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Sveikinimai
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LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 63/9046

Ligoninė
atsinaujins
įrangą

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

Sveikinimo kaina – 16 eurų.

Pamalaišį išgarsino rašytojas
Stepas
Zobarskas

Liberalai ruošiasi grįžtamajam
ryšiui
Aldona DAUGILYTĖ, kelių
kadencijų Anykščių rajono Tarybos Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė, konservatorė: „Mero tarpininkavimas:
„Už kiek parduosi?“. Tai jau
interesas. “

2 psl.
šiupinys
KONCERTAS. Rugpjūčio 12
d. (penktadienį) 17 val. Sakralinio meno centre (Vilniaus g. 11)
penktasis festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ koncertas.
Programą „Vasara su kontrabosu“
pristatys Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Donatas Bagurskas (kontrabosas) ir Audronė Kisieliūtė
(fortepijonas). Renginys nemokamas. Programoje: G. Bottesini, S.
Donaudy, G. Verdi, E. Toselli, L.
Denza, J. Massenet, G. Faure, R.
Hahn, F.
Neaiškumas. Turistinis traukinukas, kuriuo vežami keleiviai
prie Lajų tako, tikėtina, neatitinka
viešojo pirkimo techninės specifikacijos sąlygų. Anykščių turizmo
informacijos centro interneto tinklapyje patalpintose traukinuko
viešojo pirkimo sąlygose traukinuko lokomotyvui suformuluotas
reikalavimas, kad važiuoklės tipas
būtų 4x4, kitais žodžiais – turėtų
keturis ratus ir jie visi keturi būtų
varomi. Tačiau ir pirmokas gali
suskaičiuoti, jog įsigytas turistinio
traukinuko lokomotyvas turi ne
keturis, o šešis ratus. Kitas patalpintas dokumentas tinklapyje – informacija apie konkurso rezultatus. Kokios nors informacijos apie
pirkimo techninės specifikacijos
pakeitimus, kad traukinukas gali
turėti ir daugiau ratų, bent jau viešųjų pirkimų skiltyje, nerasta.

3 psl.

Daržų siaubikų etiketė klijuojama
linas.b@anyksta.lt
šernakiaulėms
Linas BITVINSKAS

Afrikinis kiaulių maras apėmė jau beveik visą rajoną. Epidemija jau ir gyventojų tvartuose. Tačiau ne visi šernai ir
jų giminaičiai linkę sirgti. Štai
vienai Rūkiškio kaimo (Troškūnų seniūnija) šeimai, keturkojai padarai krečia eibes. Gyventojai įtaria, kad jų daržus
siaubia ne šernai, o kažkada iš
netoliese laikomų aptvarų ištrūkusios ir sulaukėjusios šernakiaulės.
Bet dar blogiau, kad žmonės
neranda net kam pasiskųsti.
Rūkiškio kaimo gyventojai Henrikas ir Janina Vilčinskai sako, kad dėl nuostolių išgyvens, bet labai
gaila kruopščiai augintų daržovių.

Vilniaus gatvėje šviesoforai palauks aplinkkelio

Kopijuojame. Vienos kopijos iki
A 4 formato kaina 15 ct.

4 psl.
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Jau praėjo nemažai laiko, kai iš Anykščių centro, Vilniaus gatvės,
išsikėlė gaisrininkai. Gaisrininkai išvyko, tačiau pasiliko įrengti ir vis
dar veikiantys (mirksintys geltona įspėjančia šviesa) keturi šviesoforai. Anykščių savivaldybės Saugaus eismo komisijos pirmininkas
Saulius Rasalas sako, kad kol kas šviesoforų versti neketinama.

Obuoliai. Sodai lūžta obuoliais.
Ne vienas dairosi, kur parduoti prinokusius ankstyvųjų veislių obuolius, tačiau kol kas jie nesuperkami. Anykščių obuolių supirkimo
punktas dar nedirba, o lange kabo
viltingas skelbimas su telefono numeriu ypač nekantriems...
Laurynas. Šeštadienį 14 val.
buvusios XVIII - XX a. dvaro
bažnyčios vietoje, Jononių kaimo kapinėse (Debeikių sen.) bus
švenčiami Šv. Lauryno atlaidai,
dalyvaus ne tik Vyžuonų klebonas,
bet ir pono Antano Jaugelio palikuonys, bus prisiminta seniausioji
istorija, legendos, susitiks giminės
ir kraštiečiai.
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Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas
Saulius Rasalas mano, kad
neveikiantys šviesoforai niekam nekenkia.
Į redakciją paskambinęs anykštėnas
Algirdas piktinosi, kad šie šviesoforai
– neūkiškumo pavyzdys.
„Mes, vietiniai, žinom, kad šviesoforai tik „geltonai mirksi“, tačiau stebiu turistus, dažnas turistas prie šių jau

nebereikalingų įrenginių vis stabteli,
galvoja, gal raudona užsidegs. Negi
nėra mieste šeimininko, kuris tokią
elementarią problemą išspręstų? Kam
be reikalo naudoti energiją?”- klausė
Algirdas.
Saugaus eismo komisijos pirmininkas Saulius Rasalas, šiuo metu esantis
Latvijoje, dėstė, kad Latvija šiuo požiūriu „toliau pažengusi“, bet problemų dėl to nėra. „Važiuodamas trasa
A9 suskaičiavau net 6 geltonai mirksinčius šviesoforus. Kaip turistas, esu
šiek tiek dėl to pasimetęs“,- juokavo
S. Rasalas. O kalbėdamas jau rimtai
dėstė, kad eismo saugumui nenaudojami šviesoforai nekenkia. „Manau,
kad jie suteikia turistams saugumo,
juk dažnas būna pirmą kartą mieste,
eismo nežino, o mirksintis šviesoforas
atkreipia dėmesį. Jei jų nebūtų, didelė
tikimybė, kad kas nors nepastebėtų
išvažiuojančių iš „Norfos“ aikštelės
mašinų“,- kalbėjo S. Rasalas. Jo manymu, dar per anksti galvoti apie pačių
šviesoforų reikalingumą ar nereikalingumą. „Nebent ateityje juos būtų galima panaudoti įrengiant miesto aplinkkelį“,- svarstė S. Rasalas.

Neliko gaisrininkų, tačiau šviesoforai vis dar veikia.
Autoriaus nuotr.
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Ligoninė atsinaujins įrangą
Ultragarso aparatas, fibrogastroskopai, oftalmoskopas, otoskopas ir kita medicininė įranga – tokiais aparatais atsinaujins
Anykščių ligoninė.

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt
„Jau aštuoneri metai ligoninė dalyvauja projekte, finansuojamame
iš Valstybės investicijų programos
lėšų. Tai yra paskutiniai metai, kai
dalyvaujame šiame projekte. Kadangi turima įranga dėvisi, šiais
metais numatyta pirkti medicininės įrangos už 63 tūkstančius eurų.
Pirkimas pradėtas vykdyti, vykdo
savivaldybės viešųjų pirkimų tarnyba“, - „Anykštai“ apie įrangos
atnaujinimą sakė Anykščių ligoninės Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja Virginija Pažėrienė.
Pasak gydytojos, įranga papildoma planine tvarka, iš anksto planuojant, kokios įrangos ar medicininių
baldų ligoninei reikia labiausiai.
Paklausta, ar dėl naujos įrangos

ligoninė ims teikti naujas, dar neteiktas medicinines paslaugas, ar
ligoninė įsigis įrangos, kurios iki
šiol neturėjo, gydytoja išskyrė, jog
numatyta įsigyti holterio monitorių
(skirtas tirti širdies darbui aparatą
nešiojantis): „Turim, bet poreikis
yra didelis, kad pacientams nereikėtų važiuoti kitur, mes dar labiau
pagreitinsim pacientų ištyrimą, o
kita įranga yra turimos atnaujinimas“, - sakė V.Pažėrienė.
Pagal pirkimą, kurio pasiūlymų
vokai jau atplėšti, ligoninė turėtų
gauti ultragarso aparatą, du fibrogastroskopus, ilgalaikio EKG signalo registratorių, ausų plovimo
sistemą, oftalmoskopą, otoskopą,
kapnometrijos aparatą, laringoskopą, elektroencefalografą, medicinines svarstykles, multifunkcinį
procedūrinį staliuką – vežimėlį.

Konkursas „Vasaros dovanos“
Vasarai pervirtus į antrąją pusę, laikas pradėti vertinti jos dosnumą. „Anykšta“ kviečia skaitytojus pasidalinti nuotraukomis ir
pasakojimais apie gėlynuose, daržuose ir soduose bei miškuose
išaugusias gėrybes ir pražydusį grožį.
Galbūt Jūsų darželyje ar balkone
pražydo reta gėlė ar krūmas, gal
akį džiugina netikėtas augalų derinys, o gal pavyko sukurti mažytį
rojų daugiabučio palangėje, kuris
priverčia nusišypsoti net niūriausią
kaimyną? O gal šiemet užauginote
rekordinio dydžio moliūgą? O gal
šiltnamyje išaugo dangų remiantis
pomidoras, kokio niekas nematė?
Pasidalinkite geromis vasaros
žiniomis su kitais „Anykštos“
skaitytojais.
Taip pat laukiame nuotraukų ir
pasakojimų apie grybų derlių. Gal
radote grybą, kuris gali pretenduo-

ti į šalies rekordininkus? O gal ištraukėte žuvį milžinę? Papasakokite, kaip ir kur tai įvyko.
3 įdomiausių nuotraukų ir pasakojimų autorių lauks „Anykštos“ redakcijos įsteigti prizai – 3
mėnesių „Anykštos“ laikraščio
prenumerata. Konkursas tęsis iki
spalio 1 dienos.
Nuotraukas siųskite anyksta@
anyksta.lt paštu. Laukelyje nurodykite „Konkursui vasaros dovanos“
arba siųskite adresu: „Anykštos“
redakcija, Vilniaus g. 29, LT29145, Anykščiai.

-ANYKŠTA

Karališkoji vandens lelija žydi „Anykštos“ žurnalisto Jono Junevičiaus ir jo žmonos Romos Junevičienės sode. Prieš keletą metų
augalą gerokai apgraužė bebras, tačiau Junevičiai žiemai lelijos
vis tiek iš vandens netraukia. Augalas kasmet gausiai žydi.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Ambasadorių valanda
Vieną saulėtą popietę į Anykščių siaurojo geležinkelio muziejų užsuko du ambasadoriai, du kijeviečiai – Lietuvos ambasadorius Ukrainoje
Marius Janukonis ir Anykščių garbės ambasadorius Virginijus Strolia.
Leidomės į istorinį – politinį daugiau nei valandos ekskursą - apie
siauruką, Lietuvą bei Ukrainą, visą
pasaulį kadaise ir dabar, kurį iškilmingai užbaigėme stoties viršininko
tautiniame - patriotiniame kabinete.
Lietuvos ambasadorius Ukrainoje
D. Jurkevičius viešėdamas tėviškėje
surado laiko atvykti į Anykščius - čia
jį pasikvietė jau daugiau nei dešimtmetį Kijeve gyvenantis, leidyklos
„Baltija Druk“ vyriausias redaktorius bei savininkas V. Strolia, kuris
ne taip seniai tapo ir mūsų rajono
garbės ambasadoriumi. Du ambasadoriai gyvai domėjosi siauruko isto-

rija bei su ja besirišančiais dalykais
- sviesto gamyba bei eksportu tarpukariu, kooperacija, turizmu.
Geologo bei teisininko išsilavinimu apsišarvavęs M. Janukonis
pasiteiravo ir apie kvarcinio smėlio
išteklius prie Anykščių, jo panaudojimą, apie siauruką politinių bei
didžiųjų karų virsmų metais. Ilgiausiai užtrukome tautiniame - patriotiniame kabinete, kur kiekvienas
daiktelis apie šlovingą mūsų tautos
praeitį byloja, žadiną susidomėjimą, skatina pasididžiavimą mūsų
valstybe, būti gerais piliečiais.

Raimondas GUOBIS

Tautiniame - patriotiniame kabinete, šalia istorinės, Lietuvos
Didžiąją Kunigaikštystę menančios vėliavos du ambasadoriai –
Marius Janukonis (dešinėje) ir Virginijus Strolia.

Kurs dokumentinį filmą apie Vaižgantą
Neseniai lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo, tautos
patrioto kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtajame Malaišių
krašte (Anykščių rajono Svėdasų seniūnija) lankėsi Nacionalinės
LRT televizijos kūrybinė grupė.
Vilniečių kelionės tikslas buvo
„pražvalgos“, siekiant apžiūrėti Vaižganto gimtinę, čia išlikusius rašytojo
gyvenimo bei kūrybos kelią menančius objektus. Mat, Malaišiuose
ir kitur bus kuriamas dokumentinis
filmas apie Vaižgantą, kuris skiriamas Lietuvos valstybės atkūrimo
100-osioms metinėms ir turėtų būti
užbaigtas 2018 metais, kuomet bus
minimas šis svarbus jubiliejus.
Dokumentinis filmas apie Vaižgantą bus su vaidybiniais elemen-

tais, tad jame kai kuriuos siužetus
vaidins profesionalūs aktoriai. Filmavimo metu jie lankysis ir vaidins
Malaišiuose bei kitose vietovėse,
artimai susijusiose su Vaižgantu.
Senajame Malaišių sodžiuje nebėra išlikusios Tumų sodybos, kur 1869
metų rudenį pasaulį išvydo „pagrandukas“- Juozukas ir kurioje prabėgo
jo vaikystė, kur visą laiką buvo laukiamas sugrįžtant atostogų iš studijų
ar pačių įvairiausių aktyvios veiklos
barų. Tos buvusios sodybos kontūrus

mena tiktai Vaižganto mirties dieną
pasodintų medžių eilė, prieškario
laikais pastatytas skulptoriaus Bernardo Bučo sukurtas paminklas ir iš
akmenų prieš kokius tris dešimtmečius sumūryta tvora. Tačiau, pasak
būsimo filmo kūrėjų, kompiuterinės
technikos pagalba iš senų fotografijų, piešinių eskizų Tumų sodyba
prireikus gali būti atkurta ir parodyta
žiūrovams tokia, kokia buvo Vaižganto laikais.
Pirmiausia planuojama sukurti ir
rodyti per televiziją reklaminį siužetą apie būsimą dokumentinį filmą,
tad filmavimo darbai Malaišiuose
turėtų prasidėti jau rugpjūtyje

Vytautas BAGDONAS

Temidės svarstyklės
Siautėjo. 2016-08-06 gautas
Anykščių rajono gyventojos,
gimusios 1941 metais, pareiškimas, kad anūkas, gimęs 1992
metais, atėjęs į jai priklausančius
namus, Anykščių rajone, Debeikių seniūnijoje, išdaužė langą bei
išmėtė pro langą įvarius daiktus.
Automobilis. 2016-08-07 apie
11.00 valandų Anykščių rajone,
Troškūnų seniūnijoje, miške,
vyriškis, gimęs 1961 metais, pasigedo savo automobilio Toyota
Land Cruiser. Nuostolis nustatinėjamas.

spektras
Nepasakė. Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos (VMVT) vadovas išgirdo žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės siūlymą trauktis
iš pareigų, tačiau savo sprendimo dar
nepranešė. Trečiadienį ministrė ketina susitikti su iš atostogų grįšiančiu
Premjeru Algirdu Butkevičiumi ir aptarti situaciją. „Jis (Jonas Milius) žino,
aš su juo kalbėjau. Aš pati jį išleidau
atostogų dėl to, kad prokuratūra nesikreipė į teismą dėl jo nušalinimo.
Jam yra apribojimas bendrauti su kai
kuriais žmonėmis ir su savo pavaldiniais. Aš neįsivaizduoju, kaip vadovas galėtų dirbti nebendraudamas su
pavaldiniais. (...) Jis sakė pagalvos.
Aš jo sprendimo kol kas nežinau“, sakė V. Baltraitienė.
Rinkimai. Pareiškinius dokumentus dalyvauti rudenį vyksiančiuose
Seimo rinkimuose įteikė 16 partijų. Praėjęs penktadienis, rugpjūčio 5
d., buvo paskutinė diena politinėms
partijoms teikti pareiškinius dokumentus dalyvauti Seimo rinkimuose. Iki šio termino nepateikusieji
visų reikalingų dokumentų negali
dalyvauti Seimo rinkimuose. Pasak
Vyriausiosios rinkimų komisijos
(VRK) pirmininko Zenono Vaigausko, iki įstatymo numatyto termino
reikalavimą pateikti pareiškinius
dokumentus įvykdė 16 partijų. Pareiškiniai dokumentai buvo pildyti ir
portale www.rinkejopuslapis.lt.
Linkėjimai. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ankstyvą sekmadienio rytą
Rio de Žaneire, nuo Korkovado
kalno, kur stovi didžiulė Kristaus
Atpirkėjo statula, visiems mūsų
sportininkams palinkėjo sėkmingų
startų ir gerų rezultatų. To ji linkėjo visiems ir Lietuvoje žiūrintiems,
ir esantiems Brazilijoje. Prezidentė
teigė važiuosianti žiūrėti Lietuvos
plaukikės Rūtos Meilutytės pasirodymo ir pirmųjų krepšininkų varžybų su Brazilijos rinktine.
Kainos. Liepą palyginti su birželiu iš maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų daugiausia - 8,2
proc. - atpigo daržovės. Iš daržovių
gerokai atpigo bulvės - 24,9 proc.,
kopūstai - 24,8 proc., o pabrango
šakniavaisiai - morkos, burokėliai - 17,4 proc. Vaisinės daržovės - agurkai, pomidorai, paprikos
atpigo 5 proc., salotinės daržovės
- 2,3, o svogūninės daržovės pabrango 3,3 proc., teigiama Statistikos departamento pranešime spaudai. Vaisiai pabrango 1,1 proc. Iš
vaisių pabrango citrusiniai vaisiai
- 18,9 proc., braškės - 17,1, kiviai
- 8,4 proc., o atpigo persikai - 29,4
proc., trešnės - 26,8, vynuogės 9,3, bananai - 7,3 proc. Mėsa ir jos
produktai pabrango 0,5 proc.
Skulptūra. Vilniaus universiteto
botanikos sode Kairėnuose ketvirtadienį bus atidengta skulptūra „Inukšukas“, skirta Lietuvos ir Kanados
diplomatinių santykių atkūrimo
25-mečiui. Inukšukas - nacionalinis
Kanados simbolis - vaizduojamas
šiaurės Kanados Nunavuto teritorijos vėliavos centre ir herbe.
Nuomonė. Nutraukti derybas su
Turkija, šiuo metu „sudėtinga Europos
partnere“, būtų neracionalu, pareiškė
Vokietijos vicekancleris Zigmaras
Gabrielis. Tačiau, politiko teigimu,
Turkijos prisijungimas prie Europos
Sąjungos (ES) dar labai tolimas, galimas nebent po 10 ar 20 metų.
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Liberalai ruošiasi grįžtamajam ryšiui
Anykščių savivaldybei už rajono biudžeto pinigus pradėjus medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio statybas rajono mero Kęstučio Tubio sūnus įsigijo kitapus kelio esančios apleistos valgyklos pastatą. Kad neseniai dar sklaidęs vadovėlius jaunasis Tubis investuoja į komercinės paskirties
pastatus, galėtų būti užkrečiantis ir sveikintinas pavyzdys abiturientams. Tačiau valgyklos pirkimo
– pardavimo sandoris su mero sūnumi buvo sudarytas po to, kai ūkininkas Vladislovas Tamošiūnas
raštu kreipėsi į rajono Tarybą, prašydamas atleisti jį nuo šio pastato nekilnojamojo turto mokesčio.
„Nepanaikino jie man to mokesčio. Ir tada man patarė tuo pastatu atsikratyti. Meras paklausė: „Už
kiek parduodi?“, - apie tai, kaip buvusi Naujųjų Elmininkų valgykla perėjo mero šeimai, „Anykštai“ pasakojo ūkininkas.
Ar nesinaudoja rajono meras tarnybine informacija plėtodamas verslą klausėme politikų.

Tai rodo
aiškius
interesus

sumaišė viešuosius ir privačiuosius
interesus, nes perdavė šią informaciją ne bet kam, o savo sūnui. Tai
rodo aiškius interesus.
O teigti, kad meras iš to dabar
naudos neturi, yra nelogiška, nes
nauda atsiras tada, kai bus įvykdytas sandoris, prasidės veikla.

Teks šiuo
klausimu
pasidomėti

Aldona DAUGILYTĖ, kelių
kadencijų Anykščių rajono Tarybos Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė, konservatorė:
-Jeigu būtų tekę nagrinėti pasinaudojo meras tarnybine informacija ar nepasinaudojo, būčiau šitą
klausimą sprendusi taip.
1. Ūkininkas prašymą parašė
Anykščių rajono Tarybai (arba merui), taigi ūkininko raštas yra dokumentas, kuris turėjo keliauti ten,
kur numatyta pagal savivaldybės
gaunamų raštų tvarkas. Tai nebuvo
privatus laiškas, o meras, spręsdamas kaip su raštu pasielgti, pasielgė kaip su privačiu laišku.
2. Mero tarpininkavimas: „Už
kiek parduosi?“... Tai jau interesas.
3. Rašte buvusi informacija nebuvo pateikta niekam daugiau. Meras
perdavė rašte, kuris buvo skirtas
savivaldybei, esančios informacijos
turinį privačiam asmeniui. Taip jis

savaitgalio diskusija

anksčiau būdavo neteikiami svarstyti Tarybai, nes prašymą pateikęs
asmuo privalo pateikti ir dokumentus, kad jis tikrai negali sumokėti
mokesčių.
Galbūt Naujųjų Elmininkų valgyklos savininko prašymas rajono
Tarybos nepasiekė dėl to, kad prie
prašymo nebuvo pridėta negalėjimą susimokėti mokesčių pagrindžiantys dokumentai? Aš šio prašymo tikrai nemačiau.
Vertinant mero galimą kišimąsi
į verslą galiu pasakyti, kad jeigu
apleistas pastatas bus suremontuotas ir kažkaip eksploatuojamas, tai
nieko blogo nematau, kad tai darys
Tubio sūnus. Tačiau, jeigu pastatas
bus perparduotas, čia būtų akivaizdus interesų konfliktas.

Yra prievolė
nesinaudoti
tarnybine
padėtimi
Raimondas BALSYS, Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas rajono Taryboje, ūkininkas:
- Apie šį sandorį žinau tik iš interneto. Ten praktiškai paskelbta
tik straipsnio antraštė, todėl labai
plačiai komentuoti negaliu.
Tačiau, jeigu jau kyla problema,
meras naudojosi ar nesinaudojo
tarnybine padėtimi, teks šiuo klausimu pasidomėti.
Esu ne vieną kadenciją dirbęs rajono Taryboje ir žinau, kad
gyventojų prašymai atleisti nuo
nekilnojamojo turto mokesčio ir

Savi
korupcijos
nenagrinėja

Arūnas LIOGĖ, Visuomeninio

Dainius ŽIOGELIS, Lietu-

Mokestis nuo ploto – nesąmonė

mano balso“.
???: „“Mes nustatysime, kad už
šiukšles bus mokama pagal jų kiekį, o ne iš piršto laužtas normas“.
Labai aiškus rinkiminis liberalų
pažadas. Kokios ten dar analizės
vyksta nesuprantu“?
Nu va, ir užsidarė: „Liogei kelias
ne tik į Seimą, bet ir į rajono postus“.
Juzis: „Jeigu įvestų nuo ploto
šiukšlių apmokėjimą - didesnio absurdo Anykščiai nebūtų matę. Aš
gyvenu vienas, o mano buto plotas
arti 60 kv. Suprantama – senukus
reikia varyti iš proto, jais kuo greičiau atsikratyti. Na ir padarė gyvenimą - senų žmonių pragaru. Kokia prasmė egzistuoti?! Nematom
šviesios dienos!!!“

vos socialdemokratų partijos
Anykščių skyriaus pirmininkas, rajono Tarybos narys:
-Pirmiausia aš esu prieš pilies
ant Šeimyniškėlių piliakalnio
statybas. Nuo pirmos minutės,
kai šitą pilį nusprendė statyti už
rajono biudžeto pinigus, vertinu
pilies statybų planą neigiamai.
O informacijos valdymas visada duoda ir viešųjų privačiųjų
interesų nesuderinamumą. Per
kelis metus rajoną valdantys liberalai ruošiasi daug pinigų sudėti į medinę pilį, taigi ruošiasi
ir grįžtamajam lėšų ryšiui.
Ūkininko Tamošiūno prašymo atleisti jį nuo nekilnojamojo
turto mokesčio aš nesu matęs.
Matyt, nematė ir kiti Tarybos
nariai. Todėl susidaro įspūdis,
kad problema sprendžiama buvo
neišeinant iš kabineto.
Nestebina, kad merą teisina
rajono Tarybos Antikorupcijos
komisijos pirmininkas Raimondas Razmislavičius. Šitai buvo
galima numatyti iš anksto. Du
kartus rajono meras Kęstutis
Tubis atmetė rajono opozicijos
raštu teikiamą Antikorupcijos
komisijos pirmininko kandidatūrą ir pasiskyrė savo žmogų. O
savi korupcijos nenagrinėja.
Vietos savivaldos įstatymas
aiškiai nurodo, kad jeigu Taryboje yra sudaryta opozicija, tai
Antikorupcijos komisijos pirmininkas skiriamas iš opozicijos, tačiau to mums du kartus
padaryti nepavyko, o Vyriausybės atstovas žiūrėjo pro pirštus. Dabar aiškiai pamatėme,
kad savi žmonės antikorupcijos
klausimų nenagrinės.
Ar meras nepiktnaudžiavo tarnybine informacija mes svarstysime, kai vyks opozicijos posėdis. Nuomonę šiuo klausimu
pasakys ir socialdemokratų partijos Anykščių taryba.

-ANYKŠTA

Prieš savivaldos rinkimus Anykščių liberalai skelbė: „Už šiukšlių išvežimą permokame, nes politikai bijo apmokestinti vasarotojus. Mes nustatysime, kad už šiukšles bus mokama pagal jų kiekį, o ne iš piršto laužtas normas“. Praėjusį mėnesį vykusiame rajono Tarybos posėdyje politikams išdalintas pasirengimo tvirtinti naujus komunalinių atliekų
surinkimo ir tvarkymo tarifus planas. Rajono Tarybos narys Arūnas Liogė konstatavo, kad iš plano matyti, kad už šiukšles gyventojai netrukus gali mokėti pagal turimo nekilnojamojo turto plotą.
Internetinio naujienų portalo www.anyksta.lt lankytojus kvietėme išsakyti nuomonę šia tema.
Qwerty: „Masiulininkai neapgaudinėja rinkėjų. Tų, kurie susimoka“.
X – man: „Skaičiuoti mokestį už
atliekas nuo gyvenamo ploto – nesąmonė, nes ne plotas šiukšlina, o žmogus. Vargu, ar pavyks rasti idealesnį
atliekų tvarkymo mokestį nei galioja
iki šiol. Jei imsime skaičiuoti pagal
svorį, tai padidės aptarnavimo kaštai.
Dabar sėdžiu ir galvoju, kokio yra
platumo sąvoka - viešųjų ryšių akcija? Gal žinote kas?“
Pasipiktinusi: „Lioge, Savickai,
liberalai, Tuby, kaip šiandien pamenu, kaip prieš rinkimus jūs kartojote: atpiginsime šiukšles, šilumą
ir vandenį, aš, kvailė, patikėjau,
o jau dabar kita giesmė: brangs,
brangs, brangs... Daugiau negausit

rinkimų komiteto „A.Liogės sąrašas remiamas N.Puteikio“ rajono Tarybos narys:
-Jei pil. Tamošiūno liudijimas,
kad meras pasiūlė parduoti pastatus mero sūnui yra tiesa, tai jau
kvepia interesų konfliktu.
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo
nuostatos aiškiai reglamentuoja
kas ir kada turi vengti viešųjų interesų konflikto. Šioje situacijoje
meras yra valstybės politikas ir jo
prievolė nesinaudoti pareigomis
asmeninei naudai gauti vengiant
asmeninio suinteresuotumo tiek
dėl savęs, tiek dėl artimo giminaičio turtinės ar neturtinės naudos
gavimo. Tik išanalizavus visus
faktus ir įrodymus galima spręsti
sukūrė meras ar nesukūrė interesų
konfliktą. O tai jau Anykščių rajono savivaldybės Tarybos Etikos
komisijos kompetencija.
Negaliu atsakyti, kodėl pil. Tamošiūno kreipimasis dėl turto
mokesčio sumažinimo nebuvo pateiktas svarstyti Tarybai, jau nekalbant apie tai, kad Taryba privalėjo
būti supažindinta su šiuo laišku.
Neramina besikartojantis faktas,
kad dalis asmenų laiškų, adresuotų Tarybai, taip ir nepasiekia
Anykščių rajono savivaldybės Tarybos.

Logika, atsakymas į Juzis:
„Pagal logiką, jei plotas arti 60 m2
įmoka turėtų nesikeisti, arba labai
mažai sumažėtų. Vidutinis būsto
dydis Anykščių tai - 61,6 m2. Tik
kad niekas nesvarsto galimybės
apmokestinti pagal plotą. Staigmeną pasakė gerb.A.Liogė“.
Ką čia svarstyti?: „Tegu atsiverčia ką programoje rašė“.
Ir kas jų tose: „gatvelėse? Atrodė rimti, protingi vyriokai buvo?
Še tau kad nori - durnesni nei mano
berniokas pirmokas. Gal čia pagal
tą „trečioko“ dūdelę šoka“?
Fee: „Prastas kvapelis nuo liberalų valdžios. Apmokestinti visus
šios susikompromitavusios partijos narius kaip už srutas leidžiamas

į ežerą. O Pakeltį, Tubį ir Rasalą su
Indriūnu rauti iš valdžios daržo
kaip invazines rūšis“.
Tai čia ir kalbos nėra, atsakymas į Fee: „Kad čia paskutinė jų
kadencija. Tai visi žinome, bet kaip
dar iškentėti iki šitos kadencijos pabaigos“?
Nepatikėsiu: „Niekaip nepatikėsiu, kad liberalai nebandys iš
šiukšlių išspausti naudos. Tiesiog
tai ne pagal juos būtų“.
Julė: „Iškeliavo į Anapilį mano
šeima, likau viena 130 kv.m. name,
tai dabar turėsiu už šiukšles mokėti
nuo kvadratūros? Turiu 3 konteinerius, viską sąžiningai rūšiuoju. Koks
beprotis galėjo taip sugalvoti“?
Birutė: „Liberalams niekada nerūpėjo paprastas žmogus. Jie atstovauja
tuos, kurie mažiau kaip už 5000 nedirba. O kas gana 5000 tam tas pats ar
12 eurų ar 42 eurus mokėti“.

Taigi: „Padedat savo šiukšlių maišelį ant šiukšlių konteinerio priėmimo
keptuvės, įvedate tik jums žinomą
kodą, jums pasveria ir įtraukia maišelį
į konteinerį, arba keptuvė apsiverčia ir
maišelis įkrenta į konteinerį, gaunate
čekį su nurodytu svoriu ir mokėjimo
suma, toliau signalizacija, kad konteineris pilnas į šiukšlių išvežėjus. Ir
visa melodija, ką čia tyrinėti.. Depozitinę tarą supirkinėja, o jau šiukšlių
surinkimo automatizuoti nebegali.
Užsakykit automatus ir padarys kas
sugeba. Dirbti reikia“.
Algis: „Apie kokią formą turėtų rutuliotis diskusija, apie
pinigų surinkimą nuo ploto?
Nuo kokio ploto, naudingo ar
gyvenamo, kas padarys teisingą
gyvenamo ploto projektą? Man
atrodo rinkliava nuo „ploto“ tai
niekinė idėja, kuri subrendo menko intelekto žmogeliui“.

“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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Daržų siaubikų etiketė klijuojama šernakiaulėms

Medžiotojai tvirtina, kad paprastų burokų lapų nei šernai, nei šernakiaulės neėda.

kurie matė gyvūnus gretimame
miške. „Žiemą ir iki kiemo buvo
atėję“,- pasakojo H. Vilčinskas.
Darže pėdsakai rodo, kad išties
siaubė kažkas iš kiaulių giminės,
bet „nusikaltimo vietoje“ užtikti
nebuvo.
Šeimai - juodi metai

Ilgametis medžiotojas Leonas Alesionka nukentėjusiems gyventojams patarė:
„Turite kreiptis į seniūniją,
o jei seniūnas atostogauja,
yra kažkas, kas jį pavaduoja,
jeigu ne – tada tiesiai į Žemės ūkio skyrių pas Antaną
Baurą“.
(Atkelta iš 1 p.)
Įtarimas – šernakiaulėms
Trečiadienio rytą Rūkiškio kaimo gyventojai Henrikas ir Janina
Vilčinskai dorojo iš daržo parsineštus svogūnus, kurie dar nespėjo
visiškai subręsti. Šeima nutarė nelaukti, kol motulė gamta atliks savo
darbą ir gelbėti derlių, mat jų daržą
naktimis ėmė siaubti gyvūnai.
Jie įtaria, kad į daržus įsisuko
ne šernai, bet iš gretimo sklypo
prieš porą metų ištrūkusios šernakiaulės. Gretimoje fermoje buvo
aptvaras, kur ūkininkas Alvydas
Vilkas anksčiau lauke laikė šernakiaules. „Čia buvo gardas, joms
papildavo pašarų, todėl jos žino,
kad čia šėrimo vieta, ateina, nieko
neranda, o tada – į mūsų daržą“,sakė H.Vilčinskas.
Pasak Vilčinskų, prieš porą metų
iš aptvaro ištrūko paršinga šernakiaulė ir nurūko į mišką. Dabar
iš miškelio į įprastas vietas jau ji
ateina ne viena. „Ūkininkui A.
Vilkui mes pretenzijų neturim, nes
dabar jo gyvuliai tvarkingai uždaryti tvarte, čia siaučia anksčiau pabėgę“,- sakė H. Vilčinskas.
Savo įtarimus, kad čia siautėja
ne šernai, o būtent šernakiaulės, jie
grindžia grybautojų pasakojimais,

H. ir J. Vilčinskų namas, kaip ir
kiti šio kaimo gyventojų namai, stovi prie kelio į Raguvėlę, už namo, į
pakalnę, nusidriekę visų Rūkiškio
gyventojų daržai. Pakalnėje apaugusi krūmokšniais vinguriuoja
Juosta, už jos – kviečių laukas ir
miškelis. Būtent iš ten ir atkeliauja
naktimis neprašyti svečiai. „Blogai, burokai visiškai nuėsti, burokėliai, kitos daržovės“,- sakė H.
Vilčinskas. „Šiemet ravėjau daržą
jau tris kartus, galvojau, kad dar
kartą ravėsiu, bet dabar jau nebe“,sakė J.Vilčinskienė. Tiesa, bulvės
kažkodėl neliestos. Sutuoktiniai
mano, kad gal dėl to, jog dėl sausros jie bulvių neravėjo.
Abu sutuoktiniai jau perkopė 70
metų slenkstį, sakosi, kad nebeturi
tiek sveikatos, kiek anksčiau, todėl
užaugintų daržovių netektis jiems
ypač skaudi. Tuo labiau, kad ir metai labai nesėkmingi „Turėjom kumelytę žemaitukų veislės, pirkom
lizingu, išsimokėjom, ir šiemet pavogė, po to sunkiai ir anksčiau laiko teliavosi karvė, o čia dar viena
nelaimė, labai juodi ir nesėkmingi
metai“, - kalbėjo H.Vilčinskas.
Blogai, kai nėra kam pasiskųsti
„Galvojau užsiauginsiu burokų
bent jau vištoms, kiaulių juk laikyti nebegalima, o štai tau“,- graudinosi J.Vilčinskienė. „Žinoma, mes
dėl tų nuostolių nenumirsim, tačiau
labai skaudu“,- sakė H.Vilčinskas.
Tiesa, sutuoktinius skaudina ne
tik ta aplinkybė, kad suniokotos
jų kruopščiai augintos daržovės,
bet ir tai, kad toje situacijoje nebėra net kam pasiskųsti, kad kažkas padarytų tvarką. „Skambinom
medžiotojams, jie mums sakė, jog
reikia kreiptis į seniūniją, kuri turi
atlyginti nuostolius, nuvykau į seniūniją, seniūnas šiuo metu atostogauja, bet sekretorė mums pasakė,
kad savivaldybė nuostolių neatlygina“,- pasakojo H.Vilčinskas. „Tai
laikai atėjo, nebėra net kam ir pasi-

Rūkiškio kaimo laukuose naktimis neramu.

skųsti“,- sakė ir J.Vilčinskienė.

nos pėdsakus. O pabuvęs bokštelyje
pastebėjau tik vieną zuikį – tuščia“,
Iki šiol šernakiaulių nesutiko
-sakė K.Supronas.
Beje, K.Supronas abejoja, kad
Rūkiškio kaimo pabaigos terito- daržus galėtų nusiaubti šernakiaurija įeina į medžiotojų klubo „Me- lės, nes iki šiol medžiotojai jų nedeina“ valdas. Ilgametis šio klubo pastebėjo, be to, afrikinis kiaulių
prezidentas Leonas Alesionka sakė, maras gerokai išretino šernų popukad jau metus nebuvęs medžioklė- liaciją. „Mes gi stebim miškus, sase, todėl realios padėties nežino. kykim, Juostininkų, Žuvininkų miš„Anksčiau medžioklėse šernakiau- kai visiškai tušti, čia šernų nesimato
lių sutikti neteko. Girdėjom, kad jau nuo pavasario, pėdsakų nėra,
ūkininkas augino šernakiaules, bet balos, kur jie gulėdavo, švarios. Be
paskui jos kažkur dingo, dabar ten to, kas savaitę medžiotojai apeina
arkliai. Gal išskerdė ar pardavė, bet miškus, nes turim stebėti, bet viskas
tai buvo labai seniai. Šiaip šerna- švaru. Šernų nebėra“, - apie padėtį
kiaules medžiotojai turi atskirti, nes miškuose pasakojo K.Supronas.
kitokia snukio forma, bet vasarą
Pasak jo, medžiotojai šiuo atveju
tiek šernų, tiek šernakiaulių kailiai padėti kažkuo negali, gyventojams
labai išsišeria, iš
reikia saugoti
toli galima ir su...Girdėjom, kad ūkinin- savo turtą pamaišyti“, - sakė kas augino šernakiaules, bet tiems. „SupranL.Alesionka. Jis paskui jos kažkur dingo, da- tat, yra zonos,
dar paklausė,
gyvenvietė,
kokie buvo gy- bar ten arkliai. Gal išskerdė mes šaudyt ten
ventojo burokai ar pardavė, bet tai buvo la- negalim, net ir
– paprasti ar cu- bai seniai...
su atviru šautukriniai. „Paprasvu jei pereisiu
tų burokų lapų
galiu gauti baušernai dažniausiai neliečia“, - paaiš- dą“,- aiškino K. Supronas. Viekino L.Alesionka.
nintelė išeitis – aptverti visą daržą
Ilgametis medžiotojas kalbėjo, elektriniu piemeniu, taip Vilčinskad šiuo atveju gyventojas nėra kai ir padarė. „Kai aptvėrėme, nakpaliekamas likimo valiai. „Jis turi tiniai apsilankymai baigėsi“, - sakė
kreiptis į seniūniją, o jei seniūnas H.Vilčinskas.
atostogauja, yra kažkas, kas jį pavaduoja, jeigu ne – tada tiesiai į ŽeDėl gyvūnų auginimo –
mės ūkio skyrių pas Antaną Baurą.
įnirtinga kova
Sudaroma komisija, kuri įvertina
žalą, joje būna ir medžiotojų atstoŠernakiaulės – tai šerno ir kiaulės
vas, aptariama žala. Tačiau reiktų hibridas. Jų mėsa yra kokybiškesnė,
paskubėti – duos lietus, nuplaus pasižyminti subtiliomis skonio savypėdsakus“,- aiškino L. Alesionka.
bėmis, daug vertingesnė negu kiauDabartinis medžiotojų klubo lių. Šis išvestinis šerno ir lietuvių bal„Medeina“ prezidentas Kęstutis tosios kiaulės mišrūnas yra paprastai
Supronas sakė situaciją žinantis, jo „šviesiaodis“ kaip kiaulė, bet jo šeriai
medžiotojai aplankė Vilčinskų ūkį, – ilgi kaip šerno. Šernakiaulės geriauapžiūrėjo pasėlius, tačiau mano, siai jaučiasi garduose lauke, puikiai
kad šernai čia niekuo dėti. „Ga- pakelia bet kokias oro sąlygas. Šie gylit „Vikipedijoje“ pasiskaityt, kad vūnai dėl puikios, iš šernų paveldėtos
šernai paprastų burokų neėda. Mes virškinimo sistemos labai gerai pasisapatys, kaip medžiotojai, viliodavom vina pašarus, todėl mažai teršia.
šernus visokiom cukrinių runkelių
Šernakiaulių mėsa yra geras atradiatliekom, o paprasti burokai – tai mas ir šeimininkėms, mat ją apdoroelniams. Greičiausiai tuos lapus jant patiriama tik apie 15 proc. svorio
bus nugraužęs koks nors pabėgęs nuostolio, o ruošiant kiaulieną netenveršelis“, - kalbėjo K.Supronas. kama iki 45 proc. mėsos. Jų mėsoje
Jis sakė, kad ir pats buvo nuvykęs cholesterolio mažiau nei vištienoje,
į vietą ir net budėjo netoli Rūkiš- o kiaulieną hibrido mėsa lenkia balkio kaimo esančiame bokštelyje. tymų kiekiu. Ne taip seniai Aplinkos
„H.Vilčinskas man sakė, kad šerna- ministerijoje vyko karštos diskusijos
kiaulės atėjo per Juostą tilteliu. Ap- dėl šernakiaulių veisimo ir auginimo
žiūrėjau tą vietą, radau kiškio ir stir- Lietuvos ūkiuose.Aplinkosaugininkai

kategoriškai pasisako prieš laukinių ir
naminių gyvūnų kryžminimą. Draudimą jie grindžia tuo, kad šernakiaulės gali ištrūkti į laukinę gamtą ir ten
besiveisdamos keistų jauniklių genetiką. Šernakiaulėms ištrūkus į laisvę
padariniai gali būti neprognozuojami.
Šernakiaulės, radusios tinkamas sąlygas, gali pradėti daugintis, savo gausa išstumti kitų žvėrių populiacijas.
Vienas pirmųjų šalyje oficialų šernakiaulių ūkį įsteigė Pakruojo rajone
gyvenantis Gražvydas Čergelis. 2006
metais kiaulės ir šerno hibridus pradėjęs auginti vyras bylinėjosi dėl teisės
laikyti šernakiaules. Nors įstatymai
draudžia auginti šiuos gyvūnus ne
mokslo tikslais, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas bylą baigė G.
Čergelio naudai.
Teismas konstatavo, kad Pakruojo gyventojas ne pats išveisė, o jau
nusipirko šernakiaules, tad jos nebelaikomos laukiniu gyvuliu. Ūkininkas gali jas ir auginti, ir veisti. Jeigu
vyras būtų laikęs naminę kiaulę ir
laukinį šerną bei juos sukryžminęs
ir užsiveisęs šernakiaulių, tuomet
tai būtų laikoma įstatymų pažeidimu. Kitaip sakant, paties išvestų
šernakiaulių jis auginti negalėtų.
Mokslininkai mano, kad šernakiaulės Lietuvoje galėtų būti auginamos ir veisiamos, tik reikėtų
užtikrinti, kad jos nebūtų paleidžiamos į laukinę gamtą.

užjaučia

Skaudžią liūdesio ir netekties valandą dėl mylimo tėčio
mirties nuoširdžiai užjaučiame Nacionalinės mokėjimo
agentūros Kokybės skyriaus
vyriausiąją specialistę Lijaną
KECORIENĘ.
Nacionalinės
mokėjimo
agentūros kolektyvas

pastogė
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Pamalaišį išgarsino rašytojas
Stepas Zobarskas
Už 13 km nuo Svėdasų, į rytus nuo krašto kelio Anykščiai-Rokiškis, įsikūręs Pamalaišio kaimas. Šių kraštų žmonės vietovę
vadina tarmiškai ir taria: „Pamalaišys“. Tuo tarpu kalbininkai
rekomenduoja taisyklingą pavadinimą „Pamaleišys“, kaip siūlo
vadinti pro šias vietas tekančią upelę – Maleiša, o netoliese esančią lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto tėviškę – Maleišiais.
Taigi, šis pasakojimas apie beveik išnykusį Pamalaišio kaimą, kuris priklauso Svėdasų seniūnijai ir parapijai, o nuo 2009-ųjų metų
dar priskiriamas ir Daujočių seniūnaitijai. Ribojasi šis sodžius su tos
pačios Svėdasų seniūnijos Kalniečių ir Netikiškių kaimais.

Rašytojo Stepo Zobarsko motina Karolina Zobarskienė (sėdi su lazdele) kartu su ja globojusia kaimyne Elena Balaišiene Pamalaišyje.
nuoširdžiai bendraudavo. Tad, rašytuose broliui į Pamalaišį laiškuose, Jonas Raugalė nepamiršdavo
užsiminti ir apie Zobarskų šeimą.
Medžio skulptūra
kraštietį rašytoją

Nuo 1991-ųjų Pamalaišyje stovi anykštėno tautodailininko Jono
Tvardausko sukurta ąžuolinė skulptūra, ženklinanti rašytojo
Stepo Zobarsko gimtinę.
Telikusi vienintelė gyventoja
Prieškario Lietuvos laikais, 1923
m. surašant gyventojus, Pamalaišyje buvo priskaičiuojama 24
sodybos su 88 gyventojais. Kolūkmečiu čia vis dar stūksojo keliolika sodybų, o būrelis jų gyventojų
darbavosi tuometiniame kolūkyje,
kuris nuolat buvo stambinamas ir
kaitaliojo pavadinimus. Melioracijos metu vienkiemiai buvo masiškai sunaikinti, gyventojai išsikėlė
iš Pamalaišio kas į Svėdasus, kas į
Daujočius ar Netikiškius. Kadaise
buvusias viensėdžiuose sodybas
dabar primena tiktai plačiuose laukuose užsilikę vieniši medžiai, krūmokšnių gojeliai.
Nūnai Pamalaišyje telikusi tiktai vienintelė gyventoja – garbaus
amžiaus sulaukusi Vanda Raugalienė. Ji čionai atitekėjo iš netolimo
Degsnių kaimo ir apsigyveno savo
vyro Boleslovo Raugalės namuose.
Melioruojant laukus buvo užsimota
nugriauti ir jų sodybą, tačiau Boleslovui šiaip ne taip pavyko išsaugoti
jo senelių ir tėvų rankomis statytus,
išpuoselėtus trobesius, atsilaikyti

tautos balsas
Pati Anykščių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, yra tokia tikimybė, didžiausias afrikinio
kiaulių maro platintojas.
Anykščiuose, į Žvejų gatvėje

prieš kolūkinės valdžios užmačias.
Jau senokai atgulė amžinojo poilsio Svėdasų kapinėse Boleslovas,
o jo žmonelė dar guviai sukiojasi
po namus. Tuometiniame kolūkyje net tris dešimtmečius jai teko
sunkiai darbuotis gyvulininkystėje – buvo karvių melžėja, teko
ir veršius, ir kiaules šerti. Na, o
dabar, sulaukus solidaus amžiaus,
jau galima ir ramiau pagyventi,
daugiau pailsėti, prie įdomios knygos, mėgiamo laikraščio ar televizoriaus ilgiau pasėdėti. Ne vieną
dešimtmetį ši energinga moteriškė
pati vairavo nuosavą automobilį,
kurį nusipirko už sunkiu prakaitu
uždirbtus ir sutaupytus pinigėlius.
Savąjį „žiguliuką“ jį labai rūpestingai prižiūrėjo, puoselėjo ir tiktai
visai neseniai, pasak moters kaimynų iš Netikiškių kaimo, nustojo
vairuoti.
Jos vyro Boleslovo brolis Jonas
Raugalė buvo Stepo Zobarsko vaikystės draugas, juos abu likimas
suvedė ir Amerikoje. Kai Stepas su
šeima ten nukeliavo, Jonas Raugalė
jau buvo įsitvirtinęs, todėl rašytojo
šeimai padėdavo, abu kraštiečiai

primena

Pamalaišio vakarinėje dalyje,
Degsnių – Drobčiūnų kelio pietvakarinėje pusėje stūkso anykštėno
tautodailininko Jono Tvardausko
sukurta išraiškinga medžio skulptūra
su iškaltu užrašu: „Čia, Pamalaišio
kaime, 1911 m. sausio 30 d. gimė
rašytojas, vertėjas Stepas Zobarskas.
Mirė 1984.VI.9.” Iš trijų ąžuolo dalių sukomponuotas stogastulpis įamžino S. Zobarsko populiarios knygos „Ganyklų vaikai“ personažus
ir buvo atidengtas bei pašventintas
1991 metų sausio 30-ąją, Svėdasų
krašte iškilmingai minint rašytojo gimimo 80-ąsias metines. Ši originali
skulptūra atsirado toje vietoje, kur
kadaise stovėjo Zobarskų sodyba ir
kur gimė, augo, vaikystės svajones
audė mažasis Stepukas-būsimasis
rašytojas, vertėjas, knygų leidėjas.
Tėvas Mykolas mirė ankstyvoje Stepuko vaikystėje, tad berniuką augino viena motina Karolina
Zobarskienė. Ji pati buvo menkai
mokslo teragavusi, sunkiai dirbo,
vargo, tačiau pasiryžo sūnų išmokyti, išleisti „į žmones“, kad jam netektų vargo matyti. Stepukas mokėsi
Netikiškių ir Duokiškio pradžios
mokyklose, Rokiškio gimnazijoje.
Dėl lėšų stygiaus, mokslą gimnazijoje teko palikti, ją užbaigė eksternu.
Kraštiečio rašytojo Juozo TumoVaižganto rūpesčiu jaunuolis iš Pamalaišio įsikūrė Kaune. 1928 metais
jis jau dirbo Švietimo ministerijos
knygų leidimo komisijoje, dar po
metų – žurnalo „Trimitas“ redakci-

Stepas Zobarskas su dukra Nijole ir žmona
Matilda apie 1949 metus, kai šeima apsigyveno JAV.

joje, po to ketvertą metų darbavosi
moksleivių žurnalo „Šviesos keliai“ redakcijoje. 1934-1940 metais
S.Zobarskas dirbdamas Raudonojo
kryžiaus draugijoje, turėjo progos
stažuotis Paryžiuje (Prancūzija),
taip pat kurį laiką mokytis Paryžiaus
aukštojoje socialinių mokslų mokykloje, kur studijavo prancūzų kabą
ir literatūrą. Teko jam redaguoti ir
populiarų žurnalą vaikams „Žiburėlis“. Gyvendamas Kaune Stepas Zobarskas tiesiog „pasinėrė“ į kūrybą.
Vien 1934-1940 metais buvo išleista
dešimt jo knygų.
1940-aisiais, vengdamas gręsiančios tremties rašytojas S. Zobarskas
kartu su žmona Matilda ir dukrele Nijole pasitraukė į Vokietiją, o
1948-aisiais atsidūrė JAV, kur pasinėrė į įvairiapusišką veiklą, kartu
neužmiršdamas ir kūrybos. Savo
iniciatyva ir lėšomis 1961 m. Niujorke įsteigė knygų leidyką „Manyand Books“, kurioje net daugiau
kaip du dešimtmečius leido lietuvių
autorių kūrinių vertimus anglų bei
kitomis kalbomis, nemažai knygų
išvertė ir pats S. Zobarskas.
Mirė jis toli nuo gimtojo krašto,
Niujorke, 1984-ųjų vasarą. Ten ir
atgulė amžinojo poilsio šalia jau
anksčiau mirusios žmonos Matildos, o vėliau šalia abiejų tėvų
buvo palaidota ir jų dukra Nijolė
Zobarskas...
Gimtinę regėjo tik sapnuose ir
aprašė savo kūriniuose
Zobarskų sodyba, kaip ir kitos
Pamalaišio gyventojų trobos, buvo
nugriauta kolūkiniais metais, vykstant melioracijai. Tiktai šią sodybą
išgriauti, sunaikinti, sulyginti ją su
žeme, kad neliktų jokio pėdsako,
jokio ženklo, skubėta itin uoliai ir

kruopščiai. Taip norėta į užmarštį
nugramzdinti gerai žinomą, populiarų prieškario Lietuvos rašytoją,
savo krašto patriotą, negarbinusį
savo kūryboje sovietinių okupantų, pasitraukusį į užsienį ir ten aktyviai besireiškiantį.
Nors ir kaip Stepas Zobarskas
norėjo atvykti į Lietuvą, aplankyti
savo artimuosius, prieš jį buvo uždaryta „geležinė uždanga“.
Savo artimiesiems siunčiamuose
laiškuose rašytojas ne kartą užsimindavo, kad regi savo gimtinę
sapnuose, prisimena motiną, kaimynus, Tėviškės beržus. Ir apsakymuose, apysakose, novelėse vis
minėdavo ir minėdavo Pamalaišį
bei kitas jo širdžiai artimas, brangias vietoves...
Rašytojas prisimenamas
muziejuje
Nemažai S. Zobarsko knygų
galima pamatyti Kunigiškių I kaime veikiančiame Svėdasų krašto
(Vaižganto) muziejuje, kur veikia
ir šiam žymiam kūrėjui skirta ekspozicija. Šio rašytojo kūryba nuo
jaunystės dienų neparastai domėjosi dabar jau šviesios atminties
kunigas- jėzuitų vienuolis Jonas
Kastytis Matulionis SJ , kilęs iš
Kupiškio krašto - Šimonių.
2010-ųjų rudenį muziejuje apsilankė Aldona Raugalienė iš JAV
Konektikuto valstijos, kuri padovanojo S. Zobarsko nuotraukų, knygų, laiškų. Būtent ponios Aldonos
vyras Jonas (miręs 2008 metais)
buvo kilęs iš to paties Pamalaišio
kaimo, gerai pažinojo S. Zobarską,
su juo draugavo. Toji draugystė,
užsimezgusi Pamalaišyje, juos lydėjo ir Amerikoje...

-ANYKŠTA

Kas platina marą?
rengiamus susirinkimus kviečiami
kiaulių augintojai, tačiau nesiimama jokių saugumo priemonių – nedezinfekuojamos atvykstančiųjų
transporto priemonės.

Bent kokius vienkartinius drabužius duotų.
Bet kuris į tokį veterinarinarijos
tarnybos rengiamą susirinkimą atvykstantis kiaulių augintojas gali

būti turėjęs kontaktų su sergančiomis kiaulėmis ir būti potencialiu
afrikinio kiaulių maro nešiotoju.

Valentinas PATUMSIS

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

PASTABOS PARAŠTĖSE
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Mes bejėgiai prieš mirtį, bet ji per silpna sunaikinti prisiminimus ir paliktą šviesą, nes „juk šviesa
nemiršta – pasilieka žolėj, žiede ir vaiko akyse…“
Justinas Marcinkevičius, poetas

kampas

Apie
šernus

Netekome gydytojo psichiatro Leono Šiaučiulio
1932-12-17 - 2016-08-05

Leonas Šiaučiulis gimė 1932 m. gruodžio 17 d. Utenos apsk. Tauragnų kaime Antano ir Teklės Šiaučiulių šeimoje. Jis buvo antras sūnus
šeimoje, po jo gimė dar 2 seserys. Tėvai gyveno Raguvos miestelyje, ten iki karo tėvas Antanas vargonininkavo. Raguvos gimnazijoje Leonas
mokėsi vienoje klasėje su būsima žmona Aldona ir jos seserimi, kuri vėliau ištekėjo už geriausio Leono draugo. Susitikę Vilniaus universitete,
kur Leonas studijavo mediciną, o Aldona matematiką, jiedu nebesiskyrė iki gyvenimo pabaigos. Pernai liepos 3 d. pažymėjo savo sutuoktuvių
deimantinį jubiliejų - 60 bendro gyvenimo metų. Tą patį mėnesį Aldona mirė.
Šeima užaugino 3 vaikus: Virginiją, Astą ir Saulių. Didžiausias L. Šiaučiulio gyvenimo turtas - 10 anūkų ir 4 provaikaičiai.
1956 m. baigęs Vilniaus Valstybinį V.Kapsuko universiteto Medicinos fakultetą, kur įgijo gydytojo specialybę, atvyko dirbti į tuometinę
Anykščių rajono centrinę ligoninę, kur buvo priimtas dirbti gydytoju terapeutu. 1962-09-07 buvo perkeltas dirbti į Neurologijos skyrių gydytoju
neurologu. 1966 m. įgijo gydytojo psichiatro specialybę.
Leonas Šiaučiulis 51 metus gydė Anykščių krašto žmones, iš kurių 41 metus dirbo gydytojų psichiatru. Jis mylėjo žmones, gydė ir rūpinosi
jais. Paskutinė gydytojo darbovietė buvo Anykščių rajono psichikos sveikatos centras. Jo šviesus prisiminimas išliks jį pažinojusių, su juo
dirbusių atmintyje.
Gydytojas vakar amžinojo poilsio atgulė Vilniaus Karveliškių kapinėse prie žmonos Aldonos.

Anykščių rajono psichikos sveikatos centras
Anykščių rajono gydytojai

horoskopas
AVINAS. Aktualūs bus paskolų,
mokesčių, investicijų klausimai.
Išties gana palanku tvarkyti piniginius reikalus, apsidrausti, derėtis.
Galite išsiaiškinti seniai jus dominusį klausimą.
JAUTIS. Regis, neišvengsite
konkurencinės kovos, kad ir kokia
sritis būtų aktuali. Tačiau iš konkurentų galite sulaukti įdomių pasiūlymų - neverta atsukti nugaros,
kol visko neišsiaiškinote. Turėtų
išsisklaidyti abejonės asmeninių
santykių srityje.
DVYNIAI. Būsite energingi
ir kūrybingi, daug reikalausite iš
pavaldinių, kolegų ir iš savęs. Tikriausiai labiau parūps įvaizdžio
klausimai. Nepagailėsite pinigų,
kad taptumėte gražesni, stilingesni.

Skirkite dėmesio ir sveikatai, ne
vien išorei.
VĖŽYS. Trokšite daugiau įtakos
ir pripažinimo, flirtų. Panašu, kad
šiandien jums niekas netrukdys,
galėsite daryti, kas patinka, seksis
žavėti aplinkinius. Įmanoma meilės avantiūra, jaudinanti intriga.
LIŪTAS. Nepristigs rūpesčių ir
darbe, ir namuose. Ne vienam reikės jūsų dėmesio, globos. Tačiau
ir jums patiems norėsis atsiremti į
tvirtesnį petį, svajosite apie stabilumą, komfortą. Išmokite džiaugtis
tuo, ką turite bei dalintis su kitais.
MERGELĖ. Gali tekti išvykti
į trumpą komandiruotę, tvarkyti
su technika, statybomis susijusius
reikalus, teikti informaciją, instruktažą ar pan. Regis, ir patys sėkmingai pasinaudosite aplinkinių
patarimais ar instrukcijomis.

SVARSTYKLĖS. Turėsite uoslę
pelningiems sandoriams ir sugebėsite sumaniai derėtis. Gali atsirasti
vienas kitas darbelis, užsakymas,
kuris neblogai apsimokės.
Galbūt gausite dovaną arba kokią premiją, atostoginius.
SKORPIONAS. Kažkurioje
srityje jūsų iniciatyva atsigaus,
perimsite vadžias į savo rankas.
Šiandien kilusios idėjos gali įgyti
realią eigą. Ypač jei apie jas prasitarsite protingam ir veikliam
asmeniui.
ŠAULYS. Šis laikotarpis turėtų ūti geras meniškų polinkių
asmenims, filantropams bei laukiantiems pagalbos iš labdaros ar
medikų. Arba tiesiog seksis siekti
komforto, atsipalaidavimo. Dirbti
geriau seksis vienumoj, viską apgalvojant, neskubant.

OŽIARAGIS. Neatsisakysite
susitikimų su draugais ir pažįstamais. Džiugins tai, kad esate
kviečiami, laukiami. Bus smagiai plepama apie renginius, aptariama, ką tokio visiems įdomaus galima suorganizuoti.
VANDENIS. Gali būti prasitarta apie numatomą reformą darbe,
kuri turėtų būti jums naudinga.
Arba pagaliau bus išgirstas jūsų
noras gauti kitas pareigas, didesnį
atlyginimą.
ŽUVYS. Šiandien būsite nusiteikę filosofuoti, aptarinėti politikos, švietimo ir mokslo temas.
Galite domėtis įstatymais, ieškoti
teisybės. O galbūt didžiausias jūsų
rūpestis bus gerai pasirodyti viešumoje, nepriekaištingai reprezentuoti save ar savo veiklą.

pro memoria
Skiemonių seniūnijoje
Juozas MIKULĖNAS, gimęs 1948 m., mirė 07 31

Troškūnų seniūnijoje
Marijona ŠIAUČIŪNIENĖ, gimusi 1941 m., mirė 08 03

Traupio seniūnijoje
Aldona BERNATAVIČIENĖ, gimusi 1940 m., mirė 08 01

Viešintų seniūnijoje
Jonas SIERAKAUSKAS, gimęs 1937 m., mirė 08 02

gimė

Lėja GOGELYTĖ, gimė 08 02
Lukas MIŠKELIŪNAS, gimė 07 29
Emilis BIRONAS, gimė 07 30
Ema ŠILEIKAITĖ, gimė 07 19
Lukas URBELIS, gimė 07 24
Rapolas VILDŽIŪNAS, gimė 07 30
Lošimas Nr. 1061
Skaičiai: 68 62 56 36 12 74 20 27 45 50 52 14 10 21 41 30 11 15
23 59 54 51 19 05 25 02 33 09 28 47 18 61 06 01 37 29 57 73 (keturi
kampai, eilutė, įstrižainės, visa lentelė)
Papildomi prizai
0323035 2500 Eur 0318508 3000 Eur 023*707 600 Eur 0117711
Automobilis “Renault Clio” 0363040 Automobilis “Toyota Rav4”
015*099 Dviratis “Minerva” 013*919 Hamakas “Tonga” 036*409
Išmanusis telefonas “LG” 0090906 Kelialapis į Kiprą 0196132
Kelialapis į Kretą 0422666 Kelialapis į Maljorką 012*270 Kepsninė
“Mustang” 01**704 Lagaminas “Comfort” 032*925 LED televizorius
“Philips” 0427084 Motoroleris “Mosca Fava” 0019344 Motoroleris
“Mosca Fava” 024*050 Pakvietimas į TV studiją 005*059 Pakvietimas
į TV studiją 038*673 Pakvietimas į TV studiją 024*528 Pakvietimas
į TV studiją 0345418 Porinis kelialapis į Palangą 0203704 Porinis
kelialapis į Palangą 0456749 Porinis kelialapis į Palangą 0399019
Porinis kelialapis į Palangą 0231323 Porinis kelialapis į Palangą
0332074 Pretendentas į butą 025*676 Trintuvas “Bosch”

-ELTA

Linas BITVINSKAS
Beveik viso Anykščių rajono
gyventojams nurodyta išpjauti
auginamas kiaules dėl afrikinio kiaulių maro. Iš vienos pusės epidemija yra blogai, bet iš
kitos pusės taip niekas aiškiai
nepasako nuo ko ir kaip ta liga
kyla.
O štai Rusijos „Roselhoznadzor“ pateikia duomenis, kas
ir kodėl kaltas dėl šios plintančios ligos. Pasak rusų specialistų, negali sakyti, kad šernai
niekuo dėti, tačiau jų kaltė šiuo
atveju pati mažiausia – vos 6
procentai susirgimų gula ant
laukinių šernų pečių. Dėl 3
procentų susirgimų kalti patys
gyvūnų laikytojai. O štai pati
didžiausia kaltė tenka nekokybiškam pašarui. Pasak rusų
specialistų, net 55 procentai
visų susirgimų kyla todėl, kad
kiaulės šeriamos nekokybiškais pašarais ir maisto atliekomis.
Taigi, du trečdaliai susirgimų niekaip nesusiję su šernais,
o pagrindinis užkrato nešiotojas yra žmogus. Beliek tikėtis,
kad saugant didžiuosius kiaulių
kompleksus nelieps ir dviem
trečdaliam žmonių persikelti
(čia geriausiu atveju).
Iš kitos pusės, pakankamai
keista, kad nuo šios ligos nerandama vakcinos. Žmones juk net
nuo gripo kas rudenį skiepija.
Žinant, kokia galinga farmacijos pramonė, tiesiog nesitiki,
kad vienintelis būdas sustabdyti
šią ligą yra peilis. Prisiminkim,
juk yra ir triušių maras, bet vakcina nuo jo yra. Taigi, kai suvedi visus duomenis, kažkoks
keistas kratinys išeina.

SKELBIMAI

Labai norėčiau padėkoti gydytojoms Nijolei
JANUŠKIENEI, Eugenijai GRYBAUSKIENEI, akušerei Ramunei PRUSAKOVIENEI už profesionalų darbą
ir nuoširdumą gimstant Amelijai.
Asta Ivanauskienė
Automobilius

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.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (
8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Sodybą, namą, sodybvietę, žemės
- miško sklypą gražesnėje vietoje.
Tel. (8-670) 37592.
Namą ar sodybą poilsiui ir gyvenimui.
Tel. (8-698) 49854

Automobilius, traktorius, sunkvežimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-648) 67177.
Brangiai ir skubiai automobilius, mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius auginti. Moka
priedus.
Tel. (8-614) 07502.
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.
Paršelius., tel. (8-608) 51754

Padeda sėkmingai parduoti aukščiausia rinkos kaina įvairų nekilnojamąjį turtą.
Tel. (8-683) 32523.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža
miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820, (8-617) 20473.
Kita
Parduoda 2 sav. Cobb-500 broilerius. Greitai atveža. Vakcinuoti. Kaina
1,6 eur.
Tel. (8-686) 8094, (8-611) 34567.
Spalius apšiltinimui.
Pristato.
Tel.: (8-663) 53216

Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Dengia, remontuoja stogus, stato malkines, pavėsines, priestatus
ir t.t. Atlieka skardinimo darbus.
Pasirūpina medžiagomis.
Tel. (8-600) 78285
Kloja trinkeles. Ilgametė darbo patirtis, suteikia garantiją.
Tel. (8-648) 11907.
Šiltina fasadus, pamatus. Atlieka fasadų apdailą. Tinkuoja, deda dekoratyvinį tinką. Dengia šlaitinius stogus.
Mūro darbai.
Tel. (8-676) 52289.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Smulkina, šienauja pievas.
Tel. (8-608) 51317.
Montuoja „August“ biologinius nuotekų valymo įrenginius. Atlieka visus
santechnikos darbus. Šulinių valymas, kasimas.
Tel. (8-639) 69837.

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

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

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel.: (8-603) 40316,
(8-609) 00890.

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

Kita
Kviečius, rapsus, žirnius, pupas,
kvietrugius, miežius, grikius, avižas.
Tel. (8-638) 71971.
Bendrovė - grūdus, kviečius, miežius, rapsus, žirnius.
Tel. (8-680) 85841.

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

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

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

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

siūlo darbą
IEŠKOME
Minkštų baldų gamybos įmonė
ieško baldų apmušėjų, surinkėjųpakuotojų, porolono klijuotojų,
pjaustytojų, stalių.
Darbo vieta
Anykščių r. sav., Skiemonių
sen., Katlėrių k.
Reikalavimai
- Darbštumas.
- Stabilumas.
- Be žalingų įpročių.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku mokamą nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.
Atlyginimas
Derybų klausimas
Priklauso nuo rezultatų
Su perspektyva didėti
Kontaktinis telefonas
Gamybos vadovas Anykščiuose
Mindaugas Linkevičius
8 615 50830

Supakuoti.

įvairūs

Grūdų
supirkimo
akcijos: iki rugpjūčio mėn. 10 d.
kviečių ir žirnių valymas
nemokamai.
Tel.: 861144130; www.lasai.lt

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

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel.: (8-682) 18972,
(8-600) 63820.

Tvarkingą sodybą Rubikiuose.
Sklypas 35 a. Mūrinis namas, ūkinis,
garažas . Sodas, kūdra, pušinėlis.
Kaina 36000 Eur.,
tel. (8-616) 81292.

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Gyvuliai

Mišką su žeme arba išsikirsti. Moka
brangiai.
Tel. (8-604) 84051.

Nekilnojamasis turtas

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   

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

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

parduoda
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Veža žvyrą bei įvairius krovinius iki
6t su savivarčiu. Taip pat parduoda
stambias lapuočių atraižas ir malkas.
Tel.(8-683) 57655.
Smulkina senas, apleistas pievas.
Didelę ir aukštą žolę bei nedidelius
medelius, paverčia mulču. Darbus
atlieka visoje Lietuvoje.
Tel. (8-606) 78072.
Veža žvyrą, smėlį, skaldą ir kitus
krovinius savivarčiu iki 15 t. Išrašo
sąskaitas.
Tel.: (8-381) 5-51-33, (8-650) 75312.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi.
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų,
kabelių klojimas, pamatų kasimas.
Tel. (8-650) 63678.
Gaminame ir
montuojame
paminklus,
antkapius, tvoreles,
tvarkome kapavietes.
30 metų patirtis.
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius 2016-08-10 atliks kadastrniu matavimus sklypams, projektinis Nr. 6-6, esantiems Anykščių r., Anykščių sen., Burbiškio k. Kviečiame
pastato (unikalus Nr. 4400-3765-8194) savininkės Stasės Dagienės turto
paveldėtojus atvykti žemiau nurodytu adresu dėl bendros sklypų ribos
suderinimo 10 dienų laikotarpyje po pasklebimo spaudoje.
Kontaktinė informacija:
Konstitucijos pr. 23-401, A korpusas, LT-08105 Vilnius,
tel. 8 643 63666, evaldas.luksa@vzf.lt

Baldų gamybos įmoneiAnykščiuose
UAB “Lagesa” reikalingi: siuvėjas (-a)
ir kiti darbuotojai (-os).
Tel. (8-616) 93759.
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.

Reikalingas transporto
vadybininkas/-ė, vadybininko asistentas/-ė,
mokantis vokiečių kalbą.
CV siųsti aistis@agrenta.lt,
tel. (8-686) 23411.

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.

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

Reikalingas ekskavatorininkas dirbti
su ratiniu-hidrauliniu
ekskavatoriumi.
Tel. (8-698) 46745.
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”

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
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Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, (8-671)
76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Romanas, Mintaras, Tarvilė,
Rolandas, Romas.
rugpjūčio 10 d.
Norimantas, Laima, Laurynas, Asterija, Astra.
rgpjūčio 11d.
Filomena, Klara, Severas, Zuzana, Visalgas, Visvilė, Ligija.
rugpjūčio 12d.
Radegunda, Laimonas, Laimona, Klara, Radė.

mėnulis
rugpjūčio 9-12 jaunatis

anekdotas
Kalbasi du psichiatrai:
- Sakykite, kolega, kaip jūs manote - jeigu žmogus kalbasi su katinu, tai jau paranoja ar dar ne?
- Dar ne. Paranoja yra tada, kai
žmogui baisu, kad katinas ko nors
neišplepėtų.
***
Vyras skambina telefonu:
- Alio, ar tai jūsų skelbimas, kad
padėsite atsikratyti bet kokių problemų?
- Taip, mūsų. Kokios jūsų problemos?
- Matote, aš knarkiu, o žmona
dėl to nervinasi.
- O ko norėsite atsikratyti - knarkimo ar žmonos?
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MOZAIKA
Siekdamas atgaivinti kačiuką,
italas jūreivis jam padarė dirbtinį kvėpavimą
Italijos pakrantės apsauga Sicilijos uoste išgelbėjo ir atgaivino
skęstantį kačiuką. Gyvūną pastebėjo ir pakrantės apsaugos dėmesį
į jį atkreipė sausumoje buvę vaikai,
rašo AP.
Į Marsalos uostą po patruliavimo
grįžtančiame pakrantės apsaugos
laive buvęs jūreivis pamatė be gyvybės ženklų plūduriuojantį kačiuką ir šoko į vandenį jo gelbėti.
Penktadienį paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip įgulos nariai
kačiukui daro dirbtinį kvėpavimą
ir jį masažuoja, kad iš plaučių pasišalintų vanduo, ragindami: “Kvėpuok, kvėpuok. Pabusk.” Po kelių
minučių kačiukas kelis kartus silpnai sumiauksėjo.
Sausumoje kačiuką apžiūrėjęs
veterinaras teigė, kad jo būklė gera. Gyvūnas apgyvendintas Marsalos Jūros rajono biure ir pavadintas Čarliu.
Garsusis virtuvės šefas Dž.
Oliveris penktą kartą tapo tėvu
Garsusis britų virtuvės šefas
Džeimis Oliveris (Jamie Oliver)
penktą kartą tapo tėvu. „Tai ką tik
nutiko! Berniukas!”,- naktį į pirmadienį „Instagram” tinkle rašė
41-erių kulinaras. Visa šeima esą
yra be galo laiminga, informuoja
agentūra dpa.
Mažylis sveria 8 svarus - „tai
kaip 16 pakelių sviesto”, - rašė Dž.
Oliveris. Vardo vaikui jis su žmona Džūls (Jools) esą dar neišrinko.
Pora jau augina keturias 5-13 metų
amžiaus atžalas.
Prieš dvejus metus garsusis virėjas išdidžiai pasakojo, kad auklėdamas vaikus nesibodi archajiškų
metodų. „Aš juos bausdamas duodu aitriosios paprikos”, - sakė jis

viename interviu 2014-ųjų rudenį.
Kartą Dž. Oliveris esą tuomet
savo 12-metei dukrai į maistą
įmaišė itin aitrių prieskonių. „Popi
(Poppy) nepagarbiai elgėsi su manimi ir buvo įžūli mano atžvilgiu.
Jei aš būčiau taip elgęsis, būčiau
gavęs antausį - bet dabar juk to negalima”,- aiškino Dž. Oliveris.
Apie savo abejotinus auklėjimo
metodus virtuvės šefas tada kalbėjo: „Mušti vaikus nebėra labai populiaru. Visų pirma, jei esi televizijos virėjas, kaip aš, laikraščiuose
tai neatrodo gerai. Taigi reikia alternatyvų”.

Teisėsaugos institucijų dėmesį į
šį įvykį atkreipė Afganistano žurnalistas Favadas Ahmadis (Fawad
Ahmadi). Pasak jo, šalyje nepilnamečiai tuokiami dažnai, tačiau
viešai tai daroma retai.
F. Ahmadžio duomenimis, daugiau kaip pusė visų santuokų atokiose Afganistano provincijose
yra neteisėtos. Vietos valdžia ir
policija tai žino, bet retai imasi
priemonių. Žurnalistas pridūrė,
kad šalyje beveik nepaisoma moterų teisių.
Pagal Afganistano įstatymus,
šalyje tuoktis leidžiama 16 metų
sukakusioms moterims ir 18 metų
sulaukusiems vyrams.
B. Obamos duktė įsidarbino
padavėja

JAV prezidento Barako Obamos (Barack Obama) duktė susirado savo pirmąją darbovietę.
Kaip praneša “Hello”, 15-metė
Saša (Sasha) vasarai įsidarbino
restorane “Nancy’s”, kuris yra
Martas Vinjardo saloje Masačusetso valstijoje.
Baltųjų rūmų šeimininko duktė dirba padavėja. Ji, be kita ko,
nurenka nuo stalų indus ir priima užsakymus kasoje.
Sašos Obamos saugumu rūpinasi slaptosios tarnybos darbuotojai. Pasak žiniasklaidos, jie leidžia jai išlikti nepriklausomai.
Restoranas “Nancy’s” garsėja žuvų patiekalais. B. Obamos
šeima mėgsta čia apsilankyti,
kai vasarą poilsiauja Martas
Vinjardo saloje.

Norvegijos princesė Marta
Luiza skiriasi su rašytoju A.
Benu
Norvegijos princesė Marta Luiza (Marta Luisa) skiriasi su rašytoju Ariu Benu (Ari Behn) po 14
bendro gyvenimo metų, praneša
“People”.
Pažymima, kad šis sprendimas
priimtas abipusiu sutuoktinių sutikimu.
“Neapsakomai liūdna mums
abiem... Mes ilgai mėginome sutvarkyti santykius, bet tai tiesiog
neįmanoma”, - sakė princesė.
Marta Luisa ir A. Benas taip pat
susitarė kartu rūpintis savo trimis
vaikais.
Afganistanas: tėvas ištekino
šešerių metų dukterį mainais į
ožį ir ryžių maišą
Afganistane tėvas išleido už vyro
nepilnametę dukterį mainais į ožį
ir ryžių maišą. Jis taip pat dar gavo
arbatžolių, cukraus ir aliejaus, praneša radijo stotis RFI.
Šešerių metų mergaitės vyru tapo
55 metų amžiaus Sajedas Abdulas
Karimas (Sayed Abdul Kareem).
Policija jį suėmė. Dabar pareigūnai
ieško “nuotakos” tėvo.

redaktorei nežinant

NNN
Mindūnai „perspjaus“
Anykščius

oras
+20

+12

Molėtų rajono Mindūnų seniūnijoje praėjusių metų rugsėjo
mėnesį pradėjęs veikti apžvalgos bokštas – rimtas konkurentas Anykščių šilelyje esančiam
Lajų takui. Anykštėnai didžiuojasi, kad pakilus Lajų taku galima pasižvalgyti iš „paukščio
skrydžio“ į Anykščių šilelį, į
Šventosios upės vingius. Tuo
tarpu Mindūnų apžvalgos bokštas – aukščiausias Lietuvoje, jo
aukštis siekia 36 metrus. Pakilus
serpantininiais laiptais į bokšto
viršų, atsiveria nepakartojami
Siesarties hidrografinio ir Lakajų kraštovaizdžio draustinių
vaizdai, Labanoro girios masyvai, Baltieji ir Juodieji Lakajai, Siesarties bei kiti ežerai su
gausybe salų, aplinkui išsidėstę
miestų ir miestelių panorama.
Tie, kas vaikštinėjo Lajų taku
ir kopė į Mindūnų apžvalgos
bokštą, pripažįsta, jog žymiai

daugiau visko galima pamatyti
būtent žvalgantis nuo aukščiausio šalyje bokšto.
Ir dar. Nors Mindūnų apžvalgos bokštas pastatytas Aukštaitijos nacionalinio parko ir
Labanoro regioninio parko teritorijoje, niekas čia neperša parko lankytojų bilietų ir į šį įrenginį visi kopia nemokamai. Tuo
tarpu norintiems pasivaikščioti
Lajų taku, čia pat prie įėjimo
vartų primygtinai siūloma (rekomenduojama) įsigyti Anykščių regioninio parko lankytojo
bilietą, kainuojantį 1 eurą.
Nereikia būti dideliu išminčiumi, kad nuspėtum, kuris
objektas labiau vilioja žmones:
ar tas, nuo kurio viršaus galima
žymiai daugiau ir nemokamai
pamatyti, ar mokama atrakcija,
suteikianti galimybę tik pasižvalgyti į medžių viršūnes bei
vienintelę upę?

Be jokių bilietų gausiai lankomas aukščiausias Lietuvoje Mindūnų apžvalgos bokštas.

