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Koncertas. Gegužės 6 d. (penktadienį) 15 val. Anykščių koplyčioje vyks Kauno Juozo Gruodžio
konservatorijos styginių orkestro
koncertas (vad. K. Domarkienė).
Renginys nemokamas.

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58

Pripažintas pasaulyje
kursis Sarickuose

Rimas STEPONĖNAS, aviamodelizmo treneris: „Skraidančių
dronų Anykščiuose neteko matyti,
bet žinau, kad tokius aparatus turinčių žmonių į mūsų miestą buvo
atvykę. “

2 psl.
šiupinys

anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Sarickų kaimą aplanko Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, dokumentinio
kino meistras ArūnasMatelis.
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Pilies statybų pradžios terminas
vidmantas.s@anyksta.lt
atidedamas
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Fotoparoda. Šiandien, gegužės
3 d., Lietuvos Respublikos Seimo
rūmų III parodų galerijoje atidaroma buvusios Svėdasų Juozo TumoVaižganto gimnazijos auklėtinės
Simonos Bagdonaitės personalinė
fotografijų paroda „Gimtajame
Vaižganto krašte“. Jaunosios fotomenininkės darbų parodos atidarymo proga parlamentarams
koncertuos Svėdasų meno mėgėjų
kolektyvas, vadovaujamas Rožės
Lapienienės. Anykštėno Seimo
nario Ričardo Sargūno inicijuota
fotoparoda svėdasietiška tematika
Parlamento rūmuose veiks dvi savaites.
Vaidino. Motinos dienai skirtame renginyje Rokiškio rajono
Kamajų seniūnijos Kalvių kultūros namuose balandžio 30-ąją
Anykščių kultūros centro Vaitkūnų
skyriaus dramos kolektyvas, vadovaujamas Aldonos Bagdonienės,
parodė nuotaikingą K.Sajos komediją „Pereinamoji lapė“. Šis spektaklis su dideliu pasisekimu anksčiau jau buvo parodytas Svėdasų ir
Vaitkūnų kultūros namuose.
Sunkioji atletika. Panevėžyje vyko Lietuvos suaugusiųjų ir
jaunimo sunkiosios atletikos pirmenybių zoninės varžybos. Keturi anykštėnai: T. Miškeliūnas, T.
Pocius, M. Janulis ir A. Šidiškis tapo varžybų nugalėtojais.
„Dailiokai“. Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos auklėtinis
dešimtmetis Benas Pijus Davainis iš konkurso Vilniuje „Knygų
namų šviesa“ parsivežė laureato
diplomą. Iš 1337 mokinių darbų
buvo atrinkti tik 60, kurie pakliuvo į gražiai išleistą leidinuką. „Dailiokai“ piešė kosmosą
ir savo darbus siuntė į Ukrainos
miesto Žitomiro Kosmonautikos
muziejaus organizuotą konkursą
„Kokia nuostabi mūsų planeta“.
Visų dalyvavusių mokinių darbai
pateko į II-ą turą.

Pilies statybos stringa, tačiau Anykščių savivaldybė jau investavo į istoriko Tomo Baranausko knygelės
„Anykščių medinė pilis“ pakartotinį leidimą. T. Baranauskas joje lietuviškai, rusiškai ir angliškai aiškina,
kad 2006 metais pilies statybas sustabdė „Anykštos“ laikraštis.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Šiandien bus karas

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

UAB „Anykščių ratas“ teritoriją dviem dienoms užėmė motorizuoto pėstininkų bataliono „Geležinis vilkas“ logistikos kuopos kariai. Gegužės 2-3 dienomis Anykščiuose vyksta lauko taktikos
pratybos, kuriose dalyvauja 40 karių ir keliolika vienetų karinės technikos.

Motorizuoto pėstininkų bataliono „Geležinis vilkas“
logistikos kuopos vadas kapitonas Paulius Siratavičius
vadovauja keturiasdešimties
profesionalių karių pratyboms.

Logistikos kuopa, neva esanti
fronto užnugaryje, „Anykščių
rato“ ir aplinkinėse teritorijose

Kulkosvaidininkų anykštėnai nebuvo matę nuo pokario.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
įrengė kariuomenės aprūpinimo
bazę – pradedant lauko virtuve,
baigiant kuro baze. Pagal įsi-

vaizduojamą schemą reguliarioji
armija pasitinka iš Šiaurės Lietuvos ateinantį priešą.

Anykščių rajono savivaldybės administracija atliko viešąjį
pirkimą medinės pilies statybų
pirmajam etapui, tačiau vieni
iš konkurse pralaimėjusių verslininkų parašė apeliaciją. Konkurse dalyvavo šešios firmos
– visos jos ne iš Anykščių. Redakcijos duomenimis, konkursą laimėjo viena įmonė iš Kupiškio. Meras Kęstutis Tubis pilies
statybas buvo numatęs pradėti
balandžio 27-ąją. Savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos
pirmininkas, administracijos
direktoriaus pavaduotojas Saulius Rasalas „Anykštai“ dėstė,
kad apeliacijos nagrinėjimas
neturėtų ilgai užsitęsti ir dar gegužę turėtų prasidėti statybos.
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Logistikos kuopos vadas kapitonas Paulius Siratavičius
„Anykštai“ sakė, kad kariams
reikia išmokti dirbti skirtingomis
sąlygomis, todėl stovyklavietei
šį kartą pasirinkta gamybinė,
atvira teritorija. Kariuomenės
mokymai iš viso truks tris dienas, trečiajai dienai „Geležinio
vilko“ kariai iš Anykščių persikels į Panevėžį.
Vakar antroje dienos pusėje
kariai statėsi palapines, įrenginėjo vadavietę. O šiandien bus
karas - „Geležinis vilkas“ logistikos kuopos karius užpuls grupė
diversantų. Bus šaudymų. Žinoma, Lietuvos kariai diversantų
ataką atmuš.
Pro Anykščius grėsmingai važiavusią kariškių automobilių
koloną, pasak kapitono P. Siratavičiaus, praeiviai sutiko šypsenomis ir plojimais. Kulkosvaidininkai anykštėnų negąsdino
- prie automobilių plazdančios
trispalvės nurodė, kad važiuoja
mūsiškiai.
„Geležinis vilkas“ logistikos
kuopa – profesionalai. Motorizuotas pėstininkų batalionas dislokuotas Rukloje (Jonavos r.).
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Ispanijos viceambasadorius
stebėjo filmo premjerą
Šeštadienį, balandžio 30 dieną, Anykščių menų inkubatoriuje
vyko dokumentinio filmo „Sutarmenko“ premjera. Premjerą pagerbė į renginį atvykęs Ispanijos viceambasadorius Carlos David
Lucini Baquerizo su žmona.

Ispanijos viceambasadorius Carlos David Lucini Baquerizo
su žmona (centre) po premjeros mielai bendravo su anykštėnais.
Šeštadienio vakarą beveik pilna
anykštėnų Menų inkubatoriaus salė
pasinaudojo proga pamatyti filmo
„Sutarmenko“ premjerą. Šis jauno

LRT dirbančio režisieriaus Armo Rudaičio sukurtas filmas pasakoja apie
unikalų projektą „Flamenko ir sutartinių jungtuvės“, kuriam vadovavo iš

Anykščių krašto kilusi režisierė Brigita Baublytė.
„Dėkoju visiems, kurie dalyvavo
kuriant flamenko ir sutartinių susitikimą ir džiaugiuosi, jog pats spektaklis
ir jo nematoma pusė pasirodė Armo
Rudaičio filme „Sutarmenko“, - sakė
B. Bublytė.
Lietuvių sutartinės ir ispanų flamenkas yra įtraukti į UNESCO žmonijos nematerialaus kultūros paveldo
sąrašą. Sujungti šiuos du iš pirmo
žvilgsnio nederančius muzikinius stilius ėmėsi spektaklio režisierė B. Bublytė po kelionių ir studijų Ispanijoje,
kur ją, kaip ji sakė, išginė krizė. „Tai
kūrinys apie nuolatinį judėjimą ir keitimąsi, neišvengiamą tarpusavio ryšių
kaitą“,- apie spektaklio sukūrimą kalbėjo B. Bublytė.
Spektaklyje dalyvavo keturių šalių
atstovai: Ispanijoje garsūs flamenko
atlikėjai Javier Gomez, Vicente Gelo,
šokėjai Yamuna Henriques (Portugalija) ir Gabriel Aragu iš Čilės. Lietuvai atstovavo LMTA teatro ir kino
fakulteto, vaidybos III kurso studen-

Pristatyti plenero darbai

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt
tai ir sutartinių giedotojų ansamblis
„Ūtara“.
Beveik valandos trukmės filmas
pasakojo istoriją apie tai, kaip tarsi ir
atsitiktinai gimė kažkas šviesaus, kas
suvienijo žmones. Premjerą žiūrovai
sutiko plojimais, o po jos filmo režisierius A. Rudaitis ir B. Bublytė atsakė į keletą klausimų.
„Anykštai“ Ispanijos viceambasadorius C. D. L.Baquerizo pasidžiaugė netikėtu lietuvių ir ispanų
bendradarbiavimu ir puikiu renginiu.
C. D. L.Baquerizo neabejojo, kad filmas „padarys“ ir tarptautinę karjerą,
nes jau dabar Ispanijoje juo domisi.
„Sutarmenko“ buvo filmuojamas ir
Anykščiuose, tad filmas bus puikus
Anykščių ambasadorius. Viceambasadorius domėjosi ir Anykščių rajonu, klausinėjo apie jo išskirtinumą.
Pastebėjus, kad lietuvių ir ispanų tautos turi daug ką bendro, o pagrindinis
mus skiriantis faktorius yra krepšinis,
C. D. L.Baquerizo juokėsi. „Bet kažkodėl mes vis susitinkame finale“, replikavo jis.
Raimondas GUOBIS

Svėdasų bibliotekos meno galerijoje demonstruojama vienkiemyje prie Anykščių 14-tą kartą vykusio Kristalų plenero tapybos
ir fotografijos darbų paroda „dėl Grožio”. Pasaulėjautą ir pasaulėžiūrą naujai įvertinti skatinančia paskaita pradžiugino kūrėjas
Mantas Maziliauskas.
Svėdasų galerijos erdves užpildė
daugiau negu trys dešimtys spalvingų, grakščiais ir reljefiškais potėpiais
švytinčių paveikslų, daugiausia abstraktaus ekspresionizmo stiliaus
paveikslų. Parodos atidaryme, kuris
vyko balandžio pabaigoje, renginio
dalyviai susitiko su šešiais iš aštuonių
Ulyčios plenero dalyviais: Mindaugu Pauliuku, Romanu Averincevu,
Sauliumi Dastiku, Arūnu Vilkončiumi, Tomu Jurkėnu, Sigitu Laurinavičiumi ir Mantu Maziliausku.

Daugiau negu trys dešimtys piliečių susidomėję klausėsi M. Maziliausko paskaitos apie architektūrą ir
tikrąjį švietimą. Pasak jo, mūsų tauta
visuomet pakildavo, kuomet atsiremdavo į senovės palikimą, juk būtent
senosios dvasios įkvėpti dr. Jonas Basanavičius ir Vincas Kudirka veik iš
pelenų prikėlė tautą laisvam gyvenimui. Lektorius sakė, kad kai atsigręždavome į senuosius dievus, savąjį palikimą, vertybes, mes pakildavome, o
kai tik imdavome pataikauti svetimie-

Didžiosios partijosVidmantas
dėlioja
ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
sąrašus
Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Anykščių
skyriaus pirmininku penktadienį perrinktas rajono vicemeras Sigutis Obelevičius. Jo pavaduotojomis bus Gabrielė Griauzdaitė,
Prima Petrylienė ir Jūratė Girnienė.
Partijos kandidatas vienmandatėje apygardoje Sergejus Jovaiša,
buvęs Seimo narys Jonas Šimėnas
bei S. Obelevičius pasiūlyti įrašyti į
partijos kandidatų daugiamandatėje
apygardoje sąrašą. Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Anykščių skyriaus visuotiniame
susirinkime dalyvavo Seimo narys
Valentinas Stundys, o partijos pirmininko Gabrieliaus Landsbergio tėtis
Vytautas V. Landsbergis konservatoriams padainavo. Partiečiai juokavo,
kad balsuoti už S. Obelevičių įkvėpė
V. V. Landsbergio daina „Obuoliai,
obuoliai“... S. Obelevičius skyriaus
pirmininku rinktas iš vieno kandidato. Buvo siūloma ir eksmero, profe-

Temidės svarstyklės

Smurtas. 2016-05-01 apie 2
val. Troškūnų seniūnijoje konflikto metu neblaivus (1,83 prom.)
30-metis vyras panaudojo fizinį
smurtą prieš 42-ejų sugyventinę.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

soriaus Sauliaus Nefo kandidatūra,
tačiau jis dalyvauti skyriaus pirmininko rinkimuose atsisakė.
Skyriaus keliamų kandidatų vietos
partijos sąraše kol kas nėra aiškios –
sąrašą tvirtins partijos suvažiavimas.
Tuo tarpu LSDP šeštadienį partijos
suvažiavime jau tvirtino partijos kandidatų daugiamandatėje apygardoje
sąrašą. Kaip ir buvo anksčiau skelbta,
socdemų vienmandatininkė Anykščių-Panevėžio apygardoje Auksė
Kontrimienė įrašyta sąrašo viršuje,
9-oje pozicijoje. Tačiau LSDP skyriaus atstovų tarp kandidatų į Seimą
nebus – skyriaus pirmininkas Dainius
Žiogelis įrašytas tik į rezervinį sąrašą.
Vagystė.2016-04-30 apie 12 val.
Troškūnų seniūnijoje pastebėta, kad
įsibrauta į garažą ir pavogtos penkios padangos, elektrinis grąžtas,
siaurapjūklis, kampinis šlifuoklis
ir įrankių komplektas. Nuostolis –
205 eurai.

Svėdasuose parodą „dėl Grožio“ atvėrus. Iš kairės - Mantas Maziliauskas, bibliotekininkė Asta Medinienė, Tomas Jurkėnas ir
Romanas Averincevas.
Autoriaus nuotr.

siems, nykdavome.
Tamsiame koridoriuke buvo parodytas S. Laurinavičiaus susuktas filmukas apie Ulyčios vienkiemį ir ten

vykusį plenerą, vyko gyva diskusija,
o dailininkai žadėjo, kad surengs plenerą ir Svėdasuose, kad miestelis taps
svarbiu šiuolaikinio meno židiniu.

spektras
Muziejus. Penktadienį istoriniame
name Kaune (S. Daukanto g. 25) atidaryta Prezidento Valdo Adamkaus
biblioteka-muziejus.
Iškilmingoje
atidarymo ceremonijoje Prezidentas
linkėjo, kad įstaiga “būtų svetinga ir
atvira, kad joje kiekvienas jaustųsi ne
svečiu, o savu, laukiamu ir reikalingu
žmogumi”. “Tai jaudinanti akimirka,
trūksta žodžių išsakyti tai, ką jaučiu.
Svarbiausia, kad ši vieta atliktų užduotį ir būtų tęsiamas valstybingumas.
Tai reikalinga tam, kad žmonės galėtų
prisiliesti prie tų dokumentų, knygų ir
tobulėtų”, - sakė V. Adamkus. Ekspozicijos įrengtos per 4 aukštus.
Aiškinsis. Ministras Pirmininkas
Algirdas Butkevičius dėl maisto
produktų kainų pokyčių parduotuvėse pirmadienį į pasitarimą kviečia
ūkio ministrą, Lietuvos prekybininkų
asociacijos, Statistikos departamento, Konkurencijos tarybos vadovus.
“Statistikos departamento pateikiamoje informacijoje apie kainų pokyčius didelių svyravimų kas mėnesį
nėra, tačiau žmonės pastebi, jog kai
kurių maisto produktų kainos išaugo
gerokai. Mes suprantame, kad gali
būti svyravimų dėl naftos kainos,
dėl eksporto situacijos, pasaulinės
rinkos tendencijų, tačiau tai, koks
didelis kainų pokytis matomas kai
kuriose prekybos vietose kai kurioms
prekėms, stebina ir kelia klausimų”, sako Premjeras.
Turistai. Ministras Pirmininkas
Algirdas Butkevičius penktadienį
priėmė vienos didžiausių pasaulyje
Kinijos turizmo kompanijos CTRIP
Europos padalinio vadovą Rodžerį
Čiui (Rogerį Qui). Kompanijos atstovas lankėsi Lietuvos miestuose ir
domėjosi turizmo plėtros į Lietuvą
galimybėmis. “Ši kelionė pranoko
mano lūkesčius, - dalydamasis įspūdžiais apie aplankytas vietas sakė R.
Čiui. - Manau, kad netolimoje ateityje turėsime ką pasiūlyti Kinijos turistams”. Vyriausybės vadovas pabrėžė,
kad Lietuvos turizmo sektorius yra
sparčiai plėtojama sritis ir turi rezervą
augti. “Siekdami sudominti tolimesnių šalių žmones, tikimės sustiprinti
ekonominius, kultūrinius, akademinius ryšius”, - sakė Premjeras.
Nepavyko. Brutaliai nužudytos
sesers keturis mažamečius vaikus globojančiam Klaipėdos rajono gyventojui Ryčiui Urbonavičiui nepavyko
iš žudiku tapusio vaikų tėvo bei jam
kelio neužkirtusios policijos prisiteisti
daugiau nei 1 mln. eurų įvertintos neturtinės žalos atlyginimo. Penktadienį
Klaipėdos apygardos teismas išnagrinėjo keturių nepilnamečių (5-10 metų)
globėjo ieškinį, kuriuo vaikams iš jų
tėvo bei Policijos departamento prašė
priteisti 1 158 480,07 euro neturtinės
žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas. Tačiau teismas šį ieškinį atmetė ir
paliko galioti Klaipėdos rajono apylinkės teismo verdiktą, kuriuo mamos netekusiems vaikams iš tėvo priteisti 80
tūkst. (po 20 tūkst. kiekvienam), o iš
Policijos departamento - 40 tūkst. (po
10 tūkst. kiekvienam) eurų.
Atsisakė. Savo kaltę dėl milijonieriaus Aurimo Rapalio nužudymo
pripažinęs Edgaras Januškevičius
atsisakė teisme duoti parodymus,
nepaaiškindamas kodėl. Spėta patenkinti tik A. Rapalio artimųjų advokato prašymą, kad teismo procesas būtų
uždaras. To prašant motyvuota tuo,
kad tiriant nusikaltimo, kuriuo kaltinamas E. Januškevičius, aplinkybes,
neišvengiamai gali kilti klausimų,
susijusių su teisiamojo ir jo aukos asmeniniu gyvenimu.
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spektras
Pinigai. Šeši Šiaulių miesto ir
rajono bei Pakruojo rajono gyventojai stos prieš teismą dėl netikrų
pinigų pagaminimo, laikymo ir realizavimo. Bet patys netikros valiutos platintojai nepralobo, tik savo
biografiją papildys teistumu. Du
Pakruojo rajone, Pakruojo kaime
gyvenantys vyrai į pareigūnų akiratį
pateko 2015-ųjų rudenį, kai 40-metis pakruojietis, išvykęs į Gariūnų
turgavietę kontrabandinių cigarečių,
paties žodžiais, grįžo be rūkalų, bet
su penkiomis netikromis eurų šimtinėmis, kurias įsigijo iš nepažįstamo
asmens už 200 eurų.
Iškopė. Lietuvos rinktinė Slovėnijoje vykstančio Europos moterų
akmenslydžio (kerlingo) čempionato
C diviziono turnyre iškovojo sidabro
medalius ir iškovojo kelialapį į aukštesnį divizioną. Lietuvos komanda,
kuriai atstovavo Olga Dvojeglazova,
Asta Vaičekonytė, Lina Janulevičiūtė, Virginija Paulauskaitė ir Gražina
Eitutienė, sekmadienį 8:4 nugalėjo
Ispanijos rinktinę, o susitikime dėl
sidabro medalių 7:3 įveikė Austrijos
ekipą.
Kritika. Turkų kilmės olandų
žurnalistė Ebru Umar buvo sulaikyta Turkijos Kušadasi mieste, Izmiro
provincijoje už šalies prezidento
Redžepo Tajipo Erdogano įžeidimą.
Apie tai sekmadienį pranešė naujienų agentūra BBC. E. Umar, dirbanti
vietos laikraščio “Metro” apžvalgininke, paskutiniame savo straipsnyje griežtai sukritikavo Ankarą ir
jos vadovybę, o kalbėdama apie R.
T. Erdoganą pavartojo necenzūrinį
posakį, šį pavadino “didybės maniją turinčiu diktatoriumi”. Panašių
aštrių pasisakymų žurnalistė skleidė ir socialiniuose tinkluose. Savo
straipsnyje žurnalistė kritikavo kilusį skandalą dėl elektroninio laiško,
neva paviešinto Turkijos konsulato
Roterdame. Šiame laiške, skirtame
mieste veikiančioms turkiškoms organizacijoms, buvo prašoma diplomatus informuoti apie žiniasklaidoje
ir socialiniuose tinkluose aptiktą medžiagą, jeigu joje įžeidžiama Turkija
ar jos prezidentas.
Vandalai. Nežinomi piktadariai
ištepliojo fekalijomis Čekijos Pilzeno miesto Didžiosios sinagogos
vidines patalpas. Tai ketvirtadienį
pranešė portalas “Around Prague”.
Apie incidentą informavo Pilzeno policijos atstovė Hana Šteflova.
“Vandalų veiksmai bus kvalifikuojami kaip chuliganizmas. Dėl šio fakto
bus iškelta baudžiamoji byla”, - sakė
pareigūnė. Policiją domina ne tik patys piktadariai, bet ir jų išpuolio motyvai. Didžioji sinagoga Pilzene yra
antroji pagal dydį Europoje ir trečioji pasaulyje. Joje vienu metu telpa
daugiau kaip du tūkstančiai žmonių.
Sinagoga pastatyta 1892 metais.
Suėmė. Suomijos policija sulaikė
daugiau kaip 20 žmonių dėl riaušių,
kurias prie Suomijos ir Rusijos statomos Hanhikivio atominės elektrinės
sukėlė aktyvistai ekologai. Incidentas įvyko Pyhajokio municipalitete
Suomijos šiaurės vakaruose. Aktyvistai ekologai ketvirtadienį vėl
surengė protesto akciją atominės
elektrinės statybvietėje. Ji prasidėjo
ramiai, bet netrukus kilo riaušės protestuotojai neklausė policijos nurodymų, mėtė į pareigūnus akmenis,
padegė policijos automobilį. Laimė,
jame tuo metu žmonių nebuvo.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Bepiločiai orlaiviai: daugelio
nematyti, bet sėjantys įtarimus
Šalyje pristatytas naujas kovos su šešėliu būdas - bepilotis orlaivis (dronas) - ieškos ne tik naminės degtinės gamintojų miškuose, bet ir pagelbės kitų operacijų, pavyzdžiui, dingusių asmenų paieškos metu. Teigiama, kad tai sutaupys ne tik lėšų, bet ir
paspartins procesą.
Anykštėnų teiravomės, kaip vertina tokius technologinius
sprendimus bei kaip reaguotų, bepilotį orlaivį išvydę skraidantį
virš savo kiemo ar kitose viešosiose vietose.

buvo numušti jį. Pamačius droną, pirNet sovietiniais
miausia kyla kažkoks įtarimas.
laikais nebuvo taip
Svarbiausia, kad
kontroliuojami
naudojimas
neturėtų užslėptų
tikslų

Alvydas JANICKAS, valstybės
tarnautojas:
- Šiais moderniais laikais mūsų jau
niekas nebestebina. Pamačius bepilotį
orlaivį, žinant, kaip kiekvienas iš mūsų
yra stebimas tiek asmeninėje, tiek viešojoje erdvėje, toks aparatas tikrai
nebestebina. Aš nesakau, kad tai yra
gerai ar blogai, bet principas yra toks,
kad žmogus net sovietiniais laikais nebuvo taip sekamas, kontroliuojamas,
stebimas kaip šiais laikais. Sovietiniais laikais nebuvo tokios aparatūros,
bet kaip šiuolaikinėje vadinamojoje
demokratijoje žmogus yra stebimas,
kontroliuojamas tai dronas yra tik mažas mažas žaisliukas. Ten, kur vyksta
prekyba narkotinėmis medžiagomis,
kur daromi kriminalinio pobūdžio nusikaltimai, tai tokia aparatūra gali būti
naudojama, bet, jeigu koks senukas
kaime sugalvoja “prasivaryti” naminukės (juokiasi, - red. pastaba), čia
dronas... Linksma istorija.
Esu ne kartą tokį aparatą skraidantį matęs Anykščiuose. Pirma mintis

savaitgalio diskusija

Petras BRAŽIŪNAS, kaimo turizmo sodybos „Senoji sodyba“ šeimininkas:
- Pamatęs skrendantį droną, reaguočiau visai normaliai – tiesiog į jį
nekreipčiau dėmesio. Teko būti Švedijos Gotlando saloje, tai ten pastoviai
lėktuvai skraido ir stebi gamtą, kad
ten nebūtų jokio dūmelio ir lauželio.
Aišku, jeigu tais dronais seks žmones,
tai besąlygiškai yra žmogaus teisių
pažeidimas. Jeigu ieško vieno dalyko, o mintyse turi kitą, tai nežinia į ką
gali pavirsti tas sekimas ir stebėjimas.
Žmonės apie tai gali net nežinoti.
Drono savo gyvenamojoje vietoje
dar neteko matyti, tačiau girdime informaciją, kad juos masiškai pradeda
naudoti ne tik privatūs žmonės, bet ir
valdžios institucijos. Virš mūsų kaimo
turizmo sodybos gan dažnai skraido

Pamatęs droną,
skambintų
žurnalistams

Naudoja bažnyčių
įamžinimui
Artūras ŠAJEVIČIUS, anykštėnas:
- Matyti drono neteko. Bet skaičiau ir Lietuvos radijas plačiai apie tai
savo laidose komentavo. Manau, kad
žmonės turi teisę į privatumą. Ir ši sritis, kaip ir kitos, turi būti reguliuojama
taip, kad nepažeistų žmogaus teisių.
Jei pamatyčiau droną virš savo kiemo,
paskambinčiau „Anykštos“ žurnalistams, kad padarytų nuotrauką ir parodytų droną visiems anykštėnams.

Bepilotį orlaivį
palydėtų šypsena...

Lina PAGALIENĖ, Anykščių
rajono visuomenės sveikatos biuro
direktorė:
-Taip, žinau, kas yra dronai – tai
bepiločiai orlaiviai, bet išsamiai tikrai
nesidomėjau. Droną matyti teko tik
iš draugo atsiųstų nuotraukų, kurį jis

Rimas STEPONĖNAS, aviamodelizmo treneris:
- Jeigu tie dronai skraido pramoginiais tikslais, tai nemanau, kad jie galėtų pažeisti kažkieno interesus. Aišku,
jeigu filmuojama, fotografuojama su
kažkokiais tikslais, ta situacija gali būti
vertinama kitaip. Nežinau, kokia mano
būtų reakcija, jei dronas skraidytų virš
mano kiemo. Manau, kad jei tame kieme nieko neleistino nevyksta... Aišku,
tai priklausytų nuo įvairių dalykų – ar
dronas skraidytų įkyriai, o gal net būtų
visai nepastebimas.
Kažkuriose situacijose policijai dronų naudojimas gali labai būti efektyvus, nes yra sunkiai pasiekiamų vietų,
kurias pasiekti automobiliu kainuotų
kur kas brangiau, nei paleidus tokį aparatėlį. Skraidančių dronų Anykščiuose neteko matyti, bet žinau, kad tokius
aparatus turinčių žmonių į mūsų miestą buvo atvykę. Dronus jie naudoja
bažnyčių įamžinimui. Taigi, kadangi
dronai naudojami įvairiems tikslams,
gali kilti visokių situacijų.
-ANYKŠTA

Tampam viena brangiausių valstybių Europoje...

Socialiniuose tinkluose plinta raginimai pažaboti prekybininkų godumą. Pirkėjai kviečiami gegužės 10–12 dienomis neiti į
parduotuves ir prekybos centrus. Tokiu būdu norima atkreipti
dėmesį į nepagrįstą kainų kėlimą šalyje įvedus eurą. Ar jus tenkina kainos Anykščių parduotuvėse ir prekybos centruose? Galbūt
kainų padidėjimo net nepajutote? Kaip pastaruoju metu pasikeitė jūsų apsipirkimo įpročiai? Galbūt jau teko važiuoti pigiau
apsipirkti į Lenkiją?
@ O kas jum yr...?: „Viskas OK.
Kainos tos pačios liko, niekas nesikeitė. Kaip buvo taip ir liko. Tik pinigu pavadinimas pasikeitė. O koks
jum skirtumas kaip tie pinigai vadinasi ? (ar eurai, ar litai, ar bybkoinai...)
Valdžia gi sakė - kainos nesikeis pažadus ištesėjo.....DŽIAUKIMĖS SVARBU KAD NEMELAVO...”
@ Kalakutienos mėgėjas: „Panevėžyje, “Žaros” turgelyje yra kalakutienos. Kaip visada man pasveria
šlaunelę. Nei maža, nei per didelė.
Kaip visada. Šypsosi pardavėja kaip
visada ir sako: 7,64 euro. Maždaug
kaip visada kilogramas kainuodavo.
Bet kipšas ėmė ir mane sugundė:
telefone kalkuliatorius, tai aš kaukšt
taukšt ir, oi mama... 26,358 lito!!! Nu
blynas!!! Kada aš kalakuto šlaunelę
“Žaroje” pirkau už tiek litais?! Va

tik parasparniai.

gavo dovanų.
Dronų yra kelių rūšių, jie naudojami
karinėse pajėgose ir policijos institucijose, taip pat komerciniais tikslais ir
kaip pramogoms skirta įranga. Jei naudojama taikiems, naudingiems žmonijai tikslams - puiku. Bet jei naudojama
ne teigiamais tikslais, kelia grėsmę
amens privatumui ir saugumui, tai yra
nusikalstama veikla. Taip pat girdėjau
apie dronų keliamą grėsmę civilinei
aviacijai.
Pamačiusi droną, garantuoju, kad
nepanikuočiau. Nedramatizuoju situacijų gyvenime. O ir nemanau, kad
kažkas į mano kiemą jį atskraidintų,
turėdami blogų ketinimų. Greičiausiai
palydėčiau šypsena.

taip. Koks velnias nešė mus į tą Eurosojūzo galerą?? Kokks velnias įpiršo
mums tą Eurą???!!! Va taip, ponai
lietuviai...”
@ Vos nenuvirtau: „Kai Žiburio
krautuvėj pamačiau keptos žuvies
kainą. Nu žuvis paprasta jūros lydeka
su kaulu, atšildyta iš ledo ir iškepta.
Nu kaina kg 8, 40 eur. Nu vos nenuvirtau, bet jeigu litais tokia kaina
būčiau pamatęs, tai tikrai būčiau nuvirtęs. Namie paskaičiavau, ogi 29
litai už kg. (gal čia lašišos kokia nauja
rūšis ?)”
@ Ui - ui – ui: „Negi nesuprantat
, kad viską reguliuoja toli gražu, ne
tik pasiūla bet - paklausa . Nepatinka MAXIMA kaina, eikit į NORFA
, netinka ten - eikit į IKI, dar negerai
- pustom padus į turgų. Jeigu ir ten
blogai - visai nieko neperkam.. Bet

kažkodėl, ypač prieš laisvadienius visur prie kasų eilutės pirkėjų su pilnais vežimukais ir nesimato varganų
centų skaičiuojančių ..... ATSIPRAŠAU - to tikrai nedaugelio vienetų,
tikrai skurdžiai gyvenančių...”
@ Chi: „o man tai juokinga, kai
Maximos pardavėjos savo feisbukų
paskyrose užsideda tą “Neisiu į prekybos centrą...” Kur lojalumas įmonei,
kurioj dirbi? Kvaila kirsti šaką, ant
kurios sėdi, aš tokias iškart atleisčiau.
Reiks Numavičiui paskambint.”
@ Grybautoja: „Anykščių pievelėje kainos išaugo keturgubai ir penkiagubai.”
@ Girdėjęs: „Per TV kalba kad
prekybos centrai turi konkuruoti su
ES rinka, kad auga žmonėms algos
dėl to ir kyla kainos. Sako, Žmonės
vis vien perka... o ką daryti? Valgis
yra būtinas išgyvenimui. O algos,
kiek klausinėjau, padidėjo tik Tubiui
ir Obelevičiui. Ir net dvigubai. Visi
kiti anykštėnai gauna 20 eurų daugiau dėl minimalios algos didėjimo.

O kainos patrigubėjo. Baisus darosi
gyvenimas ir jokios prošvaistės. Lenkijon irgi nenuvažiuosi apsipirkti, kai
kaip aš gaunu 350 eurų...”
@ Zenonas N.: „Prie ko čia euras?
Didesnėj Europos daly jis cirkuliuoja,
bet nesąmoningas ir niekuo neparemtas brangimas ko gero tik Lietuvoj...
Tampam viena brangiausių valstybių.
Sąmokslo teorija sako, kad kažkas
labai gudriai ruošiasi rinkimams.
Gal ateis nauji “gelbėtojai”. Juk visi
kas prisileido eurą blogiečiai - tik ar
turėsim naujokų kvorumą ;)P Giliau
pasiknisus ne tiek jų daug - nebent
prisirinks visokių perėjūnų ir kaliausių be smegenų vingių dėl reikiamo
skaičiaus. Žinant kaip lietuviai balsuoja, man darosi baisu... Vienintelė
paguoda, kad bulviniai nespės atomo
paleist, o Novajevropos architektai
dar nepasiruošę žemėlapių perbraižymui..”
-anykšTA
(Komentarų kalba
netaisyta,- red.past.)

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Anykštėnams sėkmingiausia 6 kilometrų distancija jonas.j@anyksta.lt
Jonas JUNEVIČIUS

Šeštadienį, balandžio 30 dieną, Anykščiuose vyko jau 53–asis
bėgimas „Anykščiai – Puntuko akmuo – Anykščiai“. Bėgikai
rungtyniavo 3 ir 6 bei 11 kilometrų nuotoliuose, o ikimokyklinukai ir pradinukai bėgo 300 ir 500 metrų.

Finišuoja Anykščių vaikų paramos ir užimtumo centro auklėtinės Aurelija ir Kristina Budrytės.
Autoriaus nuotr.

Gerai nusiteikę troškūniečiai su sporto organizatoriumi Arvydu
Krikščiūnu.
Dar prieš varžybų atidarymą
startavo 71 ikimokyklinukas ir
pradinukas. Greičiausi ikimokyklinukai buvo molėtiškis Karolis
Tamašauskas ir kaunietė Gabrielė
Subačiūtė. Tarp pradinukų savo
amžiaus grupėse nugalėjo anykštėnai Indrė Repčytė, Nojus Šablauskas, Nedas Vinikas ir kupiškėnė

Darija Lauciutė.
Dalyvius pasveikino ir gerų rezultatų bėgant nauja asfalto danga
per Anykščių šilelį linkėjo Anykščių rajono vicemeras Sigutis Obelevičius. LR Seimo narys, krepšinio legenda Sergejus Jovaiša sakė,
kad sportuoti reikia mokėti taip,
kaip ir rašyti ar skaityti, o pirmojo

53–iojo bėgimo „Anykščiai
– Puntuko akmuo – Anykščiai“ nugalėtojas Andrius
Pošiūnas.
bėgimo organizatorius ir dalyvis
Jonas Pajarskas džiaugėsi išpopuliarėjusiu bėgimu.
Lygiai 12 valandą startavo 3 kilometrų distanciją bėgę bėgikai.
Nugalėjo Darius Zabiela ir Sandra
Gurskaitė, traupietė Miglė Mincytė atbėgo antra.
Gausiausia apie pustrečio šimto

bėgikų - 6 ir 11 kilometrų distancijų dalyvių grupė startavo 12 val. 30
min. Šešis kilometrus greičiausiai
įveikė anykštėnas Linas Banys, antras atbėgo Ąžuolas Bajoravičius
ir trečias - Paulius Januškevičius.
Merginų grupėje nugalėjo kaunietė Patricija Mengelaitė, aplenkusi
anykštėnes Dariją Jankauskaitę ir
Laimą Banaitytę.
Pirmasis 11 km iki Puntuko ir
atgal per 37 min.16 sek. nubėgo
švenčioniškis Andrius Pošiūnas,
o merginų grupėje - bėgikė iš Vilniaus rajono Rūta Marija Trimonytė. Greičiausiai šią distanciją įveikę anykštėnai Gytis Krivickas ir
Monika Jovaišaitė atbėgo aštunti.

Pilies statybų pradžios terminas atidedamas
(Atkelta iš 1 p.)
Per pirmąjį pilies statybų etapą
ant Šeimyniškėlių piliakalnio bus
pastatyti du bokštai ir juos jungianti
galerija. Iš šių metų rajono biudžeto pilies statyboms skirta 150 tūkst.
eurų. Tačiau rangovai konkurse varžėsi dėl gerokai didesnio užsakymo.
Skaičiuojama, kad pirmajam statybų
etapui reikėtų 430 tūkst. eurų. Apie
šią sumą ir „sukosi“ rangos konkurso
dalyvių pasiūlymai.
Savivaldybės vadovai tikisi pilies
statyboms gauti ES ar kitų tarptautinių projektų lėšų ir akivaizdu, jog rizikuoja, kad visos statybų sumos teks
ieškoti rajono biudžete. S. Rasalas,
„Anykštos“ paklaustas, kas bus, jei
nepavyks pritraukti investicijų į pilies
statybas „iš šalies“, dėstė, kad darbų
pradžiai pinigų yra, rangovams bus atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus
ir, kai baigsis lėšos, baigsis ir statybos.
Pasak administracijos direktoriaus pavaduotojo, gali įvykti taip, kad šiemet
ant Šeimyniškėlių piliakalnio medinių
statinių neišvysime, gal bus atlikti tik
parengiamieji darbai.
Sausio mėnesį Anykščiuose viešėjęs Aplinkos ministras Kęstutis
Trečiokas didelių vilčių, kad medinė
pilis gali pretenduoti į europinį finansavimą, nesuteikė. „Jūs esate vieninteliai Europoje, kurie dar norite statyti
medinę pilį“, – kalbėdamas su rajono
valdžia juokėsi ministras. (Robertas
ALEKSIEJŪNAS, „Planai statyti
medinę pilį Aplinkos ministrui kelia
šypseną“, „Anykšta“, 2016- 01-16).
Medinės pilies techninis projektas
padarytas dar 2005 metais. Jo autorė - Maja Ptašek, Lietuvos dailės
akademijos lektorė, dėstanti interjero
raidos apžvalgą. Tiesa, ikonografinės
medžiagos, koks buvo viduramžių
medinių pilių interjeras (ir eksterjeras), nėra išlikusios. ES lėšų medinės
pilies statyboms bandė gauti ir ankstesni rajono vadovai. Tačiau tokio pobūdžio objektų statybos iš ES fondų

nebuvo finansuojamos, o rajono biudžeto lėšomis statyti pilį ankstesnės
rajono valdžios nesiryžo. Dabartinė
rajono valdžia skyrė lėšų ne tik piliai,
bet ir pakartotiniam ir pataisytam istoriko Tomo Baranausko knygelės
„Anykščių medinė pilis“ leidimui.
Joje istorikas „Anykštos“ laikraštį
kaltina sugriovus dar nepastatytą pilį:
„Tačiau 2004-2006 metais Anykščių
krašto laikraštis „Anykšta“ surengė
tikrą informacinį karą prieš pilies
statybų idėją. Žurnalistai tikslingai

ieškojo šiai idėjai prieštaraujančių
„autoritetų“, nuolat skelbė ir kartojo
šiai idėjai prieštaraujančias ir pačių
žurnalistų tuo tikslu tendencingai padirbtas nuomones. „Invalidai neįstengia vaistų nusipirkti, o čia kažkokia
pilis be kurios tikrai galima gyventi”,
„Gal Anykščiams naudingiau statyti
kalėjimų kompleksus?”, „Profesoriai
juokiasi iš pilies idėjos”, „Savivaldybė imsis verslininkams per brangios
pilies”, – tokios ir panašios mintys
buvo sistemingai kalamos į „Anykš-

tos“ skaitytojų galvas. Visa tai lėmė,
kad 2006 m. rajono taryba projekto
vykdymą sustabdė ir nusprendė jo
nefinansuoti.”
„Anykštos” laikraštį kraštietis T.
Baranauskas už rajono biudžeto lėšas
garsina ir knygelės turinio santraukos
vertimuose į rusų ir anglų kalbas. Anglams ir rusams nurodoma, kad pilies
statybas tą kartą sustabdė „agresyvi
laikraščio „Anykšta“ kampanija prieš
pilies statybas”. 2006-aisiais Anykščius valdė Alvydo Gervinsko libe-

Jauniausiai bėgimo dalyvei Deimantei Žukauskaitei buvo vos treji
metukai, o vyriausiam nuolatiniam
šio bėgimo dalyviui anykštėnui
Juozui Šimoliūnui - 75 metai.
Visi distancijas įveikę bėgikai
apdovanoti medaliais, ilgųjų distancijų nugalėtojai - diplomais ir
piniginiais prizais. Varžybų dalyviai atgauti jėgas su 25 proc. nuolaida galėjo Anykščių baseine, o
Anykščių turizmo ir informacijos
centras bėgusiems 3 kilometrus
dovanojo po 2 nusileidimus vasaros rogutėmis.
53–ąjį
bėgimą
organizavo
Anykščių kūno kultūros ir sporto
centras.
ralai. Tai juos „Anykšta“ išgąsdino.
Dabartiniai K.Tubio ir Luko Pakelčio
liberalai nėra bailiai. Pilis bus, net jei
ją visą turėsime pastatyti rajono biudžeto lėšomis.
Beje, idėjai prieštaraujantys „autoritetai“, kiek pamenu, buvo istorijos
profesoriai Alfredas Bumbliauskas ir
Edvardas Gudavičius bei archeologijos profesorius Aleksejus Luchtanas.
Žinoma, kažkokie profesoriai T. Baranauskui - ne autoritetai, o „autoritetai“. Jam pačiam dar tik 43-eji, o jis
jau lektorius.
Plačiau apie pilies statybų detektyvus – šeštadienio „Anykštoje“.

pastogė
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Pripažintas pasaulyje kursis Sarickuose

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Skiemonių seniūnijos pakraštyje, septyni kilometrai vakarų
kryptimi nuo seniūnijos centro, abipus magistralinio kelio Zarasai – Kaunas, išsimėčiusios Sarickų kaimo sodybos. Kaimas ribojasi su Linksmavietės, Gyvatynės, Užunvėžių ir dar keliais mažais
kaimeliais, o pietiniu kraštu šliejasi prie Molėtų rajono. Pasak
Skiemonių seniūno Stasio Steponėno, kadaise buvusiame dideliame kaime dabar gyvenamąją vietą deklaruoja 15 žmonių. Bene
stambiausias kaimo ūkininkas yra Bronius Vilkickas, tvenkinius
turi Algis Masiulis. Sarickų įžymybė – dažnai čia į sodybą pas motiną atvažiuojantis pasaulinio garso dokumentinio kino kūrėjas
Arūnas Matelis.

Sarickų kaime šiuolaikiškai gyvena Ona ir Antanas Laurinavičiai.
Toks tokį atjaučia...

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, dokumentinio kino meistras ArūnasMatelis teikia vilčių Sarickų kaimui.
Sirutiškiai virto Sarickais
Skiemonių parapijai priklausantis kaimas kadais vadinosi Sirutiškiais. Kaip teigiama Anykščių
krašto vietovių žinyne, Siruciškio
dvaras ir jo gyventojai Ruščikas,
Kaisinskai, Chlevinskiai minėti
1791 – 1799 metų metrikų knygose. Kaimas į vienkiemius buvo išskirstytas Pirmojo pasaulinio karo
metais, o 1923 – aisiais jame gyveno net 132 gyventojai. 1949 m.
kaimiečiai tapo „Pažibos“ kolūkio
kolūkiečiais, kuris keitė pavadinimus į „Raudonosios žvaigždės“,
Stalino vardo ir kolūkinę erą baigė 1992 m. nusibaigus Skiemonių
kolūkiui.
Sarickai - Arūno Matelio
svajonių kaimas
„Tai mano tėčio, kuris buvo iš-

tremtas į Sibirą, mano vaikystės
prisiminimų kaimas, kuriame augau su močiute, - sakė kino režisierius, prodiuseris, Nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureatas, pasaulyje geriausiu pripažinto
dokumentinio filmo „Prieš parskrendant į žemę“ autorius Arūnas
Matelis. – Kur buvus, nebuvus
ten skuba mano 85–erių jubiliejų
atšventusi mama. Deja, dėl užimtumo aš tik vieną kitą pusvalandį
trumpam atvykęs galiu praleisti
prie Šventišiaus ežerėlio ar ant to
paties pavadinimo kalno, nuo kurio 10 kilometrų spinduliu atsiveria
apylinkės. Man šis kaimas - šventa
vieta, į kurią už metų kitų tikimės
persikelti gyventi ir perkelti kūrybines dirbtuves. Tuomet viena
kita darbo vieta atsirastų kaimo
žmonėms“, - teikė vilties Sarickų
kaimui pasaulinio garso kino dokumentininkas.

Kadais buvusio didelio kaimo sunykusių sodybų fragmentas.

tautos balsas
Gegužės 1 dieną Vilniuje „Litexpo“ rūmuose įvyko LSDP XXXIV
suvažiavimas ir LSDP 120-mečio
paminėjimas. Buvo priimta nauja
partijos programa „Saugi, solidari
ir teisinga Lietuva“. Suvažiavimo

Nedideliame kaime surasti
žmonių, pasirodo, gali būti visai
nelengva. Net penkios sodybos
praeitą penktadienį mane pasitiko
užrakintom durim, kol prisibeldžiau pas Oną ir Antaną Laurinavičius. Pasak jų, kai kurios mano
aplankytos sodybos negyvenamos.
„Pavėlavot. Va, šneki ir guvi mūsų
kaimynė Laima Prušinskienė ką
tik išvažiavo į bažnyčią, Milda
Matelienė (garsiojo kino režisieriaus ir prodiuserio Arūno Matelio
mama. - aut. past.) turbūt išvykusi
į didmiestį. Vakarop turėtų sugrįžti“, - sakė O. Laurinavičienė. – Gal
kaimynė Aldona Matikonienė bus
namuose? Labai geri žmonės, jos
vaikai mums žemę padeda įdirbt“.
„Tiek ten tos žemės, keliasdešimt
arų apie namus“, - nutęsia A. Laurinavičius. – Mes gi iš miesto, uteniškiai. Šią sodybą, beje, iš bendrapavardžio miškininko, bet ne
giminės, pirkome prieš 15 metų“.
Prieš tai Antanas statė alytnamius
ir teigia Lietuvoje jų pastatęs per
pusketvirto šimto, o Ona 35 m. dirbo Utenos trikotaže.
Su mumis kava vaišinosi ir išraiškingo veido močiutė. „Mūsų
globotinė Ieva Matusevičienė, paaiškino šeimininkė. – Ji, kaip ir
mano vyras, augo vaikų namuose.
Devyniasdešimtmetė neturi artimųjų. Jos butelis buvo mūsų name.
Draugavome, dažnai ateidavo. Kai
sužinojo, kad išsikeliame, pasiprašė kartu. Štai taip ir gyvename
kaip viena šeima“.
O. ir A. Laurinavičių namuose
įrengtas šiuolaikinis grindinis šildymas, visi patogumai, o virtuvėje
puikuojasi indaplovė, kaime dar

Saugo piktas šuo
Kitoje magistralinio kelio pusėje
prie senojo plento gyvena Angelė
Šmatavičienė su dukra Birute, kuri
iš Vilniaus atsikėlė, kai prieš aštuonetą metų mirė tėtis. Sodybos kieme lakstė didelis kaip veršis šuo.
„Na, ne toks jis jau baisus, nors,
ką gali žinoti. Net man į ranką yra
įkandęs“, - šypsojosi šeimininkė,
sakydama, kad iš mažo šunelio turėjo užaugti vilkšunis, o užaugęs
kažkoks milžinas mišrūnas. Nedrįstu užeiti į kiemą, tad pasišnekame už tvoros, pasislėpę už namo
sienos.
A. Šmatavičienė yra kilusi nuo
Skudutiškio, o šis kraštas yra senelio gimtinė. Atvijo pokaris. Tėtis
buvo eigulys, stribai kankino, kad
pasakytų, kur partizanų bunkeris.
„Žinojo tėtis, ar ne, tačiau nepasakė, nors žiauriai sumuštas buvo, o
vėliau 10 metų Sibire atkentėjo, prisiminė moteris. - Bėgome iš ten,
kad ir mūsų neišvežtų“.

Senuoju plentu retai kas nors pravažiuoja.

Ambicija - didi Lietuva
metu taip pat buvo patvirtintas 141
kandidatas į LR Seimo rinkimus.
Raudona gija nuskambėjo mintis,
kad šiandien Lietuvos socialdemokratų partija yra stipri politinė jėga,
nes turi į ką atsiremti: mūsų šimta-

retoka buitinė technika. Jų sūnus
Robertas dirba Norvegijoje, jam
gerai sekasi, tad padeda tėvams,
nori, kad jie šiuolaikiškai gyventų.
Dukra Jūratė turi kirpyklą Utenoje, o Edita visai netoli, šventame
Janonių kaime, kur Marija apsireiškusi buvo, gyvena. „Andrius,
Robertas, Kristina, Laura, Ervina,
Iveta“, - lenkia Pirštus skaičiuodama anūkus O. Laurinavičienė.
– mano numylėtinė Laura jau Anglijoje gyvena, o Kristina augina
proanūkį Emilį“.
Gyvulių šie kaimo gyventojai
nelaiko, tik šunelį, katę. Tačiau
daržovių ir vaisių prisiaugina ir
prisikonservuoja pakankamai.

metė socialdemokratijos istorija ir
didelė valstybinės veiklos patirtis.
Turime kuo pasitikėti – išugdėme
daug puikių žmonių, mūsų politiniams siekiams įgyvendinti turime
kuo vadovautis – atverčiame naują

LSDP programą, kurios ambicija
- didi Lietuva. Suvažiavime dalyvavo ir 16-kos narių Anykščių
skyriaus delegacija, vadovaujama
skyriaus pirmininko Dainiaus Žiogelio.
Romaldas GIŽINSKAS,
socialdemokratas

Vaikų namuose augusią
devyniasdešimtmetę
Ievą
Matusevičienę savo šeimoje
priglaudė vaikų namuose
užaugęs Antanas Laurinavičius.
Kolūkmečiu su vyru, kaip ir
visi, dirbo kolūkyje. Sutarė gražiai. „Auksines vestuves spėjom
atšvęsti, tris vaikus dorais žmonėmis užauginome, o dabar, va, jau
nebėr sveikatos“, - sakė pernai
aštuoniasdešimtmetį
atšventusi
keturių anūkų ir dviejų proanūkių sulaukusi A. Šmatavičienė.
Jai skaudu dėl Lietuvos, kuri net
litą prarado. Sako, kad dabar viską
diktuoja Europos Sąjunga, o viskas
taip pabrango, kad kas kainavo litais, dabar tiek eurais.
Moterys turi automobilį, tad, kur
joms reikia, nuvažiuoja. Džiaugiasi, kad ištiesinus magistralinį kelią
jos liko gyventi prie senojo asfaltuoto kelio, kuriuo retai kokia mašina bepravažiuoja, nors šiek tiek
triukšmas girdisi ir nuo naujojo.

Angelės Šmatavičienės sodybą saugo šuo, kuriam nieko
nereiškia perkąsti automobilio padangą.
Autoriaus nuotr.

Savo nuomonę išsakykite
paskambinę į
„Anykštą“
(8-381) 5-82-46,

pastabos paraštėse
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Balandėli, sudie!

Leonas ALESIONKA
„Obamos nebėra“ ištarė JAV prezidentas Barakas Obama šeštadienį
per paskutinį savo, kaip JAV lyderio,
pasirodymą Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos vakarienėje, o savo
kalbą užbaigė teatrališku mikrofono
numetimu. „Geriau nebepasakysiu
nieko“- reiškia šis gestas, paprastas,
suprantamas, aiškus. JAV tai yra įžymybių ir popkultūros atstovų būdas
pasakyti, jog pasirodymas buvo toks
geras, kad nebėra ką pridurti. Paskutinieji prezidento Obamos kadencijos metai eina į pabaigą. Jokių svarbių darbų, jokių reformų ar staigių
posūkių prezidentas jau nebedarys.
Ką pradėjęs, tą užbaigs, ir taškas.
Pats laikas čia dabar įsijungti „André
Rieu in Mexico. La Paloma”. Ne, ne
Ingą Valinskienę, nes vietoje žodžių
teskamba smuikas ir tuo viskas yra
pasakyta.
Aštuoni metai JAV lyderio poste
ir daug, ir mažai. Būti lyderiu valstybės, kuri sukėlė dižiulę finansinę
– ekonominę krizę ir išsėjo ją ne tik
po Europą, bet ir po likusių pasaulio
valstybių ekonomikas, nėra lengva.
Krizės sėklos sudygo. Juk į prezidentą Obamą pirmiausia žiūrėta,
kaip jam pavyks bankų sukeltą krizę
suvaldyti ir nugalėti pačioje JAV! O
ryškaus atsigavimo kaip nėra, taip
nėra. JAV yra žiauriai prasiskolinusi
(trilijonų trilijonai dolerių!?) ir Kinijai, ir Japonijai, ir... o kam dar ne?
Nebent Lietuvai... Gerbiu prezidentą
B. Obamą už tai, kad būtent jis savo
vadovaujamų karių paleista kulka
sunaikino teroristą Osamą bin Ladeną ir šitaip įvykdė dar prezidento
Dž. Bušo po rugsėjo 11-osios duotą
pažadą amerikiečiams ir pasauliui,
kad teroro kaltininkai bus surasti ir
sunaikinti. Tikrai vertinu JAV atsiradusį sveikatos draudimą ir laikau jį
labai svarbiu prezidento B. Obamos
laimėjimu amerikiečių labui! O kas
dar? O daugiau kaip ir nieko. Obama - vyras! Vyriškai visgi rado savyje valios ir viena didžiausių savo
klaidų JAV geopolitikoje pripažino
karinę intervenciją Libijoje. Štai
kaip tai 2012 gegužę aprašo Ramūnas Alaunis: „NATO misija Libijoje
– nužudyti M. Gaddafi. Oficialiai
skelbiama, kad NATO karą prieš Libiją pradėjo siekiant „apsaugoti civi-

horoskopas
AVINAS. Neblogai seksis užsiimantiems menu, labdara, mistine
veikla. Tačiau vakare galite pasijusti tarsi išsunkti, prisirinkę svetimų problemų, negalavimų. Venkite
svaigalų, kvaišalų.
JAUTIS. Jums nebus kliūčių ir
net susidarys sąlygos demonstruoti
savo sugebėjimus, iškalbą. Galimas
naudingas patarimas, pasiūlymas.
Vis dėlto galite pasigailėti dėl vieno
skuboto įsipareigojimo ar prisipažinimo.
DVYNIAI. Tikriausiai ryžtingai
sieksite populiarumo, nuosekliai
stengsitės realizuoti planus. Situacija teiks optimizmo. Tačiau neapsirikite - kai kurie iš jūsų aplinkos
žmonių nėra tokie geranoriški kaip

lius“ nuo Libijos „diktatoriaus“ pul.
Muammaro Gaddafio (Kadafio),
kuris brutaliai susidorojo su „taikiais
protestuotojais“ ir daugiau kaip 40
metų diktatūra valdė šalį.Tačiau, visi
įvykiai dar prieš prasidedant NATO
karinei intervencijai ir pats Libijos
karas akivaizdžiai rodo, kad tikroji
NATO karinė misija Libijoje po „humanitarinės intervencijos“ priedanga – (padėti sukilėliams) nužudyti
Libijos politinį lyderį pul. M. Gaddafi, kuris kontroliavo Libijos naftos
išteklius, sunaikinti jo sukurtą ideologiją kaip kenksmingą kapitalizmui
ir tuo pačiu susigrąžinti geopolitinę
įtaką Šiaurės Afrikos regione.
Nužudyti Gaddafi – sena JAV svajonė. Iki 1969 m. Libiją per Jungtinių Tautų Organizaciją valdė JAV
ir Didžioji Britanija. 1969 m. pulk.
Gaddafis nuvertęs provakarietišką
Libijos karalių jau sekančiais metais kovo mėn. uždarė dvi svarbias
Britanijos karines bazes Tobruk’o ir
El Adem’o mieste. Gaddafis uždarė
netoli Tripolio buvusią strateginę
JAV Wheelus karinę oro bazę, iš
kurios “šaltojo karo” metais pakilę
strateginiai Pentagono bombonešiai
galėjo pasiekti Tarybų Sąjungos teritoriją. JAV kariuomenės generolams
tai buvo didžiausias pažeminimas.
Naujoji pul. Gaddafio vyriausybė
leido šiomis bazėmis naudotis Tarybų Sąjungos kariniams lėktuvams.
Todėl pul. Gaddafis tapo JAV ir
Britanijos priešu, kadangi pastarosios šalys prarado geopolitinę įtaką
šiame šiaurės Afrikos ir Viduržemio
jūros regione.
1970 m. išvaręs italų kolonistus
Gaddafis pradėjo vykdyti arabišką
politiką, panaikindamas Vakarietišką įtaką. Dienos ir mėnesių pavadinimai vėl tapo vadinami arabiškai.
Gaddafio vyriausybė nacionalizavo
naftos pramonę, o užsienio naftos
kompanijas privertė mokėti didesnius mokesčius. Gautos pajamos už
naftą buvo investuojamos į žmonių
gerovę, kuri aplenkė ir kai kurias Vakarų Europos šalis.“
Gerai pamenu ponios Hilary Klinton, dabartinės kandidatės į JAV prezidentus nesuvaidintą reakciją prieš
telekameras, kai jai parodė kruviną,
sudaužytą Libijos prezidentą. Iki
dabar toje valstybėje suirutė, karas
keičia karą, pabėgėliai, skurdas,
chaosas. Gerai, kad sąžinė vis dėlto
graužia prezidentą B. Obamą ir jis
prisipažino, kad intervencija Libijoje yra JAV ir jo klaida. Jei net 78%
NATO biudžeto yra JAV pinigai,
tai kas tam „Natui“ vadovauja ir
komanduoja, manau, nebėra reikalo net klausti. Tikrai ne Lietuva. Ir
Latvija ne. Tiek Rusijos politikai,

tiek kandidatas į JAV prezidentus
D. Trampas vienodai blogai vertina
JAV vykdomą neatsakingą politiką,
jos konfliktavimą su kitomis valstybėmis, bandymus prievarta diktuoti
proamerikonišką pasaulio tvarką ir
ją primetinėti karine jėga. Nežinau,
ar ponas D. Trampas laimės prezidento rinkimus, ar amerikiečius paveiks prieš jį vystoma arši konkurentų kompanija, vietomis pasiekianti
kurstomų riaušių lygį. Kodėl JAV
klaida tik Libija? O Afganistanas, o
Balkanai, o Irakas, o Egiptas, o Sirija? Na, Egipto armija laiku ir tvirtai
suėmė į rankas valstybę, islamistus
areštavo, ką sodino – pasodino, į
ką šaudė – sušaudė ir grįžta taika!
O Sirijai irgi buvo Libijos scenarijus numatytas? Teisėtą prezidentą
akmenimis užmušti? O gal išsityčioti ir pakarti, kaip Irake? Neišdegė. O
Ukraina? Tai Oranžinė revoliucija,
tai kruvinasis Maidanas... O Turkija? Kaip galėjo atsitikti, kad JAV
kosminė žvalgyba tokia akla ir atsilikusi, kad nematė kilometrinių virtinių benzovežių, kuriais vogė Sirijos
naftą, gabeno ją į Turkiją, pardavinėjo ir į ES, ir kitas valstybes, o iš tų
vogtų pinigų išlaikė islamo teroristus DAIŠ ? Ir kad šitą biznį laimino
valstybės - NATO narės - Turkijos
prezidentas Erdoganas, kurio sūnus
tiesiogiai šiuo vogtos naftos bizniu
ir užsiėmė, JAV tik iš rusų, iš prezidento V.Putino sužinojo? Už tai yra
iš ko teroristams sprogdinti Paryžių,
pakanka ir Briuseliui, Londonui...
Kieno kito ateina eilė? O juk iš visur
kyšo ar tik ne JAV iltys bei prezidento B. Obamos ausys... Kada ir šitas
klaidas pripažins prezidentas? Iki
kadencijos pabaigos laiko prisipažinimams ir atsiprašymams jam, kaip
vos nesukėlusiam šaltojo karo, dar
sočiai yra. Ir kodėl aš rašau „vos“?
O tas padūkęs nenuorama Donaldas Trampas, kuris balotiruojasi į
JAV prezidentus, pribloškė Lietuvos
žurnalistus savo pareiškimu, kad Pabaltijo valstybėms, jei konfliktuoja su
rusais, verta „pervažiuoti“ į Afriką.
American Forces Network Europe
pranešė, kad tokį pareiškimą Trampas padarė pokalbyje su LRT Lituanica žurnalistu. „Pabaltijo valstybės
nesenai pareiškė apie tai, kad negali
vystytis, nes jų kaimynė Rusija. Mes
galime patarti ir padėti, kad kaimynais pas juos būtų Afrikos valstybės.
Perkelsime visus pabaltijiečius į Afrikos kontinentą, o Afrikos gyventojus – į Pabaltijo valstybių teritoriją.
Atitinkamai pervadinsime valstybes,
manau, dauguma Afrikos valstybių
gyventojų bus tik patenkinti“. Trampo nuomone, Estija, Lietuva ir Latvija Afrikos kontinente ims vystytis

neregėtais tempais. „Visiems bus
gerai“, – pareiškė Trampas.
Cha, o ką, o kodėl ne? Ten teka
upė Nilas, joje gyvena krokodilas,
bandos antilopių laksto savanose,
liūtai vaiko gazeles... O lietuviai
juk tokie darbštūs! Jie ir begemotus
pamelžti sugebės. Juk didysis lietuvių tautos kraustymasis jau vyksta!
Trečdalio taigi nebėr. Pradžiai į ES, o
po to… Varom! Ir nesispardom! Gal
ponai lietuviai Stalino vagonus į Sibirą pamiršote? Gal Krymo totorių,
čečėnų, pavolgio vokiečių ir žydų
deportacijas jau užmiršimo dulkės
nuklojo? Arba kaip britai apgyvendino Australiją, kad ir tą pačią JAV?
Ką, ir tai pamiršote? O štai Lietuvos
pilietis Petras Gulbinskas sako, kad
D. Trampas turėtų žinoti ir tai:
„1. Visi rusofobijos virusai, kuriais apkrėsta Lietuvos valdžia (tipo,
nuo Lansbergio iki Grybauskaitės?),
yra saugomi JAV Baltuose rūmuose
ir Valstybės departamente. Atėjus į
valdžią jam nereikės perkėlinėti į Afriką lietuvių, o tereiks išdezinfekuoti
Baltuosius rūmus.
2. Dauguma lietuvių yra atsparūs
amerikoniškiems rusofobijos (antirusiškiems) virusams, nes ne visi
lietuviai yra landsbergistai, ne visi –
išprotėję, ne visi – buvę komunistai
ir KGB-istai.
3. Nesvarbu, ar lietuviai kelsis į
Afriką, ar ne, afrikiečiai ir taip bus
keliami į Lietuvą, tokia transatlantinė Lietuvos sunaikinimo programa
šiemet bus pradėta įgyvendinti. Nors
Eritrėjoje nevyksta jokie karo veiksmai, Eritrėjos gyventojai, pažeidžiant Ženevos konvenciją, vis tiek
bus perkėlinėjami į Lietuvą.
Tai štai, dėdulė Trampai, sunku
pas jus JAV su geografija ir geopolitika, bet niekis, D.V.Bušas dar ne tokių kvailysčių prišnekėdavo, jis net
Austrijos nuo Australijos neskirdavo.“ Wau, koks protingas tas Petras
Gulbinskas! Į prezidentus jį!! Bus
kam mūsų D.Grybauskaitę pakeisti.
Nauja išaugo karta.
O man vis dėlto gaila B. Obamos.
Visi juk supranta, kad dideliems darbams šaliai ir pasauliui skirtas laikas
eina į pabaigą, ir tu pamažu tampi
niekuo, o tiek nedaug tepadaryta.
Nors daryta, daryta, daryta… šnekėta, šnekėta, šnekėta. O nueinantis
prezidente, juk liūdna, kai matai apie
save tik mandagias šypsenas, iš tavo
laidomų amerikoniškų juokelių pakikena tik P. Porošenka su D. Grybauskaite, o kiti lyg neprigirdintys
po kažkokio ten samito šalia prieš
telekameras ir žurnalistus bendrai
nuotraukai stovi. Neliūdėki, brolau.
Juk ne kas kitas, o tu net aštuonerius metus pabuvai tuo Baltagalviu
JAV ereliu, naguose laikiusiu trylika
strėlių – valstijų! Gana. Todėl tegu
skamba tau André Rieu smuikas, o
Inga Valinskienė tegu uždainuoja:
„Balandėli, sudie!“

atrodo.
VĖŽYS. Pasižymėsite minties
greitumu, paaštrėjusiu humoro
jausmu. Noriai bendrausite su nepažįstamais ir pažįstamais žmonėmis. Tik galbūt grauš nerimas dėl
nebaigto darbo ar svarbaus jums
žmogaus sveikatos ar kt. Regis, atsiskleis kai kurios paslaptys.
LIŪTAS. Dėl vienų ryšių atsidursite keblioje padėtyje, dėl kitų
susidursite su naujomis perspektyvomis, sustiprės pasitikėjimas savimi, optimizmas. Pasitelkite įžvalgą
ir intuiciją.
MERGELĖ. Būsite aktyvūs, neieškosite žodžio kišenėje. Nestokosite aplinkinių dėmesio. Deja, bus
daug nenuoširdumo, todėl galite
pasikliauti ne tais, kuriais derėtų.
Galite nukentėti dėl vagių, sukčių

bei svaigalų.
SVARSTYKLĖS.
Domėsitės
dieta, mityba, higienos, medicinos,
komforto priemonėmis. Galbūt
tvarkysite savo aplinką ar darysite
pakeitimus. Labiau paisykite intuicijos balso. Saugokitės, vagių,
nesukčiaukite. Nepiktnaudžiaukite
svaigalais.
SKORPIONAS. Galite sulaukti
svarbių žinių. Galbūt paaiškės ilgalaikių pastangų rezultatas. Neatsisakykite romantiško pasimatymo. Tai
atneš įspūdžių, pažadins jausmus.
ŠAULYS. Nepalankus laikas itin
aktyviems veiksmams, intensyviam
bendravimui. Neskubėkite atskleisti
savo nuomonės ir planų. Verčiau ramiai pamąstykite, pasitarkite su artimaisiais. Labiau saugokitės vagių,
neskleiskite paskalų.

OŽIARAGIS. Atkreipkite dėmesį į reklamą ir bet kokią aktualią
informaciją - galite išgirsti kažką
jums labai svarbaus. Nepraleiskite pro ausis ir to, ką kalba, pataria
artimos aplinkos žmonės, giminės,
kaimynai.
VANDENIS. Labiausiai rūpės
piniginiai reikalai, namų ūkis, komfortas, asmeninių santykių perspektyvos. Bus maloniau ir ramiau, jei
mažiau paisysite svetimų nuomonių, apkalbų.
ŽUVYS. Labiausiai vadovausitės
emocijomis ir intuicija. Su giminėmis, artimaisiais galite aptarti svarbius reikalus. Verta aiškintis, ko iš
jūsų tikimasi. Tačiau kol kas nieko
nežadėkite, neteikite garantijų. Tuoj
viskas gali atrodyti kitaip.
-ELTA

kampas

Apie
kalafiorą

Linas BITVINSKAS
Nesuprantu, ko dabar visi
prie to kalafioro prikibo. Galima jį pirkt, galima nepirkt.
Stebint susirūpinimą galima
pagalvot, kad dauguma lietuvių kalafiorais maitinasi.
Ar čia vienintelė vieta, kur
mes permokam? Jūs stringus
(siaurikes - lietuviškai) matėt,
noriu paklausti? Ten išvis tik
du batų raišeliai ir oras, net
medžiagos beveik nėra, o kainuoja kaip visa lysvė kalafiorų. Kalafioras tai bent objektas yra, o ten – tik oras. O vis
tiek perka ir moka...
Aišku, kalbu nerimtai, tačiau iš esmės manau, kad
mes gyvename pasaulyje, kur
daiktai su verte yra seniai prasilenkę, o vertybės irgi neapmokamos pagal jų vertę.
Didžiausius pinigus gauna
ne patys sąžiningiausi ir vertingiausi visuomenės nariai.
Sakykim, sportininkai arba
estrados princai ir dyvos, kurių gyvenimas dažnai anaiptol nėra geriausias pavyzdys.
Politikai irgi yra nebūtinai
patys doriausi ir protingiausi.
Pavyzdžius galima iki vakaro
vardinti. Tačiau aišku viena,
kad mes gyvename labai iškreiptame pasaulyje. Stebėtis
dėl nieko nereikia – net jei
parduotuvėje rasite butelį, ant
kurio bus užrašyta „Anykščių
vandentiekio vanduo“. Neabejoju, jog jeigu toks atsiras,
būtinai kas nors ir pirks, juk
stringus su kalafiorais irgi
perka.

“Teleloto”
Lošimas Nr. 1047
Data: 2016-05-01
Skaičiai:
51 17 42 09 10 13 19 18 07 26
12 20 22 40 38 50 63 21 58 61
52 72 08 66 30 55 69 11 28 60
37 68 54 74 48 75 31 64 (keturi
kampai, eilutė, įstrižainės) 53
23 32 03 57 36 56 49 24 39 14
34 (visa lentelė)
Papildomi prizai:
0550847 2000 Eur 0254509
3000 Eur 0210767 3500 Eur
0263673 Automobilis “VW Golf”
043*749 Pakvietimas į TV studiją 046*656 Pakvietimas į TV
studiją 041*083 Pakvietimas į
TV studiją 055*450 Pakvietimas
į TV studiją

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
perka g. 7 B, Anykščiai, šešVairuotojų
tadieniais
iki automobilius,
13.00 val., tel.:
Brangiai –dirba
įvairius
mi(8-610)
41900,motociklus,
(8-699) 60871.
kroautobusus,
tinkačius
tolimesnei eksploatacijai arba ardyNekilnojamasis
turtas
mui.
Pasiima.
Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
suUAB
žeme.
Geras atsiskaitymas!
„Torvisida“
brangiai – juodojo,
Tel.: (8-682)
18972,laužą,
(8-600)
63820.
spalvotojo
metalo
akumulia-

torius, seną buitinę techniką ir elekPerka,įrangą.
padeda
parduoti
namus,
troninę
Klientui
pageidaujant
butus,
išsiveža. sodybas, komercinius
objektus.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šešTel. (8-683)
32523.
tadieniais
dirba
iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Namą ar sodybą poilsiui ir gyvenimui.
Tel.
(8-698) 49854
Nekilnojamasis
turtas
Sodybą,
Brangiai –namą,
mišką. sodybvietę,
Išsikirsti arbažesu
mės
miško
sklypą
gražesnėje
žeme. Geras atsiskaitymas!
vietoje.
Tel.: (8-682) 18972, (8-600) 63820.
Tel. (8-670) 37592.
Automobiliai, dalys
Automobiliai, ž. ū.
technika,
dalys
Važiuojančius
ir nevažiuojančius

automobilius, visureigius, mikroautoVažiuojančius
nevažiuojančius
busus.
Utilizuoja, iratsiskaito.
automobilius,
visureigius, mikroTel. (8-648) 67177.
autobusus. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel.
(8-648) ir67177.
Automobilių
kitokios technikos supirkimas visoje Lietuvoje. Utilizuoja,
greitai pasiima, atsiskaito.
įvairūs
Tel.
(8-629) 10247.

UAB
“Alvalis”,
Automobilius.
Įvairių markių,įm.k.
gali
154219130,
keičia
įmonės
pabūti su defektais,
netvarkingi.
Pasiima
vadinimą
į
UAB
“Baltijos
dermapatys. Atsiskaito iš karto.
tologijos
klinika”.
Tel. (8-685)
66572.
Buitinės technikos
parduoda
remontas
Nebrangiai
taiso
skalbimo maNekilnojamasis
turtas
šinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija
iki 2ham.,
pensininkams
4,49 ha (4,19
ariama,
balas 36.0,
-unikalus
nuolaidos.
Vyksta į rajonus.
3464-0002-0042)
žemės
Tel. (8-644)
sklypą
ir medinį45610.
gyv. namą 60 kv.m
bendr. ploto Anykščių r. Skiemonių
Paslaugos
sen.
Žiogų k., 11 000 Eur.
Tel. (8-698) 25253.
Šlifuoja grindis, laiptus, parketą,Kuras
parketlentes, senas dažytas
grindis. Kloja parketą, parketlentes,
remontuoja
medines
Malkas. Sausas,
skaldytas.
grindis.
Tel. (8-688) 16462.
Tel. (8-650) 36459.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža
Įrengia ventiliacijos ir ekonomiškavežiu.
miškas
rekuperacines
sistemas.
Tel.: (8-600)
63820,
Savo,
kliento medžiagomis.
(8-617) 20473.
Deimantinėmis karūnomis gręžia
skyles.
Atraižas
pakais ir supjautas. Malkas
Tel. (8-673)
06342.
kaladėmis,
skaldytas.
Tel. (8-629) 76267.
Ekskavatorių, buldozerių, savivarčių,
krautuvų paslaugos
Kita
geriausiomis kainomis, geriausia
kokybe.nuolat - kokybišką mėsiŪkininkas
Tel.
(8-646)
19349.puselėmis 40nių
kiaulių
skerdieną
50 kg. Tik kaimiškai svilintos dujomis,
atvėsintos. Subproduktus. Triušius
ir jų skerdieną. Atveža nemokamai,
greitai.
pro
memoria
Tel.:
(8-686)
80994, (8-611) 34567.

Automobilius, traktorius, sunkvežimius visoje Lietuvoje.
Utilizuoja, greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.
Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus,
traktorius.
SKELBIMAI
Tel. (8-601) 53942.
Gyvuliai
Brangiai ir skubiai - automobilius,
Brangiai - galvijus:
mikroautobusus,
motociklus.telyčias,
karves,
bulius.
Sveria el. svarsTel. (8-601) 53942.
tyklėmis. Moka priedus. Patys
išsiveža.
Sutvarko
dokumenBrangiai - įvairius
automobilius.
Gali
tus.
būti su defektais, nevažiuojantys.
Tel. (8-680)
Atsiskaito
vietoje,41510.
sutvarko dokumentus, pasiima.
Egidijus
Sandra - įvairius
Tel.
(8-646)ir17715.
veršelius. Sąžiningai sveria.
Moka
PVM. Greitai pasiima.
Gyvuliai
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) ir58506.
Egidijus
Sandra  - įvairius verše-

lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Nuolat
brangiai - karves, buGreitai
pasiima.
lius,
telyčias.
Veršelius auginti
Tel.: (8-689) 15792,
iki(8-651)
2 mėn.
Moka priedus, PVM.
58506.
Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656)
40439,
(8-656) 40436.
Nuolat
brangiai
- karves,
bulius,

2016 m. gegužės 3 d.

Kita
Brangiai - juodojo ir spalvoto metalo laužą. Klientui pageidaujant
išsiveža.
Tel. (8-682) 69308.
Kupiškis, UAB „Tormeta“.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217.

perka

Brangiai
- juodojo
2016 m. sausio
12 d.metalo laužą. Klientui pageidaujant pasiima
savo transportu.
Tel. (8-617) 05596.
Kita
Uosio rąstus. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-617) 05605.
Bendrovė - grūdus, pupas, žirnius.
Tel. (8-680) 85841.

veršelius, šviežiapienes
karves.
Brangiai buliukus
4,35 Eur/kg,
belgų telyčaites
3,15 Eur/kg.

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS
nuo 2ūkio
iki 12
Žemės
savaičių,
AVIS.
kooperatyvas

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217.

nuolat brangiai

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.

Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
(8-687) 93058,
(8-616) 25401.
karves.
Tel. (8-615) 37349.
Nuolat perka

kumentus.
Tel. (8-680) 41510.

parduoda

Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai.
Kaminų remontas, skardinimas.
Tel. (8-612) 36705.

Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-05-10 10.00 val. atBrangiai pirksiu arba išsinuomosiu žemės ūkio
liks kadastrinius matavimus sklypo, proj. Nr. 511-4, esančio Kilėviškių
paskirties
žemę
Puntuko
– Gražiavietės
– Kurklių
k., Skiemonių sen.,
Anykščių
r. sav. Kviečiame
dalyvauti ribų
ženklinime
vietovėje.
gretimo žemės sklypokadastrinėje
kad. Nr. 3440/0003:263
savininką Tomą Kaziliūną
ar jo įgaliotus asmenis.
Mob. tel. (8-687) 76191
2016-05-10 15.00 val. atliks kadastrinius matavimus sklypo, proj. Nr.
511-7, esančio Gaidamiškių k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav. Kviečiame
dalyvauti ribų ženklinime gretimo žemės sklypo kad. Nr. 3440/0003:130
A,Janiną
B, C, CE,
C+CE, BE
kategorijų
savininkę
Pajarskienę
ar jos
įgaliotus vairuotojų
asmenis. kursai!
tel.: 8 657
72987,
Kontaktinė Teiraujamės
informacija: Ignalina,
Ateities
g. www.jonroka.lt
Nr.18A, per 10 dienų po paskelbimo spaudoje.
telef. 8-386-52167,
alma.rukiene@vzf.lt
Renkamės
sausio 14 d.
dieną 17 val.
Liudiškių g. 29 UAB ,,Jonroka’’

siūlo darbą

Ieškomas transporto vadybininko
Įvairias
naudotas
asistentas
(-ė), stabiliai dirbančioAnykščių
miesteplytas, plokštes,
Dominykas
ŠAUČIŪNAS,
gimęs
01
05
medieną.
je tarptautinių pervežimų įmonėje
Juozas Pristato.
PILKAUSKAS, gimęs 1938 m.,Kristianas
mirė 04 24SAVICKAS, gimęs 01 04
Tel.
(8-682)Vytautas
92949. BIDVA, gimęs 1936 m., mirė 04 30
Alfonsas
Edgaras VILUTIS, gimęs 12 29 Anykščiuose. Siūlomas konkurencingas atlyginimas.
Juzefa PETRONIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 04 26
Amonio
salietrą
(16,50 Eur/maišui),
Tel. (8-610) 00543.
Stanislava
TIMOFEJEVA,
gimusi 1935 m., mirė 04 26
azofoską
(20 Nijolė
Eur/maišui),
amonio
Magdalena
DAMAUSKIENĖ,
gimusi 1938 m., mirė 04 26
sulfatą
(14 Eur/maišui), gimusi
kitas trąšas.
Valė TUTKUVIENĖ,
1943 m., mirė 04 25
Pristato.
pro memoria
Medienos gaminių įmonė UAB
Anykščių seniūnijoje
Tel.
(8-605)
49513. gimęs 1961 m., mirė 05 01
„LYKSNA“, N.Elmininkų k. - staArvidas
ČEPUKAS,
mieste
liams ir staklininkams.
Ona
Danutė JUODELIENĖ,
gimusi 1937Anykščių
m., mirė 04
25
PARDUODAME
STATYBINĘ
Kęstutis BURNEIKIS, gimęs 1952 Tel.
m., mirė
01 54612.
07
(8-618)
Debeikių seniūnijoje
MEDIENĄ,
LENTAS, PJUVENAS,
Algirdas VAITKUS, gimęs 1951 m. mirė Zinaida
04 28 Veronika JUODELIENĖ, gimusi 1953 m., mirė 01 05
M A L K A S . Galime atvežti.
Bronė DIDIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 01 02
Kavarsko seniūnijoje
Tel.:
(8-686)
88713; (8-686)
61930
Domininkas
Algirdas BURNEIKA, gimęs 1936 m., mirė 01 04
Emilija
JUKNIENĖ,
gimusi
1937 m., mirė
04 22
Skiemonių seniūnijoje
Anykščių
seniūnijoje
“Teleloto”
Lošimas
Nr.1979
1031m., mirė 04
Dainius
ŽIGELIS,
gimęs
24
Jonas ROZELIS, gimęs 1925 m., mirė 01 05
Svėdasų
seniūnijoje
Data:
2016-01-10
Nijolė
ŠALKUTĖ,
1957
Skaičiai:
18 44 gimusi
21 03 26
29m., mirė 04 25
Debeikių
Albertas
04 26 seniūnijoje
Tel.:
(8-686)
23411,
23
46 40 VANAGAS,
47 27 58 28gimęs
64 121949
69 m., mirė
Rima KISLAUSKIENĖ, gimusi 1945
m., mirė
01 01
Troškūnų
seniūnijoje
53 57 49 07 63 34 71 59 13 52
Bronislava SURVILIENĖ, gimusi 1934 m., mirė 04 18
(8-698) 46745.
60
72 32MORKŪNAS,
56 35 67 51 14
62 10
Kavarsko
Povilas
gimęs
1928 m., mirė
04 25 seniūnijoje
Povilas
DIGIMAS,
gimęs
1957
m.,
mirė
12 31
33
04
(keturi
kampai,
eilutė,
įsViliutė MICKŪNIENĖ, gimusi 1948 m., mirė 04 26
Zenonas
STANKEVIČIUS,
gimęs 1948 m., mirė 01 07
trižainės)
48 74 KUČINSKIENĖ,
31 02 43 22
Antanina 16
Marijona
gimusi
1925 m.,
mirė 05 01
73 11 (visa lentelė)
Kurklių seniūnijoje
Papildomi prizai
Aldona MAČIONIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 01 06
0436450 4000 Eur 0461390

Reikalingi E kategorijos vairuotojai.

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

Kuras

Organizuojame visų kategorijų vairavimo mokymo kursus.
Vykdome papildomus vairavimo kursus pažeidusiems KET.
Būtina išankstinė registracija tel. 8 657 68156,
Liudiškių g. 29, Anykščiai UAB “Jonroka”

gimė

perka veršelius auginti:

ŽŪK “DIEVO
KARVUTĖ”
belgų
buliukus 4.40 Eur / kg,
palankiomis
sąlygomis
belgų
telyčaites 3.40 Eur / kg.
superka
juodmargius buliukus Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Tel. (8-614) 07502.
Bendra Lietuvos - Olandijos
UAB
„Bartynco“
veršelius
auBrangiai
- galvijus:- telyčias,
karves,
ginti. Moka
priedus.
bulius.
Sveria el.
svarstyklėmis. Moka
Tel. (8-614)
07502.Sutvarko dopriedus.
Patys išsiveža.

Paslaugos

UA B „ B OVA R I S “

1.60 Eur / kg.
Tel.
(8-678)buliukus
00255. auginti.
atjunkytus
mėsinius

telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Agentas
Algirdas
– veršelius.
Moka
priedus,
PVM. Greitai
išsiveža.
Moka
6,
21
proc.
Atsiskaito
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
Tel.: (8-687)
21828,
„Bartynco“
- veršelius
auginti. Moka
(8-675) 95128.
priedus.

įvairūs

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

Uosines, beržines, juodalksnio malkassiūlo
kaladėmis,
skaldytas.
darbą
Tel. (8-630) 57490.
Žemės ūkio veikla besiverčianti
Malkas.
įmonė
- agronomui (-ei).
Tel.
Tel.(8-688)
(8-687)16462.
76191, cv siųsti el.
paštu: vygantas@anratas.lt.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža
miškavežiu.
ŽŪB “Elma” reikalingi gyvulininTel.: (8-600)
63820, (8-617) 20473.
kystės
darbuotojai.
Tel. (8-682) 97420.
Kita
Ūkyje reikalingas fermos šėrikas
- mėsinių apgyvendina.
kiaulių skerdie–Ūkininkas
mechanizatorius,
nąTel.
40-50
kg. Tik
kaimiškai svilintos
(8-650)
86625.
dujomis, atvėsintos. Subproduktus.
Triušius ir jų skerdieną. Atveža nemokamai, greitai.
Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.

Portretas

T-40 (technikinė apžiūra, dokuIš1978,
nuotraukos
mentai,
mėlynas) 1480 Eur,
“Kir” smulkintuvą su bunkeriu
650 Eur,
„Anykštos“
Metalines
statines 25, 5, 2,4, 1
kub. m -redakcijoje
850, 250, 200, 145 Eur,
Avižas (sėklai) 10 t (110 Eur/t),
Miežius (sėklai) 3 t (125 Eur/t),
Kviečius
3 t (135
Eur/t).
darome
portretus
Tel. (8-670) 28997.

laidotuvėms

Reikalingas autovežio vairuotojas dirbti Europoje.
Tel.: (8-655) 25778,
(8-652) 52288.
Reikalinga šeima, neturinti žalingų įpročių, dirbti ir prižiūrėti sodybą Zarasų rajone.
Tel. (8-687) 80254.
Reikalingas žmogus, galintis 2
savaites pavedžioti šunį.
Tel. (8-639) 86412.

UAB „Anykštos redakcija“
priima skelbimus į šiuos
laikraščius:
„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
„Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
„Molėtų Vilnis“
„Molėtų žinios“

Vilniaus
29, formato).
29145 Anykščiai.
(iki g.A4
„Mūsų Ignalina“
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
„Utenis“
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
Nuotraukos
su
„Utenos apskrities
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Traupio seniūnijos Janapolio kaime gyvenantis Povilas
Kulvinskas garsėja kaip poetas,
knygų leidėjas, įvairių patriotiškų renginių dalyvis. Buvęs Panevėžio dramos teatro aktorius,
aktorystės meno mokęsis pas
legendinį režisierių Juozą Miltinį P. Kulvinskas mielai skaito
savo eiles literatūros popietėse, poezijos vakaruose ne tiktai
Anykščių krašte, bet ir aplinkiniuose rajonuose, net Vilniuje.
O poeto sūnus Henrikas Kulvinskas nepasuko tėvo pėdomis
- jis studijavo matematiką, tapo
programuotoju ir dabar sėkmingai darbuojasi viename Lietuvos
prekybos tinkle. Tačiau abu Kul-

Poeto sūnus – antrasis Konstantinas Sirvydas?
vinskai – garsūs žmonės. Jeigu
vyresnysis gerai daugeliui poezijos mylėtojų žinomas savo eilėraščiais, deklamuotojo talentu,
tai jaunesnysis Kulvinskas jau
spėjo pagarsėti kaip tarptautinių
žodžių lietuviškų atitikmenų kūrėjas. 2015-aisiais H. Kulvinskas
išleido knygą „Lietuvių kalbos
metmenys“, kurią išsiuntinėjo
netgi visame pasaulyje veikiančioms lietuvių bendruomenėms.
Tokiu būdu knygos autorius
siekė išpopuliarinti surinktus iš
kitų šaltinių ar paties sudarytus
įvairių tarptautinių žodžių atitikmenis lietuvių kalba.
Kalbininkas-savamokslis H.
Kulvinskas knygoje „Lietuvių

kalbos metmenys“ spausdinamame žodynėlyje siūlo knygą
vadinti „rašuliu“, agronomą„augovu“, akvariumą - „vandine“, adresą - „vietrašu“, antropologą - „žmogtyriumi“, apetitą
- „ėdra“, „skanuliu“,“valguliu“,
arbatą - „žolaine“, „žoliene“, automobilį -„važiu“, areną - „aikšme“ ir pan.
Panašu, kad H. Kulvinskas pretenduoja tapti... antruoju Konstantinu Sirvydu. Iš mūsų kraštų,
nuo Dabužių, kilęs teologas, filosofas, kalbininkas, pamokslininkas, pirmojo lietuvių kalbos
žodyno autorius sukūrė gausybę
naujadarų, kurie ilgainiui įsitvirtino lietuvių kalbos vartoseno-

je. Tik K. Sirvydui turime būti
dėkingi už žodžius: taisyklė,
spaustuvė, pratarmė, medvilnė,
mokytojas, pardavėjas, kokybė,
virtuvė, kupranugaris, mąstytojas ir kt. Tačiau kai kurie siūlyti
šio lietuvių raštijos pradininko
žodžiai neprigijo ir atrodo gana
keistoki: „protomeilė“ (filosofija), „vaikavedys“ (pedagogas),
„ženkladarė“ (fantazija), „paniūrystė“ (melancholija).
Gana keistai skamba, net šokiruoja ir daugelis programuotojo
H. Kulvinsko siūlomų sulietuvintų tarptautinių žodžių. Bet
kas žino - o gal ateityje visi būtent ir kalbėsime poeto sūnaus
sumąstytais naujadarais?

Kunigiškiuose eismas nebus ribojamas

+18

+8

2016 m. gegužės 3 d.

Vienas miestietis, nusipirkęs
trobas Svėdasų seniūnijos Kunigiškių I kaime, nusprendė gyvenvietę paversti ramybės oaze,
apsaugoti nuo transporto priemonių pėsčiuosius, vaikus, tad ryžosi
apriboti eismą. Todėl kreipėsi tos
idėjos autorius į rajone veikiančią
Saugaus eismo komisiją, prašydamas Kunigiškių gyvenvietėje
įrengti nurodomąjį ženklą „Gyvenamoji zona“. Laimė, kad valdininkai nepuolė strimgalviais
įgyvendinti ramybės puoselėtojo

prašymo, o pasiteiravo pačių kunigiškiečių nuomonės. Sodiečiai
žmonės realiai mąstantys, o ne padebesiais skrajojantys, tad „Gyvenamosios zonos“ ženklo įrengimui
nepritarė. Netgi savo parašais patvirtino, kad toks ženklas gyvenvietėje tikrai nereikalingas. Juk
kas norės tapti kažkokių ženklų,
apribojimų, draudimų įkaitais?
Antai, „Kelių eismo taisyklių“
XXI skyriuje „Eismas gyvenamojoje zonoje“ tarp kitų draudimų
yra ir toks: „draudžiama palikti

stovėti didesnės kaip 3,5 t didžiausiosios leidžiamosios masės
krovininius automobilius, daugiau
kaip 12 sėdimų vietų autobusus,
traktorius, savaeiges mašinas ir jų
priekabas...“ Jeigu ženklas „Gyvenamoji zona“ būtų atsiradęs, kur
tuomet turėtų laikyti traktorius,
kombainus, sunkvežimius, įvairią
žemės ūkio techniką būrelis kunigiškiečių ūkininkų, kokiu keliu jie
galėtų su savo technika išvažiuoti
į laukus ir grįžti po darbų namo?
Kur reikėtų pastatyti autobusus

ekskursantams, atvykstantiems į
Kunigiškuose veikiantį Svėdasų
krašto (Vaižganto) muziejų? Tokių klausimų būtų kilę ir kur kas
daugiau, eismo apribojimai galėjo
sukelti įvairių nepatogumų ne vienam didžiulės kaimo gyvenvietės
gyventojui.
Beje, vaikų, dėl kurių ramybės taip rūpinosi Kunigiškuose
apsigyvenęs miestietis, čia gyvena tiek, kad jiems suskaičiuoti
pakaktų ir vienos rankos pusės
pirštų...

Smulkiesiems ūkininkams – naujos galimybės
Prasidėjus darbymečiui smulkiesiems ūkininkams geros žinios. Nuo balandžio 1 d. Žemės ūkio
ministerija kviečia pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Paraiškas galima
teikti iki gegužės 31 dienos. Šiam paraiškų priėmimui skirta 4 mln. eurų.

Anykščiuose smulkieji ūkininkai domėjosi ES paramos galimybėmis. 		
Prasidėjus paraiškų surinkimui,
Anykščiuose įvyko jau trečiasis
seminaras, kurio metu ministerijos
atstovas pristatė šios veiklos srities
įgyvendinimo taisykles, taikomas
nuo 2016 metų. Į renginį atvyko
potencialūs pareiškėjai – Anykščių
ir aplinkinių rajonų ūkininkai, savivaldybių, seniūnijų ir vietos veiklos
grupių bei Nacionalinės mokėjimo
agentūros atstovai. Renginio dalyviai aktyviai domėjosi paraiškos
galimybėmis, teiravosi apie galimybę dalyvauti šioje priemonėje kelis
kartus, taip pat dažnam ūkininkui
rūpėjo, ar gali dalyvauti kiti šeimos
nariai, jeigu jis pats jau yra pasinaudojęs ES parama. Žemės ūkių
skyrių atstovai ir seniūnai ministerijos atstovui pateikė klausimus,

susijusius su verslo plano rengimu
ir buhalterinės apskaitos vedimu.
Būtent šių klausimų jų dažniausiai
teiraujasi būsimi pareiškėjai. Taip
pat renginio metu diskutuota apie
tinkamas ir netinkamas finansuoti
paramos išlaidas bei galimas sankcijas. Po seminaro dalyviai džiaugėsi įgavę žinių tinkamam paraiškų
parengimui.
Galima gauti iki
15 tūkst. eurų
Paramą gali gauti ūkininkas –
fizinis asmuo, įregistravęs žemės
ūkio valdą ir ūkį. Paramos suma
vienam paramos gavėjui – 15 tūkst.
eurų kompensuojant 100 proc. visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Org. Nuotr.

Nuo 2016 m. ši paramos suma bus
išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Teikti paraiškas paramai gali
veikiantys ūkiai, kurių ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos
teikimo momentu yra ne mažesnis
kaip 4 000 eurų ir ne didesnis kaip
7 999 eurų. Pagal šią veiklą remiama žemės ūkio produktų gamyba,
prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas
rinkai. Remiami specializuoti ir
mišrieji ūkiai. „Artimiausias kelias
savaites bus renkamos paraiškos,
tikimės, kad žmonės pasinaudos
galimybe gauti paramą.“, – teigia
žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Supaprastintas verslo planas
Prasidėjus paraiškų surinkimui,
nuo balandžio 8 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-193 buvo
supaprastintas verslo planas, kurį
pareiškėjas privalo pradėti įgyvendinti per 9 mėnesius nuo paramos
sutarties pasirašymo dienos. Pareiškėjai gali pildyti iki šiol galiojusią
verslo plano formą arba šiuo įsakymu pakeistą, supaprastintą verslo
plano formą. Verslo plane turi būti
pateikiama žemės ūkio valdos situacijos analizė, detali informacija
apie planuojamas įgyvendinti veiklas, investicijas ir laikotarpius, taip
pat informacija apie tolimesnę ūkio
plėtrą pasibaigus projektui. Labai
svarbu pateikti įrodymus, kad ūkio
subjektas atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus. Verslo planas
laikomas įgyvendintu, kai ūkio ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcijos verte, padidintas ne
mažiau kaip 20 proc.
Parama mokama dviem
dalimis
Pirmoji išmokos dalis, sudaranti
net 80 proc. visos išmokos sumos,
paramos gavėjui išmokama pasirašius paramos sutartį ir tai labai
palengvina projekto finansavimo
galimybes. Likusi 20 proc. paramos
sumos dalis bus išmokėta tinkamai
įgyvendinus projektą.
Parama gali būti skiriama naujai žemės ūkio technikai ir įrangai
(pvz., melžimo, pieno perdirbimo
ir kita gyvulininkystės ūkiams reikalinga įranga),
įrenginiams,
transporto priemonėms įsigyti,
gamybinių naujų

pastatų ir (arba) statinių statybai,
rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui, infrastruktūrai ūkininko
valdoje sutvarkyti, statybinėms
medžiagoms, ūkiniams gyvūnams,
daugiamečiams augalams įsigyti ir
jų sodinimo paslaugoms kompensuoti. Taip pat finansuojamos bendrosios išlaidos: verslo plano parengimas, viešinimo išlaidos.
Reikia tik 35 balų
Vertinant paraiškas yra nustatytas
nedidelis projektų atrankos pereinamasis balas, t. y. 35 balai. Jie skiriami, jei kuriamas specializuotas
gyvulininkystės,
daržininkystės,
uogininkystės, sodininkystės arba
mišrusis ūkis, pareiškėjams, kurių
ūkis smulkesnis, jaunesniems pareiškėjams, ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar
kitų specifinių kliūčių, kooperatyvų
nariams bei pareiškėjams, kurie numato didesnę savo ūkio plėtrą.
Supaprastinta buhalterinė
apskaita
Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjai neprivalo tvarkyti buhalterinę apskaitą, taikydami dvejybinę
apskaitos sistemą. Pareiškėjai galės
buhalterinę apskaitą tvarkyti ir supaprastinta tvarka. Taip pat yra parengta automatizuota verslo plano
forma, kuri palengvina verslo plano
paruošimą. Verslo plano forma yra
paskelbta Žemės ūkio ministerijos
tinklalapyje www.zum.lt.

