopšį, Maskvai. Tai ko dabar 
inkščiame? Ko šiandien rusus keiks-
nojame? Andrusovo sutartimi anuo-
met buvo garantuota prekybos laisvė 
tarp Maskvos DK ir ATR, o taip pat 
pasiuntinių diplomatinis imunitetas. Ir 
viskas, nieko daugiau. Ateityje Rusi-
jos imperija parduos Aliaską JAV. Nei 
žmonių noro, nei bent jau jų nuomo-
nės valdovai niekada neatsiklausė.

Kai į istoriją žvelgi rimtai, kiek 
daug tiesos, kiek naujo sužinai! Kaip 
plačiai, kai nusimeti politizuotus 
partinius akinius, atsiveria tavo akys 
ir kokius tolius apžvelgia tavo sąži-
nė! Tada protu suvoki, kaip istorijai 
esi dėkingas už tai, kad šiandienos 
įvykius artimajame ir tolimajame 
pasaulyje tu žymiai aiškiau supranti, 
matai savanaudiškus  valstybių inte-
resus ir tampi atsparus visokių šian-
dienos blokų, sąjungų, tendencingų 
„išminčių - oratorių“ į tavo smegenis 
grūdamai proto praplovimo propa-
gandai. Nes taika visada yra geriau 
nei karas. Nes taika visada būna labai 
trapi. Skaudžios mūsų protėvių klai-
dos pavertė mūsų buvusią didžiausią 
kadaise valstybę Europoje, mažyčiu 
nykštuku, kuris vis tebetrokšta būti ži-
nomu, dideliu ir reikšmingu, vis šlovi-
na ir „šlovina“ savosios Lietuvos var-
dą tai į krepšį taikliau pataikydamas, 
tai dar kaip nors... Kai nieko didingo 
pasauliui duoti nebegali, kai esi tik 
subyrėjusio stiklo šukė ir veidrodžiu 
jau niekada nebūsi, kai tarp atlaidžiai 
į tave žiūrinčių didžiųjų šmirinėji kas-
dien antirusiškai, rečiau antilenkiškai 
kiauksinčiu šuneliu, tau ne kas. Man 
visiškai nepatinka tokia padėtis. Ne to 
aš stodamas į ES ir į NATO tikėjausi. 
O kodėl gi nepabandžius mums tap-
ti tuo tiltu, tuo taikos balandžiu tarp 
didžiųjų rytuose ir vakaruose, tuo 
pavyzdžiu, parodančiu kaip praeities 
skriaudoms neleidžiant nuodyti mūsų 
dabarties ir ateities, galėtume kartu 
kurti ne tik gražius dvišalius santy-
kius, bet ir nors kartą per šimtmečių 
istoriją nekariaujančią Europą. Kodėl 
gi ne, jei į istoriją žvelgiame rimtai?

Linas BITVINSKAS

Lietuviai darbšti tauta, bet kur 
įsikabins ir šaknis įleis, net ir ant 
norvegiškų uolų. Praeitą savaitę 
dvi lietuvių šeimos atsiėmė ar pa-
siėmė savo vaikus iš globėjų Nor-
vegijoje ir išsigelbėjo iš tos šalies 
vaiko teisių apsaugos tarnybos 
„Barnevernet“. Devynerių metų 
amžiaus Lija Beniušytė ir jos mo-
tinos Loreta Daškevičė - jau Lietu-
voje, o septynerių metų Gabrielių 
Bumbulį sulaikė Švedijoje. Yra 
vilties, kad ir šis berniukas pasieks 
Lietuvą, nes pagal dvišalę Lietu-
vos sutartį su Švedija vaikas turėtų 
būti perduotas Lietuvai. 

Tiesa, reiktų pastebėti dar vieną 
dalyką. Vienašališkai kaltinti blo-
gąją vaiko teisių apsaugos tarny-
bą „Barnevernet“ nebūtų visiškai 
teisinga. Ši tarnyba, kaip ir visos, 
reaguoja į pranešimus. Šioje situ-
acijoje nepraslysta pro akis vienas 
dalykas – nereti atvejai, kai ne 
kas kitas, o patys lietuviai padeda 
„Barnevernet“, įskųsdami savo 
pažįstamus. Pritrenkia, kad keletu 
spaudoje paviešintų vaikų atėmi-
mo atvejų skundikai buvo patys 
lietuviai, beje, dar ir giminaičiai. 

Bet mes labiau linkę kaltinti 
savo šalies diplomatus, nors aš 
manau, kad jie tikrai nedirba taip, 
kaip turėtų, tos šalies vaikų tarny-
bą, bet ne savus. Nors ir sakoma, 
kad lietuvis džiaugiasi, kai kai-
myno tvartas dega, o latvio naci-
onalinis patiekalas – kitas latvis, 
išvykstant iš tėvynės pavydą gal 
reiktų susipakuoti ir kur nors už-
kasti, tada ir bėdų būtų mažiau. 

lymas. 
Skorpionai stebins aplinkinius 

savo energija ir gera nuotaika. Jūs 
būsite dėmesio centras tiek darbe, 
tiek namuose. Bet nepamirškite, kad, 
būdami visų akivaizdoje, jūs tiesiog 
neturėsite teisės suklysti. Atidžiai 
kontroliuokite savo poelgius. 

Šaulių niekuo nenustebins. Viskas 
klostysis įprastu režimu. Darbas ne-
žada nepakeliamų krūvių ir viršvalan-
džių. Toks darbo ritmas jums leis visą 
laisvalaikį skirti savo pomėgiams. 
Būtų neblogai poilsio dienomis iš-
vykti į užmiestį.                -ELTA

Neseniai peržengiau 80-mečio 
slenkstį ir per gyvenimą nutapiau 
nemažai paveikslų. Paveikslų rin-
kinį vis papildau pertapytomis gar-
sių dailininkų paveikslų kopijomis, 
pavyzdžiui, Rembranto „Danaja“, 
I.Šiškino „Pušys rugiuos“, „Rytas 

miške“,V.G. Perovo „Medžioto-
jai poilsiauja“, A.K. Savrasovo 
„Kovai parskrido“,E.Makovskio 
„Vaikai, bėgantys nuo audros“. Šio 
paveikslo kopiją nutapiau 1962 
metais. Prabėgo daugiau kaip 50 
metų, o kopijos spalvos – kaip gy-

vos.
Šiuo metu kambaryje yra ir mano 

tapytų paveikslų, kuriuos pavasarį 
pernešiu į pastatytą paveikslų ga-
lerijos namelį. Turiu nutapęs 10 
paveikslų, kuriuose užfiksuoti Ka-
varsko ir jo apylinkių vaizdai. Taip 

pat nutapiau Kavarsko, Dabužių ir 
Anykščių bažnyčias. Jei kam bus 
įdomu, prašom apsilankyti Kavars-
ke P.Cvirkos gatvės 21-ame bute.

Antanas ŠLEIKUS,
Kavarskas

Pažiūrėti Rembranto – į Kavarską 
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Šiandien Jūsų metai sužydėjo 75-iais žiedais
Čia visko būta: saulės, vėjo,
Daug praradimų ir vilčių...
Nuėjot prasmingą ir ilgą kelią,
Pavargo rankos nuo sunkių darbų...
Priimkit šiandien degančią ugnelę savo anūkų ir vaikų širdžių.

Janiną GRIMŽIENĘ, gyvenančią Traupio miestelyje, 
Anykščių rajone, jubiliejaus proga sveikina 

vaikai ir septyni anūkai.

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Brangiai – įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, (8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

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

Automobiliai

Lengvuosius ir krovininius auto-
mobilius, taip pat pilnos komplek-
tacijos variklius. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, 
sutvarko dokumentus.                        

Tel.: (8-646) 17715, (8-601) 61510.   

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja,atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247. 

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - miškus ir žemes žem-
dirbystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme 
ar išsikirtimui 2900-10140 Eur/ha. 

Tel. (8-600) 29417.

Mišką su žeme ar išsikirsti visoje 
Lietuvoje.

Tel.: (8-635) 30367, 
(8-685) 16221.

Miškininkystės įmonė brangiai 
įvairų mišką su žeme arba biržes 
išsikirsti.

Tel. (8-605) 27002.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius augin-
ti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Be tarpininkų arklius, karves 
(1,05 Eur/kg), telyčias (1,30 Eur/
kg), bulius (1,45 Eur/kg). Moka 
PVM. 

Tel. (8-622) 09326.

UAB „BARTYNCO“ - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-640) 17516, 
(8-630) 92430. 

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

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

Agentas Algirdas – veršelius, kar-
ves, jaučius, prieauglį, avis. Moka 
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis.

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

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Medienos gaminių įmonė UAB 
„BALTOM“, N.Elmininkų km. siū-
lo darbą staliams staklininkams. 
Profesijos apmokome darbo vie-
toje. 

Tel. (8-687) 47372.

UAB “CESTA” firminėje 
mėsos gaminių parduotuvėje 
Vilniaus g. 1, Anykščiuose 

reikalinga 
pardavėja-kasininkė.

 
Pageidautina, turinti darbo pa-

tirties prekybos srityje. 
Darbas slenkančiu grafiku. 
Kreiptis tel. (8-611) 22573.

Anykščių mieste
Danutė JUKNEVIČIENĖ, gimusi 1945 m., mirė 01 27
Vanda RUDOKIENĖ, gimusi 1938 m., mirė 1 27
Henrikas JASIUKONIS, gimęs 1944 m., mirė 1 28
Marijona RAMOŠKIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 1 21 
Anykščių seniūnijoje
Antanas BILINSKAS, gimęs 1953 m., mirė 1 25
Kurklių seniūnijoje
Elena LIOBIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 01 28
Albinas PETNIŪNAS, gimęs 1941 m., mirė 1 27

    
gimė

Majus PUČINSKAS, 
gimęs 01 13

Kamilė PIRAGYTĖ, 
gimusi 11 26

Jonas KAVALIAUSKAS, 
gimęs 01 22

parduoda

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-696) 88713; (8-606) 91580

Kuras

Didelio kaloringumo, mažo pele-
ningumo rapsų briketus. 

Tel. (8-642) 21122.

Beržines malkas, atraižas pa-
kais, supjautas. Atveža. 

Tel. (8-622) 44850.

Malkas. Turi sausų skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

Kita

Ūkininkas - lietuvišką mėsinių 
kiaulių skerdieną puselėmis 40-
50 kg  su subproduktais ar be 
jų. Kiaulės skerstos skerdykloje, 
atvėsinta, ištirta. Triušių skerdie-
ną  1.5-2.5 kg.  Atveža, išrašo 
sąskaitas.

Alma, tel. (8-686) 80994.                                                  

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės vasario 3 dieną 17 val., 

Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

Išsinuomočiau dirbamos žemės 
arba pirkčiau.

Tel.: (8-666) 08185, 
(8-625) 74044.

Išnuomojamas žemės ūkio pa-
skirties sklypas, esantis Anykščių 
r., Jusiškio k., kadastrinis Nr. 
3475/0003:106. Žemės sklypo 
plotas 8,45 ha.

Tel. (8-601) 85330.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, 
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 
2 metų, pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Baldų remontas

Remontuojame minkštus baldus, 
pagal užsakymus gaminame čiu-
žinius iš paprastų ir nepriklausomų 
Pocket spyruoklių, naudojame tik  
lietuviškus gobelenus, pasiimame ir 
parvežame.

Tel. (8-610) 10341, www.atnaujink-
baldus.lt

Paslaugos

Pjauname pavojingai pasvirusius 
medžius prie pastatų, elektros linijų, 
sodybose. 

Tel. (8- 633) 71616.

Pjauna, skaldo malkas. Mūrija įvai-
rias krosnis ir židinius. Valo kaminus 
ir krosnis. 

Tel. (8-676) 01382.

Tvenkinių kasimas, kelių forma-
vimas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.
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Oskaras, Blažiejus, Radvilas, 
Radvilė, Blažys, Asta.

vasario 3- 6 d. pilnatis.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Andriejus, Vydmantas, Arvilė, 
Joana, Andrius, Vidmantas.

Agota, Gaudvinas, Birutė.

Darata, Paulius, Alkis, Žyvilė, 
Titas, Povilas, Živilė, Urtė, Ok-
sana.

oras

-6

0

IŠ ARTI

MOZAIKA sprintas

redaktorei nežinantNNN

Ateina ligonis pas daktarą. Visas 
paliegęs,vos juda. Apžiūri jį dakta-
ras. Ligonis: 

- Na, tai kaip,daktarėli,ar ilgai 
man liko gyvent? 

- Kad nelabai jau. Gal pusė metų, 
gal metus… 

- O tai ką,nieko neįmanoma pa-
daryt? Norėčiau ilgiau pagyvent!

- Gal ir galima. Pabandykit pur-
vo vonias.

- O padės? 
- Padės, nepadės, bet vis greičiau 

prie žemės priprasit…

VšĮ „Menų inkubatorius“ eina 
plačiai – karvių melžimą ir dirvos 
arimą pakėlė iki meno.  Ir taip tur-
būt yra tik todėl, kad jį remia vie-
nintelis oficialus rėmėjas – futbolo 
klubas „Anykščiai FSK“.  Džiugu, 
kad futbolninkai, kaip juos retkar-
čiais vadina vicemeras Donatas 
Krikštaponis, turtingi kaip koks 
Madrido „Realas“ ar Londono 

Ar futbolas pakels meno naštą?
„Čelsi“, kad jau ir menus remia, 
tačiau turėtų pasisaugoti, nes ši 
įstaiga, kaip rodo istorija, beveik 
nepaliekant pėdsakų gali susiurbti 
milijonus. Jei Menų inkubatorius 
dar plės veiklą, tai ir Madrido 
„Realui“ bankrotas ateitų. Tik pa-
galvokit - 2014 metais VšĮ „Menų 
inkubatorius“ laimėjo mažos ver-
tės paslaugos konkursą apklausos 

būdu „Anykščių rajono melžėjų 
varžytuvių organizavimo paslau-
gos“. Melžimo pakėlimas iki meno 
lygio kainavo tik 2 tūkstančius 500 
litų, o štai arimo varžybų organi-
zavimas Menų inkubatoriui atsiėjo 
brangiau 3 tūkst.400 litų. 

Kas bus, jeigu Menų inkubato-
rius sumanys užkariauti kosmosą? 
Galas tada Anykščių futbolui.  

Vatikanas atidaro 
kirpyklą benamiams

Vatikanas, paskelbęs, kad įrengs 
dušus benamiams, imasi dar vieno 
žingsnio - steigia kirpyklą bena-
miams. Joje nemokamai bus kerpami 
gatvėse aplink Vatikaną gyvenantys 
žmonės.

“Pirma, ko mes norime, tai grąžin-
ti žmonėms jų orumą”, - sakė lenkų 
arkivyskupas Konradas Krajevskis 
(Konrad Krajewski). Kirpykla duris 
atvers vasario 16-ąją, kai prieš šv. 
Petro aikštės pradės veikti ir dušai 
benamiams.

Pirmadieniais, kai kitos kirpyklos 
Romoje yra uždarytos, joje žirklėmis 
darbuosis daugybė savanorių. “Išsi-
maudyti duše ir išsiskalbti drabužių 
nepakanka. Taip pat svarbu kad plau-
kai ir barzda būtų tvarkingi, be kita 
ko, kad būtų išvengta ligų”, - sakė K. 
Krajevskis.

Vatikanas lapkritį pradėjo įrengi-
nėti tris dušus benamiams. “Žmogus, 
neturintis galimybės nusiprausti, yra 
socialiai atskirtas žmogus”, - pabrėžė 
K. Krajevskis.

Pirmoji JAV dama būtinai 
dar sugrįš į Indiją, kad
 pamatytų Tadžmahalą

JAV pirmoji dama Mišelė Obama 
(Michelle Obama) ketina sugrįžti į 
Indiją, kad pamatytų Tadžmahalą. Ji 
tikrai kartu su dukromis Malija (Ma-
lia) ir Saša (Sasha) keliaus apžiūrėti 
meilės monumento, pareiškė prezi-
dento žmona, kurią cituoja Indijos 
laikraštis “The Hindu”.

Mišelė ir Bakaras Obamos iki an-
tradienio tris dienas viešėjo Indijoje. 
Tačiau jiems nepavyko, kaip planuo-
ta, apsilankyti į UNESCO pasaulio 
kultūros paveldą įtrauktame objekte, 
nes jie išskubėjo į Saudo Arabiją, kad 
susitiktų su naujuoju šios šalies kara-
liumi Salmanu (Salman).

B. Obama taip pat pareiškė dar su-
grįšiąs į Indiją, tačiau greičiausiai jau 
ne kaip prezidentas. Anot jo, Malija ir 

Saša taip pat labai norėjo į Indiją, nes 
yra pakerėtos šalies ir jos istorijos. 
“Deja, visada, kai aš čia vykdavau, 
joms reikėjo į mokyklą”, - teigė B. 
Obama. “Kai sugrįšiu, aš joms papa-
sakosiu, kad Indija yra tokia nuostabi, 
kaip jos ir įsivaizduoja. Ir aš beveik 
esu įsitikinęs, kad jos reikalaus, jog 
pasiimčiau jas kitą kartą”, - pridūrė 
prezidentas.

Pernai Eifelio bokštą 
Paryžiuje aplankė daugiau
kaip 7 mln. žmonių

Atrestauruotas Eifelio bokštas 
Paryžiuje kaip magnetas traukia lan-
kytojus. Pernai iš 324 metrų aukščio 
statinio po Prancūzijos sostinę žval-
gėsi daugiau kaip 7 mln. žmonių. 
Lankytojų skaičius išaugo 5,3 proc., 
antradienį pranešė Paryžiaus simbolį 
eksploatuojanti bendrovė.

84 proc. lankytojų buvo iš užsienio. 
Didžiausią dalį - 11,9 proc. - sudarė 
JAV turistai.

Per praėjusius pustrečių metų Eife-
lio bokštas buvo atnaujintas.

Meksikas: nori nemokama
i važiuoti metro - padaryk 
dešimt pritūpimų

Meksikos sostinės Meksiko valdžia 
sugalvojo naują būdą, kaip kovoti su 
gyventojų antsvoriu. Už dešimt pri-
tūpimų jie gauna nemokamą metro 
bilietą. Nuo pirmadienio dešimtyse 
metro stočių įrengti specialūs prie-
taisai, fiksuojantys keleivių tūpsnius, 
praneša agentūra AFP.

Už dešimt pritūpimų automatas 
“išspjauna” nemokamą bilietą. Be to, 
jis apskaičiuoja, kiek trumpas sportas 
sudegino kalorijų. Pirmieji 80 000 as-
menų, taip pat gaus žingsniamačius, 
kaip paskatinimą toliau sportuoti.

Oficiali statistika rodo, kad 
Meksikoje 70 proc. suaugusiųjų 
ir beveik trečdalis vaikų turi ants-
vorį arba net yra nutukę. Tai dar 
didesni skaičiai nei JAV, kurios 
tradiciškai laikomos šalimi, kur 

antsvorio problema itin opi.

Gruzijos prezidentui gimė 
sūnus

Gruzijos prezidentui Giorgiui Mar-
gvelašviliui pirmadienį gimė sūnus. 
Kaip pranešama remiantis valstybės 
vadovo šeimai artimais šaltiniais, 
naujagimiui duotas Teimurazo vardas 
prezidento tėvo garbei.

Tai pirmas bendras 45 metų am-
žiaus G. Margvelašvilio ir 43 metų 
Makos Čičua vaikas. Kartu jie gyvena 
jau kelerius metus, bet oficialiai susi-
tuokė pernai. Tai antroji G. Margve-
lašvilio santuoka, pirmoji žmona jam 
pagimdė dukterį Ana, kuriai dabar 23 
metai ir kuri mokosi vienoje iš Tbi-
lisio aukštųjų mokyklų. Dailininkė ir 
aktorė M. Čičua taip pat turi dukterį iš 
pirmosios santuokos.

G. Margvelašvilis laimėjo Gruzijos 
prezidento rinkimus 2013 metų spalį 
ir tų pačių metų lapkritį pradėjo eiti 
valstybės vadovo pareigas.

Japonijoje bus atidarytas 
viešbutis, kuriame “dirbs”
 robotai

Japonijoje bus atidarytas viešbutis, 
kurio personalą sudarys robotai. Jie, be 
kita ko, priiminės svečius, valys kam-
barius ir patieks kavą, trečiadienį rašo 
Japonijos verslo laikraštis “Nikkei”.

Futuristinis viešbutis su jam tin-
kančiu pavadinimu “henna hoteru” 
(“keistas viešbutis”) įsikurs Nagasa-
kio provincijoje esančiame laisvalai-
kio parke “Huis Ten Bosch”.

Robotai nebus vien atrakcija. Taip 
pirmiausiai tikimasi sumažinti perso-
nalo išlaikymo išlaidas. Pavyzdžiui, 
planuojama, kad jaunos japonės iš-
vaizdos androidas “dirbs” viešbučio 
registratūroje.

Pirmasis viešbučio kompleksas su 
72 kambariais duris turėtų atverti lie-
pą. Klientai, čia, be kita ko, vietoj rak-
tų naudos veidų atpažinimo sistemą, 
kad patektų į savo numerius. Viešbu-
tyje bus naudojama speciali energijos 
taupymo įranga.

Taip tikimasi personalo išlaikymo 
ir energijos išlaidas sumažinti iki treč-
dalio įprasto viešbučio kaštų.

-ELTA

VĮ Anykščių miškų urėdija 2015 metais gyventojams ne-
nukirstu mišku (išsikirsti patiems) be aukciono parduoda 
malkinę medieną (ir pavienius padarinius medžius) šiose 
girininkijose:

Girininkija, tel. Parduodamos per metus 
medienos kiekis, kub.m

Mikierių, 57121 200
Svėdasų, 57524 200
Troškūnų, 56387 1200
Pavarių, 78489 600
Mickūnų, 42640 200
Kavarsko, 45781 900

Dėl pardavimo kreiptis darbo laiku į nurodytų girininkijų 

administracinius centrus.

Biatlonas I. Europos biatlo-
no pirmenybėse Estijoje star-
tavo anykštėnai K.Vitkūnaitė 
ir V.Strolia. V.Strolia vyrų in-
dividualiose lenktynėse finiša-
vo 66-as, sprinte – 71-as iš 105 
dalyvių. K.Vitkūnaitė jaunimo 
varžybose sprinto rungtyje už-
ėmė 40 vietą, individualiose 
lenktynėse – 34-ąją, persekio-
jimo lenktynėse – 32-ąją vietą 
iš 57 dalyvių. 

Biatlonas II. Biatlonininkas 
L.Banys startavo Europos jau-
nių olimpiniame festivalyje, 
kuris vyko Austrijoje ir Lich-
tenšteine. Sprinto rungtyje jis 
finišavo 60-as iš 80-ies daly-
vių. Persekiojimo lenktynėse 
užėmė 59-ąją vietą. Kartu su 
Lietuvos rinktine estafetės 
varžybose L.Banys užėmė 19-
ąją vietą.

Krepšinis I. RKL varžybose 
Anykščių „KKSC-Volupis“ sa-
vaitgalį 91-59 įveikė Marijam-
polės „Sūduva-Mantinga-2“ 
ekipą bei 95-105 pralaimėjo 
Kuršėnų „Grafų baldai-kris-
talas“ komandai. Į marijam-
poliečių krepšį R.Prybylskas 
įmetė 24 taškus, o prieš kur-
šėniškius rezultatyviausiai 
žaidė D.Pavlovskis (27 tšk.) ir 
M.Urbutis (26 tšk.). Anykščių 
„KKSC-Volupis“ yra iškovo-
jąs 11 pergalių, patyręs 12 pra-
laimėjimų ir RKL A divizione 
užima 9-ąją vietą.

Slidinėjimas. Ignalino-
je „Žalgirio“ sporto drau-
gijos slidinėjimo varžybo-
se vaikų grupėje nugalėjo 
anykštėnai D.Jankauskaitė ir 
G.Mikoliūnas, F.Repečkaitė 
ir P.Januškevičius užėmė 3-ą-
siais vietas, V.Kapancova 
finišavo 6-a, E.Zagorskas 
8-as. Ą.Bajoravičius jaunių 
varžybose finišavo 2-as, o 
vyrų varžybose V.Jakniūnas 
užėmė 5-ąją vietą. Anykštė-
nų komanda - F.Repečkaitė, 
D.Jankauskaitė, G.Mikoliūnas 
ir Ą.Bajoravičius - pirmoji fi-
nišavo jaunimo estafečių lenk-
tynėse.

Imtynės. Būrys anykštėnių 
imtynininkų iškovojo apdova-
nojimus atvirose Šiaulių mies-
to moterų imtynių pirmenybė-
se. R.Čeponytė, A.Aniukštytė 
ir V.Kavaliauskaitė tapo nu-
galėtojomis, o G.Čeponytė, 
D.Kabošiūtė, R.Raišelytė, 
V.Buinauskaitė, M.Daukaitė ir 
G.Karosaitė – prizininkėmis. 

Krepšinis II. Anykš-
čių vyrų pirmenybių ke-
tvirtfinalyje „Jaros sauga“ 
(T.Jodelis 48, A.Andrikonis 
16) 119-74 sutriuškino 
„Vytį“ (A.Ingelevičius 30, 
A.Stasiūnas 18), „Libera-
lai“ (E.Bertaševičius 35, 
G.Šniaukštas 32) 130-41 
tiesiog sumindė „Naujo-
kus“ (Ž.Matikiūnas 12, 
M.Matikiūnas 10), o „Taifūnas“ 
(L.Širmenis 29, J.Misiūnas 21) 
81-72 nugalėjo „Troškūnus“ 
(R.Pilipūnas 22, S.Bubelis 
17). Anykščių KKSC koman-
da į pusfinalį pateko be kovos. 
Pusfinaliai ir finalai vyks atei-
nantį savaitgalį.


