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„Anykštos“ laikraščio
prenumeratos
II –ajam ketvirčiui?

Mokesčių nebus, Traupietė į Anykščius atvedė
investuotojus
juokavome

Apie Krymą dar
kartą

„Anykštoje“ krėtėme pokštus.

Anykščių valdžia trina rankas – 30-uoju bandymu pavyko parduoti senosios Anykščių
ligoninės pastatus.
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Linas BITVINSKAS: “Jei
Vakaruose nieko gero nematote, tai Rytuose akis praverksite
belaukdami, kol saulė patekės”.

šiupinys
PARODA. Anykščių Koplyčioje
– Pasaulio anykštėnų kūrybos centre (Vilniaus g. Nr. 36, Anykščiai)
balandžio 5 dieną. 17 valandą dailininko Igno Piščiko dailės darbų parodos iš Lietuvos dailės muziejaus
fondų atidarymas. Parodą pristatys
Jurgita Žemaitienė. Koncertuos
džiazo pianistas Saulius Šaučiulis,
saksafonistas Laimonas Urbikas ir
smuikininkas Juozas Staniulis.

6 psl.

Žolės deginimas gali „atsirūgti“

rytis.k@anyksta.lt

Šiais metais žolės degintojai sankcijas už savo veiksmus gali pajusti daug skaudžiau, nei ankstesniais metais. Kartu su drastiškai
padidintomis baudomis už brakonieriavimą, padidėjo baudos už gamtai padarytą žalą. Dabar bauda už žolės deginimą gali siekti ir
dešimtis tūkstančių litų.

Pirmininkė. Teisėjų taryba patarė Lietuvos Respublikos Prezidentei
atleisti Zitą Gavėnienę iš Anykščių
rajono apylinkės teismo pirmininkės
pareigų, pasibaigus paskyrimo į šias
pareigas terminui šių metų gegužės
21 dieną. 57 metų Z.Gavėnienė teismo pirmininke buvo dvi kadencijas
iš eilės – 10 metų: nuo 2004 metų
gegužės 21 dienos. Iki tol pusmetį
Anykščių teismui vadovavo laikinai, o Anykščių teismo teisėja
Z.Gavėnienė dirba nuo 1995 metų
sausio mėnesio.
Teisėta. Žurnalistų etikos inspektorius atmetė rajono Tarybos narės
socialdemokratės, Anykščių ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojos Virginijos Pažėrienės skundą
dėl neva jos privataus gyvenimo
apsaugos pažeidimo. Inspektorė
konstatavo, kad „Anykšta“ informuodama visuomenę, jog politikė
nemoka mokesčių ir dėl 1 tūkst.673
litų skolos už bendrojo naudojimo
patalpų šildymą paduota į teismą,
nepažeidė demokratinės visuomenės principų ir teisėtai informavo
visuomenę apie viešojo asmens privatų gyvenimą, turintį įtakos bendruomenės nuomonei apie jų pačių
išrinktą rajono Tarybos narį.

Rytis KULBOKAS

Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas
Saulius Slavinskas ragina
žmones būti sąmoningesniais ir pievų visai nedeginti.
Keletas gaisrų nuo degančios žolės šiemet persimetė į mišką.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

4 psl.

Mačionių vyrams trūksta tik moterų dėmesio

Mažoka. Rajono Tarybai savo
veiklos ataskaitą pristatęs Anykščių muziejaus direktorius Antanas
Verbickas gyrėsi pernai nuveiktais
darbais. Tačiau ataskaitoje direktorius nuogąstavo, kad daug dirbantys
muziejininkai mažai uždirba. „Muziejaus darbuotojų darbo užmokestis neišaugo, vidutinis mūsų įstaigos
darbuotojo darbo užmokestis yra
mažesnis už skelbiamą rajono vidutinį darbo užmokestį.“ – rašoma
muziejaus direktoriaus A.Verbicko
ataskaitoje.

Mačionių kaimo vaikinai Mantas Juodzevičius ir Žydrūnas Petronis išbandys keturratį. Už jų – rekonstruotas Mačionių kaimo bendruomenės pastatas.

Apie 15 kilometrų nuo
Anykščių pietryčių kryptimi
Utenos link privažiuojame prie
Rubikių ežero prisiglaudusį
Mačionių kaimą. Skiemonių
seniūnas Stsys Steponėnas teigė, kad tai vienas didžiausių
seniūnijos kaimų, gyventojų
skaičiumi konkuruojantis net
su pačiais Skiemonimis. Kaime
gyvenamąją vietą deklaruoja
201 gyventojas, nors iš tiesų
nuolat gyvena gerokai mažiau. Dėl ežero kaime kuriasi
ir miestiečiai, čia savo sodybas
turi Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistai Vytautas Bakula, Jonas Valuckas,
Arvydas Markauskas ir kiti. Su
ežeru susiję kaimo gatvių (Ežero, Tvenkinių, Paežerių, Žvejų)
pavadinimai.

5 psl.
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Mokesčių nebus, juokavome

spektras

Balandžio 1 – osios, antradienio, „Anykštoje“ krėtėme pokštus.
Dvi publikacijos laikraštyje buvo neteisingos.
Anykščių rajono Taryba neapmokestino sodininkų 10 procentų nekilnojamojo turto mokesčiu. Straipsnyje
„Sodininkus apmokestino nekilnojamojo turto mokesčiu“ teisinga tik tai,
ką kalbėjo Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis.
Anykščių valdžia taip pat neketina
(bent jau „Anykštos“ redakcija nieko
apie tai negirdėjo) įvesti ekologinio
mokesčio už automobilius. Straipsnis
„Valdžia ruošia staigmeną automobilininkams“ buvo absoliučiai išgalvotas. Visos straipsnyje pateikiamos
mero Sigučio Obelevičiaus citatos ir
argumentai taip pat išgalvoti. Dėkojame S.Obelevičiui, kad leido pasinaudoti jo vardu ir atsiprašome skaitytojų, kuriuos apgavome. Girdėjome,

kad žinia apie automobilių mokesčius
patikėjo (bent trumpam) net kai kurie
rajono Tarybos nariai.
Juokavome ir naujienų portale
www.anyksta.lt. Neteisingos žinios
portale buvo trys: pakartota iš laikraščio „Sodininkus apmokestino nekilnojamojo turto mokesčiu“, „Šalia
Andrioniškio paleistas kiaulių marui
atsparus šernas“ ir „Leonas Alesionka
rajone ims valdžią“. O va žinia apie
tai, kad Seimo narys Sergejus Jovaiša stoja į Tėvynės sąjungos- Lietuvos
krikščionių demokratų partiją – teisinga. Ypač daug komentarų internete susilaukė tariamas L.Alesionkos
grįžimas į Anykščių politiką. Panašu, kad kai kurie komentatoriai žinią
priėmė rimtai, o dar kai kurie iš tiesų

Buvęs Anykščių meras Leonas Alesionka pasakojo, kad ne pirmą kartą spaudoje balandžio 1 - ąją perskaito žinias apie save.
Ryčio KULBOKO nuotr.

norėtų, kad L.Alesionka įkurtų respublikonų partijos skyrių rajone. Tačiau,
buvęs Anykščių rajono meras nei į
partijos gretas vilios socialdemokratą
Romaldą Gižinską, nei mokys senjo-

Iš makaronų lipdė Eifelį
Penktadienį Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius vaikus kvietė praleisti prancūzišką
naktį „Cherchez des livres...“ („Ieškokite knygos“). Taip buvo paminėta Tarptautinė frankofonijos diena ir Vaikų literatūros diena.
Vakare biblioteka šurmuliavo,
nes keliasdešimt mažųjų anykštėnų čia susiruošė praleisti visą
naktį. Vakaro pradžioje vaikai
pasipuošė Lietuvos ir Prancūzijos vėliavytėmis papuoštais kaspinėliais, kurie buvo šios nakties
skiriamasis ženklas, juk naktis
buvo skirta ne tik knygoms, bet
ir prancūzų kalbai. Vakare viešėjo

daug garbių svečių, iš kurių galima paminėti Prancūzų kalbos instituto prie Prancūzijos ambasados
Lietuvoje kalbos atašė Luc Aubry,
šio instituto asistentė Snieguolę
Kavoliūnienę, Lietuvos-Prancūzijos asociacijos Anykščių skyriaus pirmininkę Laimą Juzėnienę.
O programa buvo numatyta ilga
ir turininga, vaikai žaidė, skaitė,

mokėsi groti būgnais, šoko diskotekoje.
Žinoma, ruošėsi ir miegui, o paskui laukė ryto, mat buvo valgomi
prancūziški pusryčiai ir dailės dirbtuvėlėse buvo konstruojami Eifelio
bokšto prototipai, gaminami knygų
skirtukai...
Neaišku, kaip darbuotojams, bet
vaikams šį naktis patiko, tiesa, grįžę namo krito miegoti lietuviškai.
O naktis „Cherchez des livres“
yra projekto„Aš bibliotekoje: matau, liečiu, girdžiu“, kurį vykdo biblioteka, pirmasis renginys.

Londono anykštėnai – beveik
pusfinalyje
Anglijos lietuvių krepšinio lygoje (BLKL) žaidžiantys BC
„Anykščiai“, patekę į antkrintamąsias varžybas, laimėjo svarbią
pergalę
Kaip praneša „Anykštai“ komandos vadovas Dalius Šližys, BLKL
prasidėjo atkrintamosios varžybos.
BC „Anykščiai“ susitiko su jau pažįstamu ir galingu varžovu, ne pirmus metus žaidžiančiu lygoje, BC
„Medelynas“. Šiai komandai reguliajame sezone anykštėnai buvo

pralaimėję.
Tačiau atkrintamosios varžybos
– visai kas kita. BC „Anykščiai“
sužaidė puikias rungtynes ir išvykoje perklupdė savo priešininkus
net 28 taškų persvara. Galutinis
rezultatas 66-94 anykštėnų naudai.
BC „Anykščiai“ į pergalę vedė 37

taškus surinkęs Tadas Bagdonas.
BC „Anykščiai“ statistika: T. Bagdonas 37 taškai, M. Eimantas 20.
„Per atkrintamasias varžybas
žaidžiama du kartus, o nugalėtojas, kuris patenka į pusfinalį, skaičiuojamas pagal taškų skirtumą,
tad anykštėnai turi 28 taškų pranašumą“,- sakė D.Šližys. Tokį taškų
deficitą panaikinti praktiškai labai
sunku, todėl anykštėnai, jei neįvyks
koks stebuklas, faktiškai jau pusfi-

rus megzti beretes ir raudonus šalikus. Už humoro jausmą dėkojame ir
L.Alesionkai, kuris taip pat neprieštaravo, kad jam „prilipdytume“ partijos
skyriaus kūrimą.

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Prancūziškos nakties „Cherchez des livres“ dalyviai pasipuošė tokiais kaspinėliais…
Autoriaus nuotr.

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt
nalyje.
Beje, BC „Anykščiai“ reikia pagirti už charakterio tvirtumą, nes
žaisdami stipresniųjų grupėje jie
kovas pradėjo dviem pralaimėjimais iš eilės.
Komandos vadovas Dalius Šližys sakė, kad „Svarbu nenuleisti
rankų ir toliau sunkiai dirbti“.
Balandžio 6 dieną vyks BC
„Anykščiai“ ir BC „Medelynas“
atsakomosios varžybos.

Domėjosi rimtomis ir nerimtomis temomis
Išleidę naują žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numerį, portale
anyksta.lt tradiciškai klausėme, kuriuos tekstus skaitytojai žurnale rinkosi pirmiausiai.

Temidės svarstyklės
Telefonas. Policijoje gautas S.
P., gimusios 1994 metais, gyvenančios Biržų rajone, pareiškimas, kad būnant pas draugą T. K.,
gyvenantį Viešintose, dingo jai
priklausantis mobiliojo ryšio telefonas. Žala – 400 litų.
Mirė. Kovo 31 dieną Anykščių

Vyriausiosios redaktorės Gražinos Šmigelskienės skiltis balsavime surinko beveik ketvirtadalį
balsų. Net 24,2 proc. balsavusiųjų
nurodė, kad žurnale pirmiausiai
perskaitė UAB „Anykštos redakcija“ leidinių grupės vadovės publikaciją.
12,1 proc. balsų surinko „Anykštos“ redaktoriaus, fotografo Jono
Junevičiaus parengta rubrika „Su-

stingęs laikas“. Tai fotopasakojimas apie Ignalinos praeitį. Šiai
rubrikai žurnale skirti net 4 puslapiai.
Žurnalisto Arvydo Lingaičio publikacija „Naktį apšviestomis gatvėmis gali girtis tik Utenos miestas“, Jono Junevičiaus „Barzdoto
mero anūkas nebijo“ bei Elvyros
Sabalytės straipsnis „Vitaminai ir
maisto papildai: sveikata ar pini-

gų švaistymas?“ gavo po 9,1 proc.
balsų.
Lino Bitvinsko interviu su Nacionalinės premijos laureatu Faustu
Latėnu bei trumpas žinias žurnale
pirmiausiai skaitė 6,1 proc. balsavusiųjų.
Kovo mėnesį buvo išleistas pirmasis šių metų žurnalo „Aukštaitiškas“ formatas numeris. Jį galima įsigyti visose Utenos regiono
prekybos vietose, taip pat Vilniuje
(R-Kiosk), Panevėžyje, Ukmergėje, Kupiškyje.
-ANYKŠTA

rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl L.
S., gimusios 1961 metais, rastos
namuose Anykščiuose, Kurklių
gatvėje, mirties priežasties nustatymo.
Cigaretės. Kurklių II kaime
gyvenanti Aušra Kavaliauskienė
užsidirbo 100 litų baudą už tai,
kad ji Vilmantui Balčiūnui parda-

vė 2 pakelius cigarečių „Fest“ su
Baltarusijos banderolėmis. Moterį
nuo didesnės baudos išgelbėjo tai,
jog ji pripažino pažeidusi akcizais
apmokestinamų prekių pardavimo
tvarką bei nuoširdžiai gailėjosi.
Nesumokėjo. Gautas pareiškimas, kad kovo 26 dieną apie 18
valandą degalinėje Anykščiuose,
Vienuolio gatvėje, automobilio

vairuotojas prisipylė 87,56 l dyzelino ir nesumokėjęs pasišalino.
Žala – 398,40 litai.
Medžiai. Gautas T. D., gimusio
1978 metais, gyvenančio Ukmergėje, pareiškimas, kad Anykščių
seniūnijoje, atvykęs prie jo motinai priklausančio miško pastebėjo, jog nupjauti uosiai ir beržai.
Žala tikslinama.

Liga. Nuo kitų metų sausio 1 d.
suaugusiems autistams diagnozės bus
nustatomos pagal Klinikinę autizmo
vertinimo skalę (CARS). Naujoji diagnozavimo tvarka padės kuo objektyviau nustatyti ne tik autizmo ligos
sunkumo laipsnį, bet ir darbingumo
lygį suaugusiems, sergantiems įvairiapusiais raidos sutrikimais. Pagal iki
šiol galiojusią tvarką 18 metų sulaukusiems raidos sutrikimų turintiems
pacientams autizmo diagnozė dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nebuvo
nustatinėjama. Gydytojai psichiatrai,
pasibaigus asmenybės raidai, subrendus dėl galiojančios darbingumo
nustatymo tvarkos autizmo diagnozę
keisdavo į kitą - dažniausiai į „šizoafektinių sutrikimų“.
Tiesiogiai. Liberalų ir centro sąjungos (LiCS) referendumo iniciatyvinė
grupė kreipsis į Vyriausiąją rinkimų
komisiją (VRK) su prašymu leisti
organizuoti patariamąjį referendumą
dėl tiesioginių mero rinkimų. Liberalcentristai planuoja VRK įteikti
prašymą leisti organizuoti patariamąjį
referendumą „Lietuvos Respublikos
savivaldybių merai renkami tik tiesioginiuose rinkimuose be tarpininkų“ ir
išduoti parašų rinkimo lapus. „Daug
metų siekiama, kad būtų tiesioginiai
mero rinkimai“, - sakė Iniciatyvinės
grupės koordinatorius, LiCS pirmininkas Artūras Melianas.
Pozicija. Seimo Pirmininkė Loreta
Graužinienė neslepia nepasitenkinimo generalinio prokuroro Dariaus
Valio veikla, tačiau į klausimą, ar jis
gali likti šiame poste, tiesiogiai neatsako. „Seimas yra išsakęs savo poziciją, net priėmęs Seimo nutarimą
ir aš, kaip Seimo Pirmininkė, tikrai
nematau, kad būtų pasikeitusi situacija. Šiandien išklausiusi profsąjungas
matau, kad yra išlikusios tos pačios
problemos. Mes tarsimės su Teisės
ir teisėtvarkos komiteto pirmininku
Juliumi Sabatausku. Matome, kad
jau pačiame įstatyme reikia daryti kai
kuriuos pakeitimus ir tiesiog konkrečiau reglamentuoti patį Prokuratūros
įstatymą, kad mažiau būtų interpretacijų“, po susitikimo su prokurorų
profesinės sąjungos vadovais sakė L.
Graužinienė.
UNESCO. Šiandien prie Seimo
organizuojama akcija, kurios metu
bus raginama įtraukti lietuvių kalbą į
UNESCO pasaulio kultūros paveldo
sąrašą. Pasak akcijos organizatorių,
mokslininkės ir visuomenės veikėjos
Lilijanos Astros bei fotomenininko
Antano Ališausko, tokiu būdu mūsų
unikaliai kalbai bus užtikrintas tarptautinis statusas. „Lietuvių kalba yra
seniausia gyvoji indoeuropiečių kalba, kurios mokslinė vertė taip pat yra
neįkainojama. Ji yra raktas pažinti
visų indoeuropiečių kalbų raidą“ –
sakė L. Astra.
Atlyginimai. Seimo vicepirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas
neigiamai vertina, jog Lietuvoje vadovų ir darbininkų algos skiriasi daugiau nei 7 kartus. Pasak Parlamento
vicepirmininko, būtina imtis priemonių, kad ši praraja mažėtų. A. Syso teigimu, valstybėse, kurios turi blogesnį
rodiklį nei Lietuva, situacija sparčiai
gerėja. „Šie skaičiai nėra visiškai nauji, tai ne šių metų rezultatas. Tai jau
dešimtmetį besitęsianti situacija, kai
atotrūkis tarp vadovaujančiųjų ir darbuotojų elementariai yra didelis. Galiu pasakyti, kad sveikatos sistemoje
(...) tas skirtumas dar didesnis“, - sakė
A. Sysas. Pasak Seimo vicepirmininko, Lietuvoje vadovų atlyginimai yra
didesni nei Latvijoje ir Estijoje.
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SITUACIJA

spektras
NATO. Antrąją NATO užsienio
reikalų ministrų susitikimo Briuselyje
dieną vykusiame NATO ir Gruzijos
komisijos posėdyje teigiamai įvertinta Gruzijos pažanga siekiant narystės
Aljanse. Lietuvos užsienio reikalų
ministro Lino Linkevičiaus teigimu,
Gruzijos pasiekimai integruojantis į
NATO yra įspūdingi. „Tęsdama reformas ir dėdama visas pastangas,
Gruzija nepalieka abejonių dėl savo
ryžto įsilieti į euroatlantinę šeimą“, teigė L. Linkevičius. Susitikime ministrai padėkojo Gruzijai už jos svarų
indėlį į NATO Tarptautinių saugumo
paramos pajėgų (ISAF) misiją Afganistane ir aktyvų dalyvavimą kitose
Aljanso vadovaujamose operacijose
bei iniciatyvose. Tą pačią dieną vyko
NATO ministrų susitikimai su Stambulo bendradarbiavimo iniciatyvos
šalimis bei susitikimas su ISAF dalyvaujančių šalių atstovais.
Statistika. Palyginus Baltijos šalių
sostinių namų ūkius, būtiniausioms
gyvenimo išlaidoms daugiausia lėšų
skiria Rygos gyventojai. Maistui,
būsto išlaikymui ir transportui keturių asmenų lietuvių šeima, gyvenanti
nuosavame 70 kvadratinių metrų bute
Vilniuje, skiria 44 proc. savo pajamų,
Rygoje - 47 proc., o Taline - 29 proc.
Įvertinus rekomenduojamo maisto
produktų krepšelio kainą, sumokamus
komunalinius mokesčius ir išlaidas
viešajam transportui, keturių asmenų šeima, turinti nuosavą butą senos
statybos name Rygoje, šioms pagrindinėms reikmėms išleidžia 2025 litus
per mėnesį. Vilniuje ši suma sudaro
1789 litus, Taline - 1791 litą. Vis dėlto Taline šeimos grynosios pajamos,
2013 m. siekusios 6163 litus per mėnesį, yra 2061 litu didesnės nei Vilniuje ir 1857 litais - nei Rygoje. Dėl tokių
pajamų skirtumų išlaidoms maistui,
būsto išlaikymui ir transportui Estijos
sostinės namų ūkiams tenka skirti kur
kas mažesnę pajamų dalį nei Latvijos
ir Lietuvos sostinių šeimoms.
Bauda. Už trijų nepilnamečių užmuštą gulbės jauniklį mokės jų tėvai
ir globos namai. Taip nusprendė Panevėžio miesto apylinkės teismas,
išnagrinėjęs civilinę bylą, kurioje
Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė ieškinį
dėl žalos laukinei gamtai atlyginimo.
Iš byloje esančių įrodymų nustatyta,
kad praėjusių metų rugpjūčio mėnesį
trys nepilnamečiai Panevėžio rajone,
prie Labos upelio užtvankos, mėtydami akmenis į gulbes, užmušė nebylės
gulbės jauniklį. Paukštis rastas užkastas netoli užtvankos. Kadangi vienam
iš nepilnamečių tuo metu jau buvo
šešiolika metų, jis už administracinį
teisės pažeidimą buvo nubaustas 275
litų bauda
Kovos. Nuo gegužės žadama imtis
konkrečių veiksmų aiškinantis, kokiu
būdu medikai suspėja dirbti trijose ir
daugiau įstaigų, ir ar jie gauna teisėtas
pajamas. Tokias priemones inicijuoja
sveikatos apsaugos ministras Vytenis
Povilas Andriukaitis kartu su institucijų, atsakingų už kovą su korupcija
ir darbo teisės nuostatų laikymąsi,
vadovais. Sveikatos apsaugos ministro žiniomis, iš 14-15 tūkst. Lietuvoje
dirbančių medikų maždaug 911 dirba
trijose ir daugiau įstaigų. „Rekordininkai“ suspėja dirbti 11-oje darbo
vietų. Šių žmonių atlyginimai svyruoja nuo 10 litų, gaunamų vienoje
gydymo įstaigoje, iki 44 tūkst. litų.
„Mes nenagrinėjame tų, kurie dirba
pusantro etato dviejose įstaigose“, konkretizavo V. P. Andriukaitis.

Parengta pagal
ELTA informaciją

Traupietė į Anykščius atvedė
investuotojus
Anykščių valdžia trina rankas – 30-uoju bandymu pavyko parduoti senosios Anykščių ligoninės
pastatus. Paskutiniame aukcione dalyvavo vienintelė firma UAB „DG ir Ko“ iš Kauno už ligoninės
pastatus pasiūliusi kiek aukštesnę nei pradinė kainą.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
savininkų dėmesį į parduodamus
ligoninės pastatus. „Mes dirbame
sveikatos srityje, visoje Lietuvoje
ieškome šiam veiklos profiliui tinkančių patalpų.“ - dėstė UAB „DG
ir Ko“ atstovė. S.Linkienė kalbėjo,
kad prieš pirkdami pastatus UAB
„DG ir Ko“ atstovai nevažiavo jų
apžiūrėti, o pirko „pagal nuotraukas“. Investuotojams patiko puiki
ligoninės vieta, visiškai tinkama
sveikatos priežiūros ar socialinei
įtaigai.
Pastatų negriaus

UAB „DG ir Ko“ iš Kauno už senosios Anykščių ligoninės pastatus siūlo mokėti 380 tūkst. litų
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Pardavė už didesnė nei
pradinė kaina
UAB „DG ir Ko“ aukcione
pasiūlė mokėti - 580 tūkst. litų.
Pradinė objekto pardavimo kaina
- 555,5 tūkst. litų. Iš šios sumos
200 tūkst. litų įvertinta žemė, kurią būsimas ligoninės savininkas
nuomosis iš valstybės. Tad, realiai
pastatai turėtų būti parduoti už
380 tūkst. litų. Sutartis su investuotojais dar nėra pasirašyta, kol
kas vyksta dokumentų tikrinimas
ir tvirtinimas, kuris gali tęstis apie
mėnesį. Ligoninės pastatai buvo

pardavinėjami per Valstybės turto
fondą.
Investuotojas – socialinė
įmonė

yra I ar II grupės neįgalieji. UAB
„DG ir Ko“ neįgalieji dirba ir statybininkais, ir valytojais.
Įkalbėjo savininkus investuoti

UAB „DG ir Ko“ turi socialinės
neįgaliųjų įmonės statusą. Ši firma
plėtoja dvi veiklos kryptis – statybas ir medicinines paslaugas. Statybinius darbus UAB „DG ir Ko“
paprastai taip pat atlieka medicinos įstaigose. Firma yra suremontavusi ar rekonstravusi keliolika
didelių medicinos įstaigų pastatų.
Per 40 proc. įmonės darbuotojų

„Anykštai“ paskambinus į UAB
„DG ir Ko“ prie telefono buvo pakviesta įmonės vyriausioji buhalterė Stanislava Linkienė. Moteris
šypsojosi, kad įmonės vadovas
ją įgaliojo kalbėtis su „Anykšta“,
todėl, kad esanti traupietė. Pasak
S.Linkienės, ji puikiai žino Anykščius, ne kartą lankėsi senojoje ligoninėje ir kaip tik ji ir atkreipė firmos

KLAUSKITE APIE EURĄ

apvalinimo taisykles iki 2 skaitmenų po kablelio, tai yra euro
cento tikslumu.
Pavyzdžiai, kai perskaičiavimo
kursas 3,45280 lito = 1 euras
(Žiūrėti lentelė Nr.1)
Tarifai, komisiniai mokesčiai ir
kiti tarpiniai dydžiai bus perskaičiuojami į eurus ir išreiškiami ne
mažiau kaip 4 skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuojant
galutinę mokėtiną kainą, gautą
mokėtiną sumą su 4 skaičiais po
kablelio reikės suapvalinti pagal
taisykles iki 2 skaitmenų po kablelio. Lemiamą reikšmę turi trečias skaičius po kablelio (lentelėje
– raudonai): jei jis mažesnis už 5,
apvalinama į mažesnę pusę, jei 5
ar daugiau už 5 – į didesnę.

Gerbiamieji skaitytojai,
Lietuva nuo 2015 metų siekia įsivesti bendrąją Europos
valiutą – eurą. Pateikiame klausimų-atsakymų rubriką, kurioje stengsimės trumpai ir aiškiai atsakyti į Jums rūpimus
klausimus. Džiaugiamės, kad Jūsų atsiliepimais. Savo klausimus ar nuomones siųskite laikraščiui, kuriame radote šią
rubriką, elektroniniu paštu anyksta@anyksta.lt arba adresu
Vilniaus g. 29, LT-29145 Anykščiai. Į juos pasistengsime
atsakyti kaip galima artimesniuose Jūsų laikraščio numeriuose.
Ar numatoma imtis priemonių, kad verslininkai nekeltų
kainų euro įvedimo laikotarpiu?
(Algimantas, Anykščiai)
Viena iš veiksmingų priemonių, padėsianti vartotojams geriau
suvokti kainas ir turinti stabdyti
galimą nesąžiningą kainų kėlimą
naudojantis euro įvedimu – tai teisės aktuose numatomas reikalavimas dar iki euro įvedimo pradėti
kainas nurodyti ir litais, ir eurais.
Statistikos departamentas stebės
100 svarbiausių prekių ir paslaugų
kainų pokyčius, apie juos informuos visuomenę.
Prekybininkai ir paslaugų teikėjai bus skatinami pasirašyti Geros
verslo praktikos, įvedant eurą,
memorandumą ir savanoriškai įsipareigoti nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu padidinti prekių
ir paslaugų kainas.
Vartotojų asociacijos vykdys
kainų perskaičiavimo ir nurodymo
stebėseną ypatingą dėmesį skirdamos prekybos/ paslaugų teikimo
vietoms, esančioms atokiose Lie-

tuvos vietovėse.
Teisės aktuose nustatytos institucijos savo kompetencijos ribose
vykdys patikrinimus dėl kainų perskaičiavimo ir nurodymo prekybos/
paslaugų teikimo vietose. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba koordinuos vartotojų teisių
institucijų, atsakingų už tam tikros
vartojimo srities reguliavimo veiklą, siekdama apsaugoti vartotojus
nuo galimo piktnaudžiavimo euro
įvedimu, taip pat viešins informaciją apie nustatytus pažeidimų
atvejus ir pažeidėjus.
Kaip euro įvedimo momentu
sumos litais bus perskaičiuojamos į eurus? (Robertas, Rietavas)
Visos sumos litais į eurus bus
perskaičiuojamos
atitinkamą
sumą dalijant iš lito ir euro perskaičiavimo kurso, kurį sudarys
6 skaitmenys (3,45280 lito = 1
euras; žr. toliau pateiktą lentelę).
Apskaičiuotos sumos bus apvalinamos pagal matematines skaičių

S.Linkienė tvirtino, jog kol nepasirašyta pastatų pirkimo-pardavimo sutartis ir UAB „DG ir
Ko“ atstovai atidžiai neapžiūrėjo
pirkinio – nėra aišku, ir kaip bus
naudojami senosios ligoninės pastatai. Tačiau, firmos vyriausios
buhalterės teigimu, žinomi du dalykai – pastatai nebus griaunami,
o juose bus įkurta arba medicinos,
arba socialinė įstaiga – gali būti
senelių namai, gali būti reabilitacijos centras, o gal net, pavyzdžiui, branduolinio magnetinio
rezonanso tyrimų laboratorija...
„Mes turime statybinės patirties, todėl pastatų remontas ir rekonstrukcija – negąsdina. Manau,
jog kaip bepasisuktų UAB „DG
ir Ko“ strategija – duosime darbo anykštėnams, įdarbinsime neįgalius statybininkus.“ – kalbėjo
UAB „DG ir Ko“ vyriausioji buhalterė S.Linkienė.
pridedamas vienetas arba nustatomas naujas dydis, ne mažesnis už
buvusį litais nustatytą dydį, perskaičiuotą į eurus.
Pavyzdžiui, jeigu darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis
buvo 1540 litų, pavertus jį eurais
pagal dabartinį kursą gautųsi:
1540 : 3,45280 = 446,0148 =
446,02.
Taip pat asmens naudai bus perskaičiuojamos stipendijos, kurios
nuo euro įvedimo dienos bus mokamos eurais.

Taip pat dalijamės žinia, kad
nuo balandžio mėn. Finansų ministerijos, Ūkio ministerijos ir
Lietuvos banko specialistai pradeda seminarų-susitikimų šalies
gyventojams ciklą euro tema.
Ar nenukentės žmonės euro Juose bus supažindinama su
įvedimo metu perskaičiuojant euru, jo teikiamais privalumais,
darbo užmokestį, stipendijas? atsakyta į Jums rūpimus klausi(Aldona, Elektrėnai)
mus. Iš viso numatyta aplankyti
Nenukentės. Euro įvedimo Lie- 32 Lietuvos miestus. Pirmieji
tuvos Respublikoje įstatymo pro- susitikimai įvyks Kazlų Rūdoje,
jekte numatyta, kad darbo sutar- Raseiniuose, Birštone bei Kaityse nustatyti darbo užmokesčio šiadoryse. Kviečiame aktyviai
dydžiai litais nuo euro įvedimo dalyvauti. Išsamesnė informadienos darbo sutartyse perskai- ciją apie seminarų laiką ir vietą
čiuojami į eurus darbuotojo nau- teikiama telefonu 8 5 2194 449.
dai apvalinant iki euro cento. Tais
Daugiau informacijos –
atvejais, kai skaitmuo po paskuwww.euro.lt
tinio skaitmens, iki kurio apvaParengta bendradarbiaujant su
linama, yra didesnis už 0, prie
Finansų ministerija
paskutinio skaitmens turės būti
Užsak. Nr. 549.
Suma litais
Perskaičiuota
Suapvalinta suma
dalijama iš perskaisuma eurais
(galutinė mokėtina
čiavimo kurso
kaina) eurais
4,01 : 3,45280
1,16137...
1,16
4,03 : 3,45280
1,16716...
1,17
4,06 : 3,45280
1,17585...
1,18
4,10 : 3,45280
1,18744...
1,19
(lentelė Nr.1)
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Žolės deginimas gali „atsirūgti“
(Atkelta iš 1 p.)
Žolė jau dega
Ankstyvas pavasaris paankstino
ir žolės gaisrus. Jei gaisrai atvirose
vietovėse seniau buvo balandžio ar
gegužės problema, tai šiais metais
Anykščių rajono ugniagesiai gelbėtojai ugnį atvirose teritorijose gesino
daugiau nei 20 kartų. Jų metu išdegė
daugiau, nei 4500 arų žemės. Pernai
Anykščių rajone per metus kilo 54
gaisrai atvirose teritorijose, o iš viso
gaisrų kilo 116. Tad beveik pusė jų
buvo žolės deginimo pasekmės.
Tad šiųmetinio žolės deginimo
piko ugniagesiai dar tik laukia.
Kaip „Anykštai“ sakė Anykščių
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
viršininkas Saulius Slavinskas, daugiausia pernykštė žolė deginama kol
neužželia šviežia žolė, tačiau tokių
gaisrų pasitaiko ir vasarą.
„Atsiranda papildomos išlaidos,
kurių galėtų nebūti. Tai niekinis
gaisras, kol nekelia pavojaus, bet
mes būname užimti ir negalim
reaguoti į kitą incidentą. Geriausia, kad žmonės būtų sąmoningi ir
nedegintų“, - kalbėjo ugniagesys.
S.Slavinskas pasakojo, kad šiais
metais jau buvo atvejis, kai ge-

sinant degančią žolę ugniagesiai
Už ražienų, nenupjautų ir nesugavo kitą iškvietimą: „Gesinom grėbtų (nesurinktų) žolių, nendrių,
žolę Kavarske, o tuo metu kitur javų ir kitų žemės ūkio kultūrų deužsidegė ūkinis pastatas“, - atvejį ginimą – skiriama bauda nuo 200 iki
prisiminė Anykščių ugniagesių va- 1000 litų, o pareigūnams nuo 400 iki
dovas. Maža to, ugniagesiai kalba 1200 litų. Žemės savininkams, nauir apie tai, kad taip prarandamas dotojams ir valdytojams, kurie savo
ne tik laikas, lėšos, bet ir elemen- žemėje pastebėję žolės, ražienų ar
tariai ugniagesiai išvargsta ir kilus nesugrėbtų (nesurinktų) šiaudų gaisrimtam gaisrui, jo gesinimui nebe- rą, nesiėmė priešgaisrinės apsaugos
gali atiduoti tiek jėgų, kiek galėtų, priemonių, pareigūnai gali skirti nuo
jei nebūtų bereikalingų ir neatsa- 100 iki 600 litų baudą.
kingai sukeltų
Už durpynų ir
gaisrų.
durpingų
pievų
...„Gesinom žolę KavarsT i e s a ,
deginimą taip
S . S l a v i n s k a s ke, o tuo metu kitur užside- pat yra admikalbėjo, kad ne gė ūkinis pastatas“...
nistracinė atsavisi gaisrai atvikomybė:
nuo
rose teritorijose sukeliami tyčia, de- 300 iki 800 litų, o už nepranešimą
ginant pernykštę žolę: „Būna atvejų, priešgaisrinėms tarnyboms apie dekad uždega netyčia, neįvertinę si- gančius durpynus – bauda nuo 200
tuacijos. Buvo atvejis, kad žmogus iki 400 litų. Būtent gaisrus durpyužkūrė laužą ir nuėjo miegoti. Tuo nuose ugniagesiai išskiria kaip labai
metu pasisuko vėjas ir uždegė žolę, sunkiai užgesinamus.
o nuo jos užsidegė ūkinis pastaUgniagesiai primena, kad sausą
tas“, - atvejį iš praktikos prisiminė žolę, nendres, nukritusius medžių
S.Slavinskas.
lapus, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės augalinės kilmės atliekas
Kaltininkus nustatyti sunku
lauko sąlygomis leidžiama deginti
tik sugrėbtas (surinktas) į krūvas,
Už žolės deginimą galima labai kai nėra galimybių jų kompostuoti
skaudžiai nukentėti finansiškai.
ar kitaip panaudoti, ne arčiau kaip

30 metrų nuo pastatų. Deginimus
reikia nuolat stebėti, o kai baigs degti – smilkstančią gaisravietę privalu
užgesinti vandeniu, smėliu ar kitomis priemonėmis.
Tačiau kalbant apie gaisro kaltininkų nustatymą, ugniagesiai buvo
pesimistiški: „Tai sunkiai įrodomas
dalykas, nustatyti žolės degintoją
– praktiškai misija neįmanoma“, „Anykštai“ kalbėjo S.Slavinskas.
Pasak pašnekovo, „kai tik labiau
atšils – tikrai važiuosim ir žiūrėsim“,
- rengti reidus žadėjo ugniagesys.
Baudos pakilo tris kartus
Bauda nuo 200 iki 1200 litų ne
vienintelė, kurią turėtų sumokėti
pagautas žolės degintojas. Šiemet
Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis smarkiai pakėlė baudas už
gamtai padarytą žalą. Jei seniau
už hektarą išdegintos pievos reikėjo mokėti 1000 litų, tai nuo šiol

– 3000. Ir tai tik geriausiu atveju.
Tais atvejais, kai žolės gaisras išplinta į miškus ar saugomas teritorijas, skaičiuojant žalą taikomi
atitinkami koeficientai ir bauda
gali siekti dešimtis tūkstančių litų.
Ir tai taip pat ne viskas. Pasak Anykščių aplinkosaugininkų vadovo Arnoldo Kazakevičiaus, apie žolės
gaisrus aplinkosaugininkai praneša
Nacionalinei mokėjimo agentūrai, o
ji, jei pievos deklaruotos, gali nebeskirti išmokų.
Tiesa, pagal naująją žalos gamtai
atlyginimo tvarką nubaustų anykštėnų dar nėra. Šiais metais už žolės
deginimą nubaustas vienas žmogus,
bet dar pagal senus „tarifus“.
Aplinkosaugininkai, kaip ir
ugniagesiai, taip pat rengs reidus
tikrindami ar nedeginamos pievos.
A.Kazakevičius atkreipė dėmesį,
kad tokios sankcijos kaip įspėjimas
už žolės deginimą nėra, tad sugauti
degintojai gaus baudas.

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai!
Nuolaidos A kategorijos kursams !!!
Teirautis tel.: (8-657) 72 987
www.jonroka.lt.
Renkamės balandžio 10 dieną 17 val. Liudiškių g. 29,
UAB „Janroka“ patalpose

Ateityje šiukšlių niekur nevešime
Statistika teigia, kad Lietuvoje vienam asmeniui per metus
tenka 500-600 kilogramų atliekų. Anykščių rajone daug dėmesio atliekų surinkimui skiria Anykščių savivaldybė, atliekų
surinkimu užsiimantis UAB „Anykščių komunalinis ūkis“, taip
pat ir gyventojai tampa sąmoningesni.

Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis anykštėnams
sakė, kad Aplinkos ministerija siekia, kad šiukšlinti ir nerūšiuoti šiukšlių gyventojams
būtų tiesiog nenaudinga.
Darnus miesto ir rajono vystymasis neįmanomas be tinkamo atliekų

naujos knygos
Marcelijus
Martinaitis
Mes
gyvenome:
biografiniai
užrašai
Marcelijaus
Martinaičio
(1936–2013)
knyga
„Mes
gyvenome“ pakartotinai leidžiama
skaitytojams pageidaujant. Už šią
knygą Marcelijus Martinaitis pelnė

surinkimo. Anykščių rajone atliekų
surinkimu ir gabenimu rūpinasi UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“, kuris
iš viso rajono surinktas atliekas gabena į Utenos regioninį atliekų tvarkymo centrą. Visas stambiagabarites
atliekas iš gyventojų nemokamai priima UAB „Utenos regiono atliekų
tvarkymo centras“ eksploatuojamoje
„Didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje“, o biodegraduojančias ir žaliąsias
atliekas (lapus, žolę, šakas ir pan.) iš
gyventojų nemokamai priima UAB
„Utenos regiono atliekų tvarkymo
centras“ eksploatuojamoje aikštelėje,
esančioje Anykščių seniūnijos Šeimyniškių kaime.  
Nepaisant išplėtotos šiukšlių surinkimo infrastruktūros, vis dar nereti
atvejai, kai rajone atsiranda nelegalūs sąvartynai, o pakelės miškeliai ar
autobusų sustojimai tampa naudotų
padangų ar tiesiog buitinių atliekų išmetimo vietomis. Akivaizdu, kad daliai gyventojų trūksta sąmoningumo.
Tačiau padėtis keičiasi – vis daugiau

gyventojų sudaro atliekų išvežimo sutartis. UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“ direktorius Kazys Šapoka teigia, kad pernai su gyventojais pavyko
sudaryti 900 naujų atliekų išvežimo
sutarčių.
Komunalinės atliekos ES apdorojamos įvairiais būdais: 34 proc. užkasamos, 24 proc. deginamos, 27 proc.
perdirbamos ir 15 proc. kompostuojamos. Perdirbimas labiausiai įprastas
Vokietijoje (47 proc.), kompostavimas - Austrijoje (34 proc.), atliekų
užkasimas - Rumunijoje (99 proc.),
deginama daugiausia Danijoje ir Švedijoje (po 52 proc.). Europos Sąjungoje perdirbtų ar kompostuotų komunalinių atliekų dalis padidėjo nuo 18
proc. 1995 metais iki 42 proc. 2012
metais. „Mes iš viso atliekų nevešim
į sąvartynus, viską ateityje rūšiuosim
ir perdirbsim vietoje“,- gaires nubrėžė
ministras V.Mazuronis.
Pasak ministro V.Mazuronio,
Aplinkos ministerija daug daro, kad
veiktų visa atliekų surinkimo ir perdirbimo piramidė nuo gyventojo,
verslo įmonių iki regioninių sąvartynų. Svarbią vietą joje užima įmonės,
surenkančios ir transportuojančios
atliekas, nemaža dalis tenka ir regioniniams atliekų tvarkymo centrams
(RATC). V. Mazuronis sakė, kad jau
daug padaryta, jog Lietuvoje veiktų

atliekų perdirbimo gamyklos. „Už
450 milijonų litų, kuriuos skyrė ES,
Lietuvoje pastatytos 9 perdirbimo gamyklos“, - sakė V.Mazuronis anykštėnams.
Ministras atkreipė dėmesį, kad
šiukšlių perdirbimas gali būti ne tik
problema, bet ir ekonominis potencialas, kurį galima išnaudoti, todėl
siekiama, kad kuo mažiau šiukšlių
atsidurtų sąvartynuose. Sakykim,
Norvegijoje sostinė Oslas didele dalimi yra apšildomas kūrenant rūšiuotas atliekas. Kadangi vietinių atliekų
neužtenka, norvegai jau keletą metų
atliekas eksportuoja iš Didžiosios Britanijos. Norvegai skelbia apie planus
atliekas gabentis laivais iš visos Europos ir net Afrikos.
Seime svarstomos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo
pataisos, reglamentuojančias vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistemos įvedimą nuo 2015 metų turėtų
ženkliai pagerinti padėtį ir besimėtančių šiukšlių turėtų sumažėti. „Mes
nebematysim prišiukšlintų pakelių ir
paežerių. Kai estai įvedė užstato sistemą, treileriais lietuviai veždavo pakuotes į Estiją. Mūsų tikslas – sumažinti pakuočių skaičių konteineriuose.

Mes padarysim, kad sistema veiktų.
Nenorės žmogus pats nešti užstato
atiduoti, nuneš kitas, tai bus ekonomiškai naudinga. Sakykim, Vokietijoje niekur nemačiau besimėtančio
butelio. Mūsų ministerijos tikslas
rasti viduriuką, kad užstato sistema
veiktų, bet netaptų pasipelnymo šaltiniu”,- apie ekonominę ir estetinę
užstato sistemos naudą gyventojam
dėstė ministras V. Mazuronis.
Gyventojai gali prisidėti prie to,
kad kuo mažiau atliekų keliautų į
sąvartyną. Anykščių rajoną pasiekė 600 litrų talpos kompostavimo
dėžių siunta, kurios bus išdalintos
gyventojams. Taip ženkli dalis biologiškai skaidžių atliekų nepateks į
konteinerius ir nekeliaus į sąvartyną.
„Prieš 6 metus, kai buvo registruojami kompostavimo konteineriams
gauti, žmonės nelabai norėjo jų imti,
dabar prašo konteinerių beveik visi,
bijau, kad galiu ir pritrūkti“,- apie
pasikeitusį žmonių sąmoningumą
kalbėjo Andrioniškio seniūnas Saulius Rasalas. Seniūnas sakė, kad šis
pavyzdys rodo, jog gyventojų veikia
aplinkosauginis švietimas, raginantis
keisti vartojimo įpročius ir vartojimo
kultūrą.

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos pakartotiniai leidimai
keletą premijų – Lietuvių literatūros
ir tautosakos instituto pripažinta Kūrybiškiausia knyga (2009), skaitytojų išrinkta Metų knyga (2010), pelnė
Žemaitės (2010), Juozo Paukštelio
(2011) premijas. Ji vertinama Viktorijos Daujotytės monografijoje „Boružė, ropojanti plentu“ (2013).
Biografiniuose užrašuose poetas
pasakoja daugiausiai apie vaikystę
ir paauglystę („tai buvo metas, kai
aš pats kūriau save“), baigia ten, kur
prasideda viešas jo gyvenimas. Prisimenanti sąmonė atkuria kaimo vaiko

aplinką, žmones, papročius, įvykius,
jo potyrius, kreipusius kūrybos ir
miesto pusėn. Memuariniam pasakojimui ypatingo savitumo suteikia
poeto etninės įžvalgos, praeities ir
dabarties apmąstymų pynės. Ir autoriaus laikysena: taip, buvo nepriteklių, baisumų, vargo, bet sklido ir
gyvenimo šviesa.
Romualdas Granauskas
Šventųjų gyvenimai
„Šventųjų gyvenimai“ – tai no-

velių apysaka,
pripažinta kūrybiškiausia 2013ųjų metų knyga.
Šiemet apysaka
pakartotinai išleista antrą kartą,
nes pirmasis tiražas išparduotas
nepraėjus nė pusmečiui nuo knygos pasirodymo.
Knygoje šventaisiais rašytojas vadina dramatiško laikotarpio žmones,
tapusius novelių personažais.
Tai paprasti, likimo blaškomi žmo-

nės, kurie gyveno ir išgyveno, kad ir
kaip buvo sunku. Reikšmingi siužetai, raiškūs personažai, gyva kalbos
tėkmė su žemaitybių intarpais, autobiografinės patirtys – taigi yra visa,
kas traukia skaitytojus.
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos knygų galite
įsigyti internetu
www.rs-leidykla.
lt arba užsisakyti
tel. 8 5 212 14 33
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Mačionių vyrams trūksta tik moterų dėmesio

Kaimo viduryje įsikūrė gandrai.

Bibliotekininkė Janina Šidlauskienė rūpinasi mažųjų skaitytojų laisvalaikių - vieniems knygelių
pasiūlo, kitus prie žaislų lentynos palydi.
(Atkelta iš 1 p.)
Gyvenvietė išaugo kolūkmečiu
Kaimo paminėjimas Ukmergės
apskrities seniūnijų 1765 metų inventoriuose liudija gilias istorines kaimo
šaknis, nors čia nebūta nei dvaro, nei
didesnės gyvenvietės. Kaip rašoma
Anykščių krašto vietovių žinyne, XX
amžiaus pradžioje Mačionyse gyveno
aktyvūs alkoholio prekybos monopolių naikintojai Dičiai. Buvęs raštingas
ir reiškęsis socialdemokratų veikloje
Jonas Dičius, 1906 m. dėl carinės valdžios persekiojimų išvyko į Ameriką,
kito, Petro Dičiaus, sūnūs Juozas ir
Ksaveras užaugę išėjo savanoriais į
Lietuvos kariuomenę, dalyvavo Nepriklausomybės kovose. Jono Dičiaus
namuose 1922 m. buvo įsteigta ir pirmoji Mačionyse pradinė mokykla.
1923 m. 27 – iose Mačionių kaimo
sodybose gyveno 144 žmonės.
1949 m. pavasarį kaimas tapo M.
Melnikaitės kolūkio dalimi ir kolūkio
centrine gyvenviete. 1989 m. pavadinimą pakeitęs į Mačionis, kolūkis gyvavo dar kelis metus, kol iširo. Tapęs
kolūkio pirmininku, į Mačionis 1978
m. atsikėlė tuomet dar jaunas, energingas dabartinis Anykščių rajono
vicemeras Donatas Krikštaponis, visom išgalėm stengęsis suvargusį kolūkį ištraukti iš duobės. Kaime vyko
statybos, žmones traukė netoli esantis
Rubikių ežeras. Nesnaudė ir pats pirmininkas, statėsi namus, o atkūrus
Nepriklausomybę, paežerėje pasistatė didelę poilsiavietę, trimis gandrais
įvertintą kaimo turizmo sodybą „Ajerynė“.

Ne be šio verslininko, politiko, kelias kadencijas dirbusio ir tebedirbančio vicemeru pastangų, (Mačionys
dažnai pavadinami D. Krikštaponio
tėvonija) asfaltuotas kelias, kaimą
jungia su Anykščiais, Ukmergės –
Utenos plentu, tad mačioniškiai apsipirkti dažniau važiuoja į Uteną, nei į
Anykščius. D. Krikštaponiui dirbant
vicemeru, Mačionyse už Europos
Sąjungos lėšas buvo rekonstruoti Mačionių kultūros namai, įrengtos patalpos kaimo bendruomenei, o kitoje
kelio pusėje įrengtas sporto aikštynas,
nors panašus aikštynas buvo įrenginėjamas ir už kelių kilometrų esančiame
Burbiškyje.

Švenčiame Jonines, Užgavėnes ir
kitas šventes, vyksta renginiai, gražiai
paminime bendruomenės narių jubiliejus. Sporto aikštyne vasarą vyksta
nemažai varžybų. Dauguma Mačionių kaimo vaikų, prieš penketą metų
uždarius Mačionių pradinę mokyklą,
mokosi Leliūnų pagrindinėje mokykloje, o šios mokyklos mokytojas
Vytautas Kirka vasarą aikštyne organizuoja varžybas“.
Skaito „Anykštą“ ir
„Lietuvos rytą“

Mačionių kaimo bibliotekoje dirbanti Janina Šidlauskienė teigė turinti
140 skaitytojų ne tik iš Mačionių, bet
Švenčia jubiliejus ir sportuoja
ir aplinkinių kaimų. „Turime apie
5000 knygų, prenumeruojame laiMačionių kaimo bendruomenei kraščius ir žurnalus, tačiau dėl lėšų
vienuoliktus metus vadovauja seniū- stygiaus kasmet vis mažiau, - sakė
nijoje ūkvedžiu – vairuotoju dirbantis bibliotekininkė. – Žmonės labiausia
Albertas Miliukas. Pasak jo, bendruo- skaito „Anykštą“, „Lietuvos rytą“,
menėje yra apie 40 narių, o rekons- mėgsta detektyvus ir meilės romanus.
truotame pastate įrengta šarvojimo Turime interneto prieigą, tad dažnai
salė ir patalpos jaunimo pasilinksmi- vietos prie keturių kompiuterių būna
nimams. „Jaunų
užimtos. Vyresni
...vyriokai anksčiau tik ateina pasimožmonių bendruomenėje nedaug, alų parduotuvėje maukda- kyti, kaip dirbti
pastebėjo A. Mi- vo, o dabar dar ir paspor- kompiuteriu,
liukas. - Gudresni
ieško informatuoja...
išvažiavę dirbti
cijos sveikatos
į užsienį, tačiau
klausimais, vaiyra nemažai aktyvių 40 – 50 – mečių. kai – ateina pažaisti.“.
Bendruomenės veikloje aktyviai reišJ. Šidlauskienė gyvena gretimame
kiasi seniūnaitis Valdas Stankevičius, Gečionių kaime, kurio dvare buvubibliotekininkė Janina Šidlauskienė, sioje mokykloje jai dar teko mokytis.
Anykščių kultūros centro Mačionių Baigusi Vilniaus kultūros mokyklą,
skyriaus renginių organizatorė Al- dirbo Gečionių bibliotekoje, o dabar
dona Kvaselienė su vyru Vytautu. - Mačionyse.

Deividas Pelekas ir Mantas Viburys mėto į krepšį, o Dainius Žygelis ir Marius Pelekas – žiūrovai.

Nuo ko su patranka ginsis „Ajerynės” savininkas, vicemeras
Donatas Krikštaponis?
Darbo nėra
Užvakar popietę aikštyne pora
vaikinukų mėtė kamuolį į krepšį,
dar vienas su vyriškiu atliko žiūrovų
vaidmenį. Įsišnekėjome. Vaikinukai
Marius ir Deivydas Pelekai bei Mantas Viburys mokosi Leliūnuose ir į
aikštyną pažaisti užsuka dažnai. Dainiui Žygeliui aikštyne kartais tenka ir
padirbėti už socialines išmokas. „Ką
man liepia, tą ir dirbu, - sakė nuolatinio darbo neturintis vyras. – Kolūkyje

Jono Junevičiaus nuotr.

dirbau suvirintoju, dabar tokio amato
niekam nereikia“. Vyras mostelėjo į
aprūdijusį kolūkmečio laikų statinį,
buvusias mechanines dirbtuves, kurį
dabar valdo pajininkai ir sakė, kad
Mačionyse jokio darbo nėra, tačiau
kartais pasiseka, kai kas nors nusamdo kokiam darbeliui.
Kaime trūksta „mergų“
Mačionių kaime esantis autoservisas rajone garsėja, kaip ypač kokybiškai atliekantis automobilių ratų
suvedimus. Čia dirbančio savininko
Audriaus Šiukščiaus sutikti nepavyko, kaip teigė autoservise sutikti
vaikinai, jis susižeidęs koją ir šiuo
metu nedirba. Utenoje automechaniko specialybės besimokantis Mantas
Juodzevičius autoservise atlieka praktiką. Vaikinas džiaugėsi ką tik įsigytu
keturračiu, kurį, matyt, reikia dar paremontuoti.
Mačionyse gyvenantis Žydrūnas
Petronis autoservise dirba jau 4 metai.
Vaikinai džiaugėsi, kad savaitgaliais
yra kur nueiti pasportuoti. Pasak jų,
vyriokai anksčiau tik alų parduotuvėje
maukdavo, o dabar dar ir pasportuoja.
Užkalbinti, ar nesiruošia kurti šeimų,
jie juokėsi, kad dar anksti, ir šmaikštavo, kad kaime vos viena kita mergina užsilikusi, beveik visos į miestus ar
užsienius išvažiavę.

LAIŠKAI
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Kodėl Konstantinas Sirvydas buvo
ištremtas iš gimtojo Sirvydų kaimo?!

1938 metais fotografuotoje nuotraukoje – vidutinio amžiaus vyrai su savo vaikais. Pirmoje
eilėje dešinėje tėvo laikomas prispaustas mažas berniukas – Antanas Šleikus.
Ponai Anykščių rajono savivaldybės vadovai! Praėjo daugiau kaip 26 metai, kai senajame
Anykščių rajono Sirvydų kaime buvo pastatytas paminklas
Konstantinui Sirvydui. Internete
rašoma: „Konstantinas Sirvydas
buvo vienas iškiliausių XVI amžiaus Rytų Aukštaitijos Lietuvos
žmonių: mokslininkas, kalbininkas, teologas, leksikografas,
pedagogas, rašytojas, švietėjas,
kunigas, vienuolis, jėzuitas“.
Kitame šaltinyje – knygoje
„100 iškiliausių Lietuvos žmonių“, išleistoje 2009 metais, rašoma: „Konstantinas Sirvydas
gimė tarp 1578 -1581 metų į
vakarus nuo Anykščių, Sirvyduose, smulkių bajorų šeimoje...
Jis buvo labai išsilavinęs, turėjo
retą kalbos dovaną“.
K.Sirvydas parengė ir išleido
pirmąjį pamokslų rinkinį – postilę „Punktai sakymų“ lietuvių
kalba. Tai vienas reikšmingiausių
XVII amžiaus lietuvių raštijos
leidinių. Be to, jis parašė pirmąjį
spausdintą lietuvių leksikografijos darbą - trijų kalbų (lenkų,
lotynų, lietuvių) žodyną. Vėliau
šio žodyno išėjo penki leidiniai.
Tai rodo, kad K.Sirvydo atlikti
darbai turėjo didelę reikšmę tolimesnei Lietuvos kultūros raidai
ir jos vystymuisi.
Norintiems plačiau susipažinti
su K.Sirvydo kūryba ir jo visuomenine veikla, rekomenduoju
paskaityti Anykščių rajono 1988
metų rugsėjo 20 dienos laikraštį
„Kolektyvinis darbas“, kuriame

parduoda

Nekilnojamasis turtas
55 arus Vilniaus gatvės gale su projektais statyboms (2 tvenkiniai, upelis,
miškas, 300b m iki Spa-Vilnius, kaina
48 000 Lt).
Tel. (8-633) 33361.
Namą Anykščių miesto centre
Leliūnų g. 4 (62,11 kv. m, namas uždengtas nauja šiferio danga, yra šulinys, name 3 kambariai,
kaina 33 000 Lt).
Tel. (8-676) 68658.
Komercinės paskirties patalpas (buvusi parduotuvė „Dovanų namai“) J.
Biliūno g. 7 (senosios vaistinės patalpos, bendras plotas 55 kv. m, kaina
59 000 Lt).
Tel. (8-676) 68658.
Anykščiuose, Kolūkiečių gatvėje
- dalį namo (2 kambariai, 3,2 a žemės, remontas). Janydžiuose - 6,8
a žemės su namu, garažu, pirtimi ir
malkine.
Tel.: (8-685) 10959, (8-689) 23940.

Tai buvusi jaunoji sirvydiečių karta.

žymiausias Lietuvos literatūros, kultūros ir meno korifėjus
Justinas Marcinkevičius savo
poemoje „Pažinimo medis“ rašė
apie K.Sirvydą: „Sėdėjo zakristijoje ir niršo: ant vyriausybių
užlipa kiti, didžiais pastoja, bet
iš tų aukštybių nupuola ir susikulia baisiausiai“. Pakeldamas
akis dangop pamanė: todrin ir
padūkusio nereik turėti daikto to
svieto...“
Kitame savo kūrinyje – pamokslų rinkinyje „Punktai sakymų“ K.Sirvydas pamokslų metu
bažnyčiose mokė žmones, kaip
gyventi ant žemės, kad jie mažiau darytų nuodėmių, mažiau
turėtų vargų, būtų laimingesni.
Darius Kuolys, Vilniaus universiteto lietuvių literatūros katedros dėstytojas, tame pat laikraštyje „Kolektyvinis darbas“
straipsnyje „Namus lietuvio
dvasiai rentęs“ rašė: „Su tokiom
tiesom ėjo Lietuvon ir pasaulin
pirmasis Anykščių rašytojas. Jo
mintys išrašytos dailia lietuviška kalba, pasitelkus pagalbon
sklandžių naujadarų ir tėvų namuose girdėtų tarmės žodžių“.
Kalbant apie K.Sirvydą reikia
pabrėžti, kad pagal sudarytą reitingų lentelę iš viso 100 asmenų
knygoje „100 iškiliausių Lietuvos žmonių“, jis užima 21 vietą.
Todėl manau, kad nebereikia
daugiau aiškinti skaitytojui, kokią reikšmę ir vertę turėjo, turi
ir turės K.Sirvydo darbai ne tik
Anykščiuose, bet ir visoje Lietuvoje, ir už jos ribų.
Žemės ūkio technika
Mažus šieno presus, sėjamąją,
traktorių „David Brown 2 WD“.
Tel. (8-687) 19254.
Ūkininkas - plūgą 3 korpusų,
kultivatorių 4 m, purkštuvą, šieno
rinktuvą, šienapjovę, trąšų barstomąją, šakniavaisių smulkintuvą.
Tel.: (8-614) 44910, 4-26-41.
Kita
Rulonus.
Tel. (8-684) 13095.
Briaunuotas, apšiltintas keramzitu, perdengimo plokštes (3 m x 6
m, 18 vnt., kaina 10 Lt/kv.m).
Tel. (8-698) 41118.
Įvairių žuvų mailių įžuvinimui.
Tel. (8-671) 67395.
Kuras
Malkas kaladėmis. Atraižas. Turi
supjautų, veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.

Kaip perkūnas iš giedro dangaus
pritrenkė žinia, kad Sirvyduose,
kur buvo pastatytas skulptoriaus
Jono Žuko paminklas K.Sirvydui,

Uosines, beržines, juodalksnio
malkas trinkomis, skaldytas.
Perka mišką.
Tel. (8-630) 57490.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškovežiu.
Tel. (8-600) 63820.
Rokiškio r. ŽŪB „Audrupio
paukštynas“
balandžio 1-5 dienomis
parduos 4 mėn. rudas

DEDEKLES VIŠTAITES.

Vienos kaina 15 (penkioliką)
litų. Kiekis ribotas.
Darbo laikas 9.00 – 16.00 val.
Tel. (8 458) 65248;
8 606 32240; 8 683 07083.

jis yra suniokotas ir 2008 metais
pakeistas lauko akmeniu, o senasis paminklas restauruotas, išvežtas iš Sirvydų, pastatytas Dabužių bažnyčios šventoriuje. Taip
K.Sirvydo likimas buvo išspręstas – jis buvo ištremtas iš gimtojo
Sirvydo kaimo, o kaimas užartas
sunkiasvoriais traktoriais, kad jo
neliktų nė žymės.
Rajono vadovai turėtų imtis iniciatyvos pastatyti Sirvyduose naują paminklą, nustatyti senas Sirvydų kaimo ribas ir neleisti užarti
senojo Sirvydų kaimo. Jei jūs nepadėsite, kreipsiuosi aukščiau...
Antanas ŠLEIKUS
P.S. Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros,
turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Gražina Nargelienė nėra skaičiusi „Anykštos“
publikacijos apie Konstantino
Sirvydo atminimo įamžinimą
bei mokytojo Antano Šleikaus
laiškų apie ištremtą K.Sirvydą,
apie tose publikacijose keliamas
problemas. Nepasiruošusi nieko
paaiškinti negali, o šį A.Šleikaus
laišką žadėjo perskaityti.

siūlo darbą

Ieškome moters prižiūrėti ligotą
moterį Anykščiuose.
Tel.: (8-696) 40505, 5-18-36.
Baldų gamybos įmonei „Lagesa“
reikalingi darbuotojai.
Kreiptis: Gegužės g. 53,
Anykščiai, tel. (8-616) 93759.

kampas

Apie Krymą
dar kartą

Linas BITVINSKAS
Na, laikas visada geriausias
gydytojas ir patarėjas. Bent jau
man džiugu, kaip toliau įvykiai
klostosi Kryme. Pasitvirtino
posakis, kad nemokamas būna
tik sūris pelėkautuose. Krymas
dar visas ašarose ir snargliuose
iš džiaugsmo, o Rusijos Dūma
jau pareiškė, kad išėjimo iš Rusijos nebėra - Krymas net ir po
5 naujų referendumų to padaryti
negalėtų. Rusijos Dūmos Konstitucinio komiteto pirmininkas
Vladimiras Pliginas paaiškino,
kad išėjimo iš Rusijos Federacijos mechanizmo tiesiog nėra.
Kaukšt...
O toliau prasideda realybė –
pensijas, kurias Rusija žadėjo
pakelti pensininkams, nepakėlė,
tik perskaičiavo į rublius ir atidavė monetomis, o dar gražiau
jaunoms šeimoms, kurias vietoj
40 tūkstančių grivinų už auginamą vaiką, gavo 1,5 tūkstančio.
Čia jau pagal Rusijos įstatymus.
O dar geriau, kad referendumo
nebesurengsi ir protestuoti prieš
valdžią neišeisi – protestai ir
referendumai draudžiami. Čia,
jums, brangieji, ne kokia supuvusi demokratija, o šalis, kurioje
vyrauja tvarka. Beje, o tie, kurie
nenorės atiduoti ukrainietiškų
pasų per mėnesį, vis tiek automatiškai taps Rusijos piliečiais.
Beje, ta pati Dūma priėmė įstatymą, kad už dvigubos pilietybės nuslėpimą, bus baudžiamoji
atsakomybė. Ir čia tvarka bus.
Tai gera pamoka ir lietuviškiems putinofilams ir Rusijos
didybės garbintojams. Jie ne visada atvirai tai daro, dažniau pašiepia Europos ir JAV santvarkas. Jei Vakaruose nieko gero
nematote, tai Rytuose akis praverksite belaukdami, kol saulė
patekės. Atsipeikėkit.
Kartu galvoju, kiek yra tame
politikos ir kiek yra žmogaus
atsakomybės. Gali krymiečiai
dabar traukyti pečiais ir sakyti,
kad mus apgavo. Bet aš galvoju,
kad neįmanoma apgauti to, kuris nenori būti apgautas.

SKELBIMAI

Širdingai dėkojame gerb. gydytojai Virginijai PAŽĖRIENEI
už rūpestingą gydymą, šiltus žodžius ir patarimus.
Sveikatos Jums ir kantrybės darbe.
M. ir V. Pupeikiai

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Violetai
GUSTIENEI ir slaugytojai Laimutei už begalinį rūpestį,
gerą gydymą, švelnų žodį, naudingus patarimus ir linkime
Dievo palaimos, sėkmės ir kantrybės dirbant šį sunkų, bet
taip visiems reikalingą darbą.
Žilinskų ir Bikelių šeimos
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Visoje Lietuvoje - mišką su žeme ar
išsikirsti, 5 000 - 35 000 Lt/ha, gali būti
malkinis.
Tel. (8-600) 29417.
Automobiliai, žemės ūkio technika
Brangiai ir skubiai - įvairių markių
(1930-2005 m.) lengvuosius automobilius, visureigius, mikroautobusus.
Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.
Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius, mikroautobusus, visureigius. Pasiima, utilizuoja. Atsiskaito iš
karto.
Tel. (8-633) 39897.
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.  
Tel .( 8-646) 17715.
Kombainus, traktorius, autobusus,
automobilius, įvairią techniką, metalo
laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.

Nuoširdžiai dėkoju gydytojui Rolandui JURKĖNUI ir kartu
dirbančioms seselėms už švelnų žodį, nuoširdų, rūpestingą, pasiaukojantį gydymą.
Linkiu Jums sėkmės Jūsų kilniame darbe ir asmeniniame
gyvenime.
Elena Daniūnienė

perka

Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
UAB „Torvisida“ brangiai juodojo, spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsivežame.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai,
šeštadieniais dirba iki 13.00 val.
tel.: (8-610) 41900,
(8-699) 60871.

įvairūs
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Pirksiu geros būklės rusišką sėjamąją. Perkame mišką su žeme
ir išsikirsti. Traukiame, pjauname
mišką.
Tel.: (8-687) 70323,
(8-614) 93303.
Paslaugos
UAB 2 Vymonta gamina plienines
stogų ir sienų dangas iš spalvotos
ir cinkuotos-alucinko skardos.
Darome lankstinius. Parduodame
gamintojo kainomis.
Kreiptis: Panevėžys, Kerbedžio
g.21,tel.: (8-606) 11964,
(8-687) 97797.
Mini ekskavatoriumi, mini krautuvu BOBCAT atliekame žemės
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono
daužymo darbus (yra paletinės
šakės). Atliekame lauko santechnikos darbus.
Tel.: (8-685) 27028, (8-618) 65358.

Nekilnojamasis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar
teisinėmis problemomis. Atsiskaito
grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
Brangiausiai - miškus. Sumoka
notaro išlaidas.
Tel. (8-642) 22222.

Gyvuliai
Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/kg),
telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius (iki 5,10
Lt/kg).
Tel. (8-622) 09326.
Brangiai - galvijus: telyčias, karves,
bulius, veršelius. Sveria. Moka priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.

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

UA B „ B OVA R I S “

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 15,60 Lt/kg,
belgų telyčaites 11,40 Lt/kg.
juodmargius buliukus 7,00 Lt/kg.
Tel. (8-678) 00255.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.
Nuolat brangiai - karves, bulius, telyčias. Atsiskaito iš karto, moka priedus.
Tel. (8-656) 40439.
Agentas Algirdas – veršelius, karves, jaučius, prieauglį, avis. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

Valome kaminus, mūrijame kaminų galvutes ir jas skardiname.
Dirbame: stogai, karkasas, blokeliai ir t. t.
Tel.: (8-685) 10959, (8-671) 23906.
Dažome namų stogus, sodo namelius, fasadus.
Tel. (8-679) 88635.
Mobiliu gateriu pjauname medieną. Atvykstame į namus.
Tel.: (8-603) 96018, (8-620) 84419.

Nuoširdžiai dėkojame kaimynams, giminėms, draugams,
giedotojams, Andrioniškio klebonui, visiems, visiems užjautusiems, pasidalinusiems su mumis skausmu palydint į
paskutinę kelionę mūsų mylimą vyrą, tėvelį, senelį Vytautą
STULPINĄ. Ačiū jums visiems už gerumą.
Žmona, vaikai ir anūkai

Šiltiname pastatus - užpildome
oro tarpus ekovata, termoputa,
granulėmis, poliurentu.
Tel. (8-606) 85525.
Kaminų valymas. Kaminų įdėklai.
Pristatomi kaminai. Suteikiame
garantiją.
Tel. (8-670) 72997.
Buitinės technikos remontas
Remontuojame šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką.
Važiuojame į iškvietimus, suteikiame
garantiją.
Kreiptis: Baranausko a. 14,
Anykščiai, tel. 5-15-61, (8-699) 65148,
(8-689) 97341.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Dovanoja
Gražią, gerai išauklėtą katytę.
Tel. (8-662) 83094.

pro memoria
Anykščių mieste
Lena SERYCH, gimusi 1961 m., mirė 03 31
Andrioniškio seniūnijoje
Vytautas STULPINAS, gimęs 1953 m., mirė 03 27
Anykščių seniūnijoje
Elena GEČYTĖ, gimusi 1936 m., mirė 04 01
Antanas ANDRIKONIS, gimęs 1941 m., mirė 03 28
Debeikių seniūnijoje
Pranciškus GRABYS, gimęs 1939 m., mirė 03 25
Valerija VIJEIKYTĖ, gimusi 1933 m., mirė 03 28
Kavarsko seniūnijoje
Elvyra ČEPELIENĖ, gimusi 1949 m., mirė 03 26
Albertas KULIEŠIUS, gimęs 1937 m., mirė 03 26
Boleslovas KAUNIETIS, gimęs 1924 m., mirė 03 19
Vladislovas GERALAVIČIUS, gimęs 1921 m., mirė 04 01
Albina STRIOGIENĖ, gimusi 1936 m., mirė 03 29
Skiemonių seniūnijoje
Edikas DIDAS, gimęs 1968 m., mirė 03 29
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Irena, Ričardas, Vytenis, Rimtautė, Kristijonas
balandžio 4 d.
Izidorius, Algaudas, Eglė, Ambraziejus

mėnulis
balandžio 3-4 d. jaunatis.

komentaras
anyksta.lt
Prizas:
„Rasalui medalis. Tai geriausią
jumoro jausmą turintis Lietuvos
politikas. Ir visam pasaulyje geriausias. Gal tik Putino bajeriai
geresni.“

mįslė
Visas kelias žirniais nubarstytas?
Antradienio mįslės teisingas
atsakymas: „Su sparnais, bet ne
paukštis, su kailiu, bet ne žvėris?“
teisingas atsakymas - bitė.

receptas
Varškės apkepas
Sudėtinės dalys:
6 šaukštai manų kruopų,
600 gramų varškės,
4 kiaušiniai,
0,5 stiklinės šilto pieno,
6 šaukštai cukraus,
1 šaukštelis kepimo miltelių,
30 gramų sviesto.
Gaminimas:
Šešis šaukštus manų kruopų užpilkite šiltu, bet neverdančiu pienu.
Išmaišykite ir palikite išbrinkti pusei valandos.
Tuo tarpu keturis kiaušinių baltymą atskirkite nuo trynio. Trynį
išsukite su cukrumi. Tuomet supilkite išbrinkusias manų kruopas
ir suberkite varškę (500 - 600 g),
viską gerai išmaišykite.
Tuomet sutarkuokite sviestą ant
gautos masės ir vėl išmaišykite.
Įberkite 1 arbatinį šaukštelį kepimo
miltelių ir dar kartą išmaišykite.
Išplakite kiaušinio baltymus iki
standžių putų ir supilkite į gautą
masę, lengvai viską išmaišykite.
Kepimo formą ištepkite alyvuogių aliejumi ir supilkite gautą
masę.
Kepkite 170°C orkaitėje apie 50
minučių.
Galima patiekti su uogiene, džemu ar jogurtu.

oras
+9

-2
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MOZAIKA
PAR: iš paminklo
N. Mandelai ausies pašalintas
bronzinis triušis
Iš aukščiausio paminklo pirmajam juodaodžiam PAR prezidentui Nelsonui Mandelai (Nelson
Mandela) ausies pašalintas bronzinis triušis, kuris buvo savotiškas
skulptorių autografas.
Tai ketvirtadienį pranešė PAR
kultūros ministerijos atstovas Mogomotsis Mogodiris (Mogomotsi
Mogodiri).
“Sprendimas buvo įvykdytas”,
- pareiškė jis. Triušį demontavo
bendrovė “Koketso Growth”, kuriai buvo patikėta sukurti devynių
metrų aukščio paminklą, pastatytą
praėjusių metų gruodį priešais prezidento rūmus Pretorijoje.
Triušiuką kairiojoje N. Mandelos paminklo ausyje įžiūrėjo žurnalistai. Skulptoriams Andrė Prinslu
(Andre Prinsloo) ir Ruhanui van
Viurenui (Ruhan van Vuuren) teko
prisipažinti, kad jie slapta paliko
tokį neįprastą “autografą”, nes užsakovas neleido jiems “pasirašyti”
ant N. Mandelos kelnių. Menininkai atsiprašė už savo poelgį.
Pasak M. Mogodirio, triušis liko
bendrovei “Koketso Growth” ir tolesnis jo likimas jam nežinomas.
Šiaurės Korėjos studentams
nurodyta nešioti tokią pat
šukuoseną, kaip Kim Čen Uno
Visiems studentams Šiaurės Korėjoje nurodyta nešioti tokią pat
trumpų plaukų šukuoseną, kaip
šalies lyderio Kim Čen Uno (Kim
Jong Un). Studentės privalo kirptis
taip trumpai, kaip vado sutuoktinė Ri Sol Ču (Ri Sol Ju). Apie tai
ketvirtadienį pranešė stotis “Radio
Free Asia”, remdamasi informatoriais Šiaurės Korėjoje. Atitinkamas
nurodymas esą duotas kovo pradžioje.
Informaciją iš izoliuotos komunistinės šalies sunku patikrinti.
Kim Čen Unas, kuriam, skirtingais duomenimis, yra 30 ar 31 metai, prie šalies vairo stojo po savo
tėvo Kim Čen Iro (Kim Jong Il)
mirties 2011-ųjų pabaigoje.

Susilažinęs rumunas
prarijo šakutę
Rumunijos Bakeu miesto gyventojas pateko į ligoninę, kai per išgertuves susilažino su bičiuliu, kad
įstengs praryti šakutę be jokių skausmingų padarinių savo organizmui.
Kaip praneša leidinys “Metro”,
iškart po šios “užkandėlės” 25
metų Radu Kalinčesku (Radu Calincescu) pasijuto blogai.
Vyras gydytojams nesakė prarijęs šakutę, tik skundėsi skausmu
stemplės srityje. Kai medikai padarė rentgeno nuotrauką, jie išvydo
joje pašalinio daikto paciento kūne
atvaizdą.
Tiesa, jie neskubėjo operuoti
nelaimėlio. R. Kalinčesku buvo išleistas į namus, kad šakutė turtėtų
galimybę pati palikti organizmą.
Jeigu po kurio laiko paaiškės, kad
šakutė pasiekė skrandį ir gali jį sužeisti, vyrui bus atlikta operacija.
Rumunas pažadėjo daugiau niekada nebesilažinti išgėręs.
17-metis priimtas į visus
aštuonis elitinius JAV
universitetus
Būti priimtam į elitinį JAV universitetą - puikus pasiekimas. Tačiau vienam amerikiečių moksleiviui pavyko įstoti į visus aštuonis.
17-mečiui Kvasiui Eninui (Kwasi Enin) studijų vietas pasiūlė visi
vadinamieji Gebenės lygos universitetai (Ivy-League) - Brauno,
Kornelio, Dartmuto, Harvardo,
Prinstono, Pensilvanijos ir Jeilio.
Gebenės lyga iš tikrųjų yra JAV
universitetų sporto lyga, tačiau šis
pavadinimas sinonimiškai naudojamas ir aštuonių elitinių JAV universitetų grupei apibūdinti.
Gebenės lygos universitetuose
galioja labai griežtos priėmimo
sąlygos. Į jas įstoja vidutiniškai tik
kas dešimtas pretendentas. Būtina
ne tik turėti gerus pažymius, bet ir
puikiai išlaikyti specialius testus
bei pateikti motyvaciją.
Jis tiesiog norėjęs pabandyti,
žurnalui “Newsday” sakė K. Eninas, imigrantų iš Ganos sūnus.
“Pagalvojau, kad gal pateksiu į du

tautos balsas

Nemylime Anykštos upės...
Panorau pažiūrėti, kaip daromas
takas nuo geležinkelio tilto Niūronių
link. Ladygos gatve, pro komisariato
pastatą, einu Anykštos upės link. Dabar sausa, galima eiti, bet kai palyja
toje kelio dalyje purvynas. Ne bėda,
tada einame su kaliošais. Tai kelio atkarpai sutvarkyti pinigų nelieka.
Gražiai padarytas tiltas per Anykštos upę. Pati upė vargsta. Įgriuvę medžiai, trukdo vandeniui tekėti. Apie
tai bėdojome ir pernai, bet reikalai
nepasikeitė. Upė davė Anykščiams
vardą, bet jos mes nemylime.
Nuo Anykštos upės iki geležinkelio
nutiestas takas. Darbus atliko „Anrestas“ labai kokybiškai. Vaizdą gadina
blogai tvarkoma aplinka.
Abiejose tako pusėse nuvirtę medžiai, kiti stovi nulaužtomis viršūnėmis. Žodžiu, šiukšlynas, netvarkytas
metų metais. Reikėtų įdarbinti kokius
tris žmones, per savaitę jie tą aplinką
sutvarkytų. Iš nupjautų šakų, medžių
sukrautų laužą Joninių šventei.
Už Anykštos upės tilto pastatytas

stendas. Stendas yra, bet iš buvusios
reklamos likę skudurėliai. Stendo statytojams turiu patarimą. Nereikia statyti stendo nesutvarkytoje aplinkoje,
šiukšlyne. Jis bus sugadintas.
Už geležinkelio tiesiamas takas
Niūronių link. Dirbama gana sparčiai.
Takas eis iki buvusios kavinės. Bus
priduotas 2015 m. sausio mėnesį.
„Termotaupos“ vyrai daro tako apšvietimą. Tiltų statymo brigada jau atliko paruošiamuosius darbus, ruošiasi
statyti pačius tiltus. „Anrestas“ ruošia
dangą, klos tako plyteles.
Nesinorėtų, kad kartotųsi ta pati
betvarkė. Taką padaro, o pakraščiai –
šiukšlynai. Juos tvarkyti paveda UAB
„Anykščių komunaliniam ūkiui“, o
tai jau žuvęs reikalas. Reikėtų tų pakraščių tvarkymą vykdyti lygiagrečiai. Lengviau išvežti šiukšles, kol
nepaklotos trinkelės. Jei trūksta darbuotojų, kvieskite į darbą pensininkus. Nežinau, kiek mokama už darbo
valandą Lietuvoje, JAV - 7 dolerius.
Marijona FERGIZIENĖ

ar tris. Dar nesu girdėjęs, kas nors
būtų įstojęs į visus aštuonis”, - kalbėjo vaikinas.
Iš Prinstono universiteto atsakymo jis sulaukė dar gruodį, o iš kitų
- praėjusią savaitę. Studijų vietas
moksleiviui pasiūlė ir keli kiti labai geri JAV universitetai, nors ir
nepriklausantys Gebenės lygai.
Per beveik 30 darbo metų ji to
dar nebuvo regėjusi, “USA Today”
pasakojo K. Enino konsultantė
studijų klausimais Nensi Vinkler
(Nancy Winkler). “Būna puiku,
jei turime moksleivį, kuris mėgina
įstoti į vieną ar du Gebenės lygos
universitetus. Būti priimtam į vieną ar du yra nuostabu. Tačiau ši
situacija yra labai neįprasta”, - aiškino specialistė.
Visa šeima labai didžiuojasi
Kvasiu, sakė jo tėvas. Jis esą jau
nuo vaikystės stengėsi kuo daugiau
pasiekti.
Mediciną ir muziką studijuoti
norinčiam K. Eninui dabar teks
apsispręsti. Kol kas jam geriausią
stipendiją yra pasiūlęs Prinstonas,
teigė moksleivis. Tačiau jis esą
linksta priimti Jeilio universiteto
pasiūlymą. “Jie, regis, įkūnija viską, ko aš noriu iš universiteto. Nevaržomumą. Puikų išsilavinimą.
Ten studentai iš viso pasaulio. Ir
finansinė parama”, - džiaugėsi vaikinas.
Mados dizaineris
K. Lagerfeldas atskleidė,
kodėl nuo 1967-ųjų
nesiskiria su saulės akiniais
Mados dizaineris Karlas Lagerfeldas (Karl Lagerfeld) nuo 1967
metų nesiskiria su akiniais nuo saulės. To priežastis - skaudi patirtis
praeityje, praneša agentūra AFP.
“Aš buvau su viena pažįstama
naktiniame klube, - pasakojo K.
Lagerfeldas savaitraščio “Zeit”
priedui “Zeit Mann”. - Ten buvo
vienas tipelis, su kuriuo ji kažkada
bendravo. Kai jis pamatė mane su
ja, sviedė jai į galvą stiklinę, tačiau
pataikė man į akį”.
Dizaineris sakė tą dieną atsitiktinai buvęs su akiniais, nes yra šiek
tiek trumparegis. “Rėmai sulaikė
smūgį. Priešingu atveju dabar turėčiau viena akimi mažiau”, - atviravo K. Lagerfeldas. Nuo tada jis be
akinių nekeliąs kojos iš namų.
-ELTA

anekdotai

***

- Kodėl tu nevedi?
- Jei sąžiningai, tai nuolat
galvoju apie tavo žmoną.
- Ką? Mano žmoną? Niekše
tu!
- Nebijok. Aš tik nerimauju,
kad ir aš tokią gausiu...
***
Iš ko archeologai atpažįsta,
kad rastas skeletas moters? Iš
gerokai nusidėvėjusio žandikaulio...
***
Koks yra skirtumas tarp moters ir šuns? Šuo nieko negali
pasakyti, bet viską supranta. O
moteris kalba daug, tačiau nieko nenori suprasti.
***
Koks skirtumas tarp vyro ir
kiaulės? Kiaulė netampa vyru,
kai prisigeria...
***
Dauguma moterų yra protingesnės už vyrus. Juk neteko
girdėti, kad moteris būtų tekėjusi už vyro dėl jo gražių kojų.
***
Vilkas nusipirko karvę, o
kiškis laikrodį. Bet vilkas nemokėjo karvės melžti, o kiškis
nepažino valandų. Vilkas pasityčiodamasis paklausė kiškio:
-Kiek dabar valandų?
-Laikas melžti karvę, - atšovė
kiškis.
***
Ji:
-Ar tu mylėsi mane,kai mano
plaukai taps žili?
Jis:
-Žinoma!O kodėl gi turėčiau nemylėti? Aš juk mylėjau
tave, kai tavo plaukai buvo
raudonos, geltonos, oranžinės,
sidabrinės, mėlynos ir net
žalios spalvos!

Ar tinkamai
organizuojamos parodos?
Anykščiuose viena iš pagrindinių pokalbių temų – Menų inkubatorius, parodos, žodžiu, kultūros
reikalai. Ar visos parodos reikalingos? Ar taip turėtų būti organizuojamos?
Mėgstu parodas, ypač, kai jos
nemokamos. 2013 vasarą buvo organizuota paroda Okuličiūtės dvarelyje apie Lietuvos istoriją.
Pasisekė. Nei vieno lankytojo.

Pasibėdojau, kad šia tema mažai
žinau, todėl paprašiau buvusios
darbuotojos pagalbos. Ji man paaiškino, kad padėti niekuo negali,
nes ji yra iš darbo biržos atsiųsta
atidirbti reikalingą valandų skaičių. Buvau nustebinta tokiu darbo
organizavimu. Tiesiog, neliko noro
ta paroda pasidomėti daugiau.
Marijona FERGIZIENĖ

Savo nuomonę išsakykite
paskambinę į „Anykštą“:
(8-381) 5-82-46,
(8-381) 5-94-84,
(8-381) 5-91-86.

