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Asfaltas. Asfaltuoti keliai įkaitę
iki kraštutinumo ir važiuoti reikia
atsargiai, nes gali būti, kad į asfaltą
klimps ratrai. Anykščių kelių tarnybos viršininkas Dalius Stasiukonis
teigė tokių pranešimų dar negavęs,
tačiau kritiniam atvejui kelininkai
pasiruošę ant tokių kelio gabalų
pilti smėlį. „Gal pralauksime, nes
tą smėlį nuo asfalto vėliau tektų
nugramdyti“, - sakė viršininkas.

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

Ne tau, Martynai,
mėlynas dangus…

Anykštėnai skambino... Sniečkui
Čia Raimondas Guobis su
baltarusėmis iš Klecko miesto
Pasak muziejininko, jos „mielos ir atviraveidės kaip praėjusio laiko lietuvės, baltės - juk ir
jų miesto vardas toks linksmai
lietuviškas“.

2 psl.
šiupinys

anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Atviras Irenos ANDRUKAITIENĖS, Anykščių Antano
Vienuolio progimnazijos direktorės, laiškas .
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„Autovelda“ – amžinai laikinas
vidmantas.s@anyksta.lt
vežėjas
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Anykščių rajono keleivių vežimo paslaugos konkursas iki 2015 metų savivaldos rinkimų nevyks. Anykštėnus jau dvejus metus laikinai veža UAB „Autovelda“ ir tas laikinumas turėtų dar
bent metus tęstis.

Žemė. Nacionalinės žemės tarnybos Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Aldonos
Jakavonienės duomenimis, nuo šių
metų gegužės 1 dienos, kai baigėsi
draudimo parduoti žemę užsienio
piliečiams, jos įsigyti Šalčininkų
rajone panoro tik vienas užsienietis.
Knygelė. Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejui svėdasiškė Onutė
Jėckienė padovanojo seną pažymių knygelę. Dovanota 1940-1941
mokslo metų pažymių knygelė priklausė Svėdasų pradžios mokyklos
IV skyriaus mokinei Bronei Baleišytei, gimusiai 1929 metų gruodžio
18 dieną. Nedidelio formato knygelė - Spaudos fondo leidinys, tokios
buvo naudojamos visose prieškario
Lietuvos mokyklose.
Mokestis. Anykščių rajono taryba ketvirtadienį tvirtins 26 pastatų
sąrašą, už kuriuos jų šeimininkai
turės mokėti 3 proc. nekilnojamojo turto mokestį. Įprastinis nekilnojamojo turto mokesčio tarifas
Anykščių rajone yra 1 proc., o trigubai apmokestinti nenaudojamų
ir neprižiūrimų pastatų savininkai.
Didesnis tarifas ypač nemalonus
AB “Anykščių kvarcui“, kuriam
priklauso Rubikių ir Vikonių plytinės. Už Rubikių plytinės pastatus
„Anykščių kvarcas“ turės mokėti
apie 7,5 tūkst.litų (buvo 2,5 tūkst.
Lt) už Vikonių – beveik 6 tūkst.
(buvo mažiau nei 2 tūkst. Lt) nekilnojamojo turto mokesčio.

UAB „Autovelda“ direktoriaus Vladislovo Preidžio teigimu, laikino vežėjo statusas stabdo investicijas ir į techniką, ir į žmones.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Mokinių pavežėjimui šiemet iš
rajono biudžeto skirta 549 tūkst.
litų, dar 240 tūkst. litų skiriama
kaip kompensacijos vežėjams už
neįgaliųjų ir pensininkų pavežimą.

Tiesa, ne visi šie pinigai atitenka
UAB „Autovelda“.
UAB „Autovelda“ direktorius
Vladislovas Preidys „laikinumu“
nesidžiaugia. Pasak jo, ir darbuotų

Debeikių bažnyčią statė iš
Kalvelių molio

padėtis nėra stabili, nes vyrai nežino, kiek laiko dar turės darbo, ir
investicijos sustabdytos. Pasak V.
Preidžio, nuo sausio 1 dienos autobusuose turi būti įrengti eurams

pritaikyti kasos aparatai ir tai jam
kainuos 30 tūkst. litų. „Negalime investuoti nei į techniką, nei į įrangą,
nei į žmones,“ - kalbėjo V. Preidys.
Anykščių savivaldybės viešųjų pirkimų komsijos pirmininkas,
administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Patumsis
„Anykštai“ sakė, jog geriausiu
atveju vežėjo konkursas gali būti
skelbiamas patvirtinus 2015 metų
rajono biudžetą. Biudžetas paprastai tvirtinamas vasario mėnesį.
Tačiau vargu ar prieš pavasarį vyksiančius savivaldos rinkimus bus
sprendžiamas vežėjo klausimas.
O po rinkimų – ne vežėjas rūpės,
reikės formuoti koaliciją, dalintis
postus. Taigi prasidės procesas ir,
kol vyks konkurso procedūros, gali
ateiti ir 2016-ieji…
Priminsiu, jog Anykščių keleivių
vežimo paslaugą pretendavo teikti
ir stambiausia šio profilio Lietuvos
įmonė UAB „Kautra“, kurios vienu iš akcininkų yra anykštėnas Vygantas Šližys. Tačiau valdininkams
pasirodė, jog „Kautros“ paslaugos
yra per brangios. Tuo tarpu „Autoveldai“ tapti nuolatiniu vežėju
kelias užkirstas dėl pasenusio autobusų parko.

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Būstas. 168 anykštėnai arba
anykštėnų šeimos turi teisę į socialinį būstą. Anykščių savivaldybė
kaip specialioji dotacija paskirti
106 tūkst. litų socialinio būsto įsigijimui. Už šiuos pinigus tikimąsi
nupirkti net kelis butus.

„Mums čia gera ir taip sunku būna su tėviške skirtis“, - sakė Kalvelių kaime gimusios ir užaugusios
seserys Elena ir Valė Olga Patapovaitės.

Nuo Anykščių – Rokiškio plento pasukus link Debeikių, iš karto už Čekonių kaimo prasideda
Kalvelių kaimo laukai, gatvelė
su sovietmečiu statytais namais ir
šiuolaikišku Aknystos socialinės
globos namų Kalvelių filialo pastatais. Tačiau kelios senojo Kalvelių kaimo trobos šimtamečių
medžių paunksmėje yra šiek tiek
piečiau šalia vos kelis geležinius
kryžius išsaugojusių kapinių ir
senkapio. Pasak Debeikių seniūnijos seniūno Alvydo Simonavičiaus, Kalveliuose gyvenamąją
vietą deklaruoja 34 žmonės, tačiau gyvena gerokai mažiau.
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Anykščių SPA ilsisi lietuviai
ir „braliukai“
Liepos mėnesį SPA Vilnius Anykščiai buvo užimta 80-85 procentai vietų. SPA komplekso savininkas Valdas Trinkūnas „Anykštai“
sakė, kad verslo lūkesčiai Anykščiuose pildosi ir klientų srautas
„gal net kiek didesnis nei planuota.“
Skaičiuojant Anykščių SPA poilsiautojus pagal valstybes esminė dalis
svečių yra lietuviai, toliau latviai ir trečioje vietoje rusai.

V.Trinkūnas kalbėjo, kad Rusijos
rinkai kol kas nedaręs jokios reklaminės akcijos, todėl natūralu, jog iš šios
šalies didelio svečių srauto ir nesulau-

kia. „Anykščiams labiausiai ištikimi
lietuviai ir „braliukai“ latviai“, – šypsojosi verslininkas.
Tiesa, tą latvių bičiulystę, pasak
V.Trinkūno, paskatino turizmo parodos Rygoje, kuriose reklamuotas
Anykščių SPA.
SPA Vilnius Anykščiai atidarytas
šių metų vasario mėnesį. Į 120 vietų

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
viešbutį su SPA paslaugų ir maitinimo
infrastruktūra „SPA Vilnius“ investavo
beveik 16 milijonų litų. Sveikatingumo ir poilsio komplekse įdarbinta 80
žmonių, planuojama, kad darbuotojų
skaičius išaugs iki 100. SPA savininkas
V.Trinkūnas yra kilęs iš Utenos rajono,
jis valdo ir didelius SPA centrus Vilniuje ir Druskininkuose.

Valdančioji koalicija nusprendė Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
versti Signatarę
Socialdemokrato Romaldo Gižinsko iniciatyva šiandien rajono
Taryba bandys bausti A.Vienuolio progimnazijos direktorę, Kovo 11osios Akto signatarę Ireną Andrukaitienę. Sprendimo projektas dėl
drausminės nuobaudos – pastabos skyrimo - parengtas prieš pat posėdį ir į Tarybos darbotvarkę įtrauktas kaip papildomas klausimas.
R.Gižinskas surinko dar 8 nuobaudos skyrimo I.Andrukaitienei
pritariančių Tarybos narių parašus.
Tarp pasirašiusiųjų yra ir meras
konservatorius Sigutis Obelevičius,
jo partiečiai Aldona Daugilytė ir
Vytautas Bernatavičius, taip pat ir
socialdemokratai vicemeras Donatas Krikštaponis, Dainius Žiogelis,
Virginija Pažerienė.
I.Andrukaitienę bausti siūloma
už tai, kad ji nepateikė R.Gižinsko
vadovaujamai rajono Tarybos Antikorupcijos komisijos reikalaujamų dokumentų. Iš direktorės buvo

prašoma visos šūsnies dokumentų,
prašoma atsakyti (ir dokumentais
pagrįsti) į septynis komisijos klausimus. O viso Antikorupcijos komisijos tyrimo esmė – progimnazijos režisieriaus Eriko Druskino
atlyginimo dydis ir to atlyginimo
jam mokėjimo pagrįstumas.
„Aš labai gerbiu Signatarę, bet
toks jos elgesys yra spjūvis Antikorupcijos komisijai ir visai rajono
Tarybai. Mes norėjome tik išsiaiškinti faktus, bet I.Andrukaitienė
atsisakė pateikti duomenis. Paradoksas, jog aukščiausio rango po-

litikė Signatarė žemina žemesnio
rango politikus – rajono Tarybos
narius“, – „Anykštai“ aiškino R.
Gižinskas.
Tuo tarpu kalbėdama su „Anykšta“ I. Andrukaitienė teigė, kad ji
neatsisakė pateikti dokumentų
Antikorupcijos komisijai, tačiau
to negalėjo padaryti žaibo greičiu.
„Turiu sulaukti teisininkų išvadų.
Yra asmens duomenų apsaugos
įstatymas. Juk nerašomi algalapiai
atskirai režisieriui E. Druskinui.
Pateikdama duomenis apie jį, turėjau atskleisti duomenis ir apie kitus
darbuotojus. Visa tai aš paaiškinsiu
rajono Tarybos posėdyje“, – kalbėjo I. Andrukaitienė.
A. Vienuolio progimnazijos direktorės pavaduotoju dirba socialdemokratas rajono Tarybos narys
Egidijus Šilaika. Nesantaika tarp

Temidės svarstyklės

kad liepos 28 dieną, apie 10 valandą
30 minučių, Utenoje, A. Baranausko
gatvėje, dingo ant tilto turėklo pakabinta jos kurpinė. Žala – 530 litų.
Radiatorius. Liepos 28 dieną V.

V., gimęs 1971 metais, gyvenantis
Svėdasų seniūnijoje, nuvykęs prie
dirbtuvių pastebėjo, kad praviri vartai, pavogtas radiatorius. Žala – 1 000
litų.

Kuprinė. Policijoje gautas E. J.,
gimusios 1994 metais., gyvenančios
Troškūnų seniūnijoje, pareiškimas,

PR

Darbo partijai priklausančios I.
Andrukaitienės ir jos pavaduotojo
socdemo E.Šilaikos, kuris laikomas
jos realiausiu įpėdiniu direktorės
poste, tęsiasi jau ne pirmus metus.
Anykščių rajono tarybos narys,
„darbietis“, Seimo nario Ričardo
Sargūno padėjėjas Alfrydas Savickas „Anykštai“ dėstė, kad, jo supratimu, situacija yra visiškai banali.
„Socialdemokratai jau sunaikino
Raguvėlės mokyklą. Su A. Vienuolio progimnazija vyksta tas pats. Jie
nori atleisti iš darbo I. Andrukaitienę, nes reikia jos darbo vietos. Bet
gražiuoju to padaryti neišeina, todėl
ir atsiranda tokie Tarybos sprendimai“, – aiškino A. Savickas.
Jei rajono Tarybai pavyks I. Andrukaitienei pareikšti pastabą, artimiausiuose Tarybos posėdžiuose ją
bus bandoma mesti iš darbo.
Dviratis. Gautas A. B., gimusios 1986 metais, gyvenančios
Debeikių seniūnijoje, pareiškimas,
kad iš sodybos pavogtas muzikinis
centras, dviratis. Žala – 350 litų

Antrajame „Pildyk” žaidimo etape prizai bus
dar vertingesni

Antrajame etape – ir dviračiai, ir televizoriai
„Pirmasis „Pildyk“ žaidimo etapas praėjo sklandžiai ir atnešė
daug džiaugsmo laimėtojams.
Prizus gavo 450 „Pildyk“ draugų.
Nespėjusiems tapti dalyviais ar
dar nelaimėjusiems reikia nenukabinti nosies ir dalyvauti antrajame etape. Dabar dalinsime dar
vertingesnius prizus. Daug kas
priklauso nuo aktyvumo – rimtai
nusiteikusiems siūlome papildomų būdų padidinti galimybę
laimėti“, – pasakojo Dominyka
Jonušienė, „Pildyk“ prekės ženklo vadovė.
Pildyk“ prizų sandėlyje antrajam etapui paruošta 380 dar
didesnės vertės daiktų, tarp jų –

tarptautinių apdovanojimų pripažinimą pelnę stilingieji „Bobbin
Shopper“ dviračiai, išskirtinio
stiliaus ir pažangūs „Lumix“ fotoaparatai, „Samsung“ planšetės
TAB S ir TAB 4 bei išmanieji telefonai S5, didžiuliai ir išmanūs
televizoriai „Panasonic“, ir karšta žaidimų pasaulio naujiena –
žaidimų konsolės „Playstation
4“.
„Pildyk“ draugai – labai įvairūs. Norime, kad dovanomis
būtų patenkinti skirtingų amžių
ir pomėgių žmonės, tad laimėję
dalyviai gali pasirinkti vieną iš
dviejų jiems siūlomų dovanų“ –
žaidimo privalumus vardijo D.
Jonušienė.
Didysis
„Pildyk“
žaidimas
vyksta trimis etapais, kiekvieno
jų pabaigoje burtų keliu ištraukiami laimėtojai. Antrojo etapo
lošimas jau artėja – jis vyks rugpjūčio 4-6 dienomis. Nelaimėję
pirmų žaidimo etapų dalyviai
automatiškai dalyvaus trečiajame, kur varžysis dėl pagrindinio
„Pildyk“ prizo – apie 80 tūkst. litų
vertės automobilio „Volkswagen
Beetle“.
Kaip padidinti savo šansus
Kai prizai geri, juk norisi laimėjimą priartinti. „Pildyk“ žaidimas
šia prasme turi didelį privalumą – kas nenori laukti sėkmės
šypsnio sudėję rankų, turi ne
vieną galimybę padidinti savo
pranašumą ir žingsniu priartėti
prie prizų sandėlio.

Užteks pasiimti telefoną ir
siųsti SMS numeriu 1331 įrašius
DAR ir savo vardą bei pavardę
(0,5 Lt/SMS). Dvi tokios žinutės – dvigubi šansai laimėti, trys
žinutės – trigubi ir t.t. Šių SMS
žinučių skaičius neribojamas.
Norint sužinoti, kiek kartų didinta laimėjimo tikimybė, galima
nusiųsti SMS žinutę su žodžiu
KIEK numeriu 1331. Šios žinutės siuntimas nieko nekainuoja.
Nenusivils ir žaidimo dalyviais
tapę papildžius sąskaitą – juk
vasara baigsis dar negreit ir tęsiasi nemokamos „Pildyk“ nak-

Mažės. Valdžia įsiklausė į verslininkų skundus, kad juos baudžiančių,
prižiūrinčių ir popierizmo reketuojančių institucijų yra per daug. Ūkio
ministerija žada iki 2016 metų panaikinti 11 biudžetinių įstaigų, jų funkcijas perduodant kitoms. Tiesa, tokia
išganinga idėja politikams negimė be
pagalbos. Planą, kaip konsoliduoti
institucijas, ministerija nusipirko iš
privačių konsultantų. E.Gustas vakar surengtoje spaudos konferencijoje džiaugėsi, kad darbo grupės per
trumpą laiką atliko milžinišką darbą.
Tačiau, pasirodo, dalį idėjų valdininkams ir politikams teko nusipirkti.
Ministerija samdėsi verslo konsultantų bendrovę “Civitta”, kad ši už 97
tūkst. litų parengtų 200 puslapių institucijų konsolidavimo planą.
Stabdo. Dalis buvusio sveikatos
apsaugos ministro Vytenio Andriukaičio pasirašytų įsakymų bus stabdoma.
Tai pareiškė naujoji ministrė Rimantė
Šalaševičiūtė. “Liepos viduryje buvo
išleista labai daug įsakymų, kuriais
patvirtintos atskiros tvarkos. Ir viceministrai pripažino, kad nebuvo laiko
diskutuoti su visomis suinteresuotomis institucijomis, pacientais. Todėl
sutarta, kad viceministrai pateiks siūlymus, kurių įsakymų vykdymo terminą atidėsime, stabdysime”,- sakė
ministrė R.Šalaševičiūtė.
Euras. Euro įvedimas Vyriausybės
ir premjero populiarumo nenusmukdys. Žmonės, net ir prieštaraujantys,
kad būtų įvesta nauja valiuta, žiūri į tą
procesą labiau kaip į neišvengiamybę, dėl to neskiria atsakomybės konkretiems politikams. Sociologas Valdas Gaidys įsitikinęs: jeigu euras bus
įvestas sklandžiai, po Naujųjų metų
ministrų kabineto populiarumas gali
netgi ūgtelėti. O galimomis klaidomis
ar nesklandumais gali pasinaudoti nebent tie politikai, kurie sieks dėmesio
savivaldos rinkimuose.
Darbas. Kadencijos pusiaują rudenį perkopsiantis Seimas per porą
veiklos metų išskirtiniais darbštumo
rodikliais didžiuotis negali. Plenarinių posėdžių rengta mažiau, nors per
juos suktasi sparčiau. Iki šiol nė vienas Seimas per plenarinį posėdį nesugebėdavo priimti po 6,5 teisės akto.
Ankstesnių kadencijų parlamentarai
per posėdį vidutiniškai “įveikdavo” 4
dokumentus. Gali būti, kad dabartinių
Seimo narių veiklos spartą diktavo
nenoras sėdėti plenariniuose posėdžiuose. Palyginti su ankstesnėmis
kadencijomis, per praėjusius porą
metų jų buvo surengta septyniomis
dešimtimis mažiau - 170.

Didžiajame „Pildyk“ žaidime jau išdalinti pirmojo etapo prizai.
Tai gera žinia dar nelaimėjusiems „Pildyk“ draugams, nes kituose
etapuose prizai bus dar vertingesni, o jų traukime pasisekti gali ir
pirmajame etape nelaimėjusiems žaidimo dalyviams.
Liepą „Pildyk“ švenčia 10 metų
veiklos Lietuvoje sukaktį. Per
tuos metus „Pildyk“ tapo populiariausia išankstinio mokėjimo
mobiliojo ryšio paslauga. Dabar
ja naudojasi daugiau nei milijonas „Pildyk“ draugų, kurie bendraudami į valias dar ir sutaupo.
Švenčiant gimtadienį, „Pildyk“
savo draugams paruošė ir šventės svarbą atitinkančių dovanų.
Iš viso „Pildyk“ sandėlyje buvo
paruošta daugiau nei 1200 prizų, kurių bendra vertė siekia 1,3
mln. litų. Dalyvauti žaidime galima be papildomų pastangų ir
išlaidų – tereikia savo “Pildyk”
sąskaitą papildyti bent 10 Lt ar
daugiau. Prizų traukime dalyvauja kiekvienas toks papildymas.

spektras

tys. Visą vasarą nauji ir esami
„Pildyk“ vartotojai naktimis savo
tinkle gali skambinti, rašyti SMS
ir naršyti mobiliajame internete
nemokamai. Visa tai – tiesiog
papildant sąskaitą, be jokių papildomų įsipareigojimų.
Daugiau apie „Pildyk“ žaidimą, jo prizus ir sąlygas galima
sužinoti apsilankius interneto
svetainėje http://pildykzaidimas.
lt/ arba artimiausiame „Tele2“
klientų aptarnavimo salone.
Užsak. Nr. 1437

Nebendrauja.
Bankrutavusio
“Snoro” banko bankroto administratorius Nilas Kuperis (Neil Cooper)
nuolat kaltina lietuvišką žiniasklaidą
skleidžiant prasimanymus apie jo
veiklą. Į klausimus Londone esantis ir
tik per viešųjų ryšių filtrą pasiekiamas
ponas N.Kuperis neatsakinėja pats.
Ponui N.Kuperiui buvo išsiųsti trys
klausimai, tačiau jis teatsakė į vieną
- kiek laiko, jo manymu, galėtų užtrukti “Snoro” bankrotas. Jis taip pat
leido suprasti, kad išeiti užtarnauto
poilsio ir taip netekti milžiniškų pajamų tikrai neskuba. “Snoro” bankrotą
administruosiu iki tol, kol teismas
patvirtins naująjį banko bankroto
administratorių, tikimasi, kad vėliau
mano komanda ir aš dirbsime kartu
su naujai paskirtu bankroto administratoriumi sutartą darbų perdavimo
laikotarpį”, - teigė N.Kuperis.

IŠ ARTI

spektras
Nuostoliai. Naujienų portalui
“EUobserver” su dokumentais
susipažinęs Europos Sąjungos
(ES) pareigūnas nurodė, kad dėl
taikomų sankcijų Rusijos ekonomika šiais metais turės maždaug
23 mlrd. eurų nuostolių, t.y. neteks 1,5 proc. savo BVP. 2015aisiais metais nuostoliai turėtų
sudaryti 75 mlrd. eurų, t.y. 4,8
proc. šalies BVP. Verslo žurnalas “The Economist” paskaičiavo, kad Rusijos įmonių patiriami
dėl ES ribojimų nuostoliai iš viso
gali pasiekti 744 mlrd. eurų. Vis
dėlto analitikai teigia, kad lygiai
taip pat dėl apribojimų nukentės
ir pati ES - regionas šiais metais praras 40 mlrd. eurų, t.y. 0,3
proc. regiono BVP, o 2015-aisiais
nuostoliai sieks 50 mlrd. eurų,
t.y. maždaug 0,4 proc. ES BVP.
Lėšos daugiausiai bus prarastos
dėl laukiamų atsakomųjų Rusijos
prekybinių apribojimų Europos
produkcijai.
Virusas. Mirė Siera Leonės vyriausiasis gydytojas ir žymus šalies virusologas Šeichas Umaras
Chanas, liepą užsikrėtęs mirtinu
Ebolos virusu, skelbia “Reuters”.
Daugiau kaip 100 užsikrėtusių
asmenų gydžiusiam Š. U. Chanui
Ebolos simptomai buvo diagnozuoti liepos antroje pusėje. Nuo to
laiko jis buvo gydomas karantino
sąlygomis “Gydytojų be sienų”
ligoninėje, šiaurinėje Siera Leonės dalyje.Vasarį Vakarų Afrikoje
prasidėjusi Ebolos epidemija jau
pareikalavo daugiau kaip 660 gyvybių Siera Leonėje bei kaimyninėse Gvinėjoje ir Liberijoje.
Rekordas. Japonijos automobilių gamintoja “Toyota” per
pirmąjį šių metų pusmetį visame
pasaulyje pardavė rekordinį automobilių skaičių - 5,09 mln. automobilių, praneša “RIA Novosti”,
remdamasi bendrovės pareiškimu. Per sausio-birželio mėn. laikotarpį pardavimų apimtys, atsižvelgiant į antrinių įmonių “Hino
Motors Ltd.” ir “Daihatsu Motor
Co” duomenis, sudarė 5 mln. 97
tūkst. automobilių. Pačios “Toyota Motor” parduota per 4,52 mln.
automobilių. Šis rodiklis viršija
praėjusių metų analogiško laikotarpio rodiklį 3,8 procento. Pardavimai už Japonijos ribų išaugo
2,9 proc. - iki 3,85 mln. automobilių. Japonijoje pardavimai padidėjo 6,5 proc. - iki 1,25 milijono.
Puolė. Vakarinės Kinijos Sindziango provincijos policija nukovė
“dešimtis” peiliais ginkluotų užpuolikų, remiantis “Xinhua” informacija skelbia “Reuters”.
Anot “Xinhua” naujienų agentūros, incidentas įvyko pirmadienio rytą, kuomet peiliais ginkluotų užpuolikų gauja bandė įsiveržti
į Sindziango provincijoje esančio
Eliksku (Elixku) miestelio policijos nuovadą ir vyriausybinį
pastatą. Dalis nusikaltėlių vėliau
patraukė į netoliese esantį Huangdi miestelį, kur ėmė puldinėti
vietinius gyventojus bei niokoti
ir padeginėti automobilius. Pekino pareigūnai dėl regione vykstančių smurtinių išpuolių dažniausiai kaltina uigūrų islamistų
kovotojus ir teigia, kad musulmonų separatistai čia nori įkurti
nepriklausomą valstybę - Rytų
Turkestaną.
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Anykštėnai skambino... Sniečkui
Anykščių muziejininkas, Teresės Mikeliūnaitės kultūros
premijos laureatas Raimondas
Guobis pasakoja apie savo
darbą praėjusį savaitgalį vykusioje Anykščių miesto šventėje:
„Gal ir nuostabu, kad tą alsų šeštadienį Anykščių muziejai išlindo,
išropojo iš savo tolimų, artimų,
modernių ir senoviškų pastogių,
su savo egzotiškais eksponatais,
įranga ir kol kas dar nenykstančia
anykštėniška fauna - muziejininkais. O po mugę bei kitokiomis
įdomybėmis šurmuliuojantį miesto centą besivaikščiojantys galėjo
valandėlei patekti į magišką, kasdien vis naujomis spalvomis besiveriantį muziejų pasaulį.
Man vieta per burtą ar tiesiog
džiugų atsitiktinumą išpuolė pati
geriausia - prie pramoninių prekių parduotuvės bei vaistinės. Iš
dešinės pasistačiau raudoniuką,
į pasaulio galą galintį nudardinti
geležinkelio triratuką, iš dešinės
- pakabą su tarnautojų kepurėmis
- matuokitės, gėrėkitės, džiaukitės
ir fotografuokitės. Dar ir suolą su
keliais lagaminais - prisiėskite,
ar net prigulkite. “Taip, taip ir tu
vieninteli, tos dienos praeivi, aptautėjusios lietuvaitės kerėtojau,
induse...” Ir bus kaip ten, Europoje, kaip ten, Amerikoje ar Indijoje,
kur panoręs pailsėti, pagulėti žmogelis nieko nepaiso, nesigėdina,
o tiesiog tapybiškai prigula. Taip
niekas ant šito mano švelnaus,
tūkstančių užpakalių nugludinto
“MПС” ir neprigulė.
Aš patogiai įsitaisiau ant nežinomo tarpukario meistro geležinkelio
stočiai sunertos kėdės, prie tvirto,
dviem stalčiais ginkluoto stalo ir
ėmiau švilpuku bei signaliniu geležinio kelio meistro rageliu kviesti, vilioti: “Užeikite į mano biurą,
aš jus pralinksminsiu, jei nepakaks
linksmybių čia - užsukite į patį
nuotaikingiausią krašte Siauruko
muziejėlį...” Ir ėjo, judėjo žmonės
- po vieną, poromis, šeimomis, būreliais. O aš linksmai kalbėjau, ne
tik sakiau, bet ir klausinėjau, šios
dienos štampu visokius reklaminius popierius, suvenyrinius bilietukus štampavau, tarsi kelialapius
kelionei prie gražuolio Rubikių
ežero išrašinėjau, su kuo ten geriausia keliauti, patarinėjau...
Didi mano spalvotų popierių ir
spalvingų žmonių gausybė. Domisi, klausia, viršininko telefoną - jau iš brandaus sovietmečio
laikų sukinėja ir draugui Sniečkui skambinti mėgina. Atsiverčia
senutėlę telefonų knygą ir jau į
kitą epocha patenka - tarpukaris 1939 - ieji, varto, skaitinėja, stebisi: tiek nedaug telefonų miesteliuose, tiek daug jų priklausė
žydams, štai vynininkas Balys
Karazija tikras prabanguolis net du telefono numeriai - vienas
dirbtuvėse, o antrasis vasarnamyje, bet šis svarbesnis, nes jo
numeris 1.
Vaikai, ir ne tik jie, kariasi ant
geležinio, tvirtai amžino triračio,
solidūs vyrai varto knygas apie geležinkeliuką, moterėlės neatsilieka
- taip ir jos ne kartą šituo mažiuku,
mylimu padarėliu važiavę. Reikalingas, naudingas buvęs - pas gimines, su reikalais, į atlaidus- juk
šv. Onos pavakary nuodėmių nusikračiusi, atlaidus ir nuostabiausių
susitikimų džiaugsmą patyrusių

Čia Raimondas Guobis su baltarusėmis iš Klecko miesto Pasak muziejininko, jos „mielos ir atviraveidės kaip praėjusio laiko lietuvės, baltės - juk ir jų miesto vardas toks linksmai lietuviškas“.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
minia vos į vagonėlius susikimšdavo.
Karštis smelkiasi ir į šalto mūro
šešėlį, gerti, gerti. Bet nesinori palikti biuro, pražiopsoti nors vieną
žmogų - o gal daugiau niekad jis ar
ji neprieis, niekad nebesusitiksim.

Na, ir mano štampas primins ir susitikimo dieną. Tiesiog evangelinis
lietuvis nuo Barkuškių atneša man
atsigerti, ir geriu aš protingai, atsargiai ir kultūringai. Po valandžiukės
dar ir Jonas su palaimingo skysčio
talpa. Neduos man bičiuliai kentėti.

Na, o bičiulių apstu, kai kurie tokie
apsikaukinę, kad vos juos iš savo
atminties užkampių ištraukiu...
Nuėjo, nubangavo visi kaip tie
stotį paliekantys keleiviai, tarsi ir
pamiršę, kad laimingesni pasiliekantys.“

ATVIRAS LAIŠKAS
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Ne tau, Martynai, mėlynas dangus…

Pastaraisiais metais sulaukiau
ypatingai daug dėmesio iš vietinių politikų. Atrodytų, kad jie nebeturi kitų svarstytinų klausimų,
neturi apie ką diskutuoti. Anokia
čia problema aukštos šildymo kainos, įžymiosios katilinės, šaltas
vanduo šveicariškomis kainomis,
visų valdžios vyrų tyliai pripažįstamas neįgaliu Švietimo skyrius,
kurio pertvarkos taip niekas ir
nedrįsta imtis, matyt, nesitikėdami, kad gali būti geriau. O rajono
skolos? Na, ir kas – visada atsiras
bankai, pasiruošę talkinti rajonui
gaunant dar vieną paskolą, juolab
kad ir tarp tarybos narių buvo ir
yra bankininkų. Rajono vadovai
suvokė pagrindinę politinio gyvenimo išmintį – jeigu duoda, reikia
imti. Juk ne jiems reikės atiduoti.
Ypatingai daug dėmesio man
skyrė labiausiai mano gerbiamas tarybos narys Romualdas
Gižinskas. Didysis socialdemokratų partijos Anykščių skyriaus
ramstis. Epochos protas, sąžinė,
garbė. Nenuilstantis kovotojas su
visa įmanoma socialine nelygybe.
Jeigu tik šis nuostabus žmogus
turėtų galimybę, jis turbūt įkurtų socialinį fondą iš kokių nors
Bobutės paskolų, SMS kreditų ar
kitų šaltinių ir kaip Tadas Blinda
padalintų visiems signatarės nuskriaustiesiems. Man, aišku, labai apmaudu, kad suteikiau tiek
rūpesčio gerbiamam tarybos nariui, atėmiau tiek brangaus laiko
ir jėgų.
Į darnų politikų chorą įsijungia ir įvairaus lygio profsąjungų
balsai – nuo vietinės iki respublikinės. Neseniai vyko Anykščių
rajono Trišalės tarybos posėdis,
kuriame buvo svarstomas situacijos Antano Vienuolio progimnazijoje klausimas. Gavusi iš
šios Tarybos pirmininko socialdemokrato D. Žiogelio kvietimą
į Trišalės tarybos posėdį, pasidomėjau, kas gi yra jos nariai ir
kokiu pagrindu ji sudaryta. Paprašiau pateikti duomenis kada, kas
ir kokiu dokumentu yra delegavęs atstovus į Trišalę tarybą nuo
Anykščių rajono savivaldybės,
nuo Anykščių rajono darbdavių
ir nuo Anykščių rajono profesinių
sąjungų. Trišalės tarybos pirmininkas D. Žiogelis pateikė Tarybos sąrašą, Tarybos steigimo dokumentą ( 2008 m. vasario 20 d.),
Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl savivaldybės
atstovų delegavimo ir kitus dokumentus. Bet iki šiol negavau dokumentų, įrodančių, kad į Trišalę
tarybą įstatymu numatyta tvarka
yra deleguoti darbdavių ir profsąjungos atstovai. Trišalės tarybos
įsteigimo susitarimas prieštarauja
Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 41str., pagal kurį Trišalės
tarybos šalimi gali būti Anykščių
rajono darbdavių organizacijų susivienijimas, kurio Anykščių rajone nėra. Trišalės tarybos įsteigimo susitarimą pasirašė darbdavių
neįgaliotas, šiuo metu dirbantis

UAB Anykščių komunalinio ūkio alistais, su gimnaziją kuruojančia
projektų vadovu A. Gervinskas. skyriaus specialiste vadybinio
Tai kaip tada su šios tarybos tei- darbo klausimais, kad direktorė
sėtumu? Gal toliau apie ją kal- reikalavo, jog ant administracibėdama turiu pridėti klaustuką? jos kabinetų durų būtų iškabinti
Ar bet kokia taryba yra tinkama, darbo laiko grafikai... Visa tai
jeigu tik ji padeda susidoroti su tiek žeidė profesinę sąjungą, kad
Andrukaitiene?
ilgiau kentėti ji negalėjo ir ėmėsi
Apie šią tarybą kalbu todėl, kad kolektyvo ir gimnazijos gelbėtojo
pagal paskelbtą Anykščių rajono vaidmens. Direktorė nusprendė
savivaldybės tarybos posėdžio pasitraukti.
darbotvarkę šios dienos posėdyje
Noriu pasakyti „Anykštos“
turi būti pristatoma informaci- skaitytojams, kad rajono tarybos
ja apie Trišalės tarybos parengtą nariams, visai rajono valdžiai yra
Rezoliuciją, kurioje mokyklos puikiai žinoma, kad mano, kaip
steigėja, Anykščių rajono savival- progimnazijos vadovės, veiksdybės taryba, yra prašoma įver- mus vietinės profsąjungos prašytinti mano, kaip progimnazijos mu tyrė Valstybinė darbo inspekdirektorės, veiksmų teisėtumą. cija, o rajono tarybos posėdžio
Įdomus derinys. Savo teisėtumo sprendimu auditą atliko Anykščių
nepagrindusi taryba imasi ver- rajono savivaldybės kontrolės ir
tinti mano veiksmų (beje, kokių?) audito tarnyba.
teisėtumą.
Nė vienas Antano Vienuolio
Kokiu pagrindu parengta mi- progimnazijos profsąjungos pranėta rezoliucija? Trišalės tarybos šymas „ištirti galimai neteisėtus
pirmininko D. Žiogelio buvau progimnazijos vadovės veiksprašiusi prieš posėdį leisti susi- mus“, adresuotas
Valstybinei
pažinti su klausimo rengėjų ir darbo inspekcijai, Anykščių raposėdžio pranešėjų – Anykščių jono merui, Anykščių rajono saAntano Vienuolio progimnazi- vivaldybės Švietimo, kultūros,
jos profesinės sąjungos komiteto sporto ir turizmo komitetui ir dar
pirmininkės Violetos Raugalienės gal man nežinomoms institucibei Lietuvos švietimo profesinės joms , kaip matome, profsąjungos
sąjungos pirmininko Audriaus lūkesčių nepatenkino. NeišsipilJurgelevičiaus - parengta medžia- dė norai. Aišku, gaila. Įdėta tiek
ga. Tokia galimybė man nebuvo darbo, tiek rašyta, tiek kurta, tiek
suteikta. Kodėl? Gal tos medžia- tikėtasi, ir viskas veltui.
gos išvis nebuvo? Tiesiog įvyko
Valstybinė darbo inspekcija
eilinis pasisvarstymas, kaip pro- nerado jokio pažeidimo ir savo
gimnazijoje viskas blogai. Juolab išvadomis paneigė melagingus
kad posėdžio metu, kaip aiškėja profsąjungos kaltinimus. Audito
iš posėdžio protokolo, Audriaus ataskaitos išvadose ir rekomenJurgelevičiaus kaip pranešėjo ne- dacijose pasakyta, kad nepažeisti
belieka, ši misija atitenka Anykš- nei Lietuvos Respublikos Darbo
čių rajono Švietimo darbuotojų Kodeksas, nei Lietuvos Respuprofesinių sąjungų susivienijimo blikos Švietimo ir mokslo minispirmininkei, Anykščių Antano tro įsakymai darbo apmokėjimo
Baranausko pagrindinės moky- klausimais.
klos mokytojai Žanai Loginovai.
Ką rekomendavo abi instituciKo išsigando pranešėjas A. Jur- jos – tai klausimus, kurie bendru
gelevičius, nes iš žadėto praneši- sutarimu iki šiol buvo aptariami
mo protokole liko tik populistinė žodžiu, fiksuoti raštu vieną egpastraipa. Ar to, kad, pasiryžęs zempliorių įteikiant profsąjuntapti pranešėju,
gai. Teisingai
...tuomet, kai mokyklos rekomendavo,
nė žodžio su
manimi nebuvo profsąjungos pirmininkė nes tai stabdykalbėjęs apie V. Raugalienė vienu metu tų piktybišką
situaciją Antairgi uždirbo gerokai dau- elgesį ir apsino Vienuolio
metinėjimus,
progimnazijoje giau negu direktorė, tai kad
nebuvo
ir visgi apsigal- nebuvo problema...
kalbėta, sakyta,
vojo, nesiėmė
susitarta, infortokios rizikos, kad nepatektų į ke- muota.
blią padėtį? Ar to, kad, jeigu yra
Keista, kad Lietuvos Švietimo
sąžiningas žmogus, būtų pamatęs, profesinės sąjungos pirmininkas
kad minėta situacija jau kelinti A. Jurgelevičius Trišalės tarybos
metai yra kuriama dirbtinai?
posėdyje pasisako nežinantis, koPriemonės tokios situacijos kiu teisės aktu nustatomi atlygi(mokykloje neva tvyranti psicho- nimo koeficientai darbuotojams.
loginė įtampa, blogas mikrokli- Galiu paaiškinti – Švietimo ir
matas ir kitos blogybės) sukūri- mokslo ministro Įsakymais, kumui Anykščių rajono švietimo rie būna parengti pagal Lietuvos
įstaigose naudojamos jau seniai, Respublikos Vyriausybės Nutario kai kuriais atvejais yra sėkmin- mus.
gai išbandytos ir pritaikytos. PriManęs jau nebestebina ir tai,
siminkim Kurklių Stepono Kairio kad faktais manipuliuoja ir rapagrindinės mokyklos, Raguvėlės jono politikai. Trišalės tarybos
pagrindinės mokyklos atvejus. pirmininkas, rajono tarybos narys
Pagaliau ir tos pačios Antano Vie- D. Žiogelis, remdamasis savivalnuolio gimnazijos situaciją, kai, dybės kontrolieriumi, teigia, kad
pradėjus dirbti naujai direktorei progimnazija turi kreditorinį įsisAlginai Lakavičienei, per nepilną kolinimą. Jeigu D. Žiogelis būtų
pusmetį gimnazijos mikroklima- paskaitęs kontrolieriaus ataskaitą
tas buvo tiek sujauktas, dirbtinai atidžiau, būtų radęs teiginį, kad
sukelta tiek įtampų, kad direkto- 2012 m. gruodžio 31 d. progimrė tiesiog neatlaikė ir pasitraukė. nazija kreditorinio įsiskolinimo
Beje, vieni iš gimnazijos profesi- neturi. 2013 m. gruodžio 31 d.
nės sąjungos pasipiktinimo moty- progimnazija Mokinio krepšelio
vų direktorės veiksmais buvo tai, kreditorinio įsiskolinimo netukad ji, tik pradėjusi darbą, konsul- rėjo. Progimnazija turėjo įsistavosi su Švietimo skyriaus speci- kolinimą tik UAB „Anykščių

šiluma“ už šildymą (4 500 Lt), sumažės šešiolika etatų.
Trišalės
tarybos
posėdyje
kuris atsirado tik todėl, kad savivaldybė 2013 m. gruodžio mėnesį simptomiškai nuskambėjo ir A.
nepervedė progimnazijai grynųjų Jurgelevičiaus pasiūlymas skirti
pinigų, nors progimnazija skirtų man neeilinę vadovo atestaciasignavimų turėjo. Įsiskolinimas ją. Suprask, tai gali būti viena iš
buvo padengtas 2014 m. sausio priemonių susidoroti su vadovu.
mėn. Galutiniai 2014 m. finan- Meras S. Obelevičius apgailessiniai rezultatai bus matomi tik tavo, kad jau turėjo du neeilinės
vadovų atestacijos panaudojimo
2014 m gruodžio 31 d.
Didžiule problema, jau kuris atvejus, bet nesėkmingai – kaip
laikas labiausiai aptarinėjama, jis teigė, po neeilinės atestacijos
yra režisieriaus atlyginimas, kurį vadovams buvo suteiktos aukštesjis gavo už savo tiesioginį dar- nės vadybinės kategorijos. Kaip
bą ir už papildomai atliekamą apmaudu. Ką ir sakyti.
Bet įspūdingiausiai Trišalės
darbą pavedus dalį pavaduotojo
funkcijų, kai progimnazijoje iš tarybos posėdžio protokole attrijų pavaduotojų liko tik vienas. rodo mano gerbiamo Romualdo
Profsąjungai buvo neaišku, ko- Gižinsko frazė: „Tokie Signatadėl šioms funkcijoms, tiesiogiai rės žingsniai griauna Nepriklaunesusijusioms su ugdymu, atlikti somybės pamatus“. (Kokie tie
buvo pasirinktas režisierius, o ne žingsniai, taip ir liko neįvardinti,
kuris nors profsąjungos narys. Aš bet tai nesvarbu. Svarbu mesti
tik norėčiau užduoti kitą klausimą skambų sakinį). Taip, ką ir sakyti,
– o ką turėčiau rinktis? Žmogų, sunku R. Gižinskui saugoti Neprikuris internetinėje erdvėje rašinė- klausomybės pamatus, kai į juos
jo šmeižikiškus komentarus mano kėsinasi toks griovėjas kaip Siatžvilgiu? Ar žmogų, kuris konfi- gnatarė, beje, turinti net trijų Liedencialios informacijos nesugeba tuvos Respublikos Seimo Pirmininkų – Irenos Degutienės, Vydo
išsaugoti net dešimties minučių?
Antra didelė problema buvo Gedvilo ir Loretos Graužinienės
režisieriaus darbo užmokesčio bei kelių Švietimo ir mokslo midydis. Kodėl tam tikrą laiką re- nistrų Padėkas. Tikriausiai, gavo
žisierius galėjo uždirbti daugiau jas ne už Nepriklausomybės pauž direktorę. Bet tuomet, kai mo- matų griovimą. Ar nebus čia gerkyklos profsąjungos pirmininkė biamas R. Gižinskas persistengęs
V. Raugalienė
ir, kaip visada,
...prisimenant visus, rei- nepataikęs
vienu metu irgi
į
uždirbo gero- kėtų parodyti dokumen- taktą? O dar
kai
daugiau tinėje knygoje sąlyginiu Muzikos monegu direktopavadinimu, pvz., „Val- kykloje teberė, tai nebuvo
mokytojauja...
problema nei džios anatomija“. Ji būtų
Bet iš kipačiai profe- pagrįsta autentiškais visų tos pusės R.
sinės sąjungos Anykščiuose buvusių val- Gižinskas, ko
p i r m i n i n k e i , džios vyrų ir moterų vie- gero, ir teisus,
gaunančiai tokį
šais pasisakymais, pareiš- tik per tą skuatlyginimą, nei
bėjimą ne taip
Anykščių ra- kimais, mūsų pokalbiais, įvardino griaujono Švietimo kuriuos turiu įprotį doku- namą
objekdarbuotojų pro- mentuoti...
tą. Kas gali
fesinių sąjungų
paneigti, kad
susivienijimo
Signatarė jau
pirmininkei Ž. Loginovai, nei kelinti metai negriauna tam tikrų
Anykščių rajono Antikorupcinei rajono politinių jėgų puoselėjamų
komisijai bei jos pirmininkui R. vilčių ir pastangų kaip įmanoma
Gižinskui, nei rajono Trišalei ta- greičiau sukurti užuovėją savo
rybai ir jos pirmininkui D. Žioge- proteguojamiems, jauniems, persliui, nei rajono tarybai, nei Anykš- pektyviems...
čių rajono savivaldybės Švietimo
Čia būtų galima dar daug pasaskyriui.
koti. Ne kartą galvojau - gal visų
Tiek profsąjungos pirminin- nepriklausomybės metų mano
kės, tiek režisieriaus atveju leidau darbo patirtį įvardinant ne tik viedirbti didesniu krūviu todėl, kad iš ną kitą Anykščių krašto politiką,
darbo buvo išėję atitinkamų sričių kaip šiame tekste, o prisimenant
darbuotojai ir nenorėjau priimti visus, reikėtų parodyti dokumennaujų žmonių, nes kelių metų bė- tinėje knygoje sąlyginiu pavadigyje naujai priimtiems žmonėms nimu, pvz., „Valdžios anatomija“.
būtų nelikę darbo dėl mokinių Ji būtų pagrįsta autentiškais visų
skaičiaus mažėjimo. Ir nuo naujų Anykščiuose buvusių valdžios
mokslo metų rugsėjo režisierius, vyrų ir moterų viešais pasisakykaip ir kai kurie kiti darbuoto- mais, pareiškimais, mūsų pokaljai, kuriems taip pat praėjusiais biais, kuriuos turiu įprotį dokumokslo metais buvo pavestos mentuoti – t. y., užrašyti į darbo
papildomos funkcijos, nebedirbs dienoraštį. Įdomių dalykų ten
tokia apimtimi, kokia dirbo šiais rasis. Tokia knyga būtų neįkainomokslo metais. Po metų darbų jamas šaltinis mobingo studijoms
apimtis dar labiau sumažės. Į šią ir analizei. Žodis mobingas yra kiproblemą žvelgiu vadybiškai ir lęs iš anglų kalbos žodžio “mob”,
stengiuosi nesudaryti papildomų reiškiančio gaują, mafiją, prastuorūpesčių būsimiems mokyklos menę, galvijų bandą. Mobingas yra
vadovams. O gal geriau buvo pri- darbuotoją žlugdantis psichologiiminėti žmones, kad vėliau aš ar nis spaudimas, nuolatinis ujimas.
būsimi vadovai juos atleidinėtų.
Galutinis tokio ujimo tikslas – išJau prieš keletą metų buvau stumti ujamą asmenį iš darbo.
įspėjusi rajono vadovus bei rajoBet šito darbo galėsiu imtis, kai
no tarybą, kad, įvykdžius miesto turėsiu daugiau laiko, kai būsiu
mokyklų tinklo pertvarką ir Anta- baigusi profesinę karjerą.
no Vienuolio gimnazijai netekus
Irena ANDRUKAITIENĖ,
devintų – dvyliktų klasių mokiAnykščių Antano Vienuolio
nių, per keletą metų mokykloje
progimnazijos direktorė
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Debeikių bažnyčią statė iš
Kalvelių molio

Aknystos socialinės globos namų Kalvelių filiale gyvena 25 išlaikytiniai ir laivų vietų čia nėra.
Myli gyvūnus ir mažus vaikus

Ūkininkei Gitai Opulskienei tenka į Anykščius vežioti Roką ir
Ievą, tačiau jauna moteris visur suspėja ir nebėdoja...
(Atkelta iš 1 p.)
Kalveliai istorijos kryžkelėse
Dėl kaimo vardo kilmės kalbinti seniausi kaimo gyventojai teigė
legendų nežinantys ir kaimo vardą
kildino nuo kadaise čia gyvenusių ir
arklius kausčiusių kalvių. Apie vardo kilmę neužsimenama ir Anykščių krašto vietovių žinyne, tačiau
teigiama, kad Anykščių bažnyčiai
priklausęs kaimas Anykščių parapijos inventoriaus apraše, minimas dar
1779 metais. Tuomet jame gyvenusios 8 laisvų valstiečių šeimos turėjo
po 12 – 14 ha žemės, mokėjo činčo
mokestį ir duoklę. Nuo XVIII a. pabaigos iki XX a. pradžios Kalveliai
priklausė carinės Rusijos imperijos
Kauno gubernijai. Po 1863 m. sukilimo numalšinimo iš kaimo už paramą
maištininkams buvo ištremtas Justinas Dičius su žmona, kaime vaikus

lietuviškai skaityti mokė daraktorė
Kotryna Steikūnaitė.
XX a. kaimas priklausė Ukmergės,
paskui – Utenos apskričiai. Radus
tinkamo molio buvo įrengta plytinė.
Iš kaime degtų plytų 1906 – 1913 m.
pastatyta dvibokštė Debeikių bažnyčia. 1923 metais kaime gyveno 108
žmonės, veikė grietinės nugriebimo
punktas. 1947 m. spalį Vinco Šakėno namuose buvo atidaryta Kalvelių
pradinė mokykla, tačiau 1955 m.
buvo uždaryta, o tas pats V. Šakėnas
su dar 7 kaimo gyventojais ištremtas
į Sibirą.
Pirmasis kolūkis kaime įkurtas
1949 m. Kalveliai 1950 – 1978 m.
buvo „Tarybinio artojo“ kolūkio centrine gyvenviete su kolūkio kontora
ir kultūros namais. Būtent šie namai
tapo prieglobsčiu kelioms dešimtims
Aknystos socialinės globos namų filialo auklėtinių.

Užvakar nuo kaitros Kalvelių filialo gyventojai slėpėsi pavėsinėje ir
svajojo, kaip gerai būtų pasiekti už
kelių kilometrų tyvuliuojantį Rubikių
ežerą. Tačiau nusimaudžius juk tektų
sugrįžti dulkėtu vieškeliu. Filiale nuo
jo įsikūrimo dienos jau 15 metų dirbanti socialinė darbuotoja Irena Miežienė pastebėjo, kad globotiniai buvo
nuvežti prie Lipšio ežeriuko, nes patys ten norėjo.
Pasak I. Miežienės, filiale gyvena
globotiniai iš visos Lietuvos, tačiau
nė vieno - iš Anykščių rajono. „Kalvelių filiale gyvena 25 savarankiškesni žmonės, norintys ramybės. Dimitrijus, Rima, Albinas čia pateko iš
Vilniaus, Rimas - iš Molėtų, Danguolė – iš Kauno, – vardijo I. Miežienė. –
Mūsų gyventojai gerai sutaria su kaimiečiais, padeda jiems ūkio darbuose
ir taip prisiduria litą kitą prie gaunamų pensijų ar pašalpų. Būna skaudu, kai mūsų gyventojus nepagrįstai
apkaltina nebūtais dalykais. Kažkas
supjaustė šieno rulonus, sukėlė gaisrą
– ir neretai net pareigūnų akys į mūsų
pusę krypsta. Man globotiniai - patys
geriausi žmonės, nes žinau beveik
kiekvieno gyvenimo dramą. Daugu-

ma čia pakliuvo po avarijų, sunkių
ligų, šeimyninių dramų. Jie visi ilgisi
namų, laukia, kad juos kas nors aplankytų. Jie labai myli mažus vaikus
ir, kai pas mus viešėjo darželinukai,
stengėsi bent prisilieti. Na, ir gyvūnėlius myli. Laikome šuniuką Paką ir
katinėlį Micių“.
Ūkininkai augina veją
Šiek tiek piečiau nuo Aknystos filialo medžių glaudžiasi trys senojo
Kalvelių kaimo sodybos. Senąją Karosų sodybą prieš 7 metus nusipirkę
kuriasi jauna ūkininkų Gitos ir Kęstučio Opulskių šeima. Šalia senojo
jau ryškėja naujo, šiuolaikinio namo
kontūrai. Kieme – tvenkinys ir siurbliai, pumpuojantys vandenį laistyti
vejos lauką.
Pasak K. Opulskio, iš vejos auginimo ir pardavimo pragyventi būtų sunku, nes lietuviams veja juk ne pirmo
būtinumo prekė, tad jų ūkis verčiasi
ir tradicine augalininkyste. „Jau nukūlėme žieminius rapsus, tačiau derlius tragiškas, tik geriau negu nieko“,
- sakė K.Opulskis, pasiguodęs karščiais, po kurių paprastai seka javus
guldančios liūtys. Du trečdalius žieminių kultūrų teko atsėti vasariniais

Nuo alinančio karščio filialo gyventojai slėpėsi pavėsinėje. Pirma ir ketvirta iš kairės – filialo darbuotojos.

Senosiose Kalvelių kaimo
kapinėse išlikę kryžiai žymi
1877 – 188 metų palaidojimus. Žvakutes per Vėlines
prie jų uždega ūkininkė Gita
Opulskienė su vaikais.
Autoriaus nuotr.
kviečiais ir rapsais, į sėjomainą dar
įtraukėm kmynus. Tikiuosi, kad pirmadienį prasidės didžioji javapjūtė“, sakė kombainą darbui ruošiantis ūkininkas, beje, dalyvavęs rajono artojų
varžybose ir užėmęs antrąją vietą.
G. ir K. Opulskiai nesiskundė savo
dalia ir alinančiais vasaros darbais
nuo tamsos iki tamsos. „Užpernai rudeniop dar spėjome apsilankyti Ukrainos Kryme, pernai buvome Izraelyje,
o šiemet rudenį ruošiamės į Rumuniją
ar Gruziją, - sakė dar neapsisprendęs,
į kurią šalį važiuos, Kęstutis. – Tuomet į sodybą atvežame anūkais pasidžiaugti senelius, nes keliauti jie dar
per maži.“ Aštuonerių metukų Rokas
lanko A. Vienuolio progimnaziją, o
jo šešerių sesutė Ieva - vaikų darželį
„Žilvitis“.
K. Opulskis parodė keliukus link
dar dviejų senojo kaimo sodybų, tačiau perspėjo, kad jose vargu ar pavyks ką nors sutikti, nes Deivis Stankevičius gyvena Vilniuje, o į antrąją
pavasaroti šiek tiek dažniau atvažiuoja Valė Patapovaitė iš Panevėžio.
Seniai nebėr tų takelių
„Mūsų trobai yra gal 100 metų. Jai
padidinti langai, ne kartą remontuota, - sakė greitai aštuoniasdešimtmetį
švęsianti Kalvelių kaime užaugusi
panevėžietė mokytoja Valė Olga Patapovaitė. – Tėtis į šią sodybą atėjo
užkuriom. Ten ant tvarto jo ranka
užrašyti 1938 metai, matyt, užrašė,
kai pasistatė. Jauniausias brolis Jonas, kaip ir tėveliai, išėjo amžinojo
poilsio. Brolis Petras gyvena Druskininkuose, tai retai atvažiuoja. O sesuo Elena, bibliotekininkė, iš Molėtų
štai kartu su manim“. Šneki moteris
atgaivino reto skanumo vandeniu iš
gilaus šulinio, pasakojo ir pasakojo
apie vaikystę, plačią giminę ir ištuštėjusį kaimą. „Vaikystėje tiesiai pramintu takeliu iki Rubikių tebuvo 2
kilometrai. Mes maudytis eidavome,
o keli žmonės į plytinę eidavo dirbti,
- sakė moteris. – Tik seniai tų takelių nebėra, o aplink vieškeliu dabar
gal 4 kilometrai iki Rubikių“. Beje,
Valė prieš 60 metų baigė Anykščių
gimnaziją ir pernai vyko gimnazistų
susitikimas, dar susirinko 35 auklėtiniai.

pastabos paraštėse
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Kurtizanių senėjimo metas

Leonas ALESIONKA
Kažkada aš paskambinau savo
buvusiam bendražygiui medžiotojui ir pasišnekėjome apie šį bei tą,
„ūkį ir bites“, medžioklę. Ir visai
neplanuotai kalba pasisuko apie
mano straipsnius „Anykštoje“.
O ypač „serialas“ apie kurtizanių
spindesį ir skurdą. Kitaip sakant
apie tai, kokia „liga“ nuo pernai
serga kadaise mudviejų kurtas klubas „Medeina“. Kam aš iš vis toje
„Anykštoje“ apie tai rašau? Argi
man neužtenka? Būtų jau kaip ir
gana - keistokai įtemtu balsu sakė
man buvęs kolūkio pirmininkas.
Paaiškinu senajam bičiuliui (ne
pagal metus, jam dar tik 69...),
kad kalta Gražina Šmigelskienė,
redaktorė. Neatsargiai prikalbino
mane kas dvi savaites parašyti, dar
neatsargiau sutikau, va ir kankinu
„Anykštos“ skaitytojus ta savo
rašliava... “Na, rašyti tai aš galiu,
jei jau taip noriu,- sako man mano
buvęs bičiulis,- tik turėčiau žinoti, kad pusė Anykščių iš tų mano
straipsnių juokiasi!” Šioje vietoje
teatro scenoje paprastai smeigiamas kinžalas ir aš tikriausiai jau
turėjau kristi negyvas, bet - nė velnio! Alesionkos su tokiu sutrešusiu
pagaliu lengvai neužmuši. Kad nusikvatosiu kaip Debeikių eržilas,
kad pralinksmėsiu tiesiai bičiuliui
mobiliu į ausį, kad pulsiu dėkoti.
Oi ačiū tau, brolau, kad tu žinotumei kokią svarbią žinią man pasakei! Kaip man širdy džiugu, kad šitais rietenų, pavydo, neapykantos,
šmeižtų ir susidraskymų laikais
man pavyksta savo kukliu rašymu
pralinksminti pusę Anykščių rajono, suteikti džiaugsmą žmonėms
juoktis, kvatotis ir šiuo linksmu,
atpalaiduojančiu „dopingu“ gyventi ištisas dvi savaites iki kito
„Anykštos“ paskaitymo. Ir čia pat
buvau nuviltas. Patikslino: “Na gal
ir ne pusė Anykščių, gal tik pusė
pažįstamų iš straipsnių juokiasi.”
Tik tiek...
O pernai sausį pašalo ir pasnigo. Na kaip nesuorganizuoti seniai
pasiilgtų medžioklių Žuvininkų
miške? Ledas gerai laiko varovus
ir šunis, pėdos ant sniego kaip knygoje. Tik mokėki skaityti. Buvo ir
svečių iš Vilniaus, buvo ir du jauni
medžiotojai anykštėnai. Tomas S.
ir Mindaugas J. Pasveikinau išsirikiavusius medžiotojus ir varovus,
pasakiau, kas ir kaip, priminiau
saugaus elgesio taisykles – viską,
kaip ir privalu medžioklėje. O po
to pristačiau du jaunus vyrus ir informavau, kad jie prašosi priimami į klubą. Darbingo ir energingo
jaunimo klubui reikia. Sensta ir
skursta klubas, jėgos daugumos
nebe tos, sveikatos problemos savo
stabdžius jungia ne vienam. Atsiklausiau visų, ar sutinka klubas
priimti Tomą ir Mindaugą metams
pasistažuoti, per šitą bandomąjį
laikotarpį save parodyti ir į mus
iš arčiau pasižiūrėti. Visi sutiko.

Niekas nepasakė nė žodžio prieš.
Paskui medžiojome. Diena saulėta
ir graži. Lyg specialiai užsakyta
medžioklei.
Vyrai užpildo prašymus, aš, tuomet klubo prezidentas, suteikiu
teisę stažuotis ir medžioti, pasirašau dokumentus. Į klubo sąskaitą
abu sumokės po tūkstantį litų ir
nuo tos dienos prasidės jų bandomasis metų laikotarpis. Viskas
kaip įstatuose parašyta. Vytautas
Povilavičius, patyręs medžiotojas,
rekomendavo ir imasi šefuoti Mindaugą J., abu gyvena Anykščiuose,
kartu važinėti bus patogiau. Tomas
S. studijavo, gyvena ir dirba Panevėžyje. Klubas atsimena, kaip
dar mokinukas Tomukas su dėde
atvažiuodavęs pabūti varovu, kaip
gražiai pritapęs prie klubo. Laiko
pensijoje turiu, tai imuosi šefuoti,
aprodau plotus, taisome ir tvirtiname bokštelius, apžiūrime pasėlius,
ruošiamės gegužei – sezono pradžiai. Atrodė, viskas kaip visada
vyksta tvarkingai ir gerai. Per kovą
ir balandį atėjo laikas ir apsisprendžiau atsistatydinti iš prezidentų.
Tuo pat metu lyg iš dangaus nukrito informacija, kad trys ūkininkai
bando atimti iš klubo „Medeina“
dalį medžioklės plotų ir vienas iš
jų, ogi Saulius Vilkas, jau važinėja
su savo ir kitų dviejų „norais“ bei
popieriais į Anykščius, vaikšto po
instancijas ir bent jau pats sau atrodo gana grėsmingas. Kaip vilkas
avims. Bet „Medeina“ ne avinų
– medžiotojų klubas! Tai bandau
ramiai paaiškinti savo medžiotojams, tačiau auga panika ir ne
vienam temdo protą. Atsiranda ir
tokių panikierių, kurie moka rėkti,
tik save girdėti, o sočiai atsitriukšmavę stovi kaip kokie apgailėtini
žąsinai, nes nė vienas nežino, o ką
gi reikia daryti, kokius žingsnius
žengti, kad išsaugotume plotus.
Tvirtybės tokiems suteiktų geras
įstatymų ir kitų teisės aktų, reguliuojančių medžioklę Lietuvoje,
žinojimas. Tokių „pakaustytų teisinių erelių“ klubas neprisiaugino.
Nuogirdomis ir žinių nuotrupomis
nei mūšio, nei karo nelaimėsi. Laikas būtų klubui nuleisti garą. Kaip
kad žaibas įsikrauna srovių sukamame ir elektrinamame debesyje,
taip kaupėsi „nervų gazas“ Medeinoje. Ir drioksteli! Medeinos klube
jis smogė niekuo dėtiems jauniems
vyrams, Tomui ir Mindaugui, kaip
kokiems atpirkimo ožiams. Kiaulės
akis įsistatę klubo isterikai pradėjo
reikalauti neleisti jiems stažuotis
ir stoti į klubą. Girdi, mums ir taip
medžioklės plotų trūksta, nėra kur
medžioti, o čia tas Alesionka dar
du nori priimti. Išvyti, neįsileisti,
lauk!
Matau, kaip naujasis laikinai
paskirtas
prezidentas Kęstutis
Supronas sutrinka. Visi panikuoja ir rėkia. Jam, Panevėžio rajono
Staniūnų lentpjūvės vadovui, teko
sunkus uždavinys. Kaip suvaldyti
situaciją? Kaip nesileisti niekieno
tampomam už skvernų ir netapti
marionete? Klubo prezidentas negali tapti kurios nors „chebros“ nariu! Kalbėjomės akis į akį ne vieną
kartą. Kęstuti, sakiau jam, abu jauni medžiotojai, kuriuos klubas dar
sausį sutiko priimti bandomajam
laikotarpiui, jau susimokėjo pervedimu per banką po 1000 Lt už
metų stažavimąsi klube. Jie įvykdė visus teisėtus klubo įstatuose
nustatytus reikalavimus ir niekas
dabar jų negali išvaryti! Paduos į

teismą dėl netesėtų lūkesčių, klubas ne tik grąžins paimtus pinigus,
ne tik sumokės teismo išlaidas ir
moralinę žalą – apsijuoksime prieš
visą Anykščių rajoną. Taip negalima elgtis! Ne kartą tą patį jau
įpykęs, matydamas, kad naujasis
„vadas“ tik „mykia“ ir neryžtingai
trepsi vietoje, išrėžiau į akis medžiotojams: atsikvošėkite, ką jūs
darote!? Nustokite jūs iš Tomo ir
Mindaugo tyčiotis!
Nevardinsiu dabar pavardėmis
tų, kurie visą šitą jovalą užvirė ir
maišė. Ne pavardės svarbiausios.
Aistras turėjome atvėsinti, plotų
nepraradome, toliau medžiojame.
Abu jauni medžiotojai, tiek Tomas S., tiek Mindaugas J., gražiai
medžiojo kartu, dirbo, šėrė žvėris
žiemą. Tikrai vyrai ne girtuokliai,
ne narkomanai, ne brakonieriai ir
galiu juos tik girti. Žinoma, jie ne
kurti ir ne akli. Visos senos klubo vidaus „įtampos“ jiems tapo ir
matomos, ir žinomos. Tačiau nė
vienas į jas neįsivėlė. Pagal klubo
nuostatus, praėjus metų bandomajam laikotarpiui, klubo prezidentas, pasitaręs su taryba, teikia arba
neteikia kandidatų į medžiotojus
kandidatūras artimiausiame susirinkime priimti juos į klubo „Medeina“ narius. Tai turėjo įvykti š.
m. gegužės 3 d. 17 val. organizuotame susirinkime, kuris virto baliumi smarvėje ir į kurio darbotvarkę
naujų narių priėmimas nebuvo
įtrauktas. Klubo sprendimo medžiotojai Tomas S. ir Mindaugas
J., rimti, aukštuosius universitetinius išsilavinimus turintys vyrai,
iki šiolei negavo. Toks klubo prezidento elgesys, toks klubo tarybos
neveikimas yra jau netoleruotinas.
Abu kandidatai nenusipelnė šitokios intrigantų klubo vardu jiems
rodomos nepagarbos. Nereikia
mums jų, nereikia jaunimo, nėra
vietos! Po velnių, pats į medžiotojus įstojau būdamas 34, o klubą
steigiau būdamas 42 metų. Ačiū
Dievui, kad tada nebuvo bjaurių
pavydžių senių, kaišiojančių pagalius į ratus. Na, gal truputį...
O vietos ir darbų yra. Tik kas
juos padarys? Skaitytojai matė
klubo narių nuotrauką prie Bistrampolio dvaro. „Seneliokų rinkinys“? Tai štai jums statistika: trys
klubo nariai yra 60, 66 ir 69 metų.
Per penkiasdešimties - tas prakeiktas klimaksų laikas (50, 55, 57, du
po 59) - penki klubo nariai. Taigi,
iš viso aštuoni iš trylikos jaunyste nebekvepiantys klubo nariai.
Toliau „darbingasis viduriukas“:
vienas 47, du po 35 ir 39, viena
- 43 metai. Iš šito keturių klubo
narių „darbingiausio“ viduriuko
39-metis sėdi Norvegijoje ir uždirba duoną šeimai. Taigi, fizinių
darbų dirbti klubo labui nelabai
gali. Kitas, jam 35, po nelaimingo
atsitikimo darbe turi problemų su
kojomis, dirba komandiruotėse,
atvažiuoja pas tėvus pamedžioti,
darbininko klubui nėra. Turime ir
patį jauniausią klubo narį - jam 22,
studentas. Studentui mokytis reikia. Anot tėvo ir senelio, vaikinui
net klubo nario mokesčio ( 500 Lt )
iš stipendijos susimokėti nėra kaip.
Tėvas sumoka. O iš ko dar nusipirkti šovinių, medienos, įrankių,
metalo? Bokšteliams pasistatyti,
pašarams nusipirkti? O dar kuras
automobiliui kainuoja ne centus, o
dar kitos biotechninės priemonės,
žvėrių dorojimo aikštelės... Klube
jos varganos. Kas ir už ką padarys

šituos klubo veiklai būtinus darbus? Penkiasdešimt devynių vilnietis bokštelį sau įsirengė pasamdydamas žmogų. Prezidentui jau
60 - jis taip pat pasisamdė. Betgi
yra darbų, kuriuos nudirbti reikia
visiems suėjus. Ir baltas rankeles
susitepti. Nebelabai kas lieka iš to
„darbingųjų viduriuko“...
Tai ko neužtenka prieš du jaunus
vyrus pasišiaušusiems „seniams“?
Gal gobšumas užvaldė, gal „mėsiniai“ interesai ima viršų klube?
Paskutinį manojo prezidentavimo
medžioklės sezoną klubas sumedžiojo ir sunaudojo 116 šernų. Na,
padalinkime iš trylikos medžiotojų.
Po 8,9 šerno kiekvienam! Aš tikrai
tiek nesuvalgiau. O kadangi ne visi
medžiotojai galėjo visose medžioklėse būti, tai kitiems ir po dešimt,
ir po daugiau teko. Mažai? O kur
dar stirnos, elniai? Vis maža? Praeitą sezoną sumedžiota 86 šernai,
15 elnių patelių, stirnos... Ūkininkų žemėse ganosi mūsų žvėrys, anuomet sakiau medžiotojams. Na,
paimkite tuos 16 šernų ir jiems atsidėkodami padalinkite. Tegu mūsų
bendravimas su ūkininkais būna
gražus. Juk net 100 liks jums. Argi
negana? Ne, godumas neleido. Na,
po kumpioką visgi Linos Taparavičienės grupė nuveždavusi, kai jau
nuostoliai atsirasdavę, tiesa. Bet po
šerną ūkininkui – tai jau niekaip ne!
O maniau, kad gobšių „švonderių“
Medeinoje nėra... Klydau.
Liepa eina į pabaigą. Laikas
klubo prezidentui susirinkime
atsiskaityti už metus darbo. Kas
nuveikta? Kokie rezultatai? Kokia vyko tarybos veikla? Ir būtinai
paklausiu, kodėl iki šiol diskriminuojami du jauni, rimti ir išsilavinę medžiotojai? Į akis žiūrėdamas
paklausiu.

kampas

Apie
sankcijas

Linas BITVINSKAS
Daug nuomonių yra dėl Rusijai įvedamų sankcijų. Vieni teigia, kad čia tik juokas rusams,
kiti sako, jog jos per „minkštos“.
Rusijos lyderis Vladimiras
Putinas turi viską ir nieko nebijo, nebent gėdos, atidžiai seka
savo įvaizdį ir, kadangi save
laiko „europietišku“ lyderiu,
labai nori priklausyti klubui –
sėdėti su Obama ar Merkel ir
valgyti hamburgerį bei aiškinti
pasaulio tvarkymo metodus.
Tačiau dabar jau per vėlu –
Putinas visiems laikams tapo
vakariečiams blogio ir okupanto įsikūnijimu ir joks įvaizdis
nebegelbės. Dalis vakariečių
teigia, kad Rusijai nereikia
taikyti jokių naujų sankcijų.
Putinas pats sau – griežčiausia
sankcija. Jų manymu, reikia
padėti šaliai, kuri per jų lyderių
kvailumą save įstūmė į visišką
kampą, rasti išeitį iš aklavietės.
Galbūt ir taip. Tačiau, mano
manymu, kol Ukrainoje liejasi
kraujas Rusijos eksportuotais
ginklais, sankcijos nepakenks,
gal parodys, kad didžiųjų nebaudžiamumas tėra iliuzija.

Rugpjūčio 10 d., sekmadienį, 17 val.
Šešuolėlių dvare (Šešuolėlių I kaimas, Zibalų seniūnija, Širvintų rajonas)
EKSTREMALUS KLASIKOS PLIŪPSNIS
Akordeono rečitalis
MARTYNAS LEVICKIS (akordeonas, Didžioji Britanija)
Tikras muzikos vandenynas – nuo baroko didybės, ataidinčios tarsi vargonų
gaudesiu, iki bravūros ir ekscentriškų sąskambių kupino modernaus instrumentinio
teatro. Po tokias skirtingas garsų teritorijas klajoja akordeono virtuozas Martynas
Levickis. „Akordeonas – modernus instrumentas. Jis taip ištobulintas, kad tinka pačiam įvairiausiam repertuarui“, – aiškina virtuozas ir šiame koncerte kviečia Jus
įsitikinti, jog jo instrumentui neegzistuoja jokie tabu!
Programoje J. S. Bach, D. Scarlatti, G. Hermosa, E. Podgaits ir kt.
Daugiau informacijos www.kristupofestivaliai.lt
Oficiali Martyno Levickio svetainė internete http://www.levickis.com/
Oficiali Šešuolėlių dvaro svetainė internete http://www.sesuoleliudvaras.lt/
Koncerto trukmė 1.30 val.
Bilietų kaina 32 Lt
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
15 % nuolaida su „Daily Card“ kortele (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Maestro Olialia“ arba „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
50 % nuolaida vaikams nuo 6 iki 14 metų.
Bilietus galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, vietoje valandą prieš koncertą, rezervuoti telefonu 1588 (2 Lt/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
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SKELBIMAI

„Anykštos“ prenumerata

nuo 13,36 Lt.
Elektroninė prenumerata - perpus
pigiau!

negražina gyvenimo tiesiai ir apie viską!

1 mėn. - 10 Lt.

Prenumeruokite www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto
skyriuose, PayPost kioskuose. Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.

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.

Brangiai - mišką išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas.
Tel.: (8-682) 18972,
(8-600) 63820.
Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
Brangiai - įvairų mišką su žeme
arba biržes išsikirsti. Apmoka notarų
išlaidas. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-605) 27002.
Automobiliai
Automobilių bei kitokios technikos
supirkimas Lietuvoje. Utilizuoja, greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-638) 00155.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius.
Utilizuoja. Atsiskaito.
Tel. (8-633) 39897.

Brangiausiomis kainomis - automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius.
Gali būti su defektais, nevažiuojantys.
Sutvarko dokumentus. Pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Gyvuliai
Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/kg), telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius (iki 5 Lt/kg).
Tel. (8-622) 09326.

brangiai perka:
mišką su žeme,
biržes išsikirsti;
dideliais kiekiais
apvalius pjautinius rąstus;
Atsiskaitome iš karto.

Tel. 8-611-31937.
El.paštas:
uab.dovalda@gmail.com.

Žemės ūkio trechnika
MTZ-82 UK, MTZ-50, MTZ-80
variklį, priekabą padirbtą iš GAZ
53 (savivartė). Kainos sutartinės.
Tel.: (8-641) 57036, (8-629) 73699.

Keturias katytės (tvarkingos,
prieraišios, linksmos, 2,5 mėn.,
dvi rainos su baltu, dvi juodos su
baltu, nukirminuotos).
Tel. (8-685) 11331.

Kuras
Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Buitinės technikos remontas

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškovežiu.
Tel. (8-600) 63820.

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

Dažome namų fasadus, stogus.
Kalame dailylentes, apšiltiname.
Padedame įsigyti statybines medžiagas, atvežame.
Tel. (8-611) 02788.

Pranešame, kad Anykščių r. Anykščių sen.: Elmininkų k.v., bus
atliekami kadastriniai matavimai prie gretimų žemės sklypų, kurių savininkai (naudotojai) prašomi atvykti nurodytu laiku prie savo sklypų:
1. Jonas Levandavičius turto paveldėtojai, skl.
Nr. 3426/0005:0024, Vertimų k. 2014-08-11, 14.00 val.
2. Rita Jakutienė, skl. Nr. 3426/0005:0312, Smalinos k.
2014-08-13, 9.30 val.
3. Virginijus Ščerbinskas, skl. Nr. 3426/0003:0055,
Vosgėlių k. 2014-08-19, 14.30 val.
Žemės sklypų ženklinimą vykdys UAB “Žemės tvarkymo centras”
darbuotojai,
Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 8 65049966, tel. 8 60521909,
andsulzicki@gmail.com

Vykdome papildomus vairuotojų
mokymus,
pažeidusiems kelių eismo taisykles.
Registruotis tel. (8-657) 68156.
Liudiškių g.29 - 102, UAB „Jonroka“

pro memoria
Anykščių mieste
Birutė BILIŪNAITĖ, gimusi 1930 m., mirė 07-25
Joana KAPELINSKIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 07-26
Angėlė LEŠČIŪTĖ, gimusi 1930 m., mirė 07-26
Rimantas PAVILONIS, gimęs 1943 m., mirė 7.26
Andrioniškio seniūnijoje
Vladas KAROSAS, gimęs 1925 m., mirė 07-22
Anykščių seniūnijoje
Petras MILIŠAUSKAS, gimęs 1925 m., mirė 07-24
Kavarsko seniūnijoje
Stasė SIMANONIENĖ, gimusi 1937 m., mirė 07-22
Svėdasų seniūnijoje
Ona JANČIENĖ, gimusi 1918 m., mirė 07-23
Viešintų seniūnijoje
Stanislava ŽARSKIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 07-23

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 16,00 Lt/kg,
belgų telyčaites 11,70 Lt/kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt/kg.
Tel. (8-678) 00255.

UAB “DOVALDA”

parduoda

Dovanoja

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.

UA B „ B OVA R I S “

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėnesių. Moka priedus.
Tel.:(8-614) 07502.

Dalios Kardelienės dokumentai.
Tel. (8-608) 93426.

Paslaugos

juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą
Valaukio g. 8C, Anykščiai,
Darbo laikas I-V 8-17 val.
Tel.: (8-674) 27989,
(8-604)38865.

projektuojame, konsultuojame
Tel.: (8-698) 19008
(8-612) 43733
(8-687) 86324

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

Rasta

Baldų gamyba. Virtuvės, prieškambario, spintos slankiojančiomis durimis, kt.
Tel. (8-601) 70304.

UAB „LINGERIS REL“
BRANGIAI SUPERKAME

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

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

įvairūs

Baldų gamyba

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

gimė

Anykščių rajone
užregistruotas naujagimis
Matas ZAKARKA,
gimęs 07-10

Rugpjūčio 2 d. (šeštadienį)
Mickūnuose „Senojoje
sodyboje“ (buvusi dvarvietė
ir mokykla) vyks Mickūnų
mokyklos buvusių mokinių
ir mokytojų tradicinis 9-asis
SUSITIKIMAS.
Pradžia 16 val, registracija
nuo 15 val.
Teirautis tel.: (8-687) 76652,
(8-614) 37157.

Gyvuliai, gyvūnai
Keturių veršelių veršingą karvę
su šienu.
Tel. (8-686) 27638.
Veršingą karvę ir dvi telyčias
(viena veršiuosis rugpjūčio 15 dieną).
Tel.: (8-606) 67935, 4-23-81.
Šuniukus taksiukus. Vadoje yra
keturi „berniukai“ ir trys „mergaitės“. Šuniukai linksmi ir žaismingi
laukia naujų šeimininkų.
Tel. (8-614) 37869.

siūlo darbą
UAB „CESTA“ firminėje mėsos
gaminių parduotuvėje Vilniaus g.
1, Anykščiuose, reikalinga pardavėja - kasininkė. Pageidautina,
turinti darbo patirties prekybos
srityje. Darbas pagal slenkantį
grafiką.
Tel. (8-611) 22573.
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El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, tel. 5-80-24, mob. (8-686) 33036.
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-84, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Arvydas Lingaitis tel. 5-82-46, mob. (8-605) 19373;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-91-86, mob. (8-618) 25835;
Linas Bitvinskas, tel. 5-80-24, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-82-46.
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija – tel. 5-80-24.
ketvirtadieniais,
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.
Redakcija dirba:
šeštadieniais.
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos,
Vyr. redaktorė
penktadieniais 8.00 - 16.00,
spaudą šeštadieniais atsiimti nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,99 Lt (prenumeratoriams – 1,31 Lt).
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3300				
Užs. Nr. 809
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdini publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

IŠ ARTI

vardadieniai

šiandien
Elena, Ignacas, Sanginas,
Vykintė, Ignotas.
rupjūčio 1 d.
Bartautas, Bartautė, Almeda.

mėnulis

liepos 31 jaunatis.

komentaras
anyksta.lt

„Juokas ima“:

„Na, ir demagogija - jei kas gerai, kas ne nuo mero ir savivaldybes priklauso, tai rėkiate, kad
čia mero ir koalicijos nuopelnas,
o jei tik kas blogo – “tipo”, meras ne prie ko. Tai apsispręskit
pagaliau.“

mįslė
Maža spintelė turi šimtus durelių?
Antradienio mįslės: „Miške gimęs, naktį subrendo, parėjęs namo,
katile paskendo?“ atsakymas: grybas.

receptas
Bajoriški lietiniai
blynai su migdolais
Ingredientai:
Kvietiniai miltai
Pienas
Kiaušiniai
Cukrus
Aliejus
Įdarui:
Migdolai, 100 gramų
Kiaušiniai, 4 vienetai
Gaminimo eiga:
Iškepkite lietinius. Kiaušinių trynius gerai išplakite, įberkite šiek
tiek cukraus.
Migdolus nuplikykite karštu
vandeniu ir nuimkite luobeles. Į paruoštus migdolus įberkite cukraus,
sumalkite, įpilkite kiaušinių trynius
ir viską išmaišykite. Išplakite kiaušinių baltymus, supilkite į migdolų
mišinį ir gerai išmaišykite.
Paruošta mase įdarykite lietinius
ir kepkite gerai įkaitintoje keptuvėje, kol gražiai apskrus.
Lietiniams naudokite rapsų ar
kitą kepimui tinkamą aliejų, turintį
aukštą degimo temperatūrą.

oras
+28
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MOZAIKA
Daugiausiai milijonierių
gyvena Monake
Finansų konsultacijų bendrovės
“WealthInsight” ir žurnalo “Spear”
atlikta apklausa parodė, kad Europą daugelis milijonierių laiko puikia vieta gyventi. Apie tai praneša
Latvijos verslo portalas “Dienas
Bizness”.
Analitikas Oliveris Viljamsas
(Oliver Williams) nurodo, kad
daugiausiai žemynas turtuolius
traukia savo geografiniu išsidėstymu ir palankiomis mokesčių sistemomis. Pareigūnas pridūrė, kad ne
ką mažiau svarbų vaidmenį turi ir
patogus savo aktyvų valdymas bei
privačių bankų gausa. Ekspertas
mano, kad milijonieriai gyvenamąją vietą keičia dažniau nei vidutines pajamas gaunantys žmonės, todėl minėtieji išorės faktoriai
jiems turi daugiau įtakos.
Tyrimo metu milijonieriais laikyti asmenys, kurių aktyvų vertė
siekia mažiausiai 1 mln. JAV dolerių, tiesa, jo turimas būstas į šią
sumą neįtraukiamas.
Pastebėta, kad daugiausiai turtuolių gyvena Monako Kunigaikštystės sostinėje Monake. 37,58
tūkst. gyventojų turinčiame mieste

maždaug 29,21 proc. laikomi milijonieriais. Vienas iš žymiausių čia
gyvenančių asmenų - Serbijos tenisininkas Novakas Džokovičius.
Antrasis sudarytame reitinge rikiuojasi Ciūrichas. Iš 366,76 tūkst.
jo gyventojų 27,34 proc. turtas vertinamas bent 1 mln. JAV dolerių.
Čia viena iš žymiausių turtuolių
nurodoma dainininkė Tina Terner
(Tina Turner).
Trečiuoju miestu nurodoma Ženeva. Čia iš 184,5 tūkst. gyventojų milijonieriai sudaro 17,92 proc.
Vainikuoja turtuolius biotechnologijų milžinės “Serono” įkūrėjas,
italų kilmės šveicaras Ernestas
Bertarelis (Ernesto Bertarelli).
Niujorko milijonieriai sudaro tik
4,63 proc. iš visų 8,41 mln. jo gyventojų. Penktajame sąraše Frankfurte iš 691,5 tūkst. gyventojų bent
1 mln. JAV dolerių vertės turto turi
3,88 proc.
Uždaromas seniausias
Italijos laikraštis
Seniausias Italijos laikraštis
“L’Unita” nuo rugpjūčio 1 dienos
nutraukia savo veiklą. Apie tai teigiama leidinio pareiškime, publikuotame jo tinklapyje.

tautos balsas

Na, ir apetitas…

Birželio 24 dienos „Anykštos“
šiupinyje, žinutėje „Švara“, perskaičiau, kad UAB „Anykščių ko-

munalinis ūkis“ siūlo Anykščių pirties bilieto kainą padidinti nuo 14
litų iki 24,16 Lt. Potekstėje galima

Uždarius “L’Unita” laikraštį, bus
atleista 80 laikraščio darbuotojų.
Leidinys likviduojamas dėl
skaudžių ekonominių sunkumų, su
kuriais pastaruoju metu jam teko
susidurti. Ir vis dėlto laikraščio
vadovybė atsisakė priimti siūlomą
išorinę pagalbą.
2014 metais laikraščio tiražas
siekė 21 tūkst. egzempliorių.
Laikraštį “L’Unita” 1924 m.
vasario 12 dieną įsteigė Italijos
komunistų partijos vadovas Antonijas Gramšis (Antonio Gramsci).
Komunistų partijos ruporu laikraštis išliko iki 1991 metų. Šiuo metu
laikraščio politika artima Italijos
valdančiosios demokratų partijos
pozicijai.
Popiežius vėl ragino melstis
už Artimuosius Rytus, Iraką ir
Ukrainą
Sekmadienį po vidudienio maldos popiežius Pranciškus priminė
liepos 28 d. sukankančias Pirmojo
pasaulinio karo pradžios šimtąsias
metines. Šia proga jis dar kartą
paragino melstis už taiką Artimuosiuose Rytuose, Irake ir Ukrainoje.
“Brangieji broliai ir seserys.
Rytoj sukanka šimtas metų nuo
Pirmojo pasaulinio karo pradžios,
kuris atnešė milijonus aukų ir milžiniškus sugriovimus. Tas karas,
kurį popiežius Benediktas XV
pavadino “nereikalingomis žu-

suprasti, kad pirtį norima uždaryti,
nes už tokią kainą į ją niekas neis.
Jeigu šiandien Anykščių rajono
taryba pritars tokiam siūlymui, tai
valdžiai reikia priminti, kad liko
nedaug laiko iki savivaldybių ta-

rybų rinkimų. Tad su tokiais drastiškais pasiūlymais derėtų elgtis
atsargiau.
Vytautas PUPEIKIS
Anykščių miesto gyventojas

Vėdinimo sistemų renovuojamuose namuose nebus?
Anykštėnai per 2014 metus
planuoja renovuoti 15 daugiabučių namų. Iki šių metų pabaigos
žadama parengti dar 23 namų
modernizavimo investicijų planus ir organizuoti butų savininkų
susirinkimus.
Aplankiau renovuojamus namus Vienuolio gatvėje. Vienas
jau pabaigtas, atrodo gražiai.
Apšiltintas medžiaga, kuri nelaidi orui, bet nedega. Kitas namas
apšiltintas kažkokia vata, kuri
laidi orui, bet yra degi. Nėra

inžinieriaus, kuris paaiškintų,
kaip renovuojamas namas, kodėl
parinkta viena ar kita medžiaga,
todėl kiekvienas aiškina, kaip
supranta.
Vėdinimo sistema čia yra labai
svarbus ir vienas esminių renovacijos elementų, ko Anykščiuose dar nė viename name nėra,
aiškino seminare apie renovaciją, kuris vyko 2014 metų liepos
8 dieną. Jo metu demonstravo
įrenginį, kuris vadinasi rekuperatorius, skirtas gryno, švaraus

oro tiekimui bei prasto oro pašalinimui iš gyvenamųjų patalpų.
Seminare aiškino, kad rekuperatorius kainuoja 2000 Lt. Vieno
kambario bute reikės jo vieno,
dviejų kambarių bute - dviejų,
trijų kambarių bute - trijų įrenginių. Garantinis laikas 2 metai. Po
garantijos nereikės jo viso keisti,
o tik detales.
Paskaičiavau, kad J.Biliūno 18
daugiabutyje reikės 80 įrenginių.
Įrenginio skersmuo - sprindis. Jį
reikia statyti virš lango.Reiškia

Po gedulo pietų - į dušą
Labai sunku netekus pačio brangiausio žmogaus – Mamos. Velionio artimiesiems sunku susitaikyti
su netektimi. Tomis skaudžios
netekties dienomis tenka daug rūpesčių su velionio laidotuvių organizavimu ir palydėjimu į paskutinę
kelionę. Būtent tada labai svarbus
bendradarbių, kaimynų, draugų
palaikymas, tylus buvimas šalia,
parodytas dėmesys, rankos paspaudimas, pasidalinimas skausmu.
Liepos 19 dieną mūsų šeimą ištiko skaudi netektis – po sunkios
ilgos ligos mirė mūsų brangiausia
Mamytė. Norime padėkoti ypatingai sunkiomis dienomis mus
užjautusiems, pareiškusiems paskutinę pagarbą velionei ir padėjusiems laidotuvių rūpesčiuose
visiems: Kupiškio technologijos
ir verslo mokyklos bendruomenei,

Švietimo ir mokslo ministerijai,
Svėdasų Šv. Archangelo Mykolo
bažnyčios kunigui Vydui Juškėnui, profesinių mokyklų asociacijoms, Anykščių miesto kavinės
„Bangelė“ darbuotojoms, Daivai
ir Ričardui Dyroms bei jų vadovaujamos ritualinių paslaugų įmonės darbuotojams, kaimynams,
giminėms, draugams ir kt.
Deja, mūsų nuotaiką sugadino
ir esame labai nepatenkinti gedulo pietų organizavimu Svėdasų D.
Kutkienės kavinėje „ Pas Gedą“ ir
aptarnavimu.
Gedulo pietuose dalyvavo apie
80 žmonių. Kavinės patalpose
buvo taip karšta, nes nėra kondicionieriaus, langų užuolaidų negalima uždengti. Žmonių drabužiai
buvo šlapi ir jie jautėsi tarsi patekę į rusišką pirtį. Kai buvo išsaky-

ti priekaištai barmenei, ji atsakė,
kad būna dar baisiau.
Pateiktas gedulo pietų valgiaraštis - gana skurdus. Pietų metu
buvo pateikta tradicinė balta mišrainė, kuri tokioje temperatūroje
greitai genda. Pomidorai ir agurkai
buvo atnešti, kai paprašė klientai,
ir dauguma jau buvo suvalgę karštą maltinį. Šaltų patiekalų kokybė
nepatenkinama: apgailėtinai atrodė pjaustyto „mėsos vyniotinio“ ir
dešros riekutės, silkė irgi prastos
išvaizdos. Vienam stalui duona
buvo pateikta visai sudžiūvusi.
Gedulo pietuose ir kituose pobūviuose viešojo maitinimo įstaigose tenka dažnai dalyvauti. Bet
neteko matyti, kad, kaip minėtoje
kavinėje, barmenės kiekvienam
žmogui (kai daug žmonių) įdėtų į
lėkštę maltinį ir bulvių košę. Vie-

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“:
+18

dynėmis”, po ketverių ilgų metų
pasibaigė netvirta taika. Rytoj bus
gedulo diena, atsimenant tą dramą. Atsimindami tuos tragiškus
įvykius, tikėkime, kad nebus kartojamos praeities klaidos, bet bus
mokomasi iš istorijos, kad visada
nulems troškimas įtvirtinti taiką
kantriu ir drąsiu dialogu”, - popiežių cituoja Vatikano radijas.
“Šiandien ypatingai galvoju apie
tris krizių regionus: Artimuosius
Rytus, Iraką ir Ukrainą”, - sakė Popiežius, prašydamas ir toliau kartu
su juo melstis, kad tų regionų gyventojams ir vyriausybėms “Viešpats suteiktų išminties ir drąsos,
reikalingų ryžtingai eiti taikos keliu, visus ginčus spręsti ištvermingu dialogu ir derybomis bei galingu susitaikinimo troškimu”.
“Kiekvienas sprendimas tesiremia ne daliniais interesais, bet bendru gėriu ir pagarba kiekvienam
žmogui. Atsiminkime, kad kare
viską prarasime ir nieko neprarasime taikoje. Broliai ir seserys,
niekados daugiau karo! Galvoju
pirmiausia apie vaikus, apie iš jų
atimtą ateities viltį, apie žuvusius,
sužeistus vaikus, apie našlaičius,
apie vaikus, kurių žaislai - karo
laukuose palikta amunicija, apie
vaikus, kurie nemoka šypsotis.
Liaukitės! Laikas sustoti. Prašau iš
visos širdies: sustokite!” - ragino
popiežius Pranciškus.
-ELTA

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

reikės padaryti sienose sprindžio
ploto 80 skylių.
Ieškau specialisto, kad man
išaiškintų, kaip tuos įrenginius
galima sumontuoti. Paaiškino,
kad tokius įrenginius montuoja
tik naujai statomuose namuose,
o Anykščiuose jų sumontuoti
negalima. Tada reikėtų paklausti
renovacijos organizatorių, kam
toks seminaras organizuojamas...
Marijona FERGIZIENĖ
nai anykštėnei nepataikė maisto
įdėti į lėkštę (nukrito ant stalo), tai
moteris džiaugėsi, kad nepakliuvo
ant drabužių.
Nesistengiama ir meniu pakeisti. Svėdasiškiai informavo, kad
metai iš metų gedulo pietų metu
patiekiamas vis tas pats maltinis.
Su kartėliu ir didžiuliu nepasitenkinimu užvėrėme kavinės „Pas
Gedą“ duris. Tai buvo parodyta
didžiulė nepagarba velionei ir artimiesiems bei visiems kitiems,
pagerbusiems velionę Stanislavą Sabalienę. Labai norime, kad
būtų gerbiami kavinės klientai,
stengiamasi užsakymus atlikti tik
labai gerai. Kavinės vadovai turi
atnaujinti patiekalų asortimentą,
užtikrinti labai gerą patiekiamų
patiekalų kokybę, nepriekaištingą
aptarnavimo kultūrą.
Velionės dukra
Lina KAUŠAKIENĖ

