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Meras nenoriai
kalba, ko
buvo Vilniuje

Karves aplankė ekskursija
Vyganto Šližio karvės išplaukė į platesnius vandenis.
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šiupinys
Byla. Panevėžio apygardos teismui perduota baudžiamoji byla,
kurioje Aknystos socialinės globos
namų psichinę negalią turintis 37
metų gyventojas Vilmantas Maksimavičius praėjusių metų lapkričio 21 dieną peiliu nudūrė taip pat
pensionate gyvenusį Deivydą Labanauską, o kitą vyrą sužeidė. Teismo
medicinos psichiatrijos specialistai
nustatė, kad nusikaltimo įvykdymo
metu V.Maksimavičius galėjo valdyti savo veiksmus, yra pakaltinamas, todėl gali stoti prieš teismą.

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
„Ukmergė“
„Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
„Molėtų Vilnis“

Prezidento Valdo
Adamkaus
ąžuolynas
nešienaujamas
metų metais

Pasirodė
Anykščių
savivaldybės
organas

2 psl.

„Molėtų žinios“
„Mūsų Ignalina“
„Utenis“
„Utenos diena“
„Utenos apskrities
žinios“

8 psl.

4 psl.

Vaikų teises ginanti valdininkė
buvo sukrėsta

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

„Anykštos“ publikacija „Savivaldybė slepia, kas išviešino gyventojų privačius asmens duomenis“ apie savivaldybės interneto svetainėje neteisėtai paskelbtus privačių asmenų asmens kodus, busto indentifikavimo kodus bei adresus susidomėjo nacionalinė žiniasklaida.
Naujienų portalas www.lrytas.lt rubrikoje „Aktualijos“ išspausdino dar labiau užaštrintą publikaciją apie savivaldybės neteisėtą veiklą.
Straipsnis pavadintas „Žiopli Anykščių valdininkai banditams išvyniojo saldainį“.

Plečiasi. UAB „Kautra” laimėjo
Kauno miesto savivaldybės skelbtą
keleivių vežimo mieste mažaisiais
autobusais konkursą. „Kautra”
įsipareigojo nusipirkti 75 naujus
autobusiukus. Kontrakto vertė 10
mln. litų. Vienu iš UAB „Kautros”
savininkų yra anykštėnas Vygantas
Šližys.
Aktyvumas. Sekmadienį Prezidento rinkimų pirmajame ture dalyvavo 51,5 proc. Anykščių rajono
rinkėjų. Aktyviausiai balsavo Vaitkūnų (62,41 proc.) ir Šovenių (62,5
proc.) gyventojai. O mažiausias aktyvumas buvo Janušavos (39 proc.)
ir Troškūnų apylinkėse (39 proc.).
Anykščių miesto Janydžių apylinkėje balsavo 59,4 proc., Ažupiečių
- 55 proc., Senamiesčio - 54,8 proc.,
Liudiškių - 52,5 proc. rinkėjų.
Kryptys. Anykščių savivaldybė kurs kraštovaizdžio formavimo
kryptis. Pirmame renginyje savivaldybėje, kurį vedė Lietuvos geografų
draugiją atstovaujanti kraštovaizdžio specialistė dr. Giedrė Godienė,
„pradėta nuo pokalbių, kurių esmė
– sukurti erdvę, kurioje kiekviena
mintis, idėja laukiama, vyrauja atvirumas, pagarba“. Taip gražiai ir lyriškai rajono kraštovaizdžio formavimo politikos kryptys pristatomos
savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Laima Zukienė dėl vaikų teisių pažeidimo buvo nemaloniai sukrėsta,
tačiau vertinti ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS darbo nenorėjo ir, greičiausiai, kaip pavaldinė, negalėjo.

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS VILIUS JUODELIS kaltę dėl gyventojų privačios
informacijos išviešinimo suvertė eilinei
savivaldybės darbuotojai.

Skiemonių malūno „girnas suks“
teatro direktorius

Meras Sigutis Obelevičius nuobaudos
skyrimo procedūros DIREKTORIUI neinicijuos, nes iš anksto žino, kad „viskas
baigėsi gerai“.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

3 psl.

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Skelbimas. Asmeninis skelbimas, jeigu jame tik vienas žodis
ir telefono numeris, antradienio ir
ketvirtadienio „Anykštoje“ kainuos
tik 9 litus, šeštadienio – 11 litų, jei
skelbimą kartosite daugiau kaip 3
kartus, kiekvienas kainuos po 8 litus.

Skiemonių patriarchas Antanas Pilka ir jo žmona, bendruomenės pirmininkė, Regina Pilkienė
džiaugiasi kartu gyvenančiu ir ūkininkaujančiu sūnum Tadu.

Šešiolika kilometrų pavažiavus vingiuotu ir vaizdingu
Anykščių – Molėtų keliu, atsiduri pačiame Skiemonių miestelio centre. Šalia kelio dunkso
senas malūnas, šviečia restauruotos bažnyčios sienos ir abipus kelio pabirusios trobos. To
paties pavadinimo seniūnijos
centras ribojasi su Skiemonių,
Melėnų, Ožionių ir Šilų kaimais. Miestelyje gyvenamąją
vietą deklaruoja 136, kaime
-139 gyventojai. Pasak seniūno
Stasio Steponėno, dabar vykstančios pertvarkos ir gatvių pavadinimų bei adresų suteikimo
gyventojams pasėkoje, Skiemonių miestelyje gyvenamąją vietą deklaruos visi
275 gyventojai.
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Meras nenoriai kalba, ko
buvo Vilniuje
Savivaldybėje naujai įkurtas Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius aptakiai atlieka savo pareigas: visuomenė ir žiniasklaida nebuvo informuota, ką už mokesčių mokėtojų pinigus išlaikomas meras Sigutis Obelevičius gegužės 13 dieną veikė Vilniuje.
Savivaldybės vadovų šios savaitės dienotvarkėje, kuri skelbiama savivaldybės interneto svetainėje, nebuvo informacijos apie
S.Obelevičiaus išvyką į Vilnių.
Iš dienotvarkės galima susidaryti
vaizdą, kad meras antradienį apskritai nieko neveikė – dienotvarkėje buvo tuštuma.

Kaip „Anykštai“ pavyko sužinoti, meras antradienį laiką leido
Vilniuje.
Paklaustas, kur ir kokias reikalais vyko į sostinę, S.Obelevičius
akimirkai sutriko, bet po kelių
atodūsių tepasakė, kad susitiko su
versininku. Paklaustas, su kokiu
verslininku, meras atsakė: „Nesa-

kysiu“. Bet po kurio laiko sumojo,
kad jis Vilniuje susitiko su verslininku (nei vardo, nei pavardės
nesakė) ir neva kalbėjosi apie naujosios Anykščių ligoninės nenaudojamų patalpų pardavimą.
„Dar buvau Lietuvos radijuje ir
kalbėjau apie Anykščius, Medžių
lajų taką, augalus. Įrašyta laida
bus transliuojama per „Klasikos“
programą“, - tik primygtinai kamantinėjamas, kur ir ko važinėja valdišku transportu, pasakojo
S.Obelevičius.

Karves aplankė ekskursija

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Meras Sigutis Obelevičius
antadienį Vilniuje tariamai
buvo susitikęs su neįvardijamu verslininku.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Verslininko Vyganto Šližio karves aplankė delegacija iš Lazdijų. Bliuvonių kaime (Anykščių sen.) besiganančios verslininko karvės yra veislinės, vokiškos. Laukuose jos ganosi kiaurus metus, ganyklose išvedžiotas
neužšalantis vandentiekis, pasirūpinta kitu gyvulių „gerbūviu”.
Svečiai iš Lazdijų - savivaldybės
administracijos darbuotojai ir ūkininkai, kaip tik ir domėjosi V.Šližio
karvėms įrengta infrastruktūra.
Verslininkas „Anykštai” pasakojo, kad Lazdijų ūkininkai kartu su
šios savivaldybės administracijos
darbuotojais ruošia didžiulį investicinį projektą ir, jei bus gautas ES
finansavimas, Lazdijų rajone ketinama „įkurdinti” 5000 karvių.
Kelis verslus plėtojantis V.Šližys

pernai įsigijo grynaveislių aubrakų
ir mišrūnų šorbrakų veislių karvių bei jaučių. Buvo įkurta nauja
šio verslininko įmonė UAB „Vaja
Farm“. Į bandą ir infrastruktūrą
V.Šližys investavo apie 2 mln. litų.
Ir žiemą laukuose leidžiančios karvės sulaukė didžiulio anykštėnų
dėmesio, į laukus nuolat važiuoja
smalsuoliai. O svečių autobusas iš
Dzūkijos, tai lyg ir karvių išėjimas
į platesnius vandenis.

Vyganto Šližio karvės išplaukė į platesnius vandenis.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Savaitgaliai – su klasika

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščių Sakralinio meno centre vyko pirmasis klasikinės
muzikos festivalio „12 muzikos savaitgalių Anykščiuose“ koncertas. Jame giedojo gospel choras iš Vilniaus šv. Jonų bažnyčios.
Festivalio renginiai vyks visą vasarą, o baigsis festivalis rugsėjo
mėnesį.
Kaip sakė Sakralinio meno
centro kuratorė Danutė JanušytėKarčemarskienė, tai jau antrasis
Anykščių menų centro klasikinės
muzikos festivalis „12 muzikos savaitgalių Anykščiuose“.
“Praėjusį šeštadienį koncertavęs
Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios gospelo choras, anykštėnams dovanojo
neįprastą koncertą, nes apie šį religinės muzikos žanrą Anykščiuose
dar mažai žinoma. Chore gieda labai įvairaus amžiaus žmonės - nuo
moksleivių ir studentų iki dirbančiųjų. Jų giedamos giesmės nė iš
tolo nepriminė įprastos religinės

muzikos, tiesa, gal buvo vyresniems anykštėnams kalbinis barjeras, nes gospelai yra amerikiečių
juodaodžių bažnyčiose kilęs žanras, todėl natūralu, kad giedamos
jos angliškai”, - kalbėjo kuratorė.
„Nuo pat pirmųjų festivalio žingsnių siekiame, kad jis būtų profesionalus, kokybiškas ir prieinamas
daugeliui žmonių, tuo būdu supažindinant su klasikine muzika, o muzikos „gurmanams“ teikiant pasigėrėjimą profesionaliu atlikimu.“,- sakė
D.Janušytė-Karčemarskienė
Reiktų pridurti, kad gegužės mėnesį anykštėnų laukia dar du festi-

Gospel choras iš Vilniaus šv. Jonų bažnyčios ir jo vadovė Kristina Žaldokaitė anykštėnams pristatė mažai pažįstamą religinės
muzikos žanrą.			
Autoriaus nuotr.
valio koncertai - gegužės 17 dieną
(šeštadienį) 20 valandą Sakralinio
meno centre vyks koncertas, skirtas
Tarptautinei muziejų dienai „Barokas naktyje”, kuriame gros Senosios muzikos ansamblis: Linas Valickas (smuikas), Vytautas Sriubikis
(fleita), Roma Jaraminaitė (vio-

Pasaloje – pusantros paros

jybos įrankis, kurio vienas galas
buvo pririštas prie pakrantėje esančio medžio. Pagal šį požymį galima
buvo spręsti, kad didelė tikimybė,

jog pažeidėjai tinklą trauks atėję
pakrante, nenaudodami valties.
Beliko tik jų sulaukti. Tačiau prie
tinklo ilgai niekas nesirodė. Budėjusius pareigūnus beveik po paros
teko pakeisti kitiems, bet ir tuomet
norinčių patikrinti tinklą neatsirado. Dar po kurio laiko švytuodami
prožektoriumi, garsiai kalbėdami,
drąsiai prie tinklo pakrante atėjo

du piliečiai. Čia jie ir buvo sulaikyti. Nustatyta, kad tai šalia esančio Bebrūnų kaimo (Kavarsko
seniūnija.) gyventojai A. G. ir A.
Š., kurie statomu tinklu neteisėtai
sugavo 7 karšius, 1 lyną, 1 menkę,
1 kg karosų ir 1,5 kg raudžių. Už šį
pažeidimą jiems gresia administracinės baudos nuo 400 iki 1000 Lt,
o už neteisėtai sugautas žuvis dar
teks sumokėti 2045,63 Lt gamtai
padarytą žalą.
- ANYKŠTA

namus Anykščiuose, Kurklių gatvėje, pastebėjo, jog iš kiemo pagrobtos
obliavimo staklės. Žala – 2 000 litų.
Krepšys. Gautas J. K., gimusio
1926 metais, gyvenančio Kavarsko seniūnijoje, pareiškimas, kad
gegužės 9 dieną pastebėjo, jog iš
neužrakinto automobilio, stovėjusio
Visagine, Veteranų gatvėje, pavogtas
krepšys su jame buvusiais daiktais.
Žala – 680 litų.
Mušė. Gegužės 13 dieną apie 23

valandą anūkė E. M., gimusi 1979
metais, gyvenanti Burbiškio k., būdama neblaivi (3,73 prom.), naudojo
fizinę jėgą prieš močiutę N. S., gimusią 1932 metais. E. M. sulaikyta
ir uždaryta į areštinę
Mirė I. Anykščių r. PK pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl J. V., gimusio 1947 metais, rasto savo namuose
Kavarsko seniūnijoje, mirties priežasties nustatymo.
Mirė II. Gegužės 13 dieną Anykš-

čių r. PK pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl V. K., gimusio 1948 metais, rasto namo Kavarske, kieme,
mirties priežasties nustatymo.
Mirė III. Gegužės 13 dieną
Anykščių r. PK pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl V. D., gimusio 1955
metais, rasto Kavarsko seniūnijos
pamiškėje, mirties priežasties nustatymo. V. D. gegužės 12 dieną
apie 12 valandą išėjo iš namų rinkti
sraigių ir negrįžo.

Bebrūnų kaimo gyventojai A.G. ir A.Š. Kavarsko tvenkinyje žvejojo draudžiamu įrankiu – su tinklu, todėl už žvejybos taisyklių pažeidimą jiems gresia bauda nuo 400 iki 1000 litų. Be to, už neteisėtai
sugautas žuvis vyrai privalės sumokėti per 2000 litų žalą gamtai.
Aplinkosaugininkams nuvykus
į nurodytą vietą ir apžiūrėjus šio
vandens telkinio pakrantės atkarpą, rastas ir minėtas neteisėtas žve-

Temidės svarstyklės
Radiatoriai. Gegužės 12 dieną
pastebėta, jog iš pastato Vairuotojų
gatvėje pavogti 32 ketaus radiatoriai. Žala – 650 litų. Įtariamasis R.
M., gimęs 1992 metais, gyvenantis
Anykščiuose, Vilties gatvėje, sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Staklės. Policijoje gautas V. A.,
gimusio 1958 metais, gyvenančio
Anykščiuose, Šaltupio gatvėje,
pareiškimas, kad atvykęs į brolio

lončelė) ir Vaiva Eidukaitytė-Storastienė (fortepijonas, klavesinas).
O gegužės 24 dieną. (šeštadienį)
19.30 valandą. Anykščių Šv. Mato
bažnyčioje vyks sakralinės muzikos
koncertas. Atlikėjai: Laurynas Lapė
(trimitas), Jurgita Kazakevičiūtė
(vargonai). Koncertai nemokami.

spektras
Jungtuvės. Liberalų ir centro
sąjunga (LiCS) ir Vilniaus miesto
mero Artūro Zuoko politinis judėjimas „Taip“ svarsto susijungimo galimybę. Sprendimai dėl galimo politinių jėgų vienijimosi bus priimti
trečiadienio vakarą partijų valdybose, teigė LiCS pirmininkas Artūras
Melianas. LiCS pirmininkas patikino, kad tai yra abipusė iniciatyva,
tačiau teiginį, kad A. Zuokas grįžta
pas liberalcentristus vadina netiksliu. „Per tą laiką ir pas mus pasikeitimų yra, ir pas A. Zuoką yra daugiau žmonių, ne tik tų, kurie buvo
pas mus“, - sakė A. Melianas. LiCS
pirmininkas kol kas nekomentavo,
kas vadovaus sujungtai partijai.
Kova. Teisingumo ministras Juozas Bernatonis siūlo vartotojams,
kurie nėra patenkinti agresyviais reklaminiais skambučiais ar trumposiomis žinutėmis, aktyviau kreiptis
į atsakingas institucijas, kurios gali
imtis veiksmų prieš tokią veiklą
vykdančias kompanijas. Šiuo metu
galiojantys teisės aktai numato, kad
tiesioginės rinkodaros tikslu skambinti ar siųsti trumpąsias žinutes į
asmeninį telefono numerį galima tik
gavus išankstinį vartotojo sutikimą.
„Kol tai buvo atskiri skambučiai ar
atskiri raginimai vienos ar kitos telekomunikacijų kompanijos pereiti
į jų tinklą, susierzinimo nebūdavo.
Dabar tai yra masiška. Suprantama,
kad tai kelia tam tikrą nepatogumą,
nes tokiu būdu yra pažeidžiamos
teisės“, - sakė ministras.
Gynyba. Didžiosios Britanijos
premjeras Deividas Kameronas
(David Cameron) pasiūlė dar du
papildomus „Typhoon“ naikintuvus Baltijos šalių oro policijos misijai sustiprinti. Didžioji Britanija
į Baltijos šalis iki šiol yra pasiuntusi keturis kovinius lėktuvus. D.
Kameronas taip pat pažadėjo britų
karių dalyvavimą būsimose NATO
karinėse pratybose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei užsiminė, kad
Londonas Rygai, Talinui ir Vilniui
gali skirti logistinę paramą.
Etiškas. Lietuvos žurnalistų ir
leidėjų etikos komisija (LŽLEK)
nepripažino leidinio „Vakaro žinios“ neetiškomis. Apie tokį išankstinį komisijos sprendimą trečiadienį
žurnalistams pranešė Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto
posėdyje dalyvavęs komisijos pirmininkas vaikų psichiatras Linas
Slušnys. Pasak jo, trūksta dar vieno
balsavusiojo rezultato, tačiau tai įtakos galutiniam sprendimui neturės.
Debatai. Seimo ir Lietuvos socialdemokratų partijos vicepirmininkas Gediminas Kirkilas žada, kad
prieš antrąjį rinkimų turą prezidento rinkimų kampanija bus aštresnė.
G. Kirkilas pripažino, kad užsienio valstybėse rinkimų kampanijos
vyksta kur kas aktyviau. „Anglosaksų šalyse rinkimų kampanijos
daug aktyvesnės, bet ten didesnė ir
politinė kultūra. Ir ten pagrindinius
kandidatus stengiamasi suvesti į
tiesiogines diskusijas. Tačiau mūsų
šalyje kandidatas, geriausiu atveju,
gali dalyvauti kokiame nors šou, kur
yra daugiau ironijos, sarkazmo, negu
realių diskusijų. Manau, kad šių
rinkimų esmė - tiesioginiai debatai.
Tikiuosi, kad debatuose vyks tikros,
aštrios diskusijos. Pirmiausia tai bus
vidaus politika, o svarbiausias dalykas - užsienio politika, už kurią, kaip
žinoma, labiausiai atsakingas yra
prezidentas“, - sakė G. Kirkilas.

SITUACIJA

spektras
Universitetai. Geriausiu valstybiniu šalies universitetu šiemet
dar kartą pripažintas Vilniaus
universitetas (VU), paskelbė
aukštųjų mokyklų reitingus apskaičiavęs žurnalas „Reitingai“.
Antrąją poziciją geriausiųjų eilėje užima Kauno technologijos
universitetas (KTU), trečiąją Vytauto Didžiojo universitetas
(VDU), į ketvirtąją vietą šiemet pakilo Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas (LSMU), o
penktoje pozicijoje atsidūrė Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU). Geriausiais
privačiais universitetais šiemet
pripažinti savo pozicijas išlaikę ISM vadybos ir ekonomikos
universitetas ir LCC tarptautinis
universitetas.
Gimnazijos. Geriausia 2014ųjų metų Lietuvos gimnazija pripažintas Vilniaus licėjus. Gimnazijų reitingas sudarytas įvertinus
16 veiklos parametrų, o šios
įstaigos maksimaliai galėjo surinkti 100 taškų. Vilniaus licėjus
surinko 88,57 reitingo taškus,
antrąją vietą užėmusi Kauno
technologijos universiteto gimnazija - 75,44, o trečiojo Vilniaus jėzuitų gimnazija - 72,59
taško. Ketvirtąją vietą užėmusi
Vilniaus Žirmūnų gimnazija surinko 68,96 taško, o penketuką
užbaigianti Panevėžio Juozo
Balčikonio gimnazija - 67,49
taško.
Užuojauta. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė pareiškė užuojautą Turkijos Prezidentui Abdula
Giului dėl tragiškų įvykių, nusinešusių per du šimtus žmonių gyvybių. Antradienį Turkijos Manisos provincijos anglių kasykloje
nugriaudėjęs sprogimas ir vėliau
kilęs gaisras pasiglemžė 201 gyvybę, dar 200 angliakasių vis dar
įkalinti po žeme. Iš 787 šachtoje
dirbusių asmenų evakuoti tik 360.
Sprogimas darbininkus įkalino
maždaug 2 kilometrų gylyje už 4
kilometrų nuo įėjimo į šachtą.
Vėžliai. Gamtosaugininkus ir
mokslininkus pasipiktino privačių asmenų ir kaimo bendruomenių inicijuoti kreipimaisi į Lietuvos piliečius, skatinantys ne tik
stebėti balinius vėžlius, bet ir juos
gaudyti, laikyti, kol atvažiuos šių
skelbimų teikėjai, juos paims ar
nufotografuos. Aplinkos ministerija kreipiasi į visus Lietuvos
piliečius, prašydama neatsiliepti
į iniciatyvas, kurios gali kenkti
gamtai ir ypač - saugomoms rūšims. Balinis vėžlys turi gyventi
laisvėje. Visi, turintys duomenų
apie šių roplių radavietes, juos
gali pateikti Saugomų rūšių informacinei sistemai.
Neteisėtas. Rusijos Valstybės
Dūmos pirmininko Sergejaus
Naryškino nuomone, gegužės 25
dieną Ukrainoje vyksiantys prezidento rinkimai nebus visiškai teisėti. „Dabartinį Ukrainos režimą
laikome neteisėtu, - „Rosija-24“
televizijai sakė parlamentaras. Be abejonės, gegužės 25 dieną
išrinktas šalies prezidentas, mano
nuomone, nebus visiškai teisėtas.
Manau, kad Ukrainos krizė nuėjo per toli (...) Nors dar yra galimybė sustabdyti krizę ir apriboti
konflikto eskalavimą“.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Rajono vadovai iš Seimo narių
arvydas.l@anyksta.lt
kaulijo pinigų
Arvydas LINGAITIS

Trečiadienį Anykščių rajone savo išvažiuojamąjį posėdį surengė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Parlamentarų viešnagę organizavo minėto komiteto narys Ričardas Sargūnas.
Politikai lankėsi įvairiose rajono globos įstaigose, o Socialinių paslaugų centre surengė vizito aptarimą.
Meras Sigutis Obelevičius gyrėsi, kad savivaldybė sutaupys apie 3 – 4 mln.Lt, skirtų socialinėms išmokoms mokėti, o tuo tarpu vicemeras Donatas Krikštaponis Seimo narių prašė milijono, kurį esą papildomai
savivaldybės biudžete kasmet turi rasti savivaldybės administracija Aulelių vaikų globos namams išlaikyti
po to, kai šiuos namus valstybė iš apskrities perdavė savivaldybei.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė (antra iš dešinės prie
Seimo nario Ričardo Sargūno) prašė rajono vadovų sutaupytus socialinėms pašalpoms skirtus pinigus skirti kitoms socialinėms reikmėms.
Autoriaus nuotr.
Meras išrado naują profesijos
rūšį – bedarbis
Anykščių darbo biržos duomenimis, šiuo metu rajone yra per 2
tūkstančius bedarbių, o gegužės 7
dienos duomenimis, darbo vietų pasiūla buvo 20 pozicijų. „Bėda ta, kad
mums sunku rasti darbuotojų šioms
darbo vietoms, nes žmonės tiesiog
nenori dirbti, jiems geriau apsimoka
gauti socialines pašalpas“, - sakė Darbo biržos atstovė.
Seimo socialinių reikalų ir darbo
komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė minėtą situaciją apibūdino kaip
katastrofą.
O Anykščių mero Sigučio Obelevičiaus bedarbių nenoras dirbti visiškai nenustebino. „Dauguma jų yra
tiesiog iškritę iš darbo rinkos visam
laikui ir nesugeba nieko dirbti. Jų
profesija – bedarbis. Štai prie Anykščių esantis modernus šiltnamis ieškojo 25 darbuotojų. Iš Darbo biržos
buvo nusiųsti 23 bedarbiai. Tai po
savaitės dirbti liko tik du žmonės,
kiti išsilakstė“, - svečiams iš Vilniaus
aiškino meras.

šė „atstatyti teisingumą“ ir skirti
pinigų iš valstybės biudžeto Aulelių vaikų globos namų, kurie
iš apskrities buvo perduoti saVicemeras Donatas Krikštapo- vivaldybės žinion, išlaikymui.
nis prašė pinigų griūvančių pasta- D.Krikštaponis sakė, kad šių
tų, kuriuos būtų galima pritaikyti namų išlaikymas savivaldybei
socialiniams būstams, renovaci- kasmet kainuoja po papildomą
jai.
milijoną litų.
Vicemerui pritarė ir meras SiguMeras S.Obelevičius guodėsi,
tis Obelevičius,
kad socialinė
teigdamas, jog
...Iš darbo biržos buvo šalies politika
„proftechninės nusiųsti 23 bedarbiai. Tai yra tokia, kad
mokyklos ben- po savaitės dirbti liko tik du „kuo daugiau
drabutis prašosi
savivaldybės
kelių milijonų žmonės, kiti išsilakstė“...
rūpinasi socialitų, o suremonliai remtinais,
tavus šį pastatą būtų galima ten tuo labiau save nubaudžia“. Taįrengti ne tik socialinius būstus, čiau čia pat meras džiaugėsi, jog
bet ir butus jaunimui...”
socialinių pašalpų mokėjimą iš
Komiteto pirmininkė Kristina valstybės perdavus savivaldyMiškinienė rajonui milijonų ne- bėms, Anykščių rajonas šiais mežadėjo, primindama, jog kai ga- tais gali sutaupyti apie 3 mln.Lt,
vusieji socialinius būstus turės kitais metais – apie 4 mln.Lt.
galimybę juos išsipirkti rinkos
Socialinių reikalų ir darbo kokainomis, tai tuomet už tai gautas miteto pirmininkė K.Miškinienė
lėšas būtų galima panaudoti pas- prašė rajono vadovų sutaupytatų remontui.
tus pinigus skirti ne kitoms reiVicemeras D.Krikštaponis pra- kmėms, o juos panaudoti socialiVicemeras prašė pinigų
griūvančių pastatų renovacijai

Vaikų teises ginanti valdininkė buvo sukrėsta
(Atkelta iš 1 p.)
Pateikiame kai kuriuos lrytas.lt
portalo skaitytojų šios publikacijos
komentarus:
„Hm“: „Normalioje valstybėje už
asmeninių duomenų paviešinimą
yra taikoma baudžiamoji atsakomybė. Na, o Lietuvoje pasijuokiama...“
„jep“: „Aš tai tokiu atveju paviešinčiau savivaldybės visų darbuotojų pavardes, asmens kodus, adresus
ir kiek uždirba.“
„Nuomonė“: „Tokių įsakymų
apie vaikams skirtas globas, tėvų
teisių apribojimus ir kitais atvejais
savivaldybės interneto svetainėje
buvo marios. Peršasi išvada, kad
taip reklamuojami tokie vaikai, o už
to slypi galbūt vėliau besidalinami
pinigai.“
„anekdotas“: „Jei legendinis velnias šiais laikais neštų didelį akmenį, matomai juo taikytų ne į bažnyčią, o į Anykščių savivaldybę...“
„dfg“: „Jie ne žiopli , jie idiotai.

Anykščiai turi blogiausią valdžią
Lietuvoje, KGBistai, kolūkių pirmininkai ir kiti, prakišami pagal
partinius sąrašus.“
Savivaldybėje tvarkos
pakeisti negali
Paprašyta pakomentuoti situaciją,
kai ilgą laiką savivaldybė pažeidinėjo ypač pažeidžiamų visuomenės
narių – vaikų teises, internete viešai
skelbdama jų privačius duomenis,
Anykščių savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Laima
Zukienė „Anykštai“ sakė: „ Šios žinios buvau nemaloniai sukrėsta“.
Valdininkė tuoj pat pridūrė, jog ji
situaciją komentuoja kaip privatus
asmuo, nes esą savivaldybėje nustatytos tvarkos ji pakeisti negali. „Tas
žmogus, kuris į interneto svetainę
sudėjo vaikų asmeninius duomenis,
savivaldybėje jau nedirba. Duomenys iš interneto jau pašalinti, todėl
tęstinio veiksmo kaip ir nėra“, - į

klausimą, ar vaikų teisių apsaugos
skyrius nesiims kokios nors iniciatyvos, jog vaikų privačius duomenis
atskleidę savivaldybės tarnautojai
būtų kaip nors nubausti, atsakė valdininkė.
O pasidomėjus, ar nereikėtų
svarstyti klausimo, jog būtų įvertintas ir SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
VILIAUS JUODELIO darbas, kai
jis nekontroliavo, kaip dirba administracijos darbuotojai, L.Zukienė
suskubo ištarti: „Aš šiuo klausimu
nieko nepasakiau...“
Meras DIREKTORIAUS
nebaus
Rajono meras, konservatorius Sigutis Obelevičius aprašomoje situacijoje neįžvelgia kokios nors didelės
problemos, aiškina, kad padėtis jau
pasikeitusi į gera, todėl socialdemokratui VILIUI JUODELIUI skirti
kokią nors drausminę nuobaudą

nėms reikmėms...
Anykščių „Sodroje“ sunku
užtikrinti konfidencialumo
reikalavimus
„Sodros“ Anykščių skyriaus
vedėjas Juozas Ratautas skundėsi siaubingomis darbo sąlygomis
seniai neremontuotame Anykščių
„Sodros“ pastate.
Pasak J.Ratauto, 1994 metais
pastatytas Anykščių „Sodros“
pastatas nematė jokio rimtesnio
remonto, o Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijai nusprendus į šį pastatą perkelti ir Darbo
biržos Anykščių skyrių, pastato
šeimininkai iš vis liko podukros
vietoje. „Mūsų darbuotojai dirba salėje, kabinete klientai priimami po du tris žmones, tokiu
būdu labai sunku yra užtikrinti
konfidencialumo reikalavimus“,
- svečiams iš Vilniaus sakė
J.Ratautas, pridūręs, jog už tokias kalbas jis gali sulaukti savo
vadovo nemalonės.
Kai Seimo komiteto nariai
išreiškė rimtą susidomėjimą
Anykščių „Sodros“ darbuotojų
elementarių reikalavimų neatitinkančiomis darbo sąlygomis,
J.Ratautas patikslino, jog pastato
remontas šiemet turėtų vis dėlto
prasidėti „Tik bėda ta, kad paskelbus darbų vykdymo konkursą, neatsiranda rangovas“, - tvirtino J.Ratautas.
Vidutinė rajono pensija
mažesnė už šalies vidurkį
„Sodros“Anykščių skyriaus vedėjas Juozas Ratautas svečiams iš
Vilniaus pasakojo, kaip kito pensininkų pajamos pritaikius naujus
įstatymo reikalavimus. „Vidutinis
pensijos dydis rajone yra 780 Lt
ir jis yra mažesnis negu šalies vidurkis. Tačiau perskaičiavus pensijas, apie 2 tūkstančiams rajono
pensininkų pensijos padidėjo
nuo 100 iki 300 Lt“, - džiaugėsi
J.Ratautas.
Vis dėlto „Sodros“ skyriaus vedėjas akcentavo, jog būtinas „solidarumo principas“, nes Anykščių rajono „Sodros“ biudžeto
pajamos yra tik 34 proc. lyginant
su išlaidomis, todėl reikiamas išmokas Anykščių skyrius gauna iš
didmiesčių surinktų lėšų.

nėra prasmės.
„Vertinu neigiamai... Nesusipratimas tiesiog: kažkas kažką pražiopsojo ir taip ir buvo... Ačiū Dievui,
kad viskas gerai baigėsi. Nemanau,
kad ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS dėl to vertas nuobaudos,
nes tai jau labai pasenę duomenys,
galbūt būtų suėjęs senaties terminas... Kita vertus, tam tikri veiksmai
po to buvo – žmonės rašė pasiaiškinimus ir buvo ta klaida ištaisyta.
Čia tokie eiliniai darbiniai klausimai...“, - „Anykštai“ savo poziciją
išdėstė meras S.Obelevičius.
Tuo tarpu rajono Tarybos narys,
buvęs Anykščių policijos komisariato vadovas Raimundas Razmislavičius į minėtą situaciją žvelgia
itin griežtai. Pasak politiko, kalti dėl
asmens privačių duomenų išviešinimo turi būti įvertinti principingai, o
tas įvertinimas galėtų baigtis netgi
atleidimais iš darbo.
Anykštėnė Aldona Rimavičienė,
kurios privati informacija, o taip pat
jos nepilnamečio globotinio duomenys buvo išviešinti, mano, kad
dėl to turėtų būti iškelta baudžiamoji byla...

SITUACIJA
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Pasirodė Anykščių savivaldybės organas
Po seniūnijas jau platinamas Anykščių savivaldybės organas
www.anyksciai.lt. Taigi, meras Sigutis Obelevičius savo metinėje veiklos ataskaitoje paskelbęs žinią, kad savivaldybė imsis leidybos, savo žodžio laikosi. Kaip ir dera tokiame leidinyje, pirmajame puslapyje spausdinama mero, sveikinančio šimtametę,
nuotrauka, o trečdalį leidinio užima tekstas, kuriame meras
S.Obelevičius ir ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS VILIUS
JUODELIS neigia „Anykštoje“ išspausdintą informaciją apie ...
būsimą savivaldybės propagandinį laikraštį.

Nenumeruojamas ir nedatuojamas Anykščių savivaldybės organas platinamas po
seniūnijas.

džiui, Druskininkų savivaldybę
šlovinantį leidinį leidžia viešoji įstaiga, o Anykščių savivaldybės organo leidėjai pasirašo, kad jį sudarė
Kultūros, turizmo ir komunikacijos
skyrius. Šiame skyriuje dirba LSDP
Anykščių skyriaus tarybos nario
Eugenijaus Pajarsko žmona, buvusi
laikraščio „Šilelis“ redaktorė Audronė Pajarskienė bei Anykščių socialdemokračių moterų sekcijos vadovė
Virginija Ros Garcia, o joms vadoĮstatymai draudžia valstybės įs- vauja pagal išsilavinimą socialinė
taigoms leisti periodinius leidinius, darbuotoja Gražina Nargelienė.
tačiau Druskininkuose jau senokai
„Pirmasis tokio audringo įvertieina prabangus, vietinę valdžią gi- nimo sulaukęs lankstinukas buvo
riantis laikraštis.
suredaguotas,
...Kultūros, turizmo ir ko- sumaketuotas
Dėl Druskininkų
savivaldybės or- munikacijos skyriaus dar- ir atspausdintas
gano uždarymo buotojos organą darė darbo s p a u s d i n i m o
vyksta teismai, metu...
aparatu
savitačiau kol kas
valdybėje, jam
meras
socialnereikėjo papildemokratas Ričardas Malinauskas domų kaštų, išskyrus popierių ir dasavo ruporo neuždaro.
žus“ - rašoma www.anysciai.lt. Tad,
Panašu, jog iki savivaldos rinkimų pasirodo, į mūsų rankas patekęs leilikus mažiau nei metams Anykščių dinys yra jau antrasis, tačiau kadangi
rajoną valdantys konservatoriai ir šie laikraštėliai nenumeruojami ir
socialdemokratai, pradėję valdiško nedatuojami, tik pagal tekstų turinį
organo leidybą, zonduoja situaciją, galima atsekti eiliškumą.
neatsilikdami nuo visuotinės nepriIš valdiško organo pacituotas sakiklausomos Lietuvos žiniasklaidos nys, kuriame teigiama, kad Kultūros,
naikinimo politikos. O kai kuriais turizmo ir komunikacijos skyriaus
aspektais pažengta toliau. Pavyz- darbuotojos organą darė darbo metu

Nuo trigubos bausmės bando
ginti Teisingumo ministras
„Respublika“ pranešė, jog laikraščio leidybą nutraukia dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos
(ŽLEK) sprendimų, o „Lietuvos
rytas“ pranešė, kad, taip pat kaip
ir „Respublika“, jau yra paskelbtas
neetišku leidiniu.
ŽLEK sprendimu, neetiškais paskelbtiems leidiniams numatomos
net trigubos represijos – jiems taikomos ne 9 proc. lengvatinis, o 21
proc. PVM tarifas, jie negali dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose
ir gauti paramą iš Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondo.
Tiesa, sustabdyti lietuviškos žiniasklaidos naikinimo mechanizmą
bando socialdemokratas, Teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
„Etika yra ganėtinai abstrakti są-

balsai internete (anyksta.lt):
„Klausimas“: „Įdomu, koks šio organo pavadinimas, ar čia ne „Raudonoji iskra“? Kas žinote praneškite, patvirtinkite ar paneikite“.
„Aiišku“: „Jie nori valdyti per amžius, nori, kad niekas nežinotų apie jų
darbelius juodus kaip koks juodelis.“
„Jooo“: „Ko verta valdžia, kuri ieško įstatymų spragų? Mere, suprantu,
kad taip daro komunistai, bet kodėl kaip apeiti įstatymus ieškot jūs? Man jau
atrodo, kad jūs esat toks pat eilinis valdžiažmogis, kuris pampsta paprastų
žmonių sąskaita.“
„Anykstai“: „Pasidomėkit, kokiu automobiliu meras namo važinėja. Jei
reikia galiu nufotografuoti.“
„Gyventoja“: „Skaitau ir man nesvarbu, kokia forma gaunu naudingą
ir įdomią informaciją iš savivaldybės. Randu, kur ir kada pateikti paraiškas
finansavimui, kur padėti šiferį ir pan. Man naudinga.“
„Anykščių Merfis (Gyventojai)“: „O galėtum nueiti į gretimą kabinetą
ir paprasčiausiai paklausti...“
įrodo, kad savivaldybės propagandinio laikraščio kūrimas yra tiesioginis
šio skyriaus darbuotojų darbas. Beje,
ne toks jau ir pigus. Tik atlyginimai
pernai, matyt, specialiai tam tikslui
sukurto savivaldybės skyriaus 3 darbuotojoms, mokesčių mokėtojams
kainuoja 100 000 litų.
„Problemos Anykščių rajone
2013 metais išliko panašios kaip
ir ankstesniais metais. Viena iš jų:
darbas totalios antireklamos bei kai
kuriose žiniasklaidos priemonėse
skleidžiamo nihilizmo ir pesimizmo

sąlygomis“ - savo metinėje veiklos
ataskaitoje rašė meras konservatorius S. Obelevičius prieš tai pritaręs
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS VILIAUS
JUODELIO nustatytai informacijos
teikimo žiniasklaidai tvarką, kuri
smarkiai apsunkino rajono žurnalistų
galimybes gauti ir skleisti informaciją apie tai, ką veikia savivaldybė.
Pavarčius savivaldybės „organą“
iškart matyti, kad rajono valdžia puikiai dirba - sveikina šimtametes ir
rašo paneigimus „Anykštai“...

Valdžios spaudimo neatlaiko net dienraščiai

vidmantas.s@anyksta.lt

Neatlaikę valdžios finansinio spaudimo lūžta net didieji lietuviški dienraščiai. Antradienį „Respublika” pranešė, jog kitą savaitę
nutrauks 25-eris metus ėjusio laikraščio leidybą. Apie patiriamas
finansines represijas rašo ir „Lietuvos rytas”.

Seimo narys, buvęs dienraščio „Lietuvos žinios“ vyriausiasis redaktorius Valdas Vasiliauskas sako, jog bandoma
spaudą „iš demokratijos sarginio šuns paversti valdžios
šunyčiu“.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis mano, jog
žiniasklaida negali būti papildomai apmokestinama dėl
etikos pažeidimų.

Nuotraukos iš interneto

voka, jos suvokimas ir interpretavimas absoliučiai priklauso nuo
žmonių, kurie priima sprendimus,
subjektyvios nuomonės ir supratimo. Todėl, mano nuomone, žiniasklaida negali būti papildomai
apmokestinama dėl etikos pažeidimų“ – „Lietuvos rytui“ sakė ministras J.Bernatonis.
„Buvome tramdomi todėl,
kad nebijojome“
„Mielieji, ištikimieji „Respublikos“ skaitytojai! Mūsų visų lietuviškas dienraštis, jau 25-uosius
metus skelbiantis laisvą, bet valdančiųjų nuolat pultą žodį, priverstas užsidaryti. Taip baigsis konservatorių „Rusijos minkštųjų galių
sulaikymo“ projektas, nukreiptas
prieš lietuvišką žiniasklaidą ir lietuvišką verslą apskritai. Konser-

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vatorių projektas, kurį įgyvendina posėdžiavimą ir įgyja galimybę ir spauda.Šia teise kitos ES šalys
dabartinė prezidentė Dalia Gry- užsakyti, kuriuos leidinius derė- pasinaudojo maksimaliai. Palyginbauskaitė. Dienraštis „Respublika“ tų pamokyti. Vengiant gresiančio ti su Lietuva, Vokietijos, Jungtinės
bus leidžiamas iki antrojo prezi- bankroto, neetiškais paskelbtiems Karalystės, Prancūzijos rinkos mildento rinkimų turo. Mes iki pasku- leidiniams gali tekti klauptis ant ke- žiniškos, bet šios valstybės spaudą
lių ir žadėti atei- iš viso atleido nuo PVM. Kitos šatinio numerio
padėsime pilie...Vokietijos,
Jungtinės tyje nekritikuoti lys jai taiko tik 2–3 proc. šio movaldžios. Taip kesčio tarifą. Kai Lietuvos spaudai
čiams pasirinkPrancūzijos mėginama spau- buvo smogta 21 proc. PVM tarifu
ti. Tai įvyks ne Karalystės,
mūsų valia.“ - rinkos milžiniškos, bet šios dą iš demokrati- ir dar panaikintos kitos lengvatos,
„Respublikos“ valstybės spaudą iš viso at- jos sarginio šuns prasidėjo jos nykimas, kuris tęsiasi
paversti valdžios iki šiol. Esu įsitikinęs, kad taip pažmonių vardu leido nuo PVM...
šunyčiu.“ – žur- sielgta sąmoningai, siekiant spaudą
savo skaitytonalistui atsakė paklupdyti. Atrodė, kad dabartinė
jams antradienį
Vyriausybė atsikvošėjo ir palenpranešė šio leidinio žurnalistė Ola- Seimo narys V.Vasiliauskas.
gvino spaudos padėtį, suteikdama
va Strikulienė.
Buvo paspęsti spąstai
jai lengvatinį 9 proc. PVM tarifą,
kuris tebėra didžiausias ES, bet vis
Valdininkai greit suprato,
„Finansinis žiniasklaidos žlug- viena buvo žingsnis į priekį.
kur sulauks užtarimo
dymas prasidėjo, kai Andriaus KuTačiau lengvatinio PVM tarifo
Antradienio „Lietuvos ryte“ biliaus Vyriausybė panaikino spau- įstatymas nukeliavo į Prezidentūrą
spausdinamas žurnalisto Valdo dai taikytą 5 proc. PVM lengvatą ir grįžo su prezidentės pataisa, kuri
Bartasevičiaus interviu su Seimo ir šį mokestį iš karto padidino iki skelbė, kad ši teisės norma netaikonariu, buvusiu „Lietuvos žinių“ 21 proc. Tada argumentuota, kad ma reklaminiams, erotiniams ir neredaktoriumi Valdu Vasiliausku. taip elgtis verčia krizė ir Europos etiškais pripažintiems leidiniams.
Tai ir buvo suktybė. Negana to, ši
„Gal teisė atimti iš spaudos PVM Sąjungos direktyvos.
Krizė iš tiesų buvo tikra, bet pataisa buvo priimta pačioje Seimo
lengvatą, neleisti jai dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose ŽLEK argumentas, kad PVM lengvatų sesijos pabaigoje, o kitą dieną parpaverčia jau ne žurnalistų savitvar- nepripažįsta ES teisė, visiškai me- lamentarai išsivažinėjo atostogauti,
kos, o cenzūravimo institucija?“ – lagingas. ES 2006 metais sudaryta- neatkreipę dėmesio, kokie žabanme paslaugų, kurioms gali būti tai- gai paspęsti spaudai.“ – „Lietuvos
Seimo nario klausė žurnalistas.
„Būtent taip ir atsitiko. Valdinin- komos PVM lengvatos, sąraše yra rytui“ aiškino V.Vasiliauskas.
kai pajuto, kad kai juos sukritikuoja žiniasklaida, galima pasiskųsti
ŽLEK ir sulaukti užtarimo. Nereikia nė kreiptis į teismą, kur tektų
faktais įrodinėti savo tiesą.
Teisėjai jau suvokia, kad viešo
asmens kritikos ribos yra daug platesnės, todėl spauda gali išsakyti
kritišką nuomonę apie jį, o ne vien
dėstyti tikslius faktus. ŽLEK žvelgia kitaip ir visus skundus vertina
kaip pateiktus privataus asmens.
Jei, tarkime, žurnalistas neklausia kritikuojamo viešo asmens, ką
jis mano apie tą kritiką, neva jau
nusižengia etikai. Regis, ŽLEK
virto spaudos kontrolės valdyba.
Ją sudaro daugiausia žiniasklaidos
senjorai, kuriems valdžia moka už
„Respublika“ pranešė, jog gyvena paskutines dienas.

PASTOGĖ
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Skiemonių malūno „girnas
suks“ teatro direktorius

Lietaus neišsigandusios skiemonietės Eugenija Petrusevičienė ir Svetlana Girkuvienė.
(Atkelta iš 1 p.)
Kaimas ar miestas?
Teigiama, kad Skiemonių vardas
kildinamas iš žodžio „skemas“,
reiškiančio miško kirtimą ir buvusią tokią pavardę. Senosiose knygose Skiemonys vadinami „Skiemiany“.
Kaip teigiama Anykščių krašto
vietovių žinyne, Tyzenhauzams
priklausęs dvaras minimas nuo XV
amžiaus, kuomet prie dvaro jau
būta nemažos gyvenvietės, leista
rengti turgus. XIX a. ir XX a. pradžioje miestelis priklausė Ukmergės apskričiai, o nuo 1918 iki 1947
m. buvo Utenos apskrities Skiemonių valsčiaus centru. Vietinės
valdžios statusą Skiemonys išlaikė
iki šiol, yra seniūnijos, kurioje gyvena per 1000 žmonių, centras. Net
solidžią knygą apie Skiemonis ruošiamasi išleisti. Pernai bene savaitę
Skiemonyse gyveno ir medžiagą
rinkosi kraštotyrininkas, mokslo istorikas profesorius Libertas
Klimka.
Paklaustas, Skiemonys kaimas
ar miestas, seniūnas S. Steponėnas
akimirkai sutriko, tačiau tuoj pat
puolė aiškinti, kad Skiemonys net
herbą ir nepaprastai turtingą istoriją turi, tad yra miestelis, kuriame
po adresų gyventojams suteikimo
gyvenamąją vietą deklaruos daugiau kaip pustrečio šimto gyventojų. „Miestelyje yra pašto skyrius,
biblioteka, 2 parduotuvės, Kultūros
centro Skiemonių skyrius, kuriame
renkasi liaudiškos muzikos ansamblis bei mėgėjų teatras. O į disko-

Lietaus išprausti Skiemonys.

tekas atvažiuoja net iš Ukmergės ir
Įsišnekame apie Skiemonis, benUtenos, - pastebėjo seniūnas, pati- druomenės veiklą. Joje 31 žmokinęs, kad dar yra ir A. Baranausko gus, mokantis kasmet 20 litų nario
pagrindinės mokyklos pradinio ug- mokestį. „Prieš tai buvęs bendruodymo skyrius.
menės pirmininkas buvo be galo
Valstybinė lietuviška mokykla taupus, tai paliko kelis tūkstančius
Skiemonyse veikė jau nuo 1919 litų, - šypsojosi R. Pilkienė. – Nemetų, 1923 m. buvo pertvarkyta į išlaidaujame, tačiau susidedame
keturių skyrių pradžios mokyklą, į ir
išvažiuojame į ekskursijas,
kurią apie 1930 – uosius susirink- švenčiame jubiliejus, organizuodavo 120 vaikų. Pokaryje buvusi jame šventes. Buvome Naisiuose,
vidurinė mokyKaune, žemės
kla į gyvenimą
...Meno žmogus neleis ūkio parodoje,
išleido 39 abitumalūnui sugriūti, įkvėps o gegužės 17 –
rientų laidas, beąją važiuosime
veik 600 moki- gyvybės, gal net girnas pa- pas kaimyninę
nių. Deja, 2012 leis...
bendruomenę
m. mokykla liko
į Alantą, pasitik kitos mokyklos pradinio ugdy- žiūrėt, kaip jie gyvena. Skiemoniemo skyriumi, kuriame šiuo metu čiai, kaip sakoma, ir džiaugsmą, ir
mokosi tik 8 vaikai.
sielvartą bendrai išgyvena. O veiPasak S. Steponėno, Skiemony- kla vargu ar būtų tokia aktyvi be
se visada vyko aktyvus visuome- savo asmeninio laiko bendriems
ninis ir politinis gyvenimas, o šiuo tikslams negailinčių bendruomemetu aktyviai reiškiasi Skiemonių nės narių Gitanos ir Gedimino Karbendruomenė ir Anykščių moterų velių, Aušros ir Raimundo Strazdų,
klubo Skiemonių skyrius. „Metų Angelės ir Povilo Tidikių, Danutės
pabaigoje šios veiklios organiza- ir Simono Matelių, Leonoros ir
cijos įsikurs restauruojamame mo- Edvardo Stankevičių, Jolantos ir
kyklos pastato pirmame aukšte“, Kęstučio Maleckų, Audronės Baš- sakė seniūnas.
kauskienės, Nijolės Esmontienės ir
kitų“.
Bendruomenė įsikurs
R. Pilkienė tarp skiemoniečių sumokykloje
kasi jau 45 metai. Gimusi ir augusi
Pagiriuose (Kėdainių raj.), atvyko
Pirmadienio popietę bendruo- mokyti vaikų prancūzų kalbos, sumenės pirmininkė Regina Pilkienė kūrė šeimą su tikru skiemoniečiu,
dar gyveno rinkimų nuotaikomis, agronomu Antanu Pilka, beje, 7
nes buvo Skiemonių rinkiminės metus dirbusiu Skiemonių seniūnu.
apylinkės pirmininkė ir grįžo vėlai Jiedu džiaugiasi kartu gyvenančiu,
naktį, tačiau patenkinta rinkimų re- šeimą sukūrusiu ir ūkininkaujančiu
zultatais.
sūnum Tadu.

Paklaustas, Skiemonys miestas ar kaimas, seniūnas Stasys Steponėnas akimirkai
sutriko.
A. Pilką, Skiemonių vidurinės
mokyklos pirmosios laidos abiturientą, galima vadinti gyvąja Skiemonių enciklopedija, nes jis gerai
prisimena pokario Skiemonis ir
netgi per karą sprogusias bombas.
Daug jo gyvenimo draugų jau išėjo
į amžinybę. Pasak jo, pačių tikriausių skiemoniečių miestelyje ne
kas belikę. Trobas perka svetimi,
neretai iš didmiesčių. Miestelis patrauklus, nes šalia didelis Varšuvą
su Peterburgu jungiantis plentas,
gražios apylinkės. Iš Skiemonių
tą pačią dieną galima nuvažiuoti į
Vilnių ar Kauną ir sugrįžti.

Jaučiasi sava
Lynojo, tačiau gatvelėje sutiktos moterys buvo kuo geriausios
nuotaikos. 82 – jų metų Eugenijai
Petrusevičienei Skiemonys gimtinė. „Užauginau 4 vaikus, turiu 6
anūkus ir jau nebežinau, kiek proanūkių“, - šypsojosi moteris, kurios
dukra Danguolė ir gyvena Skiemonyse, Dalia ir Stasys – Vilniuje, o
Alvydas – Klaipėdoje.
Svetlaną Girkuvienę prieš 40
metų į Skiemonis likimas atbloškė
iš Estijos, nors gimusi ir augusi Rusijoje, Ciebaž mieste. „Dirbau Estijoje, o mano būsimasis vyras tarnavo armijoje, - prisiminė moteris.
– Užauginome 3 vaikus – Darių,
Tomą ir Jūratę. Ir visi jie gyvena
Skiemonyse“, - neslėpė džiaugsmo 3 anūkus turinti skiemonietė,
pabrėžusi, kad ji visur dalyvauja,
gerai sutaria su bendruomene.
Nupirko malūną
Skiemonių seniūnas, o ir kalbinti
skiemoniečiai, negalėjo atsidžiaugti
žinia, kad senąjį malūną perka Lietuvos nacionalinio dramos teatro
generalinis direktorius Martynas
Budraitis. „Meno žmogus neleis malūnui sugriūti, įkvėps gyvybės, gal
net girnas paleis“, - spėliojo. „Perku,
- patvirtino šią žinią M. Budraitis,
- tačiau, ką veiks su malūnu, neatskleidė. – Turiu sodybą netoli Alantos. Kai sužinojau, kad parduoda,
susidomėjau, nes žinau miestelio ir
to malūno istoriją. Stengsiuosi, kad
malūnas funkcionuotų, būtų gyvas“.
Savaime suprantama, kad teatralas, padangų ar trąšų sandėliu senojo, skiemoniečių numylėto malūno
nepavers...

Senąjį malūną nupirko teatralas.

Dabartinė restauruota kunigo Karolio Bernotavičiaus rūpesčiu
1877 – 1884 metais pastatyta medinė Skiemonių švč. Mergelės
Marijos aplankymo bažnyčia.
Jono Junevičiaus nuotr.
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naujos knygos

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos
pakartoniai leidimai
Romualdas
Granauskas.

Aloyzas
Te n d z e golskis
Aistros
„Aistros“ – tai
originalios
sandaros
aforizmų
knyga. A. Tendzegolskio aforistikai būdingas žmonių santykių ir tikrovės paradoksiškas
vertinimas. Mintys, sutelktos į
šią knygą, gali būti skaitomos
ir kaip atskiros sentencijos – jų
čia 550, ir kaip tam tikro siužeto dalyvės. Visgi geriausiai – ir
vienaip, ir kitaip, kartu.
Šios aforizmų knygos skaitytojai netruks suvokti jos išskirtinumą. Veiksmo partnerio
laiškai draugui kartu kuria to
draugo gyvenimo paveikslą.
Panašiai, kaip tai daroma, tarkim, romane. Galima net įsivaizduoti pasakotojo ir veikėjo
santykius bei pastarojo biografiją: nuo mąslaus ir jausmingo
jaunuolio iki aukšto pareigūno,
žlugdomo tų „aukštumų“. Trys
knygos skyriai perteikia tokią
veiksmo tėkmę.
Citatos:
Gyvenimas gražus: bjaurastis
viduje.
Jei nesiseka bendrauti su
žmonėmis, pabandyk užmegzti
pažintį su knygomis.
Būk tvirtas: čia visi tokie pat
silpni kaip tu.
Senatvė išmintinga, bet ir ji
linkusi girtis.
Gyvenimas keičiasi taip sparčiai, kad vos spėji keisti pažiūras.
Kiekvienoje kelionėje didžiausią įspūdį mums padaro
savos mintys.

Trečias
gyvenimas
Šių metų
balandžio 18
d. rašytojas
Romualdas Granauskas švenčia
septyniasdešimt penkerių metų jubiliejų. Šia proga skaitytojams ir
gerbėjams autorius dovanoja naują
knygą „Trečias gyvenimas“, kurioje
rasime autobiografinę apysaką tuo
pačiu pavadinimu ir esė „Žodžio paglostymas“.
Apysaka „Trečias gyvenimas“
– apie alkaną vaikystę ir joje įsimetusią skaitymo malonumo ligą, apie
jaunystėje atėjusią meilę muzikai ir
poezijai, lydimą godaus žiūrėjimo
į pasaulį. Kartu tai pasakojimas ir
apie kelis kaimo gyvenimus, ypač
apie trečiąjį, svarbiausią, „nei aiškiai
matomą, nei aiškiai girdimą“, tik nuvokiamą.

Esė „Žodžio paglostymas“ – tai ištikimybė žodžiui – kalbos, vadinasi,
ir tautos dvasiai. Ištikimybė, patvirtinta rašytojo gyvenimo ir kūrybos
patirties ir skambinti kaip priesakas
mums: kalbantiems, rašantiems,
skaitantiems.
Vytautas
Landsbergis
Jotvingių
giesmės
Prof. Vytautas Landsbergis, kultūrologas ir politikas, kelių dešimčių
knygų autorius, skaitytojams pateikia prozos rinkinį. Jeigu Ezopas ir
Donelaitis būtų pažinę judėjimą Fluxus, jie neabejotinai būtų rašę kaip
Vytautas Landsbergis. Ne veltui yra
sakoma: stilius – tai žmogus. Profesoriaus Vytauto Lansbergio atveju tai
tinka kaip niekam kitam. Dauguma
žino žmogų – istorinį politiką, Lietuvos nepriklausomybės architektą ir

valstybės vadovą, taip pat ir aktyvų
šiandieninį viešojo gyvenimo dalyvį. Va čia ir pasirodo visu gražumu
autoriaus stilius: išmintingas, bet
ironiškas, negailestingas, bet geranoriškas, atviras, bet nefamiliarus. Ir
visada – tiek straipsniuose, tiek pasisakymuose – neginčijamai aukštos
literatūrinės kultūros. Todėl faktas,
kad Vytautas Landsbergis rašo prozą ir kad sudėjo ją į knygą – labiau
logiška profesoriaus veiklos tąsa, nei
malonus netikėtumas.
Įvairių žanrų kūriniai kupini meninės išmonės, humoro. Žaismingas
pasakorius improvizuoja šių dienų
temomis, nuvesdamas į tolimus laikus, ir atvirkščiai – porina pasakaites ir padavimus, folkloro siužetus
transformuoja į smagias dabarties
istorijas.
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos knygų galite
įsigyti internetu
www.rs-leidykla.
lt arba užsisakyti
tel. 8 5 212 14 33

užjaučia

Buvusiai auklėtojai Angelei
DŪDIENEI
Skaudžios netekties valandą,
mirus mylimam vyrui, priimkite nuoširdžią užuojautą.
19-os laidos abiturientai

Negrįžtamai išeina artimieji,
Ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely,
Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti,
Pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali...
Skaudžią netekties valandą
nuoširdžiai užjaučiame Aldoną
KUČIENĘ dėl mylimo brolio
mirties.

Aldonai KUČIENEI
Tegu nuoširdi mūsų užuojauta
paguodžia Jus liūdesio valandą,
mirus broliui.
Didžiulis, N. Juodelienė, B. Vitkūnas, A. Petronis, Z. Juodelienė,
R. A. Dūdėnai, R. S. Šakėnai

A. ir V. Barčiai, A. Juozaponienė

Uždaroji akcinė bendrovė
„Anykščių šiluma“ skelbia
nusidėvėjusio ir nenaudojamo materialinio
turto viešą pardavimo aukcioną.
Bus parduodama:
1. Dabužių kaimo katilinė su priklausiniais, inv.Nr. 474,
unikalus Nr. 3496-5010-9018, 3496-5010-9029, pradinė pardavimo kaina 7249 Lt. Turtas neeksploatuojamas.
2. Viešintų katilinė su priklausiniais, inv. Nr. 473, 480
unikalus Nr.3496-9011-1010, 3496-9011-1032, 3496-9011-1021,
pradinė pardavimo kaina 6486 Lt.Turtas neeksploatuojamas.
Aukcionas įvyks 2014 m. birželio 3 d. 10 val. UAB“Anykščių šiluma“ II-ojo aukšto salėje,Vairuotojų g.11, Anykščiuose. Neįvykus
pirmajam aukcionui arba jame turto nepardavus, kitas aukcionas
vyks 2014 m. birželio 10 d. 10 val. tuo pačiu adresu. Apžiūrėti
parduodamą turtą galima darbo dienomis, nuo 9 iki 15 val. Dėl
katilinių pirkimo kreiptis pas inžinierių V.Matelį tel. 8-381-52219.
Aukciono dalyvis privalo komisijai pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad į bendrovės kasą ar atsiskaitomąją sąskaitą Nr.LT
697300010002493557 AB banke Swedbankas sumokėtas pradinis įnašas 10 procentų dydžio nuo perkamo turto vertės. Prekę
nupirkus, įnašas įskaitomas į prekės vertę. Aukcione pralaimėjusiems dalyviams įnašas grąžinamas. Aukcione laimėjusiam dalyviui turtą pirkti atsisakius, pradinis įnašas negrąžinamas.
Už įsigytą turtą atsiskaitoma iš karto arba per tris darbo dienas
po aukciono grynaisiais pinigais į UAB“Anykščių šiluma“ kasą
arba banko pavedimu į aukščiau nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

kampas

Apie pasakas

Linas BITVINSKAS
Norėčiau, kad gyvenime
būtų aišku, kas yra kas. Kaip
pasakose – Čipolinas gerietis, o senjoras pomidoras
blogietis. Geriečiai nedaro
blogų dalykų, o blogiečiai –
gerų. Tačiau pats gyvenimas
mano šituos norus apkarpo.
Sakykim, pasaulis minėjo
pergalės prie fašizmą datą.
Fašistai yra blogai, o sąjungininkai - gerai. Tačiau, kai
sužinai, kad Vinstonas Čerčilis atsisakė subombarduoti
Treblinkos geležinkelio liniją, kuria į mirtį važiavo ešelonai žmonių, kai prisimeni,
kad Raudonoji armija tiesiog
stebėjo, kol bus išžudytas
Varšuvos sukilimas, o prieš
nacius kovoję Prancūzijos
sukilėliai ištrūkusius žydus
vėl atiduodavo naciams, supranti, kad ne taip viskas
paprasta.
Arba sakykim, kai žinai,
kad ištikimi Hitlerio sąjungininkai fašistai italas Musolinis ir ispanas Frankas,
neatidavė sunaikinti savo
šalių žydų, supranti, kad gyvenimas – ne pasaka. Beje,
reikia pasakyt, kad apsukrūs
žmonės ir iš pasakų susikrauna kapitalą. Štai memuarų
apie holokaustą autorė belgė
Misha Defonseca nubausta
22,5 milijonų dolerių bauda.
Turiu pasakyt, kad suma nemenka, ji sąžiningai užsidirbo - jos knyga „Miša.
Prisiminimai apie Holokaustą” pasirodė 1997 metais ir tapo bestseleriu, buvo
išleista 18 kalbų, o prancūzai
net pastatė filmą pagal ją.
Tačiau galiausiai autorė pripažino, kad viską išsigalvojo. Kitaip sakant, iš pasakos
susikūrė pasaką. Prieš tai,
kaip paaiškėjo tiesa, sumanioji autorė sugebėjo iš leidyklos „Mt. Ivy Press“ prisiteisti 32,4 milijonus dolerių
už kontrakto nesilaikymą ir
pajamų slėpimą. Galiausiai
teismas liepė sumokėti leidyklai 22,5 milijonus, būtent
tiek dabar iš apsišaukėlės rašytojos ir atima atgal.
Pasaka baigėsi.

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

Nuotraukos su rėmeliais kaina – 35 litai.

SKELBIMAI

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 išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
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.
Žemės ūkio paskirties žemę
Anykščių, Utenos, Zarasų rajonuose.
Tel. (8-606) 14770.
Brangiausiai - miškus. Sumoka
notaro išlaidas.
Tel. (8-642) 22222.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Sodybinius sklypus 1,4 ha ir 1,68
ha su Šventosios upės pakrante
nuo Anykščių 1,5 km Arklio muziejaus link.
Tel. (8-619) 87093.
Gyvenvietėje, 15 km nuo
Anykščių - senovinę sodybą. Gali
gyventi dvi šeimos. Kaina sutartinė.
Tel. (8-653) 83006.

įvairūs
Rąstinių statinių statyba, medienos pjovimas. Parduoda pirtį
(4x6 m).
Tel. (8-656) 51760.
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.
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Visoje Lietuvoje - mišką su žeme
ar išsikirsti, 7 000 - 35 000 Lt/ha,
gali būti malkinis.
Tel. (8-600) 29417.

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.

Mišką su žeme arba išsikirsti.
Tel.: (8-604) 84051, (8-605)
12103.

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

Automobiliai, žemės
ūkio technika
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.  
Tel. (8-646) 17715.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Pasiima, utilizuoja.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-633) 39897.
Kombainus, traktorius, autobusus, automobilius, įvairią techniką, metalo laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.

Šaldytuvą „Snaigė-117“, kaina 220
Lt, televizorių „Daewoo“, kaina 300 Lt.
Tel. (8-615) 84736.
Kuras
Atraižas (gali supjauti). Malkas
kaladėmis. Veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.

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

Medienos
atraižas
pakais.
Įvairias malkas 3 m ilgio rąsteliais,
kaladėmis.
Tel. (8-622) 44850.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel. (8-600) 63820.
Juodalksnio malkas supjautas
kaladėmis. Atveža.
Tel.: (8-672) 71853,
(8-618) 24633.

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m, pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

Tel. (8-652) 49994.

Taisome automatines skalbimo mašinas, televizorius kliento namuose.
Tel. (8-630) 57575.

pro memoria

Anykščių mieste
Albertas ŠAPOLAS, gimęs 1958 m., mirė 05 08
Domicelė LAVINSKIENĖ, gimusi 1914 m., mirė 05 12
Alfonsas LASKAUSKAS, gimęs 1925 m., mirė 05 07
Anykščių seniūnijoje
Kazimieras SABASTIJANSKAS, gimęs 1928 m., mirė 05 12
Kavarsko seniūnijoje
Antanas KONTRIMAVIČIUS, gimęs 1946 m., mirė 05 07
Kurklių seniūnijoje
Bronislovas DŪDA, gimęs 1951 m., mirė 05 09
Alvidas GRIŽAS, gimęs 1959 m., mirė 05 12

PAVA SA R I N ĖS
N U OLA I D OS
nuo 10 % iki 50 %

Langai, durys, garažo vartai,
roletai, žaliužės, apsauginiai
stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

Nuoširdžiai dėkojame Kurklių pagrindinės mokyklos direktorei Jūratei Kašinskienei ir visai mokyklos bendruomenei, UAB
„Kurklių karjeras“ direktoriui Dainiui Daškevičiui ir kolektyvui,
visiems jį pagerbusiems medžiotojams, kaimynams, draugams ir artimiesiems, padėjusiems ir užjautusiems, mirus
mūsų mylimam vyrui, tėvui ir seneliui Bronislovui DŪDAI.
Žmona ir duktė su šeima

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.

AB „Anykščių melioracija“, įmonės kodas 154110362, Mindaugo
g. 23, Anykščiai, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2014 m. birželio 16 d.
Susirinkimo pradžia 11 val. (registracijos pradžia 10.30 val.).
Darbotvarkė:
1.Valdybos ataskaita
2.Naujos valdybos rinkimai

Rokiškio rajono
ŽŪB „Audrupio paukštynas“
PARDUODA 12 mėn.
RUDAS DEDEKLES VIŠTAS.
Vienos kaina 6 litai.
Darbo laikas:
darbo dienomis 9-16 val.,
šeštadienį 9-14 val.
Tel.:
(8-458) 6-52-48,
(8-606) 32240,
(8-683) 07083.

Viskas
šiferiniams,
skardiniams
stogams.

Buitinės technikos remontas

Kaminų valymas, įdėklai, pristatomi kaminai, skardinimo
darbai.
Tel.: (8-671) 36918, (8-603) 04141.

UA B „ B OVA R I S “

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 16,00 Lt/kg,
belgų telyčaites 12,00 Lt/kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt/kg.
Tel. (8-678) 00255.

Greitai, kokybiškai dengia stogus,
stato, karkasinius pastatus, pasirūpina pigesnėmis medžiagomis.
Tel. (8-687) 73069.

Šiltiname pastatus - užpildome
oro tarpus ekovata, termoputa,
granulėmis, poliurentu.
Tel. (8-606) 85525.

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

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

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

Visuotinės lietuvių enciklopedijos
24 tomą.
Tel. (8-686) 33036.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

Gyvuliai

Kita

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO METALO
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS,
ELEKTROS VARIKLIUS, starterius, generatorius.

siūlo darbą
UAB „ANRESTAS“
reikalingi

PIRKIMŲ VADYBININKAS
ĮVAIRIŲ SPECIALYBIŲ
STATYBININKAI

Gegužės g. 14, Anykščiai,
tel. 5-25-00

gimė
Anykščių rajone
užregistruoti naujagimiai

Dominykas SENIŪNAS,
gimęs 05 01
Patricija ŽUKAUSKAITĖ,
gimusi 04 28
Nojus GUTAUSKAS,
gimęs 04- 8

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Izidorius, Sofija, Algedas,
Jaunutė, Zofija.
gegužės 16 d.
Andriejus, Ubaldas, Vaidmantas, Bitė, Andrius.

mėnulis
gegužės 15 - 16 d. pilnatis.

komentaras
anyksta.lt
„joooo“:
„Ko verta valdžia, kuri ieško
įstatymu spragų? Mere, suprantu, kad taip daro komunistai, bet
kodėl kaip apeiti įstatymus ieškot
jūs? Man jau atrodo, kad jūs esat
toks pat eilinis valdžiažmogis,
kuris pampsta paprastų žmonių
sąskaita“.

mįslė
„Su saule gimiau, su saule miriau; saulė kilo – aš mažėjau,
saulė sviro – aš didėjau?“
Antradienio mįslės: „Ateina tylėdami, išeina giedodami?“ teisingas atsakymas – mirtis.

receptas
Meduolių ir bananų tortas
Ingredientai:
4 bananai,
3 valgomieji šaukštai cukraus
pudros,
500 gramų meduolių,
500 gramų grietinės,
20 gramų želatinos.
Gaminimo eiga:
Paruošti kremą: į dubenį su grietine dėti cukraus pudrą, ištirpintą
želatiną ir gerai išmaišyti. Į torto
formelę, išklotą kepimo popieriumi, sutrupinti trečdalį meduolių,
ant jų viršaus užpilti puse kremo ir
išdėlioti pusę riekelėmis pjaustytų
bananų. Ant jų užtrupinti vėl trečdalį meduolių, pilti likusį kremą ir
išdėlioti likusias bananų riekeles.
Ant viršaus likę meduolių trupiniai. Palaikyti šaldytuve, kad kremas sustingtų.

MOZAIKA
Savaitgalį besivaržysiantys
autostopininkai tikisi
vairuotojų gerumo
Šį savaitgalį Lietuvos ir aplinkinių šalių keliuose vyks tradicinės autostopo varžybos “Baltija
2014”. Dalyvauti jose panoro
apie 40 porų.
Šiųmetis varžybų maršrutas
šeštadienį drieksis iš Vilniaus
apylinkių į Vėžaičius, o sekmadienį - atgal į Vilnių. Pakeliui
reikės pasižymėti keliuose kontroliniuose punktuose. Laimės
pora, greičiausiai įveikusi trasą
ir nepažeidusi taisyklių. Dalyviai gali važiuoti tik pakeleivingu transportu ir tik nemokamai.
Varžybas rengia Vilniaus autostopo klubas, o prizus laimėtojams šiemet įsteigė radijo stotis
Extra FM, kelionių organizatorius “Magelano kelionės”, Europos Parlamento Informacijos
biuras ir baras “Paparazzi”. Vienas iš varžybų rengėjų, ilgametis keliautojas ir knygų autorius
Dainius Kinderis, džiaugiasi,
jog autostopo tradicija Lietuvoje

gyva. Tai parodo ir didelis varžybose dalyvauti panorusių įvairaus amžiaus žmonių skaičius.
“Autostopas skatina žmonių tarpusavio supratimą, bendravimą,
pasitikėjimą ir pasaulio pažinimą, o vairuotojai, paveždami
autostopininkus, prisideda prie
to, kad mūsų visuomenėje būtų
daugiau gerumo”, - priduria garsus keliautojas.
Varžybų rengėjai prašo visų
vairuotojų, kuriuos savaitgalį
stabdys numerius prisisegę varžybų dalyviai, pagal galimybes
sustoti ir padėti greičiau įveikti
trasą.
JAV archeologai teigia radę
K. Kolumbo laivo nuolaužų
Grupė JAV archeologų Karibų jūros dugne, prie šiaurinės
Haičio pakrantės, aptiko, kaip
spėjama, laivo “Santa Maria”, su
kuriuo Kristupas Kolumbas atrado Ameriką, nuolaužų. Tai antradienį pranešė laikraštis “The
Independent”. “Visi geografiniai, povandeniniai topografi-

niai ir archeologiniai įrodymai
leidžia daryti prielaidą, kad tai
- K. Kolumbo flagmano “Santa
Maria” nuolaužos”, - pareiškė
grupės vadovas, povandeninės
archeologijos specialistas Baris
Klifordas (Barry Clifford). Archeologai priėjo tokią išvadą po
neseniai kartu su Haičio vyriausybe surengtos ekspedicijo šiame Karibų jūros rajone. Mokslininkai kruopščiai ištyrė dugną,
pasitelkę narus, naudodami magnetometrus ir hidrolokacijos
techniką.
2003 metais ta pati mokslininkų grupė forografavo vietovę. Be
to, B. Klifordas ištyrė daugiau
kaip 400 jūrų anomalijų ir paties
K. Kolumbo dienoraštį. Tai leido
nustatyti apytikrę nuolaužų buvimo vietą ir gerokai susiaurinti paieškų rajoną. Mokslininkai
taip pat palygino laivo, konkrečiai - jo patrankų, aprašymą su
nuotraukomis.
“Santa Maria” - tristiebis vieno denio laivas, kuriuo plaukdamas K. Kolumbas 1492 metais
atrado Ameriką. Jo ilgis - 21-25
metrai. Jame galėjo tilpti iki 40
žmonių. Laivas sudužo prie Haičio krantų 1492 metų gruodžio
25-ąją, užplaukęs ant rifų.
-ELTA

anekdotai

***

- Tėveli, kaip aš atsiradau?
- Tave atnešė gandras.
- O tave taip pat?
- Taip, mane irgi.
- O senelį?
- Taip, savaime suprantama, ir
senelį.
Kitą dieną Martinas mokykloje rašo rašinėlį:
- Mūsų šeimoje jau tris kartas
nebuvo natūralaus gimimo.
***
Mokytojas:
- Maksai, kiek vaikų yra jūsų
šeimoje?
- Mes esame keturi berniukai
ir kiekvienas mūsų turi seserį.
- Tai esate aštuoni vaikai?
- Ne, pone mokytojau, tik
penki.
***
- Mamyte, mūsų mokytojas
nieko neišmano.
- Kaip tai?
- Vakar jis sakė: 5 plius 5 lygu
10. O šiandien jis jau aiškina,
kad 3 plius 7 yra 10..

tautos balsas

Negi seniūnui Algimantui
Jurkui sutrikęs regėjimas?
(„Pagerbė fašizmo
„Anykšta“, 2014-05-10)

aukas“,

Kad gegužės 9 dieną Anykščių
karių kapinėse, pagerbiant žuvusiuosius Antrajame pasauliniame
kare, renginyje dalyvavo tik vienas
valdžios atstovas, tai jų bėda ir sąžinės reikalas...
Rašoma, kas Kurklių seniūnas

Algimantas Jurkus matė tik prie
paminklo kariui Kurklių karių kapinėse padėtas gėles. Deja, seniūnas nematė, kad iš Antrųjų Svirnų
kaimo ir Kavarsko į Kurklius buvo
atvykę penki pilni ekipažai. Žmonės tylos minute pagerbė žuvusiuosius ir padėjo glėbį gėlių beveik
prie kiekvieno paminklo, o ne tik
prie paminklo kariui. Negi seniū-

nui A.Jurkui sutrikęs regėjimas?
Pagaliau, ar seniūnas neturėtų juos
pagerbti, padedant gėles ar nuvalant jau apkerpėjusius karių kapų
laiptus?
Kažin ar ne su malonumu seniūnas A.Jurkus pagerbs perkeltus į
Kurklius Trakinių kaimo partizanus (tėvai juos vadino banditais)?
O gal ir jie prisidėjo, kad pokario
metais vien tiktai Kurklių valsčiuje
buvo nužudyti 43 nekalti žmonės?
Gegužės 10 dienos „Anykštoje“
buvo rašoma, kad Anykščių karių
kapinėse kalbą sakė tik buvęs il-

Vikaro elgesys privertė apsispręsti
neiti į Anykščių bažnyčią
Vaikai mokykloje ruošiami pirmajai komunijai. Vakar pati dalyvavau tikybos egzamine, kuris vyko
Anykščių šv. Mato bažnyčioje.
Atėjome su virpuliu, džiaugsmu,
tačiau labai nusivylėme, kai laukti

teko 2 valandas už durų, kol vikaras išegzaminuos. Vaikai sušalo,
išvargo ir net pamiršo viską, ką
mokėjo. Mano berniukas net savo
vardą pamiršo, ką jau kalbėti apie
poterius. Mano anūkas kalbėjo

„Tėve mūsų“, aš jam norėjau padėti, bet mane sudrausmino vikaras,
liepęs tylėti.Toliau dar gražiau, vikaras klausinėjo, aš norėjau ir toliau padėti, bet vikaras tokiu tonu
mane įspėjo, kad šiurpai nubėgo

gametis rajono karinis komisaras
Vytautas Laurinavičius (ačiū). Betgi pasisakė ir Didžiojo Tėvynės
karo dalyvės veteranės dukra Zoja
Suleimanova, Algirdas Janyšius.
Karo veteranus globojo Rima Lesnikauskienė, karo tematika tarybinėmis dainomis rūpinosi jos vyras
Petras. Negi šito nepastebėjo korespondentai? O gal nenorėjo?
Pagaliau ir oficiali šios santvarkos
politika, istorijos ir faktų klastotė...
Algirdas JANYŠIUS
Socialistinio liaudies fronto
Anykščių skyriaus pirmininkas

visu kūnu, pasijaučiau tarytum ne
Dievo namuose būčiau, o kažkur
kitur, kur reikia kovoti už save ir
anūką. Po kelių minučių buvau išprašyta iš bažnyčios.
Nežinau, ar po tokio vikaro elgesio mūsų vaikai eis į bažnyčią
ir bus dori katalikai? Bent jau aš
apsisprendžiau daugiau nesilankyti
šv.Mato bažnyčioje...
Močiute Vitalija

oras
+18

Prezidento Valdo Adamkaus ąžuolynas
nešienaujamas metų metais
„Prieš ketvirtį amžiaus pradėtas
kurti šiandien jau 40 hektarų plotą
užimantis Lietuvos Tautinio Atgimimo ąžuolynas J.Basanavičiaus
tėviškėje Ožkabaliuose, Vilkaviškio rajone, jau yra derantis ir teikia prieglobstį miško gyvūnams.
Pirmieji ąžuoliukai buvo pasodinti vėjuotą ir šaltą balandžio 1-ąją.
Per šį ir du kitus šeštadienius sodinimo talkose dalyvavo apie 3,5
tūkst. žmonių iš visos Lietuvos. 30
ha plote tuomet pasodinta gerokai
daugiau kaip 7 tūkst. medelių“- rašoma žiniasklaidoje.

+5

Daugiau nei prieš 15 metų
buvo pradėtas sodinti ąžuolynas
ir Anykščiuose. Į sodinimo talką
buvo pakviesti gyventojai. Vieną
ąžuoliuką pasodino Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus. Pasodinau
vieną ąžuoliuką ir aš. Dažnai jį aplankau. Auga Prezidento sodintas
ąžuoliukas, dar keliolika kitų. Nė
ženklo, kad tai Prezidento sodintas
ąžuoliukas. Niekas buvusio mero
Sauliaus Nefo tradicijų nebetęsė.
Anykščiuose tokia tradicija. Visus
darbus, kurie tik yra, yra apžiojusi
savivaldybė. Juos paveda savo įkur-

tai įmonei UAB „Anykščių komunaliniam ūkiui“. Pastarieji tokios darbų
gausos negali padaryti, todėl viskas
lieka neatlikta kaip reikiant. Dingo
užrašas, kad tą ąžuoliuką, dabar jau
reikėtų sakyti ąžuolą, sodino Prezidentas. Nenušienauta metų metais.
Reikėtų ąžuolyną sodinti toliau.
Nušienauti, padaryti takus, vieną kitą suolelį atėjusiems pailsėti
senoliams. Kad nesodintų, kaip
pakliuvus, reikia pažymėti vietas,
kur turi būti sodinamas ąžuoliukas. O dar geriau toje vietoje iškąsti duobelę medeliui. Kadangi

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“:

(8-381) 5-82-46, (8-381) 5-94-84, (8-381) 5-91-86.

arčiausi kaimynai yra J.Biliūno
vidurinė mokykla, tai po ąžuoliuką
gali pasodinti ir ateinantys mokytis
moksleiviai. Ąžuolyne tikriausiai
norėtų įsiamžinti ir kitos vidurinės
mokyklos.
Jei jis būtų sutvarkytas, galėjo medelį pasodinti ir Prezidentė
Dalia Grybauskaitė, kiti garbūs
svečiai. Jei kiekvienos kadencijos
kiekvienas Tarybos narys pasodintų po medelį, tai būtų tikras ąžuolynas.
Dabar svarbiausia informacija,
kur tas Anykščių ąžuolynas yra. Jis
yra už pastato „Nykščio namai“.
Gerai sutvarkytas ąžuolynas turėtų
tapti patrauklus ir „Nykščio namų“
svečiams.
Marijona FERGIZIENĖ

