66-ieji leidimo metai

.

2014 m.spalio 16 d., ketvirtadienis

http://www.anyksta.lt
LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 117/8850

Pametė Staliną ir Leniną...
Pririnkę komunizmo ideologija persunktų rusiškų knygų,
kaimiečiai nebežino, ką toliau
su jomis daryti.

2 psl.
šiupinys

Nebuvo? Klystumėte manydami,
kad praėjęs savaitgalis ir ką tik praėjusios neįtikėtinai šiltos dienos buvo
bobų vasara. Pasak klimatologės
Audronės Galvonaitės, bobų vasaros
dar nebuvo, nes šiltus šio rudens orus
lėmė aukšto slėgio sūkuriai, tačiau
bobų vasarą lemianti šiluma nuo pietinių platumų, Azorų, dar neatėjo.
Švarina. Pasaulio anykštėnų bendrijos sekretorės Juditos Skačkauskienės suburtos anykštėnės, karts
nuo karto renkasi į talkas. Paskutinis
moterų padarytas darbas - išravėtos
piktžolės prie Tremtiniams skirto
kryžiaus šalia senųjų Anykščių kapinių.

Didžiausi
skundikai yra
uteniškiai

Kurtizanių spindesys ir
skurdas. Kriminalas
Buvęs „Medeinos“ medžiotojų klubo prezidentas Leonas
Alesionka ieško tiesos.

2 psl.
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Politinė paranoja: meras piktinasi,
linas.b@anyksta.lt
kad sodinami putinai
Linas BITVINSKAS

Valstybinės svarbos įvykis, kuriam dienraštis „Lietuvos rytas“ skyrė vietą pirmajame puslapyje, yra Andrioniškio seniūnijoje šį
rudenį pasodinti du putinai. Putinus kartu su pavaduotoja miestelio parke sodino seniūnas Saulius Rasalas. Anykščių rajono meras
Sigutis Obelevičius, sužinojęs apie šį S. Rasalo veiksmą, seniūną išvadino vaikišku ir pareiškė, kad putinus reikia ne sodinti, o kirsti.
Kone trečią pasaulinį karą pradėjęs seniūnas dievagojasi, kad sodindamas medelius apie politiką net nepagalvojo.
Vis dėlto opozicinei liberalsąjūdiečių partijai priklausančiam S. Rasalui gali pavykti išvengti valdžios nuobaudos, nes jo viršininkui,
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI VILIUI JUODELIU, kaip KGB rezervo karininkui, žodis „putinas“ neturėtų būti toks baisus, kaip kad gamtininkui merui.

Eršketai. Šiandien Vytautas Galvonas bei jo verslo partneriai pasirašys sutartį su Kupiškio rajono
vadovais dėl žuvų auginimo įmonės statybos. Kupiškio valdžia suformavo žemės sklypus, paskelbė
jų nuomos konkursą, kurį laimėjo
V.Galvonas su partneriais.
Kiaulės. Debeikių seniūnijoje
rugsėjo 30 dienai buvo 54 kiaulių
laikytojai, kurie deklaravo 251 kiaulę. Paklaustas, kaip sekasi ieškoti
nelegalių kiaulių, Debeikių seniūnas
Alvydas Simonavičius sakė, jog tokių nėra, tačiau buvo keli atvejai, kai
gyventojai nustatytu laiku nebuvo
deklaravę savo augintinių. Seniūnas
prognozuoja, jog kiaulių mažės, nes
žmonės įbauginti afrikinio kiaulių
maro grėsme, naujų neperka, o laikomus gyvulius po truputį valgo.
Pagyrimas. „Lietuvos žiniose”
korespondentė rašydama apie muziejus, paskelbė, kad Anykščiai perspjovė net ir Paryžių. Visi Anykščių mu
ziejai ištisus metus dirba be poilsio
dienų, pirmadieniais-sekmadieniais.
Paryžiaus muziejai - Luvras, Versalis, Orsė – tik dabar ėmė dirbti sekmadieniais.

Veikdamas grupėje su savo pavaduotoja Vaida Matuliauskaite
Andrioniškio seniūnas Saulius Rasalas pasodino medžius.

Nuotrauka iš Andrioniškio seniūnijos albumo

Po akcijos liko vienas
Chronologija tokia – spalio 7
dieną kaltinamasis Saulius Rasalas veikdamas grupėje su savo
pavaduotoja Vaida Matuliauskaite

Andrioniškio parke pasodino du
putino (augalo) sodinukus, kuriuos
atsivežė iš Ukmergės turgelio. Po
to šios akcijos nuotraukas jis įdėjo į socialinio tinklo„Facebook“
Andrioniškio seniūnijos paskyrą

Anykščių meras, gamtininkas Sigutis Obelevičius turbūt supyko, kad
kažkas išdrįso pasikėsinti į jo monopoliją daryti „piarą“ iš augalų.
ir parašė: „PUTINO SODINIMO
AKCIJA PRAĖJO IŠLAIKANT
RIMTĮ IR SANTYKIŲ ŠILTENYBĘ“.
Apie tai, kad seniūnas atliko
tokį veiksmą, paskelbė internetinis

portalas „Anykšta“, o jau antradienio vakare „Maximoje“ sutiktas
S.Rasalas buvo neramus – sakė,
kad pas jį buvo atvykę žurnalistai,
kiti plunksnos broliai jam skambino...

3 psl.

Rundžiai dairosi į Žemaitkiemį
Nuo Utenos - Zarasų plento už Staškūniškio
kaimo pasukęs vieškeliu į Žemaitkiemį, patenku į Rundžius, nuo seniūnijos centro Kurklių
nutolusius apie 15 kilometrų. Pats kraštinis
Anykščių rajono kaimas ribojasi su Žemaitkiemiu, priklauso šiai parapijai ir amžino poilsio
rundžiečiai atgula šio miesteliuko kapinėse. Per
kaimą teka upeliukas Nerupis, o pietrytiniame
kaimo pakraštyje tyvuliuoja Kliepšio ežeriukas,
kurį savinasi ukmergiškiai. Atokiame, tačiau
gražioje vietoje esančiame kaime gyvenamąją
vietą deklaruoja 15 gyventojų, tačiau dalis jų
gyvena Ukmergėje ir kaime leidžia vasaras bei
savaitgalius. Rundžiečiai brangina savo kaimą
ir mirusių tėvų sodybų neparduoda.

Apdovanojo. Utenos kultūros
centre minint Policijos – Angelų
sargų – dieną už bendradarbiavimą
ir pagalbą policijai Andrioniškio seniūnas Saulius Rasalas buvo apdovanotas padėkos raštu.
Kopijuojame. Vienos kopijos
iki A 4 formato kaina 0,25 ct/ 0,07
EUR.

Albinas ir Birutė Morkūnai neveja iš kiemo sesers Reginos Žvinienės kalakutų.

5 psl.
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KONKREČIAI

Jonas JUNEVIČIUS

Pametė Staliną ir Leniną...
Penktadienio vakarą važiuodami melžti karvės vieškeliu Anykščių link, II-ųjų Kurklių kaimo
gyventojai nustėro pamatę knygomis nusėtą kelią. Dar labiau juos šokiravo, kad visos knygos buvo
rusiškais pavadinimais: „Prisiminimai apie Staliną“, Lenino raštai, „Tarybų Sąjungos komunistų
partijos istorija“... Gal čia kokia provokacija, spėliojo kaimiečiai.

Pririnkę komunizmo ideologija persunktų rusiškų knygų, kaimiečiai nebežino, ką toliau su
jomis daryti.

Kaimo gyventojai, nepanorę viešintis, dalį knygų iš važiuojamosios
kelio dalies surinko ir parsivežė
namo. „Dėl kai kurių storų knygų ir
avariją galima padaryti. - „Anykš-

„Provokaciją“ su rusiškom knygom padėjęs išsiaiškinti laiškas.
Autoriaus nuotr.

tai“ sakė moteris, nežinanti, ką toliau su knygom daryti. – Vakare iš
Anykščių grįžtantis sūnus sakė ant
kelio radęs dar maišą knygų, tai jį
nutempė į kelkraštį“.

Pasklaidęs rusiškus Lenino raštus, juose radau 1995 m. datuotą
laišką su rusiškai užrašytu adresu
Anykščiuose, Basanavičiaus gatvėje, Kirilo Bondario pavarde.

jonas.j@anyksta.lt
Laiškas buvo atkeliavęs iš Ukrainos. Taigi, atsirado galimybė išsiaiškinti, kas rusiškas knygas pažėrė ant kelio.
Deja, nurodytu adresu Anykščiuose gyvenanti moteris teigė apie
knygas ar rusus nieko nežinanti,
nes butą pirko prieš dešimtmetį ir
ne iš rusų tautybės žmonių.
Išsiaiškinti padėjo tame pačiame
II – ųjų Kurklių kaime gyvenantis
Kurklių seniūnijos seniūnas Algimantas Jurkus. „Kaime tikrai gyveno ukrainietis Kirilas Bondaris,
tačiau jis mirė prieš kokius penkis
metus. Jo namą neseniai įsigijo
jauna tvarkinga šeima - Arūnas ir
Kristina. Jie su entuziazmu puolė
tvarkyti namo aplinką“, - sakė seniūnas, kol kas net nežinantis naujųjų gyventojų pavardės, nes jie
dažniausia pasirodo savaitgaliais.
Greičiausiai, be jokių piktų kėslų
knygas, matyt, bus išmėtęs jas kažkur gabenęs, bet krovinio saugiai
nepritvirtinęs vairuotojas. Beje,
grįždamas į Anykščius, atidžiau
pasižvalgęs į važiuojamąją kelio
dalį ir kelkraščius, mačiau dar ne
vieną Lenino raštų ar meilės romanų knygą rusų kalba.

Miestelio centre - memorialinis
namas

Raimondas GUOBIS

Svėdasų miestelio aikštėje, ilgas, didelis, vyšnine spalva dažytas
namas dar nepriklausomybės pradžioje buvo pažymėtas ant sienos
pakabinta lentele su įrašu, kad čia gimusi vaikų rašytoja Bronė Buivydaitė, o šiemet šalia jos atsirado dar vienas memorialinis ženklas.
Čia, pačiame miestelio centre,
prie turgaus aikštės – „targaunoje
vietoje“ 1895 m gruodžio 8 d. gimusi būsima rašytoja B. Buivydaitė
- Tyrų Duktė būdama penkerių su
tėvais persikraustė į Anykščius, ten
nedideliame namelyje ant Šaltupio
upelio kranto nugyveno didžiąją
savo gyvenimo dalį, ten veikia jai
skirtas memorialinis muziejus. Svėdasinis namas daug kartų keitė šeimininkus, buvo sėkmingai panaudojamas prekybininkų, o dabar jis
jau visas priklauso jubiliatui Jonui
Šimkevičiui. Iš prigimties dzūkui

nuo Alytaus, buvusiam jūrų skautui, Svėdasų vidurinės ilgamečiam
mokytojui, fotografui - mokyklos
ir miestelio gyvenimo metraštininkui, garbingai gyvenusiam ir besirūpinusiam savo šeimos moterimis
- žmona, trimis dukromis ir dar
augintine giminaite. Švenčiant 90
metų jubiliejų dėkingi artimieji po
kuklia lentute, žyminčia rašytojos
B. Buivydaitės gimtinę, pakabino
didelę, šviesaus medžio lentą su užrašu: „Jonas Šimkevičius – 90“. Tai
kol kas vienintelis tokiais įrašais pažymėtas Svėdasų miestelio namas.

Namą Svėdasų miestelyje Bronės Buivydaitės aikštėje puošia dvi
memorialinės lentelės.
Autoriaus nuotr.

Didžiausi skundikai yra uteniškiai
Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — Utenos AVMI) praneša, kad per devynis šių metų mėnesius VMI Pasitikėjimo telefonu 1882 sulaukė 127 pranešimų apie galimus mokestinius pažeidimus Utenos apskrityje. Dažniausiai pasitikėjimo
telefonu naudojosi uteniškiai, o mažiausiai - visaginiečiai.
Inspekcijos pranešime spaudai
rašoma, kad VMI pasitikėjimo telefonu skundžiamasi ir dėl negauto kvito už kavos puodelį, ir dėl
neapskaitytų pajamų už paslaugas
kaimo turizmo sodyboje. Taip pat
mokesčių inspekciją žmonės informavo apie nelegaliai tvorą mūrijančius statybininkus, sąskaitos
neišrašantį santechniką. Sulaukta
pranešimų dėl nelegalaus darbo
– pranešta, kad įmonės vadovas

nelegaliai samdo darbuotojus, taip
pat gauta pranešimų apie atlyginimus „vokeliuose“.
„Tokių ir panašių pranešimų
VMI pasitikėjimo telefonu 1882
sulaukiantys mokesčių inspektoriai atidžiai tiria ir vertina bet kokią gaunamą informaciją ir stebi
augantį gyventojų sąmoningumą“,
- rašoma pranešime.
„Pasitikėjimo telefonas 1882
yra veiksmingas įrankis kovai su

šešėline ekonomika. Mokesčių
inspekcijos specialistai visuomet
reaguoja į gyventojų telefonu, raštu ar tiesiogiai pateikiamą informaciją. Pranešimų skaičius rodo,
kad gyventojai nesitaiksto su daromais pažeidimais, ypač netoleruojamas pajamų neapskaitymas,
kai neišduodamas kvitas ar kitas
apskaitos dokumentas“, - teigia
Utenos AVMI viršininkas Pranas
Alsys.
Per devynis šių metų mėnesius
Utenos apskrityje apie mokestinius pažeidimus Pasitikėjimo telefonu pranešta 127 kartus. Iš Utenos rajono 35 kartus, iš Anykščių
– 25, iš Molėtų – 21, Zarasų – 20,
Ignalinos – 17, Visagino- 9 kar-

Temidės svarstyklės

Daiktai. Spalio 13 dieną apie
11.15 val. vyriškis, gimęs 1962 m.,
gyv. Anykščių r. sav., Kavarsko
sen., grįžęs į namus pastebėjo, kad
iš garažo pavogti įvairūs daiktai.
Žala – 936 litai.

Prarijo. Spalio 13 dieną, apie
19.10 val., Utenos apskr. VPK
Anykščių r. PK areštinėje nuteistasis pagal Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 145 str. 1
d. (grasinimas nužudyti ar sunkiai

Rankinė. Spalio 12 dieną apie
11.50 val. Anykščių miesto turguje
nuo vaiko vežimėlio buvo pavogta
moteriai, gimusiai 1979 m., priklausanti rankinė. Žala – 330 litų.

tus.
Daugiausiai pranešimų sulaukta apie gyventojų vykdomą neregistruotą veiklą autoremonto,
gyventojams teikiamų paslaugų
(remonto, statybos, santechnikos)
bei gyvenamųjų patalpų nuomos
sektoriuose. Likę pranešimai apie įmonių daromus pažeidimus,
dažniausiai tai pajamų neapskaitymas autoremonto, mažmeninės
prekybos ir viešojo maitinimo
sektoriuose.
Pranešime teigiama, kad vis populiarėja ir kita, prieš porą metų
sukurta, VMI priemonė - programėlė išmaniesiems telefonams
„Pranešk“.
-ANYKŠTA
sutrikdyti žmogaus sveikatą arba
žmogaus terorizavimas) ir 155 str.
2 d. (įžeidimas) jaunuolis, gimęs
1991 m., pareiškė, kad prarijo
šaukšto kotą. Jaunuolis po medikų
apžiūros grąžintas į areštinę.

spektras
Traukiasi. Iš Seimo Etikos
ir procedūrų komisijos traukiasi šeši jos nariai, atstovaujantys
opozicijai.Vakar spaudos konferencijoje komisijos pirmininkas
Valentinas Stundys pranešė, kad
sprendimą atšaukti savo narius iš
etikos sargų gretų priėmė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio
frakcijos bei Mišri Seimo narių
grupė. Valentino Stundžio teigimu, toks sprendimas priimtas,
nes „Seimo Etikos ir procedūrų
komisijos veikla tampa parodija,
diskredituojančia visą Seimą“.
Pritaria. Sveikatos apsaugos
ministerijos (SAM) siūlomos
Visuomenės sveikatos apsaugos
stebėsenos įstatymo pataisos sulaukė Vyriausybės pritarimo. Jei
joms bus pritarta Seime, SAM
ir jai pavaldžios institucijos galės tvarkyti asmeninius pacientų duomenis statistikos tikslais.
Šiuo metu duomenys apie konkrečių asmenų sveikatos būklę
renkami fragmentiškai - vykdant
mokslinius tyrimus ar domintis
konkrečios ligos atvejais.
Kyšiai. Vyriausybė pritarė įstatymų pataisoms, kuriomis kyšių
davimas būtų aiškiai nepripažįstamas kaip teisėtos įmonės patirtos sąnaudos. Šiuo metu Pelno
mokesčio įstatymo 17 straipsnyje
leidžiamais atskaitymais vadinamos visos sąnaudos, kurias įmonė faktiškai patyrė, net jei šios
lėšos buvo naudojamos kyšiams
ar kitoms įstatymais uždraustoms
veikloms vykdyti. Taip pat reglamentuota ir pagal individualius
verslo liudijimus dirbančių asmenų veikla - Gyventojų pajamų
įstatymo 18-tame straipsnyje leidžiamais atskaitymais vadinamos
visos per mokestinį laikotarpį
gautos pajamos arba patirtos išlaidos.
Rems. Vyriausybė priėmė
sprendimą toliau remti Afganistano nacionalines saugumo pajėgas
ir 2015 m. joms išlaikyti skirti 1,3
mln. litų. Šios lėšos bus skirtos
iš Krašto apsaugos ministerijai
skirtų asignavimų. „Mažiname
savo karių dalyvavimą Afganistane. Džiaugiamės, kad Lietuvos
kariams Afganistano Goro provincijoje atsakomybę už saugumą
perdavus vietos valdžiai, afganistaniečiai toliau užtikrina saugumą
ir tęsia pradėtus projektus. Lietuva ir toliau laikosi įsipareigojimų
prisidėti prie tarptautinės bendruomenės pastangų atkuriant Afganistaną ir kartu su sąjungininkais ir partneriais skirs sumažintą
karių skaičių ir įneš savo dalį lėšų.
Tikiu, kad ir Lietuvos karių dėka
Afganistano nacionalinės pajėgos
bus tinkamai parengtos ir pajėgs
savarankiškai užtikrinti savo šalies saugumą,“ – sako krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.
Pripažins. Italijos užsienio reikalų ministrė Federika Mogerini
per susitikimą su kolega iš Izraelio tvirtino, kad Italija pasiruošusi pripažinti Palestinos valstybę, jei bus užtikrintas Izraelio
saugumas. „Palestinos valstybės
pripažinimas ir dvišalis taikos
procesas gali būti greitai pasiektas užtikrinus saugumą Izraelyje.
Italija pasiruošusi prisidėti prie
šio proceso“, - tvirtino Italijos
atstovė.

SITUACIJA

spektras
Skurdas. Socialinės apsaugos
ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė sako, kad prie skurdo
mažinimo šalyje gali žymiai prisidėti papildomos investicijos ir
darbo vietų kūrimas. Tarptautinės
konferencijos „Telkiamės skurdo
mažinimui“ atidaryme kalbėjusi
ministrė pristatė šiuo metu vykdomas ir planuojamas priemones
gyventojų socialinei atskirčiai
mažinti, taip pat informavo apie
šiuo metu kuriamą socialinį modelį, apimantį užimtumo didinimą,
darbo santykių reglamentavimo
tobulinimą ir socialinio draudimo
tvarumą. Pasak A. Pabedinskienės, įveikiant skurdą ir mažinant
socialinę atskirtį, svarbu įtraukti
socialinės integracijos programose dalyvaujančius žmones, skatinti jų savanorystę.
Finansai. Nors Lietuvos gyventojų prioritetų viršūnėje karaliauja
šeima, sveikata ir finansinis saugumas, įpročio pasirūpinti artimųjų finansiniu saugumu nelaimės
atveju lietuviai vis dar neturi. Kaip
rodo „Spinter tyrimai“ sociologų
apklausa, savo pajamas gyventojai dažniausiai atseikėja buičiai:
mokesčiams, maistui, susisiekimui ir automobilio išlaikymui, aprangai ar vaistams. Tuo metu lėšas, liekančias atmetus būtinąsias
išlaidas, gyventojai dažniausiai
skiria pasilepinimui: delikatesams
ir saldumynams bei sveikatingumo priemonėms. Nors laisvų
pinigų šiuo metu turi kas antras
lietuvis, taupymas ir investavimas
tiek būtinųjų, tiek nebūtinų išlaidų
sąrašuose vis dar lieka paskutinėse pozicijose. Pakankamą finansinį rezervą (t.y. trijų-šešių mėnesių
savo pajamų dydžio sumą) teturi
11 proc. santaupų turinčių namų
ūkių, o gyvybę apsidraudęs tik kas
šeštas-septintas lietuvis.
Nesusitiks. Rusijos prezidento
Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas teigia, kad šalies vadovas dalyvaus Didžiojo dvidešimtuko (G20) susitikime Brisbane,
tačiau vargu, ar susitiks dvišaliam
pokalbiui su Australijos premjeru
Toniu Abotu. Pareiškime „Guardian Australia“ Kremliaus atstovas nurodė, kad Rusijos vyriausybė neketina atsakyti į Australijos
premjero „spalvingą kalbą“, tačiau
pareiškė, kad V. Putinas tikriausiai
dalyvaus G20 viršūnių susitikime
Brisbane, savo vizitą jis patvirtins
lapkričio mėnesį.
Ebola. Didžiausiame Europos
Hitrou oro uoste Londone keleiviai
pradėti tikrinti dėl Ebolos. Antradienį pirmiesiems keleiviams, netiesioginiais skrydžiais iš Vakarų
Afrikos atvykusiems į Didžiąją
Britaniją, teko atsakyti į klausimus
apie savo kelionę ir kontaktus. Be
to, matuojama iš Liberijos, Gvinėjos ir Siera Leonės atvykstančiųjų
temperatūra. Kitą savaitę tokias
kontroles ketinama pradėti Getviko oro uoste. Taip pat bus tikrinami keleiviai, „Eurostar“ traukiniais
atvykstantys iš Prancūzijos. Kokių
priemonių būtų imtasi, jei keleiviai
nepaklustų kontrolės nurodymams,
kol kas nežinoma. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, Ebolos virusas jau pražudė
daugiau kaip 4 400 žmonių. Labiausiai epidemija siautėja Liberijoje, Gvinėjoje ir Siera Leonėje.

Parengta pagal
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Politinė paranoja: meras piktinasi,
kad sodinami putinai
Miškininko specialybę turintis
(Atkelta iš 1 p.)
Žodžiu, visa savo povyza se- S.Rasalas ten pastebėjo du po 15
niūnas bylojo, kad padarė kažką litų kainuojančius putinų sodinubaisaus. Maždaug taip pat bai- kus ir sumanė juos nusipirkti, nes
siai, kaip ir vaidindamas gyvojo seniai galvojęs apie šiuos augaAnykščių klasiko, T.Mikeliūnaitės lus.
„Sodindamas tikrai nedainavau
ir A.Baranausko premijų laureato,
rašytojo Rimanto Vanago jubilie- „Putin – chuilo“ ar ko nors kito“,
jaus spektaklyje Rašytojų sąjun- – apie šią istoriją pasakoja „Lietugoj Vilniuje, už ką teisėtai gavo vos ryto“ korespondentas.
nuobaudą. Žinia, ne juokas – dar
Meras ragino kirsti
viena savivaldybės administracijos nuobauda ir atsisveikins su
Taigi, norėdamas papuošti Lietuseniūno darbu.
S.Rasalo įtarimai pasitvirtino vą, S.Rasalas gavo pylos nuo mero
– jau trečiadienio ryte dienraštis Sigučio Obelevičiaus, kuris visai
„Lietuvos rytas“ paskelbė, į ko- nepaisė, kad seniūnas putiną atsikią nemalonią situaciją įsipainio- vežė iš Ukmergės, o ne iš Rusijos.
„Lietuvos rytui“ Anykščių rajo seniūnas (Arūnas Dumalakas
jono
meras
„Anykščių rajone - politinis
...„Priiminėjau sveikini- konservatorius
skandalas dėl mus, užuojautas, tad norė- Sigutis Obelevičius sakė, jog
putino“). Visą
damas dirbti tiesioginį dar- po šurmulį sutrečiadienio
rytą šis tekstas bą turėjau išjungti mobilųjį kėlusios putinų
sodinimo akcipirmuoju buvo telefoną“...
jos kalbėjęsis
įdėtas ir portale
su Andrionišlrytas.lt. Beje, akcijos bendrininkė
V.Matuliauskaitė tą pačią dieną, kio seniūnu.
„Vertinu kaip žaidimą. Politikai buvo pasodinti medžiai, išėjo iš
darbo, tad dabar košę (ne obuolie- kai reiškiasi įvairiai, bet seniūnas pasielgė vaikiškai“, – sakė
nę) teks srėbti vienam seniūnui.
S.Rasalas trečiadienį pakalbin- S.Obelevičius. Meras tikino, kad
tas „Anykštai“ sakė, kad net turėjo jis pats putiną būtų verčiau nukirišsijungti mobilųjį telefoną. „Pri- tęs, o ne pasodinęs.
Tačiau, rajono vadovo tvirtiniiminėjau sveikinimus, užuojautas,
tad norėdamas dirbti tiesioginį mu, nei putinų sodinimu, nei jų
darbą turėjau išjungti mobilųjį kirtimu mes Rusijos vadovo netelefoną“,- kalbėjo S.Rasalas apie paveiksime“,- straipsnyje merą
netikėtai užgriuvusį populiarumą. cituoja korespondentas A. DumaPasak seniūno, jis nesiekė sukelti lakas.
tokio ažiotažo, putiną žurnalisAnykščiai aktyviai siejami
tams rodė ir interviu davė suderisu mero pavarde
nęs su „aukštesne valdžia“.
Sodindamas putiną nedainavo
„Anykščių rajono Andrioniškio
seniūnijai vadovaujantis liberalas Saulius Rasalas nė sapnuoti
nesapnavo, kad miestelio parke
pasodinęs du medžius sukels tokį
didelį politinį triukšmą“, - rašo
„Lietuvos rytas“.
S.Rasalas šiomis dienomis priverstas teisintis, kad sodindamas
du putinus nieku gyvu neturėjęs
galvoje Rusijos prezidento Vladimiro Putino.
Maža to, Andrioniškio seniūnas užsitraukė ir Anykščių rajono
valdžios, ir kai kurių miestelio gyventojų nemalonę. Jie putinų sodinimo akciją susiejo su Lietuvai
nedraugiškos Rusijos vadovu.
Prieš tai žibalo į ugnį įpylė ir
pats S.Rasalas, socialinio tinklo
paskyroje pranešęs apie medžių
sodinimo akciją. Tarsi nujausdamas, kad kam nors gali kilti ir
asociacijų su Kremliaus valdovo
pavarde, seniūnas akcijos pavadinimą parašė didžiosiomis raidėmis PASODINK PUTINĄ. Bet vis
tiek įsiplieskė aistros.
„Nežinau nei ką sakyti. Nebuvo
jokios politikos. Tai ne pavardė, o
augalas“, – aiškino liberalams atstovaujantis S.Rasalas, „Lietuvos
ryto“ paklaustas, ar sodindamas
putinus neketinęs į politikos aktualijas pažvelgti su humoru.
Sumanęs miestelio parke pasodinti naujų augalų, jis savivaldybės paprašė leidimo nuvažiuoti į
Ukmergės prekyvietę.

Beje, reiktų priminti, kad pats
meras gamtininkas S.Obelevičius
augalus kažkodėl naudoja visokiais būdais ir pats nevengia iš
savo augalinės kilmės pavardės
darytis reklamos.
Anykščiuose, jam valdant, derliaus šventės imtos vadinti „Obuolinėmis“ , šiemet virta rekordinio
kiekio obuolienė. Šią šventę, kuri
siejasi su mero S. Obelevičiaus pavarde, komentatoriai vadina mero
„asmens kulto“ apraiškomis.
Reklamą iš savo pavardės S.
Obelevičius darė ir anksčiau, jo
vadovaujamų Anykščių konservatorių savivaldos rinkimams skirta
knygelė vadinosi „Obelėlę sodinau“.
Meras nesipriešino ir nesipiktino, kai Anykščiuose jam valdant
buvo sodinama visa obelų alėja,
jau nekalbant apie tai, kad visą
rudenį jis visokiais būdais reklamavo grybus, ragindamas vienus
valgyti, o kitus peikdamas kaip
nuodingus. O juk taip nejučia kasėsi po mūsų prezidentės Dalios
Grybauskaitės pamatais.
Kyla grėsme progimnazijos
putinui
„Anykštos“ redakcijos duomenimis, tai ne pirmi Anykščių rajone pasodinti putinai. Anksčiau ir
už S.Rasalą Anykščiuose šį piktadarišką veiksmą atliko ir ukrainiečiai, kurie draugauja su Antano
Vienuolio progimnazija.
„Mes, ko gero, esame viso šito
pradininkai. Pernai spalio mėnesį

Politiškai nekorektiškų augalų sąrašas, nerekomenduojamų
sodinti Anykščių rajone
PUTINAS – dėl žinomų priežasčių.
BERŽAS – rusų nacionalinis medis.
ĄŽUOLAS – rusams asocijuojasi su bukumu,
gali sukelti politinę įtampą.
GUDOBELĖ – merui S.Obelevičiui gali priminti buvusį
Anykščių merą Darių Gudelį.
TOPOLIS – vienas iš Rusijos atominių raketų pavadinimų.
Gali sukelti atominį karą, nes jei Rusijoje sužinos, kad prisodino
topolių, gali suprasti klaidingai.
prie mokyklos pastato pasodinome putiną, labai gražiai pavasarį
žydėjo“,- sakė A.Vienuolio progimnazijos direktorė signatarė
Irena Andrukaitienė. Pasak jos,
anykštėnai bendradarbiaudami su
ukrainiečių visuomenine organizacija „Širdis prie širdies“, apsikeitė vizitais ir medžiais. Anykštėnai Kijeve pasodino ąžuolą iš
Palatavio apylinkių, o ukrainiečiai
į Anykščius atvežė savo nacionalinį medį – putiną, kurį ir pasodino
(redakcijos duomenimis, ukrainiečiai sodino, o gimnazijos režisierius Erikas Druskinas putiną
laikė).
„Dabar aš nežinau, ką daryti,
gal reikės organizuoti budėjimus

kiaurą parą, nes valdžia kalba,
kad reikia medį kirsti, naikinti.
Jei įvyktų toks vandalizmo aktas,
kaip mes atrodysim?“, - svarstė
I.Andrukaitienė.
Ji kalbėjo, kad po rajono vadovo
pareikštos nuomonės apie putino
medį, ji dabar vengia ir parodyti,
kurioje vietoje prie progimnazijos ukrainiečiai augalą pasodino.
„Dar ims kas nors ir išraus ar sunaikins“, - apie primityvų požiūrį
į politiką kalbėjo Signatarė.
Žodžiu, kaip bežiūrėsi – visiems
rajono putinams ateina sunkūs
laikai. (Beje, praeitą rudenį putiną pasodinau ir aš – prisiekiu, be
jokios politikos, bet jei reikia dėl
tėvynės – iškirsiu, -aut.past.).

balsai internete (anyksta.lt):
Balsai internete apie liaudies dainas ir medžių pavadinimus
Tiek „Anykštos“, tiek „Lietuvos ryto“ komentatoriai internete stebėjosi esama situacija ir siūlė visokias išeitis – pagrindinė – skubiai
pervadinti medį ir uždrausti liaudies dainas apie putiną. Be to, buvo
priminta, kad pavojinga sodinti ir beržus – vis dėlto tai rusų nacionalinis medis.
„Nesiseka“:
„Nesiseka seniūnui su gyvąja gamtą - papeikimas už VANAGĄ, dabar... už PUTINĄ.“
„Koncervinė paranoja“:
„Yra nuostabi lietuviška daina „Putinėli raudonasai“, ją dažnai
dainuoja net Veronika Povilionienie. Tas medis yra mitologinis tiltas tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio, jame dalyvauja reinkarnavusi
į paukštį žmogaus siela. Kiauri durniai yra tie koncerviniai politikai,
kurie kaip kalakutai pradeda burbuliuoti ant visko, kas pasakyta ne jų
primityviomis lūpomis. Jie net nesuvokia, kad savo išsišokimais visiškai sukompromituoja krikščionišką ideologiją. Nei Rasa Juknevičienė,
nei Vytautas Juozapaitis, nei Kęstutis Masiulis, nei Andrius Kubilius
prie krikščioniškos pasaulėjautos nepriartėjo net per Putino patrankos
šūvį, užjaučiu ir Obuolevičių. Turi tiesiog išvešėjusia politinę paranoją, kuri vargu ar išgydoma.“
„Suris“:
„Jooo, net Gogolio personažams toli iki mūsų „šviesuolių“... „Geriau nukirsti tokį medį, nei pasodinti“. Retai vartoju tokį žodį, bet kitaip nei „debilas“ valdininko, ištariusio tokią frazę, pavadinti negalėčiau.“
„Na“:
„Jau visiems su galva negerai, tai dabar ir aš negaliu to augalo
sodint ai ai ...“
„Nereikia“:
„Visų vadinti idiotais. Idiotas tas, kuris prieš sodindamas medelį,
paskyroje didelėmis raidėmis apie tai praneša ir kriuksėdamas laukia
reakcijos - juk turėtų užkibti, na ir užkibo, dabar toliau vienas kitą
audrina.“
„Bronius“:
„Manau, medį reikėtų pervadinti Landsbergiu ar Gabrieliu, tada
jau, matyt, niekam neužkliūtų. Kažkoks idiotizmas.“
„Mū“:
„Beržas rusų nacionalinis medis - Lietuvai reikėtų jo atsisakyti.“
„Reikia“:
„Reikia visus skubiai durnynan uždarinėt ir skubiai, tie, kas pradeda
prie medžių kabinėtis yra neabejotinai pavojingi visuomenei.“

REZONANSAS
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Kurtizanių spindesys ir
skurdas. Kriminalas
Leonas ALESIONKA

biblioteką ir susirasti 2014 gegužės
27 dienos laikraštį, o jame skunVažiavau anądien pro „Anykš- džiamą straipsnį. Tada atsiverskite
tą“, o ten tokie dalykai vyksta... jį ir kartu pradėkime tyrimą. NuoNa, tokie, kad o-jo-joi! Tokia gedu- bodu nebus.
Štai savo skunde K. Supronas
lo atmosfera, toks liūdesys ir tokia
tragiška neišvengiamumo nuotaika teigia, kad (cituoju): „Publikacijoje
sklinda per langus ir duris, kad man L.Alesionka pateikia savo sampronet žadą atėmė. Gal, pamaniau, la- tavimus apie tai, kad medžiotojo
šinių naštos nebeatlaikęs, numylė- klubo „Medeina“ prezidentas Kęstasis redaktorės katinas dūšią atida- tutis Supronas ir kiti klubo (nariai?)
vė, ar gal Amiliutė paskutinę savo galimai nuslėpė pajamas ir tuo
kiaulę Bitvinsko peiliu paskerdė? padarė finansinį nusikaltimą“. Ar
Privertos langinės, pritildytos ka- tu, skaitytojau, radai taip parašyta
karinės... Vaje, vaje. O va ir ne, ne- minėtame straipsnyje? Neradai. Ir
stipo tas katinas! Atėjo žinia, kad nerasi, nes skundiko teiginys neŽurnalistų ir leidėjų etikos komisi- atitinka tikrovės. Straipsnyje taip
ja rugsėjo 8 dieną posėdyje svars- neparašyta. Kiekvienas puikiai tuo
tys Kęstučio Suprono skundą dėl gali įsitikinti! Skaitome toliau ir
2014-05-27 laikraščio „Anykšta“ matome, kad tikrovės neatitinka ir
publikacijos „Kurtizanių spindesys šis K.Suprono skundo teiginys (ciir skurdas. Skundikas“. Teigiama, tuoju): „Visoje minėtoje publikacikad laikraščio „Anykšta“ redakcija joje keliama įtampa būtent dėl to,
yra atsakinga už tai, kad suteikė ga- kad medžiotojų klube „Medeina“
limybę L. Alesionkai išreikšti vien- vykdomi finansiniai nusikaltimai,
pusišką nuomonę apie medžiotojų kad L.Alesionka kreipėsi dėl jų į
klubą „Medeina“, todėl pažeidė Valstybinę mokesčių inspekciją“.
Etikos kodekso 3, 4, 5 ir 6 straips- Skaitytojas mato, kad niekur, nei
nių reikalavimus teikti tikslias ir K. Suprono skundžiamame mano
straipsnyje, nei
teisingas žinias,
...ar tik ne šitas Kęstutis kitose publiįvairias nuomones, kritiškai ver- Supronas yra Anykščių ra- kacijose nesu
kad
tinti informacijos jono medžiotojų klubo „Me- teigęs,
„Medeinos“
šaltinius“.
deina“ prezidentas?! Argi klube vykdoRedakciją sušaudyti, ištremti ne jį kadaise L. Alesionka mi finansiniai
ar pasodinti? - priėmė medžioti į savo įkur- nusikaltimai“.
štai kur, manau, tą klubą „Medeina“? Ar ne Kodėl Paneesminis klausi- jį atsistatydindamas tas pats vėžio rajono
Staniūnų kaimas. Pagalvojau,
L. Alesionka paskyrė lai- mo gyventojas
o kas tas Kęstutis Supronas, kinai eiti klubo prezidento K. Supronas
gyv. Topolių g. pareigas, o vėliau rekomen- mane šmeižia? Bet kan3, Staniūnų kai- davo rinkti prezidentu?..
triai skaitykime, Velžio sen.,
me skundą ir
Panevėžio r.? Ar
tik nebus jis UAB „Staniūnų lent- straipsnį toliau. Tikrovės neatitinka
pjūvė“, įkurtos 1992 m., kuri šiuo ir kitas K.Suprono teiginys, esantis
metu specializuojasi į medinių minėtame skunde komisijai (cikotų gamybą: šluotoms, grėbliams, tuoju): „Nepaisant to, L.Alesionka
kirviams, kastuvams, šakėms, straipsniuose aktyviai bando įteigti
plaktukams, vadovas? Pala pala, ar mintį, jog klube buvo grobstomi pitik ne šitas Kęstutis Supronas yra nigai“. Tokio teiginio „klube buvo
Anykščių rajono medžiotojų klubo grobstomi pinigai“ skundžiamoje
„Medeina“ prezidentas?! Argi ne jį publikacijoje iš viso nėra. Iš kur jį
kadaise L. Alesionka priėmė me- ponas Supronas ištraukė? Pasivaidžioti į savo įkurtą klubą „Medei- deno lentpjūvės vadovui ar... „kena“? Ar ne jį atsistatydindamas tas purė dega“ ?
Toliau dar gražiau! Visiškai nepats L. Alesionka paskyrė laikinai
eiti klubo prezidento pareigas, o atitinka tikrovės ir dar vienas K.
vėliau rekomendavo rinkti prezi- Suprono skundo teiginys (cituoju):
dentu? Na, žinoma, kad jį – ką gi „Pati publikacija pateikta lyg ir
daugiau?! Ar ne jo prezidentavimo kaip L.Alesionkos nuomonė, talaikotarpiu klube „Medeina“ pra- čiau faktai akivaizdžiai iškraipyti,
dėjo dėtis keisti dalykai, apie ku- nes rašant publikaciją autorius jau
riuos, kritikuodamas tokius klubo žinojo, kad jokio pinigų pasisaviveiklos ypatumus, aprašo klubo nimo klube nebuvo. Operatyvaus
„Medeina“ įkūrėjas ir ilgametis patikrinimo medžiagą Valstybinė
prezidentas L. Alesionka „Anykš- mokesčių inspekcija surašė balantoje“? Kas K. Supronui nepatinka džio 14 dieną, visi apie jos turinį
ir kodėl jis Lietuvos žurnalistų ir žinojo, taip pat ir L.Alesionka, kuleidėjų etikos komisijai skundžia riam, kaip skundo autoriui, atsakymą atskirai turėjo atsiųsti ir patys
laikraštį?
„Anykštos“ skaitytojus kviečiu tikrintojai. Tačiau net ir po pusanpabūti detektyvais. Tikiuosi su- tro mėnesio, kai tikrinimas buvo
tiksite, kad nekuklu būtų prašyti baigtas, L.Alesionka rašo apie savo
redaktorės Gražinos Šmigelskie- įtarimus lyg jie dar nėra paneigti.
nės viename laikraščio numery- Todėl yra pagrindo teigti, kad L.
je antrą kartą atspausdinti Leono Alesionka, reikšdamas savo nuoAlesionkos straipsnį „Kurtizanių monę, sąmoningai iškraipė faktus,
spindesys ir skurdas. Skundikas“, elgėsi nesąžiningai ir nutylėjo apie
o šalia jo, palyginimui, minėtą K. tikrinimo išvadas bei toliau rutuSuprono skundą minėtai komisijai. liojo klubui priklausančių pinigų
Taip, skaitytojau, mums dirbti būtų pasisavinimo temą“. Informuoju
patogiau, bet kam atimti vietą ir skaitytojus, kad cituojami K. Sužmonių teisę į naujausią informa- prono teiginiai yra iš piršto laužti.
ciją? Todėl, jei namie „Anykštos“ „Anykštos“ redakcija neturėjo ir
nekolekcionuojate, siūlau nueiti į neturi įtakos mano straipsnių rašy-

me. Jų necenzūruoja, neiškraipo,
nekeičia prasmės. Lietuvos Respublikos Konstitucijos užtikrinta
piliečio žodžio laisvė mano atžvilgiu nėra varžoma. K. Supronas ir
toliau vadovaujasi savo paties ambicingomis emocijomis, kalba apie
„pinigų pasisavinimą klube“, nors kad viskas gerai, niekas nepasitvir- finansinę veiklą – pinigų rinkliavą
niekas nei jo, nei klubo tokia veikla tino ir t.t., todėl 2014 m. gegužės 7 - S. Vaškevičienė vykdė su klubo
„Anykštoje“ nekaltina. Teigdamas, dienos raštu kreipiausi į klubo pre- „Medeina“ prezidento K. Suprokad ir L.Alesionka, ir „visi“ turėjo zidentą K. Suproną, jam rašydamas no žinia neturėdama tam teisėtų
seniai žinoti Valstybinės mokesčių (cituoju): „Aptarimas virto alkoho- įgaliojimų. Ji yra Anykščių rajono
inspekcijos tikrinimo rezultatus ir lį vartojančių asmenų paviršuti- medžiotojų klubo „Medeina“ revitikrinimo išvadas, K. Supronas ir niškų pasikalbėjimų ir užuominų zijos komisijos narė, iki tol buvusi
vėl demonstruoja savo neišmany- kratiniu. Vietoje to, kad padaryti minėtos revizijos komisijos pirmimą, prastą Lietuvos Respublikos iš Panevėžio apskrities valstybinės ninke. Vadovaujantis klubo įstatų
įstatymų ir kitų teisės aktų žinoji- mokesčių inspekcijos Kontrolės V skirsnio 22 punktu, Revizijos
mą, o todėl spėlioja, klaidina komi- departamento gautų dokumentų komisija kontroliuoja klubo finansiją nekvalifikuotai ir neatsakingai kopijas ir jas pateikti dalyvavu- sininko darbą ir klubo finansinę
savo skunde pateikdamas tikrovės siems klubo susirinkime nariams, veiklą. Jokių kitokių įgaliojimų,
neatitinkančias žinias, nebūtais da- Jūs, prezidente, skaitėte tik atskiras juolab vykdyti finansinę klubo veicitatas, kitą tekstą nutylėdamas. klą, nei Revizijos komisijai, nei jos
lykais kaltina „Anykštą“.
Kaip ir rašiau minėtame straips- Darytina išvada, kad norėta kai ku- nariams, klubo „Medeina“ įstatai
nyje, nesu visažinis ir neklystantis, rias minėto departamento pateiktas nesuteikia.“
Visi mano aprašyti faktai, skiro todėl 2014 m. kovo 13 dieną išvadas bei nustatytus pažeidimo
tingai negu minėtame skunde banraštu kreipiausi į Utenos apskrities faktus, nuslėpti.
Kaip klubo „Medeina“ narys ir do teigti K. Supronas, pasitvirtino.
valstybinės mokesčių inspekcijos
viršininką Praną Alsį, prašydamas vienas iš jo steigėjų, vadovauda- Taip, komisija nustatė, kad Sabina
Vaškevičienė,
ištirti, ar kai kurie medžiotojų klu- masis aukščiau
klubo Revizijos
bo „Medeina“ finansinės ir kito- išdėstytu, bū...Aptarimas virto alkoho- komisijos narė,
kios veiklos ypatumai nepažeidžia damas tvirtai
LR Įstatymų ir kitų LR teisės aktų. įsitikinęs, kad lį vartojančių asmenų pa- vystė finansinę
Apie tai papasakojau straipsnyje, alkoholio varto- viršutiniškų pasikalbėjimų veiklą ir (cituoju) „gavusi iš
kuris Komisijai yra skundžiamas, jimas ne vietoje ir užuominų kratiniu...
fizinių asmenų
o „Anykšta“ kaltinama jį publika- ir ne laiku Jūsų
pinigus, neišvusi. Ponas Kęstutis Supronas ne- sušaukto klubo
žino, kad iš Valstybinės mokesčių susirinkimo metu yra netinkamas duodavo jiems pinigų priėmimo
inspekcijos prie Lietuvos Respu- ir netoleruotinas, remdamasis Pa- kvitų.“ Žurnalistų ir leidėjų etikos
blikos Finansų ministerijos gavau nevėžio apskrities valstybinės mo- komisija turi visą Operatyvaus pa2013-03-18 dienos raštą Nr. (13.4- kesčių inspekcijos Kontrolės de- tikrinimo pažymos (2014-04-14
38-6)-R 2229, kuriame Viršininko partamento 2014-05-02 Nr. (36,53) Nr. FR1D43-2474) tekstą, o jame
pavaduotojas Vytautas Vitkevičius - 6K-1282 raštu ir situacijos svarba, parašyta, kad būtent klubo prezidėkoja man už suteiktą informaciją prašau skubiai pateikti man... kopi- dentas K. Supronas savo potvarir, cituodamas teisės aktus prane- jas dokumentų, gautų iš Panevėžio kiu įvedė mokesčius „už žvėrių
ša, kad neturės juridinio pagrindo apskrities valstybinės mokesčių nušovimą“, nenumatytus nei LR
pateikti man informaciją apie kon- inspekcijos Kontrolės departamen- Medžioklės įstatyme, nei Vyriautrolės veiksmų rezultatus. Kadan- to, kad galėčiau tinkamai išnagri- sybės nutarimuose, nei Aplinkos
gi mano prašymas persiunčiamas nėti, vadovautis ir taikyti tolesnėje ministro įsakymuose, nei klubo
„Medeina“ įstatuose. Operatyvionagrinėti pagal kompetenciją Pa- savo veikloje klube.“
Iki šiol nei atsakymo, nei pra- jo patikrinimo metu buvo išaiškinnevėžio valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamentui, šytos Operatyvaus patikrinimo ta daugiau pažeidimų (cituoju):
2014-04-23 kreipiausi raštu į minė- medžiagos iš K.Suprono negavau! „...finansininkė L.Taparavičienė,
to Kontrolės departamento direk- Nuo manęs ji slepiama. Su minėta nenustačiusi atskaitingo asmens
torių, kad pateiktų man vertinimo patikrinimo medžiaga aš susipaži- pinigų sumokėjimo tvarkos ir
rezultatus, nes gavau informaciją, nau tik gavęs minėto dokumento terminų, kurie negali būti ilgesni
kad kontrolė jau atlikta. Tik 2014 kopiją iš „Anykštos“ redakcijos. kaip vienas mėnuo ir nepatvirtinti
Tai ta pati ko- vadovo, pinigų priėmimo į kasą
m. gegužės 2
dienos
raštu
...Turiu duomenų, kad pija, kurią K. neįforminant kasos pajamų ordeSupronas kaip riu, pažeidė Lietuvos Respublikos
NR.(36.53)-6kkiti medžiotojai, kaip ir me- priedą pridė- Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d.
1282 Kontrolės
d e p a r t a m e n t o džiotojų svečiai, kandidatai jo prie skundo nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kad i r e k t o r i a u s į klubo narius, pinigus mo- Komisijai. Šito sos darbo organizavimo ir kasos
p a v a d u o t o j a s kėdavę grynais į rankas Sa- pono teiginiai, operacijų atlikimo taisyklių 10 p.
kad jau ba- reikalavimą“. Straipsnyje rašiau:
Vidas Osipovas binai Vaškevičienei...
landžio 14 d. „Šiandieną tai trūkumai, gal tik
argumentuoL . A l e s i o n k a pažeidimai, tačiau, nešalinami ir
tai cituodamas
galiojančius teisės aktus išaiški- neva „žinojo patikrinimo rezulta- netaisomi, rytoj gali ir kriminalu
na, kad (cituoju): „Atsižvelgiant tus, iškraipė faktus“, kaip ir kiti K. pavirsti“.
Nors ir suprasdamas, kad Žurį išdėstytas MAĮ nuostatas kons- Suprono „išvedžiojimai“ ta tema
tatuotina, kad Panevėžio AVMI yra tikrovės neatitinkanti infor- nalistų ir leidėjų etikos komisija
Kontrolės departamentas negali macija, skirta Komisijai klaidinti. negali spręsti ir vertinti Anykščių
jums teikti turimos informacijos Joje aš esu šmeižiamas, o laikraštis rajono medžiotojų klubo „Medeiapie juridinio asmens – Anykščių „Anykšta“ nepagrįstai kaltinamas na“ vidaus problemų, nes visai
rajono medžiotojų klubo „Medei- žurnalistų ir leidėjų etikos pažei- kita jos veikla ir įgaliojimai, aš
vis dėlto pateikiau komisijai išsana“ veiklą. Paaiškiname, kad dėl dimais.
Straipsnyje „Kurtizanių spin- mią medžiagą ir argumentuotus
atlikto patikrinimo rezultatų, kaip
klubo narys ir steigėjas, Jūs galite desys ir skurdas. Skundikas“ aš faktus, įrodančius pono Kęstučio
kreiptis į Anykščių rajono medžio- rašiau (cituoju): „Turiu duomenų, Suprono kaltinimų man, straipsnio
kad kiti medžiotojai, kaip ir me- autoriui ir laikraščiui „Anykšta“,
tojų klubo „Medeina“ vadovą“.
2014 m. gegužės 3 dieną netin- džiotojų svečiai, kandidatai į klubo publikuojančiam mano straipsnius
kamoje dvokiančioje antisanita- narius, pinigus mokėdavę grynais į įvairiomis temomis, absurdiškumą
rinėje aplinkoje vykusiame klubo rankas Sabinai Vaškevičienei. Nei ir nepagrįstumą. Nesu profesio„Medeina“ susirinkime, ir dar var- vienas jų iš Sabinos Vaškevičie- nalus žurnalistas, nesu ir „Anykštojant alkoholį, medžiotojai apie nės nėra gavęs jokio dokumento, tos“ samdomas darbuotojas. Todėl
Kontrolės departamento atliktos patvirtinančio pinigų sumokėjimo laisvai ir drąsiai išsakydamas savo
patikros rezultatus išsamiai nebuvo „Medeinos“ klubui fakto. Nei „A nuomonę už laikraščio nesislepiu.
informuoti, visa medžiaga nebuvo 10“ formos čekio, nei kokio nors
perskaityta, tik bandyta tvirtinti, kito galiojančio dokumento! Tokią
(Nukelta į 6 p.)
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Rundžiai dairosi į Žemaitkiemį

Evaldas myli savo senelius Eleną ir Kazimierą Katinus, retsykiais jau padeda tėčiui, tačiau nežino, ar norės gyventi kaime.
(Atkelta iš 1 p.)
Rundžių užkampiu
nepavadinsi
Nuo Anykščių rajono centro beveik
30 kilometrų nutolusių Rundžių gyvenimas rutuliojasi ne Anykščių, bet
Žemaitkiemio ir Ukmergės link, kuri
yra bent penketą kilometrų arčiau.
Kaimo pavadinimo kilmės su gyventojais išsiaiškinti nepavyko, tačiau jie neblogai žino kaimo istoriją.
Kaimas su visu turtu visiškai sudegė
pirmaisiais praeito šimtmečio metais,
tačiau žmonės kūrėsi degėsių vietoje
ir 1923 m. jame, 51 – oje sodyboje,
jau gyveno net 245 žmonės. Kaime
tebesklando legendos apie 1933 metais į šio ir gretimų kaimų laukus pažirusį meteoritų lietų. Retą reiškinį stebėjo daugybė žmonių, Žemaitkiemio
apylinkėse buvo rasti net 22 gabalai,
svėrę 44,1 kg, kurie pateko į Vilniaus
universitetą, Rusijos, Čekijos, Anglijos muziejus.
Kaimo pakraštyje stovi kryžius,
žymintis Didžiosios kovos apygardos
Beržo būrio partizanų žūties vietą, o
paskutinį, vieną iš trijų, kaimo tėviškėnų suvažiavimą, į kurį 2009 m. susirinko apie pusantro šimto žmonių,
ženklina į medį įkelta iš gretimo kaimo kilusio tautodailininko Broniaus
Tvarkūno išdrožta Marijos koplytėlė.
1949 m. kaimas buvo įjungtas į
„Kirkšties“ kolūkio, keitusio pavadinimus, teritoriją, kol iširo 1992 m. jau
buvęs Staškūniškio kolūkis. Beje, iki

1949 m. kaimas priklausė Žemaitkiemio valsčiui, dabar priklauso Žemaitkiemio parapijai, tad melstis kaimiečiai traukia į šį vos už poros kilometrų
esantį miestelį.
Kaime gimusi ir augusi, dabar Raudondvaryje (Kauno raj.) gyvenanti
Albina Šlikaitė – Stravinskienė 2009
m. išleido solidžią kraštotyros monografiją „Rundžiai“.
Man pasisekė, užvakar gatvių pavadinimų lenteles Rundžiuose statė
du vyrai, o su jais buvo ir seniūnas
A. Jurkus. Man atrodė, kad rodyklės
statomos plyname lauke, prie keliukų,
tačiau seniūnas patikino, kad sodybų
yra keliolika, tik jos atokiau nuo Žemaitkiemio kelio. Taigi užvakar kaime paženklintos Rundžių, Žemaitkiemio Slėnio ir Kliepšių gatvės
„Albinas Morkūnas, kad jį kur
perkūnas“
Taip kieme numėtęs šluotą, kuria
šlavė lapus, su manim ir seniūnu pasisveikino Albinas Morkūnas, Dėdės
derliaus sūnus, kaip man prieš tai šį
žmogų pristatė pažintį su kaimu pasiūlęs pradėti A. Jurkus. A. Morkūnas
tikras savo kaimo patriotas, net eilėraštį apie jį sukūrė ir keletą eilučių
mielai padeklamavo:
„Nemačiau aš krašto, gražesnio už
Rundžius.
Čia gimiau, užaugau ir tapau žmogum.
Čia tėvai gyveno, nešė vargo dalią,

Čia mane mokino būt doru žmogum“.
A. Morkūno tėvai matė daug vargo, kol kolūkmečiu užaugino 4 vaikus, kuriuos auklėjo krikščioniškai.
„Prisimenu, ėjau iš mokyklos ir radau
25 rublius. Parėjęs atidaviau tėvui, o
šis nunešė klebonui, tas apie radinį
iš sakyklos paskelbė,” - prisiminė A.
Morkūnas. Kaimas buvęs draugiškas,
niekas trobų nerakindavo. O jam pačiam mažam teko pratintis prie darbo:
„Prisimenu, kaip ketvirtokas jau arklį
pasikinkydavau ir dirbau su kolūkiečiais. Kad galėčiau jot, arklį prie
aukštesnio akmens prisivesdavau“, sakė vyras.
Ukmergės „Vienybės“ gamykloje pensijos sulaukęs vyras vasaras
ir savaitgalius leidžia tėvų sodyboj, o čia pat vos už kelių dešimčių
metrų gyvena ir ūkininkauja sesuo
Regina Žvinienė su sūnum ir vyru.
Šeimą su dzūke Birute sukūręs A.
Morkūnas užaugino 3 sūnus, kurių vieną, vos 21 - erių sulaukusį,
buvusį sportininką Evaldą, klastinga liga pasiglemžė amžinybėn.
Mindaugas ir Arūnas dažni svečiai
Rundžiuose. Nuo vaikystės daug
skaitantis A. Morkūnas savo anūkams su sūnumi sumeistravo dar
nematytą smėlio dėžę su suoliukais.

Kazimieras ir Česlova Stričkos nuo miesto nutolusiuose Rundžiuose jaučiasi puikiai.

Puoselėja tėvų sodybą
Užsukęs į kiek atokiau nuo kelio
esančią gražią sodybą su tvenkiniu,
lieptais, pirtele, dar nenuvytusiais gėlynais ir obuoliais lūžtančiom šakom,
ilgai po ją klaidžiojau, kol sulaukiau
keliuku pareinančių šeimininkų. Kaimo senbuvių, amžino poilsio prieš
ketvirtį amžiaus išėjusių Anelės ir
Juozas Stričkų, sodybą puoselėja jų
Ukmergėje gyventis, darbą jau minėtoje „Vienybėje“ baigęs, sūnus
Kazimieras, Vilniuje gyvenanti dukra
Stasė ir dar vienas sūnus Juozas. Su
žmona Česlova K. Strička sodyboje
leidžia vasaras ir savaitgalius, užsiaugina bulvių, daržovių ir prižiūri 6
avilius bičių.

Kliepšių ežeras skiria Anykščių ir Ukmergės rajonus.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

vau, kai susirgau, nors visus mokesčius sąžiningai sumoku, o gyvulius
prižiūrėti teko žmogų samdyti“, - sakė
tvirtas vyras, pasipiktinęs visų valdžių
požiūriu ir abejingumu kaimo žmogui
ir ūkininkui. Ūkininkas neslėpė, kad
savo sūnų Jono, Deivido ir Evaldo tikrai nevers pasilikti kaime.
Būtent Evaldas mane ir seniūną
palydėjo pas savo į devintą dešimtį įkopusius senelius Eleną ir Kazimierą Katinus. Jie darniai šiame
kaime nusipirktoje troboje gyvena
jau 45 metai. Visą amžių sunkiai
dirbę, prižiūrėję kolūkio gyvulius,
o namie auginę daugiau gyvulių,

negu valdžia leido, jie pasirūpino
Nepriklausomybės pradžioje gauti
žemės, pradėjo ūkininkauti. Dabar
tai daro jų sūnūs, o senoliai džiaugiasi turintys net 6 anūkus. „Labai
jie mane myli, apkabina, pabučiuoja“, - sakė K. Katinas, pridūręs, kad
anūkus visada pamalonina gavęs
pensiją.
Sunkiai visą amželį dirbę senoliai
niekaip negali suprasti, už ką valdžia
moka pašalpas girtuokliams ir tinginiams. Jų nuomone, darbo yra, tik reikia netingėti ir norėti dirbti. Kai reikia
pasisamdyti dorą darbininką, sūnūs
tokių negali rasti.

Nieko nėra skaudžiau už
amžiną išsiskyrimą...
Mirus buvusiai kolegei Janinai Pukenienei nuoširdžius
užuojautos žodžius skiriame
artimiesiems.

Gyvenimas – tarsi žvaigždė,
Sužibo, nukrito, užgęso...
Į Amžinybę iškeliavus kolegei
Stasei Paušienei, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Aureliją, jos šeimą ir visus artimuosius.

Algiui POVILAVIČIUI
Tegul mūsų nuoširdi užuojauta palengvina Jūsų skausmą, netekus mylimo sūnaus
Edvino.

Pirminės sveikatos priežiūros centro bendruomenė

Pirminės sveikatos priežiūros
centro bendruomenė

Senoliai pasirūpino, kad
sūnūs taptų ūkininkais
Ant kalnelio, nuo kurio atsiveria visas Kliepšių ežero grožis (Neatsitiktinai prie jo poilsiavietę turi garsios TV
laidos „VRS kamera“ kūrėjai) namą
pasistatė stipriausias šio kaimo ūkininkas Stasys Katinas, dirbantis 200
hektarų savos ir išnuomotos žemės.
Apie 50 hektarų dirba jo brolis Rimas, beje, labai sunerimęs dėl neįtikėtinai smukusių žemdirbių produkcijos
supirkimo kainų. „Ateitis miglota, juk
net nedarbingumo pažymėjimo nega-

užjaučia

Žemaitkiemio gatvės rodyklę pastatė Albertas Sabalys ir Darius
Pocius, pirmas iš kairės – seniūnas Algimantas Jurkus.

UAB „Anrestas“ darbuotojai

REZONANSAS
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Kurtizanių spindesys ir skurdas. Kriminalas
(Atkelta iš 4 p.)
Kritikuodamas kai kurių ponų,
mąstančių panašiai kaip ponas K.
Supronas, veiklą, vadovaujuosi
savo žiniomis ir sąžine. Remiuosi
Seimo nario, Savivaldybės Mero,
Valstybės tarnautojo ir Vyriausybės atstovo apskričiai įstatymų
leidybos, politinės bei tarptautinės
veiklos metu įgytomis žiniomis,
išsilavinimu bei sukaupta patirtimi. Paruošiau ir teikiau Seimui
LR Medžioklės įstatymą. Dirbau
LR Vyriausybės sudarytoje komisijoje, paruošusioje Vyriausybės
nutarimą medžioklės reguliavimo
klausimais. Dirbdamas Vyriausybės
atstovu Panevėžio apskrityje esu ne

kartą su Aplinkos ministrais tobulinęs Medžioklę, žalos pasėliams atlyginimą reguliuojančius, kitus teisės
aktus. Taigi, nesu diletantas, reiškiantis prasto lygio nuomonę šiais klausimais spaudoje. Dvidešimt tris metus
buvau klubo „Medeina“ prezidentu.
Per tą laiką ne kartą keitėsi finansinės
veiklos tvarka, galima buvo netyčia ir
suklysti, ir pasitaisyti.
Žodžio laisvė ir visuomenės teisė
į informaciją yra tos vertybės, kurias
šiandieną užtikrina LR Konstitucija
ir laisva žiniasklaida. Bet koks pono
K. Suprono nepakantumas kritikai,
klubo veiklos trūkumų nustatymui
ir įvardijimui, bandymas cenzūruoti,
uždrausti, sovietinius laikus prime-

nančiais būdais apriboti žodžio ir
žiniasklaidos laisvę, yra apgailėtina
atgyvena.
Žurnalistų ir Leidėjų etikos komisija, įvertinusi visą turimą informaciją
ir L.Alesionkos pateiktus paaiškinimus, nusprendė, kad: „Laikraščio
„Anykšta“ redakcija, išspausdindama
publikaciją „Kurtizanių spindesys
ir skurdas. Skundikas“, nepažeidė
Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso
normų.“ Neatsakingai ambicingos
Kęstučio Suprono pastangos riboti spaudos laisvę Anykščiuose per
skundą, panaudojant tikrovės neatitinkančią informaciją, šmeižiant ir
nebūtais dalykais kaltinant straipsnio
autorių L. Alesionką bei šitaip klai-

dinant Žurnalistų ir Leidėjų etikos
komisiją, manau, užtraukia ponui K.
Supronui baudžiamąją atsakomybę,
numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse už šmeižtą. Ir
ne tik. Įstatymai suteikia teisę man
ginti savo garbę ir orumą bei prašyti
teismo priteisti iš K. Suprono kokius
100 tūkstančių litų moralinės žalos
atlyginimui. Tik kas ir iš ko mokės:
šmeižėjas K. Supronas iš savo kišenės ar Anykščių rajono medžiotojų
klubas „Medeina“, kuris prezidentui
šitaip dergti klubo garbę leidžia ir
kurio vardu prezidentas K. Supronas
veikia? „Anykštos“ skaitytojau, o
kaip teisingiausiai teismo vietoje nuspręstumei tu?

Anykščiuose – jaunų kūrėjų spektaklis
apie Sausio 13-ąją

anonsas

Spalio 23 dieną į Anykščių kultūros centrą gastrolių atvyksta Lietuvos nacionalinio dramos teatro (LNDT) trupė su spektakliu „Barikados“. Šį spektaklį apie 1991 m. Sausio įvykius kuria jaunų latvių
ir lietuvių teatro menininkų komanda – režisierius Valters Sīlis, dramaturgas Jānis Balodis ir jo kolegė iš Lietuvos Goda Dapšytė.
LNDT meno vadovas Audronis
Liuga, pakvietęs „Barikadų“ kūrėjus bendradarbiauti sako: „Niekas nesuartino lietuvių, latvių ir
estų taip, kaip kovos už Nepriklausomybę. Jos įkūnijo kartu
išgyventą tragediją ir laisvės euforiją. Šis išgyvenimas suformavo bendrinį romantinį praėjusio
laiko suvokimą ir vertinimą. Ar
galime šiandien ieškoti kitokio,
individualaus santykio su netolima savo istorija? Ir ką iš ano
laiko atsinešame į dabartį? Šiuos
klausimus užduoda ir atsakymų
į juos ieško tie, kurie anuomet
buvo dar vaikai. Tai daryti juos
skatina noras sužinoti tiesą apie
praėjusį laiką. Mene tiesa visada
yra subjektyvi ir gali provokuoti
įvairias nuomones. Svarbiausia,
kad jos ieškojimas būtų nuošir-

dus, telktų pačius menininkus ir
skatintų žiūrovus mąstyti. Manau, šiandien mūsų teatrui to
labai reikia. Todėl reikia ir „Barikadų“.
„Barikadose“ vaidmenis kuria
aštuoni jauni aktoriai, režisieriaus ir dramaturgų bendraamžiai
– Tadas Gryn, Elzė Gudavičiūtė,
Martynas Nedzinskas, Marius
Repšys, Vainius Sodeika, Ainis
Storpirštis, Monika Vaičiulytė
ir Toma Vaškevičiūtė. Scenografijos autorė – režisieriaus
kūrybinė partnerė Ieva Kauliņa.
„Barikadose“ jie siekia perteikti savo požiūrį į praėjusį laiką,
analizuodami žiniasklaidoje ir
oficialiuose dokumentuose užfiksuotus faktus. Kūrėjai ieško
atsakymų apie bendrą Baltijos
šalių kovos už Nepriklausomybę

Naujos Lietuvos rašytojų
sąjungos leidyklos knygos
Markus Orths
„Magiška
kepurė“
Markus Orths –
šiuolaikinis vokiečių
rašytojas, lietuvių
skaitytojams žinomas romanais „Mokytojų kambarys“,
„Katalina“ (pripažintas geriausiu
2006 metų vokiečių autorių istoriniu
romanu) ir „Kambarinė“. Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla pristato
naują šio rašytojo romaną MAGIŠKA KEPURĖ, kurį iš vokiečių kalbos
vertė Regina Ivanauskienė. Rašytojas
atskleidžia anonimišką šiuolaikinio
žmogaus egzistavimą, galios ir gyvenimo prasmės problemas. Kas yra
žmogus, kai jo nemato kiti, kai jis pats
nemato ir negirdi kitų? M. Orthsas

		
		

suteikia romanui įspūdingą literatūrinį – muzikinį motyvą. Tai svaiginanti,
laukinė kelionė į... niekur. Į tai, ko
mes negalime (ar nenorime) matyti.
Bėgdamas nuo gyvenimo problemų,
muzikantas Simonas suvokia, kad
jis – vidutinybė, kad netaps kompozitoriumi. Jam apsuka galvą magiška kepurė, leidžianti daryti viską, ką
nori. Žaisdamas su savastimi, ją vis
labiau prarasdamas, Simonas degraduoja, nori kontroliuoti kitus, tampa
monstru. „Magiška kepurė“ – psichologinis trileris su nuotykiniais, fantastiniais, metafiziniais
elementais, artimas
F. Kafkos „Metamorfozėms“.
www.
lrsleidykla.lt

Privalomojo sveikatos
draudimo įmokos dydis

Nuo 2014 m. spalio 1 d. minimaliajai mėnesinei
algai padidėjus iki 1035 litų, keičiasi savarankiškai dirbančių asmenų „Sodrai“ mokamos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų suma.
Asmenys, kurie moka 9 proc. PSD įmoką, skaičiuojamą nuo minimaliosios mėnesinės algos, nuo spalio 1 d. kiekvieną mėnesį privalo mokėti 93 Lt dydžio įmoką.
SDFV Utenos skyrius

Scena iš spektaklio “Barikados”...
praeitį, o daugiausiai dėmesio
skiria Sausio 13-osios įvykiams
Lietuvoje.
„Barikados“ kuriamos remiantis dokumentinio kino kūrybos
principais. Kūrėjų komanda sistemina istorinę medžiagą, dirba
archyvuose, atrenka retesnes ir
gerai žinomas tų įvykių detales.
Pasak Godos Dapšytės, jie kūrė
tam tikrą faktų biblioteką, per
repeticijas iš jos rinkosi atskirus

įvykius ir stengėsi suteikti jiems
ne dokumentinio, o emocinio
tikslumo. Dramaturgė tikina,
kad nagrinėdami Sausio įvykius,
spektaklio kūrėjai siekia suvokti,
kokį vaidmenį jie vaidina šiandieniniame gyvenime.
Bilietus į spektaklį galima
įsigyti Anykščių kultūros centro kasoje. Bilietų kaina 20-30
litų.

kampas

Apie protą

Linas BITVINSKAS
Jaučiame širdimi, mąstome
protu. Bet ar tikrai? Pora naujų
faktų apie mūsų smegenis. JAV
Lundo ir Karolinos universitetų mokslininkai nustatė naujų
nervų ląstelių susidarymo mechanizmą. Kai insultą sukelia
trombas, kuris užkemša kraujagysles ir kraujas bei deguonis
negali patekti į ląsteles, jos žūva.
Mokslininkai atliko bandymus
su pelėmis, dirbtinai sukeldami
insultą, pasirodė, kad astrocitai
(ląstelės, gaubiančios neuronus)
ima patys formuoti pažeistoje
smegenų dalyje jaunas nervų
ląsteles, kurios vėliau virsta
visavertėmis nervų ląstelėmis.
Tai pirmas darbas, kuris atliktas
siekiant įrodyti, kad įmanoma,
jog pačios smegenys pakeistų
pažeistas ląsteles, kurias „pagamintų“ astrocitai. Tai vyksta, nes
net ir sveikoms pelėms panaikinus barjerą, kuris egzistuoja, kai
smegenys sveikos (šis barjeras
krinta patyrus insultą), astrocitai
ėmė auginti neuronus. Tai teikia
daug vilties ateityje padėti žmonėms po insulto atsistatyti.     
Žinote posakį, kad kartais
protas eina paskui... Pasirodo tai
visiška tiesa. Australijos Melburno universiteto mokslininkai
matavo elektrinio smegenų lauko aktyvumą. Laukas buvo matuojamas tada, kai žmonės stebėjo visokius vaizdus – gyvenimo
scenas, fotografijas, simbolius
ir t.t. Po to tie patys vaizdai dar
kartą buvo rodomi savanoriams
ir buvo prašoma jų atsakyti į kai
kuriuos klausimus.
Smegenų aktyvumas specialiai buvo išmatuotas iš anksto,
kad būtų aišku, kaip „smegenys
apdoroja informaciją“. Mokslininkų nuostabai, savanoriai atsakydavo į klausimus apie vaizdus anksčiau, negu jų smegenys
spėdavo „apdoroti informaciją“.   
Taigi, dalis mūsų sprendimų
yra nesąmoningi, impulsyvūs,
neturintys nieko bendro su mūsų
protu ir smegenų veikla. Tačiau
tada iškyla klausimas, kuo iš tikro žmogus mąsto?

UAB „Anykštos redakcija“
gali paruošti ir atspausdinti

mbukletus,
mreklamines skrajutes,
mblankus,
mdiplomus,
mA3 ir A4
dydžio plakatus,

SKELBIMAI

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar
teisinėmis problemomis. Atsiskaito
grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiai - mišką išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas.
Tel.: (8-682) 18972.
Brangiai - miško sklypus ir apleistas sodybas visoje Lietuvoje.
Tel. (8-604) 53667.
Mišką su žeme arba iššsikirsti.
Moka brangiai.
Tel.: (8-604) 84051,
(8-605) 12103.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Mūrinį namą Keblonių gyvenvietėje, 2 km nuo Anykščių.
Tel. (8-611) 43779.
Žemės ūkio produkcija
Avižas.
tel. (8-679) 25678.
Kuras
Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Įvairi technika
Įvairius automobilius, mikroautobusus, visureigius, sunkvežimius,
traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.
Tel. (8-648) 67177.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.
Brangiai ir skubiai - įvairių markių
(1930-2005 m.) lengvuosius automobilius, visureigius, mikroautobusus. Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.
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Įvairaus
amžiaus
arklius.
Atsiskaito iš karto, pasiima greitai.
Tel. (8-608) 01085.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto,
sveria
elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828, (8-675) 95128.

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

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

Kombainus, traktorius, autobusus, automobilius, įvairią techniką,
metalo laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.

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.

įvairūs
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 metų, pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

Tel.: 8 698 36704,
8 615 15353, 8 616 25417,
(8 45) 59 5600,
el. paštas info@agrolitpa.lt,
www.agrolitpa.lt

PERKA GRIKIUS.
Kaina 820-850 Lt/t
(237,49-246,18 EUR/t)

Tel. (8-611) 44130.

Gyvuliai
Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

Perkame GRIKIUS,
ekologinius
maistinius javus.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO
METALO LAUŽĄ,
AKUMULIATORIUS, ELEKTROS
VARIKLIUS, starterius, generatorius.
Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UA B „ B OVA R I S “

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 14,60 Lt / 4.23 EUR /kg,
belgų telyčaites 10,60 Lt/ 3.07 EUR /kg.
juodmargius buliukus 5 Lt / 1.45 EUR /kg.
Tel. (8-678) 00255.

Dovanoja
Jauną stambų sargų šunį.
Tel. (8-647) 92087.

Baldų gamyba
Baldų gamyba. Virtuvės, spintos
slankojančiomis durimis, prieškambario, miegamojo, svetainės
ir kt.
Tel. (8-601) 70304.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820, (8-617) 20473.

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987,
www.jonroka.lt
Renkamės spalio 23 dieną 17 val.,
Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

Malkas kaladėmis, atraižas. Turi
supjautų, sausų.
Tel. (8-693) 83102.
Pjuvenas.
Tel. (8-656) 10989.
Pigiai - atraižas pakais, supjautas, malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-622) 44850.

Nuoširdžiai dėkojame Svėdasų bažnyčios klebonui, choristams, giminėms, artimiesiems, kaimynams, bendradarbiams, visiemas užjautusiems ir padėjusiems laidojant mylimą vyrą, tėvelį, senelį Juozą Adomą KOVĄ.

siūlo darbą
UAB „Anrestas“ siūlo darbą pirkimų vadybininkui. CV siųsti el.p.
info@anrestas.lt
Kreiptis: Gegužės g. 14,
Tel. 5-25-00.

Žmona ir vaikai su šeimomis
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Reikalinga darbšti, tvarkinga,
komunikabili pardavėja, prekiauti
maisto prekėmis.
Tel. (8-612) 94791.
Reikalingas pagalbinis darbininkas. Atlygis nuo 50 Lt (14,48 EUR)/
dieną.
Tel. (8-674) 08608.

pro memoria
Anykščių mieste
Edvinas POVILAVIČIUS, gimęs 1991 m., mirė 10 11
Stasė PAUŠIENĖ, gimusi 1950 m., mirė 10 8
Anykščių seniūnijoje
Neringa ANANJEVA, gimusi 1983 m., mirė 10 9
Modestas ČEPELIONIS, gimęs 1987 m., mirė 10 12
Debeikių seniūnijoje
Bronislava SKVARNAVIČIŪTĖ, gimusi 1923 m., mirė 10 12
Kavarsko seniūnijoje
Vytautas GRYBAS, gimęs 1941 m., mirė 10 14
Kurklių seniūnijoje
Stanislova ŠIDAGIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 10 11
Skiemonių seniūnijoje
Jonas ŠALTENIS, gimęs 1926 m., mirė 10 12
Svėdasų seniūnijoje
Juozas Adomas KOVAS, gimęs 1937 m., mirė 10 8
Marijona Irena PABARŠKIENĖ, gimusi 1939 m., mirė 10 10
Janina PUKENIENĖ, gimusi 1945 m., mirė 10 11

AKCIJA
KIEKVIENAM
nuo 10 % iki 50 %

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

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt
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vardadieniai
šiandien
Aurelija, Galius, Jadvyga,
Margarita, Gutautas, Dovaldė,
Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Greta, Gretė.
Spalio 17 d.
Ignacas, Kintautas, Gytė, Marijonas, Margarita, Ignotas.

mėnulis
spalio 16 -17 d. delčia.

komentaras
anyksta.lt
„Nesuprantu“:
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MOZAIKA
Belgijoje per senukų orgiją
mirė septyni žmonės
Per masinę orgiją Belgijos Šarlerua mieste mirė septyni pagyvenę žmonės, praneša “Nord Presse”. Penkiems sustojo širdis, dar
dviem pabrinko plaučiai.
Į vakarėlį susirinko du šimtai
garbaus amžiaus žmonių. Rengi-

tautos balsas

(Jocelyna). Netrukus blogai pasijuto dar keli senjorai.
Iš viso į ligoninę buvo nugabenta 10 žmonių, septyni iš jų mirė.

nyje galėjo dalyvauti tik vyresni
kaip 65 metų amžiaus asmenys.
Planuota, kad ši orgija bus masiškiausia Europoje 2014 metais.
Buvo pats vakarėlio įkarštis, kai
du senukai netikėtai pajuto skausmą krūtinėje. Pasak “Nord Presse”, jie, kaip ir 33 kiti orgijos dalyviai, prieš tai “turėjo seksualinį
kontaktą” su kažkokia Džoselina

mįslė
„Keturios motinos turi po penkis vaikus ir visi vaikai vienu
vardu vadinasi?“
Antradienio mįslės „Stovi pana
prie durų, kas įeina, tas ją sveikina?“ atsakymas – durų rankena.

oras
Ukmergiškė, tautodailininkė Regina Žvirblienė noriai dalijosi
savo kūrybinės virtuvės paslaptimis.
Autoriaus nuotr.
Svėdasų bibliotekos galerijoje
užverta daugiau nei du mėnesius
veikusi ukmergiškės tautodailininkės Reginos Žvirblienės skiautinių
paroda „Tėviškės spalvos“, o jos
autorė noriai pamokė svėdasiškes
dvigubo mezgimo ir skiautinių kūrimo meno paslapčių.
Džiugiai nusiteikusi, nedidukė
ir žavinga, iš šviesių skiautinių
sumaniai susiūtu linksmai mar+9

Nuomotojas viename bute Berlyne šeimininkui paliko 19 labai
nuodingų gyvačių barškuolių.
Policijos duomenimis, savininkas paprašė vyro išsikraustyti ir
tada nuėjo apžiūrėti buto. Čia jis
išvydo “spalvingą kolekciją įvai-

-ELTA

Kurti ir gebėjimais dalytis

„Įdomus mero požiūris. Gamtininkas- liepia kirsti augalus,
bara seniūną. Tikrai nervai pertemti, reiktų nebekandidatuoti ir
pasitaupyti sveikatą“.

+4

Nuomotojas šeimininkui
paliko 19 nuodingų barškuolių

riausių rūšių barškuolių” skirtinguose terariumuose. Pats 36 metų
vyras dingo.
Jis turėjo išsikraustyti iki rugsėjo pabaigos, tačiau su nuomotoju
nesusitiko. Kai šis norėjo išsiaiškinti situaciją, bute aptiko gyvates.
Policijos teigimu, galima spėti,
kad gyvatėmis jau kelias dienas
niekas nesirūpino. Veterinaras nurodė nedelsiant išgabenti roplius
iš buto.

guojančiu kostiumėliu pasirėdžiusi
kūrėja Regina Žvirblienė pirmiausia pažymėjo, kad visą laiką miela
užsukti į Svėdasus bei Butėnus jos vyro Donato Žvirblio, visų su
meile vadinto Danuku tėviškę, susitikti senus bičiulius. Būtent tokiu
meniniu siuvimu sudomino skiautinius kūrusios Onutės Kujalienės
pamokymai ir paskata. Palengva
pradėjusi komponuoti, dėlioti, siūti

anekdotai

ir veikiai pavyko sukurti praktiškų
dekoratyvinių antklodžių, ir tiesiog
paveikslų tautine, religine, istorine tematika. Kodėl gi jos kūrybai
būdingos būtent šios temos? Todėl, kad tai jai brangu - ji lietuvė,
ji aukštaitė. Kalbėjo kaip būsimo
paveikslo spalvas ir kompoziciją
ilgokai dėlioja mintyse, po to ieško reikalingų medžiagų, o jau po
to sėda siūti. Patinka ir laukinis
„kreizi“ stilius - skiautinius dėliojant laisvai, be išankstinio plano ir
džiaugiantis tuo, kas išėjo.
Tautodailininkė dar mezga, populiariausios yra dvigubos pirštinės - jos vienodai gražiai raštuotos, nors skirtingos iš abiejų pusių.
Kruopščiai dirbant, nors ir labai
patyrusi, vieną porą numezga per
dvi dienas, tad tos pirštinės brangios. O paklausa yra. Tad gal dvylika svėdasiškių per gerą valandėlę
pramoko nerti dvigubas pirštines
ir, pasak mokytojos, tokį mezgimo
būdą pamėgs ir galės turiningai
praleisti laisvalaikį, kurti grožį.
„Ačiū, kad nepabrokijot...“ bendryste džiaugėsi R. Žvirblienė
ir atsisveikino iki naujų, menu ir
grožiu pakylėtų susitikimų.
Raimondas GUOBIS

***
Autobuso vairuotojas keleiviui:
- Ar nenorėtumėt prisėsti?
- Ne, aš skubu.
***
Pirmakursis studentas savo
tėvui:
- Ir nepamiršk man reguliariai rašyti. Net jei tai būtų tik
čekis.
***
- Mama, mūsų mokytojas
kalba nesąmones.
- Kaip tai?
- Vakar jis sakė: 5 plius 5 yra
10, o šiandien jau aiškina, kad
10 yra 3 plius 7.
***
- Kas yra svarbiau - saulė ar
mėnulis? - klausia mokytojas.
- Žinoma, kad mėnulis, aiškina Tina. - Mėnulis naktį
šviečia, o dieną ir taip šviesu.

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“: (8-381) 5-82-46,

Prenumeratos kainos 2015 metams
Prenumeratorių laukia prizai !
Pagrindinis prenumeratos prizas -

benzopjūklas„Stihl“ MS 170.
Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.

Prizų steigėjas - A. Šimkaus firma (Vilniaus g. 14,
Anykščiai) – Masevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas
Anykščiuose.
Prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite
savo vardą, pavardę ir adresą.
Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

3 mėn.
LT
EUR

6 mėn.
LT
EUR

12 mėn.
LT
EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“

62.16

18.00

124.32

36.00

220.98
(248.60)

64.00
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

51.78

15.00

103.56

30.00

196.81

57.00

„Anykšta“ šeštadieniais

41.43

12.00

82.86

24.00

138.11

40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse arba
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“

51.78

15.00

86.32

25.00

155.38

45.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

41.43

12.00

69.06

20.00

120.85

35.00

„Anykšta“ šeštadieniais

31.08

9.00

55.24

16.00

86.32

25.00

17.38

120.00

34.75

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne
trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

30.00

8.69

2 numeriai
LT
EUR

60.00

3 numeriai
LT
EUR

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus
„Aukštaitiškas formatas“
g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, www.
7.98
2.31
11.97
anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti
(8-381) 5-94-58.
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
2015 metais „Anykšta“ išeis antradieniais ir šeštadieniais. Šeštadienio – 16 puslapių.

3.47

4 numeriai
LT
EUR
15.96

4.62

Rašome, kad Jūs žinotumėte!

