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Sudegė didžiulis
pastatas

2 psl.
šiupinys
SUSITIKIMAS. Lapkričio 16 d.
(penktadienį) 16.00 val. Anykščių
L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje (Vyskupo skv. 1, Anykščiai)
vyks susitikimas su Seimo nariu,
NSGK pirmininku VYTAUTU
BAKU. Susitikimo diskusijos tema:
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) atliktas
parlamentinis politinės korupcijos
tyrimas, jo išvados ir siūlymai.

Dalis Vaiginas
dalyvaus
ligoninės
direktoriaus
konkurse

Krito trečias
vilkas

Lauko ekranai - ne savivaldybės, o
verslo rūpestis
Lukas PAKELTIS, Anykščių
rajono tarybos narys: „Ekrano
kainos net nesinori komentuoti ji neadekvačiai aukšta“

3 psl.
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Ministro įsitikinimu, trijų karvių
laikytojas kaime neišgyventų robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Pirmadienį, lapkričio 12 dieną, Anykščių rajone jau antrąjį kartą lankėsi tik pusmetį
dirbantis žemės ūkio ministras
Giedrius Surplys.
Po sustikimo su Anykščių
rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus,
seniūnijų specialistais, ūkininkais ministras G.Surplys
džiaugėsi, kad Anykščių rajone jis išgirdęs nedaug nusiskundimų bei sakė pajutęs, kad,
skirtingai nei kitose šalies savivaldybėse, mūsų rajone tvyro
„geras ūpas“.

KONCERTAS. Lapkričio 15 d.,
ketvirtadienį, 17:30 val. Anykščių
menų inkubatoriuje Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijos Simfoninio orkestro koncertas. Dalyvauja
– LMTA simfoninis orkestras (vad.
Martynas Staškus). Solistės – Monika Čepytė(smuikas), Erika Ieva
Eriksonaitė (smuikas), Ulijona Pugačiukaitė (smuikas). Dirigentas –
Martynas Staškus, koncerto vedėja
– Justė Jankauskaitė. Programoje –
C. M. von Weber, L. Bernstein, B.
Dvarionas. Renginys nemokamas.
Akcija. Anykščių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnės miesto ir rajono mokyklų
6-7 klasių mokinius pakvietė rašyti
laiškus neblaiviam vairuotojui.
Remontas. IĮ „Bėruva“ laimėjo
Anykščių rajono savivaldybės paskelbtą viešąjį pirkimą ir už 4 997
Eur atliks Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos pagrindinio fasado remonto darbus.

Žemės ūkio ministrui Giedriui Surpliui susidarė įspūdis, kad žemės ūkio srityje Anykščių rajone yra
mažai problemų. Prie stalo sėdi Seimo narys Antanas Baura ir Anykščių rajono mero pavaduotojas
Sigutis Obelevičius.

Du paslaptingi sąrašai...

5 psl.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Socialdemokratai pirmieji atskleidė kandidatų į Anykščių rajono tarybą sąrašą. Ryškėja ir konservatorių bei ,,valstiečių“ sąrašų
kontūrai. Na o kokios bus liberalų ir Anykščių mero Kęstučio Tubio komandos, yra visiškai neaišku.

Gaisras. Lapkričio 9 dieną Naujųjų Elmininkų kaime iš daugiabučio
namo buto, esančio antrame aukšte, veržėsi dūmai – buvo iškviesti
ugniagesiai. Paaiškėjo, kad viduje
prie krosnies degė šiukšlės. Iš buto
buvo išvestas neblaivus savininkas ir
perduotas medikams. Vėliau jį išsivežė policija.
Pratybos. Lapkričio 16 – 18 d. Šimonių girioje, Kupiškio ir Anykščių
rajonuose, vyks krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 501 motorizuotosios
pėstininkų kuopos pratybos. Pratybų
metu nebus naudojami automatiniai
ginklai, imitaciniai šaudmenys, dūminiai ir garsiniai užtaisai.

A.Baranausko pagrindinės mokyklos
mokytoja ekspertė Dangira Nefienė gali
tapti pirmąja eksmero žmona - kandidate į rajono Tarybą. Priminsime, jog
konservatorius Saulius Nefas rajonui
vadovavo 1995-2000 metais.

Su ,,valstiečiais“ į Anykščių rajono tarybą ketinanti eiti Renata Gudonienė, pernai atėjusi į darbą Anykščių verslo informacijos centre, ji rado užantspauduotas
duris.

J.Biliūno gimnazijos prezidentas, abiturientas Šarūnas Grigonis galbūt taps
pirmuoju Anykščių mokiniu, kandidatuojančiu į rajono Tarybą.
Nuotrauka iš "Facebook"-o
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Sudegė didžiulis pastatas

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Sekmadienio vakarą užsidegė Vajėšių kaimo (Anykščių sen.)
ferma. Gaisro liepsnos matėsi toli į visas puses – atvira ugnimi
liepsnojo 60 metrų ilgio ir 12 metrų pločio pastato stogas.
Keturios ugniagesių gelbėtojų
autocisternos gaisrą gesino iki paryčių. Visai šalia fermos kūdra, iš
kurios buvo traukiamas vanduo,
tačiau iš fermos liko tik mūrinės
sienos.
Fermoje buvo šieno, malkų,
įvairių daiktų. Pirmadienį dar nebuvo aišku, kam priklauso fermos
pastatas - gali būti, kad jis kelių ar
viso būrio pajininkų nuosavybė.
Pastate nebuvo elektros. Todėl
didžiausia tikimybė, kad gaisrą tyčia ar netyčia sukėlė žmonės. Vajė-

šiai - netoli Elmininkų. Šio krašto
žmonės pastebi, kad keistų gaisrų
apylininkėse kyla jau ne pirmus
metus.
Ir penktadienį ugiagesiai važiavo į Elmininkų pusę, tiesa, tą kartą ugnis didesnių bėdų nepridarė.
Naujuosiuose Elmininkuose daugiabučio namo antrojo aukšto bute
užsidegė prie krosnies buvę šiukšlės. Bute tuo metu buvo neblaivus
jo šeimininkas.
Vyrą ugniagesiai gelbėtojai perdavė medikams, o šie - policijai.

Iš daugiau nei 700 kv.m. fermos liko tik griuvėsiai. Elmininkų apylinkėse dažnai kyla keisti gaisrai.
Autoriaus nuotr.

Stadiono gatvėje bus laukiama investuotojų
Anykščių rajono Tarybos posėdyje priimtas sprendimas aukcione 80-čiai metų išnuomoti Anykščių rajono savivaldybės valdomą 1,0890 ha valstybinės žemės sklypą Anykščiuose, Stadiono
gatvėje - 1. Į šį sklypą savivaldybė sieks pritraukti privataus
sektoriaus investicijas infrastruktūrai, skirtai turizmo, kultūros,
sporto, rekreacijos ir sveikatingumo reikmėms – kitoms reikėms
jo naudoti nebus galima.
Rajono Taryba taip pat patvirtino pradinį metinį žemės nuomos
mokesčio dydį. Jis sieks 818,12

Eur.. Pradinis metinis žemės nuomos mokesčio dydis apskaičiuotas
pagal žemės verčių žemėlapius,

įskaitant žemės sklypo detaliojo
plano ir žemės sklypo plano rengimo išlaidas.
Valstybinės žemės nuomos sąlygose numatyta, kad nuomininkas
ne vėliau nei po trejų metų nuo
nuomos sutarties pasirašymo turės
pradėti teikti poilsio ir turizmo, apgyvendinimo, maitinimo, pramogų
paslaugas bei investuoti į sklype
kuriamą poilsio pastatų infrastruktūrą ne mažiau nei 500 000 Eur.

Dalis Vaiginas dalyvaus ligoninės
direktoriaus konkurse
Ilgametis Anykščių ligoninės vadovas, Lietuvos ligoninių asociacijos prezidentas Dalis Vaiginas pateikė dokumentus dalyvauti
naujame Anykščių ligoninės direktoriaus konkurse. Šis konkursas bus jau antrasis. Pirmajame konkurse dalyvavo vienintelis
D.Vaiginas, tačiau jis, konkurso komisijos skaičiavimais, nesurinko minimalaus kvalifikacinio balo.
,,Mokiausi, ruošiausi. Naktimis
nemiegojau“, - paklaustas, ar tikisi
surinti bent minimalų balų skaičių,
ironizavo D.Vaiginas, per dvidešimt metų vadovavęs Anykščių
ligoninei.
D.Vaiginą Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Anykščių
skyrius ketina kelti kandidatu į
Anykščių rajono merus. Jei pavyktų tapti ligoninės direktoriumi, ar

D.Vaiginas neatsisakytų kandidatuoti į merus? ,,Kodėl turėčiau atsisakyti? Ar būtina būti bedarbiu,
kad kandidatuotum į merus?" - retoriškai klausė D.Vaiginas.
Antrajam konkursui, kaip ir
pirmajam, taip pat registravosi
trys pretendentai. Priminsime,
jog į pirmąjį konkursą du iš trijų
dokumentus pateikusių asmenų
neatvyko.

D.Vaigino, kaip ligoninės vadovo, kadencija baigėsi šių metų
rugsėjo mėnesį. Pasibaigus kadencijai jis iškart atleistas iš darbo. D.Vaiginui dar vadovaujant
ligoninei savivaldybės administracijos komisija atliko patikrinimą. Kai jau D.Vaiginas ligoninei
nebevadovavo, Utenos apskrities
vyriausiasis komisariatas gavo
Anykščių savivaldybės administracijos skundą dėl ligoninės veiklos ir pradėjo ikiteisminį tyrymą.
Vykstant ikiteisminiam tyrimui,
Anykščių ligoninės veiklos auditą
už 2017 metus ir 2018 metų sausio - rugpjūčio mėnesius buvo nurodyta atlikti savivaldybės Kontrolės ir audito skyriui.

Prieš kelias dienas Skiemonių
seniūnijoje buvo išpjautos avys, o
gyventojai teigė palaukėje matę vilką. Spėjama, kad medžiotojams pavyko nukauti būtent tą vilką, kuris
sudraskė avis.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų
draugijos Anykščių skyriaus valdy-

Temidės svarstyklės
Konfliktas. Lapkričio 10 dieną
apie 20.34 val vyrui (g. 1998 m.) namuose Debeikių seniūnijos Aknystos kaime tėvas (nustatytas 1,53
prom. girtumas) (g. 1970 m.), kilusio konflikto metu kumščiu trenkė į
veidą ir sukėlė fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras

bos pirmininkas Rimantas Pečkus
kalbėdamas su ,,Anykšta“ sakė, kad
sumedžiotas vilkas nebūtinai buvęs
vienišius, galbūt per varymą jis buvęs atokiau nuo šeimynos, todėl į
medžiotojus jis vienas ir teišbėgęs.
Tačiau ,,vienišo vilko“ sąvoka nėra
tik literatūrinė. Pasak R.Pečkaus,
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Grasinimas. Lapkričio 10 dieną apie 21.00 val. į namus Anykščių seniūnijos Piktagalio kaime,
Švyturio g., sugrįžo neblaivus
sūnus (g. 1972 m.) ir grasino užmušti motiną (g. 1948 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

-ANYKŠTA

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Dalis Vaiginas viliasi antruoju bandymu įveikti minimalią kvalifikacinių balų
kartelę.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Krito trečias vilkas
Sekmadienį Skiemonių medžiotojų klubo vyrai per varyminę
medžioklę sumedžiojo vilką. Tai jau trečias Anykščių rajono medžiotojų šį sezoną nušautas plėšrūnas. Medžioklės sezonas prasidėjo spalio 20-ąją.

Žemės klypo nuomininkas savo
lėšomis sklype turės pats įrengti
inžinerinius tinklus ir parengti pastatų bei statinių techninio projekto
dokumentaciją. Dar viena sąlyga
- nuomininkas turės per pirmus
ketverius nuomos sutarties metus
sukurti ne mažiau nei 10 naujų darbo vietų ir jų nesumažinti likusiu
nuomos laikotarpiu.

vidmantas.s@anyksta.lt
vilkai ištikimesni už žmones: jei
vilkas ar vilkė netenka savo partnerio - antrosios šeimynos jau nebesukuria. Paprastai vilkų šeimynoje
kartu gyvena tėvai ir dvi jauniklių
vados.
Šiam medžioklės sezonui Lietuvoje leista sumedžioti 60 vilkų. Per
pirmąsias tris medžioklės sezono
savaites nukauta beveik pusė šio
sezono kvotos. Tad tikėtina, kad
dar per lapkritį bus nušautas 60-asis
vilkas, ir medžioklės sezonas baig-

sis. ,,Tai rodo, kad vilkų Lietuvoje
yra gerokai per daug“, - apie spartų ,,plano įgyvendinimą“ kalbėjo
R.Pečkus.
Preiš daugiau nei dvi savaites, pačioje vilkų medžioklės sezono pradžioje, Svėdasų klubo medžiotojai
per vieną, taip pat varyminę medžioklę iškart nukovė du vilkus. Tą kartą
buvo ,,užjudinta“ visa vilkų šeimyna
- vyresnieji, labiau patyrę vilkai nuo
medžiotojų paspruko, o nuo medžiotojų šūvių krito jaunikliai.

Ketinimai. Lapkričio 11 dieną
apie 12.34 val. gautas moters (g.
1934 m.), gyvenančios Anykščių
seniūnijos Rubikių kaime,Pušyno
g., pareiškimas, kad būdamas neblaivus sūnus (g. 1966 m.) grasina
sudeginti pirtį bei namus. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

nančio Debeikių seniūnijos Varkujų kaime pareiškimas, kad apie
11.00 val. Utenos rajone, Vyžuonose, išeinant iš maisto produktų
parduotuvės buvo sumuštas dviejų
nepažįstamų jaunuolių. Po medikų apžiūros vyrui nustatytos dešinės akies viršutinio voko žaizdos,
skruostikaulio bei apatinio žandikaulio lūžiai. Išleistas gydytis į namus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Užpuolimas. Lapkričio 10 dieną
gautas vyro (g. 1981 m.), gyve-

spektras
Nuolaida. „MG Baltic“ politinės korupcijos byloje kaip liudytojas apklausiamas LNK pardavimų vadovas Tomas Bartininkas
teigė, kad apie nuolaidą Darbo
partijai žinantis tik iš žiniasklaidos. „Tik iš spaudos žinau apie
tokią nuolaidą“, – teismui teigė T. Bartininkas.Į kai kuriuos
klausimus jis sakė galėtų atsakyti raštu arba uždarame posėdyje.
Uždaro posėdžio teismo prašė ir
LNK, bet teismas netenkino šio
prašymo. Buvusį koncerno „MG
Baltic“ viceprezidentą Raimondą Kurlianskį prokuratūra kaltina davus bendros 27,1 tūkst.
eurų vertės kyšius buvusiam
Seimo nariui Vytautui Gapšiui.
Teisėsauga teigia, kad už dalį
šios sumos padarytos nuolaidos
už per koncernui priklausančias
televizijas transliuotą Darbo
partijos politinę reklamą, kita
dalis lėšų užmaskuota kaip parama viešajai įstaigai.
Skundas. Vilniaus apygardos
administracinis teismas (VAAT)
pirmadienį priėmė nagrinėti
Lietuvos žurnalistų sąjungos ir
kelių redakcijų žurnalistų skundą dėl Vyriausybės kanceliarjos
veiksmų, kai ši atsisakė suteikti
pateikti Ministrų kabineto garso įrašą. Skundą teismui prieš
kelias savaites pateikė naujienų
portalų delfi.lt, 15min.lt, naujienų agentūros BNS, Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos,
Laisvės TV žurnalistai.
Sąlygos. Geriausias sąlygas
gyventojams užtikrina Vilniaus,
Kauno, Neringos, Klaipėdos
miesto ir rajono savivaldybės,
atskleidė tyrimas. Vilniaus politikos analizės instituto sudarytame savivaldybių gerovės indekse
vertinti penki rodikliai: socialinis ir fizinis saugumas, gyvybinga ekonomika, kokybiškas
švietimas bei sveika demografija. Kaip teigė sociologas Gintaras Šumskas, vertinant saugumą,
atsižvelgta į nusikalstamumo
situaciją, saugumą šeimose. Nemažą įtaką rezultatams vertinant
savivaldybių rodiklius sudarė
gydymo paslaugų – bendrosios
praktikos, odontologų, slaugytojų – prieinamumas. Anot G.
Šumsko, platesnes socialines
apsaugas užtikrina didžiosios
savivaldybės – Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Fizinį saugumą,
anot tyrimo, be Vilniaus, Kauno,
Šiaulių miestų geriau užtikrina
Vakarų Lietuvos savivaldybės.
Honoraras. Apeliacinės instancijos teismas atlikėją Žilviną
Žvagulį pripažino kaltu dėl melagingų parodymų davimo Darbo
partijos byloje ir skyrė jam 2,6
tūkst. eurų baudą, BNS informavo bylą nagrinėjusio Kauno
apygardos teismo atstovė Joana
Daubaraitė.Ž. Žvagulis kaltintas, kad melagingai liudijo posėdyje apklausiamas Darbo partijos neoficialios buhalterijos
byloje 2012 metų rugsėjo 7 dieną. Bylos duomenimis, jis davė
melagingus parodymus, jog
koncertuodamas Darbo partijos
renginiuose, pagal sutartį, kurią
Darbo partijos vardu pasirašė
„darbietė“ Vitalija Vonžutaitė,
2005–2006 metais jokio honoraro negaudavo, koncertavo tik
už transporto išlaidas, šios siekė
400–500 litų.
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spektras
Žuvo. Sekmadienio rytą Utenos rajone esančiame Jasonių
kaime kilus gaisrui žuvo vyras.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis,
pranešimas apie gaisrą gautas
7.10 val. Atvykus ugniagesiams,
gyvenamasis namas degė atvira
liepsna.Po kelių minučių virtuvėje ugniagesiai surado vyrą be gyvybės ženklų, jis buvo perduotas
greitosios pagalbos medikams,
kurie konstatavo 60 metų vyro
mirtį.
Sudegė. Sekmadienį Vilniuje
miške po apdegusių šakų krūva
rastas sudegęs kūnas, dar vienas
netoliese rastas apdegęs vyras
mirė ligoninėje, pranešė Policijos
departamentas. Apie 10.45 val.
Verkių gatvėje esančiame miške,
po apdegusių medžių šakų krūva,
rastas apdegęs nenustatytos lyties ir amžiaus mirusio žmogaus
kūnas. Netoli įvykio vietos rastas
apdegęs nenustatytos tapatybės
apie 50-60 metų amžiaus vyras,
kuris dėl viso kūno nudegimų
pristatytas į ligoninę. Nukentėjęs vyras ligoninėje apie 14 val.
mirė.
Mina. Pirmadienio rytą pranešta apie Vilniuje, buvusiame
„Žalgirio“ stadione, rastą sprogmenį. Rastą minosvaidžio miną
išgabeno išminuotojai, darbai teritorijoje vyksta toliau, pranešė
statybos darbus buvusio stadiono
teritorijoje vykdančios bendrovės „Hanner“ atstovas. Vilniaus
apskrities policijos duomenimis,
8.40 val. gautas pranešimas, jog
stadione Šeimyniškių gatvėje
vykdant kasimo darbus rasta minosvaidžio mina.

BNS-

komentarai
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Norinčiųjų bendradarbiauti – dvigubai
daugiau

Lietuvoje yra daugiau kaip 100 tūkstančių smulkiųjų ūkių,
kuriuos valdo šeimos nariai, ir jau nebe pirmus metus atsigręžiama į jų bendradarbiavimo stiprinimą. Visą vasarą – nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31 d. – smulkieji ūkio subjektai, t. y. smulkieji ūkininkai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės
ir fiziniai asmenys – galėjo teikti paraiškas paramai gauti pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonėje „Bendradarbiavimas“ numatytą veiklos sritį „Parama
smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“. Jai įgyvendinti iš
viso skirta 7,5 mln. eurų, o šių 2018 metų paraiškoms teikti –
3,63 mln. eurų iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
Rezultatai iš tiesų džiugina – per šį paraiškų priėmimą buvo
gauta 33 paraiškos, o per visą ankstesnįjį KPP laikotarpį nuo
2014 metų pagal šią priemonę buvo gauta tik 13 paraiškų.
Planuose – naujas
kombainas
Paraišką minėtajai paramai
gauti pateikė ir Anykščių rajono
ūkininkas Ignotas Šidlauskas,
kuris kartu su dviem partneriais – žemės ūkio bendrovėmis
UAB „Jorūnas“ ir UAB „Agrita“
– ketina įsigyti naują kombainą. „Kartu išlaikyti ir aptarnauti
įsigytą žemės ūkio techniką bus
kur kas pigiau ir efektyviau“, –
sakė jaunas vyras ir pridūrė, kad
naujas kombainas padidins ūkio
našumą ir nebereikės skirti papildomų lėšų šios žemės ūkio technikos nuomai.
„Kadangi yra tokia parama, kai
gali susijungti keli ūkio subjektai, tai kodėl ja nepasinaudojus?
– retoriškai klausė ūkininkas. –
Kombaino užteks mums visiems,
o jei jis sugestų – remonto išlai-

dos pasiskirstys visiems trims.“
Parama smulkiųjų ūkių
stiprėjimui
Žemės ūkio ministerija nuolat
skatina smulkiųjų ūkių bendradarbiavimą, nes tai mažina gamybos
kaštus ir suteikia konkurencinį pranašumą. Smulkiųjų ūkių tvirtėjimą
ir konkurencingumą neretai stabdo
tai, kad dėl finansinių ar kitų priežasčių ne visada pavyksta laiku įsigyti reikiamų išteklių ar įrenginių.
Todėl bendradarbiavimas – viena
pagrindinių jų stiprėjimo galimybių. Europos Sąjunga numatė paramą smulkiesiems ūkiams, kurie
bendradarbiauja, t. y. kartu dirba,
dalijasi įrenginiais, ištekliais, kartu
ūkininkauja, prekiauja ar užsiima
gamtosauga.
Smulkiesiems ūkiams, kurie
užsiima gyvulininkyste, sodinin-

Šiemet į paramą pretenduojantis ūkininkas Ignotas Šidlauskas
su dviem partneriais ketina įsigyti kombainą.
Vytauto RIDIKO nuotr.
kyste, uogininkyste ir daržininkyste, paramos intensyvumas nuo
šių metų padidintas iki 70 proc., o
maksimali parama vienam projektui, skirtam smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui remti, – 90
tūkst. eurų.
Pretenduoti į paramą gali tie
ūkininkai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas
produkcijos standartine verte, yra
ne mažesnis kaip 4 000 eurų ir ne
didesnis kaip 15 000 eurų.
Kooperuotis bendrai veiklai ir
pasinaudoti minėtąja priemone
gali ir smulkieji miškininkai, kurių

miško valda ne didesnė kaip 20 ha.
Jie gali kartu pirkti naują miško
kirtimo, apvaliosios medienos ir
biokuro ruošos techniką ir įrangą,
išskyrus medienos vežimo keliais
techniką; dirvos paruošimo miško
želdiniams / žėliniams mechanizmus. Parama gali būti skirta ir labai mažoms įmonėms, ne trumpiau
kaip dvejus metus veikiančioms
kaimiškose vietovėse, taip pat –
fiziniams asmenims, pavyzdžiui,
baldžiams, kirpėjams ir kt.
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Lauko ekranai - ne savivaldybės, o verslo rūpestis Ekranas skirtas

Anykščiuose jau šį mėnesį turėtų būti galutinai sumontuotas
LED lauko ekranas, kuriam įsigyti Anykščių rajono savivaldybė
iš rajono biudžeto skyrė 46 tūkst. eurų.
„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip jie vertina šį savivaldybės
pirkinį, bei klausė, ką jie tikisi išvysti šalia Anykščių kultūros
centro pastatytame didžiajame ekrane.

Matome
autoritarišką
norą pažaboti
vietos
žiniasklaidą

Alvydas JANICKAS, anykštėnas:
- Šiuolaikiniame pasaulyje LED
lauko ekranus paprastai naudoja
kompanijos ir firmos, užsiimančios prekyba ir įvairių paslaugų
teikimu komerciniais tikslais, ir
juos mes galime dažniausiai pamatyti didmiesčiuose.
Mano nuomone, LED lauko
ekrano statyba šalia Anykščių kultūros centro pastato, manau, yra

pasekmė ir rezultatas savivaldybės
blogų santykių su vietos žiniasklaida. Manau, kad tokių blogų
santykių su vietos žiniasklaida savivaldybė neturėjo per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį.
Atrodo, taip neseniai prieš rinkimus kai kurie ,,apsiseilėję" vietos
veikėjai mynė ,,Anykštos" redakcijos slenkstį, žadėdami visuomenei viešumą, skaidrumą, sklandų
bendravimą su vietos žiniasklaida.
Ką dabar anykštėnai mato? Matome autoritarišką norą pažaboti
vietos žiniasklaidą, ją skundžiant
Žurnalistų etikos komisijai, reikalaujant įvairiausių atsiprašymų.
Aiškiai matome išlikusį sovietinį,
komunistinį norą ir įprotį viską
kontroliuoti ir nurodinėti žiniasklaidai, ką rašyti, apie ką rašyti,
kaip rašyti. Ką rodys per LED lauko ekraną, telieka tik spėlioti , nes
net meras to nekomentuoja ir juokiasi. Telieka tik mums paspėlioti,
ką ten rodys?
Gal prie ,,Anykštos“ sankryžos
savivaldybės iniciatyva organizuotų stebėjimų metu nubaustus 800
vairuotojų? Gal prie savivaldybės
durų išsidirbinėjantį - atsilenkimus
ir pritūpimus darantį mero patarėją
Donaldą Vaičiūną? Gal atleistus ar

,,savo noru" išėjusius iš darbo savivaldybės darbuotojus ? Gal miestelio centre stūksančias senosios
Anykščių ligoninės griuvenas?
Laikas parodys!

Aukšta ekrano
raiška parodys
tikruosius
politikų veidus

ekrano kainą žvelgti kaip į išlaidas
arba laikyti investicija. Jei daikto
tinkamai neišnaudosime, tada galėsime teigti - per brangu ar ne.
Tai, kad lauko ekraną naudos
visi, suinteresuoti valdžia, tuo net
neabejoju.
Viliuosi, kad per reklamos įkainius nors kiek nusiurbsime anykštėnams nuo partijų biudžetų, o
aukšta lauko ekrano vaizdo raiška
parodys tikruosius politikų veidus.

Ekrane rodomi
politikų veidai
nenustebins

Simonas GUDELIS, anykštėnas:
Manau, kad turimos platformos
komunikacijai apie renginius ar
vietos verslo reklamą yra pasenusios ir neefektyvios. Sutvarkius
reklamos pardavimus, ekranas atsipirks gana greitai, o miesto tvoros ir sienos pasidarys švaresnės,
be apiblukusių plakatų. Aišku,
čia optimistinė vizija: kaip viskas
veiks, parodys laikas.
Per brangu Anykščiams būtų
nieko nedaryti. Galima į lauko

Povilas PATUMSIS, ūkininkas:
- Nežinau, kokiems tikslams tas
ekranas bus naudojamas, tai sunku
spręsti, ar tokia investicija pasiteisins.
Tikėkimės, tas ekranas bus naudingas
anykštėnams, turistams ir verslui. Nenustebčiau, jei tame ekrane matysim
ir besišypsančius politikų veidus su
skambiais šūkiais ir numeriukais.

šlovinti valdžiai

Lukas PAKELTIS, Anykščių
rajono tarybos narys:
Aš, kaip ir buvau, taip ir išlieku itin
skeptiškas dėl šio ekrano. Man nesuprantama, kokie yra realūs tikslai, o
ne tie, kuriais prisidengiama. Jei tai
būtų daroma komerciniais tikslais,
tuo užsiimti turėtų privatus verslas.
Jei siekiama didesnės informacijos
sklaidos, tam tikrai nėra reikalingas
ekranas - senų seniausiai yra alternatyvos informacijos sklaidai. Taipogi aš niekaip neįsivaizduoju, kaip
žmonės stovės ir masiškai skaitys,
pavyzdžiui, Tarybos sprendimus. Aš
jau minėjau pusiau ironiškai, kad jis
realiai skirtas šlovinti valdžiai - mačiau „Facebook“-e savivaldybės įrašą, kur meras pristato nutiestą gatvę,
įtariu, tokie video turėtų būti translioujami reguliariai per šį ekraną,
nes kito realaus pagrindo šiam ekranui egzistuoti aš nematau. O ekrano
kainos net nesinori komentuoti - ji
neadekvačiai aukšta, ypač vertinant,
ką alternatyviai būtų galima su tokiais pinigais nuveikti.
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Du paslaptingi sąrašai...
(Atkelta iš 1 psl.)
Tėvynės sąjungos - Lietuvos
konservatorių Anykščių skyriaus lyderis Sigutis Obelevičius
,,Anykštai“ sakė, jog po kandidatų reitingavimo dar neatlikęs
jam partijos įstatų leidžiamų asmeninių sąrašo korekcijų, todėl
negalįs pasakyti, koks tiksliai bus
pirmasis dešimtukas. O per reitingavimą daugiausiai balsų surinko Gabrielė Griauzdaitė ir Ona
Repečkienė - viena jauniausių ir
viena vyriausių partijos skyriaus
narių. Konservatorių kandidatų
sąraše bus J.Biliūno gimnazijos
mokinių prezidentas Šarūnas Grigonis, S.Obelevičiaus sūnus, VU
doktorantas Žygimantas Obelevičius, buvęs savivaldybės auditorius Edmundas Cimbalistas, buvęs UAB,,Anykščių komunalinis
ūkis“ laikinasis vadovas Jonas
Žukauskas.
Vienas iš Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos Anykščių skyriaus lyderių Algirdas Ananka
,,Anykštai“ sakė, kad į Tarybą vėl

kandidatuos dabartiniai jos nariai
,,valstiečiai“ - Raimondas Balsys,
Nijolė Barkauskienė ir jis pats.
Taip pat nėra abejonių dėl Seimo
nario Antano Bauros padėjėjos Reginos Patalauskienės kandidatavimo. ,,Valstiečių“ kandidatų sąraše
turėtų būti mažiausiai du prie šios
kadencijos valdžios darbo netekę
vadovai - buvęs Anykščių komunalininkų vadovas Kazys Šapoka
ir buvusi Anykščių verslo informacijos centro direktorė Renata
Gudonienė. Sąrašą greičiausiai ves
,,valstiečių“ kandidatas į merus,
buvęs Anykščių ligoninės direktorius Dalis Vaiginas.
Jau anksčiau skelbėme, kad
LSDP kadidatų dešimtukas yra štai
toks: Dainius Žiogelis, Egidijus
Šilaika, Kęstutis Jacunskas, Simona Tubienė, Asta Palaimienė, Jurijus Nikitinas, Vilius Juodelis, Donatas Krikštaponis, Diana Irician ir
Karolina Stankevičiūtė.
Iš įtakingesnių rajone politinių
jėgų kortų kol kas neatskleidžia
liberalai bei meras Kęstutis Tubis.

2015-ųjų rinkimus meras K.Tubis
laimėjo su liberalų vėliava, o dabar neatmestinas variantas, kad
liberalų rajone gali iš viso nelikti.
Jų vietoje gali atsirasti net du visuomeniniai komitetai. Kol kas nei
K.Tubis, nei Anykščių liberalų lyderis Lukas Pakeltis nėra paskelbę
apie savo kandidatavimą į merus,
tačiau mažai tikėtina, kad kuris iš
jų nedalyvaus tiesioginiuose mero
rinkimuose. Net jei L.Pakeltis eis
kaip visuomeninio komiteto atstovas - jo sąrašo pagrindą sudarys liberalai. Iš anksčiau į Tarybą
nekandidatavusių asmenų tarp
L.Pakelčio bendražygių minima
buvusi Anykščių savivaldybės
administracijos direktorė Veneta
Veršulytė, šalia jo garantuotai liks
Anykščių rajono tarybos nariai
Saulius Rasalas ir Mindaugas Sargūnas.
K.Tubis neslėpė, jog dėl bendradarbiavimo per rinkimus kalbėjosi
su buvusiu Vilniaus meru Artūru
Zuoku, kuris vadovauja Lietuvos
laisvės sąjungai (liberalai). Bet net

Šokiravo nemalonus elgesys su klientais
Į „Anykštos“ redakciją užsukusi anykštėnė Gražina Pustelnikovienė skundėsi susidūrusi su nemandagiu UAB Anykščių komunalinis ūkis padalinio meistro Eugenijaus Šaučiūno elgesiu.
Moteris teigė, kad užsukusi į komunalininkų kontorą atsiskaityti
už pavėluotai suteiktą paslaugą buvo apšaukta ir šokiruota, kaip
čia elgiamasi su klientais.
„Prieš savaitę UAB Anykščių
komunalinis ūkis užsisakėme paslaugą – iš privačios valdos Vytauto
gatvėje išvežti šakas. Labai brangi
paslauga, tačiau stengėmės kuo
greičiau tas šakas išvežti, kad paskui mums žaliasis patrulis neduotų
baudos. Visą savaitę laukėme, kada
atvažiuos komunalininkų automobilis. Skambinome į bendrovę, o

savaitgalio diskusija

mums vis aiškino: „Kada turėsime
laiko, tada atvyksime“. Po savaitės
tas šakas išvežė. Paslaugos neatliko kaip reikiant, visų neišvežė
šakų. Priskaičiavo, kaip jiems patogu. Tačiau nuo komunalinio ūkio
iki Vytauto gatvės labai netoli. Bet
esmė ne ta, kiek sumokėjome. Nuvykome į UAB Anykščių komunalinis ūkis už paslaugas atsiskaityti.

Komunalinio ūkio padalinio meistro E.Šaučiūno elgesys šokiravo,
nes jis ant manęs ir vyro ėmė šaukti,
aiškino sakęs, kad mūsų šakas išveš
tada, kai turės laiko, trenkė durimis.
Toks darbuotojo elgesys šokiravo,
visgi esame solidaus amžiaus, ne
kažkokie ,,bomžai“, ant kurių kažkas turi teisę šaukti. Juk galima
buvo mandagiai paaiškinti, kodėl
atsitiko taip, kad paslauga buvo vėluojama suteikti. Tik dėl tokio tono
ir šaukimo neišlaikiau ir atėjau į redakciją, kad tai būtų paviešinta. Mes
nuleidžiame galvas ir susitaikome
su tokiu elgesiu. Bet taip negalima.
Mes esame klientai ir atnešame už

Jokubavos vaikų šeimynos tėvai Simona ir Nerijus Tubiai bus
LSDP sąrašo kandidatai į Anykščių rajono tarybą. Šią šeimyną
yra lankiusi ir Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė.
jei Anykščių meras turės A.Zuoko
partijos paramą, jam vis tiek pačiam teks surinkti sąrašą beveik
nuo nulio. Šios partijos Anykščių
skyriaus pirmininku yra eksmeras
Alvydas Gervinskas, bet kas kiti
skyriaus nariai - nėra duomenų.
Iš kelių skirtingų šaltinių ,,Anykštą“ yra pasiekusios žinios, kad
K.Tubio sąraše bus A.Baranausko
pagrindinės mokyklos mokytoja
Dangira Nefienė. Neva K.Tubiui

pavyko įkalbėti drauge į Tarybą
kandidatuoti ir gydytoją, buvusį tarybos narį nuo konservatorių
Rolandą Jurkėną. Mažai abejonių,
kad mero sąraše bus jo patarėjas
Donaldas Vaičiūnas, kuris šį darbą
gavo kaip Darbo partijos atstovas.
Didelė tikimybė, jog Anykščių savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka bei jo
pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas
į rajono Tarybą nekandidatuos.

Robertas Aleksiejūnas

E.Šaučiūnas.
Po kelių minučių E.Šaučiūnas jau
pats paskambino į „Anykštą“ ir kalbėjo: „Nebandykite ten kažkokių nesąmonių prikurti. Aš turiu liudininkų,
kas girdėjo, kaip su ja šnekėjau“.
Paprašytas pasakyti, ką šnekėjęs su kliente G.Pustelnikoviene,
E.Šaučiūnas sakė: „Aš neturiu ką su
ja šnekėti. Neturiu apie tai ką nors
jums pasakyti. Jeigu moteriškė neturi kas veikti ir po redakcijas vaikšto,
tai gali ir toliau vaikščiot. Mano toks
pasakymas - daugiau neturiu ką pasakyti“.
Paaiškinus, kad tai, ką jis „Anykštai“ pasakęs, tas bus ir parašyta,
meistras E.Šaučiūnas sakė: „Ką norit, tą ir rašykit. Jūs labai mokat ,,dakurt“. Reikia nereikia, prikuriat to,
ko nereikia.“

robertas.a@anyksta.lt
suteiktą paslaugą pinigus“, - kalbėjo G.Pustelnikovienė.
„Anykštai“ paskambinus UAB
Anykščių komunalinis ūkis meistrui E.Šaučiūnui, šis aiškino, kad
G.Pustelnikovienė taip pat su komunalinio ūkio darbuotojais elgėsi
nemandagiai.
„Ką ji sako, tai lygiai taip pat
ji apšaukė ir mane bei kasininkę.
Tarp kitko, neduosiu žurnalistams
interviu, ką norit, tą rašykit. Jeigu
moteris neturi ką veikti ir išsigalvoja, tai čia jos reikalas. Aš daugiau
nieko nesakau, tarp mūsų baigta
kalba“, - pokalbį su „Anykšta“
kuo skubiau stengėsi baigti meistras

Kaip vertinate Anykščių rajono savivaldybės
paslaugų kokybę?

Anykščių rajono savivaldybė pakvietė gyventojus
įvertinti
Anykščių rajono savivaldybės teikiamų paslaugų kokybę, patogumą bei pagarbą klientams.
Gyventojai kviečiami atsakyti, ar jiems paslaugos buvo suteiktos pagal teisės aktais numatytus terminus, ar suteiktos paslaugos atitiko lūkesčius. Taip pat prašoma atsakyti, kaip aptarnavusieji specialistai ar savivaldybės vadovai elgėsi, ar buvo paslaugūs ir dėmesingi. Prašoma įvertinti ir „Vieno langelio“ veiklą bei pasisakyti, ar pakanka
Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje informacijos apie administracines paslaugas.
Anykščių rajono savivaldybė pakvietė apie jos darbą ne tik išsakyti savo nuomonę, bet ir pateikti
pasiūlymus, kas pagerintų jos darbą.
Vilnietis Andrius: „Vertinu gerai. Jau nuo priimamojo pasitiko
su šypsena. Per dieną viską susitvarkiau. Vilniuje neįsivaizduoju,
kiek kartų tektų eiti. Mažesnėje
Savivaldybėje daugiau tvarkos ir
paslaugumo.“
Baugu: „Vertinti komplikuota,
kai darbuotojai sukaustyti baimės
būti nubausti, stengiasi daryti viską, kad nieko nedarytų...laukdami
rinkimų ir demokratijos triumfo
! O dabar, labai tikėtina, jiems, ir
savivaldybei pavaldiems bei ale
donaldams, rašyti palankius komentarus. Tai tokia ir siekiamybė
caro & Co.“
Aišku: „kiekvienoje organizacijoje yra vietų, kur tobulėti, ne išimtis ir savivaldybės administracija.

Kaip rašo komentare aukščiau,
,,darbuotojai sukaustyti baimės”.
Gal jie ir laukia ateinančio Mesijo,
kuris suteiks jiems Rojų ir tik angelai aplinkui sparneliais plasnos...
Išvada tokia: kas neturi kvalifikacinių gebėjimų ir nežino savo
srities funkcijų, tas ir dreba. Kas
yra savo vietoje - tiesiog dirba.“
Neaišku: „D. Gasiūnienė irgi
tiesiog dirbo. Gebėjimų turėjo, bet
kai meras sužinojo, kad jo ,,zadanijų“ ji viena nevykdys, buvo išėsta.“
Zirzeklis: „Savivaldybės darbuotojų paslaugų kokybę vertinu
8 balais iš 10, o vadovų- 3-4-iais.
Tačiau toks vertinimas yra labai
sąlyginis. Pavyzdžiui, kas kaltas

dėl neskaidraus priėmimo į pareigas konkurso? Komisijos narių
neapkaltinsi, jei vadovas išsirenka
laimėtoją dar iki konkurso. Kitas
pavyzdys: savivaldybės darbuotojai nėra kalti, kad juos darbo metu
už biudžeto lėšas išsiveža į Zarasus- kaltas vadovas, priėmęs tokį
sprendimą. Arba kuo dėtas architektas, statybos skyriaus vedėjas
dėl gaidžio ar didelio teliko , jei
jiems buvo duota tokia zadanija.“
Nu: „Labai teisingos pastabos.
Kai vadovai renka, o ne komisija,
gaunasi ,,pravalas“. Išrinko komunaliniam patyrusį Joną, patys nežinojo, kaip atsikratyti.“
Nuomonė: „Viskas būtų gerai,
jeigu meras nebūtų diktatorius,kuris
su specialistais nesitaria,bet pakel-

tu balsu duoda nurodymus. Nors
daug ko nežino,bet vadovauja kaip
visažinis. Darbuotojai išmano savo
darbą,bet vadas jiems neleidžia
priimti sprendimų.”
Jadzė: ,„Man tai labai patinka Donaldas. Kai atsimenu, kiek
baudų buvo sumokėta į biudžetą
dėl kirstų ištisinių linijų prie Vienuolio, tai balsuosiu ir kitus paraginsiu. Kas kas, bet Donaldas už-

sidirbo 3 baliams Vasaknų dvare.
Gali laisvai puotauti už surinktas
iš vairuotojų baudas kad ir dvi savaites.”
Lol: „Kaip vertinti, ką manau?
Per kadenciją nieko gero esminio
nepadarė. Ko imasi, tas kažkaip iškreiptai gaunasi, lyg ir idėja gera,
bet realizavus gaunasi anekdotas.
Geras pavyzdys su kameromis.”
(Kalba netaisyta – red. past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Ministro įsitikinimu, trijų karvių
laikytojas kaime neišgyventų

Susitikime su žemės ūkio ministru darbo valandomis gausiausiai dalyvavo valdininkai.
(Atkelta iš 1 psl.)
Žemės ūkio ministro G.Surplio
vizitas Anykščiuose 12.30 val.
prasidėjo dalykiniais pietumis. Ministrui buvo pasiūlyta apsilankyti
miesto senamiestyje veikiančiame
restorane „5 taškai“.
Po pietų žemės ūkio ministras
G.Surplys su valdininkais bendravo
Anykščių kultūros centro mažojoje
salėje, kur jų dalyvavo daugiausia.
Net ir pats ministras G.Surplys,
žvelgdamas į susirinkusius, suabejojo: „Ar čia yra ūkininkų?“
„Jeigu jūs turite 10 ha žemės,
kažin ar pelningiausia auginti grūdus ir juos pardavinėti kaip žaliavą.
Jeigu jūs turite tris karves, kažin ar
galite pragyventi, jų pieną priduodami į supirkimo punktą, ir įsivaizduoti, kad tai yra jūsų vienintelis
pajamų šaltinis. Įsivaizduokite,
kad yra „Maxima“ ar kita didelė

šimtas istorijų

prekybos tinklo parduotuvė, o šalia
jos jūs pasistatote kioskelį ir pardavinėjate lygiai tą patį, kas yra toje
parduotuvėje. Turbūt neilgai išsilaikytų tas jūsų kioskelis“, - susitikime palyginimais kalbėjo ministras
G.Siurplys, teigdamas, kad Žemės
ūkio ministerija prioritetu laiko
smulkų ir vidutinį žemės ūkio verslą, kuris galėtų sukurti aukštesnės
pridėtines vertės produktą.
Kalbėdamas apie kaimą, žemės
ūkio ministras G.Surplys abejojo,
kad „gyvą“ kaimą galima išlaikyti
tik su žemės ūkio pagalba.
„Bandome į kaimą pritraukti jaunimą, bandome pritraukti tuos, kurie kaime norėtų atsidaryti autoservisą, teikti buhalterines paslaugas
ar užsiimti internetine prekyba“,
- sakė ministras, primindamas, kad
šį mėnesį startuoja Žemės ūkio ministerijos priemonės, skirtos verslo

pradžiai kaime.
Ministras G.Surplys teigė nelabai
įsivaizduojantis gyvybę kaime ir be
bendruomenių.
„Aš esu visiškai įsitikinęs, kad
tai, kas riša žmogų prie gyvenamosios aplinkos, yra pajamos.Jeigu aš
kažkur galiu uždirbti, tai ten ir gyvenu. O kai aš tas pajamas užsitikrinu, tada labai svarbu ir kokybiškas
laisvalaikis, socialinės paslaugos.
Kaime mažėjant žmonių populiacijai, bendruomenės labai sėkmingai
gali iš valstybės perimti kai kurias
paslaugas“, - optimistinę kaimo
ateitį matė iš sostinės šurmulio atvykęs ministras.
Susitikime kalbėta apie „trumpąsias grandines“, kai ūkininkai savo
pagamintą produkciją tiesogiai parduoda, pavyzdžiui, vietos biudžetinėms įstaigoms.
„Toks pirmas pavyzdys yra

Ukmergėje.Visi vaikų darželiai yra
aprūpinami ekologiška produkcija,
kuri yra užauginta Ukmergės rajono ūkininkų. Ten buvo labai stiprus
impulsas iš pačių ūkininkų, tą mintį
palaikė ir savivaldybė“, - apie tai,
kaip pažangiai žemės ūkis ir savivaldybė bendradarbiauja kaimyniniame rajone, pasakojo G.Surplys.
Akcentuota ir nesąžininga Europos Sąjungos parama skirtingų šalių ūkininkams. Jei, anot G.Surplio,
Lietuvos ūkininkai vidutiniškai už
hektarą gauna 170 Eur išmoką, tai
Maltoje išmoka siekia 600 Eur.
„Mums tai neatrodo sąžininga.
Šitoje vietoje derybos labai nelengvos“, - apie tai, kad susikalbėti su
Europos Sąjungos institucijomis
gan sunku, atviravo G.Surplys.
Kalbėdamas apie žemės ūkio
produkcijos rinkas užsienio šalyse,
ministras G. Surplys kalbėjo apie
Kiniją.
„Kinai lietuviškos produkcijos
nori kur kas daugiau nei mes jos
norime išvežti. Kinija yra mūsų
eksporto partnerė iš visų pasaulio
valstybių tik 46-oje vietoje. Žinant
tos rinkos galimybes, mes galėtume
veikti stipriau“, - aiškino svečias.
Beje, panašiai kalbėjo ir šią vasarą
iš Kinijos grįžęs ir rajono ūkininkus
skeptiškai su pasiūlymais produkciją vežti į šią šalį nuteikęs Anykščių
rajono meras Kęstutis Tubis. Deja,
šį pirmadienį prie diskuijos šia tema
jis negalėjo prisijungti, nes sirgo.
Susitikime netylėti ir ministrui
G.Siurpliui akis atverti nusprendė
Utenos rajono ūkininkas Arūnas
Kudrevičius. Jis pasakojo, kad ūkininkai atsisako pieno ūkių.
„Visą gyvenimą kūriau ūkį.

Laikau 120 karvių. Lietuvoje taip
viskas padaryta, kad aš beveik jaučiuosi ne rinkos dalyvis. Mokama
tik stambiems ūkiams, kurie laiko
300 – 500 karvių. Ir taip kiršinama.
Mano vaikai stebi sukurtą pieno
ūkį. Tačiau ką jie mato? Tik paskolas. Šitas neišbrendamas vargas. Ir
jie kalba: „Tėvai, gal ir ūkininkausime, bet šitos karvės...“ Mes esame
smulkūs ir neturime jokio žodžio“, kalbėjo ūkininkas, kaip pavyzdį pateikdamas Olandiją, kur, skirtingai
nei Lietuvoje, ūkininkams taikomi
kur kas švelnesni gamtosauginiai
reikalavimai.
„Čia reikia jūsų stuburo ir Aplinkos ministerijos stuburo, kad nesame kažkokie nusikaltėliai, kad tas
kelias „sruteles“ išlaistome“, - piktinosi A.Kudrevičius.
Susitikime nemažai kalbėta apie
melioracijos problemas, o Anykščių rajono tarybos narys Alfrydas
Savickas kėlė melioracijos Debeikiuose problemą, kuri nesprendžiama „jau 30 metų“.
„Mes turime 60 metų senumo
melioraciją ir, kad ją palaikytume,
kasmet turime „įkišt“ 60 mln. eurų.
Dabar valstybė gali skirti apie 10
– 11 mln. Galvojame kurti melioracijos fondą“, - planais ir pažadais
dalijosi ministras.
Susitikime dalyvavęs buvęs
Anykščių ligoninės vyr. gydytojas
Dalis Vaiginas kėlė žmonėms aktualią problemą dėl šiemet išaugusio
žemės mokesčio (apie tai – kituose
rašiniuose „Anykštos“ laikraštyje).
Kaip visuomet susirinkimuose
„blizgėjo“ Seimo narys Antanas
Baura. Klausydamas jo nesibaigiančių kalbų, ministras G.Surplys
šypsojosi ir pavadino A.Baurą
„šoumenu“.
Vizito pabaigoje ministras apsilankė Juškų šiltnamių ūkyje, žemės
ūkio kooperatyve ,,Ažuožerių sultys“ ir AB ,,Ažuožerių sodai“.

Vaitkūnai : nuo moliūgų konkurso iki...
senovinių vestuvių
Vytautas BAGDONAS

Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriuje lapkričio 10-ąją
buvo organizuota rudens darbų pabaigtuvių šventė „Jau duonelė
aruoduose“.
Toks renginys tradiciškai Vaitkūnuose organizuojamas kiekvieną rudenį.
Susirinkusius į renginį kultūros
namuose pasitiko parodų gausa.
Vestibiulyje buvo eksponuojama
meninių fotografijų paroda „Prisiminus vasarėlę...“. Čia pat veikė ir gamtos keistenybių paroda,
kurioje buvo eksponuojamos visokiausios grožybės, užgimusios
iš paprasčiausių medžių šakų ar
šaknų. Na o salėje, ant scenos, puikavosi tikrų tikriausiais raudonšoniais obuoliais papuošta obelis, o
šalia jos - iš moliūgų sumeistrautas
nuotaikingas „Dėdė derlius“. Ant
palangių buvo išdėliotos iš dar
rudens šalnų nepakąstų žolynų sudėliotos originalios kompozicijos.
Gamtos gėrybių parodoje deramą
vietą užėmė krūvelė vienas už kitą
didesnių, įspūdingesnių moliūgų.
Na o šios parodos „vinis“ buvo
kunigiškiečio Jaroslavo Vetenkio
ir jo gyvenimo draugės Aldonos
išaugintos milžiniškos morkos,
didžiulės kopūstų galvos, vos pakeliami runkeliai.
Renginio organizatorė Vaitkūnų
skyriaus padalinio vadovė Aldona
Bagdonienė, pasveikinusi visus su
darbymečio pabaigtuvėmis, iš lau-

kų parkeliavusiu derliumi, pakvietė po didžių darbų atsipalaiduoti,
pailsėti, pabendrauti susirinkus į
sambūrį kultūros namuose. Simbolinį duonos kepalą, iškeptą iš
naujojo derliaus grūdų, ji įteikė
vyriausiajai šventės dalyvei, į devintąją dešimtį įkopusiai vaitkūnietei Magdalenai Apčelauskienei.
Nedideliais suvenyriniais duonos
kepalėliais ji pradžiugino jauniausius renginio dalyvius - Augustą
ir Adelę. Nepamiršta pasveikinti
ir naujai kadencijai perrinktų Kunigiškių ir Vaitkūnų seniūnaitijos
seniūnaičių, kultūros renginių rėmėjų Prano Maišelio ir Zitos Berkevičienės, jiems padėkota už rūpestį ir paramą.
Vaitkūniečius, kunigiškiečius ir
kitų vietovių gyventojus, susirinkusius į darbų pabaigtuves, pasveikino Anykščių rajono savivaldybės
mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas, atvežęs rajono mero Kęstučio
Tubio padėką už sėkmingą darbą
kultūros namų darbuotojai Aldonai
Bagdonienei. Jis atvežė ir gausybę
dovanų: didžiulį šakotį, suvenyrinį
obuolių sūrį ir nemenką krūvelę

Kunigiškietis Jaroslavas Vetenkis su gyvenimo
drauge Aldona savo darže išaugintas rekordinio dydžio daržoves atvežė į parodą kultūros
namuose.
knygų.
Saldžia dovana pradžiugino ir
Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis, pasidžiaugęs ir
darbščiais šių vietovių žmonėmis,
ir Vaitkūnų kultūros namuose organizuojamais renginiais.
Šios tradicinės šventės organizatoriai taip pat neliko skolingi
svečiams: kai kam įteikė prisiminimui iš Vaižganto gimtojo krašto
suvenyrą, fotografijų albumą, kai
kam – svarų moliūgą. Beje, mero
patarėjas ir seniūnas dar buvo pakviesti savo sumanumą išbandyti
konkurse: nesuklydus išvardyti
apčiuopus ranka maišelyje esančias įvairių augalų sėklas ir vai-

Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio padėką
už sėkmingą kultūrinį darbą Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus padalinio vadovei įteikė mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas.

sius.Visi taip pat turėjo galimybę
dalyvauti
moliūgų konkurse,
išaiškinti nugalėtojus. Pasirodo,
pirmąją vietą žmonės skyrė ne
pačiam didžiausiam, bet sunkiausiam moliūgui...
Baigiantis oficialiajai daliai,
rudeniško renginio organizatorė ir
vedėja Aldona Bagdonienė neatsitiktinai prisiminė lietuvių poeto
Kazio Binkio parašytas eilutes „Rudenį šaltėja oras, visi buriasi
į poras...“ - ir buvusius papročius
pasibaigus darbymečiui iki prasidedant Adventui, sodžiuose kelti
vestuves. Juk susirinkusiųjų laukė
susitikimas su... senovinėmis vestuvėmis.

Būtent tą šeštadienio popietę
Svėdasų ir Vaitkūnų skyrių meno
mėgėjai atkūrė vestuves, pradžiuginę visus skambiomis dainomis, linksmais šokiais, įdomiais
senaisiais papročiais. Ramunė
Lapienytė, Alma Švelnienė, Rožė
Lapienienė, Irena Guobienė, Pranas Maišelis, Danutė Kutkienė,
Donatas Kutka, Gražina Puolienė,
Vanda Mikšienė, Rasa Karūžienė,
Genovaitė Martinonienė, Aldona
Dominienė, Aldona Bagdonienė, Jaroslavas Vetenkis, Zenonas
Navickas, Vilius Lapienis taip įsijautė į jiems patikėtus vaidmenis,
kad kartais atrodė, jog tai tikros
vestuvės, o ne jų inscenizacija.
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Vaiko ketinimas nusižudyti – tai paslėptas
pagalbos šauksmas
Iš gyvenimo vis dažniau nutaria pasitraukti Lietuvos jauniausieji – vaikai ir paaugliai, dar nesulaukę pilnametystės, tačiau dažnais atvejais jau spėję patirti tokius gyvenimo išbandymus, apie
kuriuos kiti suaugusieji nesusapnuotų net savo baisiausiuose košmaruose.
Šį kraupiausią, o kartu ir greičiausią problemų sprendimo kelią kasmet pasirenka apytiksliai
25–30 nepilnamečių, o savižalos atvejų yra fiksuojama keleriopai daugiau. Apie tai, kokie yra
pagrindiniai požymiai, įspėjantys apie suicidinio elgesio pavojų, ir kaip derėtų elgtis tokio asmens
artimiesiems, pasakoja gydytoja, vaikų ir paauglių psichiatrė, Santaros klinikų filialo Vaikų ligoninės Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriaus vedėja Jolanta Trinkūnienė.
Kiekviena priežastis yra
svarbi

patyčios. Kai kurie nepilnamečiai sunkiai adaptuojasi kolektyve, neturi glaudaus ryšio su savo
draugais kaip kiti bendraklasiai,
jaučiasi prastai ir nenori eiti į
mokyklą – visa tai gali privesti
prie suicidinių minčių ar ketinimų. Vaikų ir paauglių psichiatrė
teigia, jog kai kuriais atvejais
vaikui net nereikia išeiti į mokyklą, kad patirtų patyčias, nes kiti
šeimos nariai iš jo tyčiojasi ir formuoja stiprius kompleksus nuo
pat mažų dienų. Be to, neretai
artimoje nepilnamečio aplinkoje
pasitaiko smurto ar seksualinės
prievartos ženklų, kai vaiką muša
ar prie jo seksualiai priekabiauja tikras tėtis, patėvis, senelis ar
dėdė. Visa tai žlugdo jauną asmenybę ne tik psichologiškai, bet ir
fiziškai.
Kiekvienas atvejis ir bandymas
yra individualus, turintis visą paletę įvairiausių priežasčių, todėl
pastebėjus pasikeitusį vaiko elgesį būtina išsiaiškinti jo priežastis ir ieškoti pagalbos.

Pirmieji pavojaus varpai

Vilniaus Visuomenės sveikatos biuras

Kone visi vaikai turi paslapčių
nuo savo tėvų – kai kurie rašo
dienoraščius, kiti nuolat naršo
internete ar savo mobiliajame telefone, tad dauguma tėvų tiesiog
stengiasi neįkyrėti savo vaikui ir
per daug neklausinėti apie jo asmeninį gyvenimą. Kaip bebūtų,
tėvams svarbu domėtis tuo, ką
vaikas veikia ne tik realiame, bet
ir virtualiame pasaulyje, nes labai
dažnu atveju tėvai nepastebi vaiko
rankų pasibraižymų net iki pusės
metų.
Visų svarbiausia yra pastebėti
jau pačius pirmuosius simptomus:
kai vaikas atsisako pietauti kartu
su visa šeima, kai nebenori eiti į
mokyklą, tampa liūdnesnis ir užsidaręs savyje – jau tuomet būtina
sunerimti, o ne laukti, kol atsiras
konkretūs veiksmai. J. Trinkūnienės teigimu, net ir tada, kai vaikas nenori išsipasakoti apie savo
jausmus, reikia sugebėti su juo
išbūti, išlaukti ir parodyti, kad jis
yra mylimas ir apsuptas rūpestingų artimųjų, besąlygiškai norinčių
jam padėti. Dažnai tokie įkyrūs
ir pasikartojantys klausimai kaip
„kas tau nutiko?“ ar „kodėl tu toks
paniuręs?“ tik atitolins paauglį
nuo tėvų, todėl tokiose situacijose tėvai turi sugebėti kitais būdais
paskatinti vaiką jais pasitikėti, o
visų geriausia – nieko nelaukti ir
prašyti specialisto pagalbos.
„Nepilnamečiai save žaloja impulsyviai, norėdami kažką gauti
arba pagąsdinti tėvus, kurie supranta tai kaip vaiko manipuliaciją ir nekreipia didelio dėmesio.
Tačiau vertėtų pagalvoti, jeigu
vieną kartą elgdamasis impulsyviai vaikas neapskaičiuos savo
veiksmų ir tas rankų pasibraižymas bus žymiai gilesnis ar net paskutinis... Būtent dėl to patariama
tėvams rimčiau reaguoti į visus

nos nelauktos pajamos. Gali kankinti seniai praėjusių dienų ilgesys.
Jums labai reikia artimo žmogaus
paramos ir supratimo.
LIŪTAS. Jei turite vaikų, turėtumėte sulaukti iš jų daug džiaugsmo. Santykiai su artimaisiais bus
šilti ir nuoširdūs. Turėsite ne vieną
progą išreikšti savo kūrybines ar
kokios kitos veiklos ambicijas.
MERGELĖ. Neišvengsite kompromisų. Jausitės suvaržytas. Nesileiskite išvedamas iš kantrybės!
Kiek geresnė ši savaitė bus meninės pakraipos Mergelėms.
SVARSTYKLĖS. Labai tinkamas metas verslo deryboms. Labiau pasitikėkite draugais ir kolegomis. Žiūrėkite strategijos: kuo
geriau situaciją suvoksite pats, tuo
aiškiau galėsite suformuluoti užduotį kitiems. Romantiškas flirtas

gali pridaryti rūpesčių antroje savaitės pusėje.
SKORPIONAS. Turėsite problemų namuose, kurias norėtumėte
ignoruoti. Nedarykite taip! Saugokitės pernelyg emocingai reaguoti.
Geriausiu atveju tai bus palaikyta
prasto išsiauklėjimo požymiu.
ŠAULYS. Šią savaitę geriau
seksis įgyvendinti planus. Pagaliau
pajusite kryptį. Saugokitės įžeisti
ar kokiu nors būdu įskaudinti jums
palankų asmenį. Šią savaitę jūsų
spinduliuojama jėga ir energija padarys gerą įspūdį aplinkiniams.
OŽIARAGIS. Šią savaitę galite
tikėtis emocinio atoslūgio. Didieji
įvykiai jau praėję, skubieji darbai
vienaip ar kitaip nudirbti, ir dabar
norisi tik išjungti telefoną ir gerai
išsimiegoti... Savaitgalį laukia išlaidavimas ir pramogos. Tikriau-

Visame pasaulyje jaunuolių
savižudybės yra pagrindinė šios
amžiaus grupės žmonių mirties
priežastis, kurią dažniausiai nulemia ne vienas, o keli veiksniai.
Neretai atmosferai, nepalankiai
vaiko augimui, didelę įtaką daro
įvairios krizinės situacijos šeimoje: tėvų skyrybos, girtavimas
ar net išvykimas gyventi svetur.
Vaikas pradeda jaustis vienišas
ir atstumtas, dėl šeimos iširimo
kaltina save, todėl įvairiais būdais save žalodamas jis pasąmonėje bando išsaugoti šeimą. „Juk
vaikui sąmoningai apsinuodijus
ir atsidūrus reanimacijoje, prie
jo dažniausiai atsiranda ir juo rūpinasi abu tėvai, todėl suicidinis
elgesys tokiais atvejais naudojamas kaip įrankis, kad tik visa
šeima išliktų kartu“, – pasakoja
J. Trinkūnienė.
Kita neatsiejama savęs žalojimo ar net savižudybės dalis yra

horoskopai
AVINAS. Problemos dėl sveikatos neturėtų būti rimtos. Galite būti
užsipultas ir apkaltintas, bet bendradarbiai jus palaikys. Nebūkite
toks lengvabūdis ir garbėtroška.
JAUTIS. Gali būti, kad kažkas
yra sumanęs negarbingų dalykų.
Galimi bandymai suvaržyti jūsų
laisvą valią. Galite patirti stresą.
Jau būtų ne pro šalį atsipūsti.
DVYNIAI. Bendras darbas bus
itin produktyvus ir atneš pasitenkinimą. Jūsų protas šią savaitę bus
ypač pagaulus ir kūrybiškas. Gali
prasiplėsti interesų ratas. Svarbų
susitikimą ar derybas pasistenkite
atidėti antrai savaitės pusei.
VĖŽYS. Būsite užsiėmęs namų
rūpesčiais, tad kitiems dalykams
veikiausiai neliks nei laiko. Tikėti-

Gydytoja Jolanta Trinkūnienė pataria tėvams atidžiai stebėti
savo vaikų elgesį, pastebėjus pirmuosius galimo suicidinio elgesio simptomus, nedelsiant imtis veiksmų.
Nuotrauka iš asmeninio archyvo.
pokyčius ir veiksmus vaiko elge- bei įstaigose. Ypatingai svarbų
syje“, – teigia gydytoja, vaikų ir vaidmenį atlieka pagalbos linijos
paauglių psichiatrė.
telefonu, dirbančios visą parą:
„Jaunimo linija“, „Vilties linija“
Pagalbos prašyti neturi būti ir kt.
gėda
Galima teigti, kad geriausia
savižudybės prevencija yra kitų
Šiais laikais Lietuvos visuo- žmonių tiesioginė pagalba. „Pamenė yra vis daugiau šviečiama stebėjus nepilnamečio polinkį į sair drąsinama nebijoti kreiptis vižudybę – nesvarbu ar tai vyksta
pagalbos. Daugelyje mokyklų mokykloje, ar šeimoje – visų pirvaikai ir paaugliai yra supažin- ma reikėtų ramiai pasikalbėti su
dinami su šia tema, psichologai vaiku, leisti jam suprasti, kad jis
vaikšto po klases ir diskutuoja su yra svarbus ir rūpi aplinkiniams.
mokiniais apie suicidinio elgesio Ne tik vaikų tėvai, mokytojai ar
priežastis bei pasekmes. Įvairios psichologai privalo būti neabejinsavižudybių prevencijos progra- gi, bet ir kiekvienas iš mūsų“, –
mos vyksta ne tik mokyklose, pataria J. Trinkūnienė.
bet ir skirtingose bendruomenėse
Užsak.Nr. 1151

siai galite sau tai leisti be žymesnių
padarinių?
VANDENIS. Vargu ar ir šią savaitę liksite visų dėmesio centre,
net jei ir norėtumėte. Jei nenorite
pasirodyti juokingas, verčiau susitaikykite su susiklostančia padėtimi. Pasistenkite, kad ambicijos
nepasirodytų esančios didesnės
už galimybes. Apskritai šią savaitę verčiau praleisti kiek įmanoma
pasyviau.
ŽUVYS. Būsite labai išsiblaškęs, darbus dirbsite ką nugriebdamas - tai tą, tai kitą. Turite pagaliau
apsispręsti ir nurimti. Konfliktas
namuose antroje savaitės pusėje gali paskatinti siekti didesnės
asmeninės nepriklausomybės ir
laisvės. Patarimas jums šią savaitę vienas - nusileiskite pagaliau iš
dangaus ant žemės.

gimė

Jokūbas ŽUKAUSKAS,
gimęs 10 02
Karolina ŽUKAUSKAITĖ,
gimusi 10 02
Pijus ČAIKAUSKAS,
gimęs 10 31

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai,
šeštadieniais dirba iki 13.00 val.,
tel.: (8-622) 60349,
(8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. (8-641) 55554.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Automobiliai
Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

įvairūs
Dovanoja
Seną daržinę nusigriauti ir išsivežti patiems.
Tel. (8-679) 02099.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

parduoda
Kuras

Brangiai - įvairius automobilius,
gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.
Automobilius, autobusus, sunkvežimius, kombainus, metalo
laužą.
Tel. (8-633) 60143.
Visų markių automobilius, motociklus.
Tel. (8-604) 55326.
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel. (8-609) 31414,
(8-663) 58871.

2018 m. lapkričio 13 d.

Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828, (8-675) 95128.
Kita
Kviečius, miežius, kvietrugius,
rugius, avižas, žirnius, pupas.
Tel. (8-638) 71971.

BRANGIAI PERKA
MIŠKUS IR APVALIĄ
MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

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

Per „Anykštą“ galite pasveikinti
savo artimuosius vestuvių,
jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami
„Anykštos“ redakcijoje Vilniaus g.29, Anykščiai
Paslaugos
Vartojimo paskolos be užstato iki 10 000 Eur su nuolaidos
kodu „GERAS“. Akcija galioja iki
2018.12.31
Daugiau informacijos Medicinos
banko padaliniuose,
www.medbank.lt arba
tel. (8-800) 60700.

melioracijos grioviuose
esančius krūmus
ir medžius.
Tel. (8-673) 19696.

Malkas 3 m ilgio rąsteliais,
pristatymo kiekis 30-60 erdm.
Kaladėmis, pristatymo kiekis 7
erdm.
Tel. (8-646) 96003.

Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

Rokiškio r. ŽŪB
„Audrupio paukštynas“
lapkričio 14, 15, 16
dienomis
nuo 9-16 val. parduos
15 mėn. rudas
dedekles vištas.
Vienos kaina 1,50 Eur.
Tel.: (8-606) 32240,
(8-611) 32392.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
LAPKRIČIO 15 d. (ketvirtadienį)
prekiausime "Kaišiadorių" paukštyno
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis,
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis,
bei kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais.
Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome palaukti. Tel. (8-608) 69189.
Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45,
N.Elmininkai
15:50,
Anykščiai
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15,
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 16:30,
Svirnai 16:40.

karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

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

Brangiai superkame

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

PERKAME

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Kaminų įdėklai,
pristatomi kaminai.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, galvutės
mūrijimas, skardinimas.
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8- 652) 37118.

Kita
Lašų ŽŪB parduoda avižų lukštų
granules kurui arba kraikui, 1 t –
100 Eur + PVM. Perka presuotą
šieną, šiaudus.
Tel. (8-611) 44130.

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

Renkama nauja grupė 2018 m. lapkričio 13 d. 17 val.

K A MIN Ų VALYM AS
IR SKA R DINIM AS.
S togų de ngima s.
Tel. (8-648 ) 76227.
Malkas, supjautas medienos
atraižas. Atveža.
Tel.: (8-609) 91007, (8-622) 44850.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

Perkame

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

Brangiai perkame
ąžuolinius rąstus
visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems
KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, (8-698) 70127.
Kita
Naudotus surenkamus metalinius garžus 3x3; 3x5; 3x6; 3x8;
4x6 ir 3 m aukščio 3x6; 4x6; 4x8.
Tel. (8-687) 73343.
ŽŪB "Naujonys" - traktorių T 150 K.
Originalus variklis, technikinė galioja
iki 2019 m. Kaina 5000 Eur + PVM.
Tel. (8-612) 93462.

Žaidimas nr. 1179 Žaidimo data: 2018-11-11 Skaičiai: 52 46 54 55 01 14 40 69 51 50 45 27 15 44 09 04 58 32 68 39 49
22 56 48 34 75 59 30 67 70 10 17 41 19 57 53 37 06 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 73 33 64 07 13 29 35 02 61 72 21 20
26 60 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 20645.00€ 1 Užbraukus įstrižaines
38.00€ 323 Užbraukus eilutę 2.00€ 10019 Užbraukus keturis kampus 3.00€ 7902 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0062448
Automobilis TOYOTA RAV4 HYBRID 0409640 Automobilis TOYOTA RAV4 HYBRID 0198454 Automobilis TOYOTA RAV4
HYBRID 0239903 Automobilis TOYOTA RAV4 HYBRID 0130881 Automobilis TOYOTA RAV4 HYBRID 008*229 Belaidė kolonėlė JBL Go 2 022*163 Belaidė kolonėlė JBL Go 2 039*953 Belaidė kolonėlė JBL Go 2 025*620 Belaidė kolonėlė JBL Go
2 041*370 Belaidė kolonėlė JBL Go 2 022*220 Dulkių siurblys Sencor SVC 035*353 Dulkių siurblys Sencor SVC 0466524
Dulkių siurblys Sencor SVC 0208434 Dulkių siurblys Sencor SVC 0185643 Dulkių siurblys Sencor SVC 0368802 Dulkių siurblys Sencor SVC 0180470 Dulkių siurblys Sencor SVC 004*678 Išmanusis televizorius Philips 023*729 Išmanusis televizorius
Philips 049*230 Kavos aparatas Delonghi 004*187 Kavos aparatas Delonghi 0303069 Kavos aparatas Delonghi 0443860
Kavos aparatas Delonghi 0430718 Kavos aparatas Delonghi 0454446 Kavos aparatas Delonghi 0106395 Kavos aparatas
Delonghi 043*710 Kuponas degalams Circle K 039*346 Kuponas degalams Circle K 032*680 Kuponas degalams Circle K
018*344 Kuponas degalams Circle K 017*768 Kuponas degalams Circle K 019*987 Nešiojamas kompiuteris Lenovo 045*096
Nešiojamas kompiuteris Lenovo 036*137 Pakvietimas į TV studiją 040*408 Pakvietimas į TV studiją 041*110 Pakvietimas į TV
studiją 033*873 Pakvietimas į TV studiją 031*364 Planšetinis kompiuteris LENOVO 034*889 Planšetinis kompiuteris LENOVO
009*936 Sonaras Deeper Start 001*976 Sonaras Deeper Start 012*938 Sonaras Deeper Start 012*198 Sonaras Deeper Start

siūlo darbą
Geras, gerai
mokamas darbas
tvarkingam
elektrikui.
Darbas Panevėžyje.
Tel. (8-620) 77120.

Reikalingas statybos
darbų vadovas arba
brigadininkas.
Gerbūvio, statybos,
melioracijos, kelių
tiesimo darbams.
Tel. (8-698) 05251 .
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien

Norvydas, Eirimė,
Arkadijus.
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MOZAIKA
sąlygomis.
2017 metais Nyderlanduose eutanaziją pasirinko maždaug 6585
pacientai arba 4,4 proc. iš daugiau
nei 150 tūkst. tais metais mirusių
žmonių, rodo griežtai eutanaziją
kontroliuojančio komiteto pateikti
duomenys.
Dvylika atvejų komitetas pažymėjo kaip galinčius kelti susirūpinimą ir du iš jų perdavė ištirti
prokurorams.

lapkričio 14 d.
Gotfridas, Ramantas,
Saulenė, Emilis, Judita.
lapkričio 15 d.
Albertas, Leopoldas,
Vaidilas, Žadvydė.
lapkričio 16 d.
Edmundas, Gertrūda,
Margarita, Vaišvydas,
Gerdvilė.

mėnulis
lapkričio 13 - 14 jaunatis
lapkričio 15 - 16 priešpilnis

anekdotas
- Žinai, laikraštyje skaičiau, kad,
kasinėdami piliakalnį, archeologai
aptiko 13 amžiaus gyventojų darbo įrankius.
- Na ir kas?
- Vadinasi, ir tada žmonės tingėjo. Net įrankius į žemę užkasdavo,
kad nereikėtų dirbti.
***
Gydytojų konsiliumas stovi prie
ligonio lovos ir tariasi:
- Nu tai ką, gydysime, ar tegul
gyvena?
***
- Mes pasistengsime, kad jūs
mūsų sanatorijoje jaustumėtės
kaip namuose.
- Ką jūs! Aš atvažiavau pailsėti.
***
Miestietis moko kaimietį:
- Jūs lašinius vis valgote ir valgote, o nuo jų, tarp kitko, atsiranda
sklerozė.
- Tikrai! Kai aš ryte pavalgau,
tai visą dieną neasimenu, kad valgyt reikia.
***
Įeina žmona į kambarį, žiūri vyras ant svarstyklių stovi ir bando
pilvą įtraukti.
- Nemanau, kad tau tai padės...
- Aišku, padės, o kaip kitaip
skaičius pamatysiu?

oras
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„Spice Girls“ skelbia apie
naujus turo koncertus, gerbėjai
šluoja bilietus

Tel Avivo rotušė sakė, kad gerbia protestą, bet nurodė pašalinti
M. Regev statulą, nes ji buvo pastatyta be leidimo.
Izraelio menininkas iš
kultūros ministrės pasišaipė statula Tel Avivo aikštėje
Vienas Izraelio menininkas
svarbioje Tel Avivo aikštėje anksti
ketvirtadienį pastatė statulą, pašaipiai vaizduojančią prieštaringai
vertinamą šalies kultūros ministrę.
Itay Zalaitas ministrę Miri Regev pavaizdavo su balta suknele,
įdėmiai žiūrinčią į didžiulį veidrodį.
M. Regev, viena artimiausių
premjero Benjamino Netanyahu
sąjungininkių, stumia įstatymą,
pagal kurį kultūros darbai turėtų
pasižymėti „lojalumu“. Menininkai jos praktiką kritikavo kaip bandymą cenzūruoti meninę raišką.
I. Zalaitas realaus dydžio skulptūrų savo protestams išreikšti griebiasi ne pirmą kartą. Prieš dvejus
metus jis buvo pastatęs aukso spalvos B. Netanyahu statulą, kuria
šaipėsi iš jo garbinimo tarp daugelio izraeliečių.
Astrofiziko Stepheno Hawkingo vežimėlis parduotas aukcione
beveik už 300 tūkst. svarų
Garsiojo britų astrofiziko Stepheno Hawkingo neįgaliojo vežimėlis ketvirtadienį buvo parduotas
beveik už 300 tūkst. svarų (344
tūkst. eurų), o velionio mokslininko daktaro disertacija – beveik už
585 tūkst. svarų (672 tūkst. eurų).
Motorizuotas vežimėlis, prie kurio buvo prikaustytas paralyžiuotas
kosmologijos grandas, „Christie’s“
interneto aukcione buvo parduotas
už 296 750 svarų vietoj prognozuotų 10–15 tūkst. svarų.
Už vežimėlio pardavimą gautas
pelnas bus paaukotas Stepheno
Hawkingo fondui ir Motorinių
neuronų ligos asociacijai.
Varžytinėse, kurios baigėsi ketvirtadienį, S. Hawkingo disertacija apie visatos atsiradimą buvo
parduota už 584 750 svarų – trigubai brangiau nei numatyta.
S. Hawkingas mirė kovo 14-ąją,
būdamas 76 metų.
Šimtmečio proga
himną atliko septyni
lokomotyvai

Lenkijos

Penktadienį Vilniuje artėjančio
Lenkijos nepriklausomybės šimtmečio proga septyni lokomotyvai
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sprintas

sugrojo šios šalies himną.
„Lokomotyvų garsais suskambęs himnas simbolizuoja „Lietuvos geležinkelių“ požiūrį – tikime
nestandartiniais sprendimais, laužome praeities stereotipus ir esame
modernus partneris mūsų klientams“, – sakė „Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius Mantas
Bartuška.
Lokomotyvų septetui vadovavo
Lietuvos valstybinio simfoninio
orkestro pirmasis smuikas Zbignevas Levickis.
„Esu Lietuvos lenkas, tad ši
šventė man taip pat brangi. Didelį
įspūdį man paliko darbas ne meniškoje, o techninėje aplinkoje“,
– teigė lokomotyvų septetui dirigavęs smuikininkas.
Šiemet „Lietuvos geležinkeliai“
tokiu pačiu būdu atliko ir Tautišką
giesmę, skirtą Lietuvos valstybės
šimtmečiui. Tąkart lokomotyvų
orkestrui vadovavo maestro Donatas Katkus.
Lenkijos nepriklausomybės diena minima lapkričio 11-ąją.
Olandijoje keliama pirma byla
eutanaziją atlikusiam gydytojui
Nyderlandų prokurorai pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl vienos
gydytojos, atlikusios eutanaziją
vienai demencija sirgusiai senyvo
amžiaus moteriai, penktadienį pranešė pareigūnai.
Tokia byla yra pirmoji nuo 2002
metų, kai Nyderlanduose buvo legalizuota eutanazija.
Pasak prokurorų, slaugos namuose gyvenusi 74 metų pacientė
savo testamente buvo nurodžiusi,
kad nori mirti, tačiau lieka neaišku,
ar prieš mirtį tikrai to norėjo.
„Slaugos namų gydytoja, 2016
metų kovą atlikusi eutanaziją 74
metų demencija sergančiai neįgaliai pacientei, bus teisiama“, – sakoma Nyderlandų prokuratūros
tarnybos pranešime.
„Tai pirmas atvejis nuo Gyvenimo nutraukimo ir pagalbinės
savižudybės įstatymo įsigaliojimo
2002 metais, kai Olandijos valstybinė prokuratūros tarnyba patrauks
baudžiamojon atsakomybėn gydytoją“, – teigiama jame.
Nyderlandai ir kaimyninė Belgija 2002 metais tapo pirmosiomis
šalimis pasaulyje, įteisinusiomis
pagalbą numirti, kurią gali suteikti
tik gydytojai griežtai numatytomis

Kultinė dešimtojo dešimtmečio
britų merginų grupė „Spice Girls“
pranešė apie planuojamus papildomus naujausio jų turo po Jungtinę
Karalystę koncertus, gerbėjams
visame pasaulyje tiesiog šluojant
bilietus.
Į gastroles be Victorios Beckham
vyksianti grupė iš pradžių pranešė
ateinančiais metais surengsianti
šešis koncertus, įskaitant ir finalinį koncertą „Wembley“ stadione
Londone.
Tačiau dėl didžiulio susidomėjimo ir aktyvios internetinės prekybos bilietais „Spice Girls“ pranešė surengsiančios du papildomus
koncertų – dar vieną pasirodymą
„Wembley“ stadione Londone ir
šou Mančesteryje.
Grupės gerbėjai socialiniuose
tinkluose dalijasi savo džiaugsmu
dėl galimybės dar kartą pamatyti
šią grupę, kurią taip mėgo vaikystėje. „Manyje tūnanti 12-metė tiesiog kraustosi iš proto“, – tviteryje
parašė viena moteris.
Britų teismas už teroristinę
veiklą nuteisė sūnų Hitlerio
garbei pavadinusią neonacių
porą
Didžiojoje Britanijoje pirmadienį už priklausymą uždraustai britų
neonacių grupuotei nuteista pora,
nacių diktatoriaus Hitlerio garbei
savo sūnui davusi antrąjį Adolfo
vardą.
22 metų Adamas Thomasas ir 38
metų Claudia Patatas iš Banberio
miesto pietų Anglijoje dėl narystės
uždraustoje dešiniųjų radikalų organizacijoje „National Action“ (NA)
buvo teisiami kartu su 27 metų Danieliu Bogunovičiumi iš Lesterio
centrinėje Anglijoje.
Birmingamo Karūnos teismo prisiekusieji, supažindinti su nuotraukomis, kuriose A. Thomasas laiko
savo mažylį apsirengęs Kukluksklano mantija, priėmė vienbalsį
kaltinamąjį nuosprendį.
Nors teisme A. Thomasas teigė,
kad šios nuotraukos „tebuvo žaidimas“, tačiau pripažino, kad yra
rasistas.
Neonacistinė grupuotė NA buvo
įkurta 2013 metais. Trejais metais
vėliau, praėjus pusmečiui nuo teroro
akto, kai ultradešiniųjų pažiūrų ekstremistas nužudė britų parlamentarę
Jo Cox (Džo Koks), ši organizacija
tapo pirmąja vyriausybės uždrausta
Britanijos ultradešiniųjų grupuote.

Karjera. 18-metis anykštėnas,
įžaidėjas Gytis Asačiovas šį sezoną rungtyniauja antrosios Lietuvos
krepšinio lygos - NKL - komandoje Kauno KTU. 191 cm įžaidėjas
praėjusį sezoną žaidė trečiosios
krepšinio lygos RKL ekipoje „Kaišiadorys-Savingė“. Kauno KTU
ekipoje G.Asačiovas vidutiniškai
rungtyniauja po 21 min. 40 sek.
Pelno vidutiniškai po 4 taškus, atkovoja po 3 kamuolius, atlieka po 6
rezultatyvius perdavimus, renka po
8 efektyvumo balus per rungtynes.
Pagal rezultatyvius perdavimus jis
yra 4-as visoje NKL. KTU komanda NKL užima priešpaskutinę - 14ąją - vietą (3 pergalės, 6 pralaimėjimai).
Krepšinis I. Penktadienį RKL
B diviziono varžyboje Anykščių
KKSC
-,,Elmis“ 68-50 įveikė
,,Kazlų Rūdą“. T.Jodelis pelnė 21,
Ž.Žiukas - 13 taškų (9 rez.perd.).
Anykščių KKSC -,,Elmis“ turi 2
pergales ir 2 pralaimėjimus ir tarp
14 RKL B diviziono B pogrupio
komandų užima 8-ąją vietą.
Sunkioji atletika. Turkmėnistane vykusiame pasaulio sunkiosios
atletikos čempionate svorio kategorijoje iki 102 kg varžybose anykštėnas Arnas Šidiškis užėmė 11-tą vietą. Lietuvos sportininkas dvikovėje
surinko 344 kg. Rovimo rungtyje
mūsiškis buvo 11-tas (155 kg), o
stūmimo – 14-tas (189 kg).
Futbolas. ,,Nykščių namų“ arenoje vyko vaikų (g. 2010 m. ir jaunesni) futbolo turnyras. Anykščių
KKSC I komanda 3-1 įveikė zarasiškius, 1-0 - Utenos ,,Utenį“, 6-3 Anykščių KKSC II-ąją komandą ir
0-5 pralaimėjo molėtiškiams. II-oji
komanda 1-0 nugalėjo ,,Utenį“, 1-1
- sužaidė su Zarasų komanda ir 1-2
pralaimėjo molėtiškiams. Anykščių
KKSC - I turnyre užėmė 2-ąją, o
Anykščių KKSC - II - 3-ąją vietą.
Nugalėjo - visas rungtynes laimėję
molėtiškiai.
Kvadratas. Anykščių rajono mokyklų pradinukų kvadrato varžybas
laimėjo A.Vienuolio progimnazijos komanda. Antrąją vietą užėmė
A.Baranasuko pagrindinės mokyklos komanda, trečiąją - Kavarsko
pagrindinės mokyklos komanda.
Krepšinis II. Anykščių KKSC
mergaičių krepšinio komanda
MKL U-14 39-16 įveikė Vilniaus
trečiąją komandą.

Mūsų laikraštyje galite
pasveikinti savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis
progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami
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„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti
yra pigiau, negu pirkti!
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste - platintojas Raimondas Savickas (8-682) 39810.

