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Nuo įvairių Žemaitijos ūkininkės priekaištų ir reikalavimų Klai-
būnų kaimo ūkininkui Ramūnui Noreikai ant galvos šiaušiasi 
plaukai.

Klaibūnų ūkininkas vietoj pinigų 
užsidirbo bylą Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Traupio seniūnijos Klaibūnų kaimo ūkininkui 34 metų Ramūnui Noreikai buvusio Seimo nario ir Ūkininkų sąjungos pirmininko 
Jono Ramono žmona Vilija pateikė 506 tūkst.Lt ieškinį dėl pavogtų sėklų ir degalų bei patirtų kitokių nuostolių už nekokybiškai at-
liktus ar neįvykdytus darbus.

Užuot gavęs 100 tūkst.Lt atlygį už suartus ir apsėtus ūkininkės Vilijos Ramonienės laukus, R.Noreika yra priverstas varstyti teismų 
duris dėl jam iškeltos nuostolių atlyginimo bylos.

Ūkininkė Vilija Ramonienė tvirtina, kad yra anykštėno apvog-
ta ir tikisi nuostolius išsireikalauti teismo keliu.

Gimnazistai mokysis statybų aikštelėje
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Konservatorius Rolandas Jurkėnas per rajono Tarybos posė-
dį pranešė, kad iki rugsėjo 1 dienos gali būti nebaigti J.Biliūno 
gimnazijos pastato vidaus remonto darbai ir siūlė savivaldybės 
administracijai jau galvoti, kur perkelti gimnazistus. 

UAB „Anrestas“, renovuojantis J.Biliūno gimnazijos pastatą, 
atliko tik trečdalį darbų, todėl gimnazijos direktorė Regina Drū-
sienė turi sukti galvą, kaip teks pradėti mokslo metus.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

PAS RAGANĄ. Ketvirtadienį, 
rugpjūčio 7-ąją, 19 valandą kultū-
rinių tradicijų studijoje „Anykščių 
vaivorykštė“ (Vilniaus g. 22, p/c 
„Norfa“ II – ame aukšte) vyks su-
sitikimas su Algimanta Raugiene 
(Kriaunų Ragana). Bus atidaryta 
A.Raugienės paveikslų paroda „Per 
gamtą – į žmones“,  dainuos bardas 
Kazimieras Jakutis – Pagulbis.

KONCERTAS. Rugpjūčio 8 
dieną (penktadienį) 18 valandą Sa-
kralinio meno centre (Vilniaus g. 
11) klasikinės muzikos festivalio 
“12 muzikos savaitgalių Anykš-
čiuose” koncertas. Fortepijoninis 
trio “Claviola”. Atlikėjai: Ugnė 
Antanavičiūtė (fortepijonas), Jurgis 
Juozapaitis (altas) ir Vytautas Gie-
draitis (klarnetas). Bilieto kaina 10 
Lt. Studentams, moksleiviams ir 
senjorams - 5 Lt.

Statistika. Pagal statistikos depar-
tamento skelbiamą šių metų pirmojo 
pusmečio statistiką, sausio - birželio 
mėnesiais Anykščių rajono gyvento-
jų mirtingumo sumažėjo 168- iais. 
Rajone per pusmetį gimė 106 kū-
dikiai, o mirė 274 gyventojai. Vien 
per birželio mėnesį rajono gyventojų 
sumažėjo 19: gimė 18, o mirė 37 gy-
ventojai. 

Pasitikėjimas. Kaune neseniai 
vykusiame Lietuvos centrinės kre-
dito unijos (LKCU), vienijančios 62 
šalies kredito unijas, visuotiniame 
narių susirinkime buvo išrinkti nauji 
šioms kredito įstaigoms atstovaujan-
čių organizacijų vadovai. Į atsakingus 
postus buvo išrinktos ir dvi anykštė-
nės. LKCU stabilizacijos fondo ko-
misijos nare išrinkta Anykščių kredi-
to unijos valdybos pirmininkė Birutė 
Visminienė. Centrinės kredito unijos 
stebėtojų taryboje dirbs ir Anykščių 
kredito unijos darbuotoja Danguolė 
Matukevičienė.

Reklama. Po rajono Tarybos 
posėdžio Anykščių politikai ir val-
dininkai važinėjosi elektromobiliu. 
Elektra varomą „Nisan‘-ą į savival-
dybės pastato kiemą atvairavo ben-
drovės „LESTO“ darbuotoja. Be 
jokio garso dirbantis elektromobilis 
vienu įkrovimu gali nuvažiuoti 150 
kilometrų.

Burbiškyje 
katalizatoriaus 
nepavogė
 – nesugebėjo 
nuimti

Maras – išpūstas reikalas?
Alfrydas SAVICKAS, Sei-

mo nario padėjėjas: „Vien dėl 
šernų naikinimo buvo per daug 
užsimota. Išnaikinti galim, 
bet kas tada – vėl iš naujo vei-
sim?“

Susitepusi rankas moliu, 
prie siūlų negrįžo

Senajame Inkūnų kaime, ant 
kalnelio, medinėje klėtelėje 
nendriniu stogu veikia kerami-
kos dirbtuvėlė „Amatų kalne-
lis“.
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   Temidės svarstyklės
Kaukėtas. Rugpjūčio 3 dieną 

apie 8 valandą 20 minučių An-
drioniškyje, Anykščių gatvėje, į 
parduotuvę įėjo kaukėtas vyriš-
kis, kuris, grasindamas parda-
vėjai (g.1991 m.) peiliu, išplėšė 
kasos aparatą ir jame neradęs pi-
nigų, pasišalino. Įtariamasis (g. 
1996 m.) uždarytas į areštinę.

Konfliktas. Troškūnų seniūni-
joje V. B. namuose kilusio konf-
likto tarp artimų giminaičių metu 
nukentėjo A. B., gimęs 2001 m. 
Jam nustatytas nesunkus sveikatos 
sutrikdymas. 

Pastatas. Nuo pastato Anykščių 
seniūnijoje stogo nuardytos ir pa-
vogtos plytos, išardytos pastato vi-
duje buvusios pertvaros, nupjauti ir 
pavogti vamzdžiai, pavogtos durys 

ir laiptai. Žala – 4 000 litų. 
Teritorija. Gautas pareiški-

mas, kad Anykščių seniūnijoje 
neteisėtai, saugomoje teritorijoje 
– Anykščių regioniniame parke, 
ežero pakrantės apsaugos juostoje 
ir zonoje, atlikti kasimo ir užpyli-
mo darbai, pakeičiant ežero kran-
to liniją ir atliekant darbus pačia-
me ežere, iš ežero iškasant gruntą 
daugiau nei 100 metrų atkarpoje 

ir vėliau paskleidžiant jį sausu-
moje. Žala gamtai – 269 061,42 
litas. 

Spyrė. Gautas E. G., gimusios 
1956 metais, gyvenančios Troš-
kūnų seniūnijoje, pareiškimas, 
kad rugpjūčio 3 dieną neblaivus 
(2,88 prom.) vyras A. G., gimęs 
1959 metais, koja spyrė jai į ran-
ką. A. G. sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Pirmojo rato varžybose netikė-
tumų nebuvo, kaip ir buvo ma-
nyta, prieš prasidedant sezonui 
pirmauja dvi komandos: ,,Dai-
nuvos nuotykių slėnis” (DNS) 
(25 taškai) bei praėjusių metų 
čempionai ,,Algrida” (22 taškai). 
Pastarieji per pirmąsias devynias 
varžybas patyrė tik vieną pralai-
mėjimą ir sužaidė lygiosiomis su 

Baigėsi rajono pirmenybių pirmasis ratas 
Praėjusią savaitę Anykščių miesto stadione buvo sužaistos pas-

kutiniosios rajono futbolo pirmenybių pirmojo rato varžybos.

Algirdas KALINOVAS

dabar pirmoje lentelės pozicijoje 
esančia DNS komanda. Trečiąją 
vietą dalinasi net trys komandos, 
surinkusios po 18 taškų: ,,Savi”, 
,,Troškūnai” ir ,,Janydžiai”.

Pagal įmuštų-praleistų įvar-
čių statistiką, trečiąją vietą uži-
ma ,,Troškūnai”(įmušti-praleisti 
įvarčiai 33-15), žemiau rikiuojasi 
,,Savi” (26-11) ir ,,Janydžiai” (29-

17). Lentelės viduryje ,,įsitaisiu-
si” komanda ,,Spakainiai” su 12 
taškų. Apatinėje lentelės dalyje 
rikiuojasi keturios komandos, tu-
rinčios vieną ar dvi pergales. 

Per pirmuosius susitikimus po 
dvi rungtynes laimėjo trys ko-
mandos: ,,Golas”, ,,Jaros sauga” 
ir ,,Teniso klubas”. Dėl geresnio 
įmuštų-praleistų įvarčių santykio 
septintąją vietą užima mažiausią 
deficitą iš šių trijų komandų tu-
rintys ,,Jaros sauga” (11-28) ko-

lektyvas, toliau rikiuojasi ,,Go-
las” (15-36) ir ,,Teniso klubas” 
(17:45). Po pirmojo rato autsai-
derių pozicija priklauso ,,Arse-
nalo” komandai.

Įdomu tai, kad pirmus 45 su-
sitikimus taikiai pasibaigė tik 
vienerios varžybos tarp lyderių 
(DNS-Algrida 1:1). Šią savaitę 
prasidėjo antrasis varžybų ratas. 
Varžybos vyksta antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 18.00,19.00 
ir 20.00 valandos.

Sankcijos. Po Europos Sąjungos 
ekonominių sankcijų Rusijai iš šios 
šalies rimto, bet ne mirtino atsako 
gali sulaukti ir Lietuva. Taip tei-
giantys ekonomikos ekspertai per-
spėja - verslui reikia turėti atsarginį 
variantą. Jeigu Rusija, reaguodama į 
ES sankcija, skelbtų ekonominę blo-
kadą, labiausiai nukentėtų Lietuvos 
vežėjai, turizmo verslas, taip pat kai 
kurie maisto produktų gamintojai. 
Sankcijų įtaką Lietuva pajus, tačiau 
sugebės su tuo susitvarkyti. Taip 
drąsinasi ir finansų ministras Riman-
tas Šadžius: „Manau, poveikis bus 
ribotas, tai nebus katastrofa, nebus 
smarkių sukrėtimų. Tai bus gyveni-
mo faktai, kuriems mūsų ekonomika 
sugebės atsispirti“.

Taupys. Po premjero nurodymo 
valstybės institucijoms sumažinti asi-
gnavimų apetitą ir planuoti mažesnį 
biudžetą, Seimo vadovybė svarsto, 
kur būtų galima sutaupyti. Skaičiuo-
jama, kad parlamento kanceliarijos 
piniginė kitąmet bus keliais šimtais 
tūkstančių litų plonesnė. Finansų mi-
nisterija jau dėlioja kitų metų vals-
tybės biudžeto projektą, tariasi dėl 
lėšų skyrimo atskiriems asignavimų 
valdytojams. 2015-ieji daugumai 
institucijų nebus tokie dosnūs kaip 
šiemet. Premjeras Algirdas Butkevi-
čius dar prieš kurį laiką pareiškė, kad 
nuo kitų metų ministerijos turi suras-
ti galimybių ir 5 proc. sumažinti savo 
biudžetą. Susiveržti diržą paprašyta 
ir Seimo kanceliarijos.

Krepšelis. „Darbiečiai“ siūlo 
įvesti krepšelį vaikų neformaliajam 
ugdymui, leidžiant laisvai pasirinkti 
neformaliojo ugdymo formą ir insti-
tuciją. Pasak Seimo Švietimo, moks-
lo ir kultūros komiteto pirmininkės, 
darbo grupės vadovės Audronės 
Pitrėnienės, šiandien neformaliojo 
švietimo finansavimas yra skiriamas 
meno, sporto, techninės kūrybos 
arba kitoms mokykloms iš savival-
dybių biudžetų. Toks finansavimas 
dažnai yra nepakankamas, todėl tėvų 
įnašai esti dideli, o tai sumažina vai-
kų galimybes ugdyti savo gebėjimus. 
Darbo partijos frakcija siūlo nefor-
maliojo ugdymo krepšelį pririšti ne 
prie konkrečios mokymo įstaigos, o 
prie vaiko, t. y. turėdamas tam tikrą 
sumą savo krepšelyje, vaikas galė-
tų, pasitaręs su šeima, tuos pinigus 
nukreipti pasirinktai institucijai, t. y. 
meno mokyklai, sporto centrui, vai-
kų klubui ir pan.

Duomenys. Teisingumo minis-
terija, siekdama užtikrinti asmens 
privatumą ir asmens duomenų 
apsaugą, siūlo keisti asmens do-
kumentuose esančių asmens kodų 
sudarymo tvarką. Įstatymo projekte 
siūloma, kad nereikšminį asmens 
kodą sudarytų registro atsitiktinai 
parinktų vienuolikos skaičių seka. 
Parengtos Gyventojų registro įsta-
tymo pataisos yra pateiktos suinte-
resuotoms institucijoms ir visuome-
nei apsvarstyti. 

Užuojauta. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo 
ir visų Lietuvos žmonių vardu se-
kmadienį pareiškė užuojautą Kinijos 
Liaudies Respublikos Prezidentui Si 
Dzinpingui (Xi Jinping) dėl žemės 
drebėjimo Junano provincijoje, nusi-
nešusio daug žmonių gyvybių. Nau-
jausiais duomenimis, sekmadienį 
Kinijos pietvakarinėje Junano pro-
vincijoje įvykęs 6,3 balo pagal Rich-
terio skalę žemės drebėjimas parei-
kalavo ne mažiau kaip 367 gyvybių, 
dar 1 881 žmonės sužeisti.

P. Dūmanaitės senelio P. Dū-
mano 90 – ąsias gimimo metines 
anykštėnai prieš gerą savaitę mi-
nėjo Anykščių koplyčioje. Deja,  
prieš ketvirtį amžiaus amžino po-
ilsio išėjusiam  P. Dūmanui savo 
anūkės sulaukti nebuvo lemta...

Daugelio tarptautinių konkursų 
laureatė, bene pirmoji anykštėnė 
pasiekusi tarptautinio lygio muzi-
kinį išsilavinimą, buvusi Anykš-
čių muzikos mokyklos mokytojų 
Irenos Meldaikienės (fortepijonas) 
ir Violetos Bugenienės (smuikas) 
mokinė jau baigė mokslus Barselo-
nos muzikos akademijoje ir toliau 
studijuos Šveicarijoje. 

„Kaip ir kasmet, atostogų į gim-
tuosius Anykščius parvažiavau po-

Chorvedžio anūkė studijas tęs Šveicarijoje
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Ketvirtadienį Anykščių koplyčioje koncertavo du Barselonos 
(Ispanija) muzikos akademijos auklėtiniai anykštėnė, muzikos 
pedagogo ir chorvedžio Prano Dūmano anūkė Paulina Dūmanai-
tė ir ispanas Aitor Garcia Morata. Pilnutėlė Anykščių koplyčia 
profesionaliems atlikėjams plojo atsistojusi. 

Duetas Paulina Dūmanaitė (fortepijonas) ir Aitor Garcia Mora-
ta (klasikinė gitara) kartu koncertavo pirmą kartą. 

Autoriaus nuotr. 

rai savaičių, tačiau šį kartą su drau-
gu, - šypsojosi P. Dūmanaitė. – Mes 
kartu šiemet baigėme Barselonos 
muzikos akademiją, o šio fortepi-
jono ir klasikinės gitaros koncerto 
idėja gimė staiga. Mano draugas 
vienas dar koncertavo Troškūnuo-
se ir buvo labai šiltai sutiktas“. 

Ar duetas koncertuos kartu toliau, 
atsakyti negalėjo nė pati P. Dūma-
naitė, tačiau teigė, kad po poros 
savaičių viešnagės Anykščiuose su-
grįš į Barseloną. Fortepijono meis-
triškumo magistratūros studijas ji 
tęs Bazelio (Šveicarija) muzikos 
akademijoje. „Šveicarija labai bran-
gi šalis, tad aš gyvensiu Barselono-
je, o į paskaitas teks skraidyti“, - pa-
stebėjo P. Dūmanaitė. 

T.Okladnikovas teisme aiškino, 
kad su broliu nuėjo į tą garažą, 
bandė nuimti katalizatorių - vieną 
varžtą atsuko, o kito atsukti su iš 

Burbiškyje katalizatoriaus nepavogė
 – nesugebėjo nuimti

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

2014 metų vasario 13 dieną, apie 21 valandą, Burbiškio kaimo 
gyventojai Tadas ir Antanas Okladnikovai, būdami apsvaigę nuo 
alkoholio, veikdami kartu, vagystės tikslu, nuplėšę pakabinamą 
spyną, įsibrovė į patalpą - I. S. garažą Burbiškio kaime ir pasikė-
sino nuo garaže stovėjusio J. P. priklausančio automobilio FORD 
MONDEO pavogti 250 litų vertės katalizatorių, tačiau nusikal-
timo nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes 
nesugebėjo jo nuimti.

namų atsineštais raktais nepavy-
ko.

Anykščių rajono apylinkės teis-
mas T.Okladnikovui skyrė laisvės 

apribojimą 11 mėnesių, įparei-
gojant būti namuose nuo 22 val. 
vakaro iki 6 val. ryto, jeigu tai 
nesusiję su darbu, pradėti dirbti 
arba užsiregistruoti Darbo biržo-
je, neatlygintinai išdirbti 40 val. 
sveikatos priežiūros, globos ir rū-
pybos įstaigose ar nevalstybinėse 
organizacijose, kurios rūpinasi 
neįgaliaisiais, senais ar kitais pa-
galbos reikalingais žmonėmis.

A.Okladnikovui skirta 3 metų 
ir 3 mėnesių laisvės atėmimo 
bausmė, jos vykdymą atidedant 

3 metams, įpareigojant neišeiti iš 
namų nuo 22 val. vakaro iki 6 val. 
ryto, jeigu tai nesusiję su darbu, 
neišvykti iš gyvenamosios vietos 
(miesto rajono) ribų be nuteistojo 
priežiūrą vykdančios institucijos 
leidimo, bei paskirti baudžiamo-
jo poveikio priemonę - 100 val. 
nemokamų darbų sveikatos prie-
žiūros, globos ir rūpybos ar kitose 
valstybinėse ar  nevalstybinėse įs-
taigose ar organizacijose.

Nuosprendis gali būti skundžia-
mas Panevėžio apygardos teismui 

L. Sokolovas buvo sučiuptas 
žvejojantis Šventosios upėje tarp 
tilto prie kelio Kavarskas – Kur-
kliai ir Kavarsko užtvankos, kur 
draudžiama žvejoti visus metus. 
Kai prisistatė aplinkosauginin-

Žvejojo Kavarske – prarado meškerę
Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Už tai, kad žvejojo draudžiamoje vietoje prie Kavarsko užtvan-
kos, aplinkosaugininkai Leonidui Sokolovui skyrė 400 litų baudą 
su meškerės konfiskavimu.

kai, L. Sokolovas žuvies dar ne-
buvo sugavęs.

Skirtą nuobaudą L. Sokolo-
vas apskundė teismui. Anykščių 
rajono apylinkės teisme žvejas 
aiškino, jog žvejojo su draugais, 

o įvykio vietoje nebuvo jokių 
draudžiamų užrašų, jog žvejyba 
toje vietoje draudžiama. „Prašau 
man skirti mažesnę baudą ir ne-
konfiskuoti meškerės“, - teismo 
prašė vyras.

„Aplinkybės, kad jis nežinojo, 
jog toje vietoje draudžiama žve-
joti, jog žvejojo tik su meškere, 
jog šiuo metu yra bedarbis, nėra 

pagrindas L. Sokolovui skirti 
mažesnę baudą ir nekonfiskuoti 
meškerės, todėl priimtas nutari-
mas yra pagrįstas, teisėtas, pa-
liktinas galioti“, - atmesdamas 
L. Sokolovo skundą, konstatavo 
teismas.

Teismo nutarimas per 20 dienų 
gali būti skundžiamas Panevėžio 
apygardos teismui.
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“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

nuomonių ringe
@ “Robertas”: 

“Kokie visi pasidarė ponai. Dar prieš porą de-
šimtmečių kožnas svėdasiškis pats po š... brai-
dė-  jei ne kolchoze tai savo tvartely, o dabar 
tokie estetai pasidarė, kad fermas reikia deginti, 
nes kažkam smirda. Mėsytę tai ryjat, ponai.”

@ “Žinoma”: 

“Merai reikalingi kalbom sakyti kaip gyventi 
gera, dar šventėse dalyvauti ir otkatms įsisavin-
ti. Kai žmonės nuo smarvės dūsta, merai bando 
turčiams įtikti. O jūs, varguolia,i kvėpuokite 
šūdu arba nustipkit. Iš jūsų kyšio nepaimsi. Ne-
turit iš ko duoti. Va...”

komentarai

Sigitas KINDERIS, Anykščių 
miškų urėdas: „Pavojus didelis, 
bet yra kaip yra. Ignalinos rajo-
ne nebuvo nustatyta, kad maras į 
fermas atėjo iš gyvosios gamtos. 
Aišku, kad kažkur gamtoje maras 
„vaikšto“, bet kiek buvo medžioja-
ma šernų populiacija ir tirti nušauti 
šernai dėl maro, tai nei viename 
tirtame jo aptikta nebuvo. Tad kol 
nėr faktų – nėra ir ką daryti. Reikia 
laukti, maro kol kas pas mus nėra, 
bet ar nebus jo rytoj, niekas negali 
atsakyti.

Kontroliuoti šernų populiacijos 

Maras – išpūstas reikalas?
Praėjusią savaitę afrikinis kiaulių maras buvo užfiksuotas Igna-

linos rajone UAB ,,Idavang“ Rupinskų padalinio kiaulininkystės 
komplekse. Buvo sunaikinta 19 400 jame buvusių kiaulių. 

Anykščių rajone 2014 metų pirmąjį pusmetį buvo deklaruota 
472 kiaulių bandos, kuriose laikoma 14 405 kiaulių.

„Anykšta“ klausė – ar nebijote, kad vieną dieną kiaulių maras 
pasieks ir Anykščių rajoną?

dydį yra ne mūsų, miškininkų, o 
medžiotojų būrelių prerogatyva. 
Kol kas šernas Henrikas gyvena 
legaliai, o tolimesni sprendimai 
priklausys nuo situacijos“.

Juozas RATAUTAS, Anykščių 
„Sodros“ vadovas: „Aišku, kad 
baisu. Maras labai smarkiai kerta 
ekonomiką ir atneša baisius nuos-
tolius ūkininkams. Reikia imtis 
visų apsaugos priemonių, kad kiau-
lių maro neįsileisti. Juo labiau, kad 
išskerdus visas kiaules, mėsą tektų 
importuoti iš užsienio. Prevencinė 
programa turėtų būti sprendžiama 

ne pavienių verslininkų ar ūkinin-
kų, o rajono mastu - rajono Taryba 
turėtų susirinkti ir aptarti situaciją. 
Aišku, sukontroliuoti šią ligą labai 
sunku, bet grėsmę sumažint gali-
ma. Manau, kad reikia kontroliuoti 
labai griežtai – tikrinti kiaules, imti 
mėginius, kad, jei kiltų maras, jį 
sustabdyti kuo anksčiau. Manau, 
kad kai buvo nuspręsta išmedžio-
ti šernus, tai buvo nors žiauri, bet 
būtina priemonė. Tokių priemonių 
imtis kartais priverčia situacija. 
Juk geriau atkurti šernų populiaciją 
atsivežant iš kur nors šernus, nei 
leisti kiaulių marui išplisti“.

Antanas BAURA, Valstiečių 
ir žaliųjų partijos Anykščių sky-
riaus pirmininkas: „Aišku, kad 
baimė egzistuoja, bet baimė baime. 
Pati Europos Komisija Lietuvos 
priemones, kaip apsisaugoti, kai 
Alytaus apskrity rado kritusius nuo 
kiaulių maro šernus, pateikinėjo 
kaip pavyzdines. Bet, deja, Ignali-

nos atvejis rodo, kad tai nepadėjo. 
Nors ten gali būti ir kitos priežas-
tys“.

Alfrydas SAVICKAS, Seimo 
nario padėjėjas: „Mano nuomone, 
kiaulių maras yra per daug išpūstas 
burbulas. Vien dėl šernų naikinimo 
buvo per daug užsimota. Išnaikinti 
galim, bet kas tada – vėl iš naujo 
veisim?

Bet nepaisant to, saugos priemo-
nių reikia laikytis – darbuotojai, 
dirbantys kiaulių kompleksuose, 
turi laikytis sanitarinių priemonių, 
o patys kompleksai turėtų būti izo-
liuoti nuo aplinkos. Ypač nuo gy-
vūnų – kačių, šunų ir ypač grauži-
kų. Bet jei kiltų pavojus Anykščių 
rajone, manau, kad rajonas maro 
protrūkiui būtų nepasiruošęs.

O kas liečia mažuosius kiaulių 
augintojus, kurie augina po kiaulę 
ar dvi, tai kaip augino taip ir turėtų 
auginti. Pjauti kiaules reikėtų tik 
jei kiltų realus pavojus“.

-ANYKŠTA

@ „Liuks“ 
Matot, būna purvo, būna minera-

linių vandenų, būna pajūrio kurortai. 
O ko nebuvus kvapų kurortu? Yra 
niša reikia jimt.

@ „Darbas“ 
Reikia meru rinkti Savicką. Jis 

patyręs ir garbingas aplinkosaugi-
ninkas, todėl šitą problemą greitai 
sutvarkys.

@ „n.elmininkietis“ 
N.Elmininkuose taip pat nuolat 

smirda. Ypač anksti ryte ir vakare

@ „X - man“ 
Visam pasauly tas pats, nieko 

mūsų kraštai neišsiskiria. Pavyz-
džiui, Argentinoje karvių išskiria-
mos dujos sudaro dvidešimt penkis 
procentus globalaus klimato atšilimo 
faktoriaus.

@ „N.Elmininkai“ 
Naujuosiuose Elmininkuose smar-

vė nuo fermų ateina pastaruoju metu 

Gyvename kaip tvarte
Portalo anyksta.lt diskusijoje skaitytojus kvietėme pakalbėti 

apie blogus Anykščių rajono kvapus. 
Sprendžiant iš komentarų, kurortiniuose Anykščiuose „kva-

piausios“ yra Svėdasų, Traupio ir Naujųjų Elmininkų apylin-
kės. Portalo anyksta.lt skaitytojai skundžiasi, kad gyvena kaip 
tvarte.

kasdien. Pikčiausia yra tai, kad per 
dieną dėl karščių negali langų atsi-
daryti, o vėlyvą vakarą dėl dvoko. 
Jeigu neužsidarai langų eidamas 
miegoti, tai naktį atsibundi nuo dvo-
ko. Toks juodas humoras: miegam 
tvarte. Mano nuomone, išeitis vie-
na-apnakvindinti fermų savininkus 
tvartuose. Gal tada pradės ieškoti 
būdų, kaip tvarkytis , kad jų biznis 
negadintų gyvenimo aplinkiniams. 
O Naujųjų Elmininkų gyventojus 
kviečiu netylėti, nesitaikstyti su esa-
ma padėtimi.

@ „to N.Elmininkai“ 
Taip pat 100 % pritariam išsakytai 

minčiai. N.Elmininkuose visą vasarą 
jaučiamės lyg gyventume fermoje. 
Kvapas praktiškai nuolat jaučiamas 
anksti ryte ir vakare. Tai kam tada iš 
viso rajone reikalingi seniūnai, ža-
lieji patruliai... Juk kažkam visa tai 
turi rūpėti? Bet ką ten turbūt koks 
700 gyventojų, neskaitant vasarą 
sugrįžtančių studentų ar atvažiuo-
jančių vaikų ir anūkų, prieš fermos 

kompleksą. Čia juk ne skaičiais ver-
tinamos jėgos...

@ „Traupietis“ 
Ir Traupyje jau gyvenam ir mie-

gam kaip tvarte: jaunam ūkininkui 
nė motais, kad nuo paukščių mėšlo 
kalnų kvapas tiesiog dusina. Net so-
vietiniais laikais kolūkio mėšlidės 
buvo toliau nuo miestelio.

@ „įtariu“ 
Įtariu, kad kiaulidžių savininkai 

skaito po polsku... Todėl spėju, kad 
komentarus, kaip nereikia skustis, 
kad smirda, rašo veikėjai iš vienos 
Anykščių įstaigos, kuri išduoda lei-
dimus statyti dideles kiaulides ir lei-
džia nesilaikyti gamtosaugos reika-
lavimų. Matyt, ne be reikalo žmonės 
kalba, kad valdininkai kyšiais už-
čiaupti. Kai kišenytėj atsiranda pora 
tūkstantukų, dingsta š.. smarvė.

@ „Martynas“ 
Jeigu Obelevičiaus panosėj višta-

šūdžiu smirda, o jis nesutvaro, kam, 
sakykit, mums toks meras?

@ „studentas“ 
Kaip tik vakaras, taip nuo Svėdasų 

kiaulidės ir smirda. Kviečiu aplinko-
saugininkus apie 21val važiuoti tuo 
įsitikinti. Gana apsimetinėti, kad ne-
informuoti apie šią problemą. Beje, 
pernai taip nesmirdėjo. Kodėl?

@ „įdomu“ 
Svėdasuose gyvena Utenos aplin-

kosaugoje dirbantis Linas Balaišis. 
Jam kiaulidės nesmirda, nors svėda-
siškiai dūsta. Įdomu, kodėl nesmir-
da?

@ „jo“ 
Ir Obelevičiui vištašūdžiai kvepia 

kaip Šanel Nr 5. Taip pat sutapimas?

 @ „pritariu“ 
Kai patenka į valdžią, taip uoslę 

praranda.

 (Komentatorių kalba netaisyta – 
red.past.)  

    -ANYKŠTA

Lietuvoje žmogus kiaulės įveikti negali.  
Justo NAVAŠINSKO nuotr.

Palaikė. Rusijai paskelbus em-
bargą lenkiškiems vaisiams ir dar-
žovėms, grupelė entuziastų penkta-
dienio popietę Vilniuje prie Rusijos 
Federacijos ambasados surengė 
obuolių valgymo akciją ir taip iš-
reiškė paramą kaimynei Lenkijai.

Pritaria. Krašto apsaugos minis-
terijos užsakymu atlikto visuome-
nės nuomonės tyrimo duomenimis, 
didžioji dauguma, 68 proc., Lietu-
vos gyventojų pritaria nuolatiniam 
NATO sąjungininkų buvimui ša-
lies teritorijoje. Absoliuti dauguma 
- 85 proc. - sutinka, visiškai arba iš 
dalies, kad NATO pajėgumų dislo-
kavimas Baltijos regione padidino 
Lietuvos saugumą. 

Skyriai. Šalies apskrityse pra-
dėjo veikti pirmieji Valstybinės 
vartotojų teisių apsaugos tarnybos 
(VVTAT) regioniniai skyriai, ku-
rie konsultuos ir švies vartotojus 
ir verslininkus dėl euro įvedimo 
Lietuvoje. „Labiausiai pažeidžia-
moms asmenų grupėms regionuo-
se sudaryta galimybė labiau apginti 
savo, kaip vartotojų, teises. Juk ne 
visi žmonės turėdavo galimybių 
ir lėšų dėl nekokybiškos prekės 
ar nesuteiktos paslaugos važiuoti 
į Vilnių“, - pažymėjo teisingumo 
ministras Juozas Bernatonis. 

Kalbėjosi. Telefonu su Ukrai-
nos vadovu Petro Porošenka ben-
dravęs Baltarusijos prezidentas 
Aliaksandras Lukašenka aptarė 
dvišalius prekybinius santykius 
ir teigė, kad Minskas pasirengęs 
tiekti naftos produktus Ukrainai. 
„A. Lukašenka pabrėžė, kad Bal-
tarusija supranta Ukrainos proble-
mos aštrumą derliaus nuėmimo 
periodu, tačiau, nepaisant vidinių 
poreikių, šalis yra pasirengusi pa-
dėti Ukrainai ir jos ekonomikai 
apsirūpinti naftos produktais“, - 
rašoma Baltarusijos prezidentūros 
paviešintame pranešime spaudai. 

Imigracija. Didžiosios Britani-
jos premjero pavaduotojas Nikas 
Klegas (Nick Clegg) iš Liberalde-
mokratų partijos paragino siekti 
imigracijos apribojimo iš būsimų 
Europos Sąjungos (ES) šalių narių. 
Šiuo metu naujos ES bloko narės 
leidimo savo piliečiams dirbti ir 
gyventi kitose Bendrijos šalyse gali 
laukti iki septynerių metų, tačiau N. 
Klegas šį terminą siūlo prailginti dėl 
pernelyg didelių ekonominių skirtu-
mų tarp ES šalių. Britai taip pat no-
rėtų nuolat galiojančios teisės riboti 
atvykėlių skaičių, jei į šalį vienu 
metu atvyktų per daug imigrantų.

Laivai. Latvijos karinio jūrų lai-
vyno atstovai teigia, kad netoli ša-
lies išskirtinės ekonominės zonos 
sekmadienį buvo pastebėtas Rusi-
jos povandeninis laivas ir korvetė. 
„Stereguščij“ klasės korvetė paste-
bėta už 5,7 jūrmylės nuo Latvijos 
išskirtinės ekonominės zonos Bal-
tijos jūroje, „Kilo“ klasės povande-
ninis laivas užfiksuotas už 1,7 jūr-
mylės. Abu laivus identifikavo ir 
jų veiksmus sekė Latvijos karinių 
jūrų pajėgų laivas „Rezeknė“. Pa-
našių incidentų metu birželio 21 ir 
24 bei liepos 22 dienomis prie La-
tvijos teritorinių vandenų taip pat 
buvo priartėję Rusijos karo laivai 
iš Baltijos jūros flotilės. Virš Bal-
tijos jūros šią vasarą fiksuojamas ir 
neįprastai didelis Rusijos karo lėk-
tuvų veikimo aktyvumas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Štai, 2011 metais išleista-
me „Raštų“ 22 tome skyrelyje 
“Nežinomieji literatūros raštai“ 
spausdinamas Jurgio Smalsčio-
Smolskio eilėraštis, skirtas lietuviš-
kos spaudos draudimo laikotarpiu 
Vaižganto redaguotam laikraščiui 
„Tėvynės Sargas“.

„...Ir užgimė „Sargas Tėvynės“-
tėvynės sergėt,

Lig šiol kurs nesliauna mus mo-
kyt ir bart, ir mylėt.

Šiandieną sulaukėm jo amžiaus 
jau metų penkių,

R. Umbrasienė savo dirbinius 
dega sodybos kiemelyje pastaty-
toje neįprastos formos malkomis 
kūrenamoje  krosnyje, kai tuo 
tarpu keramikai naudoja brangias 
šiuolaikines elektrines krosnis ir 
be jų net neįsivaizduoja savo ama-
to. Moteris teigia net nebaigusi 
kokių nors su keramika susijusių 
mokslų. „Keramikos mokslų ne-
baigiau, stažavausi „Puodžių ce-
che“, „Amatų gildijoje“ Vilniuje. 
Toliau dirbu savarankiškai, - sakė 
R. Umbrasienė. – Dabar Inkūnuo-
se  savo dirbtuvėlėje vedu kerami-
kos užsiėmimus. Antai, rugpjūčio 
12-17 d. organizuoju keramikos 
stovyklą pradedantiems ir pažen-
gusiems. Daugiau informacijos 
apie stovyklą rasite Facebook’e, 

Susitepusi rankas moliu, 
prie siūlų negrįžo Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Senajame Inkūnų kaime, ant kalnelio, medinėje klėtelėje nendriniu stogu veikia keramikos dirb-
tuvėlė „Amatų kalnelis“, kurioje šeimininkauja keramikė Renata Umbrasienė. Išskirtiniai jos dar-
bai pagaminti taip vadinamos „raugo keramikos“ metodu, kurio šaknys siekia XV -  XVI amžius.

„Amatų kalnelio“ paskyroje”.
Išties „Amatų kalnelio“ svečius 

šeimininkė ne tik supažindina su 
vienu seniausių pasaulio amatu, 
tačiau ir pamoko pasigaminti kokį 
nors dubenėlį ar švilpynę. Molio 
dirbiniai degami lauko krosnyje. 

Jos raugo keramika pagamin-
tos puodynės ir kiti dirbiniai iš 
molio raštų margumynais tokie 
savotiški, patrauklūs, kad neiš-
kenčiu nepasiteiravęs, kas gi yra 
toji raugo keramika. „Tai sena 
gera technika, naudota iki XV-
XVI amžiaus, kol žmonės išrado 
glazūrą. O valstiečiai, lipdydavęsi 
puodus savo buičiai, išlaikė tokį 
degimo būdą ir iki pokario. Kol 
nebuvo glazūros, molio poras už-
svilindavo, kad neleistų vandens, 
nes paprastai degtas molis šiek 
tiek praleidžia vandenį, parasoja. 
Raugas ruošiamas iš miltų, mie-
lių, cukraus ir vandens. Molio dir-
binys kaitinamas krosnyje iki 900 
– 1000 laipsnių, imamas replėmis 
ir merkiamas į raugą. Taip gimsta 
nepakartojamas raštas“ – pasako-
jo keramikė. 

Jos nuomone, šiuolaikinis ke-
ramikas molio prisikasti ir pasi-
ruošti turbūt nebemoka. „Juk ir 
siuvėjas šiandien audinį perka 
parduotuvėje, - šyptelėjo R. Um-
brasienė. - Taip ir mes - gauname 
jau paruoštą, išvalytą, supakuotą 
molio masę. O jų būna pačių įvai-
riausių. Lietuvoje kasamas rudas 
molis. Kitos masės atvežtinės“. 
R. Umbrasienė teigė nesisten-
gianti savo darbus eksponuoti 
parodose. Dėl laiko stokos ji 
nespėjo įsilieti į Anykščių tau-
todailininkų būrį, nedalyvauja jų 
parodose, tačiau džiaugiasi, kad 
jau plačiai pasklidę jos darbai 
kažkam patinka, nes jie paga-
minti su rankų ir širdies šiluma. 
„Aš mokausi pati ir mokau ki-
tus“,  - sakė keramikė. - Mano 
darbų galite įsigyti tik atvykę į 
svečius. Kviečiu, juk Inkūnuo-
se taip gražu, ir taip netoli!“, - 
kvietė atsisveikindama R. Um-
brasienė.  

žiemą, rudenį ar pavasarį, tačiau ir 
dabar labai duobėtas. 

Paklausta, gal keramikės talen-
tą paveldėjo iš tėvų ar senelių, R. 
Umbrasienė sakė: „Nežinau iš kur 
ir  kiek čia pas mane tų talentų... 
Senelis buvo ūkininkas, tačiau 
laisvalaikiu tapydavo portretus, 
darė baldus. Mama siuva, mezga, 
audžia. Aš vaikystėje taip pat lin-
dėjau siūluose, bet paskui susite-
piau rankas moliu ir prie siūlų ne-
begrįžau. Molį minkau gal jau du 
dešimtmečiai, tačiau rimtai dirbti 
pradėjau gal prieš kokius 5 metus. 
Juolab, kad man tai buvo ir, gali-
ma sakyti, tėra prasmingas lais-
valaikio leidimas“ - šypsodamasi 
sakė Tautinio paveldo sertifikatą 
turinti keramikė.

Panevėžyje gimusi ir augusi R. 
Umbrasienė teigia ir dabar dalį lai-
ko leidžianti gimtajame mieste, ta-
čiau kelias dienas per savaitę būna 
Inkūnuose. 2004 – aisiais moteris 
apsilankė Inkūnuose ir, kaip pati 
sakė, ši vieta ją užbūrė. Ji nusipir-
ko beveik sugriuvusį, nuniokotą 
namelį, jį atstatė, paskui išdygo 
ir dar keli sodybos pastatai su šiai 
vietovei taip derančiais nendrių ir 
šiaudų stogais. „Esu beveik vieti-
nė. - pastebėjo „Amatų kalnelio“ 
įkūrėja. - Čia leidžiu 3 – 4 dienas 
per savaitę“. 

Beje, ji piktinosi miškus kertan-
čių savininkų technika suniokotu 
keliuku, kurio iš Inkūnų Andrio-
niškio link niekas neremontuoja. 
Jis sunkiai pravažiuojamas ne tik 

„Vidur girių esančiuose Inkūnuose man labai gera ir tikrai nebaisu, - sakė keramikė Renata Um-
brasienė. - Čia aš susikūriau darbo vietą“.

Akrostichas Vaižgantui Vytautas BAGDONAS

Šių metų rugsėjo mėnesį minėsime lietuvių literatūros klasiko, 
visuomenės veikėjo, tautos švietėjo ir blaivintojo, „deimančiu-
kų ieškotojo“ Juozo Tumo-Vaižganto 145-ąsias gimimo metines. 
Nors nuo iškilaus mūsų kraštiečio gimimo (1969) ir mirties (1933) 
prabėgo pakankamai daug metų, nors apie Vaižganto asmeny-
bę, kūrybą, įvairiapusišką veiklą buvo prirašyta monografijų, 
straipsnių laikraščiuose ir žurnaluose, vis dar atsiranda įdomių 
iki šiol nežinomų ar mažai žinomų faktų, naujų žinių. Ypač tokių 
naujų dalykų galima užtikti šiuo metų leidžiamuose Vaižganto 
„Raštuose“. 

Penkius jau metus ant sargybos 
tėvynės stovėt

Ir drąsiai kovot ir sunkioj kario-
nėj laimėt!”…

Pacitavau tik keletą eilučių iš 
labai ilgo, sunkiai skaitomo, visai 
nesurimuoto, bet kupino panegiri-
kos eilėraščio, po kuriuo pasirašė 
„Komakiškis, arba Grižiukas“.

Vaižgantas šį eilėraštį išspausdi-
no 1921 metais savo redaguotame 
žurnale „Mūsų senovė“. Kartu pri-
rašė ir pastabą, nurodydamas, kad 
eilėraščio autoriaus slapyvardis su-

darytas iš žodžio „Kamajiškis“- ki-
lęs nuo Kamajų. Toliau Vaižgantas 
rašo, kad : „Grižiukas- reiškia Gri-
žaičios sūnus: jo motina buvo Ma-
laišių Grižo duktė, mano kaimynė, 
kur jis, mokinėlis, atvažiuodavo, 
su manim pasipažino ir visados 
buvo didelis manęs garbintojas“. 
Baigdamas pastabą, Vaižgantas 
dar prirašė: „Šias eiles aš esu ga-
vęs Kuliuose 1901 metais. Eiles, 
žinoma, papeikiau, tai daugiau jų 
nė nebegavau...“

Nors savo pažįstamo kamajiškio 
eilėraštį rašytojas ir išpeikė, tačiau 
su juo retkarčiais bendravo, susira-
šinėjo. (Literatas, revoliucionierius 
Jurgis Smalstys-Smolskis (1881-
1919) už susidėjimą su į Lietu-
vą įsiveržusiais rusų bolševikais 
kariuomenės karo lauko teismo 
sprendimu buvo sušaudytas).

Jei šio eilėraščio, atsiųsto Juo-
zui Tumui-Vaižgantui, autorius yra 
žinomas, tai kito eiliuoto teksto 
autorius lieka paslaptyje. Mat, ir 
šis kūrinėlis buvo gautas spaudos 

lietuviškais rašmenimis draudimo 
laikotarpiu, tad  atsargumo sume-
timais parašas buvo nuplėštas. Ei-
lėraštis, taip pat išspausdintas 1921 
metais  žurnale „Mūsų senovė“ 
yra įdomus tuo, kad tai yra akros-
tichas- (eilėraštis, kuriame eilučių 
pradinės raidės sudaro žodį ar fra-
zę.) Šio eilėraščio eilučių pirmo-
sios raidės sudaro žodį „Vaišgan-
tas“. (Taip kartais buvo rašomas 
Vaižganto slapyvardis).

Norisi pacituoti visą akrostichą 
ištisai:

„V-iešpats neapleido mūs ir šio-
se dienose-

A-tsiunt mums širdingus tautos 
apgynėjus.

Iš-neaukštos luomos, gimusį 
kaimuose.

Š-ventos dūmos vyras- mūsų ge-
radėjas.

G-yven tarp mūsų, pramintas li-
tvomanu.

A-nt ambonos skelb visad Dievo 
karalystę.

N-ieku laiko šlovę, kuri prigul 

nuog lenkomanų,
T-ikdamas priešus, kurie spaud 

katalikystę.
A-mžius jo lai pratįs ant šio svie-

to ilgus,
S-zimto metų daugiaus, lig atim-

sias dangus.“
Tekste labai taikliai apibūdintas 

Vaižgantas. Jis buvo kilęs iš paprastų 
valstiečių, gimęs Malaišių sodžiuje. 
Tiek tarnaudamas Dievui ir žmo-
nėms, tiek skelbdamas savo rašinius 
spaudoje, tiek kiekviename žingsny-
je kunigas Juozas Tumas-Vaižgantas 
kovojo už lietuvybę, prieš tautos ru-
sinimą ir lenkinimą. Užtai kiti sulen-
kėję kunigai jo nekęsdavo, bažnyti-
nei vyresnybei rašydavo skundus, 
paniekinamai Vaižgantą vadindavo 
litvomanu. Per savo gyvenimą Vaiž-
gantui teko darbuotis devyniose pa-
rapijose. Kai kur išbūdavo neilgai, 
nes lietuvybės puoselėtojas, drau-
džiamos lietuviškos spaudos platin-
tojas, lietuviškų laikraščių leidėjas 
buvo nepageidaujamas, kilnojamas į 
atokiausias, prasčiausias parapijas.

Raugo keramikos raštai... 
Autoriaus nuotr.  

Molio dirbiniai degami šioje 
lauko krosnyje.
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(Atkelta iš 1 p.)
Prakeiks dieną, kai 
„nebaudžiamas Anykščių 
chuliganas“ ėmė vogti

Kaip „Anykštai“ sakė 700 ha 
augalininkystės ūkį valdantis 
R.Noreika, pernai rugsėjo mėne-
sį jis laikraštyje perskaitė skel-
bimą, kad Telšių rajone ūkinin-
kaujančiai V.Ramonienei reikia 
dirvų arimo ir 
sėjos paslau-
gos. Ūkininkas 
susisiekė su 
V.Ramoniene, 
sutarė dėl dar-
bo sąlygų ir 
pasiuntė savo 
darbininkus su 
technika į Tel-
šių rajono Mil-
vydiškių kaimą.

V.Ramonienė anykštėnui su-
mokėjo 10 tūkst.Lt avansą, o dar 
90 tūkst.Lt įsipareigojo sumokė-
ti pabaigus darbus. Tačiau vėliau 
tarp abiejų pusių kilo nesutari-
mai, R.Noreika darbų sutartį nu-
traukė, o ūkininkė V.Ramonienė 
ėmėsi per teismą reikalauti pa-
tirtos žalos iš, V.Ramonienės žo-
džiais, „nebaudžiamo Anykščių 
chuligano“.

„Dienraštis „Lietuvos rytas“ 
rašė, kad  ūkininkas „R.Noreika 
keikia tą dieną, kai pernai rug-
sėjį perskaitęs laikraštyje skel-
bimą sutiko važiuoti į Ramonų 
ūkį Telšių rajone suarti ir apsėti 
jų dirvonų“ („Pavardė – garsi, 
o atgarsiai – baisūs“, „Lietuvos 
rytas“, 2014-07-22 – red. past.). 
O aš baigiamosiose bylos nagri-
nėjimo kalbose greičiausiai pasi-
sakysiu apie tai, kad aš keikiu tą 
dieną, kai ūkininkas R.Noreika 
pradėjo iš manęs vogti. Aš ap-
vagiama nesileisiu niekam ir vi-

Klaibūnų ūkininkas vietoj pinigų užsidirbo bylą
sokiais būdais savo teisybę įro-
dysiu“, - „Anykštai“ prižadėjo 
ūkininkė V.Ramonienė.

Apetitas kils...

R.Noreika nelinkęs progno-
zuoti, kada ir kaip teisme baigsis 
jo byla, nes, ūkininko žodžiais, 
„po kiekvieno teismo posėdžio 
atsiranda vis nauji V.Ramonienės 

a b s u r d i š k i 
r e ika l av ima i 
ir įrodymai“. 
„Kiek aš su-
pratau, tai ši 
ponia neapsiri-
bos 506 tūkst.
Lt reikalavimu 
– jos apetitas 
tik kils“, - sakė 
R.Noreika.

Paklaustas, kodėl siuntė savo 
darbininkus dirbti net į Žemaitiją 
(ar nebuvo darbų aplink Anykščių 
rajoną), R.Noreika dėstė: „Buvo 
laisvo laiko, tai kodėl neužsi-
dirbti? Tokių darbų, kad reikėtų 
užsėti 350 ha žemės ir ūkinin-
kai neturi savo technikos, labai 
retai pasitaiko. Čia buvo didelė 
pinigų suma, vos ne 100 tūkst.Lt 
vertės užsakymas. Kartais geriau 
į vieną vietą nuvažiuoti toliau, 
negu dešimt užsakymų mažus 
plotus arti. Atstumas didelis, bet 
nuvažiuoti su technika iki Telšių 
rajono užtrunka dieną“.

Darbus filmavo

Ūkininkui R.Noreikai nepavy-
ko atlikti visų numatytų darbų. 
„Pasėjus maždaug 254 ha prasi-
dėjo kaltinimai, visokie įžeidi-
nėjimai, rėkimai, nusikalbėjimai 
ir t.t. Aš negalvojau, kad visokie 
kaltinimai gali atsirasti iš niekur: 
visi darbai buvo filmuojami ūki-

ninkės V.Ramonienės ūkyje esan-
čiomis vaizdo stebėjimo kamero-
mis. Nekilo nė minties, kad mes 
galime būti 
taip stebimi ir 
galiausiai ap-
kaltinti. Mane 
kaltina, kad 
pavogėme 11 
tonų grūdų sė-
klos. Pirmomis 
dienomis buvo 
kaltinama, kad 
dingo viena 
tona. Ta tona 
sėklos kainuoja 
apie 900 – 1000 Lt. Važiuoti į Tel-
šius ją parsivežti, juolab iš stebi-
mų vaizdo kamerų teritorijų, man 
brangiau kainuotų negu nusipirkti 
iš parduotuvės. O dėl kuro vagys-
tės situacija yra tokia: buvome 
sutarę, kad kelionei iš Anykščių į 
Telšių rajoną kuro sąnaudas kom-
pensuos ūkininkė V.Ramonienė 
(žadėjo pripilti pilnus bakus ir 
mūsų technika su pilnais kuro ba-
kais po darbų išvažiuos. Mes taip 
ir padarėme. O ji tai įvertino kaip 
vagystę). Kaltinimai kuro vagys-
te taip pat keičiasi, priklausomai 
nuo situacijos: nuo 600 litrų iki 1 
tonos 800 litrų. Kiekviename jos 
kaltinime, ar policijai rašytame 
pareiškime, yra skirtingi skaičiai. 
Paprasčiausiai žmonės „ant to“ 
dirba. Netgi tuo metu, kai mūsų 
krovininis automobilis keturias 
dienas stovėjo filmuojamoje te-
ritorijoje, V.Ramonienė mus su-
gebėjo ir tuomet apkaltinti, kad 
mes pavogėme 2,5 tonos sėklos. 
Kai savo darbuotojams pasakiau, 
kuo esu kaltinamas, jie stebėjosi: 
„Kaip tai galima padaryti?“.

Nutraukė sutartį

Neapsikentęs, R. Noreikos 

Už palaikymą laidojant mamą Elvyrą ŠVEIKAUSKIENĘ dėko-

jame kaimynams iš Aušros aikštės, Anykščių senosios pieninės 

kolektyvui, Rokiškio ligoninės kolektyvui, draugams ir draugėms, 

artimiesiems, laidojimo namams „Paguoda“.

Sūnūs

žodžiais, įvairių nesąmonių, 
jis nutraukė  sutartį, neatlikęs 
visų numatytų darbų. „Tuomet 

V.Ramonienė 
pareiškė, kad 
aš sutartį nu-
traukiau ne-
teisėtai, o dėl 
n e p a b a i g t ų 
darbų neva pa-
tyrė apie 150 
tūkst.Lt nuos-
tolį. Betgi kiti 
ūkininkai taiko 
tokią praktiką: 
jeigu visų lau-

kų neapsėja rudenį, tuomet dar-
bus tęsia pavasarį. O pas V. Ra-
monienę nieko panašaus nebuvo 
daroma, o tik ieškoma kvailių. Ži-
nau, kad užpernai V.Ramonienei 
laukus vieni ūkininkai apsėjo, 
tuos žmones išvarė su apsaugos 
darbuotojų pagalba, derlių kūlė 
kiti, po to aš sėjau. O kai visą 
šitą situaciją sužinojau, tai plau-
kai ant galvos 
ėmė stotis ir 
galvojau, kur 
aš čia papuo-
liau“, - pasa-
kojo ūkininkas 
R.Noreika.

R .Nore ikos 
k a n t r y b ė 
trūko, kai 
V.Ramonienė 
pareikalavo iš 
laukų į jos so-
dybą parvaryti 
sėjamąją, kur 
turėjo būti nustatytas faktas, kad 
R.Noreika apsivogė. „Atvažia-
vome į ūkį, išpylė iš sėjamosios 
sėklą, nei jos svėrė, nei ką, pa-
rėkavo, patriukšmavo kieme, o 
kitą rytą liepė toliau sėti. Likusią 
sėklą V.Ramonienė buvo susive-
žusi į sandėlį, į kurį mes negalė-

jome su savo technika įvažiuoti 
ir pasiimti. Kadangi tokiu atveju 
negalėjome tęsti darbų (mano 
sąlyga buvo tokia: jeigu užsa-
kovas nepateikia sėklos, aš turiu 
teisę vienašališkai nutraukti su-
tartį). Antstolis užfiksavo faktą, 
kad aš negaliu įvažiuoti į sandėlį 
pasikrauti grūdų, todėl aš vie-
našališkai nutraukiau sutartį. O 
V.Ramonienė dabar visus tuos 
dalykus „išvertė“ savaip ir gal-
voja iš manęs prisiteisti nerea-
lias pinigų sumas“, - pasakojo 
ūkininkas.

Pasak R.Noreikos, jo prie-
šieškinys V.Ramonienei yra 114 
tūkst.Lt – tiek ūkininkas pri-
skaičiavo negauto atlyginimo už 
atliktus darbus bei delspinigius. 
„Smulkioms išlaidoms ir kad pa-
tikrintume užsakovą, ar jis yra 
mokus, prieš darbų pradžią pa-
prašėme 10 tūkst.Lt avanso. Jis 
buvo sumokėtas, kai tik mano 
technika atvyko į V.Ramonienės 

ūkį. Gavę 
avansą pasi-
rašėme ir dar-
bų atlikimo 
sutartį. O kai 
prasidėjo įvai-
rūs kaltinimai, 
aš nuvykau į 
Telšių policiją 
ir paklausiau: 
„Ką man tokiu 
atveju daryti?“ 
Tą patį vakarą 
V.Ramonienė 
mane apkalti-

no, kad aš tą pačią dieną pavo-
giau toną sėklos. Įsivaizduokite, 
aš nuvažiuoju į policiją, prašy-
damas patarti, ką man daryti, o 
man atsako: „Reikia žiūrėti, su 
kuo tu prasidedi...“

(Bus daugiau)

...R.Noreika darbų su-
tartį nutraukė, o ūkininkė 
V.Ramonienė ėmėsi per teis-
mą reikalauti patirtos žalos 
iš, V.Ramonienės žodžiais, 
„nebaudžiamo Anykščių 
chuligano“...

...O pas V. Ramonienę 
nieko panašaus nebuvo da-
roma, o tik ieškoma kvai-
lių. Žinau, kad užpernai 
V.Ramonienei laukus vie-
ni ūkininkai apsėjo, tuos 
žmones išvarė su apsaugos 
darbuotojų pagalba, derlių 
kūlė kiti, po to aš sėjau... 

...Antstolis užfiksavo 
faktą, kad aš negaliu įva-
žiuoti į sandėlį pasikrauti 
grūdų, todėl aš vienašališ-
kai nutraukiau sutartį. O 
V.Ramonienė dabar visus 
tuos dalykus „išvertė“ sa-
vaip ir galvoja iš manęs 
prisiteisti nerealias pinigų 
sumas“...

Rajono tarybos narys, chirur-
gas R.Jurkėnas yra ir J.Biliūno 
gimnazijos tarybos pirminin-
kas. Meras Sigutis Obelevičius 
per Tarybos posėdį sutiko, kad 
R.Jurkėno gąsdinimai yra pagrįs-
ti: „Problema žinoma. Ir mes ne-
mažai nervų su rangovais sugadi-
nome. Bet „Anrestas“ kaip visada 

Gimnazistai mokysis statybų aikštelėje
sako - viskas bus gerai.“

Nerimo neslėpė ir „Anykštos“ 
kalbinta J.Biliūno gimnazijos di-
rektorė Regina Drūsienė. Pasak 
direktorės, gimnazijos pastato 
renovacija pradėta vėliau nei 
buvo numatyta, o ir darbai pra-
džioje vyko vėžlio greičiu. „Ne-
galiu pykti ant statybininkų. Ką 
gali vienas ar du darbininkai pa-

daryti? O dabar jau darbai verda, 
bet laikas – ne mūsų sąjunginin-
kas.“ – kalbėjo direktorė. Pasak 
R.Drūsienės, ji savo atostogas 
leidžia gimnazijoje, o „Anresto“ 
vadovai žada, kad bent jau didįjį 
korpusą iki rugsėjo 1-osios su-
tvarkys. „Geriau jau savame pas-
tate dirbti dviem pamainom, nei 
eiti į antrą pamainą svetimose 

patalpose.“ – dėstė R.Drūsienė.  
„Savo sveikatos neapskaičia-

vo“ – jog „Anrestas“ turi pro-
blemų pripažino ir savivaldybės 
administracijos Vietinio ūkio 
ir turto valdymo skyriaus ve-
dėjas Albertas Miškinis. Pasak 
A.Miškinio, pagrindinės rangos 
sutarties vertė 3,1 mln. litų, o dar 
už 600 tūkst. litų iš „Anresto“ 

pirkti papildomi darbai. Darbai, 
kurie numatyti pagrindinėje su-
tartyje, turi būti atlikti iki rug-
pjūčio pabaigos, papildomi – 
lapkričio mėnesį.

„Akivaizdu, kad vėluojama, 
padarytas tik trečdalis darbų.“ – 
sakė A.Miškinis. Pasak jo, jeigu 
darbai nebus atlikti laiku – ran-
govams bus taikomos sankcijos.   

(Atkelta iš 1 p.)
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Ožiaragiui žvaigždės pataria 
daugiau dėmesio skirti savo fi-
nansiniams reikalams, ir ne tik 
šią savaitę, bet ir visą rugpjūtį. 
Jeigu jie gerai klosis, tai bus gali-
ma imtis namo remonto, palepinti 
save brangiais daiktais. Tiems, 
kurie, turėdami šeimą, kažkur 
ieško nuotykių, patariama ruoštis 
nemalonumams - abiejuose fron-
tuose.

Vandenis turėtų gauti didelių 
dividendų, todėl teks dirbti kaip 
mašinai. Apsimeskite esąs kur-
čias ir neklausykite beprasmiškų 
patarimų. Galite gerokai paly-
pėti tarnybos laiptais ir pajusti 
džiaugsmą, kad pagaliau baigėsi 
nemalonumai namuose. Viengun-
giams bus pasiūlyta ranka ir šir-
dis, astrologas pataria neatmesti 
šio pasiūlymo.

Žuvys bus susirūpinusios savo 
karjera - šiuo požiūriu gali būti 
teigiamų poslinkių. Ypač pasiseks 
valstybės tarnautojams. Jie persės 
prie viršininko stalo. Žvaigždės 
ketina globoti Jūsų užsiėmimus 

sportu ir menu. Taip pat pataria-
ma nevengti romantiškų nuotykių 
poilsiaujant.

Avinai turės atkakliai kovoti, 
kad pasiektų užsibrėžtą tikslą. Jie 
įveiks sunkumus ir bus visiškai 
patenkinti tuo, kas nuveikta. Ne-
abejokite savo sugebėjimais, ki-
taip atsiras visiškai nereikalingų 
kliūčių verslo srityje. Rūpinkitės 
sveikata, nes ji gali netikėtai su-
šlubuoti.

Jaučiams prasideda puikus 
laikotarpis, kurį bus galima skirti 
malonumams ir naujoms pažin-
tims. Bet nepameskite galvos ir 
nepamirškite, kad anaiptol ne 
visa žmonija jaučia Jums drau-
giškus jausmus. Bus mėginama, 
nors ir nesėkmingai, pakišti Jums 
koją ir aptemdyti džiaugsmą. O 
jo jums gali suteikti tiek sėkmė 
finansų sferoje, tiek nauji roman-
tiški nuotykiai.

Dvyniai pasijus esą reikalingi 
ir darbe, ir namuose. Jūs gausite 
didelę sumą - būtų geriausia pi-
nigus iškart išleisti, o ne sukišti 
juos į sulopytą žmonos kojinę. 
Sutuoktiniai dar kartą įsitikins, 

horoskopas kad, sudarydami santuoką, neap-
siriko. Jaunuoliams lemta pirmą 
kartą patirti meilės žavesį.

Vėžiai turės išleisti daug pini-
gų, ir santaupų mažėjimas jiems 
sukels liūdesį. Biudžetas pasipil-
dys gana lėtai, iškils naujų pro-
blemų. Bet darbe Jūsų padėtis 
tvirta kaip monolitas. Gali būti 
nemalonumų santykiuose su na-
miškiais - jiems reikėtų skirti 
daugiau dėmesio.

Liūto pajamos tikrai padidės. 
Tie, kurie darbuojasi valstybės 
labui, bus paaukštinti, o tie, kurie 
tarnauja su antpečiais ant plačių 
pečių, bus apdovanoti arba pel-
nys visuotinę šlovę. Išnaudokite 
galimybę apsilankyti užsienyje 
- Jūs ją turėsite. Kūrybinių profe-
sijų žmonės turės progą atskleisti 
savo talentą.

Mergelės gyvenime viskas 
vyks svaiginamu greičiu. Jūs ne 
visada įstengsite kontroliuoti įvy-
kius, bet priešintis likimui never-
ta - jis vis tiek pasielgs savaip. 
Tegul įvykiai klostosi savaime. 
Tų, kurie neseniai išklausė Men-
delsono maršą, laukia nedrums-

čiama laimė. O tie, kurie ieško 
gyvenimo draugo, jį ras ir dėl to 
nesigailės.

Svarstyklių šią savaitę laukia 
malonios staigmenos ir darbe, ir 
namuose. Pinigų pakaks, nors jei 
vaikysitės lengvo uždarbio, teks 
nusivilti. Ir net labai. Ruoškitės 
pasitikti sunkumus, nes šeimoje 
iškils problemų ir dėl vyresnių, ir 
dėl jaunesnių giminaičių.

Skorpiono savaitės saldo bus 
lygus nuliui - išlaidos ir pajamos 
nė kiek nesiskirs. Bet tikrai bus 
sėkmingos visos pastangos verslo 
srityje - žvaigždės pataria ener-
gingai ir drąsiai įgyvendinti savo 
sumanymus. Daugiau kantrybės, 
ištvermės, ir tada Jums viskas 
seksis.

Šaulius dėl pasiektų laimėjimų 
apims euforija, bet stenkitės ne-
pamesti galvos. Finansiniai rei-
kalai klosis tiesiog puikiai. Paga-
liau ir šeiminiame gyvenime po 
nedidelės krizės prasidės santar-
vės ir tylaus, švelnaus džiaugsmo 
laikotarpis.

-ELTA

užjaučia

Leonas ALESIONKA

Teka sau ramiai Ebolos upė Af-
rikoje ir net neįtaria, kad jos var-
du mokslininkai pavadino mirtiną 
virusą, sukeliantį ligą, kurios pir-
mieji atvejai buvo užfiksuoti kaip 
tik palei šią upę Kongo Demokra-
tinėje Respublikoje dar 1976 me-
tais. Iki šiolei nuo Ebolos viruso 
nėra jokių skiepų ar vaistų, todėl 
gydytojai ga-
lėtų skirti tik 
s i m p t o m i n į 
gydymą ir taip 
palengvinti li-
gonio kančias, 
kurias užbaigia mirtis. Mirtinai 
pavojingos Ebolos ligos protrūkis 
Vakarų Afrikos šalyse, pareikala-
vęs jau daugiau nei 1000 aukų, ir 
toliau auga. Kaip nurodė JAV ligų 
kontrolės ir prevencijos centrai 
(CDC), nuo šių metų kovo Gvi-
nėjoje, Liberijoje ir Siera Leonėje 
buvo užfiksuotas 1201 užsikrėti-
mo Ebolos virusu atvejis, o 672 
pacientai mirė. Rytoj, tikėtina, šie 
skaičiai jau bus tragiškai kiti.

Būtent minėtose šalyse nustaty-
tas Ebolo ligos (karštinės) protrū-
kis, toliau plinta ir vis labiau daro-
si labai rimta problema likusiajam  
pasauliui. O jo dalis esame ir mes 
– Lietuva. „Mirtinas Ebolos viru-
sas gali išplisti kaip miško gaisras. 
Nuo vieno medžio, nuo kibirkš-
ties.“ Tai pirmadienį pareiškė JAV 
sveikatos apsaugos institucijos, 
perspėdamos vykstančius į Vaka-
rų Afriką žmones imtis papildomų 
atsargumo priemonių, vystantis 
visų laikų didžiausiam šios mirti-
nos ligos protrūkiui.

Prisiminkime ne taip jau toli-

Naujasis mirties vardas – EBOLA
mus 1981 metus. Tada Niujorke 
tarp jaunų homoseksualių vaikinų 
buvo nustatyta Kapoši Sarkomos 
susirgimas, kurio eiga buvo agre-
syvi, mazgai suvėžėjo ir baigėsi 
mirtimi. Šia sarkomos forma pa-
prastai sirgdavo seni žmonės, ne-
priklausomai nuo jų lytinės orien-
tacijos. Ligos eiga būdavo lėta, 
tęsdavosi metais. Kas atsitiko li-
gai? Kiek vėliau Ispanijoje ir JAV 
atsirado ligonių, susirgusių keistu 
plaučių uždegimu, kurio greita ir 
agresyvi eiga, jokiems antibioti-
kams, jokiems kitiems vaistams 
nepadedant pasibaigdavo mirtimi. 
Kalbama, kad sirgo Jūrų pėstinin-
kai ir jaunos panos, kurios „suko-
si“ apie jų karinius dalinius. Dar 
epideminiu greičiu pasipylė keisti 
viduriavimai, kurie nepasidavė jo-
kiam gydymui, žmogaus kūnas at-
rodė kaip vaškas: išdžiuvęs – oda 
ir skeletas. 

Bene visų išsivysčiusių šalių 
mokslininkai tiek slaptose kari-

nėse, tiek civi-
linėse labora-
torijose ieškojo 
šių, iki tol neži-
nomų, susirgi-
mų priežasties. 

Pirmasis AIDS sukeliantį virusą 
1983-84 m. išskyrė prancūzas L. 
Montanje (Luc Motagne). Lietu-
va pradeda tirti kraują dėl šio vi-
ruso 1997, o 1998 metais įkuria-
mas AIDS centras. Džiaugiuosi, 
kad ir aš esu pridėjęs rankas prie 
centro įkūrimo. Anykščiai buvo 
pirmas rajonas Lietuvoje, kuria-
me kraujo tyrimai dėl AIDS buvo 
pradėti. Gal visą rajoną ir ne po 
kartą apvažinėjau skaitydamas 
paskaitas, kurių metu demonstra-
vau spalvotas skaidres. Rodžiau ir 
sakiau žiaurią tiesą ir apie šią, ir 
apie kitas lytiniu keliu plintančias 
ligas. Kai jau tapo aišku, kad ligą 
sukelia virusas, nustatyti du jo 
tipai, pasipylė spėliojimai ir gan-
dai, net tokie, kad neva iš specia-
lių JAV ar kitų šalių slaptų karinių 
mikrobiologinio ginklo kūrimo 
laboratorijų buvo netyčia paleis-
tas šis virusas ir šitaip pradėjo 
savo kelią po pasaulį, naikinda-
mas žmones. Viena teorija teigė, 
kad žmonės galėjo turėti lytinius 
santykius su Žaliosiomis beždžio-

nėlėmis, kurios neva ir buvę viruso 
nešiotojomis. Dar minimos ir va-
karų Afrikos šimpanzės... Panašiai 
kažkada buvo tvirtinama, kad neva 
girti ispanų jūreiviai taip „tratinę“ 
Amerikoje frambezija sirgusias la-
mas (girtam ir ožka princesė!), kad 
tos tapo mutacijos iš frambezijos 
į sifilio sukėlėją blyškiąją spiro-
chetą (lot.:Treponema pallidum) 
šaltiniu. Nežinia kaip ten su tuo 
sifiliu, teorijų pakanka... Gal tiek 
to. Efektingi vaistai yra, ne vėžys, 
nemirtina, menka palyginus bėda. 
O štai  AIDS visame pasaulyje 
2009 metų duomenimis jau pra-
žudė virš 25 mln. žmonių, tačiau 
skelbiama, kad  laimei naujų in-
fekcijų skaičius smarkiai mažėja. 
Nors durna Katalikų bažnyčia vis 
dar prieš prezervatyvus, pasaulyje 
veikia profilaktikos ir individua-
lios apsaugos priemonės. Žmonės 
žino, kad nei efektingo gydymo, 
nei tobulų vakcinų vis dar nėra. O 
kas gi nori mirti?

Kodėl prisiminiau AIDS? Ogi to-
dėl, kad jau tada, 1981 – 1986 me-
tais domėdamasis ir bendraudamas 
su mokslininkais žinojau, kad lygiai 
tokiais pat ke-
liais, lygiai taip 
pat klastingai 
Afrikoje plinta 
kita, dar baises-
nė, kankinamai 
ir greitai nužu-
danti liga. Jos 
sukėlėjas (ir vėl 
virusas!) pirmą kartą identifikuotas 
dar 1976 metais.  Karščiavimas, gal-
vos, sąnarių ir raumenų skausmai, 
bendras silpnumas, viduriavimas, 
pykinimas ir vidinis kraujavimas, 
buvo stebimi ne tik Kongo DR, bet 
ir kaimyninėse šalyse. Jei liga pra-
sidėdavo mažuose kaimuose, juos 
griežtai izoliuodavo. Viduramžių 
laikais medikai ir kariuomenė taip 
elgdavosi maro, raupsų epidemijų 
metu.  Izoliuotuose kaimuose visi 
sergantys išmirdavo, lavonus sunai-
kindavo, namus sudegindavo ir tik 
šitokiomis žiauriomis priemonėmis 
sulaikydavo ligos puolimą. Taip, 
izoliacijoje dešimtimis ar šimtais 
kančiose  mirusių žmonių sąskaita. 
Taip elgiamasi būtų ir Lietuvoje. 
Apsuptų kokius nors Anykščius 
maro kostiumais vilkinti kariuo-

menė, būtų užblokuoti visi keliai, 
į bandančius pabėgti iš šio mir-
ties katilo būtų šaudoma. Židinyje 
dirbtų tik medikai, epidemiologai, 
kiti specialistai. Lavonai surenka-
mi ir sunaikinami. Kaip dešimtys 
tūkstančių Afrikiniu kiaulių maru 
apkrėstų kiaulių toje Ignalinos 
fermoje. Ir vėl ta Afrika!! Sude-
gintų ko gero ir pastatus – ugnis 
geriausias dezinfektorius. Ar ga-
lite įsivaizduoti tokius žūstančius 
Anykščius? Žiauru? Taip, tikrai 
nežmoniška, tikrai pasibaisėtinai 
žiauru. Bet epidemijos atveju kito 
kelio nėra. Jei nėra skiepų, jei nėra 
vaistų, jei liga ūmi ir pavojingai 
plinta kontakto su sergančiais ke-
liu, tik tokios žiaurios priemonės 
pajėgios sustabdyti epidemiją. O 
kaip kitaip? Tie 25 su viršum mi-
lijonų AIDS aukų... Tai kiek čia 
bus šiandieninių Lietuvų? Kokios 
devynios? Kaip pranešė Antanas 
Manstavičius ( 2014-07-31 Alfa.
lt), „Siera Leonėje antradienį pasi-
rodė pranešimų apie patyrusio epi-
demiologo ir Ebolos viruso specia-
listo, laikyto nacionaliniu didvyriu, 
mirtį nuo ligos komplikacijų“. 

Kokia tragiška 
netektis! Deja, 
dramatiškoje 
medicinos isto-
rijoje taip yra 
atsitikę ne vie-
nam gydyto-
jui, ne vienam 
mokslininkui. 

Liga puola be gailesčio. Arba tu 
sunaikinsi ją, arba ji tave. Kaip 
kare!

Šįkart ligos protrūkis yra gero-
kai kitoks, nei 1976. Dabartinis 
mirtinai pavojingos ir nepagydo-
mos ligos protrūkis, siejamas su 
kontaktais tarp laukinių gyvūnų 
bei žmonių. Ai jau tie žmonės! 
Liga vasario mėnesį prasidėjo 
Gvinėjoje – už tūkstančių kilo-
metrų nuo ankstesnių žinomų li-
gos židinių. Tik po mėnesio, kovo 
mėnesį pirmieji ligos atvejai už-
fiksuoti kaimyninėje Liberijoje, o  
jau gegužę – Siera Leonėje. Ebo-
los liga jau nebe kaimų problema, 
ji pasiekė ir didžiuosius miestus. 
Tai valstybių sostinės: Konakris  
(Gvinėja), Monrovija  (Liberija), 
Frytaunas  (Siera Leonė). Kad 

situacija „darosi nekontroliuo-
jama“, tarptautinė organizacija 
„Gydytojai be sienų“ perspėjo dar 
birželio viduryje. Liepos mėnesį į 
Nigeriją iš Liberijos atvykęs vie-
nas vyriškis mirė karantine. Tiki-
masi, kad šį kartą užkrato plitimą 
sustabdyti pavyko. Ar tikrai Ebola 
nebesiplės? Gi sienos su Lietuva 
niekam neuždarytos... Skriskite 
čionai krepšininkai nigeriečiai! 
Laukiame Liberijos turistų!

Užsikrėtusių Ebolos virusu 
mirtingumas gali siekti 90 proc., 
tačiau šiuo metu jis kol kas buvo 
apie 60 proc. Kaip aiškino CDC, 
šis faktas rodo, kad apsaugos prie-
monės yra veiksmingos. Kaip ir 
AIDS, kaip ir sifilio atveju, tam, 
kad būtų perneštas ligos sukėlė-
jas, reikalingas tiesioginis krau-
jo ar kitų kūno skysčių (sperma, 
seilės, gleivės, išmatos) kontak-
tas. Tačiau virusas gajus, kartais 
pakanka ir netiesioginio kontakto 
per virusu užkrėstus paviršius. 
Mokslas dar nedaug žino apie vi-
sas Ebolos viruso savybes. Ebolos 
virusas sukelia daug požymių, 
klaidinančiai primenančių kitas 
ligas. Kaip kadaise sifilis – „visų 
ligų beždžionė“.

Kaip ir iš kur atsirado šitas vi-
rusas tegalime tik spėlioti. Kaip 
ir AIDS sukėlusio viruso atveju 
– dar nežinia. Internete randu in-
formacijos apie tai, kad kai kurie 
„pasaulio didieji“ ne kartą yra 
viešai pasisakę, kad žmonių mūsų 
planetoje per daug! Per aktyviai 
veisiasi. Pakaktų palikti kokius 
20% dabar gyvenančių ir žemėje 
būtų rojus. Kitus būtina sunaikin-
ti. Nurodomi ir būdai. Girdi, karai 
gerai, bet tai senamadiška, nebe tie 
laikai. Net tvirtinama, kad AIDS 
per silpnas naikintojas, per lėtas. 
Taip, 25 milijonai lavonų esą yra 
gerai, bet Ebolos karštinė būsianti 
ir sunaikintųjų skaičiumi efektin-
gesnė, ir greitesnė! Bet apie tai 
parašysiu vėliau, kitame straips-
nyje. Nes nei gydytojo protu, nei 
žmogaus sąžinės akimis negaliu 
suvokti ir sutikti, kad tokie kai 
kurių veikėjų pasisakymai tėra tik 
psichikos ligonių kliedesiai. 

Pagyvensime – pamatysime. 
Niekuo nesistebėkime. Ir ko tik 
toje žmonijos istorijoje nėra buvę!  

Rimai RAPCEVIČIENEI
Nuoširdžiai užjaučiame, 

mirus mylimai seseriai.

A. Zavišienė ir P. Ivanavi-
čienė

...Afrikoje plinta kita, dar 
baisesnė, kankinamai ir 
greitai nužudanti liga...

...25 milijonai lavonų esą 
yra gerai, bet Ebolos karšti-
nė būsianti ir sunaikintųjų 
skaičiumi efektingesnė, ir 
greitesnė!..
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parduoda

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

UAB „BOVARIS“
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.

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

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

   UAB “DOVALDA”    
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.

Brangiai - įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

Nekilnojamasis turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, že-
mės ar miško sklypą ar kitą ne-
kilnojamąjį turtą. Gali būti su sko-
lomis ar teisinėmis problemomis. 
Atsiskaito grynaisiais. Siūlyti įvai-
rius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirsti.

Tel. (8-613) 74861.

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, sunkvežimius, trakto-
rius. Utilizuoja. Atsiskaito.

Tel. (8-633) 39897.

Įvairius automobilius, mikroauto-
busus, visureigius, sunkvežimius, 
traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.

Tel. (8-648) 67177.

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantyus. Pasiima, 
sitvarko dokumentus.

Tel.: (8-646) 17715, 
(8-601) 61510.

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įvairią techni-
ką, metalo laužą, elektros vari-
klius.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai saveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima.

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius iki 2 
mėnesių. Moka priedus.

Tel.:(8-614) 07502.

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka 
priedus.

Tel. (8-656) 40439.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža.

Tel.: (8-6876) 54826, 
(8-684) 40534.

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsiveža. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Nekilnojamasis turtas

Butą.
Tel. (8-609) 79568.

Dviejų kambarių butą Liudiškių 
g. 29 - 302.

Tel. (8-609) 91829.

Automobiliai

OPEL VECTRA 1992 m. (1,8 
benzinas, T.A. iki 2015-05, vieno 
šeimininko, kaina 1500 Lt nega-
lutinė).

Tel. (8-604) 16375.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Gyvuliai

Ūkininkas nuolat - 6-8 savai-
čių mėsinius paršelius augin-
tus namuose. Atveža į namus. 
Pasirinkimas iš dviejų vadų.

Alma, tel. (8-686) 80994.

siūlo darbą REIKALINGI E-kategorijos 
VAIRUOTOJAI. 

Į Rusiją nevažiuojame. 
Tel.: (8-698) 46745,

 (8-686) 23411

Rugpjūčio 9d. į Anykščius atvyks-
ta vidaus ligų gydytoja echosko-
puotoja, kuri atliks virškinimo or-
ganų, inkstų ir šlapimo pūslės, pro-
statos, gimdos, krūtų,skydliaukės, 
limfmazgių echoskopijas. Širdies 
ir kaklo kraujagyslių tyrimo metu 
vertinama ne tik širdies ir krauja-
gyslių būklė, bet ir įvertinami vož-
tuvai, širdies ertmių dydžiai,  krau-
jotakos greičiai, aterosklerozės 
laipsnis, trombai,širdies raumens 
būklė. Skiria gydymą. Skambinti 
darbo ir nedarbo dienomis telef. 
868786047

Baldų gamyba

Baldų gamyba. Virtuvės, prieš-
kambario, spintos slankiojančio-
mis durimis, kt.

Tel. (8-601) 70304.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius.

Garantija iki 2 m, pensininkams - 
nuolaidos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Šiltiname pastatus - užpildome 
oro tarpus ekovata, termoputa, 
granulėmis, poliurentu.

Tel. (8-606) 85525.

Kanalizacijos, vandentiekio, 
lietaus nuotekų, valymo įrengi-
mų įrengimas.  Kloja trinkeles. 
Pervežimo paslaugos. Smulkūs 
kasimo darbai. 

UAB „Nerutis“, 
tel. (8-675) 95505.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm; 0,8 mm skardą.

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kokybiškai atlieku išorės ir vi-
daus apdailos darbus, montuoju 
duris, langus, grindis. Dirbu visa-
me Anykščių rajone.

Tel. (8-626) 81699.

Dengiame, remontuojame sto-
gus, statome namus, angarus, dar-
žines, malkines ir t.t. Pasirūpiname 
medžiagomis. Išrašome sąskai-
tas.

Tel. (8-604) 66166.

Paruošiu dažymui, dažau namų 
stogus, fasadus, sodo namelius.

Tel. (8-679) 88635.

INFORMACIJA APIE VĮ ANYKŠČIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS VIDINĖS 
MIŠKOTVARKOS PROJEKTO PATIKSLINIMĄ

 Nuo šių metų rugpjūčio 4 d. visuomenei pristatomas VĮ Anykščių miškų urėdijos vidinės miškotvarkos 
projekto patikslinimas. 

Planavimo organizatorius – VĮ Anykščių miškų urėdija, Vilniaus g.101, LT-29142 Anykščiai, tel. (8 - 381) 
58577, faks. (8 - 381) 58577, el. p. info@amu.lt, interneto svetainė: www.amu.lt  

Projekto rengėjas – VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, Pramonės pr.11a, LT-51327 Kaunas, tel. 
(8-37) 490222, faks. (8-37) 490233, el. p. sek@mp.is.lt, interneto svetainė: www.lvmi.lt  

Su projekto patikslinimo sprendiniais galima susipažinti VĮ Anykščių miškų urėdijoje ir VĮ Valstybiniame 
miškotvarkos institute nuo 2014 m. rugpjūčio 4 d. iki 18 d. Pastabas ir pasiūlymus galima teikti planavimo 
organizatoriui ir projekto rengėjui iki viešo svarstymo ir jo metu.

 Viešas svarstymas vyks 2014 m. rugpjūčio mėn. 18 d. 10 val. VĮ Anykščių miškų urėdijoje (Vilniaus g.101, 
Anykčiai).



  
2014 m. rugpjūčio 5 d.

šiandien

rugpjūčio 6 d.

Felicisimas, Nona, Rimtas, 
Mintarė, Osvaldas, Vilija.

rugpjūčio 5 - 6 d. priešpilnis.

vardadieniai

mėnulis

receptas

Bylotas, Daiva.

oras
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+32

komentaras 
anyksta.lt

mįslė
“Žalia višta, mėlyni kiauši-

niai?“

Šeštadienio mįslės: „Skaisti gra-
ži mergužėlė mėlynoj pievoj vaikš-
tinėja?“ atsakymas – saulė.

„Joniux“: 

„Nu ir pavaro Savickas. Biule-
teniai buvo kraunami pro langą. 
Kodėl pro langą? Ar čia kokie 
vagių sugebėjimai lavinami, ar 
savivaldybėje nebėr durų? Pagal 
Savicko logiką, tai ir pirkėjai gal 
galėtų įvažiuot į Norfos parduotu-
vę, jeigu daug prisiperka“.

publikinės premijos laureatas, per 
2000 koncertų šalyje ir užsienyje 
surengęs profesorius Leopoldas 
Digrys. Pasak viešosios įstaigos 
„Prasmingas garsas“ direktoriaus, 
pedagogo Stasio Aglinsko, profe-
sorius L. Digrys po koncerto labai 
gyrė Anykščių bažnyčios vargo-
nus. „Anykščiuose labai, labai geri 
vargonai su išskirtiniais registrais, 
kuriais vargonuoti galėtų geriausi 
Europos meistrai,- persakė L. Di-
grio žodžius S. Aglinskas. Šiemet 
nepavyko įgyvendinti visų užma-
čių, tačiau ateityje, tikiuosi, fes-
tivalyje šiek tiek sumažės lenkų 
atlikėjų, tačiau išgirsime vargo-
nuojančius Vokietijos, Olandijos 
bei kitų Europos šalių vargoninin-
kus. Beje, šiemet į tradicinį festi-
valį puikiai įsipiešė vargonininkė 
iš Latvijos Renata Stivrina“.

Sekmadienio ir pirmadienio 
vakarais koncertavo Lenkijos var-
gonininkai, tarp jų – profesorius 
Jozefas Serafinas. Beje, vakar 
vakare koncertavo R. Griauzdės 
krikštasūnis vargoninkas Rimvy-
das Mitkus. 

Vakar dalis iš Lenkijos atvyku-
sių jaunųjų vargonininkų keliavo 
siauruku į Rubikius, kita dalis ir 
dieną repetavo bažnyčioje. 

NNN
redaktoriai nežinant

Šalies vargonininkų tėvas gyrė 
Anykščių vargonus Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščių šv. Mato bažnyčioje prasidėjo tarptautinis jaunųjų vargonininkų festivalis 
„Juniores priores organorium“, kurio paskutinis koncertas įvyko vakar vakare. Tradicinį festivalį 
šiemet organizavo Anykščių šv. Mato bažnyčia ir viešoji įstaiga „Prasmingas garsas“.

Anykščių savivaldybė, atrodo, 
vėl imasi ministrų vizitų slėpimo 
triukų. Paskelbtoje mero Sigu-
čio Obelevičiaus darbotvarkėje 
rašoma, kad meras trečiadie-

Anykščių rajono taryba ilgai 
diskutavo apie nerūkymo zonas 
mieste. Dėstyta, jog nerūkymo zo-
nose reikia pastatyti „dėžes“, ku-

Meras žino, iš kur atsiranda „ryži“ vaikai
riose būtų galima parūkyti. Pasak 
socialdemokrato Dainiaus Žioge-
lio, drausti rūkyti prie santuokų 
rūmų nederėtų, nes „kiekvienas 

jaunikis prieš ženydamasis prade-
da rūkyti“. O meras Sigutis Obe-
levičius jam atkirto – „vaikai ryži 
tada gims“.

Jeigu „ryži“ vaikai atsiranda to-
dėl, kad jų tėvai rūko, įdomu, ko-
kia priežastis, jog kai kurie vaikai 
būna juodi?

Vėl slepia...
nį „12 val. susitiks su Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo 
ministru Dainiumi Pavalkiu“. Ir 
viskas. Atrodytų, kad tai turėtų 
būti ministerijoje Vilniuje. Tačiau 

kur jau - lygiai tokiu pačiu stiliu-
mi kažkada savivaldybė skelbė ir 
apie susisiekimo ministro Riman-
to Sinkevičiaus vizitą į Anykščius. 
Taip sakant, kad kam nereikia ne-
suprastų.

Patikrinus ministro D.Pavalkio 
darbotvarkę, rašoma, kad minis-

tras trečiadienį 12 valandą lanky-
sis Anykščių švietimo įstaigose. 

Išvada - skelbti viešai apie pla-
nuojamus ministrų vizitus Anykš-
čių savivaldybei „ne lygis“. Kita 
vertus, o kas tas švietimo minis-
tras prieš Anykščių savivaldybės 
KGB REZERVO KAPITONĄ?

Apie tarptautinio jaunųjų vargonininkų festivalio perspektyvas kalbasi profesorius Leopoldas Di-
grys ir anykštėnas muzikos pedagogas, viešosios įstaigos „Prasmingas garsas“ direktorius Stasys 
Aglinskas. 

Festivalį šeštadienio vakarą ati-
darė Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos (LMTA) docentė Jarū-
nė Barkauskaitė, beje, klausytojus 
pradžiuginusi keliais meistriškai 

atliktais kūriniais. Pirmajame kon-
certe pasirodė LMTA vargonų ka-
tedros studentai Milda Atminaitė, 
Marija Bernotaitė, Lolita Liamo, 
Deimantas Rasčinskas ir Fausta 

Rasčiūtė. 
Sekmadienio rytą vargonavo 

Lietuvos vargonininkų tėvu dažnai 
vadinamas dabartinės lietuvių var-
gonavimo mokyklos įkūrėjas, Res-

Vargonuoja LTMA docentė Jarūnė Barkauskaitė.
Autoriaus nuotr.  

Vargoninkas, Anykščių rajono tarybos narys Rimvydas Griauz-
dė kalbasi su LMTA studentu Deimantu Raščinskiu. 

Kepti virtų bulvių kukuliukai

Ingredientai:
1 arbatinis šaukštelis smulkinto 

džiovinto baziliko,
1 kilogramas bulvių,
Maltų juodųjų pipirų,
Kiaušiniai, 1 vienetas
8 valgomieji šaukštai kvietinių 

miltų,
druskos,
aliejaus, (kepimui)
žalumynų.

Gaminimo eiga:
Išvirkite pasūdytame vandenyje 

bulves su lupyna. Bulvėms išvirus, 
jas nusunkite ir palikite pravėsti. 
Pravėsusias bulves nulupkite ir su-
malkite. Į dubenį su maltomis bul-
vėmis įmuškite kiaušinį, suberkite 
miltus, baziliką, žalumynus, paska-
ninkite druska bei pipirais ir viską 
gerai išminkykite. Jei Jūsų naudo-
jamos bulvės bus nekrakmolingos, 
dar įberkite krakmolo. Iš gautos 
tešlos formuokite nedidelius kuku-
liukus. Dėkite kukuliukus į karštą 
aliejų ir kepkite, kol jie gražiai ap-
skrus. Iškeptus kukuliukus sudėki-
te ant popierinio rankšluosčio, kad 
nusivarvėtų riebalai. Patiekite šil-
tus su mėgstamu padažu. Taip pat, 
galite naudoti kaip garnyrą prie 
mėsos patiekalų.

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.
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nuo 13,36 Lt.

Elektroninė prenumerata - perpus pigiau! 
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