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68-ieji leidimo metai

Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį galite
pasveikinti savo artimuosius vestuvių,
jubiliejų ar kitomis progomis.

http://www.anyksta.lt

Sveikinimo kaina – 16 eurų.
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Medžiai. Raguvėlės centre medžiai apjuosti plačiom peršviečiamos plėvelės juostom su piešiniais.
Jų autoriai - VšĮ „Gelbėkit vaikus“
Raguvėlės vaikų dienos centro vaikai. Centrą lanko beveik trys dešimtys vaikų.
Paminėjo. Būrelis anykštėnų žygiu Šventąja iki Kavarsko paminėjo
1936 m. rašytojo Antano Žukausko Vienuolio ir jo sūnaus Stasio kelionę
baidare iš Anykščių iki Šventosios.
Mažai kas žino, kad anykštėnas Antanas Žukauskas - Vienuolis buvo
kultūringo poilsio bei kelionių vandens keliais puoselėtojas bei dalyvis.
Gerokai po karo A. Žukauskas - Vienuolis pasirūpino įkurti jachtklubą Plateliuose, prie puikaus ežero.
Šiame miestelyje tuomet gyveno jo
sūnus Stasys.
Atostogos. Rajono meras Kęstutis
Tubis nuo rugpjūčio 5 iki 26 dienos
atostogaus. Panašu, kad Anykščių
rajono savivaldybėje atostogų nuotaikos tvyro net ir darbo kabinetuose.
Rajono vadovų darbotvarkėse nebeliko posėdžių, susitikimų – prasidėjus
paskutiniajam vasaros mėnesiui visi
išimtinai dirba tik su dokumentais.
Gaisras. Šeštadienį Kavarsko seniūnijos Dabužių I kaime, Dvaro
gatvėje, liepsnojo pirtis. Atvykus
ugniagesiams, atvira liepsna degė
mūrinės pirties medinis priestatas
bei stogas. Medinis priestatas sudegė. Išgelbėta mūrinė pirtis.

34-erių narkobiznieriui iš
Anykščių gresia
ilgi įkalinimo
metai

Kavinės skirtos
Nepatekome net
ne anykštėnams... tarp „Mažųjų
Vytautas PUPEIKIS, anykš- kultūros
tėnas: „Kai euras susilygino sostinių“
su litu, tai žmonės buvo tiesiog
apvogti“
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Maro apogėjus - nurodyta
robertas.a@anyksta.lt
išskersti kiaules
Robertas Aleksiejūnas

Afrikiniam kiaulių marui (AKM) plintant kiaulių laikymo vietose, iki rugpjūčio 30 dienos visose
rajono seniūnijose, išskyrus Kavarsko ir Kurklių, gyventojams teks paskersti laikomas kiaules.

Po rugpjūčio 30-osios beveik viso Anykščių rajono gyventojų tvartuose kiaulė bus beveik toks pats
retas gyvūnas kaip ir strutis
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
„Tai palies daugiau kaip 200 ūkininkų, kurie laiko apie 600 kiaulių. Žmonės bus informuoti asmeniškai, patirti
nuostoliai – kompensuoti“, - sakė
Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus pavaduotojas
Vidmantas Paulauskas.
Afrikinio kiaulių maro protrūkiai
Anykščių rajone patvirtina, kaip dėl
kelių aplaidžių ūkininkų nukentėjo

visi šio krašto ūkiai.
„Daugelis žmonių numoja ranka į
mūsų įspėjimus ir nesilaiko biologinio
saugumo reikalavimų: šeria kiaules
maisto atliekomis ir termiškai neapdo-
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rota žole, neužpildo kilimėlių dezinfekciniu skysčiu, nepersirengia eidami
į tvartą. Tai yra esminės priemonės,
kurias būtina taikyti, norint apsaugoti
ūkį nuo AKM. Visi turime būti itin budrūs, nes liga sparčiai plinta ir laukinėje gamtoje“, - pabrėžia V. Paulauskas.
Nustatytas jau ketvirtas Anykščių
rajone afrikinio kiaulių maro (AKM)
atvejis kiaulių laikymo vietoje. Paskutinis atvejis užfiksuotas Debeikių
seniūnijos Čekonių kaime - diagnozė
patvirtinta jau paskerstai kiaulei. Iš
viso jų čia buvo laikoma trys.
AKM atvejis Čekonių kaime – šeštasis šiais metais nustatytas Lietuvoje.
Mūsų šalies laukinėje gamtoje šiemet
nustatytos 166 vietos, kuriose AKM diagnozuotas 275 šernams (36 sumedžiotiems, 239 gaišusiems). Latvijoje – 483,
Estijoje – 654, Lenkijoje – 23 šernams.
Vien tik praėjusią savaitę AKM
Lietuvoje nustatytas 39 šernų gaišenoms.
Pastebėjus šerno gaišeną, apie tai
reikia informuoti teritorinę VMVT ar
paskambinti visą parą veikiančiu nemokamu telefono numeriu 8 800 40
403. Šerno gaišenų negalima liesti,
bandyti transportuoti ar judinti. Mėginius paims ir visus darbus, susijusius
su saugiu gaišenos sunaikinimu, atliks
teritorinių VMVT specialistai.
Privatiems veterinarijos gydytojams
VMVT primena, kad atvykus į ūkį ir
pastebėjus sunegalavusias kiaules, reikia nedelsiant paimti kraujo mėginius
AKM tyrimams ir apie tai informuoti
teritorinį VMVT padalinį.

Kaime prie girių kvepia duona

Keliai. Tarybos posėdyje rajono
Tarybos narys, „valstietis“ Algirdas
Ananka atkreipė dėmesį, kad Anykščių seniūnijos Šlavėnų kaime prasta
situacija su keliais – esą čia driekiasi
vien tik žvyrkeliai. Apie kelius posėdyje taip pat pasisakė rajono Tarybos
narys Arūnas Liogė. Politikas išreiškė
susirūpinimą, kad net ir mieste dar
yra gatvių, neturinčių šaligatvių, todėl
esą kyla eismo saugumo problemų.
Atsiprašymas. UAB „Anykštos redakcija“ atsiprašo skaitytojų
ir rajono mero Kęstučio Tubio už
šeštadienio „Anykštoje“ tekste „Sumanymas ant Laimės žiburio įrengti
šviečiantį žiburį sulaukė ir kritikos“
dėl techninių kliūčių išspausdintą tik
dalį K. Tubio nuotraukos.

Beveik visą darbingąjį amžių sodininkystės tarybinio ūkio mechaninėse dirbtuvėse dirbęs Jonas Raškevičius gali džiaugtis, kad vaikai nepaliko kaimo, dukra gyvena kartu, o abu sūnūs ūkininkauja.

Garsų Anykščių krašto ir visos
Lietuvos vyndarį Balį Karaziją
menantis Pagirių kaimas neturi
gilių istorinių šaknų, jis ženkliai
suklestėjo praeito šimtmečio antroje pusėje kaip pagalbinė Ažuožerių sodininkystės tarybinio ūkio
gyvenvietė. Dėl palankaus susisiekimo su Anykščiais (kaimas vos
6 km nuo rajono centro, šalia
Ukmergės plento ir asfaltuoto
kelio į Dabužius) kaime nesimato
tuščių sodybų, gyvena keli stambūs ūkininkai, dalis žmonių važinėja dirbti į Anykščius.
Pagiriai - vienas iš stambesnių
Anykščių seniūnijos kaimų, kuriame gyvenamąją vietą deklaruoja 106 gyventojai.
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Šviesos gatvėje gyventojas nesėkmingai
bandė nupjauti medį

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Praeitą trečiadienį Anykščiuose, šalia Šviesos 14-ojo namo,
anykštėnas Paulius Naujokas nesėkmingai bandė nupjauti beržą,
kurio kirtimui leidimą buvo išdavusi savivaldybės Želdynų apsaugos ir priežiūros komisija.
Pamatęs, kad savo jėgomis to padaryti nebepavyks, vyras skambino į Bendrąjį pagalbos numerį 112.

Anykštėno pradėtą darbą teko užbaigti komunalininkams.
Autoriaus nuotr.

Anykštėnas Paulius Naujokas sakosi tik norėjęs padaryti gerą
darbą, tačiau pjaudamas medį neapskaičiavo savo jėgų.
Į Šviesos 14-ojo namo kiemą netrukus atvyko UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ darbininkai ir beržą baigė
nupjauti pasitelkę specialią techniką.
Medis bet kuriuo metu galėjo užvirsti
ant daugiabučio namo.
Į įvykio vietą atskubėjusius
„Anykštos“ žurnalistus medį bandęs
nupjauti P.Naujokas pasitiko rankose laikydamas savivaldybės admi-

nistracijos direktoriaus pavaduotojo
Sauliaus Rasalo pasirašytą raštą, kuriame buvo nurodyta, kad gyventojų
prašymu „darbai bus atlikti rudenį,
kada bus vykdomi medžių kirtimo/
genėjimo darbai Anykščių mieste“.
P.Naujokas aiškino, kad medį nusprendęs nupjauti dėl to, kad jis kėlė
grėsmę čia gyvenantiems žmonėms –
vėjas jį bet kada galėjo užversti ant jų

galvų ar stovinčių automobilių.
„Atsakingos institucijos neatlieka
savo darbo, todėl medį ėmiausi pjauti
pats“, - aiškino P. Naujokas.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas S. Rasalas
„Anykštai“ sakė, kad medį pjovęs
P.Naujokas baudžiamas nebus.
„Nelaimė neįvyko ir tiek žinių.
Savaime suprantama, kad į Šviesos
gatvę atvykę žmonės jam pasakė,
kaip jis sau galėjo tai leisti. Ir viskas“,
- sakė S. Rasalas.
Anot savivaldybės administracijos
direktoriaus S. Rasalo, savivaldybės
Želdynų apsaugos ir priežiūros komisijai išdavus leidimus nupjauti vieną
ar kitą medį, patiems gyventojams to
daryti tikrai nereikia.
„Per viešuosius pirkimus esame

34-erių narkobiznieriui iš Anykščių gresia
„investuoti“ Ispanijoje. Į šią šalį jie
ilgi įkalinimo metai
leidosi 2016 m. vasario mėnesį su
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės
policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai
baigė ikiteisminį tyrimą ir Šiaulių apygardos prokuratūrai perdavė
bylą dėl didelio kiekio narkotinių ir psichotropinių medžiagų įgijimo, platinimo ir jų kontrabandos bei kitų nusikalstamų veikų Pareigūnai po kriminalinės žvalgybos tyrimo užkirto kelią pasikėsinimui
iš Lietuvos į Baltarusiją išgabenti apie 40 g hašišo bei 100 ekstazio
tablečių ir į Lietuvą iš Ispanijos įvežti per 2,5 kg marihuanos.

Kriminalinės žvalgybos tyrimą,
susijusį su neteisėtu narkotinių ir
psichotropinių medžiagų disponavimu, kriminalistai pradėjo beveik
prieš dvejus metus. Jų akiratyje
atsidūrė 32 metų Baltarusijos pilietis, kuris atvykdavo į Šiaulius ir čia
iš 38 ir 33 metų amžiaus šiauliečių
įsigydavo narkotinių bei psichotropinių medžiagų. 2015 metų rugsėjo
29-ąją Šiaulių kriminalistai kartu
su kolegomis iš Vilniaus sostinės
geležinkelio stotyje surengė operaciją, kurios metu baltarusis buvo
sulaikytas su hašišo bei ekstazio
tablečių paketais, manoma, turėjusiais patekti į Baltarusijos rinką.
Vyras atsidūrė areštinėje, vėliau

- tardymo izoliatoriuje, kuriame
tebėra iki šiol. Baltarusis įtariamas
dėl neteisėto disponavimo dideliu
kiekiu narkotinių ir psichotropinių
medžiagų ir pasikėsinimo jas kontrabanda įgabenti į savo šalį.
Ikiteisminio tyrimo metu Šiaulių apskrities policijos pareigūnus
pasiekė informacija, kad vienas
baltarusį narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis aprūpindavęs šiaulietis kartu su 34 metų
bendrininku iš Anykščių pradėjo
intensyviai ieškoti, iš kur galėtų
pasiskolinti pinigų. Šiaulietis net
savo brolio „BMW“ užstatė paskolai gauti. Vyrai surinko per 4000
eurų, kuriuos tikėjosi sėkmingai

dviem merginomis vienos jų automobiliu. Merginos buvo pakviestos į romantišką kelionę po Ispaniją. Deja, romantiška kelionė buvo
trumpa - po vienos nakties Ispanijos viešbutyje, ketveriukė pasuko
atgal link gimtosios Lietuvos. Čia
jų jau laukė Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo
valdybos pareigūnai ir Valstybės
sienos apsaugos tarnybos Lazdijų
rinktinės pareigūnai. Vasario 24-osios naktį Lenkijos-Lietuvos sieną
kirtęs lietuvių automobilis „Audi
A6 Avant“ buvo sustabdytas Kalvarijos užkardoje. Kratos metu iš
automobilyje įrengtos slėptuvės
buvo ištraukti du paketai su puskilogramiu narkotinės medžiagos
– kanapių (antžeminių dalių).
Po tokio radinio visa automobiliu važiavusi ketveriukė atsidūrė
areštinėje, o pats automobilis buvo
atgabentas į Šiaulius. Pareigūnų
neapleido nuojauta, kad narkotinių
medžiagų buvo gabenta daugiau.
Pasikvietę kinologą su narkotinių
medžiagų ieškoti apmokytu tarny-

Aknystos socialinės globos namai skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo)
naudoti valstybės turto pardavimo aukcioną.
Eil. Nr.

Pavadinimas

1

Automobilis „Toyota Previa“ 2,438 l, 97kW, benzinas

2

Traktorius T-16M

Gamybos
metai

Kaina,
Eur

1998

500,00

1990

500,00

Aukcionas vyks 2016 m. rugpjūčio mėn. 23 d. 10 val. Aknystos socialinės
globos namuose adresu: Miško g. 2, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r.
Prekes apžiūrėti ir užsiregistruoti galima Aknystos socialinės globos namuose
darbo dienomis nuo 10 iki 15 val. Atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas Arūnas Virbalas. Telefonai pasiteirauti (8 381) 57800 ir mobilus telefonas 8
682 49 450. Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba
banko pavedimu per 3 darbo dienas. Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis
aukcionas bus rengiamas rugpjūčio 30 d. 10 val. tuo pačiu adresu.

gavę medžių pjovimo paslaugos
tiekėją – UAB „Aplinkos darbai“.
Jiems mokama rajono biudžeto pinigų suma yra labai puiki ir mes labai
džiaugiamės šiuo pirkimu, nes mes
absoliučiai taupome lėšas su anksčiau
buvusiomis“, - negalėdamas įvardinti
konkrečios viešųjų pirkimų laimėtojams iš rajono biudžeto mokamos
sumos, kalbėjo S.Rasalas. Beje, apie
pinigus jis nieko negalėjo pasakyti ir
praėjusių metų rudenį, kai su UAB
„Aplinkos darbai“ buvo pasirašyta
sutartis. Tuomet buvo teigiama, kad
konkreti pinigų suma paaiškės atlikus
visus medžių pjovimo darbus.
Patys gyventojai, anot S. Rasalo,
savivaldybės leidžiamus nupjauti medžius dažniausiai nukerta tuomet, kai
tai nereikalauja ypatingų pastangų.

biniu šunimi ir apsiginklavę atsuktuvais bei kitais įrankiais, kriminalistai, palaipsniui ardydami, ėmėsi
nuodugniai apžiūrinėti automobilį.
Nuojauta pasiteisino, iš slėptuvės
buvo ištraukta dar 12 paketų su
smulkintomis kanapių dalimis.
Iš pradžių visai ketveriukei buvo
pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo dideliu kiekiu narkotinių
medžiagų ir kontrabandos įvežant
jas į Lietuvą. Vėliau tik šiaulietis
ir anykštėnas buvo suimti ir iki šiol
dienas leidžia Tardymo izoliatoriuje, o merginoms įtarimai buvo
panaikinti.
Visiems keturiems vyrams, baltarusiui, dviem šiauliečiams ir anykštėnui gresia ilgi įkalinimo metai.
32 metų metų baltarusis įtariamas neteisėtu didelio kiekio narkotinių ir psichotropinių medžiagų disponavimu ir kontrabanda,
o vienas iš jam galimai kvaišalus
tiekusių 38 metų šiaulietis - didelio
kiekio narkotinių ir psichotropinių
medžiagų disponavimu.
34 metų anykštėnas ir 33 metų
šiaulietis įtariami neteisėtu labai
didelio kiekio narkotinių ir psichotropinių medžiagų disponavimu ir
kontrabanda.

-ANYKŠTA

spektras
Kandidatai. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga patvirtino
kandidatų į Seimą sąrašus. Net
trečdalis kandidatų daugiamandatėje apygardoje - nepartiniai.
Tokiems “valstiečių” lyderio
Ramūno Karbauskio užmojams
priešintis niekas nedrįsta, o nepaklusnieji - jau už borto. (...)Jau
aišku, kad Marijampolėje rinkėjų
simpatijas sieks užkariauti buvęs
policijos pareigūnas, netikėtai
Imuniteto tarnybos vadovo postą
palikęs Dainius Gaižauskas, mat
ankstesnis kandidatas gydytojas
ortopedas-traumatologas
Gediminas Akelaitis birželį tėškė pareiškimą, kuriame teigė, kad jam
nepriimtinas vienasmenis, autoritarinis R.Karbauskio vadovavimo
stilius, keliantis pavojų demokratijos procesams.
Tremtis. Dundėdamas traukiniu
į taigą šią vasarą Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius
SJ sako ašarų nebraukęs, o vaikščiodamas savo tremties takais Sibire dėkojęs Dievui už jo gerumą
tomis dienomis, kai teko čia būti
ne savo noru. “Nesakyčiau, kad
tai buvo labai varginanti kelionė.
Tremtiniai tikrai vargo labiau”,pasakojo S.Tamkevičius po penkias savaites trukusios kelionės,
kurioje įveikė apie 22 tūkst. km.
Po Sibiro platybes jis keliavo įvairiomis transporto priemonėmis:
skrido lėktuvu, šimtus kilometrų
važiavo automobiliu ir taukiniu.
Dvasininkas į Sibirą keliavo ne
savo asmeninių sentimentų vedamas - toks buvęs ir Lietuvos vyskupų konferencijos noras.
Proga. Generalinė prokuratūra pranoko ir sovietinę: duokite
žmogų - straipsnį rasime. Naujo
galimos prekybos poveikiu tyrimo
epicentre atsidūręs Seimo narys
Petras Gražulis sako tarybiniais
metais jo bute buvus septynias
kratas, bet nė karto pareigūnai
namų nekrėtė be šeimininko. O
nepriklausomoje demokratinėje
Lietuvoje parlamentaro būstas ir
darbo vieta iškrėsti jam nedalyvaujant.
Teisinosi. Vokietijos kanclerė
Angela Merkel pateikė pranešimą spaudai, kai po keleto išpuolių
Vokietijoje stengėsi išvengti spaudos dėmesio. Kanclerė pareiškė,
kad atakas vykdantys prieglobsčio
prašytojai “žeidžia” juos nuoširdžiai priėmusią šalį.”Tie du vyrai,
atvykę į šalį kaip pabėgėliai, yra
atsakingi už išpuolius Viurberge ir
Ansbache. žeidžia juos priėmusią
šalį. Man visai nesvarbu, ar šie pabėgėliai pas mus atvyko kartu su
kitais pabėgėliais prieš ar po rugsėjo ketvirtosios praėjusiais metais”, - teigė kanclerė. A. Merkel
taip pat paskelbė keletą politikos
pakeitimų ir planų, atsižvelgiant į
atakas.
Atsiskyrimas. Sirijos džihadistų grupuotė “Jabhat al Nusra”, dar
žinoma kaip “al Nusra” frontas,
paskelbė atsiskyrusi nuo teroristinės organizacijos “Al Qaeda”,
praneša agentūra BBC. “al Nusra”
fronto lyderis Abu Mohamedas al
Džulanis sakė, kad naujasis grupuotės pavadinimas bus “Jabhat
Fath al-Sham”. Manoma, kad
grupuotė tikisi suformuoti glaudesnį aljansą su kitomis islamistų
grupuotėmis Sirijoje. “Al Qaeda”
vyresniojo vado padėjėjas jau
anksčiau davė sutikimą atsiskirti.

KOMENTARAI
IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
Koridoriai. Pagrindinė Sirijos
sąjungininkė Rusija paskelbė, kad
yra ketinama atidaryti kelis koridorius, kuriais civiliai ir neginkluoti
sukilėliai galėtų palikti apsiaustą
Alepo miestą, praneša BBC. Pasak
Rusijos gynybos ministro Sergejaus
Šoigu, jiems būtų skirti trys išėjimai,
o ketvirtasis miestą palikti leistų
ginkluotiems sukilėliams. Sirijos
prezidentas taip pat pažadėjo suteikti
amnestiją tiems sukilėliams, kurie
per tris mėnesius sudės ginklus ir pasiduos. Vyriausybės pajėgos apsupo
Alepą ir atkirto sukilėlių valdomas
teritorijas, uždarė visus tiekimo kelius. Pulti jiems padėjo Rusijos oro
pajėgos.
Gvardija. Prancūzijos prezidentas Fransua Olandas patvirtino, kad
iš esamų karinio rezervo pajėgų
suformuos Nacionalinę gvardiją.
Formuodama gvardiją Prancūzija
sieks geriau apsaugoti savo piliečius, susiduriančius su teroro atakų
grėsmėmis, rašo naujienų agentūra
“France24”. Prancūzijos prezidento
teigimu, parlamentinės konsultacijos
dėl Nacionalinės gvardijos formavimo vyks rugsėjo mėnesį, kad “šios
pajėgos būtų įkurtos kiek įmanoma
greičiau”. Po Bastilijos paėmimo
dienos minėjimo metu įvykdytos
atakos Nicoje, kai žuvo 84 žmonės,
F. Olandas paragino Prancūzijos
“patriotus” įsirašyti į operatyvinį šalies karinį rezervą.
Nelegalai. Net ir pristačius naujas
legalaus įsidarbinimo galimybes, net
80 proc. privačiai dirbančių Vokietijos namų tvarkytojų savo veikla verčiasi nelegaliai, praneša dienraštis
“Frankfurter Allgemeine Zeitung”,
cituodamas Vokietijos ekonomikos
instituto (IW) pateiktus duomenis.
Anot instituto, pernai legaliai dirbo
vos 9 proc. privačių namų valymo
paslaugas teikiančių asmenų. Vis
dėlto per pastarąjį dešimtmetį nelegaliai dirbančių namų tvarkytojų
skaičius sumažėjo 600-800 tūkst.
Per tą patį laikotarpį pašaliniais darbais užsiimančių asmenų skaičius
išaugo iki 300 tūkst.
Smunka. Rusijos ekonomika
smunka jau aštuonioliktą mėnesį
iš eilės, tačiau Vladimiras Putinas
vis dar neturi plano, kaip vėl ją pastatyti ant kojų, informuoja “Bloomberg”. Rusijos prezidentui, nuo
2014 m. daugiausia dėmesio skiriančiam užsienio politikai, dabar
būtina priimti sprendimą, leisiantį
sugrąžinti šalies ekonomiką į vėžes, tačiau jam būtina rinktis - arba
nusilenkti rinkos poreikiams, arba
apsaugoti savo apie Kremlių sutelktą sistemą. “V. Putinas užtikrintai
priima politinius ir geopolitinius
sprendimus, tačiau ilgiau svarsto
ekonomikos klausimus, nes jie jam
sudėtingesni”, - sakė buvęs Rusijos
ekonomikos ministras Jevgenijus
Jasinas. Jo teigimu, kad ekonomikos sraigtai vėl įsisuktų, reikia imtis
“rimtų ir griežtų” priemonių.
Uberis. Populiarią transporto
paslaugų programėlę išmaniesiems
telefonams valdanti JAV bendrovė
“Uber” Nigerijos didmiestyje Lagose aptiko tikrą aukso gyslą, praneša
CNN. Per 16 savo veiklos Lagose
mėnesių, “Uber” paslaugomis pasinaudojo 30 proc. daugiau vartotojų
nei Londone. Taip teigė “Uber” Nigerijos padalinio vadovė Ebi Atavodi (Ebi Atawodi), pabrėžusi, kad
sėkmingam bendrovės startui didelę
reikšmę turėjo programėlės pritaikymas Lagoso gyventojų poreikiams.
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Kavinės skirtos ne anykštėnams...
Pastaruoju metu Anykščiuose atsinaujino arba pradėjo veiklą
ne viena nauja kavinė. Vadovauti naujai atidaromai kavinei ruošiasi net rajono Tarybos narė Gabrielė Griauzdaitė, kuri dėl naujų
pareigų išėjo iš darbo Anykščių kultūros centre.
„Anykšta“ klausė – ar išaugusi maitinimo įstaigų gausa rodo, kad
anykštėnai pradėjo gyventi geriau, o gal kokia kita priežastis?

Nepasinaudoti
būtų
nusikaltimas

Sergejus JOVAIŠA, Seimo narys:
- Manyčiau, kad anykštėnai pradėjo geriau galvoti, praktiškiau
žiūrėti į gyvenimą. Vasaros sezono
neišnaudoti Anykščiuose įsteigiant
papildomus maitinimo taškus būtų
neapdairu, situacija buvo tokia
akivaizdi, kad nesinaudoti ja buvo
tiesiog nusikaltimas. Visuomet
galvojau, kada pradėsime. Dabar
tie, kurie suskubo kurti maitinimo
įstaigas, pateks į tam tikrą atranką,
bus žmonių reitinguojami, kažkas
bus labiau mėgstamas, kažkas ne.
Tik nuogąstauju, kad srautai priklausys nuo sezoniškumo, ateinantiems į maitinimo verslą noriu

savaitgalio diskusija

linkėti kantrybės, kad kažkaip
išsilaikytų. Palangoje sukeltomis
kainomis jie per tris mėnesius surenka visų metų apyvartą. Būtų gerai, kad pas mus paklausa būtų ne
tik vasarą, bet ir žiemą ir žmonės
turėtų darbo vietų.
Ar kavinės skirtos anykštėnams, ar atvykstantiems lankytojams? Taip, lankytojams. Tie,
kurie sumanesni, turintys vidinės energijos kažko dar siekti,
jie naudojasi situacija. Esu bendravęs su vienu kitu smulkiu
verslininku, su šiaip žmonėmis,
sakydavau, kodėl jūs nesinaudojat proga, kai vyksta didieji
festivaliai, šventės, išsiimti kelių dienų licenzijas ir pabandyti?
Tai normalus kurorte gyvenančių
smulkių verslininkų požiūris, kai
mato situaciją ir bando ja pasinaudoti. Prisiminkime, kai atidarė lajų taką, iš karto susidūrėme
su savo nepasiruošimu priimti
tokius lankytojų srautus, niekas
nesitikėjų tokių srautų. Dabar ten
maitinimas lyg ir stojasi į savo
vietas, o kad į miestą persikelia
– labai gerai. Dabar jau daug kur
man teko girdėti, jog į Anykščius
jau galima atvažiuoti ne vienai
dienai, tad galima pasirinkti ne
vieną maitinimo tašką. Žinoma,
čia milijonieriais netapsi, bet
viena kita darbo vieta, papildo-

Geriau gyvena!?

Vytautas PUPEIKIS, anykštėnas:
- Nepasakyčiau, kad anykštėnai
pradėjo gyventi geriau. Kavinių
daugėjimo priežastis gal greičiau
yra lajų tako atidarymas. Atidarius
paaiškėjo, kad žmonės neturi kur
pavalgyti. Bet tai laikini dalykai,
žiemą nebus pakankamai žmonių,
manau, kad jų daug bankrutuos.
Aš užeinu išgerti kavos į piceriją,
tai, kad ir dabar ten tik vienas kitas
žmogus ateina. Man apskritai kyla
klausimas, kaip kavinės išsilaiko?
Ar žmonės čia pradėjo gyventi geriau? Kad keletu eurų pakėlė atlyginimą? Labai tai juntama, vieną
kartą nueis nusipirkti ir po viso pakėlimo. Tikrai ne dėl to, kad geriau
gyventi pradėjo.
Ar nepradėjo blogiau gyventi,
ypač po euro įvedimo? Kai euras
susilygino su litu, tai žmonės buvo
tiesiog apvogti, eiliniai žmonės dabar geriau gyventi negali. Žiūriu,
daro renovaciją – jei mūsų namą
renovuos, tai per mėnesį man reikės mokėti po šimtą eurų. Vadinasi, turėsiu antrą kartą išpirkti butą.

Pažiūrėjau, kad kainuoja dvidešimt
tūkstančių eurų. Tai kur čia geriau
gyventi? Žmonės, kaip sakoma, tik
egzistuoja. Ir mes dar pilis statom.
Pažiūrėkim, kiek turime muziejų,
inkubatorių, ko tik nesugalvota... O
kokia iš jų nauda? Stovi beveik tušti. Žiūriu į kitus rajonus (pasikalbu
su pažįstamais), jei pas mus įvestas
mokestis, pavyzdžiui, už žemę po
garažais, tai pas juos pensininkams
nereikia mokėti arba moka pusę.
Kur čia, pasakykit, geriau gyvena? Ir vis spaudžia iš visų pusių,
iš vargšų žmonelių daro „biznį“. O
mes kalbam apie žmogaus gerovę?

Kita priežastis

Sigitas KINDERIS, Anykščių
miškų urėdijos urėdas:
- Manyčiau, kad kita priežastis. Lietuviai pradėjo gyventi geriau, pradėjo
daugiau keliauti, o Anykščiai su savo
lajų taku ir kitomis lankytinomis vietomis, pritraukia jų vis daugiau. Tad
štai ir priežastis - reikia daugiau maitinimo vietų. Naujos kavinės kuriamos
ne anykštėnams, jiems užteko ir net
buvo per daug tų, kurios buvo iki tol.

-ANYKŠTA

Nepagarba ne žibintas, o alkoholis ant kapo

Anykščių miesto šventėje prasitarta, kad ant Laimės žiburio, paminklo rašytojui Jonui Biliūnui, norima įrengti iš toli matomą šviečiantį žibintą. Tam, kad žiburys matytųsi, reikia iškirsti dalį miško.
Anot tokio sumanymo nepalaikančiųjų, Laimės žiburys yra rašytojo J. Biliūno antkapinis paminklas, todėl įvairūs ant jo šviečiantys
įrenginiai būtų nepagarba mirusiajam.
Internetinio naujienų portalo www.anyksta.lt savaitgalio diskusijoje portalo lankytojus kvietėme išsakyti savo nuomones šiuo kausimu
Jo: „Disneilendo ir kičo darymas labai atspindi naująją Anykščių kultūros politiką. Ką padarysi,
kai bent kiek nusimanančius kultūroje išmėtė“.
Mano nuomone: „Tai labai puikus sumanymas. Iš tolo kviestų norinčius prisiminti rašytoją, pagerbti
jo poilsio vietą. Žinoma, tai turėtų
būti rimties, ne pramogų turistams
vieta. Tą galima kontroliuoti. O ar
neniekinamas rašytojo atminimas
DABAR, kuomet kalno papėdė tapusi jaunimo triukšmingų sambūrių ir svaiginimosi vieta?“
Os: „Tikrai nereikia. Keista man
ši valdžia, kuri nieko nesugeba,
apart nesąmonių darymo ir pinigų
švaistymo“.
Anykštėnas: „Taip, obelisko
viršūnėj turi būti kuklus, tamsiu
paros metu švytintis žiburėlis.
Juk yra saulės energija kaupiantys
žibintai,nereiks jokių elektros linijų ir milijoninių investicijų.Gal visgi ši vieta bus pagaliau sutvarkyta?
Dabar aikštelė, skirta lankytojų
automobiliams, yra tapusi vietinio
jaunimėlio rūkymo, picų, kebabų
valgymo ir šiukšlinimo tašku“.

mas uždarbis būtų.

Linksmas toks anykštėnas, atsakymas į: Anykštėnas: „Saulės
energija šiuo metu tokio brangumo, kad tikrai neapsimokės. Tik
mafija norėdama išplauti pinigus
įsirenginėja saulės baterijas. Bet
galima tikėtis, kad saulės baterijas
parems ES. Tik nesivaizduoju kaip
atrodytų ant bokšto saulės baterijos. Pasižiūrėkite į Žiburio parduotuvę apkarstyta saulės baterijomis
ir pagalvokite kad tai Laimės žiburys“.
Tratas Tūta: „O išmintingieji
komentatoriai! O kas kada nors
sakė, kad vienoks ar kitoks kapo
apšvietimas ( Žiburys bokšte, Nežinomojo kareivio kapas Europos
sostinėse, žvakelių statymas per
vėlines) yra nepagarba mirusiam?
Taigi niekas nesakė. Nepagarba yra
lipti prie kapo jau įkaušusiems abiturientams, vestuvininkams, gerti
ten šampaną ar kitokį alkoholį, užkasinėti butelius su įvairiu turiniu
ir t.t. Tai tikrai nepagarba, sutinku.
Aš pamenu tuos laikus, kai kalną
apsodino pušelėmis, jos pamažu augo ir tada ar ne 7 ir daugiau
bažnyčių bokštai buvo matomi to-

lumoje, o ir pats paminklo bokštas
iš tolo buvo matomas ir sutikdavo
keleivius atvykstančius į Anykščius. Gal būt tą kalną galima būtų
apsodinti žemaūgėmis kalninėmis
pušaitėmis? Mano manymu, iš
apvalių bokšto viršūnės langų žemyn sklindanti ne per stipri šviesa iš tiesų suteiktų su poeto kūryba susietą naują ir gilią prasmė.
O mūsų jaunimas ne toks jau bukas ir blogas, kad nesuprastų, kas
tinkama ir kas ne prie kapo ir jo
prieigose“.
Meri: „Nuvalykite visa piliakalnį nuo medžiu, krūmų. Renovuokite laiptus. Įtaisykite ryškią šviesą
bokšto viršuje, mediena parduokit
katilinėms. Atstatykite takelius ir
jų apšvietimą aplink. Pastatykite
stebėjimo kameras, tualetą, suoliukus ir šiukšle dėžes. Projektą
už dyka padarys Indriūnas, suderins Tubis, pastatys Anrestas (už
bausmę dėl J.Biliūno gimnazijos.).
Vsio! Paprasta, tik noro reik. Dėl
atminimo kapo nesijudinkit - jis
tikrai už tai“.
R.Gižinskas: „Rašau .gerb.
portalui šia tema antrą kartą, pastatykime rok-orotoriją ‘’ANT
AUKŠTO KALNO PASIRODĖ
STEBUKLINGAS ŽIBURYS’’.
Tai būtų didžiausia pagarba MŪSŲ
rašytojui. Beje, praeitos kadencijos
valdžiai - ši idėja buvo svetima“.

X – man: „Yra gerai kaip dabar yra. Ši vieta rašytojo kapas,
memorialas, todėl papildomų žiburėlių daryti nereikia. Ir medžių
kirsti kaip kažkada buvo siūloma
nereikia. Kadaise siūlyta mintis
perlaidoti Jono Biliūno palaikus
taipogi nevykusi, nes kiek galima
žmogų kilnoti iš vienos vietos į
kitą. Saugokime atmintį žymių
žmonių, bet mirusiųjų pasaulį palikime mirusiems, nedrumskime
jų ramybės“.
Irena: „Graži idėja. Pirma protinga mintis iš šios kadencijos išrinktųjų“.
Juozas: „Nepadarykim iš kapo
švyturį. Jau ir šiaip J. Biliūno palaidojimo vieta labai kontarversiškai suprantama. Vieni nuotakas per
laiptus neša, kiti šampanu šaudo,
treti šoka ar kitaip linksminasi...
Supraskim, tai kapas. Rašytojas
norėjo, kad jo kapas matytų sodžių, kuriame jis gimė ir augo.
Gal yra prasmė praretinti mišką,
gal yra prasmė keisti tradicijas ar
šviesti besilankančius. Galvokim
apie tai, ką galim dar padaryt, kad
pagarba ir dėmesys Rašytojui būtų
kuo didesnis. Žybsinčios lempos
gal ir gražiai atrodys, bet kokia jų
prasmė“...

(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.

LAIŠKAI

2016 m. rugpjūčio 2 d.

Traupio miestelis šventė 500-ąjį jubiliejų

500-ąjį Traupio jubiliejų primins paminklinis akmuo su atminimo lenta.
Liepos 29 – 31 dienomis buvo
švenčiama Traupio miestelio 500
metų gyvavimo sukaktis.
Šventė, trukusi tris dienas, subūrė
gausų būrį miestelėnų ir kraštiečių.

Miestelis pasipuošė floristiniais kilimais, vyko sportinės varžybos, kinas po atviru dangumi, pasivažinėjimas karieta po Traupio apylinkes,
vaikų kiemelis ir kitos atrakcijos.

Pagrindinę šventės dieną iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Traupio šv. Onos bažnyčioje. Didžiausia dovana miestelio gimtadieniui
buvo Jo ekselencijos Panevėžio

vyskupo Jono Kaunecko apsilankymas. Šv. Mišias už Traupį vyskupas aukojo kartu su kraštiečiais
kunigais Marijonu Savicku ir Rimantu Kauniečiu.
Po šv. Mišių gausus būrys šventės
dalyvių rikiavosi prie jubiliejui skirto paminklinio akmens su atminimo
lenta. Atminimo ženklą atidengė rajono vicemeras S. Obelevičius ir Traupio seniūnė D. Tolušytė, pašventino
vyskupas Jonas Kauneckas.
„Koks gražus mūsų Traupis“,
- susižavėję šnabždėjosi šventės
dalyviai, susirinkę į kultūros namų
fojė, kur stebėjo filmuotus Traupio
vaizdus iš paukščio skrydžio bei
dokumentų ir fotografijų parodą
„Traupis laiko tėkmėje“ .
Šventinį koncertą pradėjo vietos
saviveiklininkai, dainuodami Traupio himną. Seniūnė D. Tolušytė
vartė simbolinės Traupio istorijos
knygos puslapius. O koncerto dalyviai pribloškė publiką programos
įvairumu: dainavo ir mažiausieji,
ir senjorai, šoko moterų kolektyvas „Tėkmė“, lotynų šokiais žavėjo kraštietis Domantas su partnere
Rūta, o madų studija „Kurk ir svajok“ prikaustė dėmesį kolekcijų
įvairumu. Koncertinius numerius
ruošė Janina Savickienė, Janina
Čerkauskienė, Irutė Aleknavičienė.

Lauko estradoje tęsėsi šventė,
grojant Panevėžio muzikinei grupei.
Seniūnė D. Tolušytė įteikė prizus
sportinių varžybų nugalėtojams, floristinių kilimų kūrėjams, šventės pagalbininkams. Dėkojo šventės rėmėjams: Anykščių rajono savivaldybei,
ūkininkams G. ir T. Baravykams, M.
ir J. Minciams, A. Keraičiui. Šventės organizatoriai: Traupio seniūnija,
bendruomenė, kultūros namai, biblioteka, jaunimas. Visi pagalbininkai
džiaugėsi, kad įdėtos pastangos nenuėjo perniek: šventė liko įsimintina.
Tai bylojo šventės dalyvių šypsenos
ir dėkingumas.
Sekmadienį Traupio šv. Onos
bažnyčioje vyko tituliniai Šv.
Onos atlaidai. Šv. Mišias aukojo
Anykščių Šv. apaštalo evangelisto
Mato parapijos dekanas kanauninkas Petras Baniulis, kunigai Juozas
Janulis, Rimantas Kaunietis. Atlaidus palydėjo iškilminga procesija, Ramygalos bažnytinis choras,
dvasininkų pasisakymuose aidėjo
palaiminimas Traupio miesteliui,
žengiančiam į šeštąjį šimtmetį.
Istorija byloja, kad 1516 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Senasis suteikė privilegiją
Traupio miesteliui įkurti.

Ramunė MUSTEIKIENĖ

Susitikome po 65 metų

Susitikimo dalyviai prie mokytojo Stasio Kunčino kapo.

Prie buvusios gimnazijos. Pirmas iš dešinės - prof. Antanas Tyla, antras – prof. Juozas Adomonis.
Karštą liepos 2 dieną Anykščių
gimnazijos - Anykščių vidurinės
mokyklos 1951 m. laidos abiturientai rinkomės į Anykščių Jono
Biliūno gimnaziją. Čia mus sutiko
nauji, išpuoselėti gimnazijos rūmai,
graži aplinka ir nuoširdus gimnazijos mokytojas Gintaras Ražanskas.
Jo globojami gimnazijos muziejuje
susipažinome su mokyklos istorija,
siekiančia XVIII amžių, buvusiais
mokyklos vadovais, žymesniais
mokyklos mokiniais, garsėjančiais
ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.
Tarp mokyklos istoriją primenančių stendų prisiminėme savo
gyvenimo ir būties pradžią, susietą su šia mokykla. Dar tebeaidint
karo šūviams, dalis anykštėnų, o
didesnioji dalis iš aplinkinių mokyklų, susirinkome į šį Anykščių
šviesos ir kultūros židinį - Anykščių gimnaziją.
Deja, didesnė dalis šio židinio
kurstytojų – mokytojų karo audrų
buvo išblaškyti: vieni žuvo, kiti
pasitraukė į Vakarus, dar kitiems

rėmai, į kuriuos spaudė tuometinė
sistema, buvo nesuderinami su jų
dvasinėmis vertybėmis, ir jie pakeitė darbą. Mus sutikę mokytojai
buvo nevienodo išsilavinimo, galbūt
kai kuriems trūko metodinių ar net
profesinių žinių, bet visiems netrūko žmoniškumo ir noro auklėti mus
dorais, Lietuvą mylinčiais piliečiais.
O to meto aplinkoje gyvuliškumo
žymių buvo daugiau nei sveiko humanizmo. Aplink liejosi kraujas.
Žodžiai Tėvynė, Laisvė buvo tabu.
Už jų viešą ištarimą baudė. Tokioje
aplinkoje ėjo mūsų kartos kelias iš
vaikystės į jaunystę. Su jaunatvišku užsidegimu valėme griuvėsius,
sodinome liepas, rengėme stadioną.
Greta mūsų sodintų liepų – medžio,
kaip gyvybės simbolio, gulė sudarkyti, išniekinti gal kai kurių šeimos
narių, giminių, kaimynų, pažįstamų
lavonai.
Tremtys, kalėjimai retino ir mūsų
laidos gretas. Paminėtini kai kurių
buvusių mūsų klasėse, bet nebaigusių moksleivių likimai. Tai 1949 m.

tremtinys Algimantas Liogė, 1953
m. nuo recidyvisto rankos tragiškai
žuvęs Usolijoje, Rožė Pavidytė, po
1950 m. vasario 16 d. nuteista 10
metų kalėti. Ir visa tai buvo mūsų
vaikystės, ankstyvos jaunystės laikotarpiu.
To meto mokytojų įtaka mūsų
asmeninių savybių formavimuisi
buvo neįkainojama. Negalime pamiršti literatūros ir lietuvių kalbos
mohikanų A. Ulčino bei J. Katino.
Mokytojo S. Kunčino, Nepriklausomos Lietuvos kariškio praeitis,
sausas matematines formules pavertė drausmės, pareigingumo,
sąžiningumo ugdymu. Nepamirštamas, meteoru praskriejęs Nepriklausomos Lietuvos atsargos pulkininkas J. Strazdūnas. Jo mokomi
pajutome ne tik karišką drausmę,
tarptautinį žodį, bet ir kultūringo,
išsilavinusio Lietuvos piliečio įtaką.
Pasidalinus prisiminimais, mirusieji mūsų mokytojai, klasių
draugės ir draugai pagerbti tylos

minute. Po to prof. Antanas Tyla
perskaitė ateinančioms kartoms
laidos laišką, kuriame dėkojama
mokyklai ir buvusiems mokytojams, kviečiama branginti ir rūpintis Lietuvos laisve, tikimasi bendrystės išsaugojimo.
Keramikas prof. Juozas Adomonis mokyklai ir susitikimo dalyviams įteikė savos gamybos
suvenyrus.
Po prisiminimų ir pokalbių J. Biliūno gimnazijoje, Anykščių kapinėse aplankėme buvusių mokytojų
kapus. Padėjome gėlių, uždegėme
žvakutes, prisiminėme, pagerbėme
tylos minute.
Tolimesnis maršrutas – buvusi
gimnazija prie Anykštos. Pakeliui
Baranausko aikštė su mūsų sodintomis liepomis ir tragiškų laikų
prisiminimais. Laikui bėgant, liepos, kaip ir mūsų gretos, užaugo,
išretėjo. Tuos laikus primena mūsų
mokyklos buvusio mokinio V. Vildžiūno sukurtas paminklas aukų atminimui. Ir jei šiandieninei visuomenei tai istorinė praeitis, mums gi
- mūsų tuomečio gyvenimo atkarpa, kurios pamiršti nevalia. Praeinant norisi sustoti, prisiglausti prie
savo ar draugo sodintos liepos, prisiminti... Prie Anykštos buvusios
gimnazijos kieme mus pasitiko

Nepriklausomybės ąžuolas, 1938
m. gimnazijos moksleivių sodintas Lietuvos nepriklausomybės
dvidešimtmečiui paminėti. Mūsų
jaunystės metais buvęs nedidelis
medelis, išgyvenęs visas Tėvynės
negandas, šiandien pasitinka tvirtu, galingu kamienu ir vešlia laja,
tarytum sakydamas: „Auk, klestėk,
tvirtėk, Tėvyne Lietuva.“
Pagaliau ir mūsų mieloji gimnazija: ,,sostinė“- ,,valdžios“ valdos,
,,darželis“ - merginų karalystė ir
,,kamčiatka“ - daugiau vyriškosios
giminės prieglauda. Šiandien šių
pastatų paskirtis labai tolima mokymo įstaigai, pakitusi aplinka, bet
mūsų širdyse išliko jaunystės laikų
prisiminimai ir dvasia. ,,Kamčiatkoje“ susėdę, nors ir ne į mokyklinius suolus, pasijutome tarsi buvusioje klasėje, o prisiminimuose
tapome jauni, jauni...
Ir paskutinis objektas - A. Baranausko klėtelė bei rašytojo A. Vienuolio kapas.
Pagerbę rašytojus, naujai susipažinę, pasidalinę prisiminimais ir
įspūdžiais, širdyse šiek tiek atjaunėję, palinkėję vienas kitam sveikatos ir sėkmės, išsiskirstėme tęsti
nebaigtų darbų.

Gintautas GINDRĖNAS

pastogė
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Kaime prie girių kvepia duona
(Atkelta iš 1 p.)
Pagiriai – nuo girių
Kaimas Pagirių pavadinimu
Lietuvoje yra ne vienas. Dideli,
turtingą istoriją turintys kaimai
tokiu pavadinimu yra Kauno, Vilniaus, Kėdainių ir kituose rajonuose. Matyt, pavadinimas kilęs
nuo tose vietose ošusių girių. Nors
šalia Pagirių kaimo didelių girių
ir nėra, tačiau netoliese prasideda
Dabužių, Troškūnų miškų masyvai,
tad gali būti, kad šie miškai siekė ir
Pagirius.
Tuo neabejoja vienas seniausių
Pagirių kaimo gyventojas Jonas
Raškevičius. „Kadaise kaimas vadinosi „Podliese“, matyt tas pavadinimas bus nuo rusų, - pastebėjo
nuo Molėtų kilęs, 1962 – aisiais
Pagiriuose namelį nusipirkęs J.
Raškevičius. – Čia buvo valstybinis medelynas, mokėjo žmoniškesnius atlyginimus“. Su nuo Kurklių
kilusia, jau Anapilin išėjusia žmona Danute jiedu užaugino du sūnus
kaip ąžuolus, kurie baigę mechanizacijos mokslus sėkmingai ūkininkauja gimtinėje, ir medikę dukrą
Gitaną, kuri gyvena kartu. „Žentas
irgi ūkininkauja“, - pastebėjo buvęs ilgametis Ažuožerių sodininkystės ūkio mechaninių dirbtuvių
vedėjas, atsarginių dalių ir naftos
produktų sandėlininkas J. Raškevičius, jau sulaukęs 6 anūkų.
Prisimena garsųjį vyndarį
Pagiriuose yra trys gatvės: Liepdegėnų, Draugystės ir Karazijos.

1932 metais čia įsigijęs apie 100
hektarų žemės „Anykščių vyno“
įkūrėjas B. Karazija Pagiriuose
įveisė 100 hektarų serbentų ir obelų plantaciją, pasistatė sandėlius,
kuriuos pokaryje dar naudojo buvęs tarybinis ūkis ir kurie, pasak
vietinių gyventojų, visai neseniai
sugriuvo. Tačiau žmonės, netgi į
kaimą gyventi atvykę iš svetur, B.
Karaziją žino. Anykščiuose nusipirkęs žemės ir pasistatęs mūrinį
fabrikėlį, prieš karą B. Karazija
buvo didžiausias Anykščių krašto
darbdavys, karo pabaigoje emigravęs į JAV ir ten miręs.
Vienoje sodyboje raudonuosius
serbentus skynusiai šeimai, į Pagirius gyventi atvykusiai prieš gerą
dešimtmetį iš Utenos, gerai žinoma, kodėl gatvė Karazijos vardu
pavadinta. Beje, iš uogų jie teigė
ne vyną darysią.
„Pirkom šią sodybėlę, nes kaime pragyventi lengviau, o Utenoj
prieš 15 metų surasti darbo buvo
sunku, - sakė sodybos šeimininkas
Gintautas Galvonas, beje, garsiojo
politiko, tragiškai žuvusio lakūno
Vytauto Galvono pusbrolis. – Auginome du sūnus ir dukrą, gyvenome susispaudę bendrabutyje, o čia
kokia erdvė - visa sodyba“.
Dabar vaikai jau suaugę, kuria
savus gyvenimus, o atvykėliai teigia, kad gerai sutaria su kaimynais
ir kaime jaučiasi savi.
Ūkininkai brangino kiekvieną
giedros minutę
Taip atsitiko, kad karštas ir sau-

Pagiriuose įsikūręs ir trečiadienį serbentus skynęs Gintautas Galvonas žino, kodėl viena Pagirių gatvė pavadinta vyndario B. Karazijos vardu.

tautos balsas
Ant bažnyčios tvoros kabo skelbimas „JUNIORES PRIORES
ORGANORIUM“ apie Anykščių

Karštą trečiadienį ūkininkas Virginijus Raškevičius brangino kiekvieną giedros minutę.
sas praeitas trečiadienis sutapo su
didžiosios javapjūtės pradžia Pagirių kaimo ūkininkams. Į kaimo
gale esančius ūkininkų sandėlius
ar keliuku Agrokoncerno elevatoriaus Piktagalio kaime link su grūdais ar be jų zujo galinga ūkininkų
technika, keliu į laukus riedėjo ir
senutėlis javų kombainas.
Kaimo gale prie saulėje tviskančiais stogais esančių sandėlių
taip ir nepavyko susitikti ūkininko
Tomo Kauniečio. Pasak ten buvusios merginos, jis pjovė kažkur netoli Kavarsko, nebent galėjau palaukti kažkurio iš grūdus vežančio
giminės vyro. Nelaukiau, juolab
kad sandėlius saugantis grėsmingos išvaizdos palaidas keturkojis
buvo visai nedraugiškai nusiteikęs
mano atžvilgiu.
Vakar pasiteiravus, kaip sekasi
javapjūtė, T. Kaunietios sakė jau
nupjovęs apie 50 hektarų. Pasak
ūkininko, tiek nupjovus apie derlių dar anksti kalbėti, nes jis dirba 340 hektarų, augina žieminius
kviečius, miežius. Darbuose sūnui
talkina ūkininkas tėtis Robertas,
brolis Marius. Ūkininko nuomone,
grūdų supirkimo kainos mažos, tad
kiek įmanoma stengiasi išsiversti
be samdomų darbininkų. Ūkininkas turi grūdų džiovyklą, sausus
veža į Piktagalio elevatorių, su kuriuo yra sudaręs sutartį. Kaina už
antros klasės žieminių kviečių toną
siekia 140 eurų.
Namuose neradau ir ūkininko
Virginijaus Raškevičiaus šeimos.
Beje, ūkininkauja ir grūdines kultūras augina ir jo brolis Dalius
Raškevičius, gyvenantis kitoje Pagirius kertančio kelio link Dabužių
pusėje, tačiau ten, pasak vietinių,
jau Liepdegėnai.
Trumpam susitikti su V. Raškevičium pasisekė galulaukyje, kol iš
kombaino pylė grūdus ir naudodamasis atokvėpio minute dar spėjo
kažką patvarkyti kombaine. Pilną
sausų aukso spalvos žieminių kviečių priekabą galingu „Jonhn Diere“
traktoriumi į elevatorių Piktagalio
kaime nuvairavo jo žmona Daiva.
Turi suspėti suvažinėti, kol vyras
prikuls paliktą priekabą. Ji dirba
ligoninėje, o šitaip per javapjūtę

ūkininkų žmonos atostogauja...
V. Raškevičiui praeitas trečiadienis buvo pirma didžiosios javapjūtės diena. Ūkininkas džiaugėsi, kad
po tokių liūčių kombainas neklimpo dirvoje, o ir derlius neblogas. Iš
hektaro byra gal 5 – 6 tonos grūdų.
V. Raškevičius dirba 100 hektarų
žemės, augina žieminius kviečius,
miežius ir žirnius. Ūkis ne iš didžių-

nėra kam patarti, kad reklama būtų
skoninga.
Žinoma, festivalis yra nekomer-

-ANYKŠTA

Studentas iš Pagirių kaimo Paulius Kirkus per atostogas talkina ūkininkams, kurie jam patiki šiuolaikinę techniką.

Kaimo pabaigoje - ūkininko Tomo Kauniečio sandėliai.

Didžioji pjūtis prasidėjo trečiadienį, tačiau orai ūkininkams nepalankūs.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Kai nėra architekto
Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje vyksiantį festivalį. Iškart
matosi, kad nėra architekto mieste,

jų, tad darbus nudirbti stengiasi patys. Per atostogas, darbymečiais, jei
tik gali, talkina ir abu sūnūs – Tadas
ir Gedas. Gedas jau baigęs mokslus
A. Gustaičio aviacijos institute dirba Vilniaus oro uoste. Tadas tame
pačiame institute dar studijuoja, o
šiuo metu yra išvykęs į Jungtines
Amerikos Valstijas.

cinis renginys, bet ant bažnyčios
tvoros reklama labai nedera.

Andrius, Anykščiai

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

PASTABOS PARAŠTĖSE
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Sveika Ona, gera žmona!

Leonas ALESIONKA
Anykščiuose dunda japoniški
būgnai, o aš sėdžiu Dembavoje ir
rašau. Kai važiavau į Anykščius,
pamaniau, kad kelią supainiojau, kad „Via Baltika“ važiuoju.
Tokio srauto mašinėlių, ir sutinkamų, ir mane lenkiančių autostradiniais greičiais keliu per Raguvėlę ir Troškūnus dar niekada
nėra buvę. Tik „fūrų“ tetrūko.
Taip jau surėdytas Anykščių gyvenimas, kad jo kulminacija, jo
kopimo į anykštietiškos laimės
žiburį savotiška viršūnė yra su
šv.Onos atlaidais sutampanti
miesto šventė. Šiemet jos naujas
vardas: „Po gimtinės laja.“ Taip
ar kitaip ją bevadink, vis tiek
anykštėnai pavadinimą trumpina ir Ona vadina. O ta Ona, gera
žmona, nuo senovės geriems
žmonėms duoda sūrio su smetona...
Jei Anykščiuose nesi nei gimęs, nei gyvenęs, jei net mokyklinėse ekskursijose jų nematei,
tada įsijungi kompą, atsiverti
vietinės žiniasklaidos puslapius,
jų anoniminius komentatorius
paskaitai ir pašiurpsti. Tokio paranojikų, tokio anoniminių bjaurybių miesto tu gyvenime nesi nei
matęs, nei girdėjęs! Valdžia, anot
jų, – vieni tulpiniai banditai, kagėbistai ir komunistai, blyn! Kuo
daugiau dirba, tuo blogesnė. Va,

horoskopas
AVINAS. Seksis megzti pažintis, vilioti priešingą lytį. Verčiau
nežaiskite kitų žmonių jausmais,
mokėkite atsispirti keistoms pagundoms, aistroms. Kontroliuokite
savo vaikus, kad šie neprikrėstų
eibių.
JAUTIS. Nepatartina imtis neapgalvotų darbų, neįprastai elgtis.
Tačiau neatidėliokite tų nemalonių
reikalų, kuriuos seniai reikėjo išspręsti, arba tų pokalbių, kurie yra
neišvengiami. Sumokėkite mokesčius, įmokas.
DVYNIAI. Netikėti susitikimai, gauta informacija gali sukelti
abejonių. Net probėgšmais mesta
užuomina, pastaba gali būti tarsi
perspėjantis signalas dėl kažkokios
kelionės ar santykių. Galbūt neiš-

kad ir toks Lukas su visais savo
liberalais… Matai, kokie “politiniai krakatūzai”, ane! Po krepšį
permainų, kaip kazlėkų, prižadėjo,
o dabar kas? Kyšininkai! Vagys ir
žulikai. Menininkai ir architektai,
kitokie kūrėjai – vieni nevėkšlos, be talentų ir supratimo, taip
ir žiūri, kaip pinigėlius susiplauti
sau į kišenes. Viskas, ką jie sukuria ir pastato - blogai. Ir tualetas
centre, ir ta 2012 metais sukurta
roko opera šilelyje, kai Anykščiai
buvo Lietuvos kultūros sostine –
labai blogai. O jau tas takas palei
Šventąją – dvigubai blogai! Trigubai blogai, ko gero, yra šitas,
jau visas miesto auras išvaikęs,
Anykščių šilelį sunaikinęs, Lajų
takas. Na, tikras siaubų siaubas,
visu blogybių viršūnė! Ir tik todėl
visi žmonės jo lankyti iš Lietuvos ir net iš užsienio plūsta, kad
spėtų monstrą pamatyti, kol nuo
anonimų prakeiksmų Lajų takas
dar skradžiai žemėn neprasmego,
kaip ta karalienės karieta liūne su
visa karaliene. Na, nebent medinė
„Pseudovorutos“ pilis jį blogumu
perspjaus. O jei ne naujosios bažnyčios durys, būčiau kipšą už uodegos pagavęs! Skaitai šiuos „paranojinius šedevrus“ ir tik tada
susimąstai, kad jei po gero 1000
metų kokie nors archeologai kasinės žmonių per emigracijas palikto ir sunykusio Anykščių miesto
griuvėsius ir visą šitą “informaciją“ iškas, o istorikai, mokantys
skaityti išnykusią lietuvių kalbą,
kaip kokį nors senovės Babilono
laikų dantiraštį ją perskaitys, tikrai infarktus susigriebs. Ir padarys rimtas, giliai mokslines išvadas, kad taip besiriejantis miestas
išlikti niekaip negalėjo.
Žmogau, išjunki velniop tu tą
savo kompiuterį ir atvažiuoki į
Anykščius!
Pavaikščiok miesto gatvėmis ir
aikštėmis, pereiki šurmuliuojančia prekeivių alėja, kitų pasižiūrėk

ir save parodyk! Ir ne bėda, kad
kadaise jaunu eržilu šuoliavai
per savo jaunystės laikų Anykščius, ar balta gulbe, virpindama
ne vieną vaikino širdį, plaukei, o
dabar eini lazdele pasiramsčiodamas ir savo gyvenimo saulę už
parankės prilaikai... Svarbu, kad
esame čia ir dabar! Kad sveikinamės ir šypsomės vieni kitiems,
kol gyvi esame, kol visiškai neišsilakstė ir nenutautėjo mūsų vaikai, kol nenutilo amžiams mūsų
balsai, neišseko mūsų minčių ir
prisiminimų Šventoji. Ir visai nesvarbu, kad nei savo pločiu, nei
ilgiu, nei tekančio vandens galybe ji neprilygsta visoms pasaulio
volgoms, visoms misisipėms, net
Nemunui nelygi, nors vandenis
per Nerį jam atiduoda... Kaip ir
pati Lietuva šiandieną jau senai
nebėra nuo Baltijos iki Juodosios.
Nesvarbu, nes tai mūsų upė, nes
tai mūsų Tėvynė ir kitaip nebus!
Ačiū, kad nors tiek mums istorija
paliko...
Keičiasi pagrindinė miesto
šventė, vieni atlikėjai keičia kitus,
kas metai atsiranda naujų balsų ir
naujų kūrėjų, naujų idėjų, blyksteli nauji talentai. Pamenu, 2000
metais, kaip tada Anykščių rajono meras jau tamsoje, prožektorių šviesoje, sveikinau „karalių“
Mindaugą su metraštininku ir
svita ant „Vorutos“ piliakalnio,
talpinusio daugybę gražia eisena
atėjusių žiūrovų ir atlikėjų. Vis
atgyja atmintyje tas renginys ant
piliakalnio. Deja, tradicija neprasitęsė, jau gal net penkiolika metų
prabėgo, kaip per miesto šventę
„Voruta“ apeinama, nebepanaudojama, nebereikalinga... Atsibodo? Nebeįdomu? Aptingome iki
jos nueiti? Gal į Palatavio ar kitus
piliakalnius kopiame? Nekopiame... Va, medinę pilį pastatysime, o tada tai jau bus...
Ir dar viena mintis įsiveržė į mano protą važiuojant per

vengsite ir kritikos.
VĖŽYS. Galimi įvykiai, sprendimai, susiję su verslu, nekilnojamuoju turtu, nuoma, tiekimu ar įsidarbinimu. Nuo papildomo krūvio darbe
irgi nederėtų išsisukinėti, atidėlioti.
Vertėtų pasilaikyti dietos, aptvarkyti
darbo aplinką, namus ir pan.
LIŪTAS. Galite nemažai nuveikti namų ūkyje, ypač jei pasitelksite į pagalbą šeimos narius.
Gali pasitvirtinti kažkokia jūsų
nuojauta ar įsitikinimas. Regis,
būsite linkę pataikauti savo ir mylimų žmonių užgaidoms.
MERGELĖ. Nespręskite svetimų problemų, nebūkite pernelyg
patiklūs. Jus gali aplankyti kūrybinis įkvėpimas. Regis, tą įkvėpimą
sugebėsite praktiškai, realiai įkūnyti. Galite turėti reikalų su labdara, socialine, sveikatos apsauga.

SVARSTYKLĖS. Regis, ieškosite galimybių pasidžiaugti malonumais, lengvu pelnu ar populiarumu. Tačiau dėl lengvabūdiško
poelgio galite pakliūti į keblią situaciją. Derėtų būti santūresniems,
nedalinti neapgalvotų pažadų.
SKORPIONAS. Į savo moralę, tikslus gali tekti pažvelgti
kitu aspektu. Galbūt nepažįstamo
žmogaus replika atskleis nesuvoktą tiesą. Privalote sutvarkyti
būtiniausius reikalus, kad ir kaip
nesinorėtų. Venkite konfliktuoti su
kolegomis.
ŠAULYS. Bus rūpesčių, jei turite planų vykti į užsienį, dalyvauti
varžybose, konkurse ar pan. Jei
atostogaujate ir esate suplanavę
lėkti kuo toliau nuo rutinos, leiskitės kelionėn, atitrūkite. Tačiau
ribokite greitį kelyje, nesielkite

Lošimas Nr. 1060
Skaičiai: 63 48 33 06 05 20 13 62 38 37 68 64 50 25 11 21
54 49 47 75 18 07 73 74 72 39 34 30 40 28 70 22 57 31 09
56 46 14
Papildomi prizai
0469638 2000 Eur 0437673 3000 Eur 0142150 Automobilis
“Toyota Rav4” 0374996 Automobilis “Toyota Rav4” 020*679
Dviratis “Minerva” 011*116
Hamakas “Tonga” 031*010
Išmanusis telefonas “LG” 0185079 Kelialapis į Kiprą 0039567
Kelialapis į Kretą 0193005 Kelialapis į Maljorką 004*559
Kepsninė “Mustang” 01**429 Lagaminas “Comfort” 037*403
LED televizorius “Philips” 0423982 Motoroleris “Mosca Fava”
0283200 Motoroleris “Mosca Fava” 014*558 Pakvietimas į TV
studiją 032*427 Pakvietimas į TV studiją 014*965 Pakvietimas
į TV studiją 027*216 Pakvietimas į TV studiją 0118677 Porinis
kelialapis į Palangą 0391259 Porinis kelialapis į Palangą
0268658 Porinis kelialapis į Palangą 0332048 Porinis kelialapis į Palangą 0134407 Porinis kelialapis į Palangą 0060370
Pretendentas į butą 024*173 Trintuvas “Bosch”

Anykščius, matant šitiek žmonių, gyventojų ir svečių miesto
centre. Minutei pagalvojau, o kas
būtų, jei ne aš, Leonas Alesionka,
lėtai savo juodu ir ramiai „murkiančiu“ kraisleriu į Anykščius
įvažiuočiau, o koks nors girtas,
prisinarkotinęs religinis fanatikas
„Machmudas ibn Alesionka“, galinga „fūra“ ar pakrautu urėdijos
miškovežiu, būčiau „pagazavęs“
ir rėkdamas „Alach akbar“ pavaręs tiesiai per žmones?! Ir dar
vairą pasukinėjęs kaip Nicoje,
kad kuo daugiau gyvybių atimtų.
Arba kaip Kabule, arba kaip Paryžiuje, Miunchene, Stambule, kaip
griaunamoje Palmyroje... Net nupurtė tokia mintis! Bepročiu save
išvadinau ir mintį šalin nuvijau.
O kita vertus… Taip žmogus XXI
amžiuje ir gyveni. Niekuo negali
būti tikras net Lietuvoje.
Grįžtu namo, o virš Dembavos
mane pasitinka vėjas ir juodas
debesis, net kunkuliuoja viskas
jame. Tik užtemo kiemas, atrodo,
kaip žybtelės, kaip trenks, tuoj
liūtis pratrūks. Spėju aš kraisleriuką įvaryti į garažą, spėju įeiti
į namus, o audros kaip nėra, taip
nėra. Tik tamsu. Na, negali vienoje vietoje, virš mano kiemo,
tas debesiokas tyliai kabėti. Pasižiūriu per langus, o debesio - nė
kvapo. Nei lijo, nei žaibavo. Vėjas šalin nupūtė. Tik kieme tamsoka. Pažiūriu į laikrodį, ogi jau
21.30 valandų. Liepa baigiasi! Ir
nėra net kuo stebėtis. Juk visada po Onos ateina vis temstantis
rugpjūtis, kombainai išvažiuoja į
laukus, derlius pareina į namus,
pamažu artėja nykaus liūdesio
ruduo ir vėl kaip kasmet, taip
kasmet...
O šių metų Ona Anykščiuose
man graži. Iš tiesų, pasisekė šventė. Lyg ir ta pati, bet vis, kaip ir
anykštėnų gyvenimas, kitokia. Gerai, kad nestovi vietoje pagrindinė
Anykščių šventė. O todėl miestui
ir žmonėms aš nuoširdžiai linkiu,
kad Anykščiai visada būtų ne tik
gera vieta atvykti, čia numirti, bet
ir gyventi.
rizikingai.
OŽIARAGIS. Laikotarpis bus
emociškai įtempta. Žmonės, kuriems esate įsipareigoję ar skolingi, tiesiogiai ir netiesiogiai reikalaus to, kas jiems priklauso. Jei
tvarkysite finansinius dokumentus,
būkite itin atidūs.
VANDENIS. Gana nerami diena.
Labiau norėsis visus kritikuoti arba
guostis nei pasikliauti savo jėgomis.
Tuo tarpu, iš jūsų gali būti pareikalauta atsakomybės už kažkokius
poelgius, tarpininkavimą ar pan.
ŽUVYS. Šiandieną nesitikėkite
atsipalaidavimo. Teks prisiminti
pareigas, kažkas ims baksnoti pirštu į nepadarytus darbus arba jūsų
silpnybes. Gali tekti ieškotis naujo
darbo, susirūpinti profesiniu įvaizdžiu, kvalifikacija.

pro memoria
Anykščių mieste
Genė ŽEIMIENĖ, gimusi 1940 m., mirė 07 28
Eimuntas SKAČKAUSKAS, gimęs 1948 m., mirė 07 26
Skiemonių seniūnijoje
Viktorija STACEVIČIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 07 28
Viešintų seniūnijoje
Antanas RAGAUSKAS, gimęs 1951 m., mirė 07 28

gimė

Lignė BASKAUSKAITĖ, gimė 07 21
Alistėja MALAŠKAITĖ, gimė 07 22

- ELTA

kampas

Apie
taiką

Linas BITVINSKAS
Teroristiniams išpuoliams
krečiant Europą, valdžios
galvos sprendžia, ką čia padarius, kad musulmonai integruotųsi, taptų tokie kaip
europiečiai, kokių dar nuolaidų pabėgėliams, išmokų
suteikti, kad įsivyrautų taika.
Atsakymus pateikia 15asis Islamo valstybės žurnalas, leidžiamas anglų
kalba „Dabiq“. Žinoma, jis
neatspindi visų musulmonų
nuotaikų, tačiau perduoda
tai, kas iš esmės sudėta šioje religinėje ideologijoje.
Jame išvardintos 6 priežastys, kodėl islamistai siekia
sunaikinti Vakarus. Manau,
verta
susipažinti.
1. Mes nekenčiame jūsų todėl, kad jūs – netikintys. Jūs
neigiate Alachą, tvirtindami,
kad jis turėjo sūnų (turimas
omenyje Jėzus), jūs kuriate melą apie jo pranašus.
2. Mes nekenčiame jūsų,
nes jūsų krikščionybė atskyrė valstybę nuo religijos, atiduodama valdžią
įstatymų leidėjams, kuriuos jūs patys išrenkate.
3. Jei jūs iš ateistų – iškrypėlių, mes nekenčiame jūsų
ir kariaujame prieš jus, nes
neigiate mūsų Šeimininką.
4. Mes nekenčiame jūsų dėl
jūsų nusikaltimų prieš islamą
ir kariaujame, kad nubaustume jus už jūsų nuodėmes.
5. Mes nekenčiame jūsų
dėl jūsų nusikaltimų prieš
musulmonus,
už
jūsų
dronus ir raketas ir t.t.
6. Mes nekenčiame jūsų dėl
to, kad įsiveržėte į mūsų žemes. Kol nors vienas colis
žemės bus jūsų, džihadas bus
asmeninis įsipareigojimas
kiekvienam
musulmonui.
Atrodytų – viskas, tačiau
islamistų žurnalas reziumuoja: „Net jeigu nustosite
bombarduoti, juodinti mus,
mes vis tiek jūsų nekęsim –
pagrindinė mūsų neapykantos priežastis neišnyks, kol
jūs nepriimsite islamo.“
Toks atsakymas Vakarams
(ir mums, jei laikome save
europiečiais).
Naivumui
vietos kaip ir nepaliekama.
Galima rengti ir vykdyti
kokias tik nori programas,
tačiau efektyviausias būdas
pasiekti taiką šiuo atveju
yra nesiekti taikos bet kokiu
būdu.
Paradoksalu, tačiau taip yra,
jei nenorite priimti islamo.

SKELBIMAI

Aleksandrui ZAICEVUI, Anykščių VRK pareigūnui, tariu
nuoširdų ačiū už pagalbą. Žmogus - iš didžiosios raidės.
Tegul gyvenime niekad nestinga ryžto, ištvermės, sveikatos. Būk laimingas.
Angelė NACIENĖ, Kavarskas

perka

Automobilius

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.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamas turtas
Mišką su žeme arba išsikirsti. Moka
brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Brangiai - įvairų mišką su žeme
arba biržes išsikirsti. Apmoka notaro
išlaidas.
Tel. (8-687) 23618.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel.: (8-682) 18972, (8-600) 63820.
Namą ar sodybą poilsiui ir gyvenimui.
Tel. (8-698) 49854
Sodybą, namą, sodybvietę, žemės
- miško sklypą gražesnėje vietoje.
Tel. (8-670) 37592.

parduoda

Automobilius, traktorius, sunkvežimius
visoje
Lietuvoje.
Utilizuoja, greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.
Brangiai ir skubiai automobilius, mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.

Lapuočių malkas. 1-2-3 kaitrumo
grupės. Atveža.
Tel. (8-613) 11010.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža
miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
(8-617) 20473.

įvairūs
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Krosnių meistras remontuoja krosnis, sieneles, stačiamalkius.
Tel.: (8-617) 74438,
(8-677) 78331.
Veža žvyrą, smėlį, skaldą ir kitus
krovinius savivarčiu iki 15 t. Išrašo
sąskaitas.
Tel.: (8-381) 5-51-33,
(8-650) 75312.

Bendra Lietuvos - Olandijos
UAB „Bartynco“ - veršelius auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Nuolat brangiai - karves, bulius, telyčias. Veršelius auginti
iki 2 mėn. Moka priedus, PVM.
Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.
Kita
Bendrovė - grūdus, kviečius,
miežius, rapsus, žirnius.
Tel. (8-680) 85841.
Kviečius, rapsus, žirnius, pupas, kvietrugius, miežius, grikius, avižas.
Tel. (8-638) 71971.

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

Geromis kainomis.

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

Gyvuliai

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Brangiai - galvijus: telyčias,
karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys
išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.

2 sav. Cobb-500 broilerius. Greitai
atveža. Vakcinuoti. Kaina 1,60 Eur.
Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.
Lėkštinius skutikus, bulvių kasamas, rotacines šienapjoves, grūdų
šnėkus, valomąsias, frontalinius
krautuvus, “Kverneland plūgus”, kt.
Tel. (8-612) 57075.
Smulkina senas, apleistas pievas.
Didelę ir aukštą žolę bei nedidelius
medelius, paverčia mulču. Darbus
atlieka visoje Lietuvoje.
Tel. (8-606) 78072.
Rąstinių statinių statyba. Parduoda
pirtį (6x6 m.). Kombainą CLAAS
MERKATOR -75, pjaunamosios plotis 3.6 m.
Tel. (8-656) 51760.
Atnaujina baldus: sofas, lovas,
čiužinius, kėdes, kampus. Keičia
spyruokles, poroloną, gobeleną, eko
ar natūralią odą. Gamina čiužinius,
sėdmaišius. Pasiima ir parveža. Tel.
(8-610) 10341.
atnaujinkbaldus@gmail.com.
Veža žvyrą bei įvairius krovinius iki
6t su savivarčiu. Taip pat parduoda
stambias lapuočių atraižas ir malkas.
Tel.(8-683) 57655.

MB „Geoneta” atlieka p. Dariui Leonavičiui priklausančio žemės sklypo
kad. Nr. 3464/0002:334 kadastrinius matavimus Skiemonių k., Skiemonių
sen., Anykščių r. Vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30
d. įsakymu Nr. 522 patvirtintomis „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis“ prašome: p. Kęstučio Maslausko paveldėtojus (kad. Nr. 3464/0002:110) susisiekti su MB „Geoneta“ darbuotojais: adresu Vytauto g. 77-105, Ukmergės
m., telefonu: 867294299 arba elektroniniu paštu: d.vaitoniene@gmail.com

BUAB “Melinga” vadovaudamasi
LR akcinių bendrovių įstatymu siūlo
pirkti AB”Anykščių melioracija” akcijas AB ,,Anykščių melioracija” akcininkams.
Pasiūlymus teikti raštu iki 2016.08.16
adresu Mindaugo g. 23, Anykščiai
Melžiamą karvutę. Kaina – 250 Eur.
Šlavėnai. Tel. (8-615) 65496.
Padės sėkmingai, saugiai ir aukščiausia rinkos kaina parduoti butą,
namą, sodybą, žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą. Perka nekilnojamąjį
turtą. Sutvarko netvarkingus dokumentus.
Tel. (8-643) 23889.
Remontuoja dyzelinius kuro siurblius, purkštukus traktoriams, automobiliams. Nuomoja autobokštelį.
Tel. (8-682) 36806.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi,
apšiltinti
kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 mm,
0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. Vandentiekio, kanalizacijos,
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų
kasimas.
Tel. (8-650) 63678.
Kokybiškas ir nebrangus tvenkinių kasimas UAB „Aukštaitijos
kasyba“.
Tel. (8-646) 19349.

UAB „ Jonroka“

Renkasi rugpjūčio 1-5 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 , Anykščiai.

Teirautis tel.: (8-620) 98813

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

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

Renkamės rugpjūčio 4 dieną 17 val. Liudiškių g. 29

Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.
Taikomos nuolaidos.

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

Moka PVM.

Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt

ORGANIZUOJA A, B,c,ce,d kategorijos
VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSUS.

veršelius, šviežiapienes
karves.
Brangiai buliukus
4,45 Eur/kg,
belgų telyčaites
3,25 Eur/kg.

Nuolat perka

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!

Uenos r. technikos sporto klubas, Anykščių filialas

perka

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

Kita

Kuras

Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius, visureigius,
mikroautobusus. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-648) 67177.

2016 m. rugpjūčio 2 d.

Gaminame ir
montuojame
paminklus,
antkapius, tvoreles,
tvarkome kapavietes.
30 metų patirtis.
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

Nuolat ūkininkas - mėsinių kiaulių skerdieną 40-50 kg tik kaimiškai svilintos dujomis. Atvėsintos,
subproduktai. Pristato nemokamai
ir greitai.
Tel.: (8-686) 80994,
(8-611) 34567.

siūlo darbą
Socialinės įmonės statuso siekianti medienos apdirbimo įmonė ieško staliaus staklininko su
patirtimi darbui Anykščiuose.
Pirmenybė teikiama dalinį darbingumą (neįgalumą) turintiems
kandidatams.
Tel. (8-671) 51617.

Organizuojame visų kategorijų vairavimo mokymo kursus
(informacija tel. (8-657) 72987).
Vykdome papildomus vairavimo kursus pažeidusiems KET.
Būtina išankstinė registracija tel. (8-657) 68156,
Liudiškių g. 29, Anykščiai UAB “Jonroka”

Leiskite padėkoti visiems visiems, kurie buvote šalia tą sunkią valandą, kai reikėjo staiga suvokti, kad nebeturime mylimo vyro ir tėtės Eimunto SKAČKAUSKO.
Ačiū, kad dalinotės šviesiais prisiminimais, apkabindami
mus pasiėmėte po mažą dalį mūsų skausmo.
Žmona Judita su dukromis
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Euzebijus, Steponas, Tautvilas, Guoda, Gustavas, Alfonsas.
rugpjūčio 3 d. d.
Lidija, Mangirdas, Lengvinė,
Augustė.
rgpjūčio 4d.
Gerimantas, Milgedė, Dominykas.
rugpjūčio 5d.
Felicisimas, Nona, Rimtas,
Mintarė, Osvaldas, Vilija.

mėnulis
rugpjūčio 3-5 jaunatis

anekdotas
Automobiliu važiuoja brunetė
ir blondinė. Automobilį vairuoja
brunetė. Staiga automobilis sustoja. Brunetė:
– Ech, benzinas pasibaigė…
Blondinė:
– Kaip tu gerai nusimanai apie
mašinas. Aš ir toliau būčiau važiavus…
***
Vyriškis eina pro alaus barą ir
sako sau:
– Įrodyk, kad turi valios, neužsuk. Praeina keliasdešimt metrų
pro barą ir džiaugiasi:
– Įrodei, dabar galima bare ir atsipalaiduoti.
***
Sakoma, koks šeimininkas, toks
telefonas. Štai, maniškis 95 procentus baterijos „išsiurbia“ per
pusdienį. Užtat likusių 5 procentų
jam užtenka kelias dienas. Lygiai
kaip aš ir mano pensija…

2016 m. rugpjūčio 2 d.

MOZAIKA
Ši savaitė - paskutinė partijoms teikti pareiškinius dokumentus
Vyriausioji rinkimų komisija
(VRK) praneša, kad rugpjūčio 5
d. 17 val., pagal Seimo rinkimų
įstatymą, baigiamas pareiškinių
dokumentų teikimas. Nepateikusieji visų reikalingų dokumentų
negalės dalyvauti Seimo rinkimuose. Pareiškiniai dokumentai
pildomi portale www.rinkejopuslapis.lt.
Partijos, ketinančios dalyvauti rinkimuose, pareiškinius
dokumentus teikia VRK. Nusprendusių savarankiškai keltis
kandidatais į Seimo narius vienmandatėje rinkimų apygardoje
dokumentus priima apygardų
rinkimų komisijos.
Kiekvieną partijos keliamą
kandidatą (jei partija nekelia
kandidatų sąrašo), kaip ir save
iškėlusį asmenį vienmandatėje rinkimų apygardoje, parašais
turi paremti ne mažiau kaip tos
apygardos 1000 rinkėjų. Užpildyti parašų rinkimo lapai turi
būti grąžinti rinkimų apygardai
iki rugpjūčio 29 d.
VRK primena, kad rinkėjai
elektroniniu būdu, VRK nustatyta tvarka, portale www.rinkejopuslapis.lt, savo parašais gali
paremti savo apygardoje išsikėlusius kandidatus.
VRK atkreipia dėmesį, kad
kandidatai privačių interesų
deklaraciją pildo, pasirenkant
kodą 151, Valstybinės mokesčių
inspekcijos (VMI) ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
(VTEK) nustatyta tvarka. Nuorodos į šias tvarkas skelbiamos
VMI ir VTEK tinklalapyje. Pasirinkus kitą, ne kandidato kodą,
VRK deklaracijos negaus.
Kaip Eltą informavo VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas,
šiuo metu pareiškinius dokumentus yra įteikusi partija “Jaunoji Lietuva”, Darbo partija ir
Tautininkų sąjunga.
Rinkimai į Seimą vyks spalio
9 d.

su stabiliu tiekimo pertekliumi,
atskleidžia “Reuters” atlikta apklausa.
Kaip rodo atlikta 29 ekonomistų ir analitikų apklausa, ekspertai prognozuoja vidutinę 45,51
dolerio už barelį “Brent” naftos
kainą - kiek daugiau, nei prognozuota birželį (45,20 dolerio),
ir maždaug 3,55 dolerio daugiau
už vidutinį rodiklį, fiksuotą nuo
metų pradžios, 41,96 dolerio.
“Mes prognozuojame stiprų
pasaulinės paklausos augimą
2016 metais (1,4 mln. barelių per
parą) ir vidutinį augimą 2017 metais (1,1 mln. barelių per parą),

daugiausia tokiems rodikliams
atsilieps didelė paklausa Kinijoje, Indijoje ir Afrikoje. Paklausa
turėtų paskatinti kainų augimą”, sakė Luana Zigfrid (Luana Siegfried) iš “Raymond James”.
Apklausos duomenimis, ketvirtąjį šių metų ketvirtį analitikai prognozuoja 51,15 dolerio už
barelį vidutinę “Brent” barelio
kainą. Pasak jų, tokių rodiklių
galima tikėtis pagerėjus pasiūlos
ir paklausos santykiui.
“Geopolitinės rizikos toliau
palaiko kainas”, - atsižvelgdamas
į ekstremistų atakų Vakaruose ir
Artimuosiuose Rytuose riziką
sakė Karstenas Fričas (Carsten
Fritsch) iš “Commerzbank”.
Dėl ginkluotų atakų prieš naftos infrastruktūrą liepą sumažėjo
gavyba Nigerijoje. Remonto dar-

bams atlikti, manoma, prireiks
dar bent mėnesio.
2017 metais “Brent” naftos
ateities sandoriai, prognozuoja
analitikai, kainuos 58,63 dolerio už barelį, o 2018 metais jų
kainos pakils iki 66,28 dolerio,
rodo apklausos duomenys.
Vidutinė WTI naftos kaina 2016
metais, analitikų prognozėmis,
sieks apie 44,12 dolerio už barelį.
Anksčiau prognozuotas 43,90 dolerio rodiklis. Nuo šių metų pradžios vidutinė JAV naftos kaina
siekė 40,47 dolerio už barelį.
Optimistiškiausias
“Brent”
naftos kainų prognozes pateikia
“Raymond James” analitikai 53,15 dolerio už barelį, pesimistiškiausias - “Economist Intelligence Unit” - 40,34 dolerio už
barelį.

Analitikai: naftos kainų augimas atsinaujins dar šiais metais
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Analitikai
tebeprognozuoja
tolesnį naftos kainų augimą, nes
atsigaunanti paklausa turėtų padėti kompensuoti bet kokius ribojančius veiksnius, susijusius

redaktorei nežinant
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Kai jau nesiseka, tai nesiseka.
Nepasisekė anykštėnams „sužibėti“ pasaulyje ir tapti „Europos
kultūros sostine“. Bet nepasisekė
pasirodyti ir Lietuvoje. Pasirodo,
nė vienai Anykščių krašto vietovei nebuvo lemta atsidurti ir tarp
„Mažųjų kultūros sostinių“.
Šiais metais tokiu įvertinimu

Nepatekome net tarp „Mažųjų kultūros
sostinių“
gali džiaugtis Naisiai ( Šiaulių r.),
Alanta (Molėtų r.), Gelgaudiškis
(Šakių r.), Josvainiai (Kėdainių
r.), Juknaičiai (Šilutės r.), Merkinė
(Varėnos r.), Miežiškiai (Panevėžio r.), Vepriai (Ukmergės r.), Pagramantis (Tauragės r.) ir Šeduva
(Radviliškio r.).
Jau yra paskelbta, kokia šalies vie-

tovė bus tituluojama Lietuvos „Mažąja kultūros sostine-2017”. Deja,
tarp laimingųjų nepateko joks Anykščių rajono miestas ar miestelis.
O ateinančiais metais šiuo garbingu vardu galės vadintis Ukrinai
(Mažeikių r.), Gasčiūnai (Joniškio
r.), Raudondvaris (Kauno r.), Labanoras (Švenčionių r.), Palūšė (Igna-

linos r.), Vabalninkas (Biržų r.),
Paežeriai (Vilkaviškio r.), Priekulė
(Klaipėdos r.), Punia (Alytaus r.) ir
Vilkyškiai (Pagėgių savivaldybė).
Taigi, yra vilties, kad anykštėnams pasiseks tuo atžvilgiu ateityje. Nors kas žino? Juk liaudies
išmintis byloja, jog „viltis yra
kvailių motina“...

