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Užunvėžiai mena Nepriklausomybės 
akto signatarą

Šiaurės rytų kryptimi nuo 
seniūnijos centro – Kurklių – 
devynetą kilometrų nutolęs, 
prie Nevėžos upelės prigludęs, 
Užunevėžių kaimas garsėja Ne-
priklausomybės akto signataro 
ir autoriaus Stepono Kairio 
gimtine, švč. Mergelės Marijos 
bažnytėle ir čia gyvenančiais 
darbščiais žmonėmis. Pasak 
Kurklių seniūno Algimanto 
Jurkaus, jeigu 1923 – iaisiais 
kaime gyveno 120 žmonių, tai 
šiuo metu nuolat gyvenančių 
jis priskaičiuoja apie 15, nors 
gyvenamąją vietą kaime dekla-
ruoja 35 gyventojai.

Trijų kartų vyrai: Vytautas Rimvydas ir Mantas Šulskai.

Antradienį apie 14 valandą 
30 minučių specialiosioms tar-
nyboms pranešta apie lieps-
nojantį gyvenamąjį namą An-
drioniškyje.

Gaisras kilo Anykščių gatvės 68 
name, kuriame gyvena ūkininko 
Antano Adamonio šeima.

Gesinti gaisro atvažiavo trys 
ugniagesių gelbėtojų autocisternos 
iš Anykščių, Troškūnų ir Viešintų. 
Maždaug po valandos atkaukė 
ugniagesių „zilas“ iš Svėdasų, iš 
kurio per 4 minutes vanduo buvo 
išpumpuotas į Anykščių priešgais-
rinės gelbėjimo tarnybos automo-
bilį, kuriam gesinti liepsnas nepa-
kako vandens iš tolėliau esančio 
pajungto hidranto.

Andrioniškyje degė namas 
– ugniagesiams stigo vandens Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Namo stogas ir mansarda sudegė visiškai.

KONCERTAS. Rugpjūčio 8 die-
ną (penktadienį) 18 valandą Sakra-
linio meno centre (Vilniaus g. 11) 
klasikinės muzikos festivalio “12 
muzikos savaitgalių Anykščiuose” 
koncertas. Fortepijoninis trio “Cla-
viola”. Atlikėjai: Ugnė Antanavičiū-
tė (fortepijonas), Jurgis Juozapaitis 
(altas) ir Vytautas Giedraitis (klarne-
tas). Bilieto kaina 10 Lt. Studentams, 
moksleiviams ir senjorams - 5 Lt. 

Maras. Afrikinis kiaulių maras 
jau gretimame rajone. Maro židinys 
užfiksuotas Utenos rajone Tauragnų 
seniūnijoje. Dvi vienkiemyje gyve-
nančio ūkininko kiaulės kurį laiką 
buvo gydomos antibiotikais, tačiau 
nugaišo. Ištyrus kritusių kiaulių mė-
ginius diagnozuotas afrikinis kiaulių 
maras. Priminsim, kad liepos 24 die-
ną šis mirtinas užkratas rastas „Ida-
vang” priklausančiame profesiona-
liame Rupinskų kiaulių komplekse 
Ignalinos rajone. Jame teko sunai-
kinti apie 19 tūkst. kiaulių. 

Rūkoriai. Anykščių miesto nerū-
kymo zonose pernai buvo pagauta 
20, šiemet – 14 rūkančių paauglių. 
Rūkorių tėvai už tokį savo atžalų el-
gesį turi mokėti baudas. Tiesa, kiek 
iš nubaustųjų baudas susimokėjo, 
Anykščių policijos pareigūnai duo-
menų neturi. 

PAS RAGANĄ. Ketvirtadienį, 
rugpjūčio 7-ąją, 19 valandą kultū-
rinių tradicijų studijoje „Anykščių 
vaivorykštė“ (Vilniaus g. 22 „Nor-
fa“) vyks susitikimas su Algimanta 
Raugiene (Kriaunų Ragana). Bus 
atidaryta A.Raugienės paveikslų 
paroda „Per gamtą – į žmones“,  
dainuos bardas Kazimieras Jakutis 
– Pagulbis.

Popietė. Lietuvos kaimo rašytojų 
sąjungos Rokiškio skyriaus nariai šį 
penktadienį nuo 15 val. organizuoja 
literatūrinę popietę Svėdasų krašto 
(Vaižganto) muziejuje Kunigiškių 
kaime, kur pristatys visuomenei 
savo kūrybą, naujas knygas, paben-
draus su Anykščių krašto literatais.

Atsirado. Šių metų liepos 14 die-
ną buvo pranešta apie Augustino 
Žiaušio, gyvenančio Troškūnuose, 
dingimą. Vyras surastas rugpjūčio 1 
dieną Kretingos rajone.

Ministras žarstė aforizmus
Anykščiuose viešėjęs Švieti-

mo ir mokslo ministras Dainius 
Pavalkis dėstė, kad nemažai 
kaimo vaikų „yra matę tik vie-
ną knygą - tą, kuria šaldytuvas 
paremtas.” 

Klaibūnų 
ūkininkas 
vietoj pinigų 
užsidirbo bylą

Apie gyvenamųjų namų renovaciją 
Anykščiuose

Renovacija turi tenkinti gy-
ventojų ir valstybės interesus. 
Jei netenkina, tai neverta inves-
tuoti.



 

KONKREČIAI

spektras

2014 m. rugpjūčio 7 d.

   
Temidės svarstyklės

Šuo. Policijoje gautas P. G., gi-
musio 1972 metais, gyvenančio 
Troškūnų seniūnijoje, pareiški-
mas, kad liepos 18 dieną atvykęs 

į jam priklausančią sodybą rado 
nušautą savo šunį. Žala – 100 litų. 

Šautuvas. Rugpjūčio 5 dieną 21 
valandą 30 minučių Raguvėlės kai-
me, Anykščių gatvėje, daugiabučio 
namo laiptinėje, neblaivus vyras 

(g.1954 m.) šovė į namo sieną iš 
neteisėtai laikomo 12-to kalibro 
šautuvo. Žmonės nenukentėjo. Įta-
riamasis uždarytas į areštinę. Gin-
klas paimtas.

Išžagino. Rugpjūčio 4  dieną 

apie 22 valandą G. T. gimęs 1980 
metais, gyvenantis Traupio se-
niūnijoje, pažįstamo namuose, 
prieš 1997 metais gimusios mer-
ginos valią, ją išžagino. Įtariama-
sis apklaustas.

Pareigūnai nustatė, kad šių 
metų liepos 7 – 9 dienomis „keba-
binėje“, nesudarius darbo sutarties 
ir apie tai nepranešus „Sodrai“, 
pardavėja dirbo Viktorija Repeč-
kaitė.

Anykščių „kebabinėje“ 
– nelegali pardavėja

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

MB „Emerita“ vadovei Zitai Kastečkienei už nelegaliai dirbu-
sią pardavėją jos „kebabinėje“ Anykščiuose, Statybininkų gatvė-
je 11, skirta 500 litų bauda.

Z.Kasteckienė pažeidimą pripa-
žino ir paaiškino, kad V.Repečkaitė 
dirbo nelegaliai, nes buvo priimta 
dviems dienoms pasimokyti dirbti. 
„Darbo sutartis su ja buvo sudary-
ta liepos 9 dieną (per valstybinės 

mokesčių inspekcijos reidą – red.
past.), tačiau darbo sutartis įsiga-
liojo tik liepos 11 dieną, - teisme 
aiškino įmonės savininkė. – Pra-
šau skirti man mažesnę sankciją, 
nes mano ir vyro pajamos nedide-
lės, mes auginame du mažamečius 
vaikus“.

Anykščių rajono apylinkės 
teismas, atsižvelgęs į tai, jog 

Z.Kasteckienė praeityje apskritai 
nė karto nebuvo bausta administra-
cine tvarka, o tai, teismo nuomone, 
reiškia, kad MB „Emerita“ savi-
ninkė „gerbia visuomenėje įtvir-
tintas taisykles ir įstatymus“, todėl 
pažeidėjai skyrė nedidelę sankcijo-
je numatytą baudą – 500 litų.

Nutarimas gali būti skundžiamas 
Panevėžio apygardos teismui.

Klykūnų kaime, ant kalnelio, 
prie ežero, šiauliečio Artūro Nacic-
ko kaimo turizmo sodybos pastatai 
išdygo prieš bene aštuonetą metų iš 
vietinių gyventojų S. ir G. Zarankų 
nupirktos sodybos vietoje. Šiaulie-
čio su Anykščių kraštu iki turizmo 
sodybos įkūrimo su Anykščių kraš-
tu niekas nesiejo.

Vietiniai gyventojai pajuokauja, 
kad ši kaimo turizmo sodyba ne tik 
nurungs kitoje ežero pusėje esan-
čią vicemero Donato Krikštaponio 
kaimo turizmo sodybą, bet patrau-

„Gradiali” įsikūrė prie 
Rubikių ežero

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Klykūnų kaime, prie Rubikių ežero, pirmuosius gyventojus 
praeito mėnesio paskutinėmis dienomis priėmė gamtos ir poilsio 
parkas „Gradiali Anykščiai”.

„Gradiali Anykščiai“ jau atvėrė duris.
 Autoriaus nuotr. 

klumu net gali konkuruoti su „SPA 
Vilnius – Anykščiai“.

Pasak bendrovės „Gradiali“ ko-
munikacijų projektų vadovės Živi-
lės Vidžiūnės, tai ne pirmas UAB 
„Gradiali“ tokios paskirties objek-
tas. UAB „Gradiali“ turi viešbutį ir 
sanatoriją Palangoje, - sakė Ž. Vi-
džiūnė. – Gamtos ir poilsio parke 
„Gradiali Anykščiai“ yra 44 vietos. 
Netrukus duris turėtų atverti ir res-
toranas. Oficialus „Gradiali Anykš-
čiai“ atidarymo renginys vyks šio 
mėnesio gale“.   

Gina. Darbo partijos pirmininkė, 
Seimo vadovė Loreta Graužinienė 
gina privalomąjį matematikos eg-
zaminą įteisinusį „darbiečių“ dele-
guotą švietimo ir mokslo ministrą 
Dainių Pavalkį. Pasak jos, spren-
dimas dėl matematikos egzamino 
buvo priimtas ne paskubomis, o 
po metus trukusių diskusijų. „Aš 
manau, kad tai yra teisinga, nes vis 
dėlto, kaip pastebėjau, neužtenka 
matematikoje mokėti sudėti, pa-
dauginti ar padalinti, tai yra moks-
las, kuris skatina mąstymą, tai yra 
labai svarbu“, - mano L. Grauži-
nienė.

Kandidatai. Energetikos ir že-
mės ūkio viceministrus siūlysianti 
Darbo partija kandidatus renkasi iš 
gausaus būrio pretendentų. Pasak 
partijos vadovės, Seimo Pirminin-
kės Loretos Graužinienės, tapti 
energetikos viceministru preten-
duoja daugiau nei dešimt asmenų, 
tuo žemės ūkio ministrė Virginija 
Baltraitienė yra pateikusi tris gali-
mų pavaduotojų pavardes.

Teroristinės. Lietuva, Latvija 
ir Estija pareiškė esančios pasi-
ruošusios pripažinti vadinamąsias 
„Luhansko liaudies respubliką“ 
ir „Donecko liaudies respubliką“ 
teroristinėmis organizacijomis, 
sakė Baltijos šalių diplomatai. 

Pinigai. Žemės ūkio ministerija 
kartu su Valstybine maisto ir ve-
terinarijos tarnyba nustatė, kokias 
konkrečiai priemones kovoje su 
afrikiniu kiaulių maru bus prašo-
ma finansuoti Europos Komisijos 
(EK). Iš viso išskirtos trys prie-
monių grupės, kurioms dar turės 
pritarti Latvija, Estija ir Lenkija. 
Pasak žemės ūkio ministrės Virgi-
nijos Baltraitienės, nors apie sumas 
dar kalbėti anksti, tačiau prašoma 
pagalba sieks šimtus milijonų litų.

Pozicija. Seimo Pirmininkė Lo-
reta Graužinienė nepalaiko Seimo 
Ekonomikos komiteto pirmininko 
Remigijaus Žemaitaičio siūlymo 
liberalizuoti darbo santykius ir 
supaprastinti darbuotojų atleidimo 
tvarką bei keisti išmokų mokėjimo 
nuostatus. „Aš esu šalininkė, kad 
žmonės turi turėti socialines ga-
rantijas, ir įstatymai turi juos ginti. 
Iš verslo pusės, esu įsitikinusi, yra 
daugybė priemonių, kur mes gali-
me šiek tiek atlaisvinti verslą. Turi 
būti balansas tarp darbuotojų darbo 
užmokesčio ir darbo santykių libe-
ralizavimo“, - mano Seimo Pirmi-
ninkė. L. Graužinienė įsitikinusi, 
kad verslininkai dėl paprastesnių 
atleidimo procedūrų daugiau žmo-
nių neįdarbintų.

Reikalavimai. Antradienį įsiga-
liojo Kredito unijų įstatymo patai-
sos, sugriežtinančios kreditų unijų 
veiklą. Seimo priimtais įstatymo pa-
keitimais padidintas mažiausias kre-
dito unijos narių, neįskaitant asoci-
juotų narių, skaičius nuo 50 iki 150. 
Tikimasi, kad daugiau narių sudarys 
galimybę pritraukti daugiau kapitalo 
ir kredito unijos vadovus rinkti iš 
didesnio asmenų skaičiaus. Siekiant 
riboti kredito unijų rizikos prisiėmi-
mą, įtvirtintas reikalavimas kredito 
unijai turėti bent vieną rizikos ver-
tinimo specialistą, kai kredito unijos 
turtas pasiekia 50 milijonų litų arba 
daugiau. Šio specialisto kompetenci-
ją ir funkcijas turės nustatyti kredi-
to unijos įstatai ir (arba) kiti kredito 
unijos visuotinio narių susirinkimo 
patvirtinti dokumentai.

„Nieko čia neatnaujinsi turint 
po 50 vietų mokyklas. Uždarom ir 
vežam vaikus į centrą, kur jie gaus 
kitą kokybę.” – apie mažų moky-

Ministras žarstė aforizmus
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar Anykščiuose lankęsis Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis susitikime su rajono vado-
vais žarstė aforizmus ir demonstravo ironišką požiūrį į mažas mokyklas. O susitikime su Anykščių tech-
nologijos mokyklos bendruomene ministras ilgai negalėjo papasakoti apie šios mokyklos išsaugojimo 
būdus, nes turėjo klausytis pedagogų priekaištų ankstesnėms ir dabartinėms valdžioms. 

klų perspektyvas susitikime pas 
Anykščių merą kalbėjo ministras. 
Pasak ministro D.Pavalkio, ne-
mažai kaimo vaikų „yra matę tik 

proktologas su matyt, savotišku 
profesiniu humoro jausmu. „Teat-
leidžia man Gražulis – viskas ten 
išpiderastinta.” – Daugų (Alytaus 
raj.) profesinės mokyklos pastatą 
susitikime pas Anykščių merą api-
būdino D.Pavalkis.

Ministras ir meras Sigutis Obele-
vičius prieš važiuodami į Anykščių 
technologijos mokyklą sutarė, jog 
dabar Švietimo ir mokslo minis-
terijai pavaldžią mokyklą reikėtų 
pertvarkyti į Viešąją įstaigą, kurios 
steigėjais būtų ir ministerija, ir sa-
vivaldybė. Bet šios minties prista-
tyti Anykščių technologijos moky-
klos kolektyvui svečiams ilgokai 
nesisekė. Technologijos mokyklos 
direktorius Ramūnas Zlatkus pyko 
ant buvusių Švietimo ir mokslo 
ministrų, pasakojo apie mokyklos 
bylinėjimąsi dėl renovacijos pro-
jektų ir kt. Taip pat R.Zlatkus mi-
nistrui rodė kažkokį raštą, apie kurį 
jis sakė sužinojęs birželio 13-ąją, 
penktadienį, per pilnatį.

Ministrui išėjus pakalbėti telefo-
nu, apie galimą Anykščių technolo-
gijos mokyklos pertvarką pedago-
gams pranešė meras. Jis pasakojo, 
kad turėtų likti tas pats Švietimo ir 
mokslo ministerijos finansavimas 
koks yra dabar, o savivaldybė tech-
nologijos mokyklą dar paremtų per 
programas ir projektus. Taip pat 
S.Obelevičius paprašęs mokytojų 
„nežiūrėti į jį kaip į beprotį”, pra-
dėjo kalbėti apie aukštosios mo-
kyklos filialo steigimą Anykščių 
technologijos mokyklos bazėje.    

Anykščiuose viešėjęs Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis dėstė, kad nemažai kaimo vai-
kų „yra matę tik vieną knygą - tą, kuria šaldytuvas paremtas.” 

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
vieną knygą - tą kuria šaldytuvas 
paremtas.” 

Darbo partijos deleguotas mi-
nistras D.Pavalkis yra profesorius, 
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Ūkininko pastangos 
pasirodė įtartinos

V.Ramonienė tvirtina, kad su 
Anykščių rajono ūkininku susipaži-
no tik tuomet, kai pagal laikraštyje  
paskelbtą skelbimą R.Noreika pa-
siūlė savo paslaugas. „Jis pats labai 
aktyviai skambinosi, labai norėjo 
dirbti. Man visa tai pasirodė labai 
įtartina... Jis pats atvažiavo, apžiū-
rėjo laukus, aš pateikiau deklaraci-
jas... Sumokėjau 10 tūkst.Lt avansą. 
Aš turėjau dėl sutarties jam pastabų, 
bet jis jų nepriėmė, sutartį išskirtinai 
rengė pats. Sutartyje buvo nurodyta, 
su kokia technika jis dirbs. Jis nesi-
leido į absoliučiai jokias korekcijas“, 
- „Anykštai“ savąją įvykių versiją 
pasakojo V.Ramonienė.

Neteisėtais pinigais 
nesusigundė

V. Ramonienės tvirtinimu, Anykš-
čių ūkininkas jai siūlė pasirašyti fik-
tyvią sutartį. „R.Noreika siūlė man, 
kad aš jam už darbą sumokėčiau 
grynais pinigais, o sutartį tiesiog su-
naikintume. Tuomet valstybei nerei-
kėtų mokėti jokių mokesčių. Bet aš 
tokiam žingsniui nesutikau“, - dėstė 
V.Ramonienė, pridurdama, jog jei-
gu būtų susigundžiusi 7 tūkstančiais 
litų, skirtų valstybei, o sutartis būtų 
buvusi sunaikinta, kaip ji tuomet 
įrodytų, jog darbus atliko ūkininkas 
R.Noreika ir kad dalis pasėlių tiesiog 
nesudygo...

Atvažiavo tuščiais kuro 
bakais

Pasak ūkininkės, R.Noreikos pa-
sėti grūdai nesudygo. „Bet jis su-
gebėdavo surašyti darbų atlikimo 
aktus, net ir neužbaigtiems darbams. 
Aš nesu fakyras: turiu atvažiuoti iš 
Vilniaus, kur gyvenu, į Žemaitiją ir 
įsitikinti, kad tie laukai dar neapsė-
ti..., - aiškino V. Ramonienė. – Buvo-
me sutarę, kad darbuotojai atvažiuos 
su technika pilnais kuro bakais, bet 
pasirodė, kad kuro tik lašas, nes žyb-
si geltonos lemputės.  O išvažiavo 
viską metęs pilnais kuro bakais. Pa-
sirašytinai įsipareigojo kurą grąžinti, 

Klaibūnų ūkininkas vietoj pinigų 
užsidirbo bylą Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

(Pabaiga. Pradžia „Anykšta“, 2014-08-05)
Telšių rajone savo ūkį turinti Vilija Ramonienė tvirtina, kad Klaibūnų kaimo ūkininkas Ramūnas 

Noreika virkauja nepagrįstai: esą mūsų rajono ūkininkas ne tik nekokybiškai atliko žemės arimo ir 
sėjos darbus, kuriuos blogai ir labai blogai įvertino  buvęs Aleksandro Stulginskio universiteto Žem-
dirbystės katedros  docentas Jonas Arvasas, bet R.Noreika darbus pageidavo atlikti pagal sudarytą 
fiktyvią sutartį, tokiu būdu siekiant išvengti mokesčių.

bet negrąžino“.
V.Ramonienė išsiaiškino, kad 

jau prieš atvažiuodamas į Žemaitiją 
atlikti darbų, jos žodžiais, buvo pa-
siruošęs negeriems darbams. „Trak-
toriai yra ne jo, o žmonos vardu, su 
žmona jis fiktyviai išsiskyręs, savo 
vardu neturi jokio turto, viskam pa-
siruošęs... Pasiruošta, suplanuota iš 
anksto vagystės. Jis per visą Lietuvą 
į mano ūkį varė traktorius be techni-
kinės apžiūros. Automobilio „Sca-
nia“ krautuvas nebuvo įregistruotas 
Darbo inspekcijos registre. O sėjėjai 
neturėjo specialaus traktorininkų 
išsilavinimo, pasirodo, su technika 
dirbo gaisrininkai.

Sumažino sėklos normą

Ūkininkė V.Ramonienė pastebė-
jo, kad pradėjo dingti sėkla. „Ko-
kius plotus reikia apsėti, aš žinojau, 
sėklos norma į vieną hektarą buvo 
nustatyta 210 kg. Kol aš iš ūkio va-
žiavau į Vilnių, man dingo 2 tonos 
sėklos. Vietoj paaiškinimo, kur grū-
dai, jis nuvyko į Telšių policiją ir ten 
parašė pareiškimą, kad aš jį šmeižiu 
ir nepagrįstai kal-
tinu vagyste. Aš 
į ūkį atsivežiau 
grūdų sėjamąsias 
pardavinėjančios 
firmos atstovą. 
Sustabdėme trak-
torių, paprašiau 
firmos atstovo patikrinti, kokia sė-
klos norma nustatyta sėjamojoje. 
Pasvėrus ir patikrinus pagal norma-
tyvinę lentelę, paaiškėjo, kad jis sėjo 
160 kg/ha. Ką aš turėčiau daryti kaip 
savininkas, kuris įsipareigojo darbų 
atlikėjams tiekti kurą ir sėklas?  Į 
mano klausimą, ką aš turėčiau da-
ryti, R.Noreika atšovė: „Ką nori, tą 
daryk, aš jau policijai pareiškimą 
parašiau“. 

Pasėlius sulėkščiavo

Paklausta, kokius darbus jos 
ūkyje atliko R.Noreika, ūkininkė 
V.Ramonienė sakė: „Jis pasėjo 254 
ha, tai yra ne pasėjo, bet pabarstė, o 
viską apiformino taip, kad praėjusių 
metų spalio 7 dieną galėtų su mani-

mi nutraukti sutartį“.
V.Ramonienės duomenimis, jos 

ieškinys teismui dabar sudaro 506 
tūkst.Lt be bylinėjimosi išlaidų, 
bet neatmetama, jog jis dar didės. 
„R.Noreika pavogė apie 24 tonas 
sėklos. Kol nebaigtas ikiteisminis 
tyrimas, aš taip sakyti, kad pavogė, 
negaliu.Teismas savo nutartimi pa-
skyrė faktinių aplinkybių konstata-
vimą laukuose. Vaikščiojom, klam-
pojom po kiekvieną lauką. Buvo 
atvažiavę augalininkystės specialis-
tai. Matininkai viską sumatavo. Yra 
apie 250 lapų medžiagos su nuotrau-
komis, filmuota medžiaga, už ką aš 
sumokėjau 41 tūkst.Lt. Taigi, teisme 
yra neginčijami įrodymai, kuriuose 
pasisakė agronomijos specialistai, 
mokslų daktaras, profesorius, ants-
tolių viskas užfiksuota, kad  tokių 
pasėlių, tarp kurių yra 7 cm - 24 cm 
tarpueiliai, auginti neapsimoka, nes 
jie tik didintų nuostolius. Šiandien 
pasėliai yra sulėkščiuoti. Yra palikti 
3 kontroliniai  laukai, pabrėžiu, ge-
riausi pagal augalininkystės tarny-
bos specialisčių skaičiavimus. Mes 
vėl kviesimės antstolį, kad fiksuotų 

nukultus javus, 
kuriuos sver-
sime, ir pažiū-
rėsime, koks 
bus derlius. 
Po R.Noreikos 
darbų progno-
zuojamas tik 

pusės tonos iš hektaro grūdų derlius. 
Manau, kad dėl to dar kartą patiks-
linsiu savo ieškinį. Jis didės. O už 
neapsėtus, bet deklaruotus laukus 
aš iš Nacionalinės mokėjimo agen-
tūros gavau 33 tūkst.Lt. sankciją. 
Kas man tuos laukus galėjo baigti 
apsėti, kai iki sėjos termino, tai yra 
spalio mėnesio 15 dienos, pabaigos 
liko tik savaitė, o  R.Noreika spa-
lio 7 dieną savavališkai nutraukė 
sutartį. Kur aš galėjau gauti naujus 
darbininkus?  Kas man dabar turi 
mokėti? Aš negaunu derliaus, ne-
turiu pajamų, todėl, kad R.Noreika 
sugebėjo suarti taip laukus, kad spe-
cialistai sakė, jog norėtų pamatyti tą 
artoją... O tuos laukus lėkščiuojant 
negalima pasėdėti traktoriuje. Ari-
me randama neapversta velėna ir 

ražienos... Koks čia arimas?“, - re-
toriškai klausė V.Ramonienė.

Sėjos darbai – blogi ir 
labai blogi

Buvęs Aleksandro Stulginskio 
universiteto Žemdirbystės katedros 
docentas Jonas Arvasas, apžiūrėjęs 
ūkininkės V.Ramonienės pasėlius, 
konstatavo, kad  sėjos darbai yra 
atlikti netinkamai: blogai arba labai 
blogai. „Iš savo ilgametės patirties 
grūdinių javų auginimo srityje galiu 
daryti vienareikšmę išvadą, jog ūki-
ninkės Vilijos Ramonienės laukuose 
2013 metais išsėti žiemkenčiai duos 
minimalų derlių, t. y., vidutiniškai 
nuo 0,5 t/ha iki 1 t/ha. O tai yra visiš-
kai nuostolinga ūkininkui situacija, 
kuri, mano manymu, nepadengs net 
būtinųjų išlaidų. Sėjai įgyta žiem-
kenčių sėkla „Zentos“ ir „Vikar“ 
yra aukščiausios rūšies (elitinė), pa-
sižyminti didžiausiu produktyvumu 
(vidutiniškai 5,5 t/ha, kartais būna 
iki 7 tonų, priklausomai nuo klima-
tinių sąlygų, kaip, antai, buvo 2011 
metais.).  Dirva prieš sėją nebuvo 
tinkamai suarta, nesutankinta, aiškiai 
matyti, kad pasėlių tankumas yra 
netinkamas (labai mažas, vietomis 
aiškiai retas), neišlaikytos techno-
loginės vėžės, atstumai tarp pasėlių 
eilučių ir panašiai. 

Galiu pagrįstai konstatuoti, jog di-
delis nuotolis yra neišvengiamas, o 
netinkamą sėjos rezultatą šiuo atve-
ju sukėlė ne objektyvūs veiksniai 
(pavyzdžiui, klimatinės sąlygos, sė-
jos laikas, dirvožemis, tręšimas), o 
išimtinai netinkamai atlikti arimo ir 
išsėjimo darbai (žmogiškieji veiks-
niai, tokie kaip netinkamas darbo 
organizavimas, patirties elementa-
riais arimo bei sėjimo klausimais 
stoka, netinkamai sureguliuota/
neparuošta žemės darbams techni-
ka), -  rašoma šių metų birželio 14 
dienos mokslininko išvadose. - Aš 
apžiūrėjau ūkininkės V. Ramonie-
nės laukus birželio viduryje, kai 
praktiškai baigė  plaukėti žieminiai 
kviečiai. Tokiu laiku  gerame pasė-
lyje, žiūrint į pasėlį iš viršaus pro 
augalų lapus, turi beveik nesima-
tyti žemės. Vienok, V. Ramonienės 
ūkio pasėliuose pro retus augalus 
gerai matosi  žemės paviršius, o tai 
rodo, jog sėjos metu buvo padary-
tos tokios klaidos:  nekokybiškas 
arimas (laukuose yra nemažai net 
neapverstos velėnos vietų, neįterptų 
pernykščių augalų liekanų), dauge-
lyje vietų neišlygintas dirvos pavir-
šius (matosi blogo arimo keteros, 
netinkamos vagos, pasilikę buvę 
stambesni grumstai), nevienodas 
plotis tarp augalų eilučių,  nevieno-
das sėklos įterpimo gylis - vienose 
eilutėse kviečiai išplaukėję, stiebai 
aukštesni, stipresni, kitose eilutėse 
augalai žemesni, silpnesni, nekoky-
biška sėja – daug kur likę neužsėti  
išilginiai ruožai, visiškai neapsėti 
plotai, įvairūs tarpai laukų galuose, 
atskiruose laukuose nevienoda ir 
akivaizdžiai per maža sėklos norma, 
netinkamas augalų tankumas rodo, 
kad buvo panaudota netinkama sė-
klos norma, nes smarkiai išretėję 
pasėliai. Kai V. Ramonienės kviečių 
laukuose matau vagas, neužverstas 
velėnas ir pernykščių augalų lieka-
nas, tai tokias pasekmes laikau tik 
nepatyrusio ar neišmanančio visai 
arimo darbo artojo klaida“, - savo 
išvadose rašė ekspertas J. Arvasas.

Ūkininkė Vilija Ramonienė: „Ramūnas Norei-
ka siūlė man, kad aš jam už darbą sumokėčiau 
grynais pinigais, o sutartį tiesiog sunaikintu-
me. Tuomet valstybei nereikėtų mokėti jokių 
mokesčių. Bet aš tokiam žingsniui nesutikau“.

Ūkininkas Ramūnas Noreika: „Vilija Ramo-
nienė apie mane dabar gali pripasakoti visokių 
nesąmonių“.

Nuotr. iš interneto

...Aš nesu fakyras: turiu 
atvažiuoti iš Vilniaus, kur 
gyvenu, į Žemaitiją ir įsi-
tikinti, kad tie laukai dar 
neapsėti...

Vanduo. Gruntinio vandens lygio 
svyravimas - normalus reiškinys, rami-
na Lietuvos geologijos tarnybos spe-
cialistai, šalyje įsivyravus ypač karš-
tiems ir sausiems orams sulaukiantys 
daug pranešimų dėl to, kad šuliniuose 
senka vanduo. Jie prognozuoja, kad 
nuosekis dar tęsis rugpjūčio ir rug-
sėjo mėnesiais. Gruntinis vanduo po 
pavasarinio pakilimo šių metų kovo-
balandžio mėnesiais liepą didžiojoje 
šalies dalyje gerokai nuseko. Daugiau 
nei pusėje stebėjimo gręžinių gruntinio 
vandens lygis slūgsojo nuo 5 iki 50 cm 
giliau nei vidutinis daugiametis liepos 
mėnesio lygis. Tik Šiaurės ir Vidurio 
Lietuvoje (Biržai, Panevėžys, Dotnu-
va, Ukmergė) vandens lygis buvo nuo 
11 iki 36 cm aukščiau nei vidutinis 
daugiametis. Didžiausias gruntinio 
vandens nuosekis stebėtas vakarinia-
me ir rytiniame Lietuvos pakraščiuose 
- Vėžaičių ir Dūkšto postuose.

Festivalis. Po ketverių metų per-
traukos vėl rengiamas festivalis 
„Roko naktys“. Nors buvo planuota, 
jog festivalis rugpjūčio 15-16 dieno-
mis vyks Varėnos dainų slėnyje, ren-
ginio organizatoriai dėl techninių rei-
kalavimų nusprendė festivalį perkelti 
į Zaraso ežero salą. 

Apkaltino. NATO generalinis se-
kretorius Andersas Fogas Rasmuse-
nas apkaltino Rusiją konfliktų Moldo-
voje, Gruzijoje ir Ukrainoje kurstymu 
ir dar kartą pabrėžė, kad ukrainiečių 
separatistų savigynos pajėgos susiju-
sios su Malaizijos keleivinio lėktuvo 
„Boeing 777“ numušimu.

Gydys. Į Latviją gydytis atvyks du 
Ukrainos kariai, per kovinius veiks-
mus rytinėje šalies dalyje patyrę sun-
kių sužalojimų. Per vizitą Ukrainoje 
Latvijos užsienio reikalų ministras 
Edgaras Rinkevičius susitarė su Dnie-
propetrovsko provincijos administra-
cija dėl dviejų ukrainiečių gydymo 
Latvijoje, Paulo Stradinio klinikinėje 
universitetinėje ligoninėje. Vėliau su-
žeistieji bus perkelti į Nacionalinį Vai-
vario reabilitacijos centrą Jūrmaloje. 
Parama teikiama iš Latvijos biudžeto 
nenumatytų atvejų fondo. Oficialiais 
duomenimis, šioje Baltijos šalyje me-
dicininė pagalba jau suteikta aštuo-
niems nukentėjusiems ukrainiečiams. 
Liepos 5-ąją prorusiški separatistai 
išvyko iš Sloviansko ir Kramatorsko 
miestų Ukrainos Donbaso regione, 
tačiau dabar telkia savo pajėgas Do-
necke ir Luhanske.

Daugės. Rusijos generalinio šta-
bo pareigūnai informavo apie planus 
2019 metais padvigubinti desantinių 
specialiųjų pajėgų tarnautojų skaičių 
iki 72 tūkstančių. „Rusijos desanti-
nių pajėgų vadovybės pasiūlymams 
pritarė Rusijos gynybos ministerija“, 
- teigia šaltinis iš Generalinio štabo. 
Skelbiama, kad papildomos desanti-
nės pajėgos bus formuojamos iš Ru-
sijos armijos karių.

Recesija. Remiantis oficialiais 
statistikos duomenimis, Italijos eko-
nomikoje atsinaujina recesija po to, 
kai du ketvirčius iš eilės šalies ūkis 
traukėsi. Apie tai informuoja BBC 
remdamasi naujausiais oficialiais 
duomenimis. Italijos bendrasis vidaus 
produktas (BVP) antrąjį metų ketvirtį 
susitraukė 0,2 proc., kai tuo tarpu pir-
mąjį metų ketvirtį nuosmukis siekė 
0,1 procento. Praėjusių metų pabai-
goje šalis pasitraukė iš recesijos, per 
paskutinius tris metų mėnesius, kad ir 
nežymiai, ūgtelėjusi.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Renovacija turi tenkinti gyventojų 
ir valstybės interesus. Jei netenkina,  
tai neverta investuoti. Turime pasiek-
ti 40 % ekonomijos ir turėti teigiamą 
rezultatą. Gyventojai suinteresuoti, 
kad renovacija padėtų sutaupyti kuo 
daugiau šiluminės energijos. Visur 
gyventojai turi apskaičiuoti, kas 
labiau apsimoka ir turi teisę pasi-
rinkti, ar mokėti po renovacijos už 
šildymą, paskolą ir palūkanas kelis 
kartus daugiau negu dabar mokame, 
ar gyventi kaip dabar - geros būklės 
name. Taip ir nežinotume, kaip vyk-
doma renovacija, bet dabar, kai pa-
tiems tenka susidurti, tai matome ir 
norime pasidalinti tikru atveju, kas 
vyksta ir kaip tai daroma ir kokie 
laukiami padariniai.

Mūsų namų nemąstantys pensi-
ninkai surinko pirmus parašus be 
jokių paskaičiavimų (nes nemokėjo 
paskaičiuoti, jiems reikia, kad spe-
cialistai paskaičiuotų) įrodinėdami, 
kad nieko nereiks mokėti, viską pa-
dengs valstybė, kad tie parašai netu-
rės jokios įtakos, o jei nepasirašysi, 
bus nemokamos kompensacijos (kas 
davė jiems teisę gąsdinti?). Jau se-
niai reikia suprasti, kad už dyką - tik 
sūris pelėkautuose. Visa tai turėjo 
būti paskaičiuota prieš pirmą para-
šų rinkimą ir sukvietus gyventojus 
išaiškinta, o ne po vieną pasigavus, 
prigąsdinus, visko prižadėjus išrei-
kalauti parašai. Ir dabar esame ir 
būsime visokiais būdais kankinami, 
kad tik pasirašytume. Sugalvojama, 
kad netinka surinkti antri parašai (o 
kur teismo sprendimas?), kad reikia 
biuletenius išspausdinti, rinkti para-
šus per prievartą kiekvieno atskirai, 
kad kaimynai nežinotų, kas dispo-
nuoja jo pinigais. Tai yra didelė ga-
limybė klastotei, taip pat bus sten-
giamasi suklaidinti gyventojus. Ir  
kas davė teisę sudaryti „rinkimų ko-
misiją“, labai įtartinam tikslui. Nors 
dabar jau žinodami 1m kainą, toliau 
įrodinėja savo tiesas. Psichologiškai 
spaudžiami kaimynai, kam pasirašė 
prieš renovaciją. Tai reiškia, žmogus 
neturi turėti savo nuomonės, o gy-
venti kito žmogaus sovietiniu protu.

O savivaldybė „pagavo ant ka-
bliuko“ gerą kąsnelį - paleisti nebe-
nori. Atskiri atsakingi savivaldybės 
atstovai jau seniai žadėjo, kad šie 
namai bus išbraukti iš renovuojamų 
namų sąrašų, net gerb. ministro V. 
Mazuronio nurodymai, kad tokie 
mažo energijos sunaudojimo namai 
nerenovuotini ir turi būti išbraukti - 

Apie gyvenamųjų namų renovaciją 
Anykščiuose

yra nulio vietoje. Pasirodo, kad pen-
sininkų ir mažas pajamas gaunan-
čiųjų pinigėliai labai reikalingi, nes 
mato, jei gyventojai dar išgyvena, 
tai dar kartą reikia nureketuoti, vie-
toj to, kad būtų grąžintos pensijos.

Nesvarbu, kad namas yra geros 
būklės, yra UAB „Anykščių ko-
munalinio ūkio“, kaip administra-
toriaus, ataskaita: sudėti laiptinėse 
plastikiniai langai, durys, sutvarky-
tas stogas, peripetai (pakeistos, kur 
buvo patrupėjusios plytos). Galinė 
siena raudonų plytų, matyt, pirmų 
parašų  organizatorius tai erzina, 
bet juk yra ir bal-
tos spalvos. 

Pagal projek-
to sudarytojus 
pirmo varianto 
1 kvadratinio 
metro kaina nuo 
440 Lt iki 486 
Lt, tai tik sienų  
apvilkimas pagražinta popierine su-
knele už didžiulius pinigus, o namo 
gyventojai gal  ir nebesuge-
bėsime pažvelgti į tą „grožį“, o po 
kelių metų vėl norėsis renovacijos, 
nes jau bus apipeliję kampai (tai 
daug kas skundžiasi). Įtraukiami 
net tie darbai, kurie yra jau padary-
ti arba numatyti administratoriaus 
ataskaitoje šiems metams (jei bus 
pageidavimas). Reikia žinoti, kad 
bendro naudojimo patalpas, vamz-
dynus remontuoja UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“,  kurie visada 
yra prisišaukiami. O kad sukriošę 
vamzdynai, vanduo prabėga, rūdys 
byra, kaip buvo  parašyta mūsų 
namo vienos gyventojos - tai ne-
tiesa. Ar buvo kreiptasi į adminis-
tratorių? Jei bėgtų vanduo, tai se-
niai rūsiai būtų apsemti. Mes, keli 
kaimynai, pažiūrėjom rūsius: visur 
sausa, rūsio koridoriuose vamzdy-
nai izoliuoti, o jei pačio asmeniniam 
rūsy koks trūkumas yra, tai reikia 
kreiptis į administratorių.

Pagal antrą variantą (kai namų 
būklės geros) 1kv. m kaina nuo 832 
Lt.iki 930 Lt, tai rodo, kad projek-
tuotojams nesvarbu, koks namas 
- svarbu pinigai (nežiūri realiai, ką 
reikia daryti, o skaičiuoja teoriškai). 
O savivaldybei pliusiukas, kad prie-
varta pensininkus ir kitus gyvento-
jus apgaudinėja, galvodami, kad jie 
kvaili ir į kainas nekreipia dėmesio. 
Vadinasi, eilinio žmogaus, o labiau-
siai pensininkų ir mažas pajamas 
gaunančių, teisių nėra, didesnes tei-

ses turi nusikaltėliai, gyvūnai... 
Kodėl savivaldybės atsakingi 

darbuotojai neprisiima atsakomy-
bės, pateikdami mažai šiluminės 
energijos sunaudojančius namus 
renovacijai, girdamiesi, kad Anykš-
čiuose renovacija vyksta sėkmingai 
(o mums atrodo, kad ji prievartinė). 
Jiems svarbu garbė, o ne gyvento-
jai - jų rinkėjai. Kai gavote pirmą 
sąrašą su parašais, ar išaiškinote ne-
žinantiesiems, kad paskolos ir palū-
kanų suma dvigubai viršys šildymo 
kainą. Jei į savivaldybę nueitume su 
sąrašu, kad norime įsirengti  auto-

nominį šildy-
mą, atsijungti 
nuo centrali-
zuoto šildymo. 
Ar jie taip pat 
greit suteiktų 
sutikimą ar at-
kalbėtų? Mano 
manymu, tai ti-

krai atkalbėtų, kad neapsimoka. Kas 
jiems naudinga visada pritars, nors 
gyventojams nenaudinga. O kas ne-
naudinga - nepritars. 

Pažiūrėkim į ateitį, kas laukia 
per 20 metų. Gudriai bus daromos 
sutartys. Paskolas  paims butas, 
grąžins irgi butas, o mes tuo pačiu 
įpareigojame ir paveldėtoją tęsti 
paskolos išmokėjimą. Todėl jau 
dabar mes negalėsime nei pasikeis-
ti, nei parduoti, nei išnuomoti. Nes 
pirkdami žmonės butus, klausia - 
ar nebus namas renovuojamas. Jei 
taip - tai ačiū. Ir kas nusipirko bu-
tus, bus priversti antrą kartą mokė-
ti. Ir niekas nebeklaus, tik parašėlį 
padėk - ir bus sutvarkyta. O para-
šus kur dedi, reikia labai žiūrėti.Pa-
vyzdžiui: mūsų name dėl šildymo 
atjungimo šiemet buvo renkami 
parašai. Rinko parašus ant tuščio 
lapo, neparašytas joks tekstas, prie 
ko nori - prie to dėk.

Mums pristatomi projektai juo-
draštiniai. Savivaldybės, UAB 
„Anykščių komunalinio ūkio“ at-
stovai, ateidami į susirinkimus, tu-
rėtų gyventojams išaiškinti, koks 
galutinis rezultatas: 

1. turėjo būti pateiktas paskaičia-
vimas kiekvieno buto, kiek  privalės 
mokėti paskolos ir palūkanų, nes ne 
kiekvienas gyventojas tai sugeba 
paskaičiuoti (ypač pirmųjų parašų 
rinkėjai, kurie oficialiai pareiškė, 
kad jiems reikia, kad specialistai 
paskaičiuotų);

2. kaip bus skaičiuojamos kom-

pensacijos žiemą ir vasarą; 
3.kaip kompensuos tiems, ku-

riems už šildymą kompensuojama 
tik dalis ploto, viršplotis nekompen-
suojamas;  

4. kaip buto paveldėtojai turės 
mokėti;   

5. kodėl į projekto vertę įskaito-
mi tokie darbai, kaip pavyzdžiui už 
kaimynų dviejų balkonų sutvarky-
mą turėsim visi mokėti, net ir tie,  
kurių balkonai sutvarkyti,  arba jų 
neturi; 

6. kodėl, jei visų laiptinių langai 
plastikiniai, durys pakeistos, pro-
jekte vėl numatomas keitimas. Sa-
vivaldybės atstovo atsakymas: „Jei 
radot klaidą - paduokit į teismą“;

7. kodėl negarantavo, kad kom-
pensacijos bus užtikrintos ir moka-
mos visą paskolos laikotarpį, nes, 
kaip praktika rodo, kas yra šiandien 
- rytoj gali nebūti; 

8. kodėl nesusimąsto renovacijos 
organizatoriai, juk kas tinka Vilniui, 
gal visai netinka Anykščiams, kad 
Anykščiuose renovuojamų namų 
paskolos ir palūkanų dydis viršija 
butų rinkos kainą ir dar eilė klausi-
mų;

Pažadai turi būti pateikti raštu 
su atitinkamų institucijų parašais 
ir atsakomybe. Turėtų atsakomybę 
prisiimti ir pirmų parašų rinkėjai už 
melagingą gyventojų informavimą.

Pažvelkime nors vieno  mūsų 
namo, kokiomis kainomis žadama 
renovuoti: jei butas 2 kambarių (50 
kv.m), pirmu variantu mokėsim 
paskolos ir palūkanų virš 29 tūkst. 
Lt., antru variantu virš 55 tūkst. Lt. 
ir per metus turėsime mokėti nuo 
1,8 - 3,3 tūkst.Lt., kai tuo tarpu per 
paskutinius tris šildymo sezonus 
vidurkis buvo 1358 Lt (paskutinį 
sezoną tik 1102 Lt.) Atminusavę 
10%  turėtume mokėti ne daugiau 
kaip 1,2 tūkst.Lt. Analogiškai ir ki-
tiems butams. Pavyzdžiui, keturių 
kambarių buto pirmas variantas - 
50 tūkst. Lt., antras variantas - 95 
tūkst. Lt., vieno kambario butas 
atitinkamai 16 ir 30 tūkst. Lt. Ar 
tai suvokiama sveiku protu? Kur 
žiūri atsakingi atstovai, ar jie tik 
kitų žmonių sąskaita renka paskati-
nimus ir diplomus,o kas vyksta su-
sirinkimuose prie gyvenamų namų 
- negirdi.  

Paklausus atsakingo savivaldy-
bės atstovo, ar jis žino, kiek turės 
mokėti gyventojas paskolos ir pa-
lūkanų - atsakymo nebuvo, o UAB 

„Anykščių komunalinio ūkio“ at-
sakingas atstovas už renovaciją 
atsakė:  „Jei paskola ir palūkanos 
didesnės už šildymo kainą, tai teks 
primokėti.“ Juos juokas ima ir kal-
tina gyventojus, kad jie to patys 
prisiprašė, kad, kur jie buvo ankš-
čiau. Tai koks renovacijos efektas, 
jei gyventojai prie šildymo kainos 
dar turės primokėti tokias sumas? 
Dar yra daug gyventojų, kurių paja-
mos yra keliais litais didesnės ir jie 
negauna kompensacijų ir turės mo-
kėti už šildymą ir dar dvigubai di-
desnę paskolą ir palūkanas. Tai čia 
kam naudinga, o kam nuostolis? O 
tiems, kurie dabar gauna kompensa-
cijas, reikia pasiskaičiuoti, kad šiek 
tiek sumažėjus šilumos mokesčiui, 
padidėjus pensijoms (nes eurais 
mokamos pensijos tarp ES šalių bus 
„juokingos“), tai kompensacija gali 
ir nebepriklausyti. 

Štai iškabintame skelbime rašo-
ma, cituoju: „Tiems butų savinin-
kams, kurie turi teisę į kompensa-
ciją už šiltą vandenį ir šildymą, už 
namo renovaciją mokėti nereikės, 
nes renovacijos išlaidas jiems dengs 
Valstybė tol, kol jie turės minėtą 
teisę. Todėl primygtinai nurodoma, 
kas gauna kompensaciją pasirašytų 
„už“.

Ir dar vienas klausimas. Kodėl 
šiltuoju metu dirbtinai didinama 
kambariuose temperatūra?  Gyva-
tukui kelis metus buvo sunaudoja-
ma po 160 kwh, o dabar kai kuriais 
mėnesiais jau 206 kwh. Kur žiūri 
UAB „Anykščių šiluma“? Ar čia 
kaitinant iš vidaus nemetama bėda 
stogui, kad jį reiktų izoliuoti.

Remiantis visu tuo, kas išsakyta, 
kas patvirtinta mūsų surinktais pa-
rašais, kur nurodyta, kad mūsų na-
mai sunaudoja mažiausiai šiluminės 
energijos ir neatitinka renovacijai 
keliamų reikalavimų, kad buvome 
suklaidinti, melagingai informuoti 
pirmųjų parašų organizatorių, rei-
kalaujame atsakingų savivaldybės 
darbuotojų daryti išvadas, o nesity-
čioti iš gyventojų ir išbraukti šiuos 
namus iš renovuojamų namų sąra-
šų.

Nesutinkančių renovuoti
 gyventojų vardu:

Elena SABOCKIENĖ, 
Šaltupio g.10 namas
Dalė BABELIENĖ, 

Šaltupio g.12 namas

užjaučia

Dėl mylimo tėvelio mir-
ties nuoširdžiai užjaučiame 
Vytautą STANKEVIČIŲ ir 
artimuosius.

Anykščių kelių tarnybos 
darbuotojai

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.

„Anykštos“ prenumerata 

nuo 13,36 Lt.

Elektroninė prenumerata - perpus pigiau! 

1 mėn. - 10 Lt. 
negražina gyvenimo - 
      tiesiai ir apie viską!

...kodėl negarantavo, kad 
kompensacijos bus užti-
krintos ir mokamos visą pa-
skolos laikotarpį, nes, kaip 
praktika rodo, kas yra šian-
dien - rytoj gali nebūti...
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Kaimas turi bažnyčią

Dėl pavadinimo kaimas turi savo 
legendą, pagal kurią dvarininkas 
neva kortomis pralošęs žemes „užu 
Nevėžio“, kuriose įsikūręs kaimas 
vietine tarme pavadintas Ažunvė-
žiais, paskui Užunvėžiais. Visgi la-
biau tikėtina, kad kaimui pavadini-
mą bus padovanojęs Nevėžos upelis. 
Šiaip ar taip kaimas paminėtas dar 
1744 metais Vilniaus vyskupijos 
sinodo sąrašuose ir, kaip teigiama 
Anykščių krašto vietovių žinyne, 
XIX a. čia buvęs net nedidelis Reutų 
šeimos dvaras, gerokai apkarpytas 
po baudžiavos panaikinimo, o am-
žiaus pabaigoje nugyventas ir visai 
sunykęs. 

XX a. pradžioje Užunvėžiai buvo 
didelis kaimas, kuriame dirbo ama-
tininkai: kailiadirbys Archipas, siu-
vėjas Kazys Katinas, batsiuviai Bei-
naravičius ir Milevičius, dievadirbys 
Petras Čivas. Tarpukariu Užunvė-
žiuose veikė grietinės nugriebimo 
punktas, privati parduotuvė. 

Ant kalnelio, medžių apsuptyje, 
stovi medinė 1937 – 1940 m. kunigo 
Stepono Telksnio rūpesčiu pastatyta 
originali, stačiakampio formos  švč. 
Mergelės Marijos bažnyčia (arch. 
Karolis Reisonas), turinti racionalis-
tinės ir istorizmo architektūros bruo-
žų. Bažnyčios statybą rėmė broliai 

Užunvėžiai mena Nepriklausomybės 
akto signatarą

Antanas ir Jonas Banėnai, o žemės 
parapijai dovanojo Uršulė Banė-
naitė – Kisielienė. Bažnyčią 1940 
m. rugpjūčio mėnesį pašventino 
Kurklių klebonas Juozas Katinas, o 
šiuo metu prieškaryje įkurtą parapi-
ją administruoja Kavarsko klebonas 
Norbertas Martinkus. 

 
Griuvėsiais virstančioj 
mokykloj treniruojasi 
kariškiai

Pradžios mokykla Užunevėžiuose 
įkurta 1920 metais M. Adamonio, 
vėliau – J. Šulskaus išnuomotose 
patalpose. Įdomu tai, kad mokyklos 
inventorių pasigamino mokinių tė-
vai. Tačiau tipinė, mūrinė mokykla 
buvo pastatyta 1939 – 140 metais, 
taigi beveik tuo 
pačiu metu, kaip 
ir bažnyčia. Mo-
kyklos statybai 
kaime gimęs ir 
augęs Nepriklau-
somybės akto 
signataras inži-
nierius Steponas Kairys1939 metais 
paaukojo visą Kaune gautą premiją – 
8000 litų, tuomet tai didelius pinigus. 
Joje mokėsi 55 Užunvėžių ir aplinki-
nių kaimų vaikai. Pokaryje mokykla 
buvo reorganizuota į septynmetę, 
mokėsi beveik 100 mokinių, dir-
bo10 mokytojų. Direktoriumi dirbo 

neseniai į amžinybę išėjęs šviesuolis 
kurklietis Jonas Kukta, mokykloje 
populiarinęs dramos mėgėjų vei-
klą. 1966 – aisias mokykloje veikė 
vakarinė (suaugusių) aštuonmetė 
mokykla, tačiau nuo 1969 metų iki 
mokyklos uždarymo 1975 m.  pas-
tate buvo tik pradinė mokykla. Kurį 
laiką pastate dar veikė biblioteka, 
parduotuvė, gyveno žmonės. 

Užunevėžių kaimo žmonės, o ir 
Kurklių seniūnas A. Jurkus apgailes-
tauja, kad  iki šiol nepavyko išsaugo-
ti Nepriklausomybės akto signataro 
lėšomis statytos mokyklos, įrengti 
bent kokio kampelio žymiausio šio 
kaimo žmogaus atminimui. Apleis-
tą, griūvantį pastatą valdžia nesė-
kmingai pardavinėja. Pasak seniūno, 
pradinė pardavimo kaina buvo ar 

ne 69 tūkst. Lt., 
tačiau nepavy-
kus parduoti, ši 
kaina buvo ne 
kartą sumažinta. 
Seniūno žinio-
mis, paskutinis 
mokyklos pas-

tato aukcionas vyko liepos 23 dieną, 
tačiau už 17 tūkst. Lt parduodamu 
pastatu niekas net nesidomėjo. 

Šio pastato istorija panaši kaip ir ne 
vieno Anykščių savivaldybės parda-
vinėjamo. Prašoma nerealios kainos, 
po to nukainuojama, nukainuojama, 
kol galop pastatas tampa benamių 

ir asocialų prieglobsčiu... Juk, jei už 
gražioje vietoje esantį pastatą vietoje 
69 tūkst. Lt būtų iš karto  paprašy-
ta kokių 20 tūkst. Lt, pastatas seniai 
būtų apgyvendintas, gal jame būtų 
koks kampelis atsiradęs žymiausiam 
kaimo žmogui ir ypač turtingai kai-
mo istorijai. 

Mokyklos likimas ypač skaudžiai 
užgauna dar gyvus signataro gimi-
nes, iš Užunvėžių kaimo kilusius 
šviesuolius, buvusius mokyklos mo-
kytojus ir mokinius,  kurie dar turi 
vilties dėl buvusios mokyklos pasta-
to ateities...

O kol kas, pasak seniūno, į iš griu-
venų ir šiukšlių išvaduotą pastatą tre-
niruotis atvažiuoja kariškiai.

Vyrai ruošėsi javapjūtei

Kaimo senbuvis Vytautas Šulskus 
pasitiko kieme, su plaktuku ranko-
je ir į ilgesnes kalbas leistis nebuvo 
linkęs, mat javapjūtė čia pat. Sūnus 
Rimvydas ir septyniolikmetis anū-
kas Mantas ruošė darbui vokišką 
javų kombainą. Jie dirba 130 hektarų 
žemės. Nors R. Šulskus gyvena Ute-
noje, ūkininkauti tos kelios dešimtys 
kilometrų netrukdo. „Nežinom, koks 
čia tas derlius bus. 20 hektarų teko at-
sėt, tačiau sutartinius įsipareigojimus 
tesėsime“ , -  sakė V. Šulskus, būda-
mas tikras, kad neturės problemų 
dėl grūdų pardavimo ir jau žinomos 
kainos. Veronika ir Vytautas Šulskai 
užaugino ne tik sūnų, bet į gyveni-
mą išleido 3 dukras. Elvyra gyvena 
užsienyje, Alma, baigusi Vilniaus 
dailės akademiją, įsikūrė sostinėje, o 
Palma dirba Anykščiuose.

V. Šulskaus tėvas Juozas pokaryje 
žiauriai muštas dėl į mišką partiza-
nauti išėjusio brolio, laisvės nesu-
laukė, tačiau jo sūnus teigė, kad visą 
laiką žinojęs, kad anksčiau ar vėliau 
Lietuva vėl bus laisva, nes ilgiau taip 
tęstis negalėję. 

„Mūsų čia daug“

V. ir V. Šulskų kaimynai Nijolė ir 
Vytautas Šablauskai irgi ūkininkau-
ja, su sūnum Viktoru dirba 140 hek-
tarų, verčiasi augalininkyste, tačiau 
laiko ir 16 karvių. „Mūsų čia daug, 
šeimyna didelė“, - sakė kruopščiai 
prižiūrimos sodybos sode sutikta N. 
Šablauskienė. 

Sode dirbo dukra Monika studi-
juojanti Kaune, su kitais vaikais kri-
tuolius rinko anūkas Nojus, o sodo 
gale esantį lauką kultivavo sūnus 
Viktoras. „Mūsų čia daug. Kartu 

gyvenantis sūnus Andrius dirba An-
truosiuose Kurkliuose medžio ap-
dirbimo įmonėje, Evaldas su šeima 
gyvena Anykščiuose, o Viktoras an-
tai už traktoriaus vairo. Pas mus dar 
gyvena neįgali moteris iš Klenuvkos 
kaimo, - sakė N. Šablauskienė. 

V. ir N. Šablauskų šeima į Užu-
nevėžius atsikėlė 1989 – aisias iš 
Ignalinos rajono ir per ketvirtį am-
žiaus puikiai įsikūrė ant kalvelės, 
nuo kurios gerai matyti bažnytėlė, 
St. Kairio mokykla ir Užunevėžio 
kaimo laukai.  

Linksma kompanija rinko obuolius: Nojus, Mantas ir Julija. 

Šiukšles iš griūvančios Nepriklausomybės akto signataro staty-
tos mokyklos seniūno iniciatyva išvežė joje kartais besitreniruo-
jantys kariškiai.

Nepriklausomybės akto signataro Stepono Kairio tėviškės sodybvietę žymi 1990 metais  Jono Tvar-
dausko sukurtas stogastulpis. 

Kapinėse netoli bažnyčios 
palaidoti pokario metais 
žuvę laisvės gyvėjai. Prie ka-
pinių stovi Aldonos ir Algio 
Statkauskų lėšomis pastatyta 
skulptoriaus Sauliaus Mila-
šiaus sukurta kompozicija 
„Švč. Mergelės Marijos ėmi-
mas į dangų“. 

Autoriaus nuotr. 

...Mokyklos likimas ypač 
skaudžiai užgauna dar gy-
vus signataro gimines, iš 
Užunvėžių kaimo kilusius 
šviesuolius...
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naujos knygos

kampas      

(Atkelta iš 1 p.)

Apie 
reformas

įvairūs

debiutanto kūryba, pasakė: „Talen-
tas neginčijamas. Dėl kai kurių ei-
lučių tiesiog aiktelėdavau“. Šiemet 
poetas pristato jau trečiąją savo 
knygą „Buitinė“, kurią išleido Lie-
tuvos rašytojų sąjungos leidykla. 

Naujame poezijos rinkinyje 
naujomis prasmėmis nušvinta vi-
suotinai pažįstami, bet asmeniškai 
suvokti garsai ir vaizdai, emocijos 
ir būsenos, kadaise išgyventa situa-
cija ir dabarties akimirka. Ir visa ši 
patirtis – ir būtinė, ir buitinė – už-
rašyta atvira ir nesušukuota, kartais 
– atvirai jautria, kartais – atvirai 
ironiška, kartais – metaforiška, ir 
visada – savita kalba. 

Knygą redagavęs poetas, lite-
ratūros kritikas Arnas Ališauskas 
sako, kad Pauliaus Norvilos poe-
zija kalba autentišku, tvirtu balsu, 
atsiremia į „patikrintą“ patirtį, pa-
saulėjautą, ramų buvimą ir atvirą 
žvilgsnį: „Turint galvoje poeto 
amžių (gimęs 1985-aisiais), gali 
kilti įtarimas: daugoka. Juolab kad 
žmogus į literatūrą atėjo ne iš ga-
tvės ir ne iš filologijos fakulteto, 
nesigirdamas džiova ir neverčia-
mas eiti į kunigus, o baigęs eko-
nomikos studijas ir dirbantis pagal 
specialybę. Kažkaip neįprasta.“ 

Pataisykit 
internetinį 
adresąturi būti
www.rsleidykla.lt 
be jokio 
brūkšnio

VILNŲ KEITIMAS Į SIŪLUS 
(siūlai sukti)

Keisime plautas avies vilnas į siūlus. Vilnas kedenti nebūtina. 
1 kg vilnos pakeitimo kaina 23 Lt, nelaukite rudens.
Gamintojų kainomis parduodame vilnonius siūlus 60 Lt/kg, vilnones vai-

kiškas, viengules, dvigules antklodes (100, 160, 180 Lt), paklotus įvairių 
dydžių (140-190 Lt), vilnones pagalvėles (60 Lt), patalynės komplektus 
(85-95 Lt) - rugpjūčio 9d. (šeštadienį): Raguvėlėje 8.00, Surdegyje 8.15, 
Viešintose 8.45, Troškūnuose (turguje) 9.15, Dabužiuose 9.35, Kavarske 
(miesto turguje) 9.50, Ažuožeriuose 10.10, Anykščiuose (turguje) 10.30, 
Debeikiuose 11.15, Leliūnuose 11.30, Svėdasuose (turguje) 11.45. 

Priimami užsakymai telefonu po 20 val. Atvežame nemokamai. 
Tel. (8-698) 71270.

Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla, www.verpykla.lt

Vadovaujantis LR NTK nuostatų str. 
Nr. 32.1.1.2,32.1.1.3,32.1.1.4 p. nu-
statyta tvarka 2014 m. rugpjūčio 18 d. 
10.00 val. bus atliekamas sklypo esan-
čio Vašuokėnų k., Anykščių r. (savininkė 
Janina Ribokienė) ribų paženklinimas. 
Kviečiame sklypo 3482/1:97 savininkus 
(naudotojus) dalyvauti.

UAB „Aukštaitijos matininkas“
 tel. 8 45 442827  

Linas BITVINSKAS

Prie reformų mes pripratę 
– kasmet ką nors reformuo-
ja. Sakyčiau, kad lietuvis jau 
turi tam tikrą imunitetą refor-
moms. Medicininį, sakyčiau. 
O jei ir suserga, tai žino, kad 
reformos kaip ir sloga – ne-
gydomos praeina per savaitę, 
gydomos – per 7 dienas. Tą 
akivaizdžiai demonstruoja 
situacija, kai į sveikatos ap-
saugos ministrės postą sėdo 
Vytenį Andriukaitį pakeitusi 
Rimantė Šalaševičiūtė, kurios 
sveikatos apsaugos sistemos 
vizija yra kitokia. Naujoji mi-
nistrė teigia, kad jos pirmtakas 
labai skubėjo ir padarė kai ku-
rių klaidų, todėl reformos bus 
stabdomos. 

Taigi, vienas reformuoja, ki-
tas – stabdo. Veiklos visiems, 
ypač popierių rašinėtojams 
– į valias. Bet šiaip situacija 
komiška ir grynai lietuviška. 
Pasirodo, viskas priklauso tik 
nuo vieno žmogaus „vizijos“. 
Suprantu, kad galima pridaryti 
klaidų, bet V.Andriukaitis bent 
jau medikas (reta išimtis minis-
trų ir viceministrų gretose, kai 
tos srities specialistas dirba), o 
štai R.Šalaševičiutė – ne. Išvis, 
galvoju, kaip gali būti kur nors 
tvarka, jeigu krašto apsaugai 
vadovauja gydytojas, gydyto-
jams vadovauja teisininkas, o 
energetikams koks nors pre-
kybininkas arba tautinės ma-
žumos atstovas (Lietuvoje net 
jau tai tapo profesija)? Kai 
tokie „specialistai“ vadovau-
ja, tai kokių dar mes reformų 
pamatysime? Beje, kodėl ne-
taikomi profesiniai kriterijai 
tokiu atveju ministrams, juk 
pabandyk eiti dirbti į valsty-
bės tarnybą, oho, kokių speci-
alybės sertifikatų reikia, kokių 
žinių, darbo patirties ir t.t. O 
ministrui, pasirodo, tik vizijos 
reikia. Ar neatsitiks ir pas mus 
kaip Pietų Afrikoje, kai buvo 
panaikintas apartheidas. Tada, 
besidžiaugdami demokratija 
vietiniai gyventojai į savival-
dybes išrinko tokius piliečius, 
kad gera dešimtadalis jų pasi-
rodė nemokantys nei skaityti, 
nei rašyti...  Bet valdyti tiko... 
Tegyvuoja reformos.  

Į Andrioniškį buvo iškviesta ir 
greitoji medicinos pagalba: petį 
apdegusį jaunuolį medikai išve-
žė į ligoninę.

Tramdyti ugnį buvo sunku dėl 
vandens trūkumo. Kurį laiką 
liepsnas malšino tik vienintelis 

Andrioniškyje degė namas – 
ugniagesiams stigo vandens

Anykščių gelbėjimo tarnybos 
automobilis, o Viešintų ir Troš-
kūnų gaisriniai automobiliai iš-
važiavo papildyti vandens atsar-
gų iš Šventosios upės ir  toliau 
esančių tvenkinių bei gana ilgo-
kai užtruko...

Net Anykščių ugniagesių ko-

mandos viršininkas Rimantas 
Bilinskas konstatavo: „Vanduo 
toli ir tai yra blogai“.

Tai jau antras namas, sude-
gęs Andrioniškio seniūnijoje 
pastaruoju metu. Liepos 15 die-
ną Ramaškonių kaime sudegė 
Arūno Pakenio gyvenamasis 

namas su visais daiktais. Vyras 
nespėjo pasiimti net dokumentų. 
A.Pakenis persikėlė gyventi į 
ūkinį pastatą.

Šiemet rajone jau kilo 110 
gaisrų, į kuriuos vyko ugniage-
sių gelbėtojų pajėgos. Žmonių 
aukų juose išvengta.

Vainius Bakas

Kas vėjo – vėjui 

Eilėraščiai.

Vėjyje besisupančiais pienių pū-
kais apsupta, naujai pasirodė Lie-
tuvos rašytojų sąjungos leidyklos 
leista, Vainiaus Bako eiliuota kny-
ga. „Kas vėjo – vėjui“ yra trečias 
Vainiaus Bako eilėraščių rinkinys. 
Tai mąslumo, jausmų šilumos, jau-
kumo kupinas eilėraščių rinkinys.

Jaunasis poetas knygoje naudo-
damas vėjo motyvą ją tarsi gaivina, 
šviežina, lengvina. Žodžius, kaip 
vėjas knygų puslapius, sklaido. V. 
Bako eilėraščiai labai asmeniški, 
atkuria vaikystės prisiminimus, iš-
gyventas likimo pamokas, artimus 
santykius su seneliu ir tėvu, pro-
tėvių, namų pasaulį, tikėjimą. Tuo 
pačiu metu smelkiasi į šiuolaikinio 
gyvenimo būsenas. Knygoje ryškus 
ir meilės motyvas, jauno žmogaus 
jautrūs išgyvenimai. Trapūs, ne-
svetimi, vėjuoti jausmai, akimirkų 
įspūdžiai, emocijos. Vainiaus Bako 
kūryba – išpažįstanti laiko pati-
krintas vertybes ir tradicinę lyrikos 
sampratą. 

Vainius Bakas gimė 1989 m. 
Ukmergėje, ten baigė mokyklą, 
o šiemet Literatūros antropologi-
jos ir kultūros magistro studijas 
Vilniaus universitete. Pirmą poe-
zijos knygą išleido būdamas vos 
keturiolikos. Tai rinkinys „Lie-
taus spalvos“, išleistas 2003 m. 
Antrą eilėraščių rinkinį „Preteks-
tai“ išleido „Naujoji Romuva“ 
2010 m. V. Bako poezija, publi-
cistika, kritika senokai žinoma iš 
publikacijų kultūrinėje spaudoje, 
almanachuose. Jis yra pelnęs pri-
zų jaunųjų kūrybos ir kitokiuose 
konkursuose. 

Paulius Norvila

Buitinė 

Eilėraščiai. 

Paulius Norvila (g. 1985) – jau-
nas poetas, 2006 m. debiutavęs 
knyga „Septyni metų laikai“, 2012 
m. išleidęs antrą eilėraščių rinkinį 
„Kortų traukimas tėra tik dalis ritu-
alo“, iš karto sulaukė nemažo skai-
tytojų bei kritikų dėmesio. Poetas 
Tomas Venclova, susipažinęs su 

Naujos Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidyklos knygos

Į Andrioniškį gesinti degančio namo buvo atvykusios keturios 
ugniagesių gelbėtojų autocisternos.  Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Padėti ugniagesiams ir gelbėti namų turtą puolė miestelio gy-
ventojai.
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Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
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Anykščių rajone
užregistruoti naujagimiai

gimė

parduoda

siūlo darbą

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO METALO 
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS, 

ELEKTROS VARIKLIUS, STARTE-
RIUS, gEnERATORIUS.
Vilties g. 4 f, Anykščiai

Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

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

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

Tel. (8-631) 61411.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas, miskai

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.

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

Brangiai - mišką išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas.

Tel.: (8-682) 18972, 
(8-600) 63620.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme 
ar išsikirsti, 7 000 - 35 000 Lt/ha. 
Gali būti malkinis.

Tel. (8-600) 29417.

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.

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įvairią techniką, 
metalo laužą, elektros variklius.

Tel. (8-633) 60143.

Žemės ūkio produkcija

Kviečius, miežius, kvietrugius, 
rugius. Atsiskaito, išsiveža savo 
transportu.

Tel. (8-614) 24950.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėne-
sių. 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.: (8-686) 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.

REIKALINGI E-kategorijos 
VAIRUOTOJAI. 

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

 (8-686) 23411

Anykščių mieste
Elvyra ŠVEIKAUSKIENĖ, gimusi 1935 m., mirė 07 30
Julius MEŠKAUSKAS, gimęs 1928 m., mirė 08 04
Jonas ANDRIEJAUSKAS, gimęs 1925 m., mirė 08 05
Anykščių seniūnijoje
Vincas JAKNIŪNAS, gimęs 1922 m., mirė 07 31
Kavarsko seniūnijoje
Leonas IMBRASAS, gimęs 1930 m., mirė 08 03
Bronė MATULIAUSKIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 07 31
Valdis JAKUTIS, gimęs 1963 m., mirė 08 04
Skiemonių seniūnijoje
Konstantinas STANKEVIČIUS, gimęs 1930 m., mirė 08 01
Traupio seniūnijoje
Zofija DAŠKEVIČIENĖ, gimusi 1934 m., mirė 08 01
Viešintų seniūnijoje
Vytautas PAUKŠTIS, gimęs 1933 m., mirė 08 01

Luknė MIKUČIONYTĖ, 
gimusi 07 21
Augustė STEPONAITYTĖ, 
gimusi 08 02
Kajus JANKŪNAS, 
gimęs 07 30
Justas VRONEVSKIS, 
gimęs 08 03

Nekilnojamasis turtas

Vieno kambario butą Ramybės 
mikrorajone (butas laisvas).

Tel. (8-610) 00815.

Automobiliai, 
žemės ūkio technika

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

Tel. (8-604) 16375.

Trijų korpusų hidrofikuotus plū-
gus.

Tel. (8-676) 42843.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas kaladėmis, atraižas. Turi 
supjautų. Veža į rajonus. 

Tel. (8-693) 83102.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). 
Veža miškavežiu.

Tel. (8-600) 63820.

Medienos atraižas pakais, su-
pjautas. Malkas kaladėmis, skal-
dytas. 

Tel. (8-622) 44850.

Gyvuliai

Penkių veršių veršingą karvę.
Tel. (8-614) 43454.

Informuojame, kad 2014-08-18 10val. bus atliekami Jonui Stukui 
priklausančio sklypo (kad. Nr. 3442/0001:73) kadastriniai matavi-
mai, adresu Anykščių r. sav., Svedasų sen., Jotkonių k. Gretimo 
sklypo Kad. Nr. 3442/0001:390 Žilvinas Stukas, Mindaugas 
Stukas ir Kad. Nr. 3442/0001:359 Stanislova Petronienė savinin-
kai kviečiami į žemės sklypo ženklinimą. Kadastrinių matavimų 
darbus vykdys UAB “Geometra“ į.k. 160297055, Nemuno g. 73, 
Panevėžys, tel. (8-45) 429941, mob. 8-655-449407 

el. paštas: panevezys@geometra.lt. 

Dovanoja

Keturias katytės (tvarkingos, 
prieraišios, linksmos, 2,5 mėn., 
dvi rainos su baltu, dvi  juodos 
su baltu, nukirminuotos). 

Tel. (8-685) 11331.
 
Paslaugos

UAB 2 Vymonta gamina plie-
nines stogų ir sienų dangas iš 
spalvotos ir cinkuotos-alucinko 
skardos.

Darome lankstinius.
Parduodame gamintojo kaino-

mis.  
Kreiptis:  Panevėžys, Kerbedžio 

g.21,tel.: (8-606) 11964, (8-687) 
97797. 

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.

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.

Vidaus ir lauko apdailos darbai: 
namų dažymas, trinkelių dėjimas, 
plytelių klijavimas, tapetavimas, 
dušo kabinų statymas bei kiti sta-
tybos darbai.

Tel. (8-647) 59686.

Mūrija ir deda grindinį iš lauko ir 
skaldytų akmenų.

Tel. (8-651) 82839.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius.

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

Tel. (8-644) 45610.
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anekdotai
šiandien

rupjūčio 8 d.

Donatas, Kajetonas, Sikstas, 
Drąsutis, Jogailė, Klaudija, 
Jogilė.

rupjūčio 8 priešpilnis.

vardadieniai

mėnulis

receptas

Dominykas, Tulgirdas, Dai-
na, Elidijus, Gustavas.

oras

+18

+28

MOZAIKA

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“:

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

tautos balsas

„Aš pats, pati plati, sūnus grei-
tas, duktė akla?“

Antradienio mįslės: „Žalia višta, 
mėlyni kiaušiniai?“ atsakymas – 
slyva.

„Idėja“: 

„O vietoj Druskino reikia įdar-
bint Diržytę. Nors ne. Reikia ir 
Druskiną palikt, ir Diržytę įdar-
bint. Signatarė liktų direktore, Ši-
laika, Sonata ir Druskinas pava-
duotojais, Diržytė režisiere“.

Daugiabučių renovacijos tiks-
las mažinti šilumos sunaudojimą. 
Šilumą taupo apšiltintas stogas, 
sienos, nauji langai, durys, bet la-
biausiai mažina šilumos suvartoji-
mą šildymo sistemos pertvarka.

Kaip Anykščiuose ta šilumos 
pertvarka daroma. Ją vykdo UAB 
„Anykščių šiluma“. 

Tarybiniais laikais Anykščių 
daugiabučiuose yra sumontuota 
vienvamzdė šildymo sistema.

Seminaro metu yra aiškinama, 
kad vienvamzdė šildymo sistema 
bloga. Reikia keisti į dvivamzdę. 
Nepatikėsite, ir Šviesos, ir Vienuo-
lio g. renovuojamuose namuose 

Anykščiuose, J.Basanavičiaus gatvėje, 
gramdo Europos Sąjungos milijonus
Prieš kurį laiką Anykščiuose, 

J.Basanavičiaus gatvės atkarpą 
nuo 44 iki 60 namo išasfaltavo. 

Dabar atvykę „Panevėžio kelių“ 
darbininkai vėl viską gramdo, 
su „tačkelėmis“ vežioja, padirba 

pusvalandį, kažkur dingsta. Ar 
tiek reikia nugramdyti, kad ES 
milijonų nesimatytų? Suprantu, 

kad karšta, bet juk galima anksti 
ryte darbus pradėti... Kur žiūri ra-
jono valdžia? Sėdime su kaimy-
nėmis ant suoliuko ir svarstome, 
kad eilinį kartą pinigai leidžiami 
vėjais..

Genovaitė RAŽANIENĖ

Daugiabučiuose būtina pertvarkyti šildymo sistemą
buvo pakeisti vamzdžiai naujais, 
kai kur ir radiatoriai, bet palikta 
vienvamzdė šildymo sistema.

Paklausiau A. Gervinsko, kodėl 
taip daroma? „Taip nori gyven-
tojai“ – nuskambėjo atsakymas, 
iš kurio supratau, kad daug ką 
sprendžia nieko apie tai nenutuo-
kiantys. 

Norėčiau gyventojams priminti, 
kad  ES šalyse galioja „Energi-
jos efektyvumo direktyvą“, kuri 
nurodo, kad  tiekiant šilumą iš 
centralizuotų šilumos tinklų, dau-
giabučių namų įvaduose turi būti 
įrengti šilumos apskaitos prietai-
sai, o iki 2016 m. pabaigos, jei tai 

techniškai įmanoma ir ekonomiš-
kai veiksminga, taip pat ir butuose 
turės būti įrengti šilumos apskai-
tos prietaisai, išmatuojantys kie-
kviename bute suvartotą šilumos 
kiekį.

Kadangi Anykščiai irgi yra ES 
sudėtyje, todėl turėtų galioti ES 
„Energijos efektyvumo direkty-
va“ ir reikės iki 2016 m. butuose 
įrengti šilumos apskaitos prietai-
sus, tai šilumos pertvarka, kuri 
daroma šiandien renovuojamuose 
daugiabučiuose, yra niekinė.

Renovuojamų namų gyvento-
jams siūlau. Prie Jūsų prisidėsime 
ir kiti. Reikia pertvarkyti šildymo 

sistemas ir įrengti butuose šilumos 
apskaitos prietaisus visuose 135 
daugiabučiuose Europos pinigais, 
kuriuos gausime kaip probleminis 
rajonas. Kiti probleminiai rajo-
nai renovavo po 8 daugiabučius, 
investavo į namą daugiau kaip 
po milijoną litų. Savais pinigais 
niekada tokios šildymo sistemos 
gyventojai nesusimontuos. Gal 
nesupyks dabartinio renovavimo 
organizatoriai, bet toks šildymo 
sistemos pertvarkymas, koks da-
romas šiandien, yra durnelių ap-
gaudinėjimas.

Marijona FERGIZIENĖ

***

 Sunkvežimio vairuotojas ne-
pastebėjo, kad tiltas priekyje 
pernelyg žemas, todėl prieka-
ba įstrigo. Susidarė milžiniška 
automobilių eilė. Po valandos 
pasirodė pirmasis policijos pa-
reigūnas, abejingai apžiūrėjo 
įstrigusį sunkvežimį ir kreipėsi į 
vairuotoją:

- Tai ką? Įstrigai?
- Ne, vežiau tiltą ir degalai 

baigėsi.

***

Šykštus turistas mažame Mek-
sikos miestelyje nusisamdo lais-
vo elgesio merginą. Gerai pralei-
dęs laiką sumoka moteriai, sėda 
į automobilį ir lėtai nuvažiuoda-
mas sušunka:

- Doleriai padirbti!
- Bet sifilis tikras! - atšaukia 

jam atgal mergina.

***

Šaltojo karo laikai, du ame-
rikiečiai - Džonas ir Robertas - 
skaitydami laikraščius nuspren-
džia, kad negali viskas Sovietų 
Sąjungoje būti taip blogai, kaip 
rašoma. Robertas pasiryžta vykti 
į Maskvą, ten gyventi kaip pa-
prastas sovietinis pilietis ir vi-
sus įspūdžius laiškuose aprašyti 
Džonui. Kad valdžia necenzū-
ruotų laiškų, abu nusprendžia, 
jog Robertas rašys tik teigiamai, 
tačiau teisingi faktai bus parašyti 
juodu rašalu, o melagingi - rau-
donu. Po trijų mėnesių Robertas 
pasiunčia vieną trumpą žinutę, 
parašytą juodu rašalu:

„Brangus Džonai. Aš čia toks 
laimingas. Čia viskas visiškai 
kitaip nei rašo Amerikos spauda. 
Aš čia mėgaujuosi visiška pilie-
tine laisve, aukštu pragyvenimo 
lygiu ir nepaprasta architektūra. 
Vienintelis trūkumas - čia nėra 
raudono rašalo...”. 

Tunise, dykumos viduryje, 
aptiktas ežeras

Tunise, dykumos viduryje, per 25 
kilometrus nuo Gafsos miesto, pie-
menys aptiko ežerą, praneša “The 
Independent”.

Mįslingas ežeras atsirado vos prieš 
tris savaites. Mokslininkai kol kas ne-
gali paaiškinti, kaip jis susiformavo, 
nors neatmetama tikimybė, kad eže-
ras susidarė dėl seisminio aktyvumo.

Tyrėjai: paukščių 
kiaušinių lukštai veikia 
kaip filtras nuo saulės

Didžiosios Britanijos ir JAV moks-
lininkai pastebėjo, kad paukščių 
kiaušinių lukšto spalva ir storis kinta 
priklausomai nuo aplinkos poveikio - 
taip gamta užtikrina paukščio embrio-
nui optimalų ultravioletinių spindulių 
lygį. Atlikto tyrimo rezultatai pateikti 
žurnale “Functional Ecology”, juo re-
miasi BBC.

“Gavęs per mažai UV spindulių 
vaisius nustos vystytis, lygiai taip pat 
neigiamai paveiks jo sveikatą ir per 
didelis spindulių kiekis”, - nurodo 
tyrimo autorius Styvenas Portugalas 
(Steven Portugal).

Mokslininkas kartu su kolego-
mis tyrimui pasitelkė 75 kiaušinius 
iš Gamtos istorijos muziejaus Trin-
go mieste, Herefordšyro grafystėje, 
ir, padalinę kiekvieną kiaušinį į dvi 
puseles, kiekvienos lukštą peršvietė 
spektrofotometru, tikrindami, kokį 
kiekį spindulių pluošto šis praleidžia. 
Taip pat buvo išmatuotas kiekvieno 
kiaušinio lukšto raštas ir pigmentinio 
sluoksnio storis.

Laukinių paukščių kiaušiniai pa-
prastai būna balti, žydri ar margi. 
Pastebėta, kad ant žemės savo lizdus 
sukančių paukščių kiaušinių lukšte 
daugiau pigmento, nes šie veikiami 
tiesioginės saulės šviesos. Tuo tar-
pu urveliuose, duobelėse ar kitose 
tamsiose ertmėse vaikus perinčių 
plunksnuočių kiaušinių lukštas ryš-
kios baltos spalvos ir dėmelių neturi. 

Be to, net minimalią gaunamą šviesą 
plonesnis lukštas praleidžia taip, kad 
šios pakaktų normaliam vaisiaus vys-
tymuisi.  

Kauno rajone šiemet 
užregistruotas 500-asis 
naujagimis

Šiemet Kauno rajone gimė jau pusė 
tūkstančio vaikų. Antradienį 500-asis 
kūdikis Dovidas Blaškevičius užre-
gistruotas Kauno rajono savivaldybės 
Civilinės metrikacijos skyriuje. Pa-
sak šio skyriaus vedėjos Skirmantės 
Subačienės, per metus Kauno rajone 
užregistruojama apie tūkstantis nau-
jagimių.

2014-ųjų 500-ojo kūdikio tėveliui 
gimimo liudijimą ir atminimo dova-
ną įteikė mero pirmasis pavaduotojas 
Petras Mikelionis. Aukštaūgiams tė-
vams jis linkėjo užauginti dar vieną 
krepšininką.

Jauna šeima gyvena Samylų seniū-
nijoje.

Liepos 27-ąją pasaulį išvydęs 
Dovidas yra pirmagimis Neringos 
ir Alberto šeimoje. Laimingas tėtis 
didžiuojasi dalyvavęs gimdyme ir 
sako, kad žmonos su kūdikiu vienų 
nepalieka nė minutei. Kol kas visą 
dėmesį jauni tėveliai skiria Dovidui, 
bet planuoja, kad jis tikrai turės bro-
liuką arba sesutę.

Dovido vardą sūnui parinkę neat-
sitiktinai. Neringai ir Albertui buvo 
svarbi jo reikšmė. Tai - lietuviška he-
brajiško vardo David versija, jis reiš-
kia mylimas. 

Oro temperatūra Latvijoje
 pirmą kartą viršijo 
37 laipsnius

Pirmą kartą Latvijos meteorologi-
nių stebėjimų istorijoje oro tempera-
tūra viršijo 37 laipsnių pagal Celsijų 
ribą. Rugpjūčio 4 dieną Latvijos 
Ventspilio miesto meteorologai 13 
val. 09 min. užfiksavo naują šalies 
temperatūros rekordą - 36,9 laipsnio 
pagal Celsijų, tačiau jau po 2 valandų 
- apie 15 val. - termometro stulpelis 

rodė 37,2 laipsnio karščio. Tai kol kas 
didžiausia užfiksuota temperatūra La-
tvijos meteorologinių stebėjimų isto-
rijoje ir pirmas kartas, kuomet šalyje 
viršyta 37 laipsnių riba.

Ankstesnis karščio rekordas - 36,7 
laipsnio - nustatytas rugpjūčio 3 die-
ną. Iki šios datos karščiausia diena 
Latvijoje laikyta 1943 metų rugpjūčio 
4-oji, kuomet termometras Daugpily-
je rodė 36,4 laipsnio pagal Celsijų. 

“Forbes”: S. Bulok - geriausiai 
apmokama aktorė

Garsi Holivudo aktorė Sandra Bu-
lok (Sandra Bullock) per pastaruosius 
metus uždirbo 51 mln. dolerių, rašo 
“The Forbes”. 

Anot “Forbes”, pagrindiniu šiuo 
laikotarpiu gautų pajamų šaltiniu tapo 
filmavimasis režisieriaus Alfonso Ku-
arono (Alfonso Cuaron) kino juostoje 
“Gravitacija”, kuri kino ekranuose 
pasirodė 2013 m. rudenį. Ši juosta su-
rinko arti 176 mln. dolerių ir tapo vie-
na pelningiausių kino istorijoje. Už 
vaidmenį šioje juostoje aktorė buvo 
nominuota “Oskarui”.

Antroje reitingo eilutėje atsidūrė 
Dženiferė Lorens (Jennifer Lawren-
ce), ypač įsiminusi kine “Bado žaidy-
nės” (“Hunger Games”), - jos metinės 
pajamos siekė 34 mln. dolerių.

Trečiąją vietą reitinge užėmė Dže-
niferė Eniston (Jennifer Aniston), per 
metus uždirbusi 31 mln. dolerių. 

Į geriausiai apmokamų aktorių 
dešimtuką pateko ir Gvinet Peltrou 
(Gwyneth Paltrow) (19 mln. dolerių), 
Andželina Džoli (Angelina Jolie) ir 
Kameron Diaz (Cameron Diaz) (po 
18 mln. dolerių), Skarlet Johanson 
(Scarlett Johansson) (17 mln. dole-
rių), Emi Adams (Amy Adams) ir 
Natali Portman (Natalie Portman) (po 
13 mln.).

Pernai šiame reitinge lyderio pozi-
cijas užėmė A. Džoli, per metus už-
dirbusi 33 mln. dolerių.

“Forbes” pastebi, kad Holivudo 
moterys vis dar uždirba mažiau negu 
vyrai. Dešimt daugiausiai uždirbusių 
aktorių vyrų iš viso uždirbo 419 mln. 
dolerių, o per tą patį laikotarpį mote-
rys - tik 226 mln. dolerių.

-ELTA

Cukinijos įdarytos su 
faršu ir voveraitėmis

Ingredientai:
Bazilikas
juodieji pipirai,
2 svogūnai,
1 kg kiaulienos faršo,
300 gramų voveraičių,
300 gramų pieno,
druskos,
prieskonių,
2 cukinijos.

Gaminimo eiga:
Cukinijas perpjauname per pusę, 

išimame vidurius su sėklomis , pa-
barstome druska ir pipirais, deda-
me ant blėkutės.

Į faršą susedame pjaustytas vo-
veraites ir svogūnus, bei baziliko 
lapelius, dedame druskos , pipirų, 
santa marijos mėsos prieskonių, 
viską sumaišome ir sudedame į cu-
kinijas.

Pomidorus nuplikome verdančiu 
vandeniu ir nulupame, supjautome 
riekelėmis ir sudedame ant faršo.

Sutarkuojame smulkiai sūrį ir 
užbarstome ant pomidorų.

Kepame orkaitėje 200 laipsnių 
temperatūroje apie 45-60 minučių. 


