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Išrinkti populiariausi Anykščių
rajono medikai

Ką inkubatorius bedarys –
viskas bus gerai
Liberalsąjūdietis Lukas Pakeltis suskaičiavo, jog į Anykščių menų inkubatorių, kuriame
dirba 10 menininkų, jau įdėta
1,5 mln. litų rajono biudžeto
lėšų.

„Anykštos“ skaitytojų valia populiariausia 2014 metų Anykščių rajono
medike tapo Kurklių ambulatorijos bei
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros
centro šeimos gydytoja
Dalia Kazlauskienė.

2 psl.

šiupinys
KONCERTAS. Anykščių Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos
centre (Vilniaus g. 36, Anykščiai)
gegužės 3 dieną 18 valandą anykštėno Giedriaus Alkausko kompaktinės
plokštelės „Užburtas laikas“ pristatymas. Dalyvauja: Marija Grikevičiūtė
- fortepijonas, Kristina IvanauskaitėJucienė - fortepijonas, Nora Petročenko - mecosporanas, Pranas Dapšauskas - trombonas, Vytautas Vepštas
- baritonas. Renginys nemokamas.

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58 arba (8-381) 5-80-24

Stebėdami
baleriną
žiūrovai
verkė

4 psl.

2 psl.

Invalido žaizdotomis kojomis
tikslas – šeši litai

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Anykščių Mindaugo gatvės gyventojai sunerimę skambino „Anykštai“ ir sakė, kad prie garažų antra para guli invalidas, kuris atsisako medikų pagalbos, o policija jo nepaima, nes jis viešosios tvarkos nepažeidžia.
Į „Anykštą“ paskambinęs žmogus baisėjosi, kad Anykščiuose stovi milijoną kainavęs socialinių paslaugų centras, o niekieno neprižiūrimas žmogus guli gatvėje. „Anykšta“ apie nelaimėlį pranešė minėto centro vadovei Jolantai Pleškienei.

Išsirinko. Balandžio 26 dieną
Vilniaus Karininkų ramovėje vyko
Vilniaus anykštėnų Atvelykio šventė ir Vilniaus anykštėnų sambūrio
ataskaitinis rinkiminis susirinkimas,
kurio metu vietoj ilgametės sambūrio
pirmininkės Ritos Virbalienės buvo
išrinktas naujas pirmininkas. Juo tapo
53-ejų Alfredas Puodžiūnas, kuris iki
1996 metų gyveno Anykščiuose ir čia
dirbo veterinarijos gydytoju. Patvirtinta ir nauja 18-os asmenų sambūrio
taryba, į ją įeina ir aktyviai Anykščių
visuomeniniame gyvenime besireiškiantys teisėja Irma Randakevičienė
ir politikas Kęstutis Tubis.
Narys. Prieš mėnesį Anykščių rajono tarybos posėdyje prisiekęs „valstietis“ Remigijus Pečiukėnas praėjusį
ketvirtadienį tapo Tarybos Biudžeto,
ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto nariu. Jis kaip ir Taryboje, šiame
komitete pakeitė partietę Reginą Patalauskienę.
Atostogos.
SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS VILIUS JUODELIS atostogaus
gegužės 2 dieną ir nuo liepos 28 iki
rugsėjo 2 dienos. Rajono Taryba balsavo dėl DIREKTORIAUS atostogų,
o Tarybos narys, „darbietis“ Alfrydas
Savickas dėstė, jog V.JUODELIO nedera išleisti atostogų, nes jis nesirūpina rinkimų apylinkių technine baze ir
patalpomis.
Kategorija. Anykščių kultūros
centrui suteikta aukščiausioji kategorija. Šią kategoriją turi 30 šalies kultūros centrų. Kultūros centrai kategorijomis vertinami pagal surenkamus
balus. Balai suteikiami už daugybę
faktorių, pradedant ūkine dalimi ir
baigiant meniniais pasiekimais. Žemiausia kultūros centrų kategorija –
trečioji.

Julius Jaruševičius sutiko, kad medicininė pagalba jam būtų
suteikta vietoje.

Anykščių socialinių paslaugų centro direktorė Jolanta Pleškienė
įkalbinėjo J. Jaruševičių važiuoti nusiprausti.

Ūkininkas įsirengė modernią katilinę ir du
hektarus šiltnamių

5 psl.

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Penktadienio popietę buvo iškilmingai perkirptos juostelės Vikonių kaimo (Anykščių seniūnija) ūkininko Audriaus Juškos naujoje biokuro katilinėje ir naujame žieminių šiltnamių bloke. Dabar ūkininkas po stogu turi 4 hektarus žemės, kurioje augina agurkus ir pomidorus.

Naujos biokuro katilinės
juostelę kerpa ūkininkas Audrius Juška.

Naujas ūkininko Audriaus Juškos šeimos žieminių šiltnamių blokas – po stogu 2
hektarai.

5 psl.
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Išrinkti populiariausi Anykščių rajono medikai
Populiariausia 2014 metų Anykščių rajono gydytoja tapo 22 pacientų padėkas gavusi Kurklių ambulatorijos ir Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) šeimos gydytoja Dalia Kazlauskienė.
Antrą vietą dalijasi po 16 padėkų gavusios to paties centro šeimos
gydytojos Salomėja Rainienė ir Violeta Gustienė.
Trečioje vietoje - Anykščių PSPC gydytoja Rita Juodiškienė, sulaukusi 11 padėkų.

„Anykštos“ skaitytojų valia populiariausia 2014 metų Anykščių
rajono medike tapo Kurklių ambulatorijos bei Anykščių pirminės
sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja Dalia Kazlauskienė.
Ji populiariausia medike išrenkama jau kelinti metai iš eilės.

Ketvirtoje vietoje liko 9 padėkas
gavęs Troškūnų ambulatorijos bei
slaugos ir palaikomojo gydymo
ligoninės vadovas Rimondas Bukelis, po jo – 8 padėkų sulaukusi
Diana Iricijan.
5 „Anykštos“ skaitytojų padėkas
gavo Anykščių ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja Virginija Pažėrienė.
Po 4 padėkas gavo: Anykščių
PSPC šeimos gydytojai Vitalija
Giriūnienė ir Kęstutis Bajarūnas,
bei chirurgas Rolandas Jurkėnas.
Troškūnų ambulatorijos gydytojas
Valdas Macijauskas, Kavarsko ambulatorijos šeimos gydytojas Arūnas Tarvydas, Anykščių psichikos
sveikatos centro vadovas Audronis
Gustas gavo po dvi padėkas.
Po vieną kartą padėkota Anykščių PSPC šeimos gydytojai Aurikai
Treščenko bei Audrilei Laurinavičienei Taip pat Anykščių ligoninės

Ką inkubatorius bedarys –
viskas bus gerai
Anykščių rajono valdančiosios daugumos neveikia nei savivaldybės auditoriaus Edmundo Cimbalisto išvados, nei opozicijos
pateikiami skaičiai. Valdžiai Anykščių menų inkubatorius yra neįkainuojamas gėris, o Menų inkubatoriaus direktorė Daiva Perevičienė leidžia sau priekaištauti auditoriui.
Rajono Tarybai pristatydamas savo ataskaitą rajono meras
S.Obelevičius kalbėjo, kad jis viską daro teisingai. „Svaigstantys
politikai aiškina, kad gal nereikėjo investicijų į infrastruktūrą, gal
reikėjo kurti darbo vietas. Jei būtų
pasirinkimas, ar statyti kaliošų fabrikėlį, būtų kita kalba, bet mes
darėme tik tai, ką galėjome daryti”

– aiškino meras.
„Kaip Menų inkubatorius prisidėjo prie verslumo skatinimo? Ar
1,5 mln. litų savivaldybės lėšų yra
pavyzdys kaip reikia skatinti meninę veiklą ir kultūrą?” – klausė liberalsąjūdietis Lukas Pakeltis. Meras
tikino, kad Menų inkubatorius yra
viena iš geriausių savivaldybės
įgyvendintų idėjų „ir laikui bėgant

jie patys išsilaikys”. O socialdemokratas Romaldas Gižinskas pridūrė: „Neseniai man teko susitikti
su O.Koršunovu ir pašnekėti. Su
G.Rinkevičiumi taip pat šnekėjau.
Vilniuje puikiai žino visus šituos
dalykus ir juo gerai vertina.“
Tvirtinant Anykščių menų inkubatoriaus 2013 metų veiklos ataskaitą, L.Pakelčiui įstaigos direktorės D.Perevičienės paklausus, ar
ji susipažino su audito išvadomis,
direktorė atkirto, jog ji pageidautų
kitokio audito. „Išvados pateiktos formaliai, neįvertinant įstaigos
efektyvumo“ - auditoriaus išvadas
įvertino D.Perevičienė.

Temidės svarstyklės

gimusio 1959 metais, priklausantį ūkinį pastatą, iš kurio pavogtas
metalinis karutis, laistymo žarna,
vandens siurblys. Žala – 385 litai.

Raktai. G. R., gimusi 1976
metais, gyvenanti Troškūnų seniūnijoje, pastebėjo, kad iš kieme stovėjusio automobilio pavogta ma-

Karutis. Pastebėta, kad Kurklių seniūnijoje patekta į J. L.,

PR

medikams: endokrinologei Reginai
Arlauskienei, chirurgei Ritai Laurinaitienei, traumatologui – ortopedui
Aloyzui Pranckūnui, anesteziologui
Viliui Januškai, kardiologei Loretai Prabišienei bei okulistui Povilui
Šiušui
Pacientai šiemet ypač daug kartų
dėkojo ir kartu su gydytojais dirbančioms seselėms. Rūta Pociūnienė
sulaukė 19 padėkų, Irutė Mikučionienė – 18. Astai Bartulienei padėkota - 8, Ritai Burneikienei ir Ramunei
Strazdienei – 7, Kristinai Liutkienei
– 6 kartus. 3 padėkas gavo Regina
Viršylienė. Kartą padėkota slaugytojoms: Daivai Leonavičienei, Lijanai
Ragauskienei, Bronei Pranckūnienei,
Gražinai Klimašauskienei, Dianai
Rudokienei, Staselei Strazdienei,
Anelei Velėnienei.
Gegužės 8 dieną Anykščių PSPC
vyksiančiame Gydymo tarybos posėdyje rinkimus laimėjusiems medikams „Anykštos“ skaitytojų vardu bus įteiktos atminimo dovanos
ir sertifikatai.
-ANYKŠTA

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Liberalsąjūdietis Lukas Pakeltis suskaičiavo, jog į Anykščių
menų inkubatorių, kuriame
dirba 10 menininkų, jau įdėta
1,5 mln. litų rajono biudžeto
lėšų.
gnetola ir fermos pastato raktai,
kuriais atrakinus fermos duris iš
patalpos pavogti įvairūs įrankiai.
Žala tikslinama.

Dovana senjorams – bendravimas patogiau ir pigiau

Pavasarį skubame pasveikinti draugus ir artimuosius – jei ne asmeniškai, tai skambučiu ar SMS žinute. Dar smagiau, kai tai galime
daryti patogiai ir nesirūpindami dėl ryšio sąskaitų.
Telekomunikacijų
bendrovė
„Tele2“
paruošė
pavasarišką
pasiūlymą senjorams. Naujas
„Alcatel“ telefono modelis kartu
su planu dabar kainuoja dar pigiau, taigi bendrauti bus galima
patogiau ir nepermokant už ryšio
paslaugas.
Ketinantiems įsigyti naują telefoną „Alcatel 20.00“ tai bus geras pasirinkimas. Naujas modelis jau sulaukė palankių senjorų vertinimų.
Iki šiol jie dažniausiai rinkosi
Lietuvoje labai populiarų buvusį
„Huawei G 5000“, o naujas „Alcatel
20.00“ bus dar geresnis pirkinys.
Visas komplektas –
už mažą kainą
Naudojantis mobiliuoju ryšiu,
senjorams svarbūs du dalykai: patogus telefonas ir geras mobiliojo
ryšio paslaugų planas. Žinodama
klientų poreikius, „Tele2“ senjorams paruošė pasiūlymą, kuriame kainos ir kokybės santykis yra
ypač geras.
„Atvykdami į „Tele2“ salonus,
vyresnio amžiaus klientai paprastai nori pigaus mokėjimo plano
su aiškiu minučių ir SMS kiekiu,
o bendravimui renkasi patogų ir
paprastai valdomą telefoną. Kad
šiuos poreikius būtų paprasčiau
suderinti, paruošėme dar geresnį

pasiūlymą, kuris patiks daugeliui
senjorų“, – sakė Daiva Matukienė,
„Tele2“ prekės ženklo vadovė.
„Tele2“ pasiūlymas vos už 12 litų
per mėnesį ir 1 lito pradinę įmoką suteikia 200 pokalbių minučių,
10 000 SMS žinučių ir telefoną
„Alcatel 20.00“. Pasirašę terminuotą sutartį, senjorai net dvejus
metus galės bendrauti nesijaudindami dėl ryšio sąskaitos.

Pensijos. Per ekonominę krizę sumažintos pensijos bus pradėtos kompensuoti šių metų pabaigoje, teigia
Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. Pasak Vyriausybės vadovo,
šiemet iš valstybės biudžeto pensijų
kompensavimui bus skiriama 90 mln.
litų, t.y., penktadalis visų pensijoms
kompensuoti numatytų pinigų. „Tikimės, kad 90 mln. litų bus išmokėti
ketvirtajame šių metų ketvirtyje. Prieš
tai reikia sutvarkyti duomenų bazes ir
įsigyti kai kurias informacines technologijas“, - sakė A. Butkevičius. Pasak
Ministro Pirmininko, šiemet bus pradėtos kompensuoti senatvės pensijos
pensininkams, kurie nėra įsipareigoję
darbo santykiais.
Klipas. Konservatoriai kreipėsi į
Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK),
prašydami nedelsiant įpareigoti kandidatą į prezidentus Artūrą Paulauską ir
visuomenės informavimo priemones
nutraukti jo rinkimų kampanijos vaizdo klipo transliavimą, o kandidato A.
Paulausko neteisėtus veiksmus įvertinti kaip šiurkštų Prezidento rinkimų
įstatymo pažeidimą. Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius, vertindamas savaitgalį pasirodžiusį kandidato į prezidentus Artūro Paulausko
rinkimų kampanijos klipą, sako, kad
jame „viešai naudojamos juodosios
reklamos technologijos, negarbingai
ir neatsiklausus panaudojant vienos iš
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos lyderių Irenos Degutienės iš konteksto
paimtus žodžius“.
Rinkimai. Seimo narys Kęstutis
Masiulis siūlo keisti savivaldos rinkimų sistemą - vietoj to, kad žmonės
balsuotų už partijas, jie galėtų rinktis
kandidatus nepriklausomai nuo jų
partinės priklausomybės iš visų savivaldybėje paskelbtų rinkimų sąrašų.
Parlamentaro teigimu, rinkėjas galėtų
balsuoti už penkis politikus iš kelių
skirtingų partijų. „Kaip sakoma, nėra
blogų partijų, bet yra blogų politikų,
kurie pasitaiko jose“, - argumentavo
konservatorius, kodėl nereikia žmonių versti balsuoti tik už visą partiją.
Anot K. Masiulio, tokios įstatymo
pataisos rinkimuose į savivaldybių
tarybas gerintų partijų ir savivaldos
kokybę, mažintų manipuliavimo galimybę, didintų politikų atskaitingumą
visuomenei, o rinkėjas galėtų jausti,
kad jam atstovauja ne viena partija, o
keli atstovai, kuriais jis pasitiki.
Pagerbė. Prezidentė Dalia Grybauskaitė Motinos dienos proga įteikė
valstybinius apdovanojimus daugiavaikėms motinoms. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu pirmadienį
apdovanota 40 daugiavaikių motinų,
išauginusių ir gerai išauklėjusių daugiau nei septynis vaikus. Pasak šalies
vadovės, daugiavaikės mamos, puoselėdamos šeimos vertybes, iš kartos
į kartą perduodamos gražiausias lietuviškas tradicijas, rodo, kad šeima kiekvienos visuomenės pagrindas.

Patogus telefonas senjorams
„Alcatel 20.00“ išsiskiria elegantišku dizainu, galima rinktis iš dviejų spalvų – juodos ir baltos.
Didžiausias telefono privalumas
– patogus valdymas, pritaikytas
senjorams. Mobilusis atrakinamas
šoninio mygtuko pastūmimu, platūs, apšviesti mygtukai ir aiškiai
matomi skaičiai leidžia lengvai surinkti reikiamą telefono numerį.
Telefono ekranas yra didelis,
ryškus, spalvotas ir aukštos raiškos, jame galima pasirinkti ypač
didelius šriftus, taip pat yra balsu
įgarsintos mygtukų reikšmės, kurios padeda prasčiau matantiems
žmonėms.
Naujame „Alcatel“ modelyje yra
įmontuotas dvigubas mikrofonas
ir garsiakalbis. Tai užtikrins garso
kokybę, pašnekovai galės gerai
vienas kitą girdėti.

spektras

Ypač svarbi funkcija – SOS mygtukas, kuris padės jaustis saugiau.
Senjorų patogumui telefone taip
pat įdiegtas radijas ir LED žibintuvėlis, įsijungiantis atskiru mygtuku
– greita ir patogu.
Nereikės jaudintis ir dėl telefono
baterijos veikimo. „Alcatel 20.00“
turi specialų pastatomą įkroviklį,

kuris baterijos veikimą prailgins 7
valandomis. Tad nereikės jaudintis, kad telefonas išsikraus, kai jo
labiausiai reikia.
Apie šį bei visus kitus „Tele2“ pasiūlymus galima sužinoti artimiausiame bendrovės salone arba nemokamu trumpuoju informacijos
numeriu 117.

Pašovė. Pašautas antrojo pagal
dydį Ukrainos miesto meras Genadijus Kernesas, medikai tvirtina kovojantys dėl jo gyvybės. Skelbiama,
kad meras buvo pašautas į nugarą,
šiuo metu jį operuojamas vienoje
iš Charkovo ligoninių. Neramumai
Rytų Ukrainoje esančiame Charkove atsinaujino sekmadienį, kuomet
riaušes surengė prorusiškai nusiteikę
aktyvistai ir vietinio „Metalisto“ futbolo klubo radikalūs gerbėjai. Kol kas
neaišku, ar pasikėsinimas į merą kaip
nors susijęs su separatistiniais judėjimais rytiniuose Ukrainos regionuose.

savaitgalio diskusija

spektras
Studijos. Šiemet du su puse karto
padaugėjo tikslinių studijų vietų šalies
universitetuose. 2014 m. aukštosios
mokyklos gaus 716 tikslinių studijų
vietų, pernai jų buvo numatyta 276.
Vykdant valstybės užsakymą, į tikslines studijų vietas priimami studentai
turės trejus metus atidirbti pagal įgytą specialybę, o darbdavys - prisidėti
finansuojant būsimo darbuotojo studijas. Švietimo ir mokslo ministerija
paskirstė tikslinių studijų finansavimą
aukštosioms mokykloms. Didžiausias tikslinių studijų vietų poreikis
nustatytas policininkų, informatikos,
energetikos, žemės ūkio sektoriuose. Daugiausia tikslinių vietų atiteks
Aleksandro Stulginskio universitetui
- 142, Mykolo Romerio universitetui
- 132, Kauno technologijos universitetui - 74.
Dujos. Premjero Algirdo Butkevičiaus netenkintų „Gazprom“ pasiūlymas dėl 20 proc. mažesnės kainos
už dujas, mainais atsisakant ieškinio
arbitraže. Ministras Pirmininkas nebuvo linkęs kalbėti apie atskirus pasiūlymus derybose su „Gazprom“.
„Kol kas vyksta derybos, iš konteksto
išėmus pasiūlymą, aš manau, būtų
per anksti kalbėti“, - sakė A. Butkevičius žurnalistams Vyriausybėje.
Paklaustas, ar jį tenkintų pasiūlymas
dėl penktadaliu mažesnės kainos mainais į ieškinio atsisakymą arbitraže,
Vyriausybės vadovas atsakė: „Tada
netenkina toks pasiūlymas“.
Prašo. Vokietijos vyriausybė paragino Rusiją panaudoti visą savo įtaką
ir padėti išlaisvinti Rytų Ukrainos separatistų pagrobtus Europos saugumo
ir bendradarbiavimo organizacijos
(ESBO) stebėtojus. Vokietijos kanclerės Angelos Merkel atstovas spaudai Štefenas Zeibertas ESBO komandos sulaikymą pavadino „neteisėtu
veiksmu, neturinčiu jokio pagrindo“.
Pareigūnas teigiamai įvertino diabetu
sergančio švedo paleidimą bei paragino „nedelsiant, besąlygiškai ir be
smurto“ išlaisvinti ir likusius septynis
stebėtojus, tarp kurių yra keturi Vokietijos piliečiai.
Sankcijos. JAV Baltųjų rūmų atstovai skelbia, jog Vašingtonas šią
savaitę planuoja įvesti naujas sankcijas Rusijai, kurios palies prezidento
Vladimiro Putino „vidinį ratą“. Aukšto rango JAV pareigūnai sako, jog
sankcijos gali būti paskelbtos jau šį
pirmadienį, o jomis bus „taikomasi“
į V. Putinui artimus verslininkus bei
jų kontroliuojamas kompanijas. Manoma, kad apribojimai gali skaudžiai
paliesti Rusijos gynybos pramonę,
kuri smarkiai priklausoma nuo pažangių technologijų importo iš Vakarų.
„Nustatinėjame žmones jo (V. Putino. - ELTA) vidiniame rate, kurie turi
svarbų vaidmenį Rusijos ekonomikoje, - sakė Baltųjų rūmų saugumo patarėjo pavaduotojas Tonis Blinkenas.
- Svarstome įvairius žingsnius, taip
pat ir susijusius su modernių technologijų eksportu jų gynybos pramonei.
Visi šie žingsniai turės pasekmių“.
Graikija. Du kartus finansinę pagalbą jau gavusi Graikija sėkmingai
stabilizavo savo viešojo sektoriaus
finansus, todėl galimybė, kad jai gali
prireikti dar vieno paramos paketo,
mažėja. Tiesa, bendroji šalies skola ir
toliau išlieka didžiulė, teigiam Europos Sąjungos ataskaitoje. Nuo 2013
metų vidurio, kai finansinės pagalbos
išmokos šaliai buvo atidėtos Atėnams
nesugebėjus pasiekti griežtus planinius tarptautinių kreditorių vidurkius.

Parengta pagal ELTA informaciją
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Savaitgalio diskusija:
Ar reikia aptverti šiukšles?
Rajono Tarybai pateikta idėja, kaip gyventojus dar „geriau“
apmokestinti už šiukšles. Gyventojai mokėtų už sukauptą atliekų
kiekį, o kad šiukšlių žmonės nemestų į svetimus konteinerius, siūloma juos aptverti.
Portale anyksta.lt šį savaitgalį kvietėme skaitytojus diskutuoti
apie tai, kaip protingiausia apmokestinti atliekas.
@ naivuolis: „Visų pirma, tai visos taros gamintojai Lietuvoje yra
apmokestinti šiukšlių mokesčiu.
Klausimas, kur tie pinigai nusėda.
Jei privačius namus, tai galima apmokestinti už šiukšlių kiekį, o kad š
miškus nevežtų, dėti dideles baudas,
ir priverstinai sutvarkyti. Su daugiabučiais, manau, sudėtingiau. Bet reikia galvoti, kaip žmones išmokyti labiau rūšiuoti šiukšles, ir parduotuvėje
nedėti maišelio į maišelį. Tausokime
gamta“.
@ aš: „Šiukšlių išvežimas ir visi
mokesčiai, tai tik komunalinio bėdos.
Jei reiks mokėti- bus pilnos pakelės ir
miškai, jei bus nemokama, bus pilni
konteineriai“.
@ uuu: „Apmokestinta turi būti
kaip ir bet kuri kita nemafijinė paslauga. Pastovioji paslaugos palaikymo dalis ir kintamoji priklausanti
nuo to, kiek suteikta konkrečiam
žmogui. Gali būti ir privaloma, bet
sukelia naujų didelių sudėtingumų
kaip visokios registracijos ir panašūs
kontrolės ir persekiojimo būdai. Teisingiau būtų visiškas laisvanoriškumas. Baudžiami ir gaudomi turi būti
tie, kurie kalti. Tai fundamentalu. Bet
koks nukrypimas reiškia banditizmą.

komentarai

Turi būti vedama ypač aktyvi ir efektyvi švietėjiška veikla. Gali būti net
įvestas metinis atliekų deklaravimas.
Tai visai nesudėtinga. Būtina suteikti
galimybę žmogui priduoti atliekas
bet kuriame sąvartyne ar atliekų surinkimo įmonėje. Galimas nebalansas ir pagalba socialiai jautriems turi
būti dengiama savivaldybės biudžeto lėšomis. Taip sutvarkyta sistema
būtų kelias, vedantis į sąmoningumą,
rūšiavimą, pilietiškumą. Taip kaip
yra dabar, tai tik valdiškų idiotiškų
galvų savanoriškas daužymas į sieną, iš kurio randasi tik skausmas ir
bjaurastis“.
@
uuu-ei:
„Konkretūs
žmonės - ONA ir GRETA
ONA turi vyrą ir 2 vaikus už
juos ji moka atliekų mokesčius.
GRETA gyvena viena, bet vasaros metu ( 2 mėn.) pas ją ilsisi
kursiokė su 4 vaikais, o savaitgaliais (visus metus ) atvažiuoja dukra su šeima - 5 asmenys.
Daugiau sumoka ONA, o kas
daugiau prigamina atliekų?“
@
uuu-ei:
„Konkretūs
žmonės - ONA ir GRETA
ONA prižiūri 8 protėvių kapus, bet 4 iš jų apkloti plyte-

nuomonių ringe
@ „ :)“
: „Šitas Mazuronio žingsnis
reiškia šiukšlių smūgį šiukšlių
mafijai į paširdžius. Už tat ir varo
šūudą dabar. Jokių, VISISKAI
JOKIŲ priežasčių brangimui dėl
dvinares kainos neatsiras. Jos gali
būti tik dirbtinai sukurtos. Tai mafija ir daro kalbėdama apie konteinerių tvėrimą. Idiotai - kam juos
tverti. Kas nuo to pasikeis.“
@ „Kukliai“:
„Tik socialiai jautrus mokestis nuo ploto gali išspręsti problemą.
Taip mokama Druskininkuose, Klaipėdoje - vienintelėse vietose kuriose gyvenimas gerėja.“
lėmis ir jokių gėlių ten nėra.
GRETA prižiūri vieną kapą, bet
kas 3 dienos keičia gyvas gėles.
Klausimas kuria apmokestinti
daugiau?“
@ Alda: „Yra žmonių, kurie nuomoja butus, nemoka jokių mokesčių
ir išvengia mokėjimo už šiukšles,
nes oficialiai niekas bute negyvena.
Jei mokėtų nuo ploto niekam nebūtų
pikta“.
naivuolis
„O kodėl aš turėdamas namą

400m2 turėčiau mokėti daugiau negu
kitas, kuris gyvena 50 m2 bute. Nes
plotas siuksliu negamina“.
Naivuliui
„Tu nusikalbi - niekas Lietuvoje
nieko nemoka už 400 m2 . Apmokestinamas plotas ne daugiau 80-100
m2“.
nugis
„Plotas tai labai gerai, savivaldybė galės mokėti už mokyklų plotus,
neprižiūrimų pastatų plotus - liuks
žingsnis“.

“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.

Šiukšlių konteinerių aikštelės
tvora gal bus auksinė?

žama į RATC. Naują tvarką siūlė
buvęs Seimo narys Jonas Šimėnas,
bet suinteresuotos verslo grupės,
kurios dėl to prarastų milijonus, jį
„nuėmė“.

Anykščių rajono savivaldybės tarybai ketvirtadienį pateikta
idėja, kaip gyventojus dar labiau apmokestinti už šiukšles. Pagal
naująją tvarką gyventojai mokėtų už sukauptą atliekų kiekį, o kad
šiukšlių žmonės nemestų į svetimus konteinerius, siūloma juos aptverti. Kaip planuojamą naują tvarką vertina anykštėnai?
kant mokestį pagal šiukšlių kiekį,
gyventojai dar labiau šiukšles mėtys pakelėse ir pamiškėse. Kas tai
darė, tai ir toliau taip darys, o kas
šiukšles metė į konteinerius, taip ir
toliau elgsis sąžiningai“.

Arūnas LIOGĖ: „Jeigu gyventojams, įgyvendinus naują šiukšlių
surinkimo tvarką, mokestis padidės
net 50 procentų, tai galima teigti,
jog Regioninis atliekų tvarkymo
centras čia mato vieną dalyką –
kuo daugiau išplėšti iš gyventojų
pinigų. Kiek gi Anykščiuose yra
tų šiukšlių konteinerių aikštelių?
Jeigu jas aptvėrus, ženkliai šoks
mokestis už šiukšlių surinkimą.
Gal vienas metras tvoros bus auksinis kaip Kauno tualetas? Kai aš
reikalavau, kad mokestis už šiukšles būtų skaičiuojamas nuo faktinio
kiekio, savivaldybės klerkai šaukė,
jog taip padaryti neįmanoma. Dabar atsiranda kažkokia studija ir,
pasirodo, kad viskas įmanoma, tik
reikia dirbti. Vadinasi, savivaldybė
nenorėjo nė piršto pajudinti, kad
gyventojams būtų patogiau. Nesutinku su mero nuomone, jog mo-

Nijolė PRANCKEVIČIENĖ: „
Apie tokią tvarką žinom, šią savaitę organizuosime namo gyventojų
pasitarimą ir aptarsime. Bet nauja
iniciatyva kainuos 50 proc. daugiau? Atsakymas būtų toks: labai
nuodugniai nesame išnagrinėję, kai
išnagrinėsim, tada ir pasakysim.
Kadangi dabar aš esu darbo vietoje
ir esu Anykščių rajono savivaldybės dirbantis tarnautojas, tai dar
savo nuomonės irgi neturiu“.
Violeta JUCIUVIENĖ: „Tai
būtų socialiai teisinga, nors paslauga ir pabrangtų. Todėl aš siūlomai
tvarkai pritarčiau... Gyventojai

mokėtų dvi kainas: pastovią ir nuo
šiukšlių kiekio. Tvarka turėtų būti
tokia, kaip Šventojoje, kai šiukšlių
konteinerių aikštelė yra aptverta, o
raktus nuo jos turi tik ja besinaudojančių namų gyventojai. Problema ta, kad savivaldybė turėtų
papildomai daug investuoti, o ne
regioninis atliekų tvarkymo centras, todėl savivaldybė tokiai tvarkai priešinasi. O RATC dėl naujos tvarkos prarastų milijonus, nes
kuo daugiau savivaldybės atveža
jam šiukšlių, tuo daugiau jis gauna pajamų. O esant naujai tvarkai,
gyventojai daugiau šiukšlių rūšiuotų, todėl mažiau atliekų būtų nuve-

Juozas RATAUTAS: „Tai būtų
sudėtinga sistema, kuriai aš nepritarčiau. Kaip būtų skaičiuojamas
tas šiukšlių kiekis? Gal kiek kas
maišų atnešė? Ar išvedant kokį
vidurkį? Būtų sudėtinga administravimo sistema. Reikėtų kitokio
būdo ieškoti. Labai skeptiškai vertinu šitą naujovę. Labiau reikėtų
atkreipti dėmesį į problemą, kai
į daugiabučiams priklausančius
konteinerius šiukšles veža sodininkai, kaimų gyventojai ar kiti čia
negyvenantys žmonės“.
-ANYKŠTA
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Stebėdami baleriną žiūrovai verkė

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Apie niekaip neužaugančius žmonės sako, kad jiems tik žaislai rūpi. Anykščių A.Vienuolio progimnazijos režisierius Erikas
Druskinas paklaustas, ar nesišaipo iš jo, kad dar iki dabar su lėlėm žaidžia, juokėsi ir sakė, kad lėlininkas yra rimta specialybė.

A.Vienuolio progimnazijos muziejuje anykštėnai gali pamatyti politinį žvaigždyną – Borisas Gorbačiovas, Sadamas Huseinas ir Bilas Klintonas. 			
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Režisierius Erikas Druskinas - su Lietuvos prezidentų lėlėmis,
ne kartą matytomis televizijoje.
Už lėles gavo „Aukso paukštę“
Mažai kas žino, jog A.Vienuolio
progimnazijos režisierius Erikas
Druskinas yra vienintelis profesionalus lėlininkas Anykščių rajone.
Jo gaminamos lėlės džiugina ne tik
Anykščių gyventojus, bet keliauja
ir į kitus rajonus. „Laikas nuo laiko kažkam vis gaminu lėles. Mano
kurtos lėlės teikia džiaugsmo ir
kitų rajonų gyventojams. Sakykim,
ukmergiškiai lėlininkai už mano lėles gavo „Aukso paukštę“, - pasakojo E.Druskinas.
Pasak E.Druskino, tai dažnai
nematoma ir nelabai įvertinama
veikla. Progimnazijoje jau keletą
metų veikia lėlių teatriukas, kuris
bendruomenės žmones pradžiugina
spektakliukais keletą kartų per metus. Režisierius sako, jog naujausia

„Gegutė”

premjera numatyta birželio mėnesį, kai bus rodomas spektakliukas
Kristijono Donelaičio kūrybos
motyvais.
Brangiausia – balerina
Lėlių gaminimo technikų ir būdų
yra daugybė – tekstilė, polimeras,
porcelianas, gipsas. Ir net metalas. Pati brangiausia E. Druskinui
lėlė pagaminta būtent iš metalo.
„Dar studijų laikais pagaminau tokią trapią iš vielyčių lėlytę, skirtą
balerinai Majai Pliseckajai, kuri
iškildavo iš muzikinės dėžutės ir
imdavo šokti. Pamatę šią trapią
ornamentuotą lėlytę kai kurie žiūrovai net apsiverkdavo“,- pasakojo
režisierius.
Lėlės teatrui gamyba užima nuo
savaitės iki mėnesio. Sunkiausia

lėlių gamyboje, pasak E.Druskino,
apgalvoti ir išrutulioti idėją. „Viskas priklauso nuo režisieriaus noro
ir sumanymo, kokios lėlės jam
reikia, bei numatymo, iš kokios
medžiagos ji bus pagaminta, kaip
judės scenoje“, - gamybos subtilybes aiškino E.Druskinas. O tam,
kad galėtum pagaminti funkcionalią ir gražią lėlę, reikia išmanyti
net kelis amatus – būti ir dizaineriu, ir konstruktoriumi, ir šiek tiek
inžinieriumi. Jo teigimu, gamyboje pasirinkimas platus – galima
pagaminti ir tokią lėlę, kurios visi
rankos pirštai judėtų.
Sudėtingiausios – japoniško
tipo lėlės
E. Druskino teigimu, sudėtingiausia yra pagaminti, bet jam
labiausiai ir patinka – japoniško tipo lėlės. Japonija, kartais
vadinama lėlių šalimi, garsėja

didele lėlių įvairove. Šios įvairovės ir populiarumo ištakos yra
Hina Matsuri (Lėlių šventė) bei
kitos senos tradicijos. Bėgant
amžiams jos virto savita lėlių
kultūra. Šiuo metu lėlės taip ištobulėjo, kad tapo ne vien vaikų
žaislais. Jas pradėta eksponuoti
ir vertinti kaip meno kūrinius.
Netgi šiandien daugybė žmonių
perka ir vertina japoniškas tradicinio stiliaus lėles. Hina šventės
lėlės skirtos kasmetinei kovo 3
dienos šventei. Ją švenčia šeimos
su dukromis. Tą dieną kiekviena
šeima keletą lėlių atrenka ekspozicijai, išdėstydama jas poromis
jaunų dukterų laimei. Japoniškos
teatro lėlės pasižymi tuo, kad kai
kurioms jų reikia valdyti 3 ar 4
žmonių: „Anykštėnai galėjo matyti „Metalinių paukščių skrydį“
per Angelų šventę. Šie paukščiai
buvo iš metalo pagaminti būtent
pagal japonišką tradiciją“.

„Šėpos“ teatro ekspozicijoje –
viso pasaulio politikai
Režisierius E. Druskinas sako,
kad anykštėnai turi puikią galimybę praplėsti savo akiratį ir pamatyti lėlės, kurios pažįstamos iš
televizijos ekranų – visą šią savaitę
A.Vienuolio progimnazijos muziejuje bus eksponuojamos „Šėpos“
teatro lėlės.
„Tai Teatro, muzikos ir kino muziejaus dovana anykštėnams. Ekspozicijoje – viso pasaulio politikų
lėlės, matytos televizijoje, iš viso
45 politikų. Čia žiūrovai pamatys
ir Klintoną, ir Gorbačiovą, Lietuvos politikus. Gimnazija dirba
nuo 8 valandos ryto iki 20 valandos vakaro. Ypač laukiame žmonių
gegužės 1-ąją, per Darbo šventę,
gimnazija bus atvira lankytojams,
šeštadienį bus paskutinė diena, kai
parodą dar bus galima pamatyti“,sakė E.Druskinas.

Atsakymus galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse arba pranešti paskambinę telefonu 5-91-86. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį tradiciškai bus apdovanotas 50 litų
čekiu apsipirkti Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvėje „Mix Cosmetics”.

Prizas atiteks anykštėnui

Gautos
naujos
rankinės

Kovo 25 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Ratas”
teisingas atsakymas – MYGTUKAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 99 skaitytojai. Tai anykštėnai: A.Baronas, D.Kundrotienė,
V.Lančickienė,
L.Kamarova,
A.Kamarovaitė,
G.Kamarovas,
J.Pakšienė, A.Lunevičius, V.Vilčinskienė, A.Kavolienė, A.Keraitienė,
E.Tamulėnienė, A.Patumsis, D.Patumsienė, V.Malinauskienė,
Z.Kvedarienė, J.Šovinytė, B.Šovinienė, Linas Šovinis, Laimutis Šovinis, D.Šlamienė, V.Alkauskienė, V.Žemaitienė, R.Kavoliūnienė,
T.Miškinienė, D.Varnienė, N.Varnas, R.Venclovienė, E.Budrytė,
A.Skirmantienė, V.Dikčiuvienė, E.Zlatkutė, P.Girnienė, J.Mieželienė,
A.Burneikienė, A.Skaržauskienė, M.Parnavienė, G.Žvironaitė,
L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, D.Sebeikienė, G.Pajuodienė,
R.Pajuodis, E.Jurėnaitė ir N.Šilaikienė;
S.Cemnickienė, V.Mogylienė, L.Zaikauskas, B.Gudonienė,
E.Sunkurytė, P.Dolmantas ir R.Dolmantienė iš Viešintų; R.Guobienė,
A.Činskienė, R.Birietienė, R.Laucienė, L.Dobrodiejienė ir
M.Gavėnaitė iš Utenos; A.Ginotis, V.Strazdienė, E.Kiškienė ir
D.Sudeikienė iš Kavarsko; E.Vanagienė, V.Gudelienė, E.Slavinskienė,
S.Juodelienė, T.Jakniūnienė ir T.Prudnikovienė iš Naujųjų Elmininkų; K.Imbrasaitė ir S.Žibutienė iš Šovenių, L.Didienė iš Medžiočių,
A.Terminskienė iš Šerių, R.Vaiginytė iš Aknystų, V.Milaševičienė
iš Raguvėlės, B.Aukštakalnienė ir G.Šulskienė iš Kurklių, O.Arienė
iš Bareišių, G.Karaliūnienė iš Andrioniškio, J.Rudokienė iš Mačionių, A.Kuolienė iš Kunigiškių, S.Steponavičienė iš Troškūnų, L.Ruša ir D.Rušienė iš Vilniaus, Ž.Aukštakojytė iš Ukmergės,
V.Juškienė iš Tauragnų, R.O.Deveikienė iš Mažionių, O.Petronienė
iš Smėlynės, V.Matijošienė iš Medžiočių, A.Lisauskienė iš Mickūnų,
L.Gimbutienė iš Narbučių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, B.Žiogelienė
iš Antrųjų Kurklių, V.Jagienė iš Svėdasų, A.Juknonienė iš Rubikių,
A.Bagdonienė iš Vaitkūnų, S.Krisiūnienė iš Surdegio, S.Skapas iš Latavėnų, V.Urbutienė iš Naujikų ir S.Želnienė iš Maželių.
Burtai lėmė, kad šį kartą prizas – Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvės „Mix Cosmetics” 50 litų čekis - atiteks
A.PATUMSIUI iš Anykščių. Kviečiame skaitytoją į redakciją atsiimti čekio.
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Ūkininkas įsirengė modernią katilinę
ir du hektarus šiltnamių
(Atkelta iš 1 p.)
Naują 2 megavatų galios biokuro katilinę pastatė bendrovė „AXIS
Texnologies“, o šiltnamius - UAB
„Schetelig lit“. Nauja moderni
biokuro katilinė šildo 2 hektarus
naujų šiltnamių, kuriuose jau dera
agurkai.
Pasak ūkininko žmonos Rūtos
Juškienės, šiltnamiuose statybininkai dar tęsė darbus, tačiau sausio
mėnesį jau buvo Lenkijoje užsakyti agurkų daigai, tad neliko nieko
kito, kaip juos atsivežti ir sodinti. Dabar šiltnamiuose tris kartus
per savaitę skinami trumpavaisiai
agurkai. Ūkyje, kurį sudaro 4 hektarai žieminių šiltnamių, taip pat
auginami ilgavaisiai agurkai, o rudenį bus sodinami pomidorai.
Katilinės ir pažangiausių technologijų šiltnamių statybą rėmė Europos Sąjunga. Šio projekto vertė 7,5
milijono litų, kurio pusę finansavo
Europos žemės ūkio fondas kaimo
plėtrai.
Audriaus Juškos šeimos ūkis
(padeda ir brolis Valdemaras - aut.
past.) veiklą pradėjo daugiau kaip
prieš 15 metų vos nuo kelių arų.
2006 metais šeima pasinaudojo
Europos Sąjungos parama ir Vikonių kaime pasistatė 2 hektarus

Naujuose šiltnamiuose jau
skinami agurkai.
Autoriaus nuotr.

Svečiai apžiūrėjo naują, modernią biokuro katilinę.
žieminių šiltnamių, įdarbino kelias
dešimtis anykštėnų. Vikonių kaime, prie kelio iš Anykščių Troškūnų link esančiuose šiltnamiuose
naudojant pažangiausias technologijas užauginti agurkai ir pomidorai patenka į didžiuosius Lietuvos
prekybos tinklus.
Iškilmėse ūkininkus sveikino
Žemės ūkio ministerijos Žemės
ūkio gamybos ir maisto pramonės
departamento direktorius Riman-

tas Krasuckis, Lietuvos Šiltnamių
asociacijos prezidentas dr. Antanas
Šležas, rajono meras Sigutis Obelevičius, Finansų viceministras Vytautas Galvonas, bendradarbiai.
Svečiai buvo vaišinami prie naujuose šiltnamiuose padengto stalo.
Katilinę ir šiltnamius, palinkėjęs
ūkininkams ir darbuotojams santarvės ir Dievo palaimos, pašventino Anykščių šv. Mato bažnyčios
kunigas Nerijus Papirtis.

balsai internete (anyksta.lt):
aš: „Šaunuoliai, sėkmės,sėkmės ir dar kartą sėkmės!“
Liuks: „Štai kas yra tikrasis Anykščių verslo elitas!“
Rokas: „Paradinė pusė,aišku, graži: rinktiniai svečiai, moderni katilinė,
milijonai europinių pinigų. Bet ta nuotrauka, kur stovi Juškos darbuotojos
abejingais žvilgsniais, duoda suprasti, kad ūkininkas joms moka tik minimumą ir tą ne visada laiku, o dirbti reikia vergiškomis sąlygomis.“

Invalido žaizdotomis kojomis tikslas – šeši litai

Pensininkas stebėjosi, kad
valdžia geriau rūpinasi šunimis, negu žmonėmis.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

(Atkelta iš 1 p.)
Žurnalistams nuvykus į įvykio
vietą, prie gulinčio ir dvokiančio Juliaus Jaruševičiaus buvo
Anykščių socialinių paslaugų
centro direktorė J.Pleškienė su
keliomis darbuotojomis. Socialinių paslaugų centro darbuotojos
įkalbinėjo vyrą važiuoti į ligoninę arba į socialinių paslaugų
centrą bent nusiprausti, persirišti
pūliuojančias kojų žaizdas, išgerti vaistų. „Į jokią ligoninę aš nevažiuosiu, ten mane prausia kaip
šunį su vandens šlanga. Aš noriu
praustis vienas“, - atsikalbinėjo
J.Jaruševičius.
Tuomet jam buvo pasiūlyta važiuoti pas motiną. „Pas tą raganą
tikrai nevažiuosiu“, - atkirto invalidas. O gal pas brolį? „Ir ten man
nereikia“. „Tai kur tave nuvežti?“
– klausė J.Pleškienė. „Į Anykščių
miesto centrą prie Darbo biržos.
Nuo ten aš kaip nors parkeliausiu
ir lauksiu šeštos valandos vakaro,
kol pas mane ateis „seniokas“ iš
socialinės paramos skyriaus ir atneš man sumuštinį ir arbatos. Oi,

kokia vakar skani buvo arbata... liau atsivėrė sušutusios, žaizdotos
Karšta, išgėriau du litrus ir vis pėdos. Medikė sutvarstė žaizdas,
tiek man buvo mažai, - pasako- pamatavo kraujo spaudimą ir atjo J.Jaruševičius. – Noriu gerti sisveikindama J.Jaruševičiui pakaip šuo...“. Vyrui buvo atneštas siūlė: „Jeigu sugalvosi su mumis
pusės litro buteliukas vandens. važiuoti, paskambink“.
J.Jaruševičius jį išmaukė vienu
Paklaustas, ar dar turi socialinės
ypu...
pašalpos pinigų, J.Jaruševičius tvirSocialinių
paslaugų
cen- tino, jog jam likę tik trys centai...
tro
direktorė
„Velniškai noJ.Pleškienė li...medicinos felčerei pa- riu rūkyti, duok
gotam invalidui
man šešis litus
vyko J.Jaruševičių įkalbėti ir aš ieškosiu
dar kartą iškvietė greitąją medi- nusimauti kojines ir duoti parduotuvės“,
cinos pagalbą. perrišti žaizdas...
- J.Pleškienės
J.Jaruševičius
prašė invalidas.
kategoriškai atsisakė lipti į auto- Socialinių paslaugų centro direkmobilį ir važiuoti pas medikus. torė telefonu išsikvietė socialinių
„Buvau poliklinikoje pas chirur- paslaugų automobilį, kad invalidą
gą Kęstutį Jacunską. Tai jis nuo galėtų nuvežti į miestą.
smarvės iškart puolė prie lango...
Pasak J.Pleškienės, regėjimo
Daugiau aš ten neisiu“, - spyrio- negalią turintis J.Jaruševičius nejosi vyras. Galiausiai socialinėms vartoja jam paskirtų vaistų, nedarbuotojoms ir medicinos felče- persirengia naujais drabužiais, o
rei pavyko J.Jaruševičių įkalbėti jeigu ateina į Socialinių paslaugų
nusimauti kojines ir duoti perrišti centrą, tai jokiu būdu nenori išžaizdas. Vyras su skausmu veide simaudyti duše, tik nusiplauna
mėgino nusimauti prie kojų prike- sušutusias kojas. „Žiemą buvome
pusias drėgnas kojines, kol paga- jį nuvežę į Troškūnų palaikomojo

Baudos degintojų neišgąsdino
Nepaisant padidintų baudų už gamtai padarytą žalą, gaisrų atvirose teritorijose (žolės deginimo) tik daugėja. Jau dabar
Anykščių rajone ugniagesiai gesino beveik tiek pat žolės gaisrų,
kiek pernai per visus metus.
Šiltas savaitgalis vėl suteikė darbo
Anykščių rajono ugniagesiams. Per
šeštadienį ir sekmadienį, įvairiose
Anykščių rajono vietose, ugniagesiai užgesino penkis žolės gaisrus.
Šeštadienį kilo trys, o sekmadienį du
gaisrai. Tiesa, jie nebuvo dideli. Didžiausias išdegęs plotas – apie 200
arų žolės. Šis gaisras kilo Anykščių
Skardžio gatvėje. Kituose keturiuo-

se gaisruose išdegė po keliasdešimt
arba po kelis arus.
Pasak Anykščių ugniagesių gelbėtojų viršininko Sauliaus Slavinsko, žolės gaisrų galima laukti tol,
kol galutinai sudygs nauja žolė. Tačiau ir vasarą ugniagesiams tenka
gesinti gaisrus atvirose teritorijose,
ypač jei vasara būna sausringa.
Ugniagesių statistika rodo, kad

nepaisant šiais metais padidintų
baudų už žalą gamtai, gyventojai
žolę degina aktyviau nei pernai.
Jei per pernai metus rajone ugniagesiai gesino 55 gaisrus atvirose
teritorijose, tai šiais metais jau
užfiksuoti 46 pievų ir 3 miškų paklotės gaisrai. Per tą patį laiką pernai buvo užfiksuota tik 17 gaisrų
atvirose teritorijose. Greičiausiai
įtakos šiemetinei gaisrų statistikai
turi ankstyvas pavasaris, nes pernai
jis prasidėjo vėliau.
Savaitgalį Lietuvą sukrėtė gaisras Kuršių nerijoje, kurioje degė

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt
miškas. Pasak S.Slavinsko, nors
anykštėnai šiais metais užgesino
tris miško paklotės gaisrus, tačiau
nei viename iš jų miškininkų pagalbos neprireikė. „Negaliu sakyti,
kad tikrai miške gaisrai buvo, tai
greičiau krūmai ir klausimas, ar ši
žemė traktuotina kaip miškas, greičiau kaip krūmai“, - „Anykštai“
pasakojo S.Slavinskas.
Tiesa, ugniagesys rajono gaisrų
statistikoje įžvelgia labai pagerėjusią padėtį. Pavyzdžiui, 2006 metais
rajono ugniagesiai gesino net 318
tokių gaisrų...

gydymo ligoninę. Tai jis gyrė, kad
geras maistas, per kelias dienas
tiesiog sušvito, bet gavo socialinę
pašalpą ir išvyko atgal į Anykščius
gastroliuoti. O į priekaištus, kad
jis gali visai apakti, J.Jaruševičius
atsakė turįs nusivijęs virvutę, ir
jeigu negalės matyti saulės, tai ir
negyvens“, -apie J.Jaruševičiaus
gyvenimo perspektyvas „Anykštai“ pasakojo J.Pleškienė.
J.Jaruševičius sakė, kad gyvena
garaže prie MSV. Tai patvirtino
ir pro šalį važiavęs jaunas vyras,
kuris sustojo pasiklausti, kas gi atsitiko jo garažo kaimynui...
Vienas Mindaugo gatvės gyventojas piktinosi, jog valdžia niekaip
nepasirūpina tokiais bėdžiais kaip
J.Jaruševičius. „Kai jaunuolis nuo
tilto šunį į upę numetė, žiūrėkite,
koks triukšmas kilo, visos televizijos skalambijo. O čia dvi paros
lauke guli paeiti negalintis žmogus ir niekas jam padėti negali.
Išvežkite jį greičiau iš čia, nes jis
žada paimti plytą ir mesti į mano
buto langą“- emocingai kalbėjo
seniokas.

užjaučia
Žodžiai nepaguos, nenuramins, gal tik tyliai primins, kad esame kartu liūdesio valandą.
Dėl mylimos žmonos Danutės mirties nuoširdžiai
užjaučiame Albiną SLAPŠĮ, gimines ir artimuosius.
SB „Šventoji“ valdyba,
pirmininkas Jonas Tauginas

pastabos paraštėse

2014 m. balandžio 29 d.

Istorija – ne vien tik melas

Leonas ALESIONKA
Tikiu, kad taip turėtų būti. Nes kaip
melu galėtumei tikėti skaitydamas ir
girdėdamas apie Tėvynę, jos atsiradimą, kelią nueitą lyg šios dienos? Jos
buvusią didybę (pageidautina!) arba
tiktai valdžios menkumą (nutylėtina!),
pralietą kraują už laisvę, jos praradimo
kančias kaip suvoktumėm? Kokias
apie protėvius tada giedotume giesmes, legendas kurtume žinodami, kad
tai tik melas? Arba jausdami, kad tai
nėra tikroji mūsų istorija. Tik iškraipyta, kaip kam naudingiau, kaip kam
gražiau, per partinius akinius matoma
falšyva tikrovė. Pusiau tiesa. Pirkta,
parduota, išmainyta, nutylėta...
„Istorikas turi išlikti sąžiningas prieš
savo tautą ir valstybę“- teigia anykštėnas Mindaugas Nefas. O kaip prieš
kitas tautas ir valstybes? Išvažinėjau
dabartinę Lietuvėlę skersai ir išilgai:
piliakalniai, dvarai, griuvėsiai, šventovės, miestai ir kaimeliai... atrodo viskas aplankyta. Ir ne bet kaip. Pasiruoši, pasiskaitai, pasidomi ir jau tik tada
važiuoji pamatyti, įsitikinti, geriau Tėvynę pažinti. Kokia mažytė ta mano
Lietuva! Štai kas iš jos, buvusios kažkada didžiausios Europos valstybės
didybės beliko... Galėjo ir nieko nebelikti, net kalbos. Ir visgi prisiminkime
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę –
LDK. Tiksliau – „Didžioji Lietuvos,
Rusijos, Žemaitijos ir kitų“ kunigaikštystė (rusėn.: Великого князства
Литовского, Руского, Жомойтского
и иных). Tokia valstybė susikūrė XII
amžiaus pabaigoje – XIII amžiaus
pradžioje. Toks jos pilnas pavadinimas pagal Lietuvos statutą! Valstybė,
kurios Statutas, niekada neparašytas
lietuvių kalba. Vertimas yra. Tokia tai
buvo valstybė, kurioje lietuvių kalba
niekada nebuvo valstybinė. Joje štai
tokios kalbos anuomet buvo: lietuvių, rusėnų, lenkų, lotynų kalba, jidiš. Lietuviai (dabartiniu etniniu jų
supratimu) niekada nesudarė LDK
gyventojų daugumos. „Mongolų įsi-

horoskopas
Ožiaragiai turės galimybę apgalvoti savo elgesį ir savo laimėjimus.
Jūsų naujas požiūris į gyvenimą bus
svarbiausias šios savaitės rezultatas,
kuris ateityje gali duoti nemažai originalių idėjų ir planų. Verslininkams
laikotarpis palankus sutartims pasirašyti ir finansiniams sandoriams
įforminti.
Vandeniai galės realizuoti visus
savo kūrybinius sumanymus. Jūsų
potencialas bus didžiulis, todėl visus reikalus sutvarkysite lengvai,
neeikvodami jėgų ir negaišdami
laiko. Savaitės pabaigoje galite šiek
tiek palypėti arba nusileisti tarnybos
laiptais.
Žuvys turės visas galimybes pa-

parduoda

Nekilnojamasis turtas
Mindaugo gatvėje - tvarkingą dviejų kambarių butą (1-as aukštas).
Tel. (8-614) 04491.
Žemės ūkio technika,
produkcija
Ūkininkas - įvairių veislių bulves.
Tel. (8-614) 35644.

veržimas į Europą ir prieš tai įvykęs buvusių imperijų toks pats likimas. PaKijevo Rusios susiskaldymas regione čios išsisėmė ir išsigimė, o tada atėjo
sukūrė politinį vakuumą, dėl to XIV a. stipresni ir sunaikino. Taip nebeliko ir
LDK žymiai sustiprėjo ir išsiplėtė. Ją kadaise buvusios Lietuvos Didžiosios
ypač sustiprino Gediminaičių dinasti- Kunigaikštystės. Stovi buvusios Žečja (XIV–XVI a.). Didysis kunigaikštis pospolitos karaliaus sostas Peterburge,
Gediminas gerokai išplėtė Lietuvos imperatorės Jekaterinos II įsakymu atteritoriją į rytus diplomatinėmis prie- vežtas iš karalių rūmų Varšuvoje. Stovi
monėmis (daugiausiai ištekindamas jis su išpjauta jame skyle sėdynėje, per
dukras). Jo sūnus Algirdas toliau tęsė kurią imperatorė atlikinėjo gamtinius
plėtrą karinėmis priemonėmis ( pame- reikalus. Karališkas klozetas! Labiau
nate mokykloje: nujojo ir kuoka daužė ir nepažeminsi pralaimėjusios valstyKremliaus vartus), prie to taip pat pri- bės... Tokia, matyt, visų, nesugebančių
sidėjo ir jo brolis Kęstutis. Dalis rusų apsiginti, valstybių - nevykėlių dalia.
kunigaikštysčių buvo užkariautos, Patys kalti, kad tokie išponėję buvodalis Aukso Ordos susilpnėjimo laiko- me.
tarpiu prisijungė pačios. Prie Lietuvos
Jei likome tik mažiukai, per stebuklą
buvo prijungta visa dabartinės centri- ir tik su Lenino parašu tapę valstybe,
nės ir rytų Baltarusijos teritorija, da- tai ko purkštaujame? Tada, nuo 1918
bartinė Ukraina ir Vakarų Rusija. Rytų vasario 16 dienos neilgai teišgyvenoslavų kunigaikštysčių politinė struktū- me laisvi. Neilgai išbuvome ir „gryra daugeliu atvejų buvo išlaikyta, ypač naveisle lietuviška“ valstybe. Karas ir
pietuose, kur buvo
pokaris sutrypė
...kodėl aš turiu rietis, viską.
įkurtos vasalinės
Kovo
kunigaikštystės nesugyventi su vaikais ir 11-oji davė dar
Algirdo sūnums. anūkais tų, su kurių seno- vieną šansą atTen niekada nie- liais kažkada nesugyveno, gimti, bet proto
kas
lietuviškai
ir atsakomybės
kovėsi, vieni kitų nesuprato kai kam nedaug
nekalbėjo. Senąja
rusų kalba – taip. ir nuo to kentėjo, mano se- tepridėjo. Vėl
Taigi dar viena ir neliai ir tėvai?..
įžūlėja iliuzijos
plačiai vartojama
tapti „grynaveisLDK kalba buvo rusų. Kaip ir seno- le lietuvių valstybe“, kurioje kalbama
sios baltarusių, ukrainiečių kalbos“. tiktai lietuvių kalba, užrašai tiktai lieKanceliarine (visi raštai, laiškai, įsa- tuviški, kiti turi asimiliuotis, išvykti,
kymai, statutas, teismų dokumentai ir išnykti, nelikti. Nes Lietuva tiktai lietukt.) kalba Lietuvos DK išsiplėtus į rytų viams! Nes „ūkišku muilu išplausime
slavų žemes tapo senoji rusėnų kalba, gerkles, jei jose skambės ne lietuvių
savo vaidmenį išlaikiusi iki XVII a., kalba“! Taip ir dar durniau sugebame
kai ją ėmė keisti lenkų kalba, vis la- parėkauti „patriotų“ eisenose. Ir dar
biau tapdama įtakinga. Ne lietuvių! antisemitizmo „perliukus“ pamėtome
Mes buvome tik nedidelė tos didžiulės lyg tarp kitko... O ta „grynaveislė“
imperinės valstybės dalis.
Lietuva žiauriai išsivaikščioja. Tuščios
„Algirdo ir Vytauto valdymo laikais vietos laisvos tikrai ilgai neužsibus. Ne
Lietuva pasiekė didžiausią teritorinę skustagalvių rėksnių eisenos - motinos
plėtrą – pietuose jos sienos siekė net gimdo vaikus!
Juodąją jūrą. LDK reiškė pretenzijas
„Istorija – ne vien melas, dėl kurio
į visas buvusios Kijevo Rusios žemes susitarė istorikai, bet ir mitai, kuriuos
ir dėl Rusios vienijimo vaidmens XV– finansavo valstybė“- tokius, atrodo
XVI a. konkuravo su Maskva. Algir- Arūno Brazausko, žodžius radau
do žodžiais tariant: „Omnis Russia ad internete. Autoriui nepatinka, kad
Litwinos deberet simpliciter pertinere šiandieniniai jauni baltarusių istorikai
(„Visa Rusija turi tiesiog kreiptis į Lie- mano kitaip ir savaip argumentuodami
tuvą“)“. Va taip! Tik viso šito šiandieną tvirtina, kad tai jų protėviai buvo LDK
jau nebėra. Nei didžiausios anuometi- branduolys ir pagrindas. Kad didieji
nėje Europoje valstybės – imperijos, LDK kunigaikščiai yra senieji gudai,
nei jos didybės, nei galybės, nei svar- rusinai. Ir kad tai jie yra senovės „Litvibos. Griuvėsiai, o į juos kas gi kreip- nai“, „Litvos“ Didžiosios Kunigaikšsis... Net visų didžiųjų LDK valdovų tystės įkūrėjai, o ne etniniai lietuviai,
kapai nėra žinomi, nėra net jų portretų, kurie užkibo už žodžio, už pavadinimo
tik legendos ir spėliojimai. Sako, visų ir viską sau, kitus nustumdami, grubiai

pasisavina. O lia lia... KIietai pasakyta!
O gal visgi ir teisingai?
Štai Astijus Kungys, vienuolis,
rašo: „Po 1905-ųjų, kai caras Nikolajus II davė lietuvių kalbos laisvę,
užgimė Naujoji Lietuva, mes – Naujoji J. Basanavičiaus, A.Smetonos,
A.Šapokos Lietuva. Bet prisiminkime Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę – LDK. Pavaikščiokime Vilniuje
po Bernardinų bažnyčią, vienuolyną, čia viskas lenkiškai užrašyta. Iki
1547 metų Lietuva lietuviškai turėjo
tik poterius, užrašytus lotyniškomis
raidėmis. Vilniaus kraštas, Baltarusija, ten gyvenantys žmonės, kalbėję
lenkų, gudų kalbomis, ir buvo tikroji
LDK. Jie nesijaučia svetimi. Nesakau, kad turime tautą sulenkinti, bet
šitoje žemėje jie šimtmečiais kalbėjo
lenkiškai, gudiškai, o mes, baltai, juos
atmetame. Kai didžiuojamės LDK,
kalbame apie Vytautą, kalbame ir apie
juos. Kas mano mamai Vydmantuose
pasikeis, jeigu kur nors Švenčionyse
prie lietuviškų pavadinimų bus ir lenkiški? Ar sugrius mūsų valstybė? Sugrius, jei atmesime žmones, atėjusius
iš LDK. O mes šiandieną jų nepriimame su kalba, tarsi atskiriame nuo
Lietuvos. Tie konfliktai – iš to mūsų
tamsumo, provincialumo, užsidarymo. Mes neturime Didžiosios dienos
lietuviško pavadinimo, nes žodis Velykos yra slavų kalbų kilmės. Velykos
nuo žodžio „Velikij“. Mes naudojame
per LDK atėjusį Didžiosios dienos
pavadinimą. Lenkijos pusėj šventę
vadina „Velikanoč“, latviai – „Lieldiena“, kitos tautos, rusai – „Pascha“,
perimtą iš graikų kalbos. Jėzus sako:
„Ramybė jums“, lotyniškai „Pax vobiscum“, pax – taika.“ Prisidėsiu prie
vienuolio minčių ir aš štai dar kuo:
pavaikščiokime po Rasų ir kitas senąsias Vilniaus kapines. Vilniaus, kurio
gyventojai lietuviai kažkada tesudarė
tik du procentus. Ir ne tik Vilniaus. Ar
jau aiškiau?
Pacituosiu jums dar vieno žmogaus
žodžius: „Brangus mylimas Vilniau,
tave sostine padarė – reikia tai atvirai
pasakyti – ne lenkiška ranka, bet didžios pastangos lietuvių tautos, kada ji
grūmėsi rūsčioje ir didžioje kovoje su
visu ją supančiu pasauliu, neišskiriant
nė Lenkijos. Nepaprasta valia pagoniškos Lietuvos didvyrių, kurie tada statė
didžią valstybę nuo jūros ligi jūros,
nuo garsiųjų Maskvos sienų ligi pat
drumstos Vyslos krantų – valia didžiųjų karžygių Kęstučio ir Algirdo, didingų savo jaudinančia sandora, taip pat
didžių istoriniuose ginčuose Vytauto

ir Jogailos – iškėlė šias sienas, pastatė
pamatus mūsų miesto, savo sostinės“.
Kaip tu, „Anykštos“ skaitytojau,
manai, kas taip parašė? Kas galėjo su
didele meile Vilniui ir Lietuvai ištarti
šitokius jautrius žodžius? Ogi žmogus,
kurį laikome Vilniaus krašto okupantu, Lietuvos priešu, planavusiu ir visą
Lietuvą okupuoti, prijungti ją prie Lenkijos, taip atgaivindamas buvusią Žečpospolitą. Tik karas jam sutrukdė. Nes
Stalino ir Hitlerio planai buvo kitokie.
Tai Juzefas Pilsudskis – Lenkijos revoliucinis ir valstybės politinis veikėjas,
Lenkijos maršalas, 1926–1935 m. diktatorius. Šitie jo „geri norai“, jo klaida
- taip mylimo Vilniaus miesto ir krašto
okupacija - lėmė dar iki šiol tebevykstančią lietuvių ir lenkų nesantaiką. Ar
ne dėl to taip norisi ne vienam kai kam
net lenteles su lenkiškais užrašais nulupinėti? Mano gyvenime nėra nei vieno
lenko, kuris man būtų prikiaulinęs!
Ir ruso nėra, ir baltarusio tokio nežinau. O va lietuvių, mane išdavusių,
man prikiaulinusių, ne vienas. Toks
tas mano gyvenimas. Tik vieno nesuprantu, o todėl ir klausiu: kodėl aš turiu
rietis, nesugyventi su vaikais ir anūkais
tų, su kurių senoliais kažkada nesugyveno, kovėsi, vieni kitų nesuprato ir
nuo to kentėjo, mano seneliai ir tėvai?
Dažnai anuomet nei keturių klasių išsilavinimo neturėję... Iš kur jiems buvo
žinoti kad ir tai, jog poetas Adomas
Mickevičius gimė ... dabartinėje Baltarusijoje ir ją laikė savo tėvyne Lietuva? „Litva, oičyzna moja...“ - lenkiškai
rašė poetas.
Kas atsitiko Ukrainoje, kai valdžią
vertė ir Maidane pirmu „benderovcų“
smuiku grojo „olegai tiahnybokai“
ar „Dešiniojo sektoriaus“ aktyvistai
„aleksandrai muzyčkos“ ir kiti, matome savo akimis. Kitos, rusų tautos,
Kryme sudarančios virš 60 % gyventojų, niekinimas, rusų kalbos pavertimas antrarūše, rezultatus davė! Ir
Rusijos reakcija, ir vakarų veiksmai
niekam ne paslaptis. Pasėjęs vėją –
pagimdysi audrą. Pabandęs sukiršinti
tarpusavyje slavus - nukentėsi pats!
Palieku aš ramybėje tą išsikruvinusią
Ukrainą. Tegu su savo problemomis
susitvarko pati. Ir ačiū jai sakau už
tai, kad savosiomis klaidomis parodė
mums, lietuviams, kad „grynaveislės,
vienos tautos ir vienos kalbos“ valstybės modelis jokios perspektyvos
šiandieną nei Europoje, nei pasaulyje
neturi. Negalima taip eksperimentuoti žmonių likimais! Nes istorija – ne
vien tik melas. Ji teisinga ir negailestinga mokytoja.

siekti reikšmingų profesinės veiklos
laimėjimų, jeigu pasitelks į pagalbą
įtakingus asmenis. Pasinaudokite
savo sugebėjimu įtikinėti, ir pasaulio
galiūnų parama jums bus garantuota.
Asmeniniame gyvenime astrologas
jums žada malonių permainų.
Avinai gali drąsiai tikėtis gauti
pelno su partnerių užsieniečių pagalba. Apskritai verslininkams šią
savaitę patekės finansinės sėkmės
žvaigždė. Svarbiausia - paimti iniciatyvą į savo rankas ir laiku užmegzti kontaktus su naujais partneriais,
mano astrologas.
Jaučiai turės priimti sudėtingus
ir lemtingus sprendimus. Kad neapsiriktumėte, žvaigždės jums pataria
blaiviai vertinti savo norus, sugebėjimus ir galimybes. Tuomet jūs be

sijusius reikalus, o visos problemos
pasitrauks į antrąjį planą. Darbe pavyks sureguliuoti visus ankstesnius
konfliktus, stabilizuosis santykiai
su kolegomis ir vyresnybe. Savaitės pabaigoje atsiras galimybė gauti
premiją.
Mergelėms astrologas pataria šią
savaitę skirti sutarčių sudarymui,
įvairių dokumentų įforminimui. Bet
geriausių rezultatų duos pastangos
tvarkyti reikalus, susijusius su namais, ūkiu ir nekilnojamuoju turtu.
Poilsio dienomis pravartu susitikti su
giminaičiais.
Svarstyklių laukia daugybė malonių staigmenų. Didelė tikimybė,
kad laimėsite daug pinigų loterijoje
arba gausite dovanų. Jūs galite kurti
ateities planus, susijusius su darbu ir

karjera, kadangi savaitė bus palanki
jūsų autoritetui stiprinti.
Skorpionai šią savaitę pasieks
reikšmingų profesinės veiklos laimėjimų. Dalykinis gyvenimas gerokai
suaktyvės, o nauji kontaktai vėliau
gali tapti karjeros arba finansinės sėkmės pamatu. Jūsų uždavinys - nedelsiant priimti reikiamus ir atsakingus sprendimus.
Šauliams žvaigždės neatsisakys
padėti ir juos globoti, todėl jums iškart pavyks sutvarkyti visus reikalus.
Astrologas jums pataria stebėti save,
gilinti žinias ir stengtis suvokti tiesą.
Jums tikriausiai vėl iškils ankstesni
uždaviniai, susiję su išsilavinimu,
kuriuos išspręsti padės artimi žmonės.
-ELTA

Purkštuvus, bulvių sodinamąsias,
rotacines šienapjoves, kultivatorius, lėkščiuotuvus, vagotuvus,
šnėkus, „Kverneland“ plūgus ir kt.
Tel. (8-612) 57075.
Statybinės medžiagos
Įmonė nuolat - džiovintą, nekalibruotą ir kalibruotą statybinę medieną įvairių išmatavimų.
Tel. (8-698) 30995.

didesnių nuostolių realizuosite visus
savo sumanymus ir planus.
Dvyniams astrologas rekomenduoja lygiuotis į draugus ir gimines.
Jų padedami lengvai sutvarkysite visus reikalus, o kasdienės problemos
pasitrauks į antrąjį planą. Prasidės
naujas jūsų gyvenimo etapas, jūsų
laukia labai daug staigmenų ir netikėtumų.
Vėžiai gali gauti įdomų pasiūlymą, susijusį su darbu. Bet žvaigždės
pataria neskubėti jo priimti - rezultatas gali nepateisinti sąnaudų. Verslininkai tikriausiai vyks į tolimas
keliones arba tvarkys reikalus, susijusius su įmonės plėtimu ir naujais
kontaktais.
Liūtai gaus šansą būti pamatyti ir
išgirsti. Seksis tvarkyti su darbu suKuras
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškovežiu.
Tel. (8-600) 63820.
Malkas.
Tel. (8-684) 14841.
Malkas kaladėmis. Atraižas. Gali
supjauti. Veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.

Uosines, beržines, juodalksnio
malkas trinkomis, skaldytas. Perka
mišką.
Tel. (8-630) 57490.
Gyvuliai
Telyčią. Veršiuosis gegužės 4 d.
Tel. (8-644) 13235.
Kiaulę skersti.
Tel. (8-671) 46588.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Gegužės 1 d.
(ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių
rajono vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius
dedančiomis vištomis, bus gaidžių bei
spec. lesalų (tel. 8-616 50414), kaina
nuo 12 Lt: Skiemonyse 7.00, Pašiliuose
7.10, Katlėriuose 7.15, Burbiškyje 7.25,
Rubikiuose 7.35, Gečionyse 7.40,
Mačionyse 7.45, Auleliuose 14.05,
Daujočiuose 14.10, Svėdasuose (prie turgelio) 14.10.

SKELBIMAI

Dėkojame gydytojai Violetai GUSTIENEI ir sesutei Laimutei
už kantrybę, supratingumą, žmogiškumą gydant ligonius.
Sveikatos ir sėkmės Jums!
G. ir B. Momgaudai
Nuoširdžiai dėkoju gydytojams Povilui ŠIUŠUI, Dianai
IRICIAN, seselėms Anelei VELĖNIENEI ir Kristinai
LIUTKIENEI už rūpestingą gydymą, šiltus žodžius ir nuoširdžius patarimus.
Povilas Vilnonis
50 proc. žmogaus sveikatos sąlygoja gyvenimo būdas, 20 proc.
- gyvenamoji aplinka, 20 proc. - paveldimumas ir tik 10 proc. - medicina. 		
		
/ Prof. M. Krikštopaitis /

Mums, senyvo amžiaus ligoniams, šis 10 proc. dažnai tampa daug didesniu ir gydytojo pagalba vis reikalingesnė.
Iš visos širdies dėkoju savo gydytojai Audrilei LAURINAVIČIENEI už profesionalumą, nuoširdumą, paprastumą, supratimą. Dėkinga seselei Staselei STRAZDIENEI už rūpestį,
pagalbą, švelnumą.
Kazimiera Regina Radzevičienė

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
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.

įvairūs
Paslaugos
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.
Įrengiame ventiliacijos ir ekonomiškas rekuperacines sistemas savo, kliento medžiagomis.
Deimantinėmis karūnomis gręžiame skyles, pjauname angas.
Tel. (8-673) 06342.
Šiltiname sienas, stogus ir grindis ekovata sausuoju ir šlapiuoju
būdu. 1 kv. m kaina - 7-12 Lt.
Tel. (8-698) 47767.
Fasadų šiltinimas, fasadų apdailos darbai įvairiomis medžiagomis.
Konsultuojame, aprūpiname medžiagomis.
Tel. (8-676) 52289.

Žemės ūkio paskirties žemę
Anykščių, Utenos, Zarasų rajonuose.
Tel. (8-606) 14770.
Brangiausiai - miškus. Sumoka
notaro išlaidas.
Tel. (8-642) 22222.
Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
Mišką su žeme arba išsikirsti.
Tel. (8-604) 84051,
(8-605) 12103.
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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.               

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai saveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
„Bartynco“ - visus veršelius auginti. Moka 6-21 proc.
Tel. (8-680) 22009.
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.

Gyvuliai
Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/
kg), telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius
(iki 5,10 Lt/kg).
Tel. (8-622) 09326.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Brangiai - galvijus: telyčias,
karves, bulius, veršelius. Sveria.
Moka priedus. Patys išsiveža.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.
Karves, jaučius, telyčias. Moka
PVM. Sveria. Atsiskaito iš karto.
Tel.: (8-699) 90758,
(8-656) 30208.

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

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO METALO
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS,
ELEKTROS VARIKLIUS, starterius, generatorius.
Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.

Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

Baldų remontas
Remontuojame minkštus baldus,
keičiame gobeleną, spyruokles,
poroloną. Pasiimame ir parvežame
baldus, turime baldams audinių.
Tel. (8-610) 10341, www.atnaujinkbaldus.lt
Nuoma
Išnuomoju 32 ha Storių kaime. 1
ha - 180 Lt/metus. Nebūtina mokėti iš karto.
Tel. (8-602) 84088.
Buitinės technikos remontas

Už tylią užuojautą ir švelnius paguodos žodžius, už maldą
ir gėlių žiedus, už supratimą ir pagalbą nuoširdžiai dėkojame
Butėnų kaimo bendruomenei, kaimynams, pažįstamiems,
UAB “Anykščių komunalinio ūkio” laidojimo namų darbuotojams, Svėdasų bažnyčios klebonui, giedotojams ir visiems
visiems, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į amžinojo poilsio vietą mylimą brolį ir pusbrolį Vygandą JUŠKĄ.

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisome automatines skalbimo mašinas, televizorius kliento namuose.
Tel. (8-630) 57575.

Reguliuojame, remontuojame
kuro siurblius, purkštukus.
Nuomojame autokeltuvą (kėlimo
aukštis 20 m, šoninis siekis – 9 m).
Tel. (8-682) 36806.

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

Iš nuotraukos
darome portretus
laidotuvėms
(iki A4 formato).
UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g. 29, Anykščiai),

Nuotraukos su rėmeliais kaina – 35 litai.

siūlo darbą
Transporto įmonė - vairuotojams.
Darbas Europoje su autovežiu.
Atlyginimas 6000 Lt.
Tel.: (8-685) 14570,
(8-685) 14225.
Teleloto Lošimas Nr. 942Data: 2014-04-27
Skaičiai: 11 29 69 45 67 52 05 30 21 32 47 48 17 64 07 56 06 54 62
12 44 42 75 71 49 34 73 70 28 55 66 08 51 16 39 (keturi kampai)15
38 59 36 35 (eilutė)50 33 10 58 02 (įstrižainės)65 09 27 37 13 23
(visa lentelė)
Papildomi prizai: 0392581 Automobilis “Citroen C3”0163581
Automobilis “Ford Fiesta”0244718 Automobilis “Hyundai i20” 041*543
Pakvietimas į TV studiją 016*108 Pakvietimas į TV studiją015*215
Pakvietimas į TV studiją

Reikalingi darbuotojai:
C-kategorijos vairuotojas.
Darbas su savivarčiu sunkvežimiu.
E-kategorijos tarptautinių
reisų vairuotojas.
Autošaltkalvis.
Tel. (8-698) 46745.

Brolis Dangiras ir puseserė Audronė
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
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UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
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Tiražas 3300					
Užs. Nr. 410
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

2014 m. balandžio 29 d.

SPORTAS

vardadieniai
šiandien
Kotryna, Tarmantas, Indrė,
Augustinas, Rita.
balandžio 30 d.
Marijonas, Pijus, Virbutas,
Venta, Sofija.

mėnulis

Sportiškiausia – Anykščių
vidmantas.s@anyksta.lt
seniūnija
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Šeštadienį prie „Nykščio namų“ arenos bei pačioje arenoje, taip pat ir J.Biliūno gimnazijos stadione
vyko Anykščių rajono seniūnijų sporto žaidynės. Seniūnijų komandos varžėsi krepšinio, futbolo, tinklinio aikštelėse. Buvo žaidžiamas stalo tenisas, šaškės, šachmatai. Varžybose dalyvavo net 270 sporto
entuziastų. „Nykščio namų“ vidiniame kiemelyje renginio dalyviai buvo vaišinami žirnių koše ir alumi.

balandžio 29 - 30 d. jaunatis.

Imtynės II. Tarptautiniame imtynių turnyre Joniškyje
M.Šmigelskas tapo varžybų
nugalėtoju, A.Stanislovas buvo
2-as, D.Grybas ir D.Žvikas –
3-eti.

komentaras
anyksta.lt
„anykštėnė“:

Sunkioji atletika. Sunkiosios atletikos jaunių iki 17
metų pirmenybėse anykštėnas
A.Praspaliauskas tapo čempionu, o I.Žąsinas iškovojo 3-ąją
vietą.

„Jei taip gerai, tai ko visi rėkiat
ant šiukšlių mokesčio, ko rėkiat,
kad Juška mažai moka ir vergaut
reikia. O nežinojau, jog savivaldybė ir spa finansavo, ir šiltnamius
statė“.

Krepšinis. Rokiškyje vykusiame regioniniame vaikinų
krepšinio turnyre, kuriame buvo
kovojama dėl „Miško draugo“
taurės Anykščių kūno kultūros ir
sporto centro komanda (g. 1996
m.) užėmė 2-ąją vietą.

mįslė
„Pilna marška trupinių ir
kampelis lašinių?“
Šeštadienio mįslės: „Žiba kaip
šilkas, kanda kaip vilkas?“ teisingas atsakymas – dilgėlė.

receptas
Salotos “Pavasaris”
Ingredientai:
450 gramų krabų lazdelių,
6 kininio kopūsto lapai,
2 agurkai,
1 skardinė konservuotų kukurūzų,
1 valgomasis šaukštas smulkiai
pjaustytų krapų,
4 virti kiaušiniai,
1 sauja svogūnų laiškų,
alyvuogių aliejaus arba majonezo,
druskos.
Gaminimo eiga:
Kopūsto lapus, krabų lazdeles ir
svogūno laiškus smulkiai supjaustykite, kubeliais supjaustykite agurkus
ir kiaušinius. Viską sudėkite į dubenį, suberkite nusunktus kukurūzus,
berkite smulkintų krapų, druskos.
Patiekite su majonezu arba aliejumi.

oras
+21

Krepšinio aikštelėje virė aršios kovos.
Komandinėje įskaitoje nugalėjo
Anykščių seniūnijos sportininkai,
aplenkę Troškūnų ir Kavarsko
komandas.4 vietą užėmė mero
Sigučio Obelevičiaus vedami
traupiečiai, 5 vietą - Andrioniškio
komanda, 6 vietą - Skiemonys, 7
vietą - Kurkliai, 8 vietą - Debeikiai, 9 vietą - Svėdasai, 10 vietą
- Viešintos.
Atskirų sporto šakų varžybų
nugalėtojai ir prizininkai: krepšinis (vyrai iki 40 m.) – 1 –oje vietoje Anykščiai, 2 – oje Troškūnai,
3 –oje Kavarskas; krepšinis (vyrai
per 40 m.) – 1 oje vietoje Troškūnai, 2 – oje Anykščiai, 3 –oje
Kavarskas; krepšinis (moterys) –
1 – oje vietoje Anykščiai, 2 –oje
Andrioniškis, 3 – oje Troškūnai.
Smiginis – 1 –oje vietoje Kurkliai, 2 –oje Andrioniškis, 3 –oje
Traupis; futbolas – 1 –oje vietoje
Troškūnai, 2 – oje Anykščiai, 3
–oje Kavarskas; stalo tenisas –
1 – oje vietoje Anykščiai, 2 –oje
Kavarskas, 3 –oje Svėdasai; šaškės – pirmi Anykščiai, antri - Kavarskas, treti - Traupis; šachmatai
– 1 – oje vietoje Kavarskas, 2 –oje
Traupis, 3 –oje Anykščiai; svarsčio kilnojimas – 1 – oje vietoje
Troškūnai, 2 –oje Kavarskas, 3 –
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oje Anykščiai; tinklinis (moterys)
– 1 – oje vietoje Kurkliai, 2 –oje
Kavarskas, 3 –oje Skiemonys; tinklinis (vyrai) – 1 –ąją vietą užėmė
Troškūnai, 2 –ąją Kurkliai, 3 - ąją
Kavarskas.
Seniūnai varžėsi trikovės varžybose – metė į krepšį nuo baudos
linijos, varžėsi smiginio rungtyje
bei rungtyniavo dviračiais įveikdami kliūtis. Vyrų varžybas laimėjo Skiemonių seniūnas Stasys Steponėnas, aplenkęs Andrioniškio
seniūną Saulių Rasalą bei Anykš-

Elito ložė.... Iš kairės – Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, mero patarėjas Antanas Baura, Švietimo skyriaus vedėja
Vida Dičiūnaitė, Seimo narys Sergejus Jovaiša ir Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

redaktorei nežinant

Praeitą savaitę naktimis vis
kaukdavo Anykščių prokuratūros
signalizacija, patikrindama gyventojų sąmoningumą.
Gyventojai – nelabai sąmoningi, girdėjo, nesikišo. Plešia,
tai plešia, ne mano reikalas. Suprantama – yra visokios tarnybos
vagims gaudyti. Sąmoningumas

čių seniūną Eugenijų Pajarską. O
moterų seniūnių varžybas laimėjo
Viešintų seniūnės pavaduotoja Eglė Sabaliauskienė, įveikusi
Traupio seniūnę Daivą Tolušytę.
Anykščių, Kavarsko ir Troškūnų seniūnijos dalyvavo visų sporto
šakų varžybose, o viešintiškiai kovėsi vos dviejose sporto šakose.
Daugiausiai, 10 komandų, rungėsi smiginio varžybose. 9 komandos dalyvavo šaškių varžybose. O mažiausiai, vos 3 komandos,
susirinko į futbolo varžybas.

Šokiai. Atvirame Kėdainių
krašto sportinių šokių čempionate „Verpeto“ pora K.Ramoška
ir J.Paškauskaitė jaunių D klasės
reitingo varžybose iškovojo septintąją vietą. Jaunių E6 grupėje
U.Spiečius ir Ž.Ovsiukaitė pelnė 11 vietą, jaunių E4 grupėje
D.Bugailiškis ir E.Kručaitė buvo
9, o debiutantai šioje grupėje
S.Šlamas ir A.Lebedevaitė – 18.
Imtynės III. Gegužės 17-ąją,
Anykščiuose, „Nykščio namuose“ vyks graikų – romėnų imtynių Lietuvos vaikų pirmenybės.
Dar po savaitės Anykščiuose bus
rengiamas V.Žmogino memorialinis imtynių turnyras.
Rinktinėje. R.Abraškevičiūtė
ir D.Krikščiūnas pakviesti į Lietuvos graikų-romėnų imtynių rinktinę, kuri gegužės 6-10 dienomis
kovos Bulgarijoje vyksiančiame
Europos kadetų čempionate.

Visą savaitę plėšė
prokuratūrą

+7

sprintas

Imtynės I. Lietuvos moterų imtynių čempionėmis tapo
anykštėnės D.Domikaitytė ir
I.Bubelytė, V.Belovaitė iškovojo 2-ąją vietą, R.Abraškevičiūtė,
R.Čeponytė ir J.Labakojienė užėmė 3-ąsias vietas. Graikų-romėnų imtynių Lietuvos vyrų pirmenybėse T.Sabolevskis, G.Galinis
ir G.Valeika užėmė 5-ąsias vietas, G.Sabolevskis liko 7-as, o
A.Vaičiūnas – 8-as.

vis dėlto prasimušė tik po kelių
dienų, kai signalizacija kaukdavo beveik nesustodama. Neaišku, kokį stebuklą padarė, bet
dabar jau nebekaukia.
Tiesa, jeigu išties kas nors dabar plėštų prokuratūrą, niekas
prie langų nebėgtų žiūrėti, priprato.

Bėgimas. Gegužės 1-ąją
vyks tradicinis, 51-asis bėgimas
Anykščiai - Puntuko akmuo –
Anykščiai. Sportininkai startuos
miesto centre, taigi bus bėgama
ir Anykščių gatvėmis. Dalyvių
registracija vyks prie kultūros
centro nuo 9 val. 30 min. Pagrindinio bėgimo startas – 12 val. 30
min. Bėgimas Anykščiai – Puntuko akmuo – Anykščiai.yra seniausias Lietuvoje.

Su kultūra – į Anykščius
Besibaigiant festivaliui „Prancūzų kultūros savaitė Anykščiuose“,
į Anykščius atvykusi Prancūzijos
ambasados kultūros atašė kvietė
anykštėnus į Panevėžį, kur turėjo
vykti prancūziški renginiai.
Tiesa, Panevėžys ne taip draugiškai sutiko prancūzus. Paryžiaus
teatro „Théâtre de l’Invisible“
(„Nematomas teatras“) vieną iš vos
dviejų Lietuvoje parodytų spektaklių J. Miltinio dramos teatre
stebėjo 50 žiūrovų. B.A.Kremerio
ir režisierės Corine’os Juresco
spektaklis buvo rodomas pustuštėje J.Miltinio dramos teatro didžio-

joje salėje. Du sezonus Paryžiuje
sėkmingai rodytas spektaklis panevėžiečių dėmesio nesulaukė ir
B.A.Kremerio ir vadybininkė prieš
spektaklį vaikščiojo susiėmusi už
galvos. Panevėžiečiai nepasinaudojo proga susidaryti nuomonę
apie tai, kaip atrodo į sceną perkeltas Lietuvoje gimusio populiaraus
rašytojo, dviejų Gonkūrų premijų
laureato R.Gary romanas „Aušros
pažadas“.Ši knyga pas mus jau
sulaukė penkių leidimų. Teisingai,
nėra ko į Panevėžį važiuoti, ten tik
automobilius pirkti reikia, o su kultūra – prašom į Anykščius.

