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Savivaldybė
skyrė 1 500 Eur
paminklo
statyboms
Gruzijoje

2 psl.
šiupinys
Netektis. Lapkričio 19 dieną
palaidotas Antanas Gadliauskas,
žinomų anykštėnų tėtis. Jo sūnus
- Ramūnas Gadliauskas - Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo
teisėjas, o dukra - Rita Babelienė
- Anykščių menų centro direktoriaus pavaduotoja. Gadliauskai
turi giminystės ryšių su garsiuoju
anykštėnu, poetu ir vyskupu Antanu Baranausku. Kelios Gadliauskų
kartos gyveno Keblonyse. Pasak
muziejininko Tautvydo Kontrimavičiaus, Gadliauskai Keblonių
apylinkėse įsikūrė anksčiau, nei
atsirado pats vietovardis.

Tiksliausiai situaciją atspindi pačių
gyventojų nuotaikos
Gintaras
RAŽANSKAS,
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytojas:
„...Anykščiuose nėra jaunų
žmonių. Nėra gyvybės. Merdi
miestas“.

3 psl.

Pareigos. Krepšinio klubas
„Rytas“ praneša, kad iš generalinio direktoriaus pareigų traukiasi
klubo dalininkas Darius Gudelis.
D.Gudelis tikisi, kad jo pasitraukimas sukels platesnes diskusijas dėl
Vilnius klubo ateities ir identiteto.

4 psl.

Sunklodų kartos - Kavarsko laukuose
Šiemet per „Obuolinių“
šventę buvo įvertinti visų
Anykščių rajono seniūnijų
ūkininkai.
Danguolės ir Raimondo bei
Boženos ir Kęstučio Sunklodų
šeimoms, buvo įteiktas apdovanojimas bendru ir vienodu
pavadinimu – „Už tėvų sukurto ūkio tęstinumą“. Šie ūkininkai ūkininkauja Kavarsko
seniūnijoje Budrių, Šovenių,
Jusiškio ir Raščiagalio kaimuose.
Du sūnūs perėmė, tęsia ir
plėtoja savo tėvų ūkininkavimo tradicijas. Apie tai pokalbis su vyresniuoju broliu Raimondu ir jaunesniuoju broliu
Kęstučiu SUNKLODAIS.
Brolius ūkininkus kalbino
Lina DAPKIENĖ.

Reitingas. Lietuvos laisvosios
rinkos skelbiamame šalies savivaldybių indekse Anykščių rajonas lenkia tris savivaldybes ir
užima 50-51 vietas. Šešios didžiosios Lietuvos savivaldybės reitinguotos atskirai. Anykščiai 50-51
vietas dalinasi su Jurbarko rajono
savivaldybe. Žemiau už mus yra
Zarasų, Molėtų ir Ignalinos rajonų
savivaldybės.
Paroda. Lapkričio 19 dieną
Anykščių koplyčioje atidaryta
anykštėnės keramikės Ramūnės
Pranckevičiūtės molio darbų paroda, kuri veiks iki gruodžio 9 dienos. Interviu su keramike – šeštadienio „Anykštoje“.

Trys dešimtys
atminties metų

Kartu dirbant ir darbas lengvesnis. Grikiapjūtės pabaiga. Ant laiptelių stovi Raimondas Sunklodas,
o žemiau - Kęstutis Sunklodas.

Visos didžiosios partijos yra ragavusios
rusiškų pinigų...

Premija. Laisvės premiją siūloma skirti septyniems buvusiems
partizanams, kovojusiems prieš
sovietų okupaciją: Jonui Čeponiui,
Jonui Kadžioniui, Juozui Jakavoniui, Bronislavui Juospaičiui, Vytautui Balsiui, Jonui Abukauskui,
Juozui Mociui. Šiuos buvusius
laisvės kovų dalyvius kaip grupę
apdovanojimui pateikė Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio organizacija.
Kopijuojame. Vienos kopijos
iki A 4 formato kaina 15 ct.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas (dešinėje), kaip ir
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, - buvę policijos pareigūnai.

5 psl.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Lapkričio 16 –tą LR Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas, Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos frakcijos
narys Vytautas Bakas Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje
bibliotekoje surengė susitikimą
su bendruomene.
Į renginį atvyko ir Anykščių
rajono meras Kęstutis Tubis
bei jo patarėjas Donaldas Vaičiūnas, dalyvavo abu anykštėnai Seimo nariai Sergejus Jovaiša ir Antanas Baura. Tačiau,
didžioji auditorijos dalis buvo
„valstiečiai“ arba būsimi šios
partijos kandidatai į Anykščių
rajono tarybą.

3 psl.
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Savivaldybė skyrė 1 500 Eur paminklo
Robertas Aleksiejūnas
statyboms Gruzijoje
robertas.a@anyksta.lt
Iš Anykščių rajono biudžeto skirta 1 500 Eur paminklo statyboms Gruzijos Telavi mieste. Viename iš Telavi skverų iškilmingos ceremonijos metu atidengtas paminklas, skirtas Anykščių,
Kėdainių ir Telavi miestų bendrystei įamžinti.

Šis paminklas pastatytas Gruzijos Telavi miesto iniciatyva.
Anykščių rajono savivaldybės nuotrauka

Pas gruzinus viešėjęs Anykščių
rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas Ramūnas
Blazarėnas „Anykštai“ sakė, kad
paminklą statyti savivaldybei pasiūlė Telavi miesto atstovai.
„Jie tvarko krantinę palei upę,
kuri teka iš kalnų ir tai yra pats pirmas atminimo paminklas“, - sakė
R.Blazarėnas.
1500 Eur Anykščių rajono savivaldybė skyrė Gruzijos kultūros
asociacijai „Kachetija“, kuri atliko
tarpininkavimo paslaugas įrengiant skverą ir pastatant paminklą.
Anykščių rajono savivaldybės delegacijai beliko tik nuvykti į vietą ir
šalia paminklo nusifotografuoti.
Anykščių rajono savivaldybė
skelbia, kad Anykščių rajono savi-

valdybės delegacija keliavo į Gruzijos miestą Telavi, kuriame vyko
miesto šventė ir įvairūs renginiai.
Anykščių delegaciją sudarė nuolatinė komanda: mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius, administracijos
direktoriaus pavaduotojas Ramūnas
Blazarėnas ir Žemės ūkio skyriaus
vedėjas Virmantas Velikonis.
Bendradarbiavimo sutartį su Telavi miestu tuometinis Anykščių rajono meras S.Obelevičius pasirašė
2011 metų spalio 24 dieną.
Šiuo metu Maduonoje, Latvijos šimtmečio proga, vieši
S.Obelevičius, savivaldybės administracijos direktorius Audronius
Gališanka, vyr. specialistė Audronė
Pajarskienė ir Kultūros ir sporto centro direktorius Žilvinas Ovsiukas.

Muštynėse paaugliui sulaužytas žandikaulis
Lapkričio 16 dieną, penktadienį, Anykščiuose, Parko gatvėje,
žiauriai sumuštas 15-metis jaunuolis.
Policija praneša, kad Kęstučio
gatvės gyventojas nukentėjo apie
21.30 val. Jaunuolį sumušė nepažįstamas asmuo. Nukentėjusiajam
nustatytas skruostikaulio ir viršutinio žandikaulio lūžis bei akies ir
voko srities žaizdos.
Anykščių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkė
Aušra Staškevičienė „Anykštai“

sakė, jog konfliktas kilo tarp dviejų
jaunimo kompanijų.
Nors Anykščių miesto parkas
yra stebimas vaizdo kameromis,
jos policijai bandant išsiaiškinti
įvykio aplinkybes šįkart nepadės.
„Incidentas kilo ne pačiame parke, o labiau Liudiškių gatvės link.
O ta vieta nefilmuojama“, - sakė
A.Staškevičienė.

Į muštynes įsivėlę paaugliai policijai juos apklausiant, kaip tai yra
reikalaujama, bus filmuojami, apklausoje dalyvaus psichologas.
Anykščių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkė
A. Staškevičienė sakė nepastebėjusi, kad jaunimo nusikalstamumas
Anykščiuose būtų suaktyvėjęs,
tendencijos panašios kaip ir ankstesniais metais.
Neseniai Anykščių miesto par-

Išdalinti „Verslo žiburiai“
Lapkričio 16-ąją, penktadienį, Anykščių kultūros centre vyko
tradicinė, septintoji „Verslo žiburių“ apdovanojimų ceremonija.
Geriausias mūsų krašto įmones rinko anykštėnai balsuodami internete iš trijų pasiūlytų pretendentų. Atskirose nominacijose nugalėjo kavinė „Mandri puodai“ („Už sėkmingą verslo pradžią“),
Deivido Dilio UAB „Adovis“ („Už tvarią plėtrą“), I.Judickienės
vaistinė („Už šeimos verslo puoselėjimą“) bei A.Motiejūno įmonė
(„Už verslo ilgaamžiškumą“). „Metų darbdavys“ - Audrius Juška.

„Metų darbdaviu“ išrinktas 180 darbuotojų turintis ūkininkas
Audrius Juška. Šis balsavimas buvęs atviras - pretendentus siūlė visi, kas norėjo.
Renginį vedė aktorius Dainius
Martinaitis. Verslininkus apdovanojo Anykščių rajono meras
Kęstutis Tubis ir Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro
laikinoji vadovė Kristina Beinorytė. „Meras atvažiavo visa valanda anksčiau ir vaikščiojo lauke be palto“ - renginio pradžioje

Temidės svarstyklės
Vagystė. Kurklių seniūnijos Gudelių kaime išėmus lango stiklą
patekta į moters (g. 1962 m.) sodybą ir pavogtas maistas, žieminė
striukė, du alkoholio buteliai, alaus

Anykščių rajono vadovu džiaugėsi D.Martinaitis. Meras dėkojo
verslininkams už kuriamą šviesą,
šilumą, jaukumą. „Be jūsų nebūtų
taip jauku, ne taip prasminga, ne
taip kultūringa“ - kalbėjo meras
K.Tubis.
D.Martinaitis verslininkams surengė posakių varžybas - ekrane
skardinė bei iš nerakinamo tvarto
pavogtas dviratis. Iš viso moteriai
padaryta 69,50 eurų turtinė žala.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Grobis. Lapkričio 17 dieną apie
15.00 val. vyras (g. 1998 m.), atvykęs į savo sodybą Kurklių seniūni-

ke buvo suniokota naujai įrengta
vaikų žaidimų aikštelė. Policija tai
vadina „daugiau vaikų paišdykavimu“. Kaltininkai nenustatyti. Policijai taip pat nepavyko nustatyti ir
asmenų, kurie apgadino Anykščių
naujų vėjų bendruomenės miesto
parke įrengtą palapinę – tipį. Manoma, kad tai irgi buvo paauglių
darbas.

-ANYKŠTA
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Apdovanojimo ceremonijoje pagerbti ir „Šimtmečio anykštėnai“. Nuotraukos iš Anykščių rajono savivaldybės „Facebook“-o
buvo rodomos sudėtingos formuluotės, kuriose užkoduoti posakiai.
Atsakymus sufleruoti buvo leista ir
auditorijai. Greičiausią orientaciją demonstravo „Mandrų puodų“
atstovas Lukas Biliūnas, tapęs šio
konkurso nugalėtoju. „Dovana keturių rankų masažas, kurį atliks
Dainius Martinaitis ir Kristina
Beinorytė“ - koks prizas laukia nugalėtojo, paskelbė D.Martinaitis.
Per „Verslo žiburių“ renginį
buvo apdovanoti ir „Šimtmečio
anykštėnai“, paskelbtos profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalio „Pakeleivingi
2018“ nominacijos ir jų laureatai.
„Šimtmečio anykštėnų“ ženklus
iš anksto buvo planuota įteikti
dvylikai anykštėnų: Rimantui Juodeliui, įmonės UAB „Rudilė“ vadovui; Onai Vandai Grumbinienei,
prekybos įmonės „Vojūra“ vado-

vei; Michailui Baliuckui, įmonės
„Varžos matas“ savininkui; Valdui
Makauskui, UAB „Žiburys“ vadovui; Gintarei Žemaitienei, MB
„Madinga spinta“ vadovei; Dianai
Šermukšnienei, N. Elmininkų bendruomenės pirmininkei; Nijolei
Kačkuvienei, muziejininkei, Niūronių kaimo seniūnaitei; Juozui
Mačiui, UAB „Diksta“ vadovui;
Valentinui Diliui, verslininkui;
verslininkams Ritai ir Algirdui
Šimkams bei Algirdui Gansiniauskui, kavinės „Šaltinis“ savininkui.
„Šimtmečio anykštėno“ ženklas
buvo įteiktas ir A.Juškai, kurio pavardės pirminiame sąraše nebuvo.
Žiūrovus linksmino instrumentinė grupė „The Voiceless“.
Prie įėjimo į kultūros centrą
buvo nutiestas raudonas kilimas,
po renginio kviestinių svečių laukė
vaišės.

jos Pakalnių kaime pastebėjo, kad
atidarytas plastikinis langas. Iš vidaus pavogtas 0,7 l talpos degtinės
butelis ir televizoriaus priedėlis.
Viso padaryta 39 eurų turtinė žala.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

apie 21.30 val. Anykščiuose, Parko
g. jaunuolį (g. 2003 m.), gyvenantį Anykščiuose, Kęstučio g., sumušė nepažįstamas asmuo. Nukentėjusiajam nustatytas skruostikaulio
ir viršutinio žandikaulio lūžis bei
akies ir voko srities žaizdos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Muštynės. Lapkričio 16 dieną

spektras
Neišvyko. Prezidentę Dalią
Grybauskaitę į Latviją sekmadienį
turėjusiam skraidinti kariuomenės
orlaiviui „Spartan“ buvo sugedusi
aukščio valdymo sistema, teigia
Karinės oro pajėgos. Pasak pajėgų
vado pulkininko Dainiaus Guzo,
po tokio gedimo lėktuvas tampa
nevaldomas, tačiau jis pašalintas
per dieną. „Sugedus trimeriui, nevaldomas tada gaunasi lėktuvas,
nepavyksta valdyti jo aukščio“, –
sakė karininkas. „Vakare jis buvo
pataisytas ir tas lėktuvas šiandien
išvežė premjerą į Briuselį“, – pridūrė jis. Lietuvos kariuomenė iš
viso turi tris transporto orlaivius
„Spartan“.
Siūlymas. Seimas svarsto atsisakyti taip ir neįsigaliojusių baudų
gydymo įstaigoms už eiles.
Parlamentas šią savaitę po pateikimo pritarė pataisoms, braukiančioms iš įstatymo nuostatą,
kad gydymo paslaugas suteikti vėluojančioms įstaigoms už jas būtų
apmokama mažesniu tarifu. Už
projektą balsavo 86 Seimo nariai
ir vienas susilaikė. Pataisas toliau
svarstys Seimo komitetai, dar liko
du balsavimai joms priimti. Seimo
Sveikatos reikalų komiteto narys
„valstietis“ Darius Kaminskas
sako, kad įsigaliojus nuobaudoms
gali susidaryti situacija, jog baudžiami bus geri specialistai, pas
kuriuos stengiasi patekti daugiau
žmonių ir susidaro eilės. „Gautųsi
paradoksali situacija, pas populiarų specialistą prisiregistravę daug
žmonių, ir mes bausim gerai dirbantį, populiarų gydytoją, įstaigą
už gerą darbuotoją. Nes gali būti,
kad kitas gydytojas, pas kurį niekas nenori eiti, eilės nėra, jis kaip
ir vykdytų šį reikalavimą“, – sakė
parlamentaras.
Prekyba. Kasmet Lietuvoje pradedama vis daugiau ikiteisminių
tyrimų dėl prekybos žmonėmis, tačiau nepaisant to, oficiali statistika
neatspindi realaus problemos masto, teigia ekspertai. Pernai šalies
teisėsauga pradėjo 35 naujus ikiteisminius tyrimus, o iš viso vykdė
61 tyrimą dėl vidaus ir tarptautinės
prekybos žmonėmis, išnaudojimo
priverstiniam darbui ar paslaugoms, rodo Vidaus reikalų ministerijos (VRM) surinkti duomenys.
„Auga registruotų ikiteisminių
tyrimų dėl prekybos žmonėmis ir
išnaudojimo priverstiniam darbui
ar paslaugoms skaičius. 2016 metais buvo 29 ikiteisminiai tyrimai
pradėti, 2015 metais – 27“, – šią
savaitę Seimo Žmogaus teisių komitete sakė VRM patarėja Sonata
Mickutė.
Arsenas. Arseno kiekis leistiną
ribą viršija trijose šalies vandenvietėse, dar 14-oje vandenviečių
teršalo kiekis padidėjęs, bet ribos
neperžengia, nustatė Valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyba
(VMVT). Pasak Žemės ūkio ministerijos, Marijampolės, Širvintų,
Joniškio, Kelmės, Kauno rajono,
Kalvarijų savivaldybių vandenvietėse arseno kiekiai buvo didesni
nei 5 mikrogramai litre (µg/l), bet
neviršijo ribinės vertės. Apibendrinusi vandens tyrimų, atliktų beveik
2 tūkst. vandenviečių Lietuvoje,
rezultatus, VMVT nustatė, kad
leistiną 10-ies mikrogramų vertę
litre šis sunkusis metalas viršijo
trijose vandenvietėse Marijampolės ir Jurbarko rajonuose.

IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
Gripas. Lietuvoje auga sergamumas gripu ir peršalimo ligomis,
pirmadienį pranešė Užkrečiamųjų
ligų ir AIDS centras (ULAC). Jo
duomenimis, lapkričio 12–18 dienomis bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo
61,5 atvejo 10 tūkst. gyventojų.
Savaite anksčiau šis rodiklis siekė
58,1 atvejo 10 tūkst. gyventojų.
Mažiausias – 45,6 atvejo 10 tūkst.
gyventojų – sergamumas gripu
ir peršalimo ligomis registruotas
Šiaulių administracinėje teritorijoje, didžiausias – 79,2 atvejo
– Kauno administracinėje teritorijoje. Praėjusią savaitę dėl gripo
į ligoninę paguldyti du asmenys.
Iš jų – vienas asmuo iki 17 metų,
vienas – suaugęs.
Badas. Bado akciją dėl sugriežtintų vidaus tvarkos taisyklių šalies
laisvės atėmimo įstaigose paskelbė
jau 671 nuteistasis. „Šiuo metu badaujančių yra 671. Tai yra tie nuteistieji, kurie raštu informuoja, kad
atsisako maisto. Bet periodiškai
prie jų jungiasi kiti, pranešantys,
kad neis pietauti“, – sakė Simona
Banėnienė. Neramumai įkalinimo
įstaigose prasidėjo praėjusį antradienį, kai 50 nuteistųjų buvo perkelti į kamerinio tipo patalpas Pravieniškių pataisos namuose, vėliau
protestas išplito ir į kitas įkalinimo
įstaigas – penktadienį bado streiką
buvo paskelbę apie 200 nuteistųjų.
Daugiausia – 198 – protestuojančiųjų pirmadienį yra Pravieniškių
pataisos namuose, Alytaus pataisos namuose bado akciją paskelbė
127, Marijampolės – 167, Vilniaus
– 17, Kauno tardymo izoliatoriuje
oficialiai bado akciją paskelbė aštuoni, Lukiškių tardymo izoliatoriuje – vienas nuteistasis.
Laikas. Lapkričio 19 dieną prasidėjo dvi dienas truksiančios viešos konsultacijos dėl to, kurį laiką
– vasaros ar žiemos – pasirinkti
kaip nuolatinį. Jų rezultatai bus panaudoti tariantis su kaimyninėmis
šalimis bei priimant galutinį sprendimą. Konsultacijose dalyvaus
ministerijos socialiniai partneriai,
susisiekimo ir kitų sričių įmonės.
Premjero patarėjas Tomas Beržinskas sakė, kad konsultacijose taip
pat dalyvaus medikai, žemės ūkio
asociacijų atstovai, kurie teiks pasiūlymus.
Žuvo. Lapkričio 17 dienos vakarą Utenos rajone esančiame
Daugailių miestelyje kilus gaisrui
žuvo vyras. Apdegęs nenustatytos
tapatybės vyro lavonas rastas apie
22 val., užgesinus gaisrą gyvenamajame name, pranešė Policijos
departamentas. Įtariama, kad tai
name gyvenusio 1966 metais gimusio vyro palaikai.
„Brexit“. Visų kitų 27 Europos
Sąjungos šalių ministrai pirmadienį susitarė, kad nebus vedamos
jokios papildomos derybos dėl
praeitą savaitę su Didžiąja Britanija suderinto „Brexit“ sutarties
projekto, kol jis bus pasirašytas
Bendrijos lyderių per ateinantį
savaitgalį vyksiantį viršūnių susitikimą. „Pirmasis sudėtingas
žingsnis atliktas“, – po ministrų
susitikimo sakė Austrijos Europos
reikalų ministras Gernotas Blumelis, kurio šalis šiuo metu pirmininkauja ES.

-BNS
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Visos didžiosios partijos yra ragavusios
rusiškų pinigų...
(Atkelta iš 1 psl.)
V.Bakas skaitė pranešimą apie
NSGK tyrimą dėl interesų grupių
poveikio politikams ir institucijoms. O renginio įžangoje kalbėjęs
meras K.Tubis teigė, kad ir Anykščiuose jis atskleidė neteisėtas
veiklas. „Kūno kultūros ir sporto
centre 22 proc. lėšų ėjo pro šalį“
- teigė meras. Pateikdamas kitą
pavyzdį jis kalbėjo apie Anykščių
Tilto gatvės projektą. „Tilto gatvės
projektas – 550 tūkst. viršyta nustatyta suma, direktorės klasiokas
projektavo“ - neįvardindamas buvusios Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės Venetos Veršulytės pavardės kalbėjo
K.Tubis.
Pradėdamas savo ataskaitos
pristatymą V.Bakas sakė, kad kiekvienais metais 4,5 milijardo eurų
Lietuva praranda dėl korupcinių
ryšių, kai tuo tarpu visų Lietuvos
mokytojų metinė alga yra 600 milijonų eurų. Pasak Seimo NSGK
pirmininko, jei Lietuvai pavyktų
korupciją sumažinti bent iki Estijos
lygio, mūsų šalies biudžetas galėtų
padidėti bent milijardu eurų. „Dėl
korupcinių ryšių projektai gali
pabrangti 30 procentų“ - aiškino
V.Bakas. Jis išskyrė tris korupciniu
požiūriu pažeidžiamiausias sferas
– energetikos sektorius, politikų
finansavimas bei poveikis strateginiams sektoriams.
Jis dėstė, kad NSGK tyrė ir „Vikondos“, ir „Rubikono“, ir „Arvi“,
ir „Lietuvos ryto“ įtaką politikams,
tačiau daugiausiai dėmesio svečias
skyrė „MG Baltic“ koncernui. Pasak V. Bako, nustatyta, kad „MG
Baltic“ savo žmones turėjo net dešimtyje ministerijų ir keliose vals-

komentarai

tybinėse institucijose.
„2012-2016 metais valdiškos
įstaigos tarnavo ne žmonėms, o
interesų grupėms“ - aiškino politikas. „MB Baltic“ valdo ir nemažą
Lietuvos žiniasklaidos rinkos dalį,
ta proga NSGK pirmininkas prisiminė posakį, kad „žiniasklaidai
mokama ne tam, kad rašytų, o tam,
kad nerašytų“.
Tęsdamas „MG Baltic“ temą,
V.Bakas tikino, kad po NSGK tyrimo paaiškėjo, kad koncernas 20082014 metais iš „Lietuvos geležinkelių“ gavo užsakymų už milijardą.
„Rinkimus sąžiningai sunku laimėti, jei prieš tave stovi dideli pinigai“ - kalbėjo svečias. „MG Baltic“
ryšiai su politikais į dienos šviesą
iškilo po vadinamojo „brendžio
dėžutės“ skandalo. Tačiau politikas aiškino, kad jo nedžiugina po
to vykusi Lietuvos partijų griūtis.
„Griovys - dešinėje ir du grioviai
– kairėje. Mes nesidžiaugiame, kad
griūva socialdemokratų partija ir,
kad sugriuvo liberalų partija“ - kalbėjo „valstiečių“ frakcijai Seime
priklausantis politikas. Pasak jo,
„jei nepadėsi žmonėms išsirinkti
savo politikus, atsiras jėgos, kurios
padės“. V.Bako įsitikinimu, geriau
jau balsuoti už pačius blogiausius,
pačius netinkamiausius politikus,
bet ne už tuos, kurie materialiai atsilygina už balsus. „3-5 eurai balsas.
Butelis kontrabandinės degtinės ar
cigarečių pakelis“ - kokia vieno
balso kaina, atskleidė Seimo narys.
Korupcijos apraiškomis jis įvardino ir žiniasklaidos daromas nuolaidas politikams bei Seimo narių
įkurtus paramos fondus. Iš 141
Seimo nario - per 50 turi fondus.
Taigi, neva, parama ir labdara užsiima ir tie politikai, kurie nėra

Susitikimas su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku V.Baku vyko daugiau nei dvi valandas - auditorija
svečio įdėmiai klausė ir turėjo jam klausimų.
Autoriaus nuotr.

turtingi.
Per NSGK tyrimą atskleista, kad
„MG Baltic“ prekiavo įtaka su kitomis įmonėmis. Pasak V.Bako,
nustatyta, kad į koncerną dėl kelių
milijonų nesumokėtų mokesčių
kreipėsi „viena prekybos“ įmonė,
„MG Baltic“ problemą išsprendė
- vietoje kelių milijonų mokesčių
liko keliasdešimt tūkstančių, o už
pagalbą mainais koncernas gavo
geresnes sąlygas patalpų nuomai
prekybos centre.
„MG Baltic“ pradėjo derybas
su „Rosatom“. „Rosatom“ norėjo
palankios viešosios nuomonės, o
„MG Baltic“ valdo 30 proc. Lietuvos žiniasklaidos rinkos. Mainais
„MG Baltic“ turėjo gauti vieną iš
„Rosatom“ objektų. „Rosatom“
tikslas – pakeisti Lietuvos geopolitinę kryptį. Rusija manipuliuoja
savo energetiniais ištekliais./.../
Šitas koncernas peržengė visas
ribas - kai vogė valstybės viduje
- vienas dalykas, bet, kai pradėjo
prekiauti valstybės ateitimi...“ kalbėjo V.Bakas.
Jis nuogąstavo, kad korupcinės bylos baigiasi ... niekuo. „Per
15-17 metų sunkių korupcinių

Tiksliausiai situaciją atspindi pačių
gyventojų nuotaikos
Yra „dvi

Ekspertų sudarytame Lietuvos miestų gerovės indekse Anykščiai atsidūrė tarp miestų autsaiderių. Ne ką geriau mūsų rajonui sekasi ir kituose sudaromuose reitinguose, nepaisant to, kas vadovauja rajonui ir kokie darbai padaryti. Kaip manote, kodėl taip nesiseka Anykščiams? Ar įmanoma
kažką pakeisti, kad Anykščiai taptų gerovės indeksų bei reitingų lyderiais?

Ekspertais
netikiu

Anykščiuose atidarinėja restoraną.
Ar ji važiuotų į mūsų miestą, jei
būtų taip blogai? Lietuvos nacionalinis dramos teatras repeticijoms pasirenka Anykščių kultūros
centrą, kai remontuojamas teatro
pastatas Vilniuje. Tokie dalykai parodo, ar Anykščiai yra traukos centras, ar čia gera gyventi. Vadinasi,
Anykščiai nėra paskutinėje vietoje,
jei čia žmonės nori atvažiuoti, nori
čia gyventi.

Reitingas subjektyvu
Irena VAITKIENĖ, Anykščių
Jurzdiko bendruomenės pirmininkė:
- Aš tais ekspertais visiškai netikiu ir jų išvadų nesureikšminu. Kai
atvažiuoja į Anykščius kokie nors
lektoriai, jie sako, kad mūsų miestas yra „ant bangos“. Kalbėjausi su
vienais žmonėmis, jie pasakojo,
kad visą vasarą ieškojo, kur būtų
galima apsigyventi Anykščiuose, tačiau taip ir nesurado. Jazzu

nusikaltimų bylose nėra nei vieno
nuteisto realia laisvės atėmimo
bausme. Vidutinė bausmė - 5 tūkst.
eurų bauda.“ - konstatavo svečias.
Pasak Seimo NSGK pirmininko,
„vyksta korupcijos importavimas į
Lietuvą“, o „visos didžiosios partijos yra ragavusios rusiškų pinigų“.
Beje, renginio pradžioje Seimo narys, „valstietis“A.Baura,
pristatydamas svečią, palaikymo,
lyg ir pagyrimo, paprašė kolegos
parlamentaro,
konservatoriaus
S.Jovaišos. Pastarasis šyptelėjo, kad V.Bakui turi tik vieną
pretenziją. Bet išsakyti, kuo yra
nepatenkintas, S.Jovaiša progos
negavo.
Tik „Anykštos“ žurnalistui S.
Jovaiša pasakė, kad jam pasirodė
keista, kad toks sąžiningas žmogus
kaip V.Bakas balsavo už dotacijos
skyrimą naujajai socialdarbiečių
partijai, kuri kaip atskiras politinis
darinys nedalyvavo rinkimuose.
Vėliau tą pačią S.Jovaišos mintį
„įgarsino“ socialdemokratas Romaldas Gižinskas. Į klausimą, kodėl balsavo už dotacijos skyrimą
socialdarbiečiams, svečias atsakė
diplomatiškai ir painiai.

Marijus
anykštėnas:

Lietuvos“

RINDZEVIČIUS,

- Nesu įsigilinęs pagal kokias
metodikas yra skaičiuojamas gerovės indeksas, todėl mano atsakymas būtų konkretus ir greitas
– tam, kad aukščiau Anykščiai
atsidurtų gerovės indekse, reikėtų pakeisti gerovės indekso parametrus.
Manau, kad tai yra labai subjektyvu. Čia lygiai taip pat kaip
sudarinėjamas pirkinių krepšelis
ir panašiai.
Nemanau, kad Anykščiai verti
būti gerovės indekso „dugne“.
Manau, kad gerovės indekse turėtų atsispindėti pačių miestelėnų
nuotaikos, kaip jie lygina save
su kitų rajonų gyventojais. Ir, jei
jie jaučiasi šiek tiek geriau, jau
reiškia yra neblogai. Yra savivaldybių, kur akivaizdžiai matosi, kad ten žmonėms gyventi yra
sunkiau.
Skeptiškai žiūriu į tuos indeksus, jie labiau skirti statistikos
mokslų ekspertams.

Gintaras
RAŽANSKAS,
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytojas:
- Liūdna, kad Anykščiuose nėra
jaunų žmonių. Nėra gyvybės. Merdi miestas. Ir aš, kaip mokytojas,
tą jaučiu – mokytojams mažėja
krūviai, kiti netenka darbo. Ir kuo
toliau, tuo labiau tai jaučiame mes,
mokytojai, nes kasmet moksleivių
skaičius mokyklose „traukiasi“.
Man atrodo, kad visoje Lietuvoje
panaši situacija, Anykščiai nėra
kažkuo išskirtiniai. Yra „dvi Lietuvos“ – didieji miestai ir provincija.
O provinciją vargu ar bepavyks
prikelti. Viskas per daug sudėtinga.

-ANYKŠTA
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Trys dešimtys atminties metų
Lapkričio 16 dieną, šeštadienį, Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių sąjungos Anykščių skyrius paminėjo savo veiklos trisdešimties metų jubiliejų. Melstasi bažnyčioje, pagerbti už tėvynės
laisvę žuvę, jau tėvynėje mirę bendražygiai, prisiminta, kas jau
buvo, pamąstyta, kaip yra ir kaip bus ateityje, kaip gyvuos organizacija, kuomet nebeliks gyvo nei vieno buvusio tremtinio...

Šventinės eisenos priešakyje bendražygiai - Napoleonas Kalibatas, Algirdas Cibas ir Prima Petrylienė.
Šv. Mišių už mirusius ir gyvuosius tremtinius bei politinius kalinius, organizacijos narius bei tėvynę Lietuvą šventimui Anykščių
Šv. evangelisto Mato bažnyčioje
vadovavo klebonas Petras Baniulis, vikaras Mindaugas Šakinis bei
diakonas Vilius Valionis, vargonais
grojo Rimvydas Griauzdė, giedojo
Sumos choras, kuriame nemenka
dalis giesmininkų - jubiliejų švenčiančios sąjungos nariai.
Didingai ir prasmingai nuskambėjo buvusio politinio kalinio,
kėdainiečio Vaclovo Šablevičiaus
giesmės „Dieve, grąžink mus“,
maldavimas, kuriame Viešpaties
prašoma leisti visiems sugrįžti iš
nelaisvės, iš tolimų kraštų į Tėvy-

savaitgalio diskusija

nę, tarsi galvojant apie mūsų laikų
tremtinius, kurie savu noru apleido
Tėvynę – išvyko į tolimus kraštus
baltesnės duonos, geresnio gyvenimo ieškoti.
Nešant daug mačiusią, šviesią,
brangiais simboliais švytinčią skyriaus vėliavą būrelis sąjungos narių ir bičiulių stabtelėjo, pasimeldė
prie kryžiaus tremties ir kalėjimų
aukoms atmint šventoriuje.
Pagarbios atminties ir vilties popietė vyko mažojoje kultūros rūmų
salėje. Pirmieji ten ištarti žodžiai
buvo laiško, esančio Anykščių
siaurojo geležinkelio muziejaus
ekspozicijoje eilutės: „Mielas lietuvi, štai mes ir važiuojam į Sibirą,
ir nežinom už ką. Mūsų vagone 8

šeimos, visi nuteisti... Nelinkiu
tau, lietuvi, tokios ateities. Sudieu,
sudieu, sudieu“.
Apie skyriaus įsikūrimą ir pirmuosius darbus kalbėjo aktyviai
atgimimo įvykiuose dalyvavęs
tuometinis Viešintų vidurinės mokyklos mokytojas, istorikas Gintaras Vaičiūnas. Tą tolimųjų 1988 m.
spalio 3 - iąją Anykščių kultūros
rūmų salė prigužėjo pilnutėlė, ne
visi norintys tilpo. Nenuostabu, nes
vien Anykščiuose tuo metu gyveno
virš tūkstančio sovietų represijas
patyrusių žmonių. Susirinkimas
užtruko daugiau negu tris valandas
ir neprailgo, kiekvieną laisvą žodį
susirinkusieji tiesiog ėmė į širdį.
Tuomet pirmuoju skyriaus pirmininku išrinktas buvęs partizanas
bei Vorkutos lagerių kalinys Eligijus Smetona tas valandas pavadino
teisybės atgimimu. Taip pat ugningas kalbas rėžė tuometinis visos
sąjungos pirmininkas, legendinis
gydytojas Audrius Butkevičius, iš
Vilniaus atvykęs Mečys Laurinkus,
Kurklių mokyklos istorijos mokytojas Aloyzas Kvedaras ir kiti.
Bijoti jau nebebuvo ko, nes salėje
kartu su nuo sovietų valdžios nukentėjusiais sėdėjo ir svarbiausieji
rajono komunistai, bandantys sukti
persitvarkymo keliu. Tuometinis
rajono Vykdomojo komiteto Finansų skyriaus vedėjas pasidalijo
žiniomis apie sąlygas, kaip atgauti atimtą turtą arba pateikti dokumentus kompensacijoms gauti. Į
sąjungą tądien įstojo keli šimtai
anykštėnų, susikūrė choras, kuriam
vadovavo mokytoja Vilė Mikučionytė, pradėti rinkti duomenys apie
nukentėjusius, užrašomi jų atsiminimai. Tuo metu buvo daug aktyvių ir energingų patriotų, tad jau po
mėnesio džiaugtasi pirmu dideliu
darbu - atidengtas kadaise sovietų
sunaikintas, naujai atstatytas paminklas už tėvynės laisvę 1919 m.
pavasarį žuvusiam savanoriui, vir-

Anykštėnas: „Kad sodas ar darželis klestėtų, visų pirma reikia
išmanančio sodininko... Tik jei
sodininką vaidins gydytojas, veterinaras, ar koks muzikantas sodas visai apaugs piktžolėm, toliau
baigs griūti kažkada buvę gražūs
pastatai... Ekspertai geriau mato,
negu vietiniai narcizai... Bet, kaip
sakoma: „De gustibus non disputandum est...“ Dėl skonio nesiginčijama...“
Pravažiuojantis: „Gerai gyvenančio rajono iliuziją kuria viena-

Nors išgyventa daug, bet veiduose giedra...

šilai Liudui Biriukui Rubikiuose,
o po to ir daugybė kitų paminklų
partizanams bei sovietų aukoms.  
Susirinkusieji į jubiliejų peržiūrėjo Antano Baranausko ir Antano
Žukausko - Vienuolio muziejaus
lobyne saugomus vaizdo įrašus
apie partizanų palaikų ieškojimą bei perlaidojimą Viešintose,
apie kryžiaus Antano Bagočiūno
- Dūmo būrio partizanams pašventinimo iškilmes Niūronyse, tremties išgyvenimus poetiniu žodžiu
skleidžiančios Janinos Cibienės
palinkėjimus.
Žodį tarė taip pat buvęs tremtinys, meras Kęstutis Tubis, kuris į
baisiąją istoriją pažvelgė teisingu
teisininko žvilgsniu, apgailestavo,
kad nepavyko visų genocido vykdytojų patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Rajono vadovas keliolikai aktyvių skyriaus narių įteikė
padėkas.
Pažymėta, kad Anykščių politinių kalinių ir tremtinių skyriui visuomet vadovavo energingi žmonės - E.Smetona, Akvilius Trumpa,
Bronius Toleikis, bei nuo 1997 m.
pirmininkaujanti, atrodytų niekad
nepavargstanti, giedrios nuotaikos
nepametanti Prima Petrylienė. Ši

pilietiška moteris džiaugėsi nuveiktas darbais, džiaugėsi tuose
darbuose padėjusiais, tėvynės reikalus suprantančiais žmonėmis.
Sukakties proga tremtinius ir
politinius kalinius sveikino Ukmergės skyriaus pirmininkė, Anykščių
muziejininkai, Jono Baranausko
gimnazijos atstovai, konservatorių
partijos nariai. Smagiomis partizanų dainomis džiugino Lietuvos
karių - partizanų uniformomis bei
tautiniais drabužiais vilkinčių dainininkų bei muzikantų grupė „Vieversos partizanai“ iš Siesikų.
Pasak buvusios Anykščių rajono tarybos narės P. Petrylienės,
prieš du dešimtmečius Anykščių
skyrius vienijo daugiau negu septynis šimtus likimo sesių ir brolių.
Tačiau prabėgę dešimtmečiai išretino gretas, nors skyriaus sąrašuose dar visi keturi šimtai, tačiau
aktyvesnių vos keliolika. Amžius,
ligos, mirtis.
Pilietiška ir vis dar vilties kupina
moteris norėtų, kad į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungą
įsijungtų jaunesni žmonės, kad gulagus perėjusiųjų vaikai tęstų savo
tėvų, senelių darbus, vardan teisingumo, vardan tėvynės.

tojus galėtum nueiti be bliuskutės
su kišenėm, kad grįžus iš jų googlė
daugiau info nesuteiktų, nei kad
suteikia jie.”

ištrauks turizmas. Deja, po ta priedanga slepiasi valdžios tingumas
ieškoti investicijas į verslą, inovacijas, mokytis iš pažangių Europos
valstybių patirties. Tipo - mes su
turizmu. Na, o žmonės rajono viziją parinko visai kitokią. Tegul
lėtai teka kurortas ir sparčiai juda
ekonomika.”

Čia gera numirti...

Iš pradžių Anykščiuose, kairiojoje Šventosios upės krantinėje, užrašas skelbė, kad „ČIA GERA
SUGRĮŽTI“. Šių metų pavasarį jis pakeistas į „ČIA GERA GYVENTI“. Ne kartą iš Anykščių
rajono savivaldybės vadovų girdėjome, kokie išskirtiniai ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mastu
yra Anykščiai. Tačiau... Kuomet pradedami skelbti ekspertų sudarinėjami Lietuvos miestų gerovės indeksai, reitingai, Anykščių rajonas, jau, kaip taisyklė, atsiduria jų paskutiniosiose vietose.
Kodėl taip nutinka - ar mes tiesiog pervertiname savo miesto galimybes, jaučiamės kažkuo išskirtiniai patys sau, ar ekspertai, sudarinėjantys gerovės indeksus, reitingus prastai atlieka savo darbą?
Kaip manote, koks šiuo metu yra tikrasis, nepagražintas Anykščių „veidas“? Ir, kas turėtų prisiimti
atsakomybę, kad Anykščiai taip ir lieka neįvertinti ne tik pasaulio, bet jau ir Lietuvos mastu?
...: „Manau ir A. Baranauskas
bepasakytų:
Iš šitos žaliosios Lietuvos viršūnės kelios pušelės apykreivės
liko....
Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!
Kas Anykščių grožiu šiandien
dar tiki?“

Popietės rimtyje Gintaras
Vaičiūnas ir Kęstutis Tubis.

Raimondas GUOBIS

dienių turistų srautai. Klaida buvo
sudėti visus rajono kiaušinius į vieną turizmo krepšį. Pragyvenimas,
paslaugos vietiniams pabrango.
Turistai to pabrangimo nejaučia.
Būstas tapo neįperkamas vietiniam
jaunam žmogui. Kas ir atsispindi
paskutinėje vietoje pagal demografijos rodiklius. Čia gera gyventi, jei
esi iš Vilniaus atsikraustęs pensininkas, ar nuo gyvenimo didmiestyje pavargęs hipsteris, tas tiesa.
Kitu atveju čia nelabai yra kas
veikti apart patarnavimo turistui.
Jei taip ir toliau, rajonas bus toks
savotiškas gerontologinis draustinis. Galėsit užrašą vėl pakeisti - į
ČIA GERA NUMIRTI.“
Na jau: „Iš ko pažinsi kaimą? Jis
visada prieš kitus pučiasi, nors yra
tik kaimas. Tas pats su Anykščiais
- išeina ta karta, kuri Anykščius garsino, viskas, čia dabar pasaulio uodega save įsivaizduojanti kurortu.”

Lietuvis: „Ekspertai, manau,
neklysta. Anykščiuose trūksta bent
jau vidutiniškai apmokamo darbo.
Rimtesnių investicijų sunku tikėtis,
nes ir darbuotojų būtų sunku surasti. Anykščių laukia lėta degradacija, bet miestelis išliks, klausimas
tik, kiek jame bus gyventojų.”
Justė: „Aš iš savo pusės, kaip
jauna specialistė, tai nematau kas
čia tokio gero vyksta šitam mieste.
Mokiausi beveik 10metų, o dirbti
važinėju į Vilnių, nes čia pensininkai savo vietų niekaip neužleidžia,
atrodo, kad turi sulaukt 55 metų,
kad čia darbo vietą duotų tau. Manau be pažinčių su darbais čia labai
liūdnas reikalas, net kai tavo specialybė paklausi, ypač viešosiose
įstaigose. Kad būtų gera gyventi
ir už ką išgyventi neužtenka vien
turėt gražių vietų, reikia darbo
žmonėms. Na, ir dar kad pas gydy-

Justei ir kitiems: „Gyvenimas
greitai prabėga (mano močiutės
žodžiai) ir nepamatysi, kai pati sulauksi pensinio amžiaus. Su metais
ateina patirtis, išmintis, supratimas,
atsakomybė, todėl reikia vertinti
šiuos žmones. Na, spauda atlieka
savo darbą rašydama ir informuodama kas vyksta gera ir bloga, mes
patys turim atsirinkti kas yra kas,
Anykščiams trūksta darbo vietų,
žmonės nori dirbti ir uždirbti, tada
bus gera gyventi ir gera sugrįžti”.
Juozas: „Pasakysiu perfrazuodamas buvusio mero Sigučio žodžius, jog yra durnių, kurie patiki,
kad iš gilios duobės Anykščius

Faktai bado akis!: „Šilelio“ poilsio namai išgriauti, vieninteliame
likusiame parenovuotame korpuse
veikia SPA „Vilnius“. Per 28 metus
pliurpimo apie „kurortą“ nepastatyta nei viena sanatorija, nei vienas
šiuolaikinis viešbutis, nei vienas
pramogų centras turistams. Nei
vieno naujo daugiabučio neišdygo
Anykščiuose! Jauniems darbingiems čia nėra ką veikti.”
(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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Sunklodų kartos - Kavarsko laukuose

Budrių ežero vandeniu patogu purškimus laukuose atlikti.
(Atkelta iš 1 psl.)
- Ką Jums reiškia šis apdovanojimas – „Už tėvų sukurto ūkio
tęstinumą“?
- Raimondas: Smagu dirbti
gimtame krašte ir tęsti tėvų pradėtą darbą. Kartu su visa šeima
sprendžiame iškilusias problemas,
džiaugiamės pasiekimais.
- Kęstutis: Apdovanojimas buvo
visiškai netikėtas, bet labai malonu,
kad mūsų nepamiršo, įvertino.
- Pakalbėkime apie laiką, nes
jis, kalbant apie tęstinumą, perimamumą, čia iš tiesų svarbus
– Jūsų tėtis Antanas neseniai
atšventė garbingą 80-ties metų
jubiliejų. Teko girdėti, kad bičiuliai ir draugai surengė nemenką
staigmeną jubiliatui ankstyvą gimimo dienos rytą?
- Raimondas: O, taip! Mes su
broliu žinojome apie numatomą
staigmeną, tad kaip niekur nieko
paprašėme tėvuko tą rytą atrakinti dirbtuvių duris tam, kad įleistų
darbininkus. Sugalvojome kuo
pasiteisinti, kad mudu su broliu
negalime būtent tą rytą laiku atvykti. Tėvukas, aišku, sutiko, nes

ir šiaip jis dažnai atvažiuoja, pataria, padeda. Na ir, įsivaizduokite,
iš pat ankstyvo ryto tėtis, ničnieko neįtardamas, ramiai atrakina
ir atidaro duris, įeina pats ir... net
susvirduliuoja iš nuostabos: būrys ištikimiausių draugų ir bičiulių garsiai sušunka „Su gimimo
diena!“ Stalą padengę, šašlykų
prikepę, ir dar šampano į taures
įpylę, tyliai laukė dirbtuvių viduje! Tėvukas tikrai to nesitikėjo
ir per savo gyvenimą tokios staigmenos nebuvo patyręs! Pusryčiai
tą rytą jam buvo neužmirštami. O
ir mums visiems, žinoma, nes juk
visi susėdome šašlykų valgyti.
- Kęstutis: Gražaus jubiliejaus
proga norėjome nustebinti tėtį, ir
mums pavyko.
- Papasakokite plačiau, iš kur
kilę Jūsų tėvai, koks buvo jų
ūkis, kada ir kaip plėtėsi, augo,
nuo kada jo valdymą perėmėte į
savo rankas? Kokio dydžio yra
dabar Jūsų abiejų dirbami plotai
ir ką juose auginate?
- Raimondas: Tėtis iš Ažuožerių kaimo, mama kilusi iš nedidelio ir jau išnykusio Eidrikonių k.
(Traupio sen.). Įsikūrus kolūkiams,

UTENOS KULTŪROS CENTRAS

Profesionalių teatrų festivalis Pjero dienos Utenoje
PROGRAMA
2018 m. gruodžio 1 d. (šeštadienį) 18 val. Didžiojoje salėje
FESTIVALIO ATIDARYMAS
Teatras Meno Fortas JOBO KNYGA
2018 m. gruodžio 4 d. (antradienį) 10 val. Didžiojoje salėje
Vilniaus teatras „Lėlė“ PINOKIS
2018 m. gruodžio 20 d. (ketvirtadienį) 18 val. Didžiojoje salėje
Kauno šokio teatras „Aura“ „Norėčiau būt paparčio žiedu“
Choreografė Bea Debrabant (Prancūzija)
2019 m. sausio 11 d. (penktadienį) 18 val. Didžiojoje salėje
Nacionalinis Kauno dramos teatras VASARVIDIS (N-14)
2019 m. sausio 12 d. (šeštadienis) 18 val. Didžiojoje salėje
Lietuvos rusų dramos teatras VIENIŠAS ŽMOGAUS BALSAS
2019 m. sausio 16 d. (trečiadienį) 10 val. Didžiojoje salėje
Panevėžio teatras „Menas“ PIKSELIUKAI ARBA KAS
TELEFONE GYVENA
2019 m. sausio 19 d. (šeštadienį) 18 val. Mažojoje salėje
Klaipėdos jaunimo teatras KONTRABOSAS
2019 m. sausio 25 d. (penktadienį) 18 val. Didžiojoje salėje
Lietuvos nacionalinis dramos teatras TRYS SESERYS
Programa bus tęsiama.
Informacija apie spektaklius: www.utenoskc.lt

Informaciniai rėmėjai: portalas „Regionų naujienos“, portalas udiena.lt, laikraščiai „Panevėžio balsas“, „Panevėžio sekundė“, „Rokiškio sirenos“, „Utenis“, „Utenos apskrities žinios“, „Utenos diena“, „Anykšta“, portalas anyksta.lt,
Jonavos „Naujienų“ laikraštis, Utenos radijas

Be technikos žemės ūkyje – kaip be rankų.
žmonės buvo perkeliami į gyvenvietes, namus vienkiemiuose griovė, vyko melioracijos darbai – toks
buvo mano mamos kelias į Šovenius. Iš „Atžalyno“ kolūkio mano
tėvai išėjo vieni iš pirmųjų (tai
buvo 1991 metai) ir, išsinuomoję
iš valstybės 40 ha valstiečių ūkio
žemės, pradėjo ūkininkauti. Vėliau
tą žemę išsipirko.
Mūsų mama ilgus metus pati
tvarkė buhalteriją, nes nebuvo sudėtingų reikalavimų. Kai pradėjome rašyti projektus, prasidėjo dvejybinė buhalterija ir pasamdėme
buhalterę.
Aš pats keletą metų dirbau Kaune, bet 2005 m. sugrįžau į gimtuosius Šovenius, prisijungiau prie tėčio ir brolio. O 2008 m. perėmiau
ūkį iš tėčio. Žiemą, nudirbę darbus, nuplovę techniką, pradedame
remontuoti, konstruoti – nusiperkame nebenaudojamą traktorių ar
mašiną ir atrestauruojame, sutvarkome ir toliau dirbame žemės ūkio
darbus. Čia mūsų hobis. Žmona
su trim vaikais gyveno Kaune iki
2013 m., o tada jau su jauniausia
dukrele persikėlė gyventi čia, į Kavarsko seniūniją. Vyresnieji vaikai
iki šiol gyvena Kaune.
- Kęstutis: Ūkininkauti pradėjau nuo 1991 metų kartu su tėvais.
Šiuo metu kartu su broliu dirbame
apie 600 ha.
- Ką darote taip pat, kaip darė
Jūsų tėvai, ką darote kitaip?
- Raimondas: Tėvų ūkininkavimo kryptis buvo augalininkystė,
tad ir mes su broliu tęsiame. Tiesa,
auginamos grūdinės kultūros įvairovė jau didesnė: auginame pupas,
grikius, kviečius, rapsą, garstyčias.

Autorės nuotr.

Technikos turime daug, vis atnaujiname, iš senų konstruojame naujus.
Ir vietos dabar jau turim pakankamai: čia, buvusiose dirbtuvėse,
įsirengėme šiltas patalpas, kuriose
dirbame. Tėtis kūrena pečių, o broliukai dirba (juokiasi – red. past.).
- Kiekvieną darbo dieną ryte
Jus galima sutikti kelyje – į darbą. Rodos, jau galėtumėte leisti
sau daugiau pailsėti, tik pakontroliuoti ir darbus paskirstyti
retkarčiais pasirodydami, kaip
tai daro dauguma vadovų, turinčių darbuotojų, bet lyg prisukto
laikrodžio tikslumu Jūsų kelias
rytais veda tik ten – į dirbtuves.
Ir Jūsų tėtis lygiai taip pat: čia
ir čia. Asmeninis pavyzdys ir
kiekvieno darbo eigos planavimas, tiesioginis dalyvavimas jį
atliekant, visko laikymas „savo
rankose“ – tai Jūsų tėvų, o dabar
jau ir Jūsų abiejų darbo strategija?
- Raimondas: Taip, tik dirbant
kartu galima daug nuveikti. Mes
niekada neskaičiuojame darbo valandų – dirbame, kiek reikia. Tik
sekmadienius stengiamės švęsti,
nedirbame. Išimtis – javapjūtė. Jei
tik leidžia oras, per javapjūtę dirbame be išeiginių.
- Kęstutis: Visus darbus, kaip ir
anksčiau, planuojame kartu: tėtis,
brolis ir aš.
- Kaip supratau, Jūsų ūkyje
dirba dar keli nuolatiniai darbuotojai?
- Raimondas: Taip, dirba trys
nuolatiniai darbuotojai.
- Kas labiausiai džiugina Jus,

kaip ūkininkus? Ką tik sudygę daigeliai po sėjos, supirkimo
punkte sėkmingai parduotas
grūdinės kultūros kiekis, metų
gale suvedami rodikliai, o gal visai kas kita?
- Raimondas: Viskas džiugina: ir sudygęs daigelis, ir saulė, ir
lietus, jei jo ne per daug (šypsosi
– red. past.), ir poilsio minutės su
šeima. Gera ir po visų darbų, kai
susitinkame su ūkininkais aptarti
prabėgusių metų.
- Kęstutis: Labiausiai džiugina,
kai būna palankios oro sąlygos,
gausus derlius ir didelės supirkimo
kainos, kai technika negenda.
- O jei kalbėtume plačiau, kaip
manote, ko labiausiai trūksta
ūkininkams? Kaip manote, ar
pati profesija (ūkininkas) yra
pakankamai vertinama mūsų visuomenėje?
- Raimondas: Ko trūksta? Ko
gero, gerų, palankių oro sąlygų.
- Kęstutis: Taip, pritariu broliui,
kad ūkininkams labiausiai trūksta
gerų oro sąlygų. Na, o tokia profesija, kaip ūkininkas, mano nuomone, nėra pakankamai vertinama
visuomenėje.
- Raimondai, turite sūnų studentą. Ką jis studijuoja? Ar pasikalbate apie ateities ūkininkavimo viziją? Jei brėžtume liniją:
senelis, tėvas, sūnus, tai vėl atitiktų Jūsų gauto apdovanojimo
„Už tėvų sukurto ūkio tęstinumą“ prasmę, tiesa?
- Raimondas: Sūnus Justas jau
ketvirto kurso studentas. A. Stulginskio universitete studijuoja Žemės ūkio technologijas ir vadybą.
Smagu būtų sulaukti tos akimirkos
apdovanojimų „Už ūkio tęstinumą“.
- Įtampos ir didelio tempo
kupinos dienos dirbant visus
ūkininkavimo darbus, ypač per
patį darbymetį, neabejoju, pareikalauja daug energijos. Kaip
atgaunate jėgas?
- Raimondas: Jėgas atgaunu
medžiodamas, vaikščiodamas po
mišką. Turiu augintinę dratharų
veislės kalytę Sambą, tai su ja praleidžiame daug laisvo laiko gamtoje, dresiruoju. Susitinkame su
draugais, jie labai laukiami mūsų
namuose.
- Kęstutis: Dirbu su optimizmu,
į viską žiūriu pozityviai, todėl pilnas jėgų (šypsosi – red. past.).
Nuoširdžiai dėkoju Jums už
pokalbį!

ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI
2018 m. lapkričio 27 d., 10 val. VŠĮ „Anykščių menų inkubatorius“ konferencijų salėje, esančioje
adresu J. Biliūno g. 53, Anykščiai, šaukiamas Anykščių kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:
1. Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos reorganizavimo, prijungiant Rokiškio kredito uniją,
kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą ir pasibaigs kaip juridinis asmuo, prie Anykščių kredito unijos, kuri
po reorganizavimo tęs savo veiklą, patvirtinimas.
2. Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos reorganizavimo sąlygų tvirtinimas.
3. Po reorganizavimo veiksiančios Anykščių kredito unijos įstatų tvirtinimas ir įgaliojimo pasirašyti įstatus
suteikimas.
4. Įgaliojimų Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos vadovams dėl visuotiniame narių susirinkime priimtų sprendimų ir reorganizavimo įgyvendinimo suteikimas.
5. Anykščių kredito unijos valdybos narių rinkimas.
6. Anykščių kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas.
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai.
Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Regina Simanonienė,
tel. Nr. 861511413, el.p. r.simanoniene@lku.lt.
Kredito unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu pagal Anykščių kredito unijos valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo visuotiniame narių susirinkime tvarką.
										
VALDYBA
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Savižudybių prevencija: svarbu atpažinti ir padėti
Higienos instituto duomenimis, 2017 m. nusižudė beveik 750
gyventojų. Nors Lietuvoje savižudybių mastas kasmet mažėja, tačiau pagal jų skaičių, tenkantį šimtui tūkstančių gyventojų, kitas
Europos Sąjungos šalis lenkiame du tris kartus.
Specialistai teigia: 8 iš 10 apie savižudybę galvojantys asmenys
duoda aplinkiniams vienokius ar kitokius ženklus. Juos atpažinę,
galime išgelbėti gyvybę.
Statistika nėra tiksli
Higienos institutas pastebi,
kad situacija šiek tiek gerėja: praėjusiais metais nusižudė
9 proc. mažiau gyventojų nei
prieš metus ir 20 proc. mažiau
nei prieš trejus metus. Paviešintos statistikos duomenimis, nuo
TSRS žlugimo iki 2016 metų
Lietuvoje nusižudė 35 tūkstančiai piliečių.
Specialistų teigimu, šie skaičiai anaiptol neparodo tikrosios
savižudybių situacijos, nes nežinoma, kiek yra nepaskelbtų
savižudybių, kiek – nemirtino
savižudiško elgesio, kiek yra
žmonių, turinčių minčių apie savižudybę.
Be to, savižudybės turi milžinišką psichologinį, socialinį
poveikį tiek nusižudžiusiojo šeimai, tiek visuomenei. Teigiama,
kad vieno asmens savižudybė vidutiniškai paveikia šešių žmonių
gyvenimus. Jei ji įvykdoma mokykloje ar darbovietėje, palieka
skaudžią dvasinę žymę šimtams
žmonių.
„Nors savižudybių skaičiai po
truputį mažėja, svarbu neskubėti džiaugtis. Lietuvoje šimtui
tūkstančių gyventojų tenka apie
trisdešimt savižudybių, kai kitose Europos Sąjungos šalyse šis
rodiklis du tris kartus mažesnis.
Tai rodo, kad savižudybės yra
milžiniško masto problema“, –

situaciją komentavo Vilniaus
universiteto mokslininkas, psichologas psichoterapeutas Paulius Skruibis, Lietuvos atstovas
Tarptautinėje savižudybių prevencijos asociacijoje.
Vienos priežasties nėra
Pašnekovas pastebi: daugiausia savižudžių yra 45–59 metų
amžiaus grupėje, mažesniuose
miestuose ir kaimuose.
„Vienareikšmiško atsakymo
nėra, nes nėra vienos priežasties. Analizuodami pamatome
tik tą paskutinį įvykį, kuris tarsi
pastūmėjo į savižudybę, bet tai
nėra vienintelė priežastis. Tai
yra procesas, kuris trunka ne
vieną mėnesį, ne vienerius metus, kol visko prisikaupia. Yra
žmonių, kurie nebeatlaiko juos
užgriuvusių bėdų, sunkumų,
jiems atrodo, kad jie nebegali
su tuo susitvarkyti ir pasirenka
tokią išeitį“, – pasiteiravus, kas
pastūmėja į savižudybę, samprotavo žinomas psichologas P.
Skruibis.
Panašiai kalbėjo ir Lietuvos
psichologų sąjungos narė Valija
Šap.
„Kiekvienas gali susidurti su
kriziniais išgyvenimais. Pagrindiniai psichologinės krizės bruožai: specifinis emociškai reikšmingas žmogui įvykis, atsiradusi
psichinio diskomforto būsena,

„Jaunimo linija“ tel.: 8 800 28 888
(internetinis tinklapis: www.jaunimolinija.lt)
Suaugusiems „Vilties linija“ tel.: 116 123
(internetinis tinklapis: www.viltieslinija.lt)
„Pagalbos moterims linija“ tel.: 8 800 66 366
(internetinis tinklapis: www.moters-pagalba.lt)
Psichologinė pagalba emigrantams visą parą:
www.psyvirtual.lt (el. paštas.: psyvirtual@psyvirtual.lt)

horoskopai

AVINAS. Laikas rimtai imtis
projekto, kurio sėkme iš tiesų tikite, aplinkybės jums ypač palankios.
Antroje savaitės pusėje apgalvokite savo motyvus. Galimas daiktas,
kad nesate iki galo sąžiningas nei
su savo artimaisiais, nei pats su
savimi. Savaitgalį būsite kupinas
naujų įdomių idėjų ir nekantrausite
greičiau jas išbandyti praktikoje.
Saugokitės! Skubėdamas galite
padaryti didelę klaidą.
JAUTIS. Savaitės pradžioje jokiu būdu nesiblaškykite, bandydamas reaguoti į kiekvieną dirgiklį.
Jokiu būdu nekurkite keršto planų.
Antroje savaitės pusėje ne kartą
pasigailėsite, kad negalite vienu
metu būti keliose vietose, tad rinkitės atidžiai. Savaitgalį galimas
konfliktas šeimoje dėl pinigų. Pasistenkite suprasti vienas kito argumentus.

DVYNIAI. Gyvensite gan intensyvų visuomeninį gyvenimą.
Nesidrovėkite žiūrėti savo interesų. Gali būti, kad visiškai nebesusišnekėsite su šeimos nariais ar
kaimynais. Pasistenkite likti ramus
ir santūrus. Savaitgalį pokalbis su
gerbiamu ir išmintingu žmogumi
padės jums vėl atgauti dvasinę pusiausvyrą.
VĖŽYS. Savaitės dienas jus
neabejotinai lydės sėkmė, tad nedelsdamas imkitės pačių svarbiųjų
darbų. Jūsų agresyvus elgesys savaitės viduryje kai ką labai nustebins, bet, kita vertus, gausite tai,
ko norite. Penktadienį ir savaitgalį
pasistenkite rūpintis tik savo reikalais ir nesivelkite į diskusijas, kai
matote, kad nesutarimai yra esminiai.
LIŪTAS. Pažintis su svarbiais ir
įtakingais žmonėmis savaitės pradžioje paskatins jus elgtis drąsiau
ir ryžtingiau, veikiausiai pribręsite

pasimetimas. Jei žmogus įveikia
sunkumus ar laiku gauna pagalbą, krizė neužtrunka per ilgai ir
yra įveikiama. Tačiau užsitęsusi
krizė kelia vis didesnę įtampą,
dvasinį skausmą ir, galiausiai,
nepakeliamą kančią, kuri ir gali
tapti savižudybės priežastimi.
Žmogus nutraukia savo gyvybę
ne todėl, kad nori mirti, o todėl,
kad nebepajėgia kęsti šios kančios ir mano, jog tik mirus gali
to nebejausti“, – pastebėjimais
dalijosi psichologė.
Pasikeičia elgesys
Šeimos psichologijos bei savižudybių prevencijos srityje
nemažai dirbanti V. Šap pataria
atkreipti dėmesį į pasikeitusį
žmogaus, kuris mąsto apie savižudybę, elgesį.
„Žmogus kalba arba juokauja
apie mirtį ar savižudybę, perdėtai domisi mirties ar savižudybės temomis, rodo atsisveikinimo ženklus (grąžina gautas
dovanas, skolintus daiktus ir
pan.; susidomi testamentais ir
gyvybės draudimais). Atsiranda
ryškūs nuotaikų, jausmų pokyčiai: netikėti emocijų protrūkiai, dirglumas, agresyvumas,
depresiškumas, liūdesys, prislėgta nuotaika, žmogus jaučiasi
vienišas, bejėgis, nereikalingas.
Jam sunku susikaupti, netenka
intereso įprastinei veiklai, keičiasi bendravimas, atitolsta nuo
draugų ir šeimos, sutrinka miegas, apetitas, žmogus neigiamai
vertina save“, – galimus pasikeitimus vardija V. Šap.
Tokie žmonės bando užsimiršti rizikingai įnikdami į alkoholį,
narkotikus, tačiau tai padeda tik
trumpam: atsiradusi priklausomybė lemia naujas problemas
– pvz., netenkama darbo, vairuotojo pažymėjimo, atsiranda
sunkumų šeimoje ir pan.
Būtina specialistų pagalba
Kalbinti psichologai pastebėjo:
dažnai į savižudybę linkusiems
asmenims labai palengvėja, kai
atsiranda su kuo pasikalbėti. Pirmas žingsnis į pagalbą gali būti
ir tiesus klausimas: aš girdžiu,
kad sakai, jog nebematai prasesminiam sprendimui. Apskritai
šią savaitę būsite gan kategoriškas,
ypač negalėsite pakęsti neigiamų
atsakymų...
MERGELĖ. Galite sulaukti
protingo patarimo, ypač iš vyresnio giminaičio lūpų. Savaitės
vidury verčiau nesiimkite spręsti
asmeninių problemų ar keisti ką
nors namuose. Penktadienio vakarą nesileiskite įkalbamas išleisti
taip sunkiai uždirbtus pinigus. Jei
turite namuose mažylį, savaitgalį
jis suteiks daug džiaugsmo visai
šeimai.
SVARSTYKLĖS. Laukia dalykinė kelionė. Ji bus naudinga. Parodęs tam tikrą apsukrumą galite
neblogai uždirbti. Savaitgalį saugokitės vagių ar sukčių. Venkite
tamsių skersgatvių, prastos reputacijos užeigų, nepraraskite budrumo
kalbėdamas su vėlyvu svečiu.
SKORPIONAS. Pirmosios savaitės dienos gali būti ganėtinai

Paulius Skruibis pastebi: jeigu žmogus kalba apie savižudybę,
dažniausiai tai ir padaro, todėl artimieji turėtų suskubti jam
padėti.
Nuotrauka iš asmeninio archyvo

mės gyventi, ar tau kyla minčių
apie savižudybę? Taip paklausę
tikrai nepaskatinsite savižudybės, atvirkščiai, duosite žinią,
jog nebijote kalbėtis ir esate pasirengęs būti šalia. Skirkite laiko
išklausyti asmenį tiek, kiek reikia, neskubinkite, nenutraukite
pokalbio tikėdamiesi jį baigti
kitą dieną. Paskatinkite jį išsakyti savo jausmus ir mintis, parodykite supratingumą.
Kitas žingsnis – profesionali
specialistų pagalba.
Svarbu kreiptis ir profesio-

sunkios ir svarbios jūsų karjerai.
Pasistenkite pasirodyti kiek galite
geriau tiek kolegų, tiek viršininkų
akyse. Viengungiams ši savaitė
taip pat žada romantiškų nuotykių. Venkite naminių gyvūnų, ypač
svetimų. Šunį gatvėje verčiau apeikite iš tolo.
ŠAULYS. Šią savaitę anaiptol
nepasižymėsite
organizaciniais
sugebėjimais, tad verčiau užsiimkite darbais, kuriems tereikia jūsų
paties rankų ar galvos. Saugokitės
nepamatuotos finansinės rizikos patirsite nemenkų nuostolių. Jeu
domitės kompiuteriais, šią savaitę
būtų pats laikas nuo žaidimų pereiti prie darbų.
OŽIARAGIS. Pirmąją savaitės
pusę daug rūpesčių kels piniginių
reikalų tvarkymas. Draugai ar namiškiai jūsų dėmesio gali tikėtis
tik nuo trečiadienio ar ketvirtadienio. Jūsų didysis varžovas ir konkurentas šią savaitę bus žmogus,

nalios pagalbos. „Lietuvoje yra
išvystytas psichikos sveikatos
centrų tinklas arba galima kreiptis į poliklinikoje dirbantį psichologą, psichiatrą. Ir šeimos
gydytojas gali nurodyti, kur ieškoti pagalbos, nukreipti pagalbos ieškantį žmogų“, – kalbėjo
psichologas P. Skruibis.
Be to, krizės atveju galima
kreiptis į visą parą veikiantį krizių centrą ar emocinės pagalbos
telefonu linijas, kurios taip pat
veikia visą parą.
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gimęs Vandenio ženkle. Kautis bus
nelengva, bet labai įdomu, ypač jei
esate tikras kovotojas.
VANDENIS. Fizinis darbas ar
sportas savaitės pradžioje padės
jums produktyviau naudoti savo
energiją. Verčiau nesipainiokite
viršininko kelyje. Tvarkydamas
piniginius reikalus antroje savaitės
pusėje, galite pranokti pats save.
Nesitikėkite pernelyg daug iš savaitgalio, tada neteks nusivilti.
ŽUVYS. Pirmadienį ar antradienį nepražiopsokite progos užsidirbti papildomų pinigų! Savaitės viduryje būsite emociškai nestabilus
ir sunkiai nuspėjamas, tad nuo jūsų
gali nekaltai nukentėti pavaldiniai
ar šeimos nariai. Pasistenkite šiomis dienomis nepriiminėti svarbių
sprendimų. Pastaruoju metu kažkoks asmuo, nuolat besisukiojantis
aplink, jau ima jus gerokai erzinti.
Ar ne laikas kokiu nors būdu jo nusikratyti?

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
Miškus visoje Lietuvoje aukštomis kainomis, atsikaito iš karto,
apmoka notaro išlaidas, įvertina
miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.
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.
Visoje Lietuvoje mišką (ir malkinį) su žeme ir išsikirtimui. Moka
nuo 2000 iki 10000 Eur/ha.
Tel. (8-687) 26005.

Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
1 ar 2 kambarių butuką
Anykščiuose (antrame ar pirmame aukšte). Galimas keitimas į 4
kambarių butą renovuotame name
Rokiškyje.
Tel. (8-659) 78361.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Automobiliai
Automobilius, autobusus, sunkvežimius, kombainus, metalo
laužą.
Tel. (8-633) 60143.
Brangiai - įvairius automobilius,
gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel. (8-609) 31414,
(8-663) 58871.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami
„Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Kreditai ūkininkams! Specialus
pasiūlymas apyvartinių lėšų papildymui - palūkanos nuo 3,59 %.
Akcija galioja iki 2018.12.31.
Daugiau informacijos Medicinos
banko padaliniuose,
www.medbank.lt arba
tel. (8-800) 60700.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.
Išdžiūvo šulinys? Specializuotas
vandens valymas, dezinfekcija,
remontas, profilaktika. Įvairių vandens siurblių, trasų montavimas.
Tel. (8-641) 93058.

Parduoda malkas 3 m ilgio, veža
miškovežiu: alksnis 21 Eur, beržas 24 Eur, ąžuolas 25 Eur, uosis
30 Eur už kub. m. Perka mišką.
Tel. (8-620) 59821.
Lašų ŽŪB parduoda avižų lukštų
granules kurui arba kraikui, 1 t –
100 Eur + PVM. Perka presuotą
šieną, šiaudus.
Tel. (8-611) 44130.
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Visų markių automobilius, motociklus.
Tel. (8-604) 55326.
Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
Gyvuliai

Malkas, supjautas
atraižas. Atveža.
Tel.: (8-609) 91007,
(8-622) 44850.

medienos

Skaldytas malkas,
Pristato.
Tel. (8-675) 63191.

pjuvenas.

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

PERKAME

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

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

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

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

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

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

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

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.

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

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

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

Tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

Negauk tūkstantinės
baudos - susitvarkyk
nuotekas!

Nuotekų
valymo
įrenginiai
"August",
"Traidenis",
"Solido","Buiteka", "Feliksnavis".
Įvairios paskirties šulinių, kanalizacijos, drenažo, vandentiekio sistemų prekyba, montavimas, servisas, pristatymas.
Sertifikatai.
Garantija iki 20 metų.
Tel. (8-641) 93058.

Informuojame, kad 2018 m. lapkričio 30 d. 13:00 val. bus vykdomi žemės sklypo (kad. nr. 3427/0002:0092) Klenuvkos k., Kurklių sen., Anykščių r.
sav. kadastriniai matavimai. Prašome gretimo žemės sklypo (kad. nr.
3427/0002:0140) savininką atvykti į žemės sklypo ženklinimą.
Neatvykus darbai bus tęsiami, per 30 dienų nuo paženklinimo dienos,
galite pateikti pastabas raštu adresu Rotušės g. 18, Biržai, UAB „Šiaurinis
taškas“, tel. Nr. (8-662) 01771.
UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2018 m. lapkričio 20 d. 17 val.
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.

parduoda
Kuras

Perkame

Supjaustytas medžio atraižas.
Gali atvežti įvairaus žvyro po 2,5
tonos.
Tel. (8-604) 61191.

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

Kaminų įdėklai,
pristatomi kaminai.

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

Lapkričio 27 d. į Anykščius atvyksta angiochirurgas
E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus
pacientams sergantiems:
● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumu
● Aortos, klubinių arterijų, rankų ir kojų arterijų ligomis
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis
Registruotis tel. (8-698) 33653 nuo 16 iki 18 val.
Tyrimas mokamas.

siūlo darbą
Ieškote patikimo darbo užsienyje?
Įsidarbinkite namų tvarkytoja (-u)
Anglijoje. 100 proc. garantija, jokių
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083,
www.superdarbas.com

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

vardadieniai
šiandien

Feliksas, Jovydas,
Vaidvilė, Laimis.
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MOZAIKA

lapkričio 21 d.
Gomantas, Eibartė,
Honorijus, Alberta,
Norgaudas, Girenė,
Honoratas, Tomas.
lapkričio 22 d.
Cecilija, Cilė,
Steigintas, Dargintė.
lapkričio 23 d.
Felicita, Klemensas,
Kolumbanas, Doviltas,
Liubartė, Adelė, Kolumbas,
Orestas.

mėnulis
lapkričio 20 - 21 priešpilnis
lapkričio 22 - 23 pilnatis

anekdotas
Žmona vyrui piktai:
- Neišmanau, kaip galima visus
savaitgalius praleisti alaus bare...
- Tai kam kalbi apie dalykus, kurių neišmanai?
***
Knygynuose pasirodė nauja
knyga „Kovinė savigyna“ - puiki
dovana, padėsianti jums atsakyti į
tokius klausimus kaip:
„Ugnies turi?“, „Iš kokio tu rajono?“ ir patį populiariausią „Kas
yra?“
***
Vegetarai nevalgo gyvūnų. Tie
bjaurybės klastingai suryja jų
maistą!

oras
+2

-3

gimė

Lukas KURKINAS,
gimęs 11 02
Arėjus ARZIMANOV,
gimęs 11 05

Manoma, jog Michaelo Bloombergo 1,8 mlrd. JAV dolerių
auka yra didžiausia istorijoje piniginė auka, skirta aukštajai ar
profesinei mokyklai.
Buvęs Niujorko meras M. Bloombergas aukštajam mokslui
paaukojo 1,8 mlrd. JAV dolerių
Buvęs Niujorko miesto meras
Michaelas Bloombergas sekmadienį pranešė skiriantis 1,8 mlrd.
JAV dolerių (1,59 mlrd. eurų) finansinę pagalbą Johnso Hopkinso
universitetui.
M. Bloombergas sakė, jog šia
dovana siekia padėti įgyti aukštąjį
išsilavinimą gabiems studentams
iš mažas ir vidutines pajamas
gaunančių šeimų. Daugeliui tokių
šeimų elitinėse aukštosiose mokyklose taikomas mokestis už mokslą, neretai viršijantis 50 tūkst. JAV
dolerių per metus, tampa neįveikiama kliūtimi.
„Man Johnso Hopkinso (universiteto) diplomas atvėrė duris,
kurios priešingu atveju būtų uždarytos, ir tai leido man siekti savo
amerikietiškosios svajonės“, –
pridūrė jis.
M. Bloombergas savo pirmąją

sprintas
Krepšinis I. Penktadienį RKL
B diviziono varžybose Anykščių
KKSC – „Elmis“ išvykoje 56-68
pralaimėjo Rokiškio „Feniksui“, o
šeštadienį namuose 85-89 nusileido Vilniaus „Stekas-Rivilė“ ekipai.
Penktadienį A.Andriejauskas pelnė
12, T.Jodelis - 10 taškų. Šeštadienį
T.Jodelis įmetė 26, A.Andriejauskas
- 20 taškų. Anykščių KKSC - „Elmis“ RKL B divizione išsaugojo
8-ąją poziciją (2 pergalės, 4 pralaimėjimai).
Imtynės. Daugpilyje (Latvija)
vyko tarptautinis moterų imtynių
turnyras, kuriame dalyvavo imtynininkės iš Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Lietuvos. Anykščių krašto
imtynininkės pasidabino visų spalvų
medaliais. Pirmąsias vietas iškovojo:
J. Ivanauskaitė (svorio kat. iki 60 kg)
ir V. Buinauskaitė (+69 kg). Antrąsias vietas laimėjo: L. Uselytė (60
kg) ir S. Jakaitytė (60 kg). Trečiąsias
vietas užėmė R. Čeponytė (69 kg) ir
J. Ivanauskaitė (56 kg). Penktąsias
vietas užėmė: V. Tamašauskaitė (36
kg), E. Uselytė (53 kg), V. Kavaliauskaitė (53 kg), I. Jazokaitė (56 kg), A.
Kavaliauskaitė (56 kg). Anykščių
KKSC imtynininkes treniruoja A.
Sudeikis, R. Puikis ir A. Pupkis.

piniginę auką Johnso Hopkinso universitetui skyrė vos baigęs
studijas. Tiesa, tąsyk ji sudarė vos
5 JAV dolerius. Nuo tada buvęs
Niujorko meras moksliniams tyrimams ir švietimui jau paaukojo
1,5 mlrd. JAV dolerių (1,3 mlrd.
eurų).
Nauja piniginė auka bus panaudota remti gabius studentus
iš mažiausias pajamas gaunančių
šeimų.
„Tai leis užtikrinti, kad nuo šiol
studentai į Johnso Hopkinso universitetą bus priimami ne pagal
jų finansines galimybes; finansai
nebebus veiksnys priimant sprendimus. Mokykla galės pasiūlyti
dosnesnę finansinę pagalbą, daugeliui studentų paskolas pakeičiant stipendijomis“, – rašė buvęs
Niujorko meras.
„Negali būti geresnės investicijos už mūsų investavimą į amerikietiškosios svajonės ateitį ir lygių galimybių visiems žmonėms
pažadą“, – rašė jis.
Šaškės. Savaitgalį Utenoje ir Kupiškyje vykusius šaškių turnyrus
gana lengvai laimėjo anykštėnas
Valdas Veršulis. Zita Sriubienė abiejuose turnyruose užėmė ketvirtąsias
vietas moterų grupėje. Šachmatų
turnyre Kupiškyje Robertas Kemeklis iškovojo antrąją vietą, Arūnas
Maulius liko devynioliktas.
Futbolas. Jaunosios Anykščių
KKSC futbolininkės dalyvavo turnyre Utenoje. Anykščių KKSC nusileido pirmajai Utenos komandai
0:8, bet nugalėjo antrąją ekipą 5:0.
Toks pats scenarijus nutiko ir su
Vilniaus „MFA Žalgiris“ atstovėmis. Pirmajai komandai pralaimėta
0:5, bet įveikta antroji 2:1.
Dvi pergalės ir du pralaimėjimai
lėmė, jog anykštėnės užėmė trečiąją
vietą.
Karatė I. Lapkričio 11dieną, Kėdainiuose, vyko 2018 m. Lietuvos
kyokushin karatė moksleivių finalinės taurės varžybos. Varžybose
įvairiose amžiaus grupėse ir svorio
kategorijose dalyvavo 763 dalyviai.
Anykščius atstovavo 10 sportininkų. Trečiąsias vietas iškovojo Sandra Sunklodaitė (A. Vienuolio progimnazija), Klaudija Valikonytė (J.
Biliūno gimnazija), Titas Simona-

Stiklo sudėties pagrindas –
sprogusių žvaigždžių liekanos,
nustatė astrofizikai
Kai kitą kartą pažvelgsit pro
langą, ieškodami įkvėpimo, prisiminkite, kad medžiaga, per kurią
žiūrite, susidarė sprogstančios senovinės žvaigždės gelmėse.
Viena tarptautinė mokslininkų
grupė penktadienį pranešė aptikusi
silicio dioksido – pagrindinės stiklo sudedamosios dalies – dujų ir
dulkių debesyse, susidariusiuose
sprogus dviem tolimoms supernovoms, esančioms už milijardų
šviesmečių nuo Žemės.
Tyrėjai atliko stebėjimų NASA
Spitzerio (Spicerio), kad išanalizuotų šviesą, skleidžiamą besitraukiančio didžiulio debesies. Jie aptiko silicio oksido „pirštų atspaudų“
– šios medžiagos skleidžiamą specifinio bangos ilgio šviesą.
Supernovų sprogimai įvyksta didelės žvaigždės gelmėse sudegus
branduolinių „degalų“ ištekliams.
Gęstančios
termobranduolinės
reakcijos nebegali atsverti didžiulės žvaigždės masės gravitacinio
gniuždymo, todėl įvyksta katastrofinis kolapsas ir itin galingas, galaktikos masto sprogimas. Būtent
per tokius kosminius pliūpsnius
vyksta branduolinės sintezės reakcijos, per kurias, jungiantis lengvesnių elementų branduoliams,
susidaro daugelis plačiai paplitusių elementų, pavyzdžiui, siera ir
kalcis.
Silicio dioksidas sudaro iki 60
proc. Žemės plutos. Viena iš jo
atmainų – kvarcas – yra pagrindinė
smėlio sudedamoji dalis.
Ši medžiaga svarbi ne vien langų
stiklo ir stiklo pluošto, bet ir betono gamybai.
„Kaskart, kai žvelgiame pro langą, einame šaligatviu arba pastatome koją ant smėlio paplūdimio,
sąveikaujame su medžiaga, susidariusia sprogstant žvaigždėms,
degusioms prieš milijonus metų“,
vičius, Augustė Aleksandravičiūtė
ir Ieva Mažvilaitė (visi iš A. Baranausko pagrindinės mokyklos).
Karatė II. Lapkričio 18 dieną,
Vilniuje, vyko 2018 metų VKL II
etapo varžybos. Varžybos skirstomos į A kategoriją (aukšto sportinio meistriškumo) ir B kategoriją
(mažo sportinio meistriškumo). A
kategorijoje čempionais tapo Titas
Simonavičius, Eimantė Magylaitė,
Eglė Raščauskaitė, Ronaldas Nikitinas. Vicečempionais - Gabrielė
Šilaikaitė, Dautartas Dambrauskas,
Vakaris Norvilaitis, Tomas Šimkus, Kristina Mackelaitė, Klaudija
Valikonytė, Augustas Morkūnas,
Benas Umbrasas, Sandra Sunklodaitė, Eidvinas Vercinskas. Tekiąsias vietas iškovojo Tadas Žilys,
Gabrielius Bilotas, Brigita Lideikytė. Ketvirtąsias vietas užėmė
Augustė Aleksandravičiūtė, Titas
Smetona, Rėjus Šajevičius, Adomas Vincevičius, Martynas Jovaiša. B kategorijoje vicečempionais
tapo Lauris Bakanauskas, Arminas Praspaliauskas, Pranas Šapoka. Trečiąją vietą iškovojo Vėjas
Varnas. Ketvirtąsias vietas užėmė
Emilija Pravilionytė ir Dionizas
Šapoka.

– aiškino ji.
2016 metais mokslininkai pranešė vienos sprogstančios novos
gelmėse aptikę ličio – metalo,
naudojamo daugelyje šiuolaikinių
elektronikos prietaisų. Daugelis novų yra baltosios nykštukės,
staigiai sužimbančios, kai įsiurbia
didelį kiekį vandenilio iš šalimais
skriejančios kitos žvaigždės.
Minint Neturtėlių dieną
popiežius pasmerkė „saujelės
turtingųjų klegesį“
Minėdamas antrąją Pasaulinę neturtėlių dieną, popiežius Pranciškus
sekmadienį griežtai pasisakė prieš
socialinę nelygybę ir smerkė „saujelės turtingųjų klegesį“, nustelbiantį nepasiturinčiųjų balsą.
Per mišias Šv. Petro bazilikoje
Vatikane, kuriose dalyvavo maždaug 6 tūkst. neturtingų žmonių,
popiežius pažymėjo, kad „neteisybė yra ydinga skurdo šaknis“.
Pontifikas taip pat atkreipė dėmesį, kad turtuolių vis mažiau, bet jie
tampa vis turtingesni.
Popiežius šalia Vatikano bazilikos esančioje didžiulėje Pauliaus
VI salėje, kur paprastai vyksta audiencijos ir konferencijos, drauge su
neturtingais žmonėmis valgė lazaniją, bulvių košę ir tiramisu.
Vatikanas taip pat suorganizavo
gydytojų komandą, teikusią nemokamas sveikatos apsaugos paslaugas neturtingiesiems. Pernai, per
pirmąją Pasaulinę neturtėlių dieną,
sveikatos apsaugos paslaugų buvo
suteikta daugiau kaip 600 žmonių.
Panašių iniciatyvų buvo imtasi ir
kitose Italijos bei pasaulio vyskupijose.
Pasaulinės neturtėlių dienos tradiciją inicijavo Pranciškus. Jis dažnai
kalba apie socialinį įtraukimą, netiesiogiai kritikuodamas vyriausybes, skiriančias per mažai dėmesio
visuomenės paribyje atsidūrusiems
žmonėms.
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Kvadratas. Anykščių rajono
mergaičių (2006 m. gim. ir jaunesnių) kvadrato varžybų nugalėtoja
tapo A.Vienuolio progimnazijos
komanda, kuri laimėjo visus susitikimus. Antrąją vietą užėmė
A.Baranausko pagrindinė mokykla,
trečią - Troškūnų K.Inčiūros vidurinė mokykla, ketvirtą - Kavarsko
pagrindinė mokykla. Berniukų
varžybose taip pat stipriausios
buvo A.Vienuolio progimnazijos
bei A.Baranausko pagrindinės mokyklos komandos. Trečiąją vietą
užėmė kavarskiečiai, ketvirtąją troškūniečiai.
Sunkioji atletika. Panevėžyje
vyko regiono sunkiosios atletikos
čempionatas, kuriame dalyvavo
ir Anykščių KKSC atstovai. Šių
varžybų nugalėtojais tapo: Tomas
Miškeliūnas (sv. kt. 61 kg), Tadas
Pocius (sv. kt. 73 kg), Nerijus Misevičius (sv. kt. 81 kg) ir Mindaugas Janulis (sv. kt. 89 kg). Antrąsias
vietas iškovojo: Arnas Baklanovas
(sv. kt. 67 kg) ir Matas Puodžiūnas
(sv. kt. 96 kg). Trečiosios vietos
atiteko: Gyčiui Klimanskui (sv. kt.
61 kg) ir Ryčiui Meištui (sv. kt. 89
kg). Anykščių KKSC sportininkus
treniruoja A.Ananka ir G.Bražaitė.

„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.

