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Derliaus šventėje – obuolienės virimo 
rekordas Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščių miesto parke vykusios derliaus šventės 
„Obuolinės“ metu išvirtas rekordiškas kiekis obuolienės – 1006 
kg. 

Tai tris kartus viršijantis buvusį ankstesnį rekordą kiekis. Anks-
čiau rekordų knygoje registruota 350 kg obuolienės.

Išvirtą obuolienę sėmė kibiru, namo anykštėnai taip pat kibirais 
išsinešiojo  toną...

Netgi pavyzdiniuose kompleksuose 
įsisuka afrikinis kiaulių maras

Arvydas MAČIULIS, ūkin-
kas: „Čia galioja tas pats 
principas: kas stipresnis ir di-
desnis, tai tas ir teisesnis.“ 

Pirties
paslaugų 
kainą 
padidino 
juokaudami

Keturi komunarai, neskaitant 
„Peugeot“, Rusijoje

Obuolienę virė dideliame katile, kurį iš kooperatinės bendrovės 
„Žalioji lanka“ pieno šaldytuvo pagamino UAB „Anykščių šilu-
ma“ darbuotojai. Su žarstekliu darbavosi mero patarėjas Anta-
nas Baura ir rajono Tarybos narys Algirdas Ananka.

Rekordas. Iš Anykščių į Rubikius 
dundėjo reguliariojo reiso rekordi-
nis traukinys - pirmą kartą istorijo-
je vienas lokomotyvas tempė net 7 
vagonus, kuriuose važiavo apie 250 
smagiai nusiteikusių keleivių.

Letena. Niekas letenos neims… 
Rajono Taryba nutraukė patalpų pa-
naudos sutartį su gyvūnų globos na-
mais “Imk leteną”. Ši įstaiga buvo 
gavusi valdišką pastatą Naujuosiuo-
se Elmininkuose, tačiau veiklos taip 
ir nepradėjo.

Turtas. Anykščių savivaldybės 
pagal panaudos sutartį VšĮ “Svei-
katos oazė” perdavė švieslentę ir 
laiko matavimo sistemą. Šios įran-
gos bendra kaina - beveik 180 tūkst. 
litų. Dar baseinui pagal panaudos 
sutartį perduotos ir 7 vandens take-
lių skyrimo juostos…

Darbai. J.Biliūno gimnazijos 
mokiniai ir mokytojai vis dar negali 
naudotis dalimi gimnazijos patalpų, 
mat jose šeimininkauja statybinin-
kai. O mokyklos valgykla išsikraus-
tė į mokyklos bendrabutį. Bendra-
butyje lietingu oru vyksta ir kūno 
kultūros pamokos. 

Byla. Panevėžio apygardos admi-
nistraciniame teisme buvo nagrinėja-
mas Savivaldybės švietimo skyriaus 
vyriausiosios specialistės Nijolės 
Pranckevičienės skundas dėl draus-
minės nuobaudos panaikinimo. SA-
VIVALDYBĖS ADMINISTRACI-
JOS DIREKTORIAUS VILIAUS 
JUODELIO įsakymu už netinkamai 
vykdytą mokinio elektroninio pa-
žymėjimo sistemos diegimą rajono 
mokyklose N.Pranckevičienei buvo 
skirta pastaba. Teismo posėdyje liu-
dijo V.JUODELIS ir rajono Tarybos 
narys Lukas Pakeltis. Kitas teismo 
posėdis numatytas spalio 20 dieną.

Eilėraščiai. Utenos leidykla „Ka-
monada“ išleido „Poetiniu Lietuvos 
žemėlapiu“ pavadintą autorių ko-
lektyvo sudarytą poezijos rinktinę 
„Piliarožės užkalbėjimas“. Čia kū-
rybą spausdina ir svėdasiškė poetė 
Onutė Jėckienė, iš Svėdasų krašto 
kilusi Kauno kolegijos dėstyto-
ja doc. Aušrinė Pileckienė, buvęs 
Anykščių šv.Mato bažnyčios vika-
ras Justas Jasėnas.

Anykštėnas į politiką einą per „youtube“
Jaunosios kartos Anykščių politikai demonstruoja jumoro jaus-

mą ir išradingumą. Po to, kai 29-erių anykštėnas liberalsąjūdie-
tis Lukas Pakeltis „Anykštos“ balsavime buvo išrinktas Tautos 
meru, jo bendraamžis „darbietis“ Donaldas Vaičiūnas sukūrė ir 
„youtube“ išplatino filmuką apie šiuos rinkimus.

Darbo partijos narys anykštėnas Donaldas Vaičiūnas rado būdą 
kaip per kelias minutes tapti žinomu rajone.

Pirmas pakalbintas norma-
liai girtas rusas sutiko parduoti 
bent 20 litrų dyzelio. 
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Temidės svarstyklės

Mušė I. Rugsėjo 28 dieną,  apie 
11 valandą,  Kavarsko seniūnijoje 
vyriškis savo sugyventinei, gimu-
siai 1980 metais, kumščiais smogė 
į nugarą ir kelis kartus spyrė į šo-
nus. Po įvykio vyras pasišalino.

Mušė II. Rugsėjo 27 dieną,  

apie 13 valandą, namuose neblai-
vus (2.79 prom.) vyras, gimęs 
1974 metais, kumščiu smūgiavo į 
veidą neblaiviai (2,84 prom.) savo 
sugyventinei, gimusiai 1988 me-
tais. Vyriškis sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.

Mušė III. Rugsėjo 27 dieną,  
apie 19 valandą, vyriškis, gimęs 

1957 metais, gyvenantis Traupio 
seniūnijoje, namų kieme paėmęs už 
plaukų savo žmoną, gimusią 1959 
metais, parvertė ant žemės, sudavė 
smūgį kumščiu į veidą. Vyras su-
laikytas ir uždarytas į areštinę. 

Mušė IV. Rugsėjo 28 dieną, 
apie 2 valandą, namuose Svėdasų 
seniūnijoje neblaivus (1,72 prom.) 

jaunuolis, gimęs 1995 metais, konf-
likto metu trenkė motinai, gimusiai 
1973 metais (1,72 prom.) per veidą 
ir numetė nuo sienos veidrodį. Sū-
nus sulaikytas. 

Mušė V. Rugsėjo 27 dieną, apie 
17 valandą, į namus Troškūnų se-
niūnijoje atėję trys vyrai sumušė 
jaunuolį, gimusį 1995 metais. 

Šias abi pirtis valdanti UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ nu-
rodė, kad pirtys šių metų pirmąjį 
pusmetį komunalininkams atnešė 
15 tūkst. 151 litą nuostolio, o per-
nai – 26 tūkst. 750 litų.

Komunalinio ūkio darbuotojas, 
rajono Tarybos narys Alvydas Ger-
vinskas agituodamas didinti pirties 
paslaugų kainas aiškino, jog nėra 
ko pataikauti žmonėms, kurie nori 

Pirties paslaugų kainą padidino 
juokaudami

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba nusprendė didinti pirties paslaugų kai-
nas. Už prausimąsi Anykščių pirtyje teks mokėti 24 litus 16 centų, 
o Svėdasų pirties paslauga kainuos 11 litų 40 centų.

patirti pirties malonumą. „Mano 
senelis nuo vaikystės mėgsta lan-
kytis SPA centruose, keturių su 
puse žvaigždučių“, – ironizavo 
A.Gervinskas.  

UAB „Anykščių komunali-
nis ūkis“ direktorius Kazimieras 
Šapoka rajono Tarybos nariams 
aiškino, kad trečdalis pirtininkų 
„eina savo malonumui“, o kitiems 
prausimosi paslauga yra kompen-

suojama iš rajono biudžeto – 20, 
50 ar visu 100 procentų. Prausi-
mosi socialinę paslaugą kol kas 
teikia ir Anykščių baseinas, ta-
čiau, mero Sigučio Obelevičiaus 
teigimu, nuo Naujųjų metų visi 
socialiai remtini asmenys prausis 
miesto pirtyje – baseinas naujame 
socialiai remtinų asmenų prausi-
mo konkurse dalyvauti neketina. 
Tarybos nariai beveik vieningai 
sutarė, kad pirtis reikalinga kaip 
socialinė paslauga, tačiau tie, kas 
nori ja naudotis tik savo malonu-
mui, turi mokėti visą kainą. „Pir-

tis – sveikata, malonumas, gali 
alaus išgerti“, – meiliai apie pirtį 
kalbėjo meras konservatorius. 
„O jai šalto vandens patys atsi-
neštų?“,  - kaip sumažinti pirties 
bilieto kainą, idėją kėlė socialde-
mokratas Dainius Žiogelis. 

Administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Valentinas Patumsis šį 
kartą kalbėjo rimtai. Jis dėstė, kad 
dantų protezavimo problema seny-
viems žmonėms yra aktualesnė nei 
pirtis, o savivaldybė neišgali padėti 
visiems, kuriems reikia kompen-
suoti dantų protezavimo išlaidas.

Stebuklas. Kas nulėmė vienos gar-
siausių prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės kritikių Seimo pirmininkės 
Loretos Graužinienės stebuklingą at-
sivertimą? Į šį klausimą tebeieškoma 
atsakymo, kai energetikos ministru 
netikėtai buvo paskirtas Rokas Ma-
siulis. Naujo energetikos ministro, ku-
riuo pirmadienį tapo nepartinis “Klai-
pėdos naftos” vadovas R.Masiulis, 
paskyrimo aistros kunkuliavo visą 
savaitę.politikai stebėjosi, kaip įtakin-
ga valdančioji partija buvo tiesmukai 
nustumta nuo ministerijos vairo, prie 
jo pasodinant ne tik Prezidentūrai, bet 
ir dešiniajai opozicijai tinkamą ir rei-
kalingą žmogų. L.Graužinienės ben-
dražygiai piktinosi, kad “darbiečių” 
vadovė kone visą mėnesį, kol vyko 
vadinamosios ministro paieškos, tie-
siog vedžiojo partiją už nosies

Grįžo. Ketvirtadienio vakarą Šiau-
lių kariniame aerodrome nusileido 
lėktuvas C-27J “Spartan”, iš Afga-
nistano parskraidinęs paskutinės Oro 
pajėgų mokymo grupės (OPMG-7) 
karius. Pusketvirtų metų Kandaha-
re trukusi misija - baigta. Kartu su 
kariais iš Afganistano grįžo ir Lietu-
vos kariuomenės Karinių oro pajėgų 
(KOP) vadas pulkininkas Audronis 
Navickas, Aviacijos bazės vadas pul-
kininkas leitenantas Vidmantas Ra-
klevičius. Vadai į Kandaharo oro uos-
to bazę, kurioje dislokavosi OPMG, 
buvo nuvykę pasveikinti, apdovanoti 
misiją baigusių karių.

Laivas. Krabus žvejojusio laivo 
“Jūros vilkas” , plaukiojančio su Lie-
tuvos vėliava, sulaikymas Barenco jū-
roje priminė veiksmo filmą. Taip pa-
sakojo ir laivo savininkės bendrovės 
“Arctic Fishing” vadovas Giedrius 
Gruzdys, ir “Jūros vilko” kapitonas 
Aleksandras Gruško. “Kiek mums pa-
vyko sužinoti, buvo panaudota ne tik 
prievarta, bet ir surengta pasala. Naktį 
prie laivo priplaukė Rusijos inspekto-
riai. Jiems atlikus patikrą, priplaukė 
kitas laivas su vienu matomu žmo-
gumi ant denio. Kapitonas neįžvelgė 
pavojaus, nuleido tiltelį, kad šis galė-
tų įlipti, tuomet į laivo denį įsiveržė 
penki Rusijos pareigūnai su ginklais, 
kurie buvo iki tol pasislėpę.

Bauda. Europos Sąjunga ketvirta-
dienį pareiškė, kad finansinių sunku-
mų išgyvenanti Graikija turėtų būti 
nubausta beveik 15 mln. eurų bauda 
dėl nesugebėjimo deramai utilizuoti 
pavojingas atliekas. Apie tai infor-
muoja “EUbusiness”. Europos Komi-
sijos siūlymu, Europos Teisingumo 
Teismas (ETT) turėtų nubausti Atė-
nus bauda dėl nesugebėjimo laikytis 
2009 m. nutarties. Pasak jos, Graikija 
neparengė jokio plano, kaip utilizuoti 
medicinos atliekas ir vėžį sukelian-
čius chemikalus.

Rengiasi. Artėjančiam euro įvedi-
mui ir atsisveikinimui su litu rengiasi 
ne tik mūsų šalies specialiosios tar-
nybos, tačiau ir pinigų padirbinėtojai. 
Auksarankiams lietuviams padirbti 
eurus joks stebuklas nebuvo ir prieš 
dešimtmetį. Kaip bus dabar? Lietuvos 
banko Pinigų muziejuje eksponuoja-
ma daug iš apyvartos išimtų įvairaus 
laikmečio pinigų: litų, Latvijos latų, 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
šilingų, ir monetų, ir banknotų. Pasak 
šio muziejaus vedėjo Vidmanto Lauri-
navičiaus, litų kokybė visuomet buvo 
aukšta. Ypač tai pasakytina apie pa-
skutinės laidos litus. “1991 metų laidos 
JAV spausdinti litų banknotai turėjo tik 
8 apsaugos požymius, o dabartiniai net 
mažiausio nominalo litų banknotai turi 
apie 20 ir daugiau apsaugos požymių, 
- sakė V.Laurinavičius. 

Ieškinyje teismui D.Baltakienė 
nurodė, kad 2013 metų rudenį KB 
„Žalioji lanka“ direktorė Nijolė 
Barkauskienė pradėjo reikalauti, 
kad vyriausioji buhalterė iš darbo 
išeitų savo noru, nes priešingu atve-
ju ji bus atleista už darbo drausmės 

Buhalterė savo teisių neapgynė nei 
grasinimais, nei teisme

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Už nerūpestingą pareigų atlikimą iš darbo šių metų sausio mė-
nesį atleista kooperatinės bendrovės (KB) „Žalioji lanka“ vyriau-
sioji buhalterė Daiva Baltakienė dėl neva neteisėto atleidimo krei-
pėsi į teismą ir paprašė jai priteisti įvairias išmokas bei 5 tūkst.
Lt moralinės žalos atlyginimą. Tačiau Anykščių rajono apylinkės 
teismas jos prašymus atmetė kaip nepagrįstus.

pažeidimus. „Nebuvau padariusi 
darbo drausmės pažeidimų, netu-
rėjau nuobaudų, todėl savo noru 
išeiti iš darbo atsisakiau“, - aiškino 
D.Baltakienė.

2013 metų kovo 1 dieną 
D.Baltakienei už abejingą bu-

halterinių dokumentų tvarkymą, 
nusikalstamą piniginių operacijų 
vykdymą, savo klaidų nepripažini-
mą ir perspėjimų ignoravimą buvo 
pareikšta drausminė nuobauda – 
griežtas papeikimas, kurios vyr.
buhalterė neginčijo.

„Savo, kaip vyriausiosios bu-
halterės darbą, D.Baltakienė ver-
tino labai paprastai ir primityviai, 
nekeldama sau padidinto rūpes-
tingumo, atidumo, kruopštumo 
reikalavimų, - rašoma Anykščių 
rajono apylinkės teismo sprendi-
me, kuriuo D.Baltakienės skun-

das buvo atmestas. - Atkreiptinas 
dėmesys į tai, jog vyr. buhalterė 
ignoruoja visas pateiktas kritikas, 
kad ji grubiai elgiasi su darbo 
partneriais, niekada nepripažįsta 
savo klaidų, į išsakytas pastabas 
reaguoja ironiškai, šaukimu, gra-
sinimais...“

Pripažinęs, jog D.Baltakienė at-
leidimas iš darbo yra teisėtas, teis-
mas iš jos KB „Žalioji lanka“ pri-
teisė 1800 Lt advokato išlaidų.

Sprendimas per 30 dienų gali 
būti skundžiamas Panevėžio apy-
gardos teismui.

Pasak Anykščių trasą ruošusio 
ištvermės sporto klubo „Vėtrun-
gė“ vadovo Broniaus Vitkūno, šie-
met Niūronių trasa buvo kitokia. 
„Ankstesniais metais vienas ratas 
buvo 28 kilometrai, šiemet prade-
dantys važiavo vieną 22 km ratą, 
mėgėjai - du, o elito klasė važiavo 
tris ratus, iš viso 66 kilometrus, 
- sakė B. Vitkūnas.  – Neblogai 
maratone sekėsi Anykščių rajono 
vaikams: darželinukų grupėje 1 km 
rungtyje Pranciškus Bugailiškis at-
važiavo šeštas, o pradinukė Viktori-
ja Kapancova 3-jų kilometrų rungtį 
baigė antra, šeštas atvažiavo troš-
kūnietis Domas Jankauskas. Ber-
niukų iki 13 metų grupėje 22 km 
Gytis Mikoliūnas įveikė trečias, o 

Dviratininkų padaugėjo 
keturis kartus

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Sekmadienį Niūronyse vyko Lietuvos dviračių maratonų taurės 
5-ojo etapo varžybos, kuriose dalyvavo apie 1000 šalies dviratinn-
kų. Maratone dalyvavo ir apie dvi dešimtis anykštėnų. 

berniukų iki 16-os metų grupėje 44 
km Linas Banys atvažiavo aštuntas. 
Elito grupėje 66 km Vladas Banys 
atvažiavo tryliktas. Troškūniečiai 
Paulius Paštukas ir Titas Jankaus-
kas, važiavę visus penkis maratono 
etapus, buvo apdovanoti lojalumo 
medaliais“.

Niūronyse dviračių maratonas 
vyksta jau septintą kartą. Dviratį, 
kaip sveikos gyvensenos priemonę, 
renkasi vis daugiau žmonių. Kaip 
prisimena B. Vitkūnas, į pirmąsias 
varžybas Niūronyse suvažiavo 250 
dalyvių, o šiemet jų buvo per tūks-
tantį.  

Pirmą kartą šiemet per dviračių 
maratoną demonstruota parodomoji 
„Vilarto“ klubo jojimo programa. 

Dviratininkai suko ratus Niūronių kaimo miškais. 
Autoriaus nuotr. 

Liepos 10 dieną, apie 9 valan-
dą, Anykščiuose prie autobusų 
stoties pareigūnų sustabdytas 
A.Maulius į alkoholio tikrintu-

Bauda didesnė už kyšį
Už 100 litų kyšio davimą policijos pareigūnui anykštėnui Arū-

nui Mauliui skirta 650 Lt bauda.

vą pripūtė 0,54 prom. alkoholio. 
Už tai, kad kelių eismo taisy-
klių pažeidėjui nebūtų surašytas 
administracinės teisės pažeidimo 

protokolas, A.Maulius policinin-
kams pasiūlė 100 Lt kyšį.

Teisme kaltinamasis A.Maulius 
kaltu neprisipažino. Nurodė, kad 
alkotesteris parodė 0,26 prom.
girtumą, o po pakartotinio pati-
krinimo esą pareigūnas pasakė, 

kad vairuotojas yra neblaivus. 
„Jokio kyšio pareigūnams nesiū-
liau ir nedaviau. Buvau išskleidęs 
savo dokumentus, iš kurių 100 Lt 
iškrito“, - teismui aiškino aukš-
tąjį išsilavinimą turintis bedarbis 
A.Maulius.

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt
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nuomonių ringe
@ „kaimietis“:  

„41 žmogus laiko net 135 kiau-
les. Tai bent buožės. Išsiųstų Si-
biran, tik va Sibiro ES neturi. O 
„Vosintos“ kiaulės, matyt, taip 
chemijos prifarširuotos, kad net 
maras jų negriebia. Mane stebina, 
kad nepriklausomoje Lietuvoje 
klesti tokia korupcija ir neteisybė. 
Net pasiskųsti nėra kam“ 

@ „Tikrai“:

 „Ne Žiogelio čia pramanai, o nurodymas iš aukščiau...“

“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. 

komentarai

Diskusija apie kiaulių lygybę
Portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje klausėme, ar visos 

kiaulės yra lygios. Mat šalyje plintant afrikiniam kiaulių marui į 
buferinę zoną pateko ir Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos šiau-
rinė dalis iki kelio Kupiškis – Utena. Šioje zonoje yra 41 kiaulių 
laikytojas, turintis iki lapkričio 1 dienos priverstinai išskersti 135 
kiaules. Į šią teritoriją nepateko kitapus minėto kelio esantis UAB 
„Anykščių Vosinta“ kiaulių kompleksas, kuriame auginama 13 
tūkst.137 kiaulės. 

Svėdasiškiams  „buferinės zonos“ projektą pristatė Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas, socialdemo-
kratų kandidatas į Anykščių merus Dainius Žiogelis. 

@ Nu:  
„Kiaulės nekaltos, kalti kiaulių 

augintojai kiaulių akimis“

@ Kiauliaganys: 
„Kokia dar lygiava, kuri prie lo-

vio net žvilga nuo lygumo.“

@ Sss: 
„Kiaulės tvartuose būdamos 

marą nešioja, o šernai laksto po 
laukus ir nieko. Ponų kiaulės tegu 
ganosi, nes nebus ko medžiot.“

@ Algis: 
„Žmones, kurie dar šiaip taip 

vertėsi, privers pašalpas imti, o di-
dieji dar didesnius pilvus augins“

@ Neteisus: 
„Kiaulių maro Židinys rajone vi-

sus sulygins. Patikėkit, laukti liko 
nedaug. Rokišky, Ignalinoj, Utenoj 
jau lygu.“

@ Teisus tie,kurie...: 
„...Valdininkams sugeba gerkles 

užkišti riebiu kąsniu (pinigais), o 
eiliniai gyventojai to nesugeba, nes 
neaugina gyvulių tūkstančiais ir 
nesivarto ant pinigų maišo, todėl ir 
tampa atpirkimo ožiais.“

@ Kaimiete: 
„Kaimo žmogų nebežino kaip 

sužlugdyt, kad tik iš parduotuves 
daugiau pirktų, o kas ten per mėsa, 
guminė“

@ TSTS: „Iš senelio arklius nors 
stribai atėmė, o dabar pati demokra-
tiškiausia ir visiems vienodai teisin-
ga, lygių galimybių mūsų LIETU-
VA.“

@ Taigi: 
„Kadangi kiaulių maras - auksas 

visiems didiesiems kompleksams, 
nes nežmoniškos sankcijos galioja 
tik ubagams - liga toliau plis po visa 
Lietuvą ir tik pas mažuosius. Argi 
ūkininkėlis šiais laikais nemokėtų 
užtverti tvoros apie tvartą ir įrengti 
dušo kabinos ir nusipirkti drabužių 
pamainos. Galvokit patys, kam tai 
naudinga.“

@ Rm: 
„Pastipo kiaulė nuo raudoniukės 

- yra jau seniūnijoj maro epidemija. 
Jei tikrieji užkrato nešiotojai laisvi 
po miškus laksto, tai ir jokio maro 
nėra. Įdomu tik, kokios sumos var-
tosi prakeiktų kiauliasnukių kišenė-
se, kurios prikištos už atitinkamas 
pažymas, leidžiančias sužlugdyti 
smulkesnius gamintojus, kurie tie-
kia tikrą mėsą, o ne pripildytą kra-
kmolo bei vandens.“

@ JOO: 
“Šernas - ne paršas už kojos re-

tas bepririša, lengviausia pririšus 
kiauliuką su gaspadorium nuverst. 
Kodėl nebuvo naikinami šernai - o 
kurgi linksminsis mūsų išrinktieji.“

@ Neteisiam: 
„Sulygins tik mažuosius, o kom-

pleksams tai negalioja, išskyrus 
tas sanitarines normas, ką galėtų 
įdiegti ir mažieji su vet. tarnybų 
konsultacija, bet tas niekam nerū-
pi, nes reiks sėdintiems nors kažką 
veikt, kaip sakydavo; „saldat spit-
sluzba idiot“

@ Nu: 
„Neliks kiaulių – žiūrėsim, ką 

ėsit.“

@ Normaliai: 
„Gerai pagalvojus – „Vosintoje“ 

ir tvarka geresnė, ir priežiūra, ir 
racionas subalansuotas. Kaimie-
čiai kiaules šeria arkliašūdžiais ir 
džiaugiasi, kad jų mėsa gera. Nusi-
nuodys patys ir kitus apnuodys.“

@ Rm: 
„Asile tu, jei pats ir tavo „ro-

dnia“ ėdat arkliašūdžius, tai nors 

nebesigirtum.“

@ pritariu Normaliai: 
„Neaišku kuo šeria ir kokiom 

antisanitarinėm sąlygom skerdžia 
ir skerdieną tvarko. Ne veltui tiek 
susirgimu trichinelioze.“

@ MES: 
„Tegul tik būtų palietę „Vosin-

tos“ kompleksą, būtų kabėję dvi-
gubos gatvių pavadinimu lenteles 
kaip Vilniaus krašte, nors ta kalba 
nė vienas svėdasiškis nė mur mur 
nemoka.“

@ Valdss: 
„Nesuprantu, kaip už vos 2 km 

nuo kelio esantis kompleksas ne-
pavojingas, o vienkiemyje gyve-
nančios bobutės, pas kurią niekas 
neužeina, pavojinga“

(Komentatorių kalba netaisyta)

-ANYKŠTA

Gediminas KUTKA, Svėdasų 
kavinės „Pas Gedą“ vadybinin-
kas: „Dviprasmiškai skamba reika-
lavimas vienoje kelio pusėje išskersti 
kiaules, kitoje – ne. Manau, kad rizi-
ka užnešti ligą didesnė ten, kur yra 
didesnis judėjimas, daugiau žmonių, 
tai yra komplekse. Tie, kas reikalauja 
išskersti kiaules, galėjo gyventojams 

Netgi pavyzdiniuose kompleksuose įsisuka 
afrikinis kiaulių maras

Svėdasų seniūnijos šiaurinė dalis iki kelio Kupiškis – Utena pa-
skelbta afrikinio kiaulių maro buferine zona, kurioje 41 kiaulių 
laikytojas turės paskersti 135 kiaules ir įsipareigoti jų nelaikyti. 
Tuo tarpu kitapus kelio esantis  UAB „Anykščių Vosinta“ kom-
pleksas, kuriame laikoma per 13 tūkst. kiaulių, sėkmingai kiaules 
augins ir toliau. Kaip manote, kur didesnė galimybė užnešti kiau-
lių marą: atokioje sodyboje, ar dideliame kiaulių komplekse, kur 
vyksta intensyvus judėjimas?

sudaryti sąlygas, kad netenkant kiau-
lių būtų patirta kuo mažiau nuosto-
lių, tarkim, jas skersti tik užaugintas. 
Mūsų kavinei kiaulių maras galėtų 
įtakos turėti tik per padidėjusias 
kiaulienos kainas, sumažėjus kiaulių 
skaičiui ir kiaulienos pasiūlai.“

Arvydas MAČIULIS, ūkinin-
kas: „Čia galioja tas pats principas: 

kas stipresnis ir didesnis, tai tas ir 
teisesnis. Neteisinga, jei smulkus 
ūkininkas turi kiaules skersti, o 
„Vosintos“ kompleksas – ne. Jeigu 
kalbėtume apie tai, kad paprastas 
žmogelis negali užtikrinti tinkamų 
biosaugos reikalavimų, o tokias 
sąlygas turi tik kompleksai, tai 
nėra tiesa. Žinome, kuo tai baigėsi 
Ignalinos rajono Rupinskų kiaulių 
kompleksui, kuriame buvo idealios 
sąlygos ir pavyzdys netgi Europos 
Sąjungos biurokratams. Nepavyko 
išvengti ten kiaulių maro ir teko iš-
skersti apie 19 tūkst. kiaulių. Jeigu 
naikinti, tai visas kiaules arba ne-
naikinti niekieno.“

Egidijus MATIUKAS, svė-
dasiškis: „Kad perėjus per kelią 
„Vosintos“ komplekse jau saugu, 

tai tikrai to nepasakyčiau. Nors 
komplekse taikomi griežtesni rei-
kalavimai, tačiau afrikinis kiaulių 
maras gali būti pernešamas įvairio-
mis priemonėmis, net ir paukščių 
pagalba. Gal žmonėms įpareigoji-
mas naikinti kiaules yra todėl, kad 
jie patirs mažesnius nuostolius, o 
komplekso nuostoliai būtų milijo-
niniai...“

Rolandas PAJARSKAS, Svė-
dasų seniūno pavaduotojas: „Aš 
tai per daug nepykstu, kad gyven-
tojams reikia naikinti kiaules (pats 
auginu tik galvijus). Jeigu jau rei-
kia kovoti prieš afrikinį kiaulių 
marą, tai reikia. Tačiau netikiu, kad 
jeigu jau ši liga ateis rimtai, tai bus 
išsaugotos komplekso kiaulės...“

-ANYKŠTA

Keliai. Kas sutramdys girtus vai-
ruotojus, sėjančius tragedijas? Visų, 
tarp jų ir teisėjų, nepakantumas ke-
lių chuliganams. Tuo įsitikinusi jau-
na šeima, nukentėjusi nuo policijai 
gerai žinomo verslo veikėjo Džiugo 
Juknio. Nusivylusi teismo spren-
dimu, ji nenuleidžia rankų. Penkių 
tūkstančių litų bauda ir draudimas 
trejus metus sėsti prie automobilio 
vairo. Tokią bausmę teismas skyrė 
buvusiam “Infobalt” centro direkto-
riui 44 metų Dž.Jukniui, kuris ir taip 
neturi teisės vairuoti. Ar vairuotojo 
pažymėjimo neturintį, tačiau jau 
ne kartą už Kelių eismo taisyklių 
pažeidimus baustą ir šiurpią avariją 
sukėlusį kelių chuliganą tokia baus-
mė sustabdys? 

Karas. Per kruviniausius mū-
šiuos nuo paliaubų Rytų Ukrai-
noje įsigaliojimo Donecke žuvo 
mažiausiai 15 žmonių. Susirėmi-
mai miesto oro uoste pareikalavo 
septynių kareivių gyvybių, dar 
devyni kariai buvo sužeisti, pir-
madienį Kijeve pranešė preziden-
to patarėjas Jurijus Biriukovas. 
Prorusiški separatistai pranešė apie 
penkis žuvusius kovotojus ir aš-
tuonis sužeistuosius savo gretose. 
Donecko valdžios duomenimis, taip 
pa žuvo trys civiliai. Padėtis regio-
ne įtempta, teigiama miesto tarybos 
pranešime. Daugelyje kvartalų gir-
dėti sunkiosios ginkluotės ugnis.
Vyriausybiniai daliniai ir separatis-
tai rugsėjo 5-ąją Baltarusijos sosti-
nėje Minske susitarė dėl paliaubų. 
Tačiau paliaubos yra trapios.

Partijos. Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, 2013-
aisiais politinių partijų narių skai-
čius padidėjo daugiau nei 6 tūkst. ir 
metų pabaigoje siekė 114,1 tūkst., 
arba 4,7 procento visų 18 metų ir 
vyresnio amžiaus gyventojų. Ta-
čiau traukėsi profesinės sąjungos 
- pernai jų narių skaičius sumažėjo 
6,4 procento.  Metų pabaigoje pro-
fesinės sąjungos vienijo 98,8 tūkst. 
narių, arba 8,3 procento samdomų-
jų darbuotojų. Nepaisant politinių 
partijų narių skaičiaus augimo, ke-
tvirtadaliu sumažėjo partijų lėšos. Iš 
viso jos pernai sudarė 25,2 milijono 
litų. Trys ketvirtadaliai lėšų buvo 
gauta iš valstybės biudžeto, dešim-
tadalį sudarė fizinių asmenų paau-
koti pinigai, dar 7 proc. - surinkti 
nario mokesčiai. Tuo tarpu profesi-
nių sąjungų lėšos padidėjo daugiau 
kaip 6 proc. ir sudarė 15,3 milijono 
litų. Pagrindinis profesinių sąjungų 
finansavimo šaltinis - nario mokes-
čiai - sudarė 61,7 procento jų lėšų.

 
Uždarė. Pirmadienį Japonijos 

atominės energetikos agentūra 
(JAEA) pranešė ketinanti uždaryti 
į šiaurę nuo Tokijo įsikūrusią bran-
duolinio kuro perdirbimo gamyklą, 
nes per brangu šią patobulinti, kad 
atitiktų griežtesnes nuostatas, pri-
imtas po 2011 metais įvykusios ne-
laimės Fukušimoje. Apie tai praneša 
“Dow Jones”. Tai pirmoji Japonijo-
je gamykla, uždaroma įsigaliojus 
naujoms taisyklėms. Daugelis senų 
reaktorių taip pat laikomi per bran-
giais atnaujinti, tačiau kol kas nei 
viena įmonė dar neskelbė svarstanti 
nors vieną iš jų stabdyti. Panaudoto 
branduolinio kuro perdirbimo ga-
mykla, priklausanti finansavimą iš 
vyriausybės gaunančiai JAEA, įsi-
kūrusi Ibarakio prefektūroje. Veiklą 
įstaiga pradėjo 1981 metais ir tapo 
pirmąja Japonijoje gamykla, skai-
dančia panaudotą kurą į elementus. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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siekti verslo sėkmės, t.y. ieškoti 
įvairių būdų, kaip lengviau ir geriau 
patenkinti vietinio vartotojo porei-
kius. Tuo tarpu knygyno asortimen-
tas ir galimybės jį formuoti savo 
nuožiūra yra suderintas ir aptaria-
mos iš anksto, o mes, kaip franšizės 
davėjas, užtikriname platų partnerių 
tinklą, tiekėjų sąlygas bei geriausias 
nuolaidas“, – kalbėjo L.Tolbatova

„Norfoje“ atsidarysiantis A. De-
veikio „Pegasas“ bus apie 70 kv.m 
ploto. Ar dabartinis Anykščių „Pe-
gaso“ kolektyvas išsaugos savo dar-
bo vietas, kol kas nėra aišku. „Pagal 
franšizės sutartį naujieji knygyno 
šeimininkai neprisiima jokių kon-
krečių įsipareigojimų dėl darbuo-
tojų, taigi naujojo knygyno kolek-
tyvo sudėtis lieka naujo vadovo 
atsakomybėje“, - „Anykšta“ sakė 
UAB „ALG knygynai“ direktorė 
L.Tolbatova

L.Tolbatova „Anykštai“ sakė, jog 
Lietuvoje jau veikia šeši franšiziniai 
„Pegaso“ knygynai.  

„Planuodami knygynų tinklo „Pe-
gasas“ plėtrą regionuose, artimiau-
siu metu siekiame naujus knygynus 
atidaryti franšizės pagrindu, todėl 
ieškome partnerių, kurie norėtų ir 
galėtų dirbti su mumis. Būtent tokiu 

būdu šį pavasarį duris atvėrė naujau-
sias „Pegaso“ knygynas Biržuose, o 
rugpjūčio pradžioje – ir Jonavoje. 
Metų pabaigoje planuojame atida-
ryti dar vieną knygyną „Pegasas“ 
Tauragėje“, – kalbėjo direktorė. 

O A.Deveikis, kurio pagrindinė 
veikla yra kompiuterinės įrangos 
prekyba, „Anykštai“ aiškino, kad į 
knygų biznį eina iš didelės meilės 
spausdintam žodžiui.  

 „Nuo mažų dienų neįsivaizdavau 
savo gyvenimo be knygos. Ji lydėjo 
mane visur - ir mokykloje, ir armijo-
je, ir studijuojant, ir dirbant - iki pat 
šios dienos. Nuolat seku leidyklų ir 
knygynų naujienas, lankausi knygų 
mugėse.  Todėl pasitaikius progai 
pradėti knygų verslą nedvejodamas 
ėmiausi šios idėjos įgyvendinimo. 
Džiugu, kad radome bendrą kalbą 
su didelę patirtį turinčiu knygynų 
tinklu „Pegasas“. Tikiu, kad dirb-
dami kartu pasiūlysime savo krašto 
ir miesto žmonėms patį didžiausią 
knygų asortimentą ir pajėgsime pa-
tenkinti pačius įvairiausius skaityto-
jų lūkesčius - nuo pačio mažiausio 
darželinuko iki garbaus amžiaus 
pensininko, nuo namų šeiminin-
kės iki išprususio inteligento. Taip 
pat tikiuosi, kad naujose patalpose 

atsidaręs ir atsinaujinęs knygynas 
sulauks dar daugiau knygų mylėto-
jų, kuriems nuoširdžiai linkiu gero 
ir malonaus skaitymo“, – lyg rinki-
minėje-agitacinėje laidoje kalbėjo 
A.Deveikis.

„Pegasas“ kraustysis į „Norfą“ Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

UAB „ALG knygynai“, valdančios knygynų tinklą „Pegasas“, va-
dovai pasirašė franšizės sutartį su anykštėnu verslininku Aidu De-
veikiu. Iki Naujųjų metų Anykščių „Pegasas“ dar veiks senosiose 
patalpose, o po to „Norfoje“ duris atvers jau A.Deveikio valdomas 
knygynas.  

Verslininkas Aidas Deveikis 
teigė, kad labai myli knygas, 
todėl nedvejodamas ėmėsi 
knygų verslo.

UAB „ALG knygynai“, val-
dančios knygynų tinklą „Pe-
gasas“, direktorė Lilija Tolba-
tova sakė, jog tai, ar pasilikti 
dabartinius Anykščių knygyno 
darbuotojus, ar ne, spręs nau-
jasis valdytojas.

(Atkelta iš 1 p.)
Išvirė dukart daugiau 
negu planavo

Tonai obuolienės išvirti buvo 

Derliaus šventėje – obuolienės virimo rekordas

sunaudota 758 kg obuolių, 210 kg 
cukraus, 2000 gvazdikėlių, apie 1 
kg cinamono lazdelių ir apie 50 li-
trų vandens. 

Obuolienės virimo procesą koor-

dinavo vienas tituluočiausių šalies 
virtuvės šefų Liutauras Čeprackas.

Rekordinei obuolienei AB 
„Ažuožerių sodai“ skirtus obuolius 
lupo apie 300 žmonių. Lupimo pro-
cesas neapsiėjo ir be aukų – vienas 
jaunuolis peiliu įsipjovė pirštą.

Bendruomenių atstovai taip spar-
čiai lupo obuolius, kad prie katilo 
susidarė nemaža eilutė.Vienu metu 
pripilti daug obuolių į verdantį katilą 
negalima, nes dviems žmonėms ją 
būtų sunku išmaišyti. Beje, obuolie-
nę maišantys virėjai kaskart vis kei-
tėsi: jiems ne tik buvo sunku sukioti 
obuolių masėje  medines mentes, be 
to, nuo katilo pakuros besiveržianti 
ugnies šiluma maišytojus vertė gerai 
paprakaituoti.

Kaip ir dera, ugnį kurstė šilumą ga-
minančios bendrovės UAB „Anykš-
čių šiluma“ direktorius Virgilijus 
Vaičiulis, o su dvimetriniu žarstekliu 
degimo lygį po didžiuliu, 229 kg 
sveriančiu puodu, palaikė sunkiosios 
atletikos treneris, rajono Tarybos na-
rys Algirdas Ananka.

Išvirtos obuolienės kiekis buvo 
pasvertas specialiu AB „Anykščių 
kvarcas“  elektroniniu „bezmėnu“, 
kuris gali pakelti iki trijų tonų svorio 
krovinį. Katilui obuolienės pakelti pa-
naudotas kranas.

Obuoliene galėjo pasisotinti visi 
norintys: valgė ir šventėje dalyvavę 
žmonės (reikia pastebėti, jog pernykš-
tės Obuolinės sutraukė daug didesnę 
armiją išalkusių miestelėnų, nes kai-
miečiai padengė ilgą stalą įvairiausių 
kaimiškų skanėstų ir patiekalų), košę 
kibirais nešėsi ir daugiavaikės šeimos 
ir dar liko darbininkams, kurie atva-
žiavo su traktoriumi išvežti didelį 
puodą su obuolienės likučiais.

Meras Sigutis Obelevičius pažadė-
jo, jog kitais metais derliaus šventėje 
bus daromas rekordinis obuolių sūris.

Geriausi metų ūkininkai
ignoravo Derliaus  šventę

Ūkininkų sąjungos rajono sky-
riaus pirmininkas Žilvinas Au-

Obuolių lupimas neapsėjo be 
aukų: jaunuolis įsipjovė pirštą, 
o mergina puolė jam suteikti 
pirmąją medicininę pagalbą.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Jaunimui patiko dar garuojanti obuolienė su batonu.

Obuolius lupo apie 300 žmonių, jie turėjo prie katilo net palauk-
ti eilėje.

gustinavičius Anykščių kultūros 
salėje susirinkusiems ūkininkams 
ir miestelėnams sakė, kad šių 
metų geriausių ūkininkų ūkių 
rinkimuose dalyvavo 17 ūkių. 
„Norėtųsi, kas konkursas „Metų 
ūkis“ taptų prestižiniu, o ūkinin-
kai į jį veržtųsi, kad būtų įver-
tintas jų sunkus darbas“, - sakė 
Ž.Augustinavičius.

Tačiau paskelbus šių metų kon-
kurso nugalėtojus, tik trečią vietą 
laimėję Viešintų seniūnijos ūki-
ninkai Daiva ir Vytautas Abraške-
vičiai nepasikuklino kartu užlipti 
ant scenos ir pasiimti simbolinių 
Jurgitos Bugailiškienės skulptū-
rėlių. Antrosios vietos laimėtojus, 
Kavarsko seniūnijos ūkininkų 
Jovitos ir Andriaus Tamulionių 
šeimos ūkį atstovavo tik Jovita, 
o pirmos vietos nugalėtojus, Svė-
dasų seniūnijos ūkininkus Bronę 
ir Vytautą Kaušpėdus, taip pat 
reprezentavo tik ūkio šeimininkė 
Bronė.

Vicemerui Donatui Krikšta-
poniui teko nepavydėtina misija 
ūkininkus apjuosti simbolinėmis 
tautinėmis juostomis. Vietos so-
cialdemokratų lyderiui šis dar-
bas buvo per sunkus: vieniems 
juostas jis rišo per vieną petį, o 
B.Kaušpėdienei – per kitą ir vė-
liau teko juostą vėl perrišti.

Gražiausių rajonų sodybų
konkurse šiemet dalyvavo 
39 sodybos

2014 metų  Anykščių rajoninio 
konkurso „Gražiausia sodyba“ de-
šimtuko laureatai:

Daivos ir Valdo Baltakių sody-
ba, Pimaliūnio k.1, Andrioniškio  
sen.;

Marytės Baltakienės, II Svirnų 
k., Kavarsko sen.;

Audronės ir Kazimiero Be-
rezauskų, A.Vienuolio g. 33 a, 
Anykščiai, 

Vandos Gutauskienės,  Kriokš-
lio k. 1, Skiemonių sen., 

Irmos Jasiūnienės, Pušyno 52, 
Anykščiai,

Dalios ir Vido Kugių, Žiogų k. 
18 , Skiemonių sen., 

Astos ir Remigijaus Oznanskų, 
Janušavos k., Kavarsko  sen.;

Jolantos ir Dainiaus Pivorų, Ja-
nušavos k., Kavarsko  sen.;

Daivos ir Virgilijaus Raškevi-
čių,  Draugystės g. 6, Pagirių k., 
Anykščių sen.;

Kristinos Rimkuvienės Antupių 
k., Debeikių sen.

Taip pat paskelbti ir konkurso 
„Gražiausias Anykščių sodų skly-
pas“ penketukas:

Bronės ir Jono Paulavičių, Stirnų 
g. 16, sodų bendrija „Šventoji“;

Danguolės ir Alvydo Rimavi-
čių, sodo sklypas 130, sodų ben-
drija „Šaltupys“;

Danutės ir Mykolo Sinickų, 
Rubikių 7-oji g. 15, sodų bendrija 
„Šaltupys“;

Zitos Tylienės, sodas sklypas Nr. 
117, sodų bendrija „Liudiškiai“;

Angelės ir Mykolo Triznickų, 
sodo sklypas Nr. 165,  sodų ben-
drija „Elma“.

UAB „ALG knygynai“, valdan-
čios knygynų tinklą „Pegasas“, 
direktorė Lilija Tolbatova „Anykš-
tai“ sakė, jog vietinis verslininkas, 
geriau žinantis ir jaučiantis savo 
krašto žmonių poreikius, turėtų 
dirbti netgi sėkmingiau nei pre-
kinio ženklo valdytojas. „Verslo 
pasaulyje teigiama, jog bendrovių, 
veikiančių pagal franšizės sutartis, 
pelnas gali būti 40-50 % didesnis, 
nei veikiančių savarankiškai. Tokių 
įmonių savininkai turi galimybę 
vykdyti jau patikrintą verslo mo-
delį, todėl išvengia pradinio etapo 
klaidų, jiems nereikia investuoti 
į verslo populiarinimą. Manome, 
jog nedidelio privataus verslo sa-
vininkas gali dirbti žymiai konku-
rencingiau ir pelningiau, kadangi 
į lokalų verslą orientuotos įmonės 
geriau išmano vietos rinkos situaci-
ją bei daug lanksčiau prisitaiko prie 
jos poreikių ir tokiu būdu pasiekia 
geresnių rezultatų. Taigi pagrindi-
nis reikalavimas franšizės gavėjui: 
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KELIONĖS

(Tęsinys. Pradžia „Anykšta“ -  
2014-09-25)

Produktų – kalnai, 
lietuviškų – taip pat  

Po Rusiją važinėjomės jau po 
embargo Europos Sąjungos maisto 
produktams paskelbimo. Tačiau lie-
tuviškų produktų parduotuvėse buvo 
sočiai: sūrio „Džiugas“, „Biovelos“ 
gaminių, „VIČI“ krabų mėsos, mi-
neralinio vandens „Vytautas“ ir t.t. 
„Džiugą“ radome ir Sankt Peterburge, 
gerų vynų parduotuvėje, kur gulėjo 
tik keli užkandžiai, matyt, geriausiai 
tinkantys prie brangaus vyno.

Nacionalinio Karelijos muziejaus 
Petrozavodske eksponatų nevardin-
siu, nesusirašiau, o štai vieną šio 
miesto prekybos centrą „invento-
rizavau“ nuosekliai. Matyt, apsau-
giniai galvojo, kad konkuruojanti 
firma atsiuntė agentą ir galantiškai 
vengdami skandalo užrašų knyge-
lės neatėmė. Kainas paverčiu litais, 
šiek tiek paapvalindamas: vištienos 
filė – 20 Lt (čia ir toliau kaina už 
kilogramą), kiaulienos faršas – 27 
Lt, jautienos filė – 26,5 Lt, upėta-
kis – 21 Lt, rūkyta dešra – 42-50 
Lt, „Austriška“ dešra – 94 Lt, sūris 
„Džiugas“ – 42 Lt, vynuogės – 8 Lt, 
obuoliai – 5 Lt, apelsinai – 4 Lt, po-
midorai – 3 Lt, bulvės – 90 ct, sve-
riami raudonos spalvos ikrai – nuo 
112 iki 189 Lt. Labai daug visokios 
„šlapios“ dešros. Tokios kaip pas 
mus - 3 litai už kilogramą – nera-
dau. Dauguma „šlapiankos“ rūšių 
kainuoja per 20 Lt, geriausios ir per 

Keturi komunarai, neskaitant 
„Peugeot“, Rusijoje Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

30 Lt. Bet „šlapios“ dešros Rusijo-
je tikrai skanios, o rusiški jogurtai, 
atrodytų, natūralesni nei lenkiški 
ar lietuviški. 90 gramų „Biovelos“ 
vytintos jautienos parduodama už 
14 Lt, kiaušinių dešimtinės kaina 
nuo 2,8 iki 7 Lt., tirpios kavos „Ja-
kobs“ indelis – 14 Lt. Litras vermu-
to „Martini“ ar  „Činzano“ – 52 Lt, 
vietinio šampano butelis – 7 Lt, gru-
ziniški ir ukrainietiški vynai – nuo 
20 Lt, Kareliško balzamo puslitris 
– 30 Lt, „Grant“-o puslitris – 60 Lt. 
Alaus butelis kainuoja per 3 litus, 
tiesa, ir Rusijoje būna nuolaidos, 
akcijos, todėl kuriame nors parduo-
tuvės kampe gali rasti ir mažiau nei 
2 litus kainuojančio gėralo. 

Atlyginimų lygis, matyt, panašus 
kaip Lietuvoje. Sankt Peterburge 
radau skelbimą, jog didelis preky-
bos tinklas ieško darbuotojų, prie 
pareigybių išvardinti ir atlyginimai 
– nuo 700 litų (valytojoms) iki 6000 
litų (kažkas panašaus į komercijos 
direktorių). Pardavėjoms siūloma 
– 1400 Lt, mėsininkams – 2200 Lt 
algos. Tiesa, nenurodyta, ar tai po-
pierinės algos, ar tiek žmogus gaus 
į rankas.          

Suvenyrų topas: Karelijos 
beržas ir šungitas

Ten, kur Karelijoje yra bent šiek 
tiek turistų, parduodami meno dir-
biniai iš Karelijos beržo ir šungito.

Tik Karelijoje randamas, akmens 
anglies giminaitis šungitas (pavadi-
nimas kilęs nuo vietovardžio Šun-
ga) labai universalus – saugo ir nuo 

blogų akių ir nuo visų pasaulio ligų. 
Ant tų anglies gabalų reikia užpilti 
vandens, o paskui gerti ir jaunėti, 
jaunėti, jaunėti, kol visiškai suvai-
kėsi... Petrozavodske padavinėjami 
dirbiniai iš šungito – pakabukai, sta-
tulėlės, rutuliukai, piramidės ir t.t -  
ir paties akmens luitai. Kainuoja jie 
nedaug, bet nepalyginamai brangiau 
nei akmens anglis... Vėliau važiuo-
dami radome šungito karjerą, kur to 
stebuklo visą mašiną buvo galima 
prisikrauti nemokamai. Vietiniai ty-
čiojosi, kad prekiautojai gerai įsuko 
šungito mitą, mat ta anglies atmaina 
net nedega ir tinka tik asfalto ga-
mybai. Tiesa, internete rašoma, kad 
šungito plokštės naudotos Maskvos 
metro stočių apdailai bei Sankt Pe-
terburgo Isakijaus soboro puošybai. 

Kitas Karelijos stebuklas, kurio 
pilna ant kiekvieno kampo – dir-
biniai iš Karelijos beržo. Karelijos 
beržų Karelijoje – tik keli tūks-
tančiai, jie suskaičiuoti ir žiauriai 
saugomi. Tačiau įvairių kičinių ga-
minių iš Karelijos beržo pilna visur 
nuo Sankt Peterburgo iki Solovkų. 
Tad, aišku, kad kareliški suvenyrai 
yra ne iš tikrų Karelijos beržų, o iš 
beržų, augančių Karelijoje. Beje, 
ir internete dėstoma, kad Karelijos 
beržu vadinamas ir ypač retas auga-
las, ir specifinės tekstūros paprasto-
jo beržo mediena.

Degalinė tik žemėlapyje

Nuo Petrozavodsko prasidėjo 
tikra normali poilsinė kelionė. Nu-
sprendę iki Kižų salos privažiuoti iš 
kitos Onegos ežero pusės, turėjome 
lįsti į vieną iš kelių didžiųjų ežero 
pusiasalių. Šiaurinė Onegos dalis 
tiek išraižyta pusiasaliais ir salo-
mis, kad žvelgiant į ją žemėlapyje, 
atrodo, kad tai ne kartografo, o girto 
dailininko darbas – tėškė dažuotą 
teptuką ant popieriaus lapo - štai 

jums ežeras... 
 Į Kižų salą, kurioje turistų lan-

komas vienuolynas, plaukia laivai 
iš Petrazavodsko. Tačiau, regis, už 
2500 rublių (apie 170 litų) iš Petro-
zavodsko keliasdešimt kilometrų 
pirmyn ir atgal plaukti į Kižus nėra 
logiška, mat sala yra prie pat kito 
Onegos kranto.

Nuo didesnio, dar ant Murmans-
ko trasos esančio miesto Medve-
žiegorsko, iki mūsų pagal žemėla-
pį nusistatyto kelionės tikslo (lyg ir 
miestelio) Velykaja Guba buvo gal 
70 kilometrų. Žemėlapyje pažymė-
ta, jog ten yra degalinė, viešbutis 
ir t.t. Nors ne pirmą kartą Rusijo-
je, bet vėl buvome linkę tikėti tuo, 
kas parašyta, juolab žemėlapyje. 
Tačiau vėliau paaiškėjo, kad ne 
tik degalinės, bet ir dalies žemėla-
pyje pažymėtų kelių nėra. Dingo. 
Išgaravo. Važiuojant link Velyka-
ja Guba kelias ėmė linksmėti, lyg 
ir asfaltas, bet ne visai.... Kai kur 
patiestos naujo asfalto atkarpos, 
bet labai įdomiai patiestos, ban-
guotai – automobilyje jautiesi kaip 
laive per štormą. Bet visai greitai, 
per kelias valandas, pasiekėme 
Velykaja Guba. Vietiniai vyrai, pa-
klausti, kur degalinė, juokėsi - už 
70 km. Medvežiegorske. Greitai 
sumetėm, kad isterikuoti neverta, 
nors automobilio bakas apytuštis  
- dyzelinio kuro nusipirksim ir be 
degalinės, juk Velykoje Guba pilna 
ir laivų, ir traktorių... Pirmas pa-
kalbintas normaliai girtas rusas su-
tiko parduoti bent 20 litrų dyzelio. 

Onegos ežeras. Antras pagal 
dydį – 9700 kv.km ploto - Eu-
ropos ežeras. Už jį Europoje 
didesnė tik Ladoga (17 800 
kv.km). 

Nuo senų laikų Ladogą ru-
sai vadino motinėle, o Onegą 
(Oniego) – tėveliu. Į Onegą 
įteka 50 upių, išteka vienintelė 
Svirė, jungianti šį ežerą su La-
doga. Maksimalus Onegos gylis 
- 120 metų, vidutinis gylis – 30 
metrų. 

Ežere 1369 salos, jų bendras 
plotas 250 kv.km. Didžiausia 
Didžiojo Klimeneco sala, ku-
rios plotas yra 147 kv.km.   

Prie šio kelio ženklo stoja net turistiniai autobusai. Vairuoto-
jams tenka laukti, kol kiekvienas iš turistų prie šio ženklo nusi-
fotografuos...

Kartu su mūsų bendraamžiu rusu 
nuvažiavome į jo namus, buvome 
pakviesti į vidų, pavaišinti arbata. 
Buvo galima ir degtinės buteliuką 
išsitraukti, iš širdies pasišnekėti, 
bet rusas šnekėjo vienas. Jam rū-
pėjo dvi problemos – kodėl mes, 
estai, tokie juokingi bei ko mes no-
rim. Tą „ko mes norim?“ jis karto-
jo turėdamas omenyje ne dyzelį ar 
kelionę, o karą Ukrainoj. 

Velykaja Guba – kaimas su tūks-
tančiu gyventojų, vidurine mokykla 
ir psichiatrine ligonine. Kaip mi-
nėjau, iki Medvežiegorsko – apie 
70 kilometrų, kuriuos automobiliu 
galima įveikti tik per 2-3 valandas. 
Tačiau Velykaja Guba - toli gražu 
ne pati didžiausia pusiasalio skylė, 
atvirkščiai – centras. Mažesnės pu-
siasalio gyvenvietės nuo šio kaimo 
yra dar už 10-20-30 kilometrų ir dar 
su baisesnėm bekelėm.  

Mūsų verslo partneriu tapęs rusas 
gyvena išskirtinai gražiame naujos 
statybos namuke. Kaime keli šimtai 
namų ir kiek akis užmato – pilku-
ma, suklypusios, nedažytos bakūžės 
ir tokie patys valčių elingai. O mūsų 
ruso namas nepadoriai geltonas. 
Mano supratimu, naujasis bičiulis 
buvo visai girtas ir daug kartų be 
tikslo marširavo iš namelio į kiemą, 
iš kiemo į namelį. Visuomet įeida-
mas į vidų avėsi šlepetes. Stebėjau-
si – koks tvarkingas, juk, atrodytų, 
jau su „trūkusia filmute“. Po tokios 
mano pastabos Aidas juokėsi: „Jis 
yra ne girtas, o įprastinės būsenos.“ 

(Bus daugiau)

Degalinėje.

Velykaja Guba gyvenvietė – regiono centras.        Autoriaus nuotr.

Onega ties Velykaja Guba.
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pastabos paraštėse

IŠ ARTI

(Atkelta iš 1 p.)

Ožiaragiai turi būti susikaupę ir 
labai atidūs. Sutelkite jėgas tam, kas 
svarbiausia, ir nekreipkite dėmesio į 
smulkmenas, priešingu atveju galite 
būti įvelti į abejotinas operacijas, dėl 
kurių patirsite didelių nuostolių. Taip 
pat gali būti konfliktų su vadovybe. 

Vandeniai taip pat gali susidurti su 
sunkumais. Čia pirmiausia turimi ome-
nyje tie, kurie užsiima moksline ir ko-
mercine veikla. Verčiau tenkintis mažais 
laimėjimais. Kurkite visus savo planus, 
atsižvelgdami į šį patarimą, ir tada iš-
vengsite nuostolių, sako astrologas. 

Žuvys labai lengvai pasieks tokių 
profesinės veiklos rezultatų, kokie 

anksčiau atrodė apskritai nepasie-
kiami. Jūs rasite deramą išeitį iš visų 
keblių situacijų. Vertėtų išnaudoti tokį 
palankų laikotarpį. 

Avinai turės spręsti visokiausias 
problemas, pirmiausia - susijusias 
su finansais. Galimas dalykas, kad 
jus apvils verslo partneris. Bet dėl to 
neverta nusiminti, priešingai, visa tai 
prisidės prie jūsų autoriteto augimo. 

Jaučius žvaigždės įspėja apie gali-
mą neigiamą pašalinį poveikį. Todėl 
sėkmė verslo srityje mažai tikėtina, 
komerciniai sandoriai neduos pelno, 
sąnaudos neatsipirks. Būtų geriausia 
apskritai nerizikuoti ir pailsėti. 

Dvyniams seksis bendrauti su par-

horoskopas tneriais arba vyresnybe darbovietėje. 
Tinkamas metas mokytis, imtis naujo 
verslo. Tik astrologas jums pataria ne-
dalyti pažadų, vengti tuščių pokalbių 
ir darbo su dokumentais. Čia galite 
padaryti klaidų, dėl kurių vėliau teks 
raudonuoti prieš viršininkus. 

Vėžiams likimas ruošia netikėtas 
permainas, todėl būkite apdairūs. Ne-
skubėkite priimti svarbių sprendimų, 
santūriai bendraukite su vyresnybe, 
venkite ginčų. Jokiu būdu nekeiskite 
darbo, nes galite ilgam pakirsti savo 
materialinį stabilumą. 

Liūtai pajus jėgų antplūdį, bus 
energingi, galės išspręsti visus iški-
lusius uždavinius. Kita savaitė jums 

palanki ir finansiniu požiūriu - aplin-
kybės leis užsidirbti solidžią sumą, o 
jeigu jūs užsiimate komercija, tai visi 
jūsų reikalai klosis sėkmingai. 

Mergeles, vyresnybė įvertins iš ge-
rosios pusės. Netgi gali būti, kad jums 
pasiūlys naują aukštesnį postą. Jei 
šitaip atsitiktų, astrologas jums pata-
ria sutikti. Pasistenkite daugiau laiko 
praleisti su mylimu žmogumi.

Svarstyklėms blaivus protas ir 
nuojauta padės išspręsti keblias pro-
blemas, kurių gali iškilti darbe. Kaip 
niekada anksčiau, kitą savaitę jūs turi-
te apsišarvuoti kantrybe ir būti ištver-
mingi. Nenusiminkite, net jei nesise-
ka. Žvaigždės žada, kad jau netrukus 

viskas pasikeis į gerąją pusę. 
Skorpionams šią savaitę bus ga-

rantuotas materialinis stabilumas ir 
neblogos pajamos, jeigu jūs laiku pri-
imsite sprendimus verslo klausimais. 
Tie, kurie turi reikalų su partneriais 
užsienyje, gali pasirašyti naują nau-
dingą sutartį. Svarbiausia - pernelyg 
ilgai nesvarstyti. 

Šauliams astrologas rekomenduoja 
nepervargti, laisvalaikį skirti ramiam 
poilsiui su šeima. Dabar - pats tin-
kamiausias metas stiprinti šeiminius 
santykius, tuo pirmiausia ir pasirū-
pinkite. Esama pagrindo manyti, kad 
jūsų materialinė padėtis pastebimai 
pagerės.        -ELTA

Akį traukiančios kainos

„Galingas išmanusis telefonas 
– puikus pagalbininkas ir biure, ir 

PR „Tele2“ naujus ir galingus LG telefonus 
pasiūlė už gerą kainą

Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ pakvietė puikiai įvertintus „LG“ išmaniuosius telefonus įsigyti 
už palankią kainą. 24 mėn. sutartį sudarančių „Tele2“ klientų laukia tikrai geri telefonai. Tai – madin-
gieji „LG L70“ ir „LG L90“ bei geriausiu šio gamintojo telefonu laikomas ir vos prieš kelis mėnesius 
pasaulyje pristatytas „LG G3“. 

besimokant, ir aktyviai leidžiant 
laisvalaikį. Klientai naują darbų 
ir mokslų sezoną galės pasitikti 
su puikiai įvertintais ir madingais 

telefonų modeliais, nes naujau-
sius „LG“ išmaniuosius telefonus 
pasiūlėme įsigyti pigiau“, – pa-
sakojo Tomas Burovas, „Tele2“ 

marketingo vadovas. 
Akcijos metu „Tele2“ klientai 

naujausią „LG“ išmanųjį telefo-
ną „G3“ galės pasiimti sumokėję 
199 litų (57,63 Eur) pradinę įmo-
ką. Mėnesio įmoka už telefoną – 
65 litai (18,83 Eur). 

Telefonas „LG L90“ kainuos 19 
litų (5,50 Eur) per mėnesį (su 
pradine 169 litų arba 48,95 Eur 
įmoka), o jam mažai kuo nusi-
leidžiantis „LG L70“ – tik 10 litų 
(2,90 Eur) per mėnesį, su 189 
litų (54,74 Eur) pradine įmoka. 

Pasiūlymai galioja bet kurį 
„Tele2“ siūlomą ryšio planą (iš-
skyrus planą „50 min.“) pasirin-
kusiems ir 24 mėn. sutartį pasi-
rašiusiems „Tele2“ klientams.

Galingi ir ypač 
funkcionalūs telefonai

„LG“ išmanieji telefonai „L70“, 
„L90“ ir „G3“ yra ne tik puikiai įvertin-
ti ir akį traukiantys stilingu dizainu, 
bet ir turi daug naudingų funkcijų.

„LG L70“ – plonas ir glotnus te-
lefonas su elegantiška apdaila, 
kuri bus maloni ne tik akiai, bet 
ir delnui. 4,5 colio IPS ekranas 
leidžia džiaugtis geros kokybės 
vaizdu, o speciali greitos nuo-
traukos funkcija – fotografuoti 
net ir telefonui veikiant miego 
režimu. Taigi, netikėtų kadrų nie-
kada nebepraleisite. 

„LG L90“ – dar galingesnis, jo 

1,2 GHz keturių branduolių pro-
cesorius leidžia dirbti sklandžiai 
ir sparčiai. Telefonas džiugina 
itin tikroviškai spalvas atkurian-
čiu 4,7 colių „TRUE IPS“ ekranu 
ir taip pat turi greito fotografavi-
mo funkciją. Madingas blizgantis 
korpusas suteikia telefonui dar 
daugiau išskirtinumo. 

Naujausias modelis „LG G3“ 
turi įspūdingą „Quad HD“ raiš-
kos, 5,5 colių ekraną be krašte-
lio, todėl su juo galima mėgautis 
dar geresnės kokybės vaizdais. 
13 megapikselių kamera su pa-
žangia optinio vaizdo stabiliza-
vimo funkcija ir lazerio spinduliu 
patiks net ir labai išrankiems, o 
lengvas metalo imitacijos kor-
pusas su specialiais dizaino 
elementais leis telefoną valdyti 
viena ranka. 

Be šių puikių savybių, „LG“ 
telefonai maloniai nustebins pa-
prastai valdomomis, bet labai 
funkcionaliomis programėlėmis, 
kurios padeda geriau organi-
zuoti kasdienę veiklą, išsaugoti 
naršymo internete metu atrastą 
svarbią informaciją ar nepamiršti 
svarbaus skambučio. Ne atsitik-
tinai „LG G3“ šūkis yra „išmanu 
tai, kas paprasta“. 

Daugiau apie šią ir kitas „Tele2“ 
akcijas galite sužinoti artimiau-
siame „Tele2“ klientų aptarnavi-
mo salone arba www.tele2.lt

Užsak. Nr. 1803

Dr. Audrius BITINAS

Šiandieną apie  solidarumą dis-
kutuoja visi, net ir siūlant naikinti 
“Sodros” pensijas, kaip tradicinio 
solidarumo kertinį akmenį. Natū-
ralu, kai skirtingos kartos ar socia-
linės grupės  turi skirtingą požiūrį 
į pensijas. Jauni dirbantys žmo-
nės nenori gauti vienų žemiausių 
pensijų Europos Sąjungoje, jie 

Solidarumo anomalijos?
nori turėti pasirinkimą ir patys 
kurti savo finansinį pamatą. Da-
bartiniai pensininkai nori bent jau 
socialinio teisingumo, nes jie yra 
santvarkų įkaitai – sovietinės sis-
temos griūtis paskandino ir to lai-
ko socialines garantijas, palikus su 
varganomis (ir dar sumažintomis) 
pensijomis. Valstybės tarnautojai 
nori sąžiningai uždirbto atlygini-
mo, nes jis taip pat garantuoja ir 
atitinkamai didesnes socialines 
garantijas (bei pensijas ateityje).

Socialinio teisingumo 
garantija

Tokie norai yra pagrįsti, jei tik 
socialinės grupės nebūtų dirbtinai 
priešinamos. Solidarumo prin-
cipas yra pakankamai paprastas 
– šiandien “Sodros” įmokas mo-

kantys asmenys turi teisę gauti 
pensijas ir atitinkamai turi teisė-
tą ir pagrįstą lūkestį. Todėl nega-
li dirbantis žmogus sakyti, kad aš 
nemokėsiu didesnių mokesčių, 
jei jie bus skirti pensijų neprie-
mokoms. Tokie pasakymai yra 
keisti, nes tie dabartiniai darbuo-
tojai, sulaukę pensijos, irgi bus 
ateities darbuotojų įkaitai. Gal ir 
keista, bet tokia solidarumo sam-
prata civilizuotose valstybėse vi-
siškai priimtina ir veikia.

Teisinės valstybės 
viešpatavimas

Konstitucinis teismas aiškiai  
yra pasisakęs: sumažintas pensi-
jas privaloma kompensuoti pagal 
socialinio teisingumo principą per 
protingą laiką. Gal ir sudėtingas 

pasakymas, bet yra visiškai su-
prantamas (bent jau nors kiek tei-
sės ragavusiems piliečiams). To-
dėl atsakymas paprastas ir debatų 
net negali būti: pensijas būtinai 
privaloma kompensuoti, taikant  
socialinio  teisingumo principą.

Konstitucinis teismas yra 
mūsų teisinės valstybės garan-
tas ir gina teisinę valstybę. Todėl 
bet kokie socialiai neteisingi ar 
diskriminaciniai pasiūlymai (ne-
pamirškime, kad diskriminacijos 
pagrindas gali būti ne tik socia-
linė padėtis bet ir amžius) kom-
pensuojant pensijas, neabejotinai  
Konstitucinio teismo turės būti 
perbraukti raudona linija.

Priimtas įstatymas numato 
pensijų kompensavimą per trejus 
metus. Pozityvu tai, kad numaty-
tas terminas ir dydis leidžia žmo-
nėms planuoti ateitį. Žinoma, 
visada išliks klausimas-kodėl 
trys metai, kodėl pensijos nepa-

veldimos ar pan., tačiau mažais 
žingsniais judame link gerovės 
valstybės. Juk kol kas nesame 
Šveicarija.

Ko reikia valstybei, jaunimui, 
senjorams ir verslui?

Atsakymas paprastas – ilgalai-
kio stabilumo ir planavimo. Po-
litinė valdžia (praėjusi, esama ir 
būsima) turi garantuoti  stabilumą 
socialinėje srityje, turime matyti 
veiksmus bent jau dešimtmečiui: 
kada ir kaip kompensuojame pen-
sijas, kaip indeksuojame pensijas, 
kad įmokos į kaupiamųjų pensijų 
sistemą nebus keičiamos ir pan.  

O svarbiausia – suprasti, kad 
statistika nemeluoja. Šiandien 
nebėra laiko ginčams, per atei-
nančius kelis metus reikia sukurti 
visiškai naują darbo, užimtumo ir 
pensijų modelį, kuris veiks kita-
me dešimtmetyje. 

Filmuke matome, kaip iškerpa iš 
„Anykštos“ Tautos mero rinkimų 
biuletenį, kaip pats į biuletenį įrašo 
savo pavardę ir vėlų vakarą tą biu-
letenį kiša po „Anykštos“ redakcijos 
durų kilimėliu. „Aš taip pat už save 

Anykštėnas į politiką einą per „youtube“
balsavau, Lukai“, - filmuke sako 
D.Vaičiūnas, pakišdamas užuominą, 
kad politikai patys save išsirenka žai-
dimo nugalėtojais.

LEU socialinio darbo ir pedagogi-
kos studijas baigęs D.Vaičiūnas dirba 
Anykščių socialinių paslaugų centre. 

Kalbėdamas su „Anykšta“, Darbo 
partijos narys neslėpė, jog planuoja 
savo politinę karjerą, o „youtube“ fil-
muko tikslas yra ne tiek pasišaipyti iš 
Tautos mero, kiek atkreipti dėmesį į 
save. Beje, tai ne pirmas D. Vaičiūno 
sukurtas  filmukas, įkeltas į internetą 

Pasak D.Vaičiūno, jam L.Pakeltis 
yra ne tik politinis oponentas, bet ir 
galimas partneris politikoje, nes da-
bartiniai  rajono valdžios žmonės yra 
kitos kartos.    

D.Vaičiūno filmuką „youtube“ ga-
lite rasti adresu -  https://www.youtu-

be.com/watch?v=2ldvx5QkX6E
Beje, nors D.Vaičiūnas balsavo ir 

po Tautos mero „urnų“ uždarymo, 
jam įskaitome balsą.  Skelbiame, kad  
išradingasis „darbietis“ D. Vaičiūnas 
surinko 17 balsų (buvo 16) ir kyla į 
aštuntąją vietą.              -ANYKŠTA
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įvairūs

siūlo darbą

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. 

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
14,00 Lt / 4.05 EUR /kg,

belgų telyčaites - 
10,00 / 2.90 EUR Lt /kg.
juodmargius buliukus -
6,20 Lt / 1.80 EUR /kg.

Tel. (8-678) 00255.

   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.

Perkame 
GRIKIUS

Tel.: 8 698 36704, 
8 615 15353, 8 616 25417, 

(8 45) 59 5600, 
el. paštas info@agrolitpa.lt, 

www.agrolitpa.lt

PERKA GRIKIUS. 
Tel. (8-611) 44130.

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

Tel. (8-631) 61411.

Nekilnojamsis turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį 
turtą. Gali būti su skolomis ar teisi-
nėmis problemomis. Atsiskaito gry-
naisiais. Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirsti.

Tel. (8-613) 74861.

Visoje Lietuvoje - mišką su 
žeme ar išsikirsti. Gali būti malki-
nis. 7000-35000 Lt/ha (2027,24-
10136,70 EUR/ha).

Tel. (8-600) 29417.

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, 
sutvarko dokumentus.

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

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus, sunkvežimius. 
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 techni-
ką, metalo laužą, elektros vari-
klius.

Tel. (8-633) 60143.

Žemės ūkio produkcija

Pašarinius kviečius. Atsiskaito 
iš karto.

Tel. (8-680) 85841.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

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

Tel. (8-680) 41510.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža.

Tel.: (8-686) 54826, 
(8-684) 40534.

Įmonė - arklius, karves, bulius, 
telyčias. Moka priedus. 

Tel. (8-622) 09326.

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

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

Statybinės medžiagos

Spalius.
Tel. (8-601) 43141.

Kuras

Aukštos kokybės akmens anglį. 
Gali atvežti į namus. Užsakymai 
priimami ir telefonu.

Adresas: Kalno g. 6, Anykščiai 
(buvęs ūkininkų turgus), tel. 
(8-601) 14751.

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
KASAME TVENKINIUS, 

VALOME EŽERŲ 
PAKRANTES.  

Išlyginame, išvežame žemes. 
Tel. (8-698) 46745.

A,B,BE,C,C+CE,CE kategorijų kursai.
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės spalio 2 dieną 17 val., 
Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

Šiltinimo darbai

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

Tel. (8-606) 85525.

Baldų gamyba

Baldų gamyba. Virtuvės, spintos 
slankiojančiomis durimis, prieš-
kambario, miegamojo, kt.

Tel. (8-601) 70304.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius.

Garantija iki 2 metų, pensinin-
kams - nuolaidos. Vyksta į rajo-
nus.

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 

mm; 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

VšĮ Utenos ligoninei reikalingas 
vidaus ligų gydytojas budėjimams 
stacionare.

Tel. (8-608) 34722.

Siūlome darbą santechnikams, 
vėdinimo sistemų montuotojams. 
Darbas Vilniuje, apgyvendiname.

Tel.: (8-5) 270-68-92, 
(8-698) 20264.

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 mėnesiui

nuo 13,09 Lt / 3,79 EUR
Elektroninė prenumerata - perpus pigiau! 

1 mėn. - 10 Lt / 2,90EUR. 

negražina gyvenimo - 
tiesiai ir apie viską!

Pratęskite prenumeratą IV ketvirčiui

Medienos atraižas pakais, su-
pjautas. Kalades, kaladukus. 

Tel. (8-622) 44850.
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spalio 1 d.

Jeronimas, Sofija, Žymantas, 
Bytautė, Zofija.

spalio 1 d. - prišpilnis.
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mėnulis

receptas

Emanuelis, Remigijus, Teresė, 
Mantas, Mintė, Benigna.
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+8

+14
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sprintas

NNN redaktorei nežinant

IŠ ARTI

„Vizbarai“: 

„Prašyčiau tikslesnių nelega-
laus karjero koordinačių. Ir man 
reikia nelegalaus žvyrioko.“

Šulinyje sūris.

Šeštadienio mįslės „Ant vieno 
kotelio daug vėliavėlių supasi“ at-
sakymas – medis. 

Krosas. Vyko rajono pradi-
nukų rudens kroso varžybos. 
Pirmų-antrų klasių mergaičių 
varžybas laimėjo I.Žarskutė 
(A.Vienuolio progimnazija) 
aplenkusi Ž.Kepalinskaitę 
ir I.Marcinkevičiūtę (abi iš 
A.Baranausko pagrindinės mo-
kyklos). Jaunesnių berniukų bė-
gimo prizininkais tapo U.Liulys, 
K.Vaitiekūnas ir M.J.Glebus 
(visi iš A.Baranausko pagrin-
dinės). Trečių-ketvirtų klasių 
mergaičių varžybas laimė-
jo A.Zlatkutė, antrąją vietą 
užėmė G.Šinkūnaitė (abi iš 
A.Baranausko pagrindinės), 
trečiąją – E.Stankevičiūtė 
(A.Vienuolio progimnazija). 
Trečių-ketvirtų klasių berniu-
kų bėgimo prizininkais tapo 
trys A.Barnausko pagrindinės 
mokyklos mokiniai: L.Kuprys, 
K.Žutautas ir A.Krikštaponis. 

Pagerbs. Spalio 4-ąją vyks 
bėgimas Šimonių giria-Svėda-
sai, skirtas 65-osioms Algiman-
to apygardos partizanų žūties 
metinėms. Startas - 12 valandą 
prie Priepodo ežero, partizanų 
žūties vietoje. Dalyviai į am-
žiaus grupes neskirstomi - visi 
bėgs visą trasą, 9 kilometrus.

Iš Svėdasų sportininkai bus 
nuvežti į starto vietą, autobusas 
nuo Svėdasų seniūnijos išvyks-
ta 10 valandą. Išankstinė regis-
tracija - egidijus.juozas@gmail.
com, liekis.e@gmail.com

Neseniai 40 metų jubiliejų at-
šventęs Anykščių rajono valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarnybos 
viršininkas, rajono Tarybos narys, 
vietos socialdemokratų kandidatas 
tiesioginiuose mero rinkimuose 
Dainius Žiogelis ne itin džiaugėsi 
Derliaus šventėje gauta dovana.

Buvęs rajono ūkininkų sąjungos 
pirmininkas Romualdas Kubaitis 
ir dabartinis ūkininkų sąjungos 
vadovas Žilvinas Augustinavičius 
jubiliatui padovanojo medžiotojo 

Būsimas meras nenori sėsti...

kėdę. 
„Ūkininkų sąjunga mane nori 

pasodinti“, - gavęs dovaną replika-
vo D.Žiogelis. – Aš dar esu pakan-
kamai energingas, numatęs daug 
darbų atlikti (turbūt ir laimėti mero 
rinkimus), todėl dar nenorėčiau sė-
dėti. Be to, tai jau antra medžiotojo 
kėdė, kurią aš gavau dovanų. Teks 
ant vienos man sėstis, o kitą ati-
duoti sūnui“, - Anykščių kultūros 
centro salėje per Obuolines kalbėjo 
D.Žiogelis.

Būsimas meras Dainius Žiogelis nelabai džiaugėsi Ūkininkų są-
jungos Anykščių skyriaus pirmininko Žilvino Augustinavičiaus 
dovana.         Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Vaflių tortas su šokoladu

Ingredientai: 
Vafliai, lakštai, pakuotė, 1 vienetas 
Kondensuotas pienas, saldintas, in-

delis, 1 vienetas 
Sviestas, 200 gramų 
Šokoladas, tarkuotas, 200 gramų

Gaminimo eiga: 
Kambario temperatūros sviestą su-

maišyti su kondensuotu pienu. Masę 
pertepti vaflių lakštus, apibarstyti 
šokolado drožlėmis ir tortą padėti 3 
valandoms į šaldytuvą stingti.

Greitas sausaininis pyragas

Ingredientai: 
Varškė, pakeliai, 2 vienetai 
Sausainiai, paprasti, 100 gramų 
Cukrus, 2 valgomieji šaukštai
 Pienas, arba vanduo, 50 mililitrų

Gaminimo eiga: 
Pagardinimui: įvairių vaisių, riešu-

tų, kakavos. Sumalti varškę su cukru-
mi, kad būtų vientisa ir graži masė. Jei 
norisi, pagal skonį įdėkite kakavos. 
Tada indelyje su vandeniu arba pienu 
pamirkykite sausainius, kad truputį 
suminkštėtų, bet liktų kietumo. Tuo-
met ant folijos lapo sudėkite sausai-
nius, toliau nuo krašto po tris vienoje 
eilutėje ir kiek gaunasi stulpelių (tai 
bus pagrindas). Sumaltą varškę iš-
tepti ant sausainių, per vidurį guličius 
sausainius vertikaliai sudeliokite vai-
sius, riešutus ar kt. Suvyniokite viską 
į foliją ir padėkite atšalti ir pribrinkti 
į šaldytuvą.

Kinijoje pasiūtas rekordinio 
ilgio nuometas

Kinijoje pasiūtas rekordinio ilgio 
nuometas. Jis driekiasi 4 100 metrų 
ir yra 1 123 metrais ilgesnis už lig-
šiolinį rekordininką.

Nuotakai, panorėjusiai tuoktis su 
šiuo nuometu, prireiks ne tik dau-
gybės pagalbininkų kilometriniam 
šleifui nešti, bet ir storos piniginės. 
Britų laikraštis “Mirror” rašo, kad 
nuometas parduodamas už daugiau 
kaip 51 000 eurų.

Kad iš gazo pasiūtas rekordinis 
nuometas būtų nufotografuotas, 
kinų darbininkai jį išvinguriavo 
gėlių lauke ir pačiame gale išraitė 
širdį.

“Mirror” negalėjo pasakyti, ar 
jau yra potencialių šio nuometo 
pirkėjų.

Buvęs JAV prezidentas 
B. Klintonas tapo seneliu

Buvusio JAV prezidento Bilo 
Klintono (Bill Clinton) duktė Čel-
sė Klinton (Chelsea Clinton) socia-
liniame tinkle “Facebook” pranešė 
apie dukters gimimą.

“Markas (Marc) ir aš esame ku-
pini meilės, pagarbos ir dėkingu-
mo, kadangi mes švenčiame mūsų 
dukrelės Šarlotės Klinton Mezvins-
ki (Charlotte Clinton Mezvinsky) 
gimimą”, - parašė eksprezidento 
duktė savo paskyroje šeštadienį.

Čelsė Klinton - vienintelė buvu-
sio prezidento duktė. 2010 metų 
liepą ji ištekėjo už bankininko Mar-
ko Mezvinskio. Nuo 2011 metų 
lapkričio iki 2014 metų rugpjūčio 
Č. Klinton dirbo specialiąja kores-
pondente NBC televizijos kanale.

Australija: buvęs legendinės
grupės AC/DC gitaristas 
M. Jangas serga s
ilpnaprotyste

Buvęs legendinės australų roko 
grupės AC/DC gitaristas ir vienas 
iš jos įkūrėjų Malkolmas Jangas 

(Malcolm Young) gydomas vienoje 
iš Sidnėjaus klinikų dėl progresuo-
jančios silpnaprotystės. Tai penkta-
dienį pranešė Australijos laikraštis 
“The Sydney Morning Herald”.

Informacija, kad gydytojai dia-
gnozavo M. Jangui “progresuojantį 
nervų sistemos susirgimą”, gauta iš 
vieno muzikanto giminaičio. Anot 
jo, Malkolmui skirtas ambulatori-
nis gydymas ligoninėje Sidnėjaus 
rytinėje dalyje.

“Jeigu pabūtumėte viename 
kambaryje su juo, o paskui minu-
tei išeitumėte, jis jau neprisimin-
tų, kuo jūs vardu, - sakė M. Jango 
giminaitis. - Jis beveik nebeturi 
trumpalaikės atminties”.

M. Jangas dar pavasarį pareiškė 
laikinai pasitraukiąs iš grupės dėl 
sveikatos problemų. Šią savaitę 
AC/DC tinklalapyje buvo paskelb-
tas oficialus prnešimas, kad garsu-
sis gitaristas nebegrįš į grupę.

AC/DC 1973 metais Sidnėjuje 
įkūrė broliai Angusas (Angus) ir 
Malkolmas Jangai. Ji yra labiausiai 
išgarsėjusi roko grupė iš Australi-
jos ir viena populiariausių pasau-
lyje. Per 40 gyvavimo metų ko-
lektyvas pardavė daugiau kaip 200 
milijonų savo albumų kopijų. 2010 
metais grupė pelnė “Grammy” ap-
dovanojimą už kompoziciją “War 
Machine”.

Buvęs ukrainiečių žurnalistas
Paryžiuje užpuolė 
K. Kardašian

Buvęs ukrainiečių žurnalistas 
Vitalijus Serdiukas, pagarsėjęs 
savo išpuoliais prieš populiarius 
Holivudo aktorius, šįsyk atakavo 
amerikiečių fotomodelį ir aktorę 
Kim Kardašian (Kim Kardashian), 
praneša “The Daily Mail”.

Incidentas įvyko, kai Kim, lydi-
ma savo vyro, garsaus repo atlikėjo 
Kanjė Vesto (Kanye West), atva-
žiavo į vieną iš Paryžiaus mados 
savaitės renginių.

Išlipusi iš automobilio, Kim pa-
teko į gerbėjų minią, kurioje buvo 

ir skandalingasis V. Serdiukas. Jis 
įsikibo K. Kardašian į plaukus ir 
pamėgino ją parversti. Bet apsauga 
atskubėjo į pagalbą ir bematant pa-
guldė užpuoliką ant žemės.

Tai jau ne pirmas skandalingas 
V. Serdiuko išsišokimas. Jis yra už-
puolęs tokias garsenybes kaip Leo-
nardas Di Kaprijas (Leonardo Di-
Caprio), Bredas Pitas (Brad Pitt), 
Dženifer Lopes (Jennfer Lopez).

Kinijoje surengtas vištų
 grožio konkursas

Kinijoje, Hubėjaus provincijoje, 
buvo surengtas vištų grožio kon-
kursas, praneša “Metro”. Į finalą 
pateko septyni paukščiai, kuriuos 
žiuri vertino pagal plunksnų tankį, 
kūno proporcijas, eiseną ir “ypatin-
gus talentus”.

Konkurso nugalėtoja tapo višta 
vardu Mei. Paukščio savininkas 
Gang Pengas (Gang Peng) pareiš-
kė, jog jo nenustebino augintinės 
pergalė, kadangi Mei yra absoliu-
taus grožio įsikūnijimas.

Pažymima, kad pergalę konkur-
se paukščiui pelnė šokis, kurį jis 
atliko skambant tradicinei kinų 
liaudies muzikai.

Po to višta buvo parduota iš var-
žytinių už daugiau kaip 800 dole-
rių. Gauti pinigai buvo skirti lab-
darai.

Amerikietei implantuota... 
trečia krūtis

Jaunai amerikietei Jungtinėse 
Valstijose implantuota... trečia 
krūtis. 21 metų moteris iš Floridos 
stočiai “Real Radio 104.1” pasako-
jo svajojanti apie savo realybės šuo 
televizijoje.

Tačiau, merginos tikinimu, ope-
racijai ji ryžosi ne tik dėl dėme-
sio. “Aš norėjau tapti nepatraukli 
vyrams. Aš daugiau nenoriu pasi-
matymų”, - teigė ji. Bet šio keisto 
noro priežasties jauna moteris ne-
atskleidė.

Moteris vadina save Džasmin 
Tridevil (Jasmine Tridevil) ir sako 
dirbanti masažuotoja. Tačiau tikro-
sios savo tapatybės ji nesako.

Moteris pasakojo kalbėjusi su 
50-60 gydytojų, kol vienas jų ryžo-
si operacijai. Kiti nesutiko etiniais 

sumetimais. Už operaciją ji paklo-
jo 20 000 dolerių (beveik 16 000 
eurų).

“Aš taupiau dvejus metus, in-
vestavau kiekvieną centą”, - sakė 
Džasmin stočiai. Kai apie opera-
cijai papasakojo tėvams, motina 
liovėsi su ja kalbėti. “Instagram” 
nuotraukų platformoje ir “Facebo-
ok” tinkle ji paskelbė nuotraukas, 
kurioje nusifotografavusi su savo 
sumodeliuota liemenėle.

Trečioji krūtis implantuota vidu-
ryje tarp abiejų kitų. Ji yra iš siliko-
no ir persodintos odos.

-ELTA


