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Statybininkams lajų takas – iššūkis

Anykščių regioniniame par-
ke, Anykščių šilelyje, statybi-
ninkai jau pastatė 4 kolonas ir 
nutiesė apie 80 metrų lajų tako. 
Tako metalinės konstrukcijos 
montuojamos pasitelkus kelis 
galingus autokranus, kurių 
vienas gali kelti 50 tonų, o jo 
strėlė siekia 38 metrus.  

Lajų tako statyboms 8,5 
milijono litų skyrė Europos 
Sąjungos Sanglaudos fondas, 
Anykščių rajono savivaldybė 
sumokėjo 300 tūkst. litų už 
techninio projekto rengimą.

UAB „Empower fidelitas“ generalinis direktorius Vaclovas Kirkilis sako, kad taką jie pastatys iki kitų 
metų liepos 1 – os dienos. 

Kuo daugiau klausimų – 
tuo deputatai greitesni

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Rajono Taryba posėdyje svarstė beveik šimtą klausimų, tačiau 
posėdį sugebėjo baigti net anksčiau, nei paprastai. Nors klausi-
mų buvo rekordiškai daug, tokių, kurie kėlė diskusijas, – beveik 
nebuvo. Tarybos nariai „įvedinėjo eurą“ – tai yra kilojo rankas 
už litų pakeitimus į eurus dokumentuose. Be šių klausimų dar 
tvirtino pareigybių skaičių savivaldybės įstaigose. 

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos direktorei Irenai An-
drukaitienei rajono Tarybos posėdyje buvo mesti nauji įtarimai 
– socialdemokratai nuogąstavo,  kad psichologo etatas progim-
nazijoje ruošiamas konkrečiam žmogui.

Mokyklos vadovui penkerių 
metų kadencijos nepakanka

Regina DRŪSIENĖ, Anykš-
čių J.Biliūno gimnazijos direk-
torė: „Kas norės eiti dirbti 5 
metus, kai žinos, jog po to gali 
likti be darbo.“ 

Socialinių paslaugų centre –
daugiau pareigybių

Anykščių rajono taryba posėdy-
je svarstė ne vieną klausimą apie 
didžiausią leistiną pareigybių skai-
čių savivaldybės finansuojamose 
įstaigose. Didžiausias leistinas pa-
reigybių skaičius, finansuojamas iš 
rajono biudžeto, didėja Anykščių 
rajono socialinių paslaugų centre. 
Tiksliau – pareigybių skaičius šiai 
įstaigai anksčiau nebuvo nustaty-

tas. Centre dirba 33 darbuotojai, o 
rajono Taryba leistiną skaičių padi-
dino iki 36.

Dėl didesnio pareigybių skai-
čiaus Taryba daug nediskutavo, o 
diskusijos panašėjo į bandymą sva-
riau palaikyti norą didinti pareigy-
bių skaičių. 

Ypač socialdemokratės Jolantos 
Pleškienės įstaigą palaikyti agitavo 
vienas iš rajono socialdemokratų 
lyderių Romaldas 
Gižinskas. 

Europrotai. Anykščių viešojoje 
bibliotekoje lapkričio 5 dieną 18 
valandą vėl prasideda „Europro-
tų“ turnyras. Kovos vyks lapkričio 
mėnesį, trečiadieniais. „Anykštos” 
redakcijos vyrų ir A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos merginų 
jungtinė komanda „Baranka” per-
nai užėmė antrąją vietą.

Dirbs. Darbo partijos ministrės 
Virginijos Baltraitienės įsakyme, 
dėl vienos iš komisijų sudary-
mo, figūruoja ir Anykščių rajono 
mero Sigučio Obelevičiaus pa-
vardė. Anykščių meras įtrauktas 
į Valstybinių (valstybės perduotų 
savivaldybėms) žemės ūkio funk-
cijų koordinavimo ir probleminių 
klausimų nagrinėjimo komisijos 
sudėtį.

Rekolekcijos. Rūdiškių ama-
tų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ 
mokytojai kelias rudens atostogų 
dienas praleido ne pramogauda-
mi, bet Troškūnų vienuolyno na-
muose, vadovaujant kapelionui ir 
dvasios vadui, Vilniaus Šv. Jono 
Bosko parapijos klebonui ir sale-
ziečių vienuoliui Alessandro Ba-
relli, rekolekcijose.

Kanapės. Anykščių PK Kri-
minalinės policijos skyriaus vir-
šininkės Aušros Staškevičienės 
duomenimis, šiais metais rajone 
buvo užregistruota 14 nusikalsta-
mų veikų, susijusių su disponavi-
mu narkotinėmis ir psichotropinė-
mis medžiagomis. Šiuo metu jau 
nagrinėjama teisme byla, kurioje 
už narkotinių medžiagų laikymą 
ir platinimą teisiami anykštėnai 
Gintaras Žiukas ir Rita Bačans-
kienė. „Turime informacijos, kad 
yra Anykščiuose jaunuolių, kurie 
vartoja narkotines medžiagas. Po-
puliariausios yra kanapės. Gavus 
nors ir menkiausią informaciją 
apie galimą narkotinių medžiagų 
platinimą mokyklose, informaci-
ja yra kruopščiai tikrinama, esant 
pagrindui pradedami ikiteisminiai 
tyrimai“, - sakė A.Staškevičienė.

Trichineliozė. Troškūnų seniū-
nijos Žuvininkų miškas paskelbtas 
trichineliozės zona. Čia vienerius 
metus bus draudžiama komercinė 
medžioklė.

Buvęs Burbiškio 
dvaro savininkas 
– vėl belangėje 

Į avariją pateko 
autobusas

Biblioteka 
Andrioniškyje 
augina poetą
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Temidės svarstyklės
Kyšis. Lapkričio 1 dieną apie 15 

valandą 55 minutės Anykščiuose, 
Gegužės - Kvarco gatvių sankryžo-
je, J. P. (gimęs 1959 metais), siek-
damas išvengti administracinės at-
sakomybės už Kelių eismo taisyklių 

pažeidimą (neblaivus 1,31 prom. al-
koholio važiavo dviračiu),  Anykščių 
r. PK pareigūnui davė 100 litų kyšį. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mirė. Lapkričio 2 dieną  Anykščių 
r. PK pradėtas ikiteisminis tyrimas 
dėl moters, gimusios 1936 metais, 

rastos name, Anykščių seniūnijoje, 
mirties priežasties nustatymo.

Gėrimai. Lapkričio 1 dieną apie 
18 valandų 15 minučių pastebėta, 
kad buvo įsibrauta į namą Kavarsko 
seniūnijoje. Viduje pasigesta alko-
holinių gėrimų bei maisto produktų. 

Žala – 600 litų.
Daiktai. Spalio 31 dieną apie 11 

valandą 15 minučių buvo įsibrauta 
į sodybą Kavarsko seniūnijoje, ir 
pavogti įvairūs daiktai. Įtariamasis, 
gimęs 1985 metais, gyvenantis Ka-
varsko seniūnijoje, apklaustas.

Finansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnyba (FNTT) pranešė, kad V. 
Kastujevo tarptautinėje grupuotė-
je galimai veikė bent 13 asmenų, 
kurie vertėsi prabangių telefonų 
„Vertu“ ir tauriųjų metalų prekyba. 
Telefonai, kurių kaina prasidėdavo 
nuo 5 tūkst. eurų, būdavo perparda-
vinėjami Nepriklausomų valstybių 
sandraugos (NVS) šalyse. Grupuo-
tės nariai galėjo klastoti įvairias 
pirkimo ir pardavimo operacijas – 
įrašyti tikrovės neatitinkančias su-
mas arba šias operacijas apskritai 
nuslėpti. Įtariama, kad nusikalsta-
mos grupuotės nariai veikė tarptau-

Laimei, autoavarijoje niekas nenu-
kentėjo, ji buvo techninė. Autobusu, 
kuris vyko reisu „Panevėžys- Anykš-
čiai“, važiavo 12 keleivių. 

Techninė autoavarija įvyko pavo-
jingame 90 laipsnių posūkyje. Papras-
tai nebūna metų, kad tame posūkyje 
neįvyktų bent vienas eismo įvykis. 
Dažniausiai automobiliai arba netelpa 
į posūkį ir išvažiuoja į priešpriešinio 
eismo juostą, arba, nepastebėję san-
kryžos, nulekia nuo kelio į gyventojų 
kiemus.

Lengvąjį automobilį, kurį posūkyje 
užnešė, vairavo moteris, kuri, pasak 
UAB „Autovelda“ vadovo Vladisla-
vo Preidžio, iš pradžių nenorėjo pri-
pažinti savo kaltės. Teko skambinti ir 

Dienraštis „Lietuvos rytas“ spaus-
dina medžiagą apie Agurkinių gau-
jos veiklą. Detaliai pasakojama, kaip 
V.Veršulis grobė narkotikus iš jų pre-
keivių užsienyje ir juos pardavinėjo 
jau Lietuvoje. 

Beje, neapeinama tema ir 
V.Veršulio veikla Anykščiuose. „Išė-
jęs į laisvę V.Veršulis sugebėjo greitai 
užsidirbti pinigų – Anykščiuose įsigi-
jo vėliau savotiška Agurkinių ginklų 
saugykla tapusį autoservisą, žirgyną, 
transporto įmonę, šaudyklą. Anykš-
čių savivaldybė su V.Veršuliu sie-
jamai bendrovei „Vilartas“ perdavė 
daugiau kaip 1000 kvadratinių metrų 

Buvęs Burbiškio dvaro savininkas – vėl belangėje 
Prieštaringai vertinamas verslininkas, buvęs Burbiškio dvaro 

savininkas Vadimas Kastujevas įtariamas apgaulingai tvarkęs 
apskaitą ir suimtas dviems mėnesiams.

tiniu mastu – gijos veda į Rusiją ir 
Baltarusiją.

Priminsime, kad V.Kastujevas 
paliko pėdsaką ir Anykščių krašte. 
Burbiškio dvarą susigrąžinusi Pa-
nevėžio vyskupija netrukus pardavė 
jį lietuviškuoju oligarchu vadintam 
vilniečiui viešosios įstaigos „Ipso 
Facto“ vardu. Vėliau Anykščių rajo-
no taryba palaimino viešosios įstai-
gos „Burbiškis“ įkūrimą (savivaldy-
bei priklausė 5 proc. dvaro turto). 

Tačiau svajones apie dvaro 
klestėjimą sustabdė tada netikėtas 
savininko V.Kastujevo suėmimas 
ir uždarymas Maskvos kalėjime 

„Matrosskaja tišina“ už reketą. 
Apleistas dvaras nyko, kol ga-

liausiai Burbiškio dvarą atstatė 

UAB „Livintus“, susijusi su viešbu-
čių verslu. 

-ANYKŠTA

Į avariją pateko autobusas
Sekmadienį, apie pietus, Troškūnų seniūnijos Juostininkų kai-

me susidūrė UAB „Autovelda“ maršrutinis autobusas „Merce-
des-Benz“ ir lengvasis automobilis „Mitsubishi“.

įvykio aplinkybes aiškinti policijai. 
V.Preidys „Anykštai“ sakė, kad ant 
lengvojo automobilio buvo sumon-
tuotos žieminės padangos, o jos lyno-
jant tampa slidžios. Panašu, kad taip 
nutiko ir šį kartą.

Autobuso keleivius paėmė kitas 
autobusas, o į eismo įvykį patekęs 
autobusas smarkiai nenukentėjo, jis 
išvažiavo pats. Lengvąjį automobilį 
išvežė techninės pagalbos kelyje au-
tomobilis. Eismo įvykis sankryžą iš 
dalies blokavo daugiau, nei valandą. 
Laimei, prie sankryžos yra platus kel-
kraštis, kuriuo kiti automobiliai apva-
žinėjo eismo įvykio vietą.

Pasak V.Preidžio, vidutiniškai jo 
kompanijos autobusai į eismo įvykius 
patenka kartą per metus. Šis įvykis 
šiais metais buvo pirmas.

-ANYKŠTA 
Eismo įvykis įvyko pavojingame posūkyje, kuriame klysta daž-
nas vairuotojas.

Anykštėnų bučiniai - agurkinių šuniui 
Už Agurkinių gaujos sutriuškinimą Kriminalinės policijos biu-

ro pareigūnai šiemet buvo pripažinti Metų sekliais. Gaujoje, kaip 
vienas iš svarbiausių veikėjų, minimas anykštėnas, kuris tebėra 
laisvėje, Vilmantas Veršulis. Sovietų kariuomenėje tarnavęs de-
santininku, dirbęs greitojo reagavimo rinktinėje „Aras“, sėdėjęs 
kalėjime V.Veršulis, anot policininkų, Anykščiuose jautėsi toks 
visagalis, kad įsakydavo žmonėms bučiuoti jo šunį. 

pastatus, į kuriuos įmonė įsiparei-
gojo investuoti 5 milijonus litų. Jau 
tuomet daug kam Anykščiuose šis 
sandoris pasirodė neskaidrus, buvo 
kalbama, kad V.Veršulis pasinaudojo 
savo pažintimis su rajono vicemeru. 
Daug padėjo ir uošvis – ilgametis ga-
myklos „Anykščių vynas“ vadovas. 
Tuo metu, kai jo žmona Vilmantė ir 
dukterys skynė pergales žirgų sporto 
varžybose, organizavo populiarius 
Anykščių krašte renginius, V.Veršulis 
mieste subūrė Šeimos gaują ir terori-
zavo gyventojus. Jis vis labiau jautėsi 
nebaudžiamas – kartą įsilinksmi-
nęs vienoje kavinėje privertė visus 

lankytojus bučiuoti jo šunį. Nors 
Anykščiuose V.Veršulis jautėsi vi-
sagalis, jam norėjosi išplaukti į pla-
tesnius vandenis”,- rašo „Lietuvos 
ryto“ žurnalistas Arvydas Lekavičius 
apie V.Veršulio veiklą Anykščiuose 
straipsnyje „Agurkinių gauja pagrobė 
mažiausiai toną kokaino“.

Pasak žurnalisto, dabar V.Veršulis 
bendradarbiauja su policija ir gyvena 
Palangoje „Jis sutiko bendradarbiauti 
su pareigūnais mainais už tai, kad bus 
visiškai atleistas nuo baudžiamosios 
atsakomybės. Prokurorai nedvejo-
dami sutiko. Jie netgi užmerkė akis 
į faktus, jog V.Veršulis dalyvavo nu-
žudant V.Sadauską, – įstatymai nelei-
džia atleisti nuo baudžiamosios atsa-
komybės žmogžudystėse dalyvavusių 
gaujos narių. Jau daugiau kaip metai 
V.Veršulis yra laisvėje. Kalbama, kad 
jis vėl žarsto milijonus ir gyvena ištai-
gingame kotedže Palangoje.

Jis sugebėjo įtikinti pareigūnus, 
kad prabilo sąžinė, ir jis tuos paslėp-

tus Olandijos miškelyje 10 kilogra-
mų kokaino įmetė į kanalą Hagoje. 
S.Velečka buvo pažadėjęs V.Veršuliui 
trečdalį pelno, gauto iš Kanarų sa-
lose pagrobtų narkotikų. Maždaug 
trečdalis šių narkotikų taip ir liko 
neparduota. Labai mažai žmonių 
žino, kur laikomi tie 60 kilogramų 
kokaino. Manoma, kad vienas turė-
tojų – V.Veršulis“,- rašo A.Lekavičius 
“Lietuvos ryte”.          -ANYKŠTA

Burbiškio dvarui atstatyti iš viso skirta beveik 7,4 mln. litų, iš jų 
ES struktūrinių fondų parama - 4,8 mln. litų. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Tokią įstatymo pataisą Seimo po-
sėdžių sekretoriate įregistravo Sei-
mo narys Remigijus Šimašius. 

Jis siūlo numatyti, kad „nuola-
tiniams Lietuvos gyventojams (tė-
vams arba įtėviams), auginantiems 

Vaikus auginti bus lengviau
Siūloma dvigubai - iki 400 litų padidinti papildomą neapmokes-

tinamąjį pajamų dydį (PNPD) už kiekvieną auginamą vaiką.
vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip 
pat vyresnius, jeigu jie mokosi mo-
kyklose pagal bendrojo ugdymo 
programas, pavienio mokymosi 
forma savarankišku, nuotoliniu 
mokymo proceso organizavimo bū-

dais, už kiekvieną auginamą vaiką 
(įvaikį) yra taikomas 400 litų papil-
domas neapmokestinamasis pajamų 
dydis“.

Šiuo metu yra taikomas 200 litų 
papildomas neapmokestinamasis 
pajamų dydis. 

„Šis PNPD negali suteikti tinka-
mų garantijų šeimoms, kadangi su-

teikia tik nežymią finansinę paramą. 
Įvertinus Vyriausybės programos 
nuostatas ir nuolatinį valstybės sie-
kį remti šeimas bei skatinti demo-
grafinės padėties gerėjimą, siūlome 
peržiūrėti taikomą papildomą neap-
mokestinamąjį pajamų dydį, kadan-
gi PNPD gali būti viena iš priemo-
nių, kuri galėtų realiai prisidėti prie 
finansinės paramos šeimai - sako R. 
Šimašius.             -ELTA

Pareiškimas. Seimo nario, 
opozicijos lyderio Andriaus Ku-
biliaus nuomone, vidaus reikalų 
ministro Dailio Alfonso Bara-
kausko atsistatydinimas buvo 
„dėsningas, pavėluotas ir nu-
lemtas ne sveikatos problemų, o 
problemų su teisėsauga“. „Neži-
nome daugiau duomenų apie visą 
STT atliekamą tyrimą, tačiau tai, 
kad ministras, kuris yra ir partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ vienas iš 
vicepirmininkų, buvo apklaustas 
kaip specialusis liudytojas byloje, 
kurioje buvo sulaikyti ar įtarti ir 
kiti tos pačios partijos vadovybės 
nariai - Seimo narys Rimas An-
tanas Ručys (buvęs partijos vyk-
domasis sekretorius), buvęs vice-
ministras Algimantas Juocevičius 
(partijos Vilniaus miesto lyderis), 
taip pat ir partijos konsultantas 
viešųjų ryšių klausimais, prodiu-
seris Rolandas Skaisgirys, - visa 
tai verčia spėti, kad tyrimas atlie-
kamas ne dėl atskirų pareigūnų 
galimai korupcinių veiksmų, bet 
dėl partijos vadovybės palaimin-
tos korupcinės schemos”, - sakė 
A. Kubilius. 

Pajėgos. Nuo lapkričio 1-osios 
Lietuvos kariuomenėje formuoja-
mos greitojo reagavimo pajėgos. 
Lietuva Greitojo reagavimo pa-
jėgas formuoja atsižvelgdama į 
geopolitinę situaciją ir Ukrainos 
patirtį. Greitojo reagavimo pa-
jėgos galėtų reaguoti tam, kad 
užkirstų kelią priešiškų jėgų 
veiksmams šalies teritorijoje 
taikos metu. Jas sudarys apie 
2,5 tūkst. karių iš jau esamų ka-
rinių dalinių. Naujosios pajėgos 
sureaguotų į grėsmę per laiko-
tarpį nuo 2 iki 24 val. Greitojo 
reagavimo pajėgų dislokacijos 
vieta priklausys nuo grėsmės ly-
gio. Esant žemiausiam grėsmės 
lygiui, šioms pajėgoms priklau-
santys kariai budės tiek savo tar-
nybos, tiek ir ne tarnybos vieto-
se, tačiau pastaruoju atveju turės 
būti pasirengę nurodytais termi-
nais prisistatyti į tarnybos vietą.

Negrįš. Kultūros ministras 
Šarūnas Birutis priėmė sprendi-
mą grąžinti į darbą savo patarėją 
Eriką Furman, kuri atsistatydino 
po rugsėjo pradžioje viešojoje 
erdvėje kilusių abejonių dėl ga-
limo viešųjų ir privačių interesų 
konflikto. E. Furman atsisakė 
grįžti į ministeriją, motyvuo-
dama, kad nori tęsti veiklą pri-
vataus kapitalo organizacijose, 
skelbia Kultūros ministerija. 

Pienas. Nors Lietuvos pie-
no sektorius yra labiausiai ko-
operuotas lyginant su kitomis 
šakomis, žemės ūkio ministrės 
Virginijos Baltraitienės teigimu, 
šie kooperatyvai neturi pakanka-
mai galių derėtis su perdirbėjais. 
Anot ministrės, pieno gamintojų 
organizacijos sukūrimas yra vie-
nas iš būdų telkiant jėgas ir sti-
prinant kooperaciją. „Didžiausia 
nauda pieno gamintojams būtų 
tuomet, kai pripažinta pieno ga-
mintojų organizacija sujungtų 
iki trečdalio Lietuvoje pagami-
namo pieno kiekio ir derėtųsi 
su perdirbėjais dėl jo pardavimo 
sąlygų“, - sako V. Baltraitienė, 
pridurianti, kad Naujosios Lietu-
vos kaimo plėtros 2014-2020 m. 
programos projekte numatytos 
paramos galimybės skatinti koo-
peraciją, gamintojų organizacijų 
kūrimąsi ir gamintojų derybinių 
galių stiprinimą.

Buvęs agurkinis Vilmantas 
Veršulis bendradarbiauja su 
policija, todėl išvengė atsa-
komybės. 

“Lietuvos ryto” nuotr. 
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“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

komentarai

@„X –man“: „Tiesiog laikomės 
tradicijų, kurios atėjo iki mūsų iš 
ankstesnių kartų. Vertybės apskri-
tai yra klasika, kurios nekinta per 
amžius. Svarbiausia yra atmintis ir 
pagarba mūsų brangiausiems žmo-
nėms, kurių, kaip bebūtų gaila, ne-
bėra tarp mūsų. Amžiną jiems atilsį. 
Jokie įspūdingo dydžio paminklai, 
dekoracijos ar prabangūs gedulingi 
pietūs, jų jau nesugrąžins“.

@„Angele“: „Man baisiausias 
dalykas, ką mačiau jau ne vieno-
se kapinėse - tai kapo užpilimas 
cementu... Jau geriau juoda žemė 
ir koks gėlės žiedelis nei šitokia 
nesąmonė. Užkasė žmogų žeme, ir 
dar cementu užmūrijo“.

@„Juozas“: Jau vis atrodo, kad 
praeina ta baisių dirbtinių gėlių 
mada, bet, žiūrėk, prieš Vėlines ir 
vėl tokių puokščių turgus pilnas. 
Na, dirbtinės, tai dirbtinės, bet ir 
jų būna labai subtilių, kokybiškų, o 
čia prineša žmonės į kapus neoni-
nėm spalvom mirgančių gėlių, kad 
net nežinai žmogus ką galvot... Ar 
taip skonio neturi, ir keliais litais 
brangiau už gėlę sumokėt gaili...“

@„Irma – Juozui“: „Juozuk, 
dar tik ateina. Turi internetą, pa-
skaityk, kaip reik puošt kapus“.

@„Alge“: „Nieko nėra baisiau 
už dirbtines gėles ir dvimetrinius 
paminklus kapinėse... O kai į šar-

vojimo salę neša vainikus ar krep-
šelius su dirbtinėm gėlėm, tai man 
atrodo, čia iš viso nepagarba tiek 
velioniui, tiek jo artimiesiems.“

@„asss“: „Baisu, kai iš laidotu-
vių padaro spektaklį... Brangiau-
sias karstas, brangiausi drabužiai, 
kalnai gėlių ir.... dirbtinės ašaros. 
Jau geriau kelios puokštelės gėlių, 
paprastos žvakės ir nuoširdus arti-
mųjų noras pabūti kartu...“

@„IRMA“: Juokinga ir graudu, 
kaip gali būti dirbtinės ašaros, kai 
laidoji brangiausius žmones... Tiek 
išsiverki, kad kartais jų jau nebe-
būna. Dirbtines gėles dabar sunku 
atskirti nuo tikrų. Gražu ir nenušą-
la per kelias dienas, na, jei perkat 
už kelis centus, tai tada, aišku, bai-
su ir žiūrėt...“ 

@„X –man“: „Atsiprašau dis-
kutuojančių, gal aš čia truputį ne į 
temą, bet norėjau paklausti, ar vis 
dar anykštėnų laidotuvėse lankosi 
ta įvairaus amžiaus žmonių grupė, 
kuri na paprastai šnekant nepralei-
džia nė vieno svetimo pagrabo? 
Savu laiku Anykščiuose tai buvo 
tapę rimta problema. Aš pats porą 
kartų buvau išprašęs tuos „nekvies-
tus svetelius“.

@„nugis“: „Manau, kad spe-
cialistų parama būtų gerai, galėtų 
vyr. architektė planuoti stiklines 
kapines, pavyzdžiui, o Šerepka - 
kabančius lajų kapus...“

@„manau“: „Mes turim lai-
dojimo tradiciją, prie ko čia 

„mada“...“

@„Ona“: „Manau, reikia steng-
tis atsisveikinti su mirusiu gražiai, 
estetiškai“.

@„Aš“: „Aš tai norėčiau, kad 
mane sudegintų ir pelenus išbars-
tytų“.

@„astai“: „Kiek važiuoju, tiek 
ir keikiu merą ir jo šutvę, nėra prie 
senų kapinių nei kur sustoti, nei 
kaip pravažiuoti, o ypač per Vėli-
nes. Kodėl jiems tai nerūpi, nesu-
prantu, už milijonus gurbus stato, 
o prie kapinių sutvarkyti, nėra pro-
to“.

@„Reksas – astai“: „Na taip, 
tokiam didmiesty problema baisi... 
Ir kaip ta valdžia dėl vienos dienos 
metuose bent jau 2000 vietų aikš-
telės neįrengia? Baisu... O neban-
dei palikt mašiną kad ir už kokių 
300 metrų? Ar iš viso pėsčias nueit, 
gamta pasigrožėt?“

@„ojojoi - astai“: „Tokia diena 
ir šitaip burnojat. Bijokit Dievo“.

@„asen“: „Daugelis ateina į lai-
dotuves, nes žino, kad gaus nemo-
kamai pavalgyt“.

@„Angelei“: „Jei nėra 
artimųjų,o jie gal kur toli, tai ge-
riau cementas nei piktžolės. Čia 
mano nuomonė“.

(Komentatorių kalba netaisyta)

-ANYKŠTA

Aušra SAPKAUSKIENĖ, 
Troškūnų K.Inčiūros gimnazijos 
direktorė: „Jei Lietuva būtų daug 
kartų didesnė, minėtai iniciatyvai 
pritarčiau. Kadangi kalbama apie 
visą šalį, tai atsižvelgiant į tai, jog  
mokyklų vis mažėja ir mažėja, la-
biau reikėtų rūpintis, kad apskritai, 
ypač kaimuose, mokyklos išliktų, 
o ne tai, kiek metų turėtų dirbti 
direktorius. Naujas švietimo įstai-
gos vadovas pirmais darbo metais 
faktiškai tik susipažįsta su darbo 
specifika, renkasi komandą, o po 
kažkurio laiko jau turėtų galvoti, 
kur jam ieškotis darbo, nes artėja 
kadencijos pabaiga. Šiuo metu yra 
pakankamai svertų, kaip spręsti 

Mokyklos vadovui penkerių 
metų kadencijos nepakanka

Grupė Seimo narių ėmėsi iniciatyvos, kad švietimo įstaigų va-
dovams būtų nustatyta 5 metų kadencija. Anot parlamentarų, 
ilgai vienose pareigose užsisėdėję direktoriai tampa nemotyvuo-
tais, nesidomi naujovėmis, žodžiu, yra tikri švietimo progreso 
stabdžiai. Kaip vertinate tokias iniciatyvas?

„užsisėdėjusio“ direktoriaus klau-
simą. Yra pakankamai jį tikrinan-
čių institucijų, ir, jeigu jos mato 
vadovo darbe kokių nors spragų, 
gali bet kada siūlyti direktoriui 
atestuotis...“

Regina DRŪSIENĖ, Anykščių 
J.Biliūno gimnazijos direktorė: 
„Minėtas iniciatyvas vertinu pras-
tai. Ką per 5 metus gali padaryti 
mokyklos vadovas? Vertinčiau ge-
rai rimtą atestaciją kas penkerius 
metus. Jeigu bus kažkas negerai, 
vadovas turės atsisveikinti su par-
eigomis. Kas norės eiti dirbti 5 me-
tus, kai žinos, jog po to gali likti be 
darbo. Per atestacijas ir bus aišku, 
ar vadovas iniciatyvus, dirbantis, 

ar ne. Galų gale, jeigu matosi ko-
kia nors problema, galima surengti 
neeilinę atestaciją.“

Alvydas KIRVĖLA, Svėdasų 
J.Tumo – Vaižganto gimnazi-
jos direktorius: „Kiek žinau, šis 
siūlymas atidėtas....O ar reikėtų 
nustatyti tą penkerių metų kaden-
ciją, reiktų labai gerai pagalvoti. 
Aš manau, kad mokyklos vadovui 
tinkamai įgyvendinti visus suma-
nymus, mokykloje penkerių metų 
neužtenka“.

Ramūnas ZLATKUS, Anykščių 
technologijos mokyklos direkto-
rius: „Tai kad dabar ir taip mums 
reikia atestuotis kas penkeri metai... 
Jei žiūrėčiau asmeniškai, dėl to nė 
kiek neišgyvenu. Jeigu naujas žmo-
gus ateina dirbti, pirmais metais už-
truktų jo susipažinimas su mokyklos 
specifika,ugdymo procesu. Aš kalbu 
apie profesinę mokyklą, ir jeigu va-

dovas ateina iš gamybos. Rotacija 
skatintų kuo geriau dirbti, rodyti ge-
resnius rezultatus ir tikėtis, kad galė-
si dirbti dar penkerius metus. Aš tų 5 
darbo metų visiškai nesureikšminu. 
Apie švietimo įstaigų kadencijas jau 
kalbama daug metų, bet po to vėl 
šita iniciatyva vis nurimsta. Aišku, 
kai vadovas dirba daug metų (žiū-
riu ir į save), tai taip pat nėra labai 
gerai. Stengiuosi ir skaityti daug, ir 
mokytis, kad žinočiau kuo daugiau, 
bet gal ir sveika, kai vadovai pasi-
keičia. Atsiranda naujų idėjų. Tačiau 
jeigu masiškai kas penkerius metus 
keistųsi vadovai, nemanau, kad būtų 
gerai. Jei vadovas dirbtų 10 – 15 
metų, aš nematau nieko blogo. To-
kiais masteliais žiūrint, aš jau dirbu 
per daug metų. Jeigu keistųsi mūsų 
mokyklos pavaldumas, aš tikrai ne-
sėdėčiau įsikabinęs šios vietos. No-
risi, kad jeigu vyks koks nors proce-
sas, tai sutaptų ir su vadovo keitimu. 
Policijoje taip pat buvo vykdoma 
viršininkų rotacija, tačiau daugelyje 
komisariatų liko tie patys vadovai. 
Vadinasi, jeigu gerai dirbi, tai tavimi 
ir pasitikima“.

-ANYKŠTA

Kaip „madingai“ palaidoti artimąjį?
Žodis „mada“ tapo įprastu kalbant ne tik apie sukneles, vestu-

ves ar iškilmingus parduotuvių atidarymus... Laidotuvės, palai-
kų šarvojimas, kapinių tvarkymas – dažnam jau irgi asocijuojasi 
su mada.

Ar domitės, kaip tvarkyti kapines siūlo floristai, architektai? 
Ar svarbu, kad šarvojimo salėje prie velionio karsto ar urnos 
būtų tik derančių tarpusavyje spalvų gėlės? Ar reikia surengti 
kuo prabangesnius gedulingus pietus?

Naujienų portalo anyksta.lt rubrikoje „Savaitgalio diskusija“ 
kvietėme skaitytojus pareikšti savo nuomonę, ar „madų vėjai“, 
išlydint artimąjį į paskutinę kelionę, jau dvelkia ir Lietuvoje?

Maras. Vilniaus rajone, Ne-
menčinės seniūnijoje, iš nugaišu-
sio šerno paimtuose mėginiuose 
rasta afrikinio kiaulių maro pėd-
sakų. Valstybinė maisto ir veteri-
narijos tarnyba (VMVT) praneša, 
kad šerno gaišena aptikta vykdant 
afrikinio kiaulių maro stebėsenos 
ir kontrolės programą. Kūnas gu-
lėjo už maždaug 2 kilometrų nuo 
vietos, kurioje spalio 11 dieną 
buvo sumedžiotas maru taip pat 
užsikrėtęs šernas. Kadangi šernas 
nugaišo VMVT nustatytoje už-
krėstoje teritorijoje, papildomos 
stebėsenos priemonės ar ribojimo 
zonos aplinkinėje teritorijoje ne-
bus nustatomos. Šernas nugaišo 
lapkričio 3 dieną.

Baudos. Energinius gėrimus 
nepilnamečiams pardavusieji ar 
nupirkusieji bus baudžiami pi-
niginėmis baudomis. Lapkričio 
1-ąją įsigalioja tai numatančios 
Administracinių teisės pažeidimų 
kodekso pataisos. Už energinių 
gėrimų pardavimą asmenims, jau-
nesniems kaip 18 metų, numatyta 
bauda nuo 200 iki 400 litų. Ener-
ginius gėrimus nepilnamečiams 
nupirkę ar kitaip perdavę asmenys 
sulauktų 50-200 litų baudos.

Apribojo. Nacionalinėje „Eu-
rovizijos“ dainų konkurso atran-
koje nuo šiol galės dalyvauti tik 
Lietuvos piliečiai. Ši nauja sąly-
ga nurodyta pirmadienį Lietuvos 
nacionalinio radijo ir televizijos 
pateiktose taisyklėse atrankai į 
2015-ųjų „Eurovizijos“ dainų 
konkursą, kuris vyks Austrijos 
sostinėje Vienoje.

Uždraudė. Garsus rusų ak-
torius Ivanas Ochlobystinas šią 
savaitę negalės pasirodyti Talino 
publikai po to, kai šalis garsųjį ak-
torių įtraukė į juodąjį sąrašą. Apie 
tai pranešė Estijos nacionalinis 
transliuotojas, remdamasis Estijos 
vidaus reikalų ministerijos duo-
menimis. Sprendimo priežastis 
Vidaus reikalų ministerija atsisakė 
komentuoti. Taip pat neaišku, ko-
kiam laikotarpiui I. Ochlobystinas 
įtrauktas į „juodąjį sąrašą“. Kiek 
anksčiau toks pat nutarimas buvo 
priimtas Latvijoje ir Ukrainoje. 
Šiuo metu į Estiją draudžiama įva-
žiuoti 2080 užsienio gyventojų.

Sukritikavo. Europos Sąjun-
ga (ES) tvirtino, kad sekmadienį 
prorusiškų separatistų užimtuo-
se regionuose įvykę rinkimai 
yra neteisėti ir nebus pripažin-
ti. Suskaičiavus visus rinkimų 
biuletenius, šiuo metu einantis 
vadinamosios Donecko liaudies 
respublikos premjero pareigas 
Aleksandras Zacharčenka, surin-
kęs 765 tūkst. rinkėjų balsų (79 
proc.), buvo išrinktas respublikos 
prezidentu. Rinkimuose taip pat 
pirmavo jo vadovaujama partija 
„Donecko respublika“, surinku-
si 662 tūkst. rinkėjų balsų. Be 
didesnės konkurencijos vadina-
mosios Luhansko liaudies respu-
blikos prezidentu buvo išrinktas 
Igoris Plotnickis, už kurį pasisa-
kė 63 proc. balsavusiųjų. Judė-
jimas „Taika Luhansko kraštui“, 
vadovaujamas I. Plotnickio, taip 
pat surinko daugiausiai balsų - 
69,42 proc. ES užsienio politikos 
vadovė Federika Mogerini teigė, 
kad sekmadienį įvykę rinkimai 
prieštarauja Minske pasirašy-
tiems protokolams.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Eilėraščiai – poilsis nuo 
kryžiažodžių

„Žmona klausia, kaip čia tu da-
bar parašei, juk niekada to nedary-
davai. Aš ir pats nežinau, kaip pa-
rašiau, bet parašiau. Kaip sakoma, 
ir šuva kariamas pripranta, tai ir aš 
mokiausi eiliuoti po truputį“,- juo-
kiasi A.Žvikas. 

Gimė A.Žvikas 1957 m. Anykš-
čių Liepdegėnų km. Tėvai - tuo-
metinio Ažuožerių sodininkys-
tės tarybinio ūkio darbininkai, 
mokėsi Liepdegėnų pradinėje, 
Dabužių aštuonmetėje moky-
klose. 1975 m. baigė Kavarsko 
vidurinę mokyklą. 1981m. įstojo 
į Vilniaus pedagoginio institu-
to Istorijos fakultetą, kur įgijo 
istorijos mokytojo specialybę. 
Nuo 1979 m. dirbo Anykščių A. 
Baranausko ir A. Vienuolio- Žu-
kausko memorialiniame muzie-
juje, vėliau – Anykščių Kultū-
ros rūmuose, Arklio muziejuje, 
paskutinius 20 metų dirba L.ir 
S.Didžiulių viešojoje biblioteko-
je. Net 14 metų A.Žvikas buvo 
vienintelis Anykščių mobilus bi-
bliotekininkas – važinėjo po kai-
mus su bibliobusu, o šiam išėjus 
į „užtarnautą poilsį“, nusėdo 
Andrioniškio bibliotekoje. Čia ir 
prasikalė jo poetinis talentas. 

„Jei atvirai, tai eilėraščius kuriu 
jau antrus metus. Pirmą eilėraštį 
parašiau pernai spalio mėnesį, o 
dabar jau turiu daugiau kaip 100 
eilėraščių“,- pasakojo A.Žvikas. 
Taigi, bibliotekininkas yra reto 
produktyvumo – išeina, kad po vie-
ną eilėraštį parašo kas trys dienos. 
„Neskaičiuoju. Kai būna įkvėpi-
mas, galiu per dieną ir po du ar tris 
eilėraščius parašyti, o paskui nieko 
nerašyti“,- pasakojo A.Žvikas. 

Pasak jo, jam artimiausias žanras 

Biblioteka Andrioniškyje 
augina poetą Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Andrioniškio bibliotekoje dirbantis bibliotekininkas Antanas Žvikas su Žemaite nesilygina, bet 
antroje amžiaus pusėje irgi atrado šiokį tokį literatūrinį talentą – ėmė rašyti eilėraščius. „Jei lygintis 
su Žemaite, tai tektų labai ilgai gyvent“,- juokiasi bibliotekininkas.   

yra lyrika, jis vertina Pauliaus Šir-
vio ir Maironio poeziją. Imituoti jų 
nesiekia, tačiau stengiasi, kad ir jo 
eilės būtų lengvos, skambios ir ri-
muotųsi sklandžiai. „Poezijos, ku-
rioje nėra nei rimo, nei ritmo, ne-
mėgstu, nemėgstu ir laužyti galvos 
ir svarstyti, ką čia autorius norėjo 
pasakyti“,- sakė A.Žvikas, beje, 
kitose sferose mielai „laužantis 
galvą“, juk jis garsėja kaip neeili-
nis eruditas, daugelio intelektualių 
televizijos žaidimų, Anykščiuose 
vykstančių „Europrotų“ žaidimo 
dalyvis, užkietėjęs kryžiažodžių 
sprendėjas. „Poezija man yra sa-
votiška atgaiva nuo kryžiažodžių. 
Sprendžiu, kol nusibosta, tada ra-
šau eiles. Nusibosta rašyti –spren-
džiu kryžiažodžius“,- juokėsi 
A.Žvikas. 

Ką mato, tą ir apdainuoja

Paklaustas, kaip apibūdintų savo 
kūrybą, humoro nestokojantis bi-
bliotekininkas sako, kad jokių 
gudžių formulių kūrybai neturi, jį 
daugiau veikia gamtos sezonišku-
mas negu mitinis įkvėpimas. „Aš 
– kaip tas čiukčis – ką matau, apie 
tą ir dainuoju. Dabar ruduo, tai ra-
šau apie rudenį, ateis žiema, kur-
siu apie žiemą. Noriu, kad mano 
eilėraščiai būtų švelnūs ir lyriški, 
o skaitytojui nereiktų galvą sukt, 
kokį velnią čia norėjo pasakyt“,- 
pasakojo A.Žvikas.  

Beje, kaip sako bibliotekinin-
kas, kūrybai įtakos neabejotinai 
turi tai, kad dabar jis mėgaujasi 
ramybe, kurią patiria po 14 metų 
darbo bibliobuse, kai su knygomis 
važinėjo po Anykščių rajono kai-
mus ir miestelius. „Man čia patin-
ka – atvažiuoju aštuntą, tada ateina 
ir dauguma skaitytojų, kaime visi 
stengiasi reikalus sutvarkyti iš ryto. 

Paskui per dieną eina tik pavieniai 
žmonės. Ramybė“,- sakė A.Žvikas

Kaimas skaito romanus

Andrioniškio bibliotekos, ku-
riai vadovauja A.Žvikas, paslau-
gomis naudojasi paties miestelio 
ir kitų seniūnijoje esančių kaimų: 
Butkiškio, Griežionėlių, Latavos, 
Mikierių, Padvarninkų, Peniankų, 
Sedeikių, Zabielynės – gyventojai. 
Bibliotekos fonduose per 4 tūkst. 
dokumentų. Biblioteka atlieka ir 
savotiško kultūrinio centro funk-
cijas – organizuojamos parodos, 
renginiai, populiarinantys knygą, 
krašto kultūrą, tradicijas. Vis dėlto, 
pasiteiravus bibliotekininko, kokių 
knygų ateina andrioniškiečiai pasi-
imti, jis sakė, kad populiariausi yra 
romanai ir detektyvai. „Moterys 
dažniausiai ateina romanų, vyrai 
renkasi detektyvus arba istorinę 
medžiagą, va, tik vaikų į bibliote-
ką ateina mažokai“,- apie andrio-
niškėnų skaitymo ypatumus dėstė 
A.Žvikas. 

Jis kalbėjo, kad žmonės ieško 
naujai išleistų knygų, o tarybinio 
leidimo skaito tik senesnės kartos 
žmonės. „Nedaug naujų knygų mes 
ir gaunam, bet žmogui svarbu, kad 
būtų šiuolaikinis leidimas“,- sakė 
A.Žvikas. Dalis skaitytojų į bibli-
oteką ateina paskaityti periodikos, 
o senesnius laikraščius biblioteki-
ninkas leidžia parsinešti paskaityti 
į namus. 

Tiesa, pats jis pripažįsta į šiuo-
laikines knygas žiūrintis ne taip 
palankiai. „Pažiūrėkit kad ir fil-
mus – štampuotės, tas pats ir su 
knygomis. Verčia užsienio auto-
rius, štampuoja. Beje, būtų porei-
kis ir lietuvių autorių knygų, bet 
jų mažai gauname. O štai poezijos 
– ne“,- sakė A.Žvikas. Paklaustas, 

kaip pats metėsi į nepopuliarią sri-
tį, A.Žvikas sako, kad apie popu-
liarumą negalvoja, o ir knygą gal ir 
leis, bet tik tada, kai parašys antrą 
šimtą eilėraščių. Žodžiu – kitąmet. 
Lauksim, Antanai.

EILĖRAŠČIAI

Donelaičiui buvo gera

 O, vis tik, Donelaičiui buvo gera –
 Jis žiemą matė tokią, kokią dera...
 Braškėjo tvoros, medžiai, mūrai,
 Klampojo sniegą tie vyžoti būrai...

 Medžius rogutėm traukė jie iš miš-
ko,

 Kad net sniegai verpetais aplink 
tiško...

 Laimingi grįždavo į savo namu-
čius,

 Tam, kad apglėbtų žmoną, vaiku-
čius...

 Tikra palaima jųjų namuose...
 Sakykit, ar tai ne tiesa?...     

KAŽKAIP JAUČIU PAVASARĮ

Kažkaip jaučiu pavasarį - 
Norėčiau jo aš dar greičiau...
Lapelyje ant sienos tik vasaris,
Bet gamtoje kur kas gražiau...

Žiemos tarsi ir nepamatėm -
Prabėgo su simboliniu šalčiu. 
O ta nenuorama saulutė
Į dangų rieda savo karučiu...  

DĖKOJU

Išaušo rytas...
Dėkoju, Dieve, tau už tai,
Kad saulę vėl matau...
Kad darbus dar nepadarytus
Galiu atlikti ir aukoti Tau...

Kad su kiekvienu rytu
Randu problemų vis naujų...
Dėkoju Tau-
Nes šitai reiškia...
Gyvenu... 

ANYKŠČIŲ KRAŠTAS

Čionai nėra kalnų, nei jūros, 
derlingų žemių - gan šykščiai...
Ar jau atspėjot, koks tas kraš-

tas?
Be, abejo,- tai Anykščiai!

Šilelis ošia - aišku, Baranaus-
kas...

Veronika -  ir kas, jei ne Žukaus-
kas...

Ir Brisius čia - visai jis ne galiū-
nas...

O jį aprašė Niūronių Biliūnas.

Gi Vaižganto tas Napalys - 
Ne koks čia jums piemengalys -
Visus juk darbus jis nudirba,
Visiems kaimynams reikalin-

gas....

 O už Andrioniškio kažkas
 jau taip armonika užgrojo,
 kad net lakštingala nutilo... 
 Nustebo Šimonių šilojai...

Galvokit, jūs, ką norit -
visai ne partizanas...
Atvėst nuo knygų rašymo
Užgrojo Drilingų Antanas...

Pažįsta žmones šalia vieškelio,
Ragavo kraujo spalvos uogas...
Pametęs paskutinius marškinius 
Po dykumą klajojo...nuogas.

O pats jauniausias tarp visų,
palikęs miesto pramogas,
Anykščiuos aprašyt žmonių
sugrįžo ... Rimas Vanagas.

Čia jam malūnas skaniai mala 
miltus, 

Čia žydai su žaliais plaukais.
Kaip nemylėt tų anykštėnų,
Kurių patsai lakstei takais... 

GYVENIMO PASAGA

Kiekvienas sau kala gyvenimo 
pasagą.

Kiek darbo įdėsi - tokią turėsi...
Vienų - panaši ji į pasaką,
Kitų - į kažkokį ... rūdėsį.

Ne blizgesy laimė, nors to visi 
siekia-

Triukšmauja, lėbauja, ūžia...
Tikrai ne mažesnė yra ji
Menkiausioj mūs kaimo bakū-

žėj...

Čia duona skani kaip pyragas,
Vaikučių - gal dešimt, gal dvy-

lika...
Gyvenimas šičia - kaip pasakoj:
 „ ... gyveno ilgai ir laimingai...“

Antanas Žvikas – labai modernus literatas – savo eilėraščius publikuoja tik „Facebook“ socialinėje 
paskyroje.

Iš asmeninio albumo.
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(Atkelta iš 1 p.)
Pasak lajų taką tiesiančio genera-

linio rangovo bendrovės „Empover 
fidelitas“ generalinio direktoriaus 
Vaclovo Kirkilio, ryšių operatoriams 
bokštus ir aukštos įtampos elektros 

Statybininkams 
lajų takas – iššūkis

„Inzinierius“: „Šitokios kolonos, tokis aukštis, visuomeninės paskirties 
pastatas, tokia inžinerijai įdomi vieta, o kodėl neatlikti inžineriniai geologi-
niai ir geotechniniai tyrimai? arba jie yra nelegalūs tai kaip čia taip? kuo 
pasiremiant suprojektuoti pamatai?“

„Liūdesys“: „Kažin, kaip į šitas „išdaigas“ reaguotų A. Baranauskas, 
apdainavęs Anykščių šilelį?..

„pardavėja“: Kuo daugiau tokių objektų, tuo mums turistai paliks dau-
giau pinigų ir turėsime darbą“.

„...“: Žiauriai grubios ir atgrasios, sausai inžinerinės, pramoninės kons-
trukcijos. Šiais laikais net naftos platformas stengiasi projektuoti estetiškai. 
Tiktu nebent kaip antkapis regioninio direktoriui Šerepkai“.

„arnas“: „Vat smagumėlis bus nuo tokio aukščio ką nors pamėtyt“.
„Svečias“: Aš, kaip anykštėnas“ galiu pasakyt, kad matant tokius vaizdus 

žūsta dalis ir manęs“. 
(Komentatorių kalba netaisyta)

balsai internete (anyksta.lt):

linijų atramas bei kitus aukštuminius 
bokštus statančiai įmonei šis objektas 
išskirtinis. „Statūs šlaitai, medžiai, 
daro sudėtingą privažiavimą galin-
giems autokranams, kurie būtini tako 
kolonų ir pačio tako montavimui, - 

sakė vilniškės bendrovės vadovas V. 
Kirkilis. – Visai kas kita būtų tokias 
konstrukcijas sumontuoti lygioje 
vietoje, o čia gi poeto ir vyskupo ap-
dainuotas Anykščių šilelis. Dirbame 
atsakingai ir stengiamės išsaugoti 
miško medžius, kuo mažiau pakenkti 
gamtai“. Beje, ši įmonė yra monta-
vusi bokštus ryšio operatoriams ir 
Anykščių rajone. 

Dabar miške sausa, tad statybinin-
kai skuba pasinaudoti geru oru. Pra-
eitos savaitėms pabaigoje, o ir šią sa-
vaitę, lajų take dirba kelios dešimtys 
darbininkų, kurių dalis montuoja patį 
taką, kiti dirba administracinio pasta-
to statyboje. Iš pirmo žvilgsnio takas 
atrodo masyvus, tačiau statybininkų 
nuomone, visų pirma jis turi būti pati-
kimas ir saugus. Dalis tako metalinių 
konstrukcijų gaminama Lietuvoje, 
dalis – Latvijoje. Takas bus iš meta-
lo, jo grindys iš metalinių grotelių. V. 
Kirkilis teigė, kad lajų taką pavyks 
pastatyti laiku ir liepos pirmąją jį ga-
lės išbandyti anykštėnai ir į Anykščius 
atvykę poilsiautojai. Dabar jau stovi 
4, tačiau pačios žemiausios kolonos, 
ir nutiesta 80 metrų tako. Kitoms, 
gerokai aukštesnėms kolonoms, ir 
34 metrų aukščio bokštui sumontuo-
ti statybininkams teks pasitelkti apie 
200 tonų keliamosios galios kraną su 
ilga strėle.

Netoli Puntuko akmens įrenginė-
jamas pėsčiųjų takas ties medžių vir-
šūnėmis vingiuos 300 metrų ir ves į 
bokštą. Už Anykščių šilelio darkymą 
ir daugelio interneto skaitytojų nuo-
mone takui pasirinktą netinkamą vie-
tą ūjama Anykščių regioninio parko 
direkcija bei Anykščių miesto savi-
valdybė tikisi, kad šis objektas padės 
pritraukti į Anykščių kraštą gerokai 
daugiau turistų. 

Europos šalių, Jungtinių Ame-
rikos Valstijų nacionaliniuose par-
kuose yra nemažai įrengta lajų takų. 
Takas Anykščių šilelyje bus vienas 
pirmųjų Rytų Europoje. Beje, vienas 
anykštėnas tolimųjų reisų vairuotojas 
neseniai tokiu taku, deja, jo nesužavė-
jusiu, vaikščiojo Belgijoje Peru Velzo 
vietovėje.  

„Empower fidelitas“ statybininkai Anykščių šilelyje darbuojasi 
atsakingai, stengiasi kuo mažiau žalos padaryti gamtai. 

Jau ryškėja lajų tako kontūrai. 

Dabar jau stovi 4, tačiau pačios žemiausios kolonos, ir nutiesta 
80 metrų tako...

Autoriaus nuotr. 

užjaučia

Sunku rasti paguodos 
žodžius, kurie sumažintų 
skausmą netekus brangaus 
žmogaus.

Mirus Algimantui Pugž-
liui, reiškiu nuoširdžią 
užuojautą žmonai Onutei, 
vaikams Audriui ir Sauliui 
ir visiems artimiesiems.

Kaimynė Janina Banienė

Jei J.Pleškienė akcentavo, kad cen-
tro paslaugų poreikis didėja, o paslau-
gų laukti tenka eilėse, tai R.Gižinskas 
centro reikalingumą dar labiau išryš-
kino: „Žinot, kad visa Lietuva, o ypač 
mūsų rajonas, ypatingai sensta. Senų 
žmonių tik daugės. Šioje vietoje ger-
biamos direktorės argumentacija yra 
pagrįsta. Taryba turėtų atsižvelgti“, - 
palaikyti siūlomą pareigybių skaičių 
ragino socialdemokratas.

Kitų įstaigų pareigybių skaičiaus 
Taryba taip lengvai netvirtino. Ne-
trūko pasisakymų, kad už pareigybių 
klausimus Tarybos nariai nebalsuos, 
ar tokių, kaip Anykščių rajono mero 
Sigučio Obelevičiaus replikų, kad 
„socialinės apsaugos ministerija kal-
basi su dvasiomis“.

Signatarei Irenai Andrukaitienei 
– eilinė pyla

Rajono Taryba posėdyje tvirti-
no pareigybių skaičių Anykščių 
A.Vienuolio progimnazijoje. Tačiau 
net čia kai kurie deputatai, o ypač so-
cialdemokratai, taip lengvai klausimo 

Kuo daugiau klausimų – tuo deputatai greitesni
nepraleido.

Ypač aktyviai A.Vienuolio progim-
nazijos direktorę liečiančiais klausi-
mais Taryboje diskutuojantis Dainius 
Žiogelis stebėjosi, kaip taip gali būti, 
kad metai laiko nerandamas tinkamas 
specialistas užimti psichologo parei-
goms progimnazijoje: „Ar specialiai 
laikomas tuščias etatas buvo?“, - 
klausimą pristatančios savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėjos Vidos Di-
čiūnaitės klausė socialdemokratas.

D.Žiogelis taip pat piktinosi, kad 
A.Vienuolio progimnazija ieško psi-
chologo, kuris būtų baigęs Vilniaus 
universitetą ir teigė, kad penkios 
aukštosios mokyklos rengia analogiš-
kus specialistus.

„Čia, turbūt, yra kažkokie išvedžio-
jimai eilinį kartą“, - piktinosi Tarybos 
narys.

Dar daugiau žibalo į ugnį šliūkšte-
lėjo rajono Tarybos narys, socialde-
mokratas Egidijus Šilaika. E. Šilaiką 
I. Andrukaitienė prieš keletą metų 
buvo atleidusi iš gimnazijos direkto-
rės pavaduotojo pareigų, tačiau teis-
mas jį į darbą grąžino.

Tarybai paprašius šio progimnazi-

joje direktorės pavaduotoju dirbančio 
socialdemokrato plačiau paaiškinti 
situaciją progimnazijoje, E. Šilaika 
teigė, kad etatų skaičius su juo derin-
tas nebuvo. „Psichologė buvo, išėjo 
ir šiais metais psichologės nėra. Ruo-
šiamas yra kitas žmogus, kuris dirba, 
studijuoja Vilniaus universitete. Gal 
tai yra, aš nežinau...“, - įtarimus, kad 
konkrečiam žmogui saugomas etatas, 
metė E.Šilaika. Tai sukėlė Tarybos na-
rių pasvarstymus dėl aukštųjų moky-
klų absolventų paruošimo kokybės.

I.Andrukaitienę liečiančiu klausimu 
kalbėjo ir dar vienas socialdemokratas 
– R.Gižinskas. Jis siūlė klausimą ati-
dėti iki tol, kol auditorius, tikrinantis 
A.Vienuolio progimnaziją, baigs au-
ditą: „Šiandien visiškai neaišku, kas 
darosi toj mokykloj. Visiškai neaišku. 
Prašyčiau palaikyt“, - kolegas ragino 
R.Gižinskas. Tačiau šis socialdemo-
krato siūlymas liko neišgirstas. 

Pretendavo į Gineso 
rekordų knygą

Rekordinį skaičių klausimų svars-
čiusi rajono Taryba gerino ir laiko 

rekordus.
Devyniasdešimt aštuoniems klausi-

mams (vietoj šimto, nes du klausimai 
buvo išbraukti) apsvarstyti Tarybos 
nariams reikėjo vos daugiau nei dvie-
jų su puse valandų, įskaitant kokių 15 
minučių trukusią pertrauką. 

Posėdžio pabaigoje meras S. Obe-
levičius pajuokavo, kad Taryba dabar 
pateks į Gineso rekordų knygą.

Perskaičiavimai kėlė juoką

Rajono Taryba perskaičiavo 
T.Mikeliūnaitės kultūros premiją 
ir Antano Baranausko literatūrinę 
premiją eurais. Šių premijų laure-
atai premijas turėtų gauti ne tik ne-
suapvalintas iki apvalaus skaičiaus, 
bet net su euro centais. Pavyzdžiui, 
T.Mikeliūnaitės premijos dydis 
– 1448,10 euro, o A.Baranausko - 
2896,20 euro.

Tai kai kuriems Tarybos nariams 
kėlė juoką. Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius pripažino, kad tokių 
premijų teikti laureatams negalima: 
„Premijas, be abejo, reiks suapvalin-
ti“, - Tarybai kalbėjo meras.

(Atkelta iš 1 p.)



  
2014 m. lapkričio 4 d.PASTABOS PARAŠTėSE

Žarijų tyloje atbunda mintys

Ožiaragiams astrologas reko-
menduoja atmesti visus pasiū-
lymus ir tuo labiau neprisiimti 
jokių finansinių įsipareigojimų. 
Materialinė sfera šią savaitę bus 
nestabili, o visi mėginimai pa-
gerinti padėtį pasmerkti žlugti. 
Palankios dienos - pirmadienis ir 
sekmadienis.

Vandeniai turėtų vengti visų 
formų kolektyvinės kūrybos arba 
bendro poilsio su kolegomis. Mat 
visą šią savaitę jūs būsite itin irz-
lūs, dėl to gali kilti konfliktų su 
bendradarbiais. Sėkminga diena - 
sekmadienis.

Žuvų laukia didelės permai-
nos, susijusios su profesine vei-
kla. Tai gali būti paaukštinimas 

ir paskyrimas į naują postą arba 
atvirkščiai - atleidimas iš darbo. 
Astrologas jūsų negąsdina, o tik 
įspėja, kad reikia būti pasirengu-
siems bet kokiam įvykių raidos 
scenarijui. Palanki diena - antra-
dienis ir trečiadienis.

Avinai turėtų skirti daugiau 
dėmesio visuomenės reikalams 
ir problemoms. Kaip tik jūs ga-
lite rasti optimalų jų sprendimą 
ir taip pelnyti aplinkinių pagarbą. 
Astrologas pataria išnaudoti jums 
dangaus šviesulių suteiktą šansą 
išpopuliarėti. Palankios dienos - 
antradienis ir trečiadienis.

Jaučiai turės gerą galimybę 
smarkiai padidinti pajamas, jeigu 
neužbėgs įvykiams už akių ir bus 
pakankamai kantrūs. Visus nesu-
tarimus su artimaisiais ir vyres-

horoskopas nybe, galinčius kilti šią savaitę, 
pavyks greitai sureguliuoti. Sė-
kmingos dienos bus antradienis 
ir trečiadienis.

Dvyniai turėtų būti apdaires-
ni profesinėje veikloje. Tvar-
kykite tik einamuosius reikalus 
ir nekurkite jokių naujų planų. 
Planetų išsidėstymas rodo, kad 
sumanymai neturi perspektyvų, 
o nereikalingi rūpesčiai gali pa-
kirsti jūsų sveikatą. Sėkminga 
diena - antradienis.

Vėžiai gali rasti papildomų pa-
jamų šaltinių arba imtis naujos 
veiklos. Tiesa, astrologas jums 
pataria nepervertinti savo jėgų ir 
nesigriebti visko iš eilės, nes ga-
liausiai galite likti it musę kandę. 
Jums palanki diena - pirmadie-
nis.

Liūtai galės atskleisti visus 
savo sugebėjimus. Pasak astro-
logo, tai neliks nepastebėta vy-
resnybės, išaugs jūsų autoritetas. 
Sėkmingos dienos - penktadienis 
ir šeštadienis.

Mergelės turės neblogą gali-
mybę palypėti karjeros laiptais. 
Todėl darbe jūs galėsite nepa-
prastai lengvai pasiekti tai, kas 
jums anksčiau atrodė iš viso ne-
prieinama. Svarbiausia - nepra-
žiopsokite šio puikaus šanso. Pa-
lanki diena - penktadienis.

Svarstyklėms planetos žada 
darbovietės pakeitimą ir pažintį 
su nauju kolektyvu. Astrologas 
teigia, kad šis susitikimas bus 
jums lemtingas ir suteiks gali-
mybę pradėti naują karjerą. Tai 
teigiamai atsilieps ne tik jūsų 

Leonas ALESIONKA

Yra naktis verta per Lietuvą va-
žiuoti ir pamatyti iš tiesų stebuklui 
lygų grožį. Tai – Vėlinių naktis. Per 
Aukštaitijos kalvas važiavau kaž-
kada sutemus iš tolimos kelionės ir 
už posūkio, dešinėje, leisdamasis į 
pakalnę pamačiau stebuklą. Visas 
kalno šlaitas švytėjo lyg žarijų tarp 
pušų pripiltas, ruseno, švietė, degė. 
Pristabdžiau mašinėlę ir grožėjau-
si. Tai buvo kaimo kapinių kalnelis 
pakelėje. Nei vieno žmogaus, visi 
dar su šviesa aplankę artimųjų ka-
pus, padėję gėles, uždegę žvake-
les kas sau išsiskirstė toliau savų 
gyvenimų gyventi. Tyla, nurimęs 
vėjas, miško apsuptis. Pirmą kar-
tą mačiau tokį grožį. Tą naktį net 
keletą tokių žvakelių žarijomis už-
barstytų kapinių pakelėje mačiau. 
Ramiai pleveno tos liepsnelės ir 
vaizdas šis į mano atmintį įstrigo 

visam laikui. 
Štai šeštadienį jau trisdešimt 

devintą kartą Anykščių kapinė-
se uždegiau žvakeles ir padėjau 
gėlių ant savo tėvų ir močiutės 
kapo. Kur begimė jie, kur tik juos 
gyvenimas ir blaškė, ir vedžiojo, 
o  paskutiniam poilsiui visi atgu-
lė čia, Anykščių šilelio pakrašty-
je. Kaip pasikeitė per tuos beveik 
keturiasdešimt metų ir miestas, ir 
kraštas, ir žmonės! Kaip Lietuva 
pasikeitė per 
šitiek metų... 
Vėlinės nėra 
tik mirusių die-
na. Kiek daug 
žmonių tą die-
ną praeinančių 
taku pro arti-
mųjų kapą suti-
kau ir pasisveikinau. Dar pernai 
ne vienas ėjo jie tvirtu žingsniu, 
tegu ir žilagalviai, bet žvalūs ir 
tvirti sveikindavosi ir kalbindavo 
savo daktarą. O šiemet nebe vieną 
sutikau su lazdele, palinkusį nuo 
metų ir ligų, jau netvirtu žingsniu 
prieinantį. Kol dar pats galiu už-
degi žvakeles, kol pastatau gėlių 
krepšelį, kol tyliai susikaupęs pa-
stoviu, mintyse pasisveikindamas 
ir pasišnekėdamas su mirusiais 
kaip su gyvais, ne vieną anykštėną 

sutinku. Kol pats dar šioje žemėje 
esu, kol dar galiu, visad kapus lan-
kau. Ir senuosius, ir naujųjų takais 
pereinu. Kiek daug pažintų kažka-
da jau į Anapilį išėję. Koks jaunas, 
dar rodos neseniai jį gydžiau ir pa-
slaptis jausmų jo saugojau visas... 
O Viešpatie, už ką jaunam siuntei 
tu žiaurų vėžį? Kodėl mama mir-
ties atplėšta buvo nuo savų vai-
kelių? Kas gi juos dabar augins 
ir bus vedliu per gyvenimą? Kiek 

daug jau tų, 
kuriuos kadai-
se pažinojau, 
kapinių žemė 
priglaudė, už-
pylė smiltimi, 
amžiams balsus 
nutildė ir ištrina 

iš atminties.
Yra kapų, kurių per vasarą jau 

nebepuošia gėlės. Nes nebėra kam 
tas gėles sodina, ravi, laisto. Jau-
nimas išsilakstė iš Anykščių. Kas 
į didžiuosius miestus, kas į užsie-
nius. Nebeprilankysi... O juk ir aš 
jau tėvų kapą apsisprendžiau su-
tvarkyti, padengti granitu, iškalti 
užrašus ir viskas. Taip ir padaryta. 
Kol gyvas dar esu, kol dar galiu, 
žvakelę uždegsiu, gėlytę padėsiu, 
vėjo prineštus spyglius ir dulkes 
nušluosiu. Kai ir manęs neliks – 

tik vėjas ir lietus bus kapo šeimi-
ninkai... 

Kapinių žarijų šviesoje atbunda 
mano mintys ir visada pamąstau, 
kiek gyvenimo kelio nueita Anykš-
čiuose, kas gero nuveikta miestui, 
kraštui ir žmonėms. Jau dvidešimt 
penkeri metai kaip per visokias vi-
zijas ir auras Anykščiai yra prievar-
ta valdžios daromi kurortu. Vietoje 
buvusių erdvių ir turistais užpildy-
tų, bet savininko nugriautų poilsio 
namų paliko vieną pastatą, jį pare-
novavo, padarė viešbučiu, prie jo 
pridūrė priestatą su baseinu ir SPA 
procedūromis ir tiek. Tegu sėkmin-
gai savininko biznis veikia, negaila. 
Tik kokiu pagrindu valdžia vis gi-
riasi: kurortas, Anykščiai jau kuror-
tas, Druskininkams nosį šluostome! 
Tuoj visus anykštėnus paversime 
kurortininkų liokajais. Tai suklestės 
miestas ir rajonas. O mūsų jaunimas 
nenori likti ir dirbti tik tokiais lioka-
jais. Kiek gražių Anykščių ateities 
idėjų palaidota per nepriklausomy-
bės atgavimo laikus tik todėl, kad 
niekas nesugebėjo jų realizuoti. 
Vieni nesugebėjo net susigaudyti, 
kitiems neleido dirbti. Štai ir turime 
Anykščius, iš kurių žmonės išeina. 
Kas kur... Vieni į kapus, kiti į užsie-
nius. Ir taip kasmet, kasmet... Val-
džia vis laidoja Anykščius.

Kai skaitau žiniasklaidą, o joje 
komentarus, nudžiungu, kad galų 
gale, tegu ir po keturiolikos metų, 
bet žmonės vis labiau supranta, 
kad Anykščių atgimimui reikalin-
ga ne nuolat brukama „kurortinių 
liokajų“ dalia, o verslas, įmonės, 
racionalus protas ir aktyvumas. 
Gana vieną kartą laidoti Anykščius 
ir veidmainiškai dūsauti matant jų 
nykimą! Kiek gali anykštėnai tai 
pakęsti? 

Kapinės ne ta vieta, kuri būtų 
tinkama politikai. Ir Vėlinių žva-
keles ant artimųjų kapų uždegame 
tikrai jų pagerbimui, ne tuščioms 
kalboms kalbėti. Bet, kaip bebū-
tų, man tai yra data, kada galiu 
nužvelgti nueitą gyvenimo kelią, 
pamatyti nuveiktus darbus, pa-
jausti pasiektas aukštumas, įver-
tinti nesėkmes ir apmąstyti kelius 
ir darbus ateičiai. Miestui ir jo 
žmonėms. Gyviesiems. Nes am-
žiams užmigę, mūsų artimieji jau 
niekada nebeatsikels ir mūsų ke-
liais už mus niekur nenueis, mūsų 
darbų už mus nepadarys. Gyvųjų 
tai pareiga. 

Tokios aplankė šiemet mane 
mintys žvelgiant į tą prie Anykš-
čių šilelio išsiliejusį žarijų ežerą. 
Apie žmones ir jų gyvenimus čia, 
po Anykščių saule ir žvaigždėmis, 
po vis aukščiau kylančiu mėnuliu. 
Ir taip kasmet, kol dar gyvi esame, 
tegu Vėlinių žarijų tyloje atbunda 
mūsų mintys. 

ambicijoms, bet ir asmeniniam 
gyvenimui. Sėkmingos dienos - 
antradienis ir ketvirtadienis.

Skorpionus šią savaitę gali 
išvesti iš pusiausvyros prieštarin-
gos žinios, kurios atsilieps ir jūsų 
nuotaikai, ir savijautai. Žinoma, 
jūs stengsitės išspręsti visas pro-
blemas, bet čia žvaigždės jus nu-
liūdins - artimiausiu metu kažin 
ar jums pavyks tai padaryti. Sė-
kminga diena - sekmadienis.

Šauliai įgyvendins daugelį 
savo norų ir žengs labai atsakin-
gą žingsnį profesinėje sferoje. 
Šis laikotarpis palankus karjerai, 
tikriausiai seksis tvarkyti ir finan-
sinius reikalus. Santykiai su arti-
maisiais darosi vis nuoširdesni. 
Palanki diena - šeštadienis.

-ELTA

...Gana vieną kartą laidoti 
Anykščius ir veidmainiškai 
dūsauti matant jų nykimą! 
Kiek gali anykštėnai tai pa-
kęsti?..

2015 metais „Anykšta“ išeis antradieniais ir šešta-
dieniais. Šeštadienio – 16 puslapių.

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
LT EUR LT EUR 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

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
30.00 8.69 60.00 17.38 120.00 34.75

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
LT EUR LT EUR LT EUR

„Aukštaitiškas formatas“
7.98 2.31 11.97 3.47 15.96 4.62

Rašome, kad Jūs žinotumėte! 
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

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“ redak-
ciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite 
savo vardą, pavardę ir adresą. 

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeratos kainos 2015 metams

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

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus 
g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, www.
anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti 
(8-381) 5-94-58.



Redakcija dirba: 
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos,
penktadieniais 8.00 - 16.00, 
spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,99 Lt / 0,58 EUR (prenumeratoriams – 1,31 Lt / 0,38 EUR). 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300       Užs. Nr. 1155
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„Anykšta“ išeina
antradieniais,

ketvirtadieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 
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Skaičiai: 43 29 52 13 06 46 70 35 32 18 60 33 41 26 45 64 12 25 59 03 21 66 73 30 74 14 39 62 11 02 68 
27 17 19 31 (keturi kampai) 71 09 42 47 75 (eilutė) 16 28 36 48 53 (įstrižainės) 10 69 49 20 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0100650 Automobilis “Citroen C4 Cactus” 000*875 Pakvietimas į TV studiją 047*756 Pakvietimas į TV 

studiją 024*805 Pakvietimas į TV studiją

parduoda

įvairūs

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

Tel. (8-631) 61411.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnoja-
mąjį turtą. Gali būti su skolomis ar 
teisinėmis problemomis. Atsiskaito 
grynaisiais. Siūlyti įvairius varian-
tus.

Tel. (8-670) 37592.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme 
ar išsikirtimui. Gali būti malki-
nis. 7000-35000 Lt/ha (2027,34-
10136,70 Eur/ha). 

Tel. (8-600) 29 417.

Miškininkystės įmonė brangiai 
- mišką su žeme arba biržes išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto. Moka iki 
40 000 Lt/11 585 EUR/ha.

Tel. (8-687) 23618.

Automobiliai

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

Tel. (8-601) 61510.

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 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

UAB „BOVARIS“
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.

Įvairius automobilius, mikro-
autobusus, visureigius, sunkve-
žimius, traktorius. Atsiskaito, 
utilizuoja. 

Tel. (8-648) 67177.
 
Važiuojančius ir nevažiuojan-

čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus, sunkvežimius, 
traktorius. Utilizuoja, atsiskaito. 

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai - įvairių 
markių (1930-2005 m.) len-
gvuosius automobilius, visurei-
gius, mikroautobusus. Bet ko-
kios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Kombainus, traktorius, auto-
busus, automobilius, įv. techni-
ką, metalo laužą, elektros vari-
klius. 

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius au-
ginti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Egidijus ir Sandra - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PVM. Greitai pasiima.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 

300 kg, karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

Maistines ir pašarines bulves. 
Atveža. 

Tel. (8-630) 59656.

Kuras

Aukštos kokybės fasuotą, nefa-
suotą akmens anglį. Gali atvežti 
į namus. Užsakymai priimami ir 
telefonu.

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

Malkas kaladėmis, skaldytas, 
atraižas pakais, supjautas, kala-
dukus. 

Tel. (8-622) 44850.

Gyvuliai

Avinukus. Gyvas svoris - 7 Lt 
(2,03 Eur)/kg, skerdiena - 18 Lt 
(5,21 Eur)/kg.

Tel. (8-601) 30707.

Karvę (1 800 Lt/521,32 Eur), te-
lyčią (1 500 Lt/434,43 Eur). 

Tel. (8-629) 12702.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 metų, pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Mobiliu juostiniu gateriu pjauna 
medieną.

Tel. (8-618) 06174.

Papildomi 
VAIRUOTOJŲ MOKYMAI, 

pažeidusiems kelių eismo taisykles.
Mokymai vyks lapkričio 8 d. adresu: Taikos g. 9, Rokiškis, 
UAB „Jonroka“. Išankstinė registracija tel. (8-657) 68156.

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ KURsAI!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės lapkričio 6 dieną 17 val., 

Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

Informuojame, kad UAB “Atspindys” (Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 
(8 5) 275 09 81, info@atspindys.lt) 2014-11-11 d. Anykščių r. sav. 
ženklins žemės sklypus: nuo 10 val. Gylių k., Anykščių sen. kadas-
trinis Nr. 3454/0002:458, gretimas sklypas Nr. 3454/0002:214 (sa-
vininkė Rasa Pukenytė); nuo 16 val. Pajuostinio k., Troškūnų sen. 
Nr. 3410/0001:619, gretimas sklypas Nr. 3410/0001:183 (savininkė 
Vanda Binkienė). Kviečiame nurodytu laiku dalyvauti gretimų žemės 
sklypų savininkus ir/ar paveldėtojus.

Šiltiname sienas,stogus ir grin-
dis, užpildant oro tarpus ekovata 
ir termoputa 1 kv.m kaina nuo 7 
Lt/2,03 EUR. 

Tel. (8-698) 47767. 

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Įrengiame ventiliacijos ir eko-
nomiškas rekuperacines siste-
mas. Savo, kliento medžiagomis. 
Deimantinėmis karūnomis gręžia-
me skyles, pjauname angas. 

Tel. (8-673) 06342.

Dovanoja

Rudą, tvarkingą katinėlį.
Tel. 5-11-43.

siūlo darbą
Reikalingi žmonės, norintys pa-

pildomai užsidirbti prekiaujant vo-
kiška buitine chemija. 

Tel. (8-683) 66042.

   

PARENGTA ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO
DALIES KOREKCIJA 

Parengta Anykščių regioninio parko tvarkymo plano Klykūnų rekreacinio funkcinio prioriteto zonos 
(Rubikių ežero pietinės dalies) kraštovaizdžio tvarkymo zonų korekcija.

Planavimo organizatorius - Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, 
LT-29111 Anykščiai, tel. (8 381) 58 032, faks. (8 381) 58 088, el. paštas  spesliakas@anyksciai.lt, inter-

neto svetainės adresas www.anyksciai.lt 
Plano rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 263 

6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas  info@gpf.lt, interneto svetainės adresas www.gpf.lt
Kviečiame visuomenę nuo š. m. lapkričio 14 d. susipažinti su šio plano sprendiniais. Plano grafinė ir 

tekstinė dalys eksponuojamos Anykščių r. savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje (J. Biliūno g. 
23, Anykščiai, tel. (8 381) 58032, faks. (8-381) 58088) ir Anykščių regioninio parko direkcijoje (J. Biliūno 
g. 55,  Anykščiai, tel. (8 381) 50 738, faks. (8 381) 5 07 39). Informacija taip pat patalpinta planavimo 
organizatoriaus svetainės www.anyksciai.lt skyriuje „Teritorijų planavimas“, taip pat plano rengėjo sve-
tainės www.gpf.lt skyriuje „Darbai“. Pasiūlymus darbo dienomis darbo valandomis galima užpildyti raštu 
ekspozicijos vietose esančiame pasiūlymų registravimo žurnale. Taip pat pasiūlymus galima siųsti paštu, 
faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Viešas susirinkimas vyks 2014 m. gruodžio 5 d. 10 val. Anykščių regioninio parko direkcijoje (J. 
Biliūno g. 55, Anykščiai).

Atsižvelgiant į Atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus, strateginio pasekmių 
aplinkai vertinimo subjektų išvadas, buvo priimtas sprendimas (Anykščių r. sav. administracijos direkto-
riaus 2014-10-27 įsakymas Nr. 1-AĮ-707), kad Anykščių regioninio parko tvarkymo plano strateginis pase-
kmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo 
dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos 
per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) siuntimo dienos.
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šiandien

lapkričio 5 d.

Agrikola, Karolis, Modesta, 
Vitalis, Eibartas, Vaidmina, Vi-
talijus, Vitalius.

lapkričio 4 - 5 d. priešpilnis.

vardadieniai

mėnulis

receptas

Elžbieta, Zacharijas, Audan-
gas, Gedvydė, Florijonas, Elzė.

oras

+5

+10

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

NNN redaktorei nežinant

IŠ ARTI

„Balbiesas“:

„Vau kiek stiklo, čia ne stiklinė 
budelė, tai bus darbo pacukams. 
Ir policija turės kas veikti gaudant 
stiklo daužytojus“.

„Mažas šulinėlis, juodas van-
denėlis, kas nori gurkšnoja ir 
baltais laukais nešioja?“

Ketvirtadienio mįslės „Esu balta 
ir visai nekalta, bet šeimininkė vis 
mane kumščiuoja?“ atsakymas – 
duoną minko. 

PR „Tele2“ toliau gerina ryšio kokybę

Pokalbis telefonu – lyg 
būtumėte viename kambaryje

Aukšta garso raiška leidžia 
girdėti natūralesnį pašnekovo 
balsą ir sumažina foninį triukš-
mą. Dėl to net judrioje miesto 
gatvėje kalbantys pašnekovai 
galės geriau girdėti vienas kitą.

„Nauja paslauga yra „Tele2“ 
dovana klientams. Aukšta gar-
so raiška perduoda daugiau 
niuansų pašnekovo balse, to-
dėl jis skamba natūraliai. Su 
senesnėmis technologijomis 
to pasiekti neįmanoma. Be to, 
galima kalbėti tyliau ar triukš-

Telekomunikacijų bendrovės „Tele2“ klientai jau naudojasi aukš-
čiausios kokybės balso ryšiu. Įdiegus naują technologiją, visame 
„Tele2“ 3G ryšio tinkle skambučiai bus perduodami aukšta raiška 
(angl. „HD voice“).

mingoje vietoje ir vis vien pui-
kiai girdėti pašnekovą“, – sakė 
Valerij Kovzan, „Tele2“ techni-
kos direktorius.

HD garso technologija leidžia 
perduoti nuo 50 Hz iki 7 kHz 
dažnio garsus – beveik dvigu-
bai platesniu spektru, nei įpras-
tų skambučių metu. Šie dažniai 
yra daug artimesni natūraliam 
žmogaus balsui, kuris skleidžia 
75 Hz - 14 kHZ dažnio garsus.

Platus garso dažnių spektras ir 
didesnis jautrumas balso niuan-
sams leidžia pašnekovams mobi-
liuoju telefonu kalbėti taip, lyg jie 
būtų viename kambaryje.

Kokybę pagerino tinklo 
modernizacija 

Įdiegti naujas technologijas ir pa-
gerinti skambučių kokybę „Tele2“ 
leido šį rudenį užbaigtas mobi-
liojo ryšio tinko modernizavimas 
Baltijos šalyse. Pažangiausio mo-
biliojo ryšio tinklo šiame regione 
sukūrimui įmonių grupė iš viso 
skyrė daugiau nei 172,5 mln. Lt 
(50 mln. EUR).

Mobiliojo ryšio tinklui ir turėtoms 
bazinėms stotims „Tele2“ pritaikė 
naujausias technologijas, taip pat 
įrengė dar 540 naujų bazinių tin-
klo stočių. Moderniausias Baltijos 
valstybėse „Tele2“ tinklas užtikrins 
aukštos raiškos balso ryšio ir grei-
to mobiliojo interneto, taip pat ir 
4G, paslaugas.

„Mūsų klientai gali naudotis mo-

derniausiu mobiliojo ryšio tinklu, 
ir turės dar daugiau jo pritaikymo 
galimybių. Ryšių reguliavimo tar-
nyba patvirtino, kad „Tele2“ 2G ir 
3G ryšio tinklai aprėpia beveik visą 
Lietuvą. Be to, tinklas veikia ypač 
patikimai. Visa tai mums leidžia 
tiek verslo, tiek privatiems klien-
tams pasiūlyti daugiau inovatyvių 
paslaugų,“ – sakė Petras Masiulis, 
„Tele2“ generalinis direktorius.

Bendrovės „RAIT“ birželį atliktos 
apklausos duomenimis, „Tele2“ 
yra populiariausias operatorius 
Lietuvoje – iš viso „Tele2“ užima 
53,5 proc. Lietuvos mobiliojo ryšio 
rinkos.

Daugiau apie „Tele2“ paslaugas 
galima sužinoti bendrovės preky-
bos salonuose visoje Lietuvoje ir 
svetainėje internete www.tele2.lt.
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Aštriu liežuviu pasižymi ne tik 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotojas 
Valentinas Patumsis, bet ir jo sūnus 
Povilas. Ūkininkaujantis P.Patumsis 
išgarsėjo augindamas rekordinio 
dydžio moliūgus, bet be šio užsiė-
mimo dar augina ir kiaules. Štai taip 
siūlo savo produkciją P.Patumsis 
virtualiame „Anykščių turgelyje“: 

„Kitą savaitę grius paršas, gal kam 
mėsytės? Kumpiai, mentys, šonkau-
liai, sprandinė, lašiniai (švieži), tau-
kai, uodega ir pan. Kam kas patinka. 
Kiaulės auginamos ekstensyviai, be 
sojos ir kombinuotojų pašarų. Lie-
tuviška senovinė ir reta veislė, laši-
ninio tipo. Paskutinioji ištiks nepati-
riant streso ir skausmo“. 

Žodžiu – beveik kaip pasakoje.

Balsuoju nesvarbu už ką?

Į „Anykštos” redakciją dar praei-
tą savaitę kreipėsi vairuotojas, nu-
sistebėjęs Anykščių miesto gatvių 
tvarkdariais. „Iš Pušyno mikrora-
jono važinėju Storių gatve žemyn 
žydkapių link ir jau savaitę ties šios 
ir Karazijos gatvių sankryža matau 
nustipusią katę, kurią vieną dieną 
kažkas išmeta į važiuojamąją gatvės 
dalį, o kitą, žiūrėk, vėl užmeta ant 
kelkraščio”, - piktinosi vairuotojas. 

Per Vėlines ties katės lavonu 

Panašu, kad Anykščių rajono sa-
vivaldybė priima naujus saugumo 
standartus. Tarybos nariai posėdžiavo 
prieblandoje - visi salės, kurioje posė-
džiavo deputatai, langai buvo aklinai 
uždengti užtraukiamais roletais. Jei 

Kas palaidos katę?

Aūū miesto, tvarkdariai! Žvakutė seniai sudegė. Palaidokit 
katę.

miestelėnai uždegė žvakutę ir padė-
jo gėlę. Žvakutė jau seniai sudegė, 
gėlė nuvyto, tačiau antra savaitė 
miesto gatvių tvarkdariai - Ukmer-
gės „Versmė” ir „Anykščių ko-
munalinis ūkis“, matyt, nesutaria, 
kam priklauso palaidoti nustipusią 
katę…

Čia tokia problema, kad be 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos įsikišimo, jos, tikė-
tina,  nepavyks išspręsti.

Deputatai bijo snaiperių?

Kodėl deputatai sėdi užsidengę langus? Ar Anykščiuose atsirado 
snaiperių?

būtų pavasaris, būtų galima įtarti, jog 
langai uždengti, kad Tarybos nariai 
dirbtų, o ne į praeinančias merginas 
žiopsotų, bet kokios merginos, kai 
žiema ant nosies... Lieka tik viena iš-
vada – deputatai bijo snaiperių. 

Kartais kyla rimtų abejonių, ar 
rajono Tarybos nariai visada žino, 
už ką balsuoja. Toks atvejis nutiko 
ir paskutiniame Tarybos posėdy-
je. Balsuojant už vieną klausimą, į 
posėdžių salę grįžo po pertraukė-
lės vėluojantis Algirdas Ananka ir 

dar nespėjęs iki galo atsisėsti į savo 
kėdę, iškėlė ranką „už“, nors klausi-
mo pristatymo metu jo nebuvo salė-
je... Išvada: kam čia dar klausyti tų 
nuobodžių pristatymų – pažiūri, kaip 
balsuoja koalicijos vedliai socialde-
mokratai, ir taip pat keli ranką...

Į tėvą – siūlo uodegą

Nuotrauka iš Povilo Patumsio ūkio rodo, kad paršai čia griūna 
be streso ir kančios. 

Bulvinės bandelės

Ingredientai: 
6 virtos bulvės su lupyna, 
mairūnas,
1 valgomasis šaukštas smulkintų 

petražolių,
2 kiaušiniai, 
druskos.

Gaminimo eiga: Išvirtos bulvės 
nulupamos ir sumalamos mėsa-
male. Į maltas bulves sudedami 
kiaušinių tryniai, mairūnas, pe-
tražolių lapelių, išplakti kiaušinių 
baltymai, pasūdoma ir viskas len-
gvai sumaišoma. Šakute imama po 
truputį masės, dedama į aliejumi 
išteptą skardą ir kepama karštoje, 
190 laipsnių temperatūros orkaitė-
je apie 20-30 min.

“Valstietis” Algirdas Ananka visada pasiruošęs...


