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Koncertas. Lapkričio 23 d. 15 
val. Anykščių koplyčioje – Pa-
saulio anykštėnų kūrybos centre 
kamerinio ansamblio „Vilniaus 
arsenalas“ koncertas, skirtas Lie-
tuvos karių dienai. Autentiškoje 
Anykščių koplyčios aplinkoje 
skambės intriguojanti programa: 
J. S. Bacho, W. A. Mozarto, G. 
Donizetti, G. Rossinio muziki-
niai perlai. Renginys nemoka-
mas.

Terapija. Lapkričio 21 d. 17 
val. Anykščių koplyčioje vyks 
garsų terapijos vakaras, kurį ves 
Rita Juodelienė. Renginys ne-
mokamas.  Vakaro metu skam-
bės gongai, varpeliai, tibetietiški 
dubenys, shruti ir kiti archajiniai 
instrumentai.

Santuokos. Per spalio mėne-
sį Anykščių rajone susituokė 11 
porų. Septynios poros tuokėsi 
Civilinės metrikacijos skyriuje ir 
keturios bažnyčiose. Jauniausiai 
nuotakai 17 metų, o jauniausiam 
jaunikiui - 18. Vyriausiai nuota-
kai - 50 metų, vyriausiam jauni-
kiui - 53.

Lėšos. Pavasarį iniciatyvinė 
anykštėnų grupė pradėjo rinkti 
lėšas paminklo, skirto tragiškai 
žuvusių režisierių Galinos ir Vy-
tauto Germanavičių atminimui, 
statybai. Architekto Kęstučio 
Indriūno teigimu, skulptūra, sto-
vėsianti prie Anykščių kultūros 
centro, turėtų kainuoti apie 50 
tūkst.litų. Kol kas surinkta be-
veik 10 tūkst.litų.

Obuoliai. AB“Anykščių vy-
nas“ šiais metais supirko 17 
tūkst. tonų obuolių, 2 tonomis 
daugiau nei pernai. Tačiau, ga-
myklos direktoriaus Audriaus 
Zuzevičiaus geras rezultatas ne-
labai džiugina. Mat koncentruotų 
sulčių kaina rinkoje yra žema ir 
obuolių perdirbimas „Anykščių 
vynui“ nebuvo pelningas

Sveikinimai. Per mūsų lai-
kraštį galite pasveikinti savo ar-
timuosius vestuvių, jubiliejų ar 
kitomis progomis. Sveikinimo 
kaina – 55 Lt/ 15,93. EUR.

Netoli Svėdasų, dešiniajame 
upelės Šventosios krante, ant 
aukštų saulei šlaitus atgręžusių 
kalvų, nuo seno gyvuoja senasis 
Butėnų kaimas, ten tiesia gatve 
išsitiesusi jo istorinė „ūlyčia“, o 
aplink kelių kilometrų spindu-
liu po laukus, paupes ir pamiš-
kes išsibarstę vienkiemiai. Nuo 
seno buvo didžiausias plotu ir 
gyventojais, jų kartais būda-
vo gerokai virš 400, parapijos 
kaimas, o naujų amžių vėjų nu-
dilintas, nunykęs vos šimtu bu-
tėniečių dar gyvas ir viltingai 
laukia po pasaulį išsiblaškiusių 
vaikų sugrįžtant.

Apie Butėnus kitoniškai Raimondas GUOBIS

Savivaldybės kontrolierius atsisako 
būti politikų įrankiu Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės kontrolierius Artūras Juozas Lakačauskas  parodė turįs tvirtą stuburą, o vienas iš Anykščių socialde-
mokratų lyderių Romaldas Gižinskas net neslepia, kad bandys kontrolierių palaužti. Du kartus šiais metais A.Vienuolio progimnazi-
jos veiklos auditus atlikęs A.J.Lakačauskas neįvykdė rajono valdančiosios daugumos norų surasti už ką nulinčiuoti direktorę, Kovo 
11-osios Akto signatarę Ireną Andrukaitienę ir tuoj pat sulaukė atsako.

 Rajono Antikorupcinės komisijos pirminkas R.Gižinskas, sužinojęs apie audito išvadas pareiškė, kad dabar užsiims pačiu kontro-
lieriumi. 

Kiekvienas savu transportu - iš pieninės grįžta Kęstutis Žvirblis ir Jonas Klimas.

Daugiausia 
pažeidimų - 
kaimo 
maisto prekių 
parduotuvėse

Kultūrininkai nesutarė dėl 
festivalio apibrėžimo

Anykščių Meno centro direkto-
rius Tomas Tuskenis nesuprato, ko-
dėl „12 muzikos savaitgalių Anykš-
čiuose“ nenusipelnė būti įtrauktas 
į svarbiausių festi-
valių sąrašą. 

Svėdasiškis pelnė žiūrovų 
simpatijas

Pasaulio įvykius savo menu 
iliustruojantis tautodailinin-
kas Aleksandras Tarabilda prie 
Rūpintojėlio skirto Ukrainai - 
svetimo skausmo nebūna.

Anykščių rajono savivaldybės kontrolierius Artūras 
Juozas Lakačauskas ir per antrąjį šiais metais atlik-
tą A.Vienuolio progimnazijos veiklos patikrinimą 
finansinių nusižengimų nerado.

Anykščių rajono Tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininkas, 
socialdemokratas Romaldas Gižinskas, po to kai savivaldybės 
kontrolierius A.J.Lakačauskas neįvykdė politinio užsakymo, iš-
kėlė klausimą ar kontrolierius į šias pareigas paskirtas teisėtai  
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Temidės svarstyklės
Kuras. Liepos 16 dieną, vyriš-

kis, gimęs 1964 metais, gyvenantis 

Anykščiuose, Rašytojų gatvėje, in-
terneto svetainėje susirado bendrovę, 
kuri prekiauja medžio pjuvenų gra-
nulėmis. Gavęs išankstinę PVM sąs-

kaitą faktūrą, pervedė 2 375,76 litus 
į nurodytą sąskaitą. Iki šiol su įmonės 
darbuotojais susisiekti nepavyksta. 

Ratlankiai. Lapkričio 16 dienos 

ryte, sode, esančiame Anykščiuose, 
pastebėta, kad iš automobilio pa-
grobta 50 metalinių ratlankių. Žala 
– 1 500 litų.

Spaudos konferencijoje, skirto-
je parodos atidarymui, dalyvavo 
Seimo narys Viktoras Fiodorovas, 
jaunimo organizacijos DARBAS 
pirmininkas Benas Cechanavičius, 
idėjos autorius Erikas Druskinas 
ir agentūros „Factum“ direktorius 
Vytautas Navaitis. Konferencijoje 
buvo išsakytos mintys apie pilie-
tiškumo skatinimą ir valstybinį 
jaunimo iniciatyvų finansavimą. 
Taip pat buvo pristatytas tolimes-
nis VIENYBĖS vėliavos kelias. 
Fotografijų parodą atidarė akcijos 
globėja Seimo Pirmininkė Loreta 
Graužinienė. Renginio metu Jauni-
mo organizacijai DARBAS ir idė-
jos autoriui buvo įteiktas agentūros 

Anykščių VMVT duomenimis, 
Anykščių rajone yra registruoti 351 
maisto tvarkytojai, iš jų patikrintos 
84 viešojo maitinimo įmonės. Vir-
šininko teigimu, tikrinamos yra vi-
sos vietos, kur tiekiamas maistas, 
taip pat ir ten, kur jis gaminamas. 
„Maisto gamybos vietų Anykščių 
rajone nėra daug, bet yra. Iš esmės 
turiu pasakyti, kad padėtis gerėja, 
ypač tai pasakytina apie stambiuo-
sius maisto tvarkytojus“,- sakė 
D.Žiogelis. 

Tarnyba 18-oje iš tikrintų  viešo-

Režisierius – rekordininkas 
su pažymėjimu

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Pirmadienį  Lietuvos Respublikos Seime vyko spaudos konferenci-
ja ir fotografijų parodos „1000 metrų trispalvė – VIENYBĖ“ atida-
rymas. Jos metu buvusiam Anykščių A.Vienuolio progimnazijos re-
žisieriui Erikui Druskinui buvo įteiktas rekordininko pažymėjimas.

Atradęs vėliavos idėją režisierius ją vis ilgino, kol vėliava pasiekė 
kilometro ilgį. Nuotraukoje -  idėjos autorius Erikas Druskinas.

Nuotr. iš  „1000 metrų trispalvė“ albumo.

„Factum“ Lietuvos rekordininko 
pažymėjimas.

Beje, rekordinė vėliava tęsia 
savo kelią. Spalio mėnesį ji buvo 
išskleista Vilniaus rajone, Paber-
žėje, Marijampolėje ir Trakuose 
– vėliavos užteko apjuosti istorinę 
Trakų pilį, esančią saloje. 

Tiesa, tai jau ne pirmas pažymė-
jimas – rugpjūčio mėnesį kultūros 
ministras Šarūnas Birutis Jaunimo 
organizacijos DARBAS pirminin-
kui B. Cechanavičiui ir E. Druski-
nui įteikė padėkos raštus už pras-
mingą pilietinę vienybės akciją 
,,1000 metrų trispalvė“, skirtą pa-
minėti Baltijos kelio 25-erių metų 
sukakčiai.

Daugiausia pažeidimų - kaimo 
maisto prekių parduotuvėse

Anykščių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
(VMVT) per šiuos metus užfiksavo 18 pažeidimų viešojo maitini-
mo įmonėse ir 15 pažeidimų prekybos įmonėse. Anykščių VMVT 
viršininkas Dainius Žiogelis sako, kad jų tarnybos pozicija yra ne 
bausti, o leisti pasitaisyti verslui. 

jo maitinimo įmonių rado pažeidi-
mų. Viena įmonė nubausta pinigine 
bauda, dar vienai - laikinai sustab-
dyta veikla. „Buvo sustabdyta alaus 
baro, įsikūrusio  priešais „Maxi-
ma“, veikla. Ten keitėsi savininkai, 
vadovai, personalas, pradėjo dirbti 
tokios jaunos mergaitės, labai rau-
dojo, kai sustabdėm veiklą, bet 
dabar trūkumus pašalino ir baras 
toliau dirba“. Taip pat buvo atlikti 
92 patikrinimai prekybos įmonėse, 
iš kurių 15-oje rasti pažeidimai. 
Surašyti 9 sprendimai dėl produktų 

tiekimo rinkai uždraudimo ir skir-
tos piniginės baudos. „Baudos yra 
simbolinės – iki 100 litų. Paprastai 
randamos kokios dešrelės ar pora 
duonos kepalų, kurių galiojimas 
baigėsi, tada skiriama bauda ir pro-
duktų  išėmimas“,- apie baudas ir 
pažeidimus aiškino D.Žiogelis.. 

Pasak D.Žiogelio, daugiausiai 
pažeidimų yra smulkiose kaimo 
parduotuvėse. Pažeidimai labai 
įvairūs – nuo senų produktų iki 
įvairių „popierinių“ – registrai, 
žurnalai ir t.t. „Tiek praeitos, tiek 
šios Vyriausybės pozicija, tiek ir 
mūsų, yra leisti pasitaisyti verslui. 
Dažniausiai surašome protokolus, 
pabarame ir leidžiame išsitaisyti“,- 
pasakojo D.Žiogelis.. 

Anykščių VMVT paprastai su 
maisto gamyba ar pardavimu susi-

Anykščių VMVT viršininkas 
Dainius Žiogelis sako, kad 
dažniausi pažeidimai, susiję 
su maistu – prekyba pasenu-
siais maisto produktais. 

Į jau aštuonioliktą kartą Rokiš-
kyje surengtą respublikinį Liongi-
no Šepkos konkursą savo darbus 
suvežė net 22 medžio drožėjai, 
pagrindinio ir garbe, ir materialine 
išraiška laureato prizo siekė ir trys 
anykštėnai - Vladas Gaidys, antrąjį 
prizą pelnęs Pranas Petronis ir A. 
Tarabilda.

Kalbingas svėdasiškis parodos 
uždarymą vainikavo žodžiais gry-
nuoliais, kad kas kovoja, gali pra-
laimėti, kas nekovoja jau pralai-
mėjęs, o čia nėra pralaimėjusių, o 
artimesnių būreliui pastebėjo, kad 
logiškai pagalvojus, jo darbai buvo 
patys geriausi, nes taip manė dide-
lė dalis iš gal tūkstančių parodą ap-
lankiusių. Tačiau keturių narių ko-
misija, vadovaujama kryždirbystės 
tyrinėtojos dr. Alės Počiulpaitės, 
nusprendė visai kitaip. 

A. Tarabildos darbai, visas ma-
giškasis jų septynetas tiesiog spin-
dėjo gilia mintimi ir egzotiškomis, 

Svėdasiškis pelnė žiūrovų simpatijas
Svėdasuose gyvenantis ir įvairaus žanro medines skulptūras 

kuriantis tautodailininkas Aleksandras Tarabilda spalio mėnesį 
dalyvavo net dviejose didelėse parodose ir bandė pelnyti Liongino 
Šepkos premiją, bet pasitenkino tik žiūrovų simpatijų prizu.

Raimondas GUOBIS

spalvingomis formomis. Tikra kla-
sika – „Severiutės šlaunys, Geišės 
nežabotas geismas...“, „Svetimo 
skausmo nebūna“ - prie drasko-
mos Ukrainos angelo kojų - Janu-
kovičiaus auksinis „baronas“, juk 
taip bijojęs, kad padžiovinto, 
aukso pudra nupurkšto „batono“ 
nepradėtų parodoje graužti pelės. 
„Antano Baranausko apdainuotam 
Anykščių šileliui atminti“ - kelmo 
šaknų raizginiu, šermukšnių ke-
kėmis apkaišytu karūnuotas ko-
plytstulpis su Rūpintojėliu, šalia 
jo besirangančiu pagonišku žalčiu 
ir Apvaizdos akimi, iš kurios byra 
ašaros - geltona, žalia ir raudona: 
„Dažnai ko verkia miške lietuvis 
nežino“.

Tuoj po Rokiškio kelioms die-
noms kūrinius į Trakus nugabeno, 
kur vyko zoninė „Aukso vainikas 
2014“ paroda, mat dar iki šiol pri-
klauso Vilniaus tautodailininkų 
skyriui. 

Pasaulio įvykius savo menu iliustruojantis tautodailininkas 
Aleksandras Tarabilda prie Rūpintojėlio skirto Ukrainai - sveti-
mo skausmo nebūna.        Autoriaus nuotr. 

jusias įmones tikrina reguliariai, ta-
čiau gali tikrinti ir neplanuotai, jeigu 
yra gaunamas gyventojų skundas. 
Pernai buvo gauti vos keli skundai, 
iš kurių tik vienas pasitvirtino. 

-ANYKŠTA

Pasiūlymas. Europos Parlamen-
to narys Valentinas Mazuronis ra-
gina Vyriausybę iš didžiųjų miestų 
centrų iškelti valstybines įstaigas ar 
bent jau parduoti ar išnuomoti ne-
reikalingą turtą. Politikas atkreipia 
dėmesį, kad didžioji dalis valstybės 
ir savivaldybių įstaigų įsikūrusios 
miestų centruose, kur nekilnojama-
sis turtas brangiausias, o pageidau-
jančiųjų jį įsigyti ar išsinuomoti už 
didelę kainą tikrai netrūksta. Be to, 
valstybės įstaigų tarnautojai, V. Ma-
zuronio teigimu, įsikūrę žymiai er-
dviau nei privataus sektoriaus dar-
buotojai - jame ploto norma vienam 
darbuotojai yra apie 6 kv. m, tuo tar-
pu valdininkas naudoja kelis kartus 
ar dešimt kartų daugiau erdvės. 

Požiūris. Švietimo ir mokslo mi-
nistro Dainiaus Pavalkio teigimu, 
nors pastebimos teigiamos tenden-
cijos, tačiau švietimo sistema vis dar 
funkcionuoja kaip „apversta pirami-
dė“, kuomet didžioji dalis abiturien-
tų stoja į universitetus, o profesinis 
išsilavinimas išlieka mažai popu-
liarus. „Visi įvardijame, kad turime 
„apverstąją piramidę“, kai didžioji 
dauguma abiturientų nueina mokytis 
į universitetus, tuo tarpu mažesnioji 
dalis nueina ruoštis profesijai. Tuo 
tarpu normaliame pasaulyje, į kurį 
mes norime lygiuotis - Vokietijoje, 
Austrijoje, Šveicarijoje, Skandinavi-
joje apie 70-80 proc. ir net daugiau 
jaunimo baigia bendrą išsilavinimą 
kartu įgydami profesinį diplomą“, - 
sako ministras.

Parama. Europos Komisija (EK) 
antradienį nusprendė Lietuvai skir-
ti 14 milijonų eurų (daugiau nei 
48 milijonus litų), pieno gamintojų 
nuostoliams dėl Rusijos embargo 
kompensuoti. Žemės ūkio ministe-
rija anksčiau iš Europos Sąjungos 
(ES) prašė 32 mln. eurų, tačiau mi-
nistrė Virginija Baltraitienė teigė, 
kad gauti visą prašomos paramos 
sumą nesitikima. Iki šiol Vilnius iš 
Briuselio buvo išsiderėjęs tik iki 70 
proc. padidintus tiesioginių išmokų 
avansus už deklaruotus žemės plo-
tus. Pieno supirkimo kainų mažėji-
mas prasidėjo po to, kai Rusija pa-
skelbė apie draudimą įvežti žemės 
ūkio produkciją. 

Streikas. Po praėjusios savaitės 
mokytojų streiko antradienį įvykęs 
švietimo profsąjungų atstovų susi-
tikimas su Premjeru Algirdu But-
kevičiumi apčiuopiamų rezultatų 
nedavė. Profsąjungų lyderiai sako, 
kad, jeigu iki gruodžio 2 dienos ne-
bus pasirašytas ketinimų protokolas, 
neatsisakoma neterminuoto streiko, 
kol kas nestabdomas pasiruošimas 
jam. „Pirmiausia, norėčiau pasi-
džiaugti ir padėkojau Premjerui, kad 
išgirdo profesinių sąjungų ir reikala-
vimus, ir norą kalbėtis. Manau, kad, 
jeigu Premjeru būtų kaip anksčiau 
pasipūtęs Andrius Kubilius ar kaip 
dabartinis mūsų ministras, kuris 
bėga nuo žmonių, tai tokio susitiki-
mo turbūt išvis būtų neįvykę“, - po 
susitikimo Vyriausybėje sakė Lietu-
vos švietimo darbuotojų profesinės 
sąjungos (LŠDPS) pirmininkas An-
drius Navickas. 

Palaiko. Seimo opozicijai reika-
laujant ūkio ministro Evaldo Gus-
to atsistatydinimo dėl netinkamos 
Turizmo departamento priežiūros, 
Premjeras Algirdas Butkevičius tam 
pagrindo teigia nematąs. „Tai, ma-
tyt, opozicija neturi darbo ir kelia 
tokius kraštutinius reikalavimus“, - 
sakė Ministras Pirmininkas. 
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Verslas gali išsklaidyti 
visuomenės baimes

Tokiu įrodymu gali tapti žen-
klas „Perskaičiuota sąžiningai“. 
Šį ženklą turi teisę naudoti visos 
įmonės, viešai įsipareigojusios 
nepiktnaudžiauti euro įvedimu ir 
prisijungusios prie Geros verslo 
praktikos, įvedant eurą, memo-
randumo.

Prisijungti prie memorandumo 
galima iki gruodžio 31 dienos. 
Šiuo metu memorandumo daly-
vių sąraše – daugiau nei 3000 
Lietuvos įmonių, gavusių teisę 
savo valdomose 10 tūkstančių 
prekybos ir paslaugų teikimo vie-
tų naudoti ženklą „Perskaičiuota 
sąžiningai“.

Pasak Lietuvos smulkiųjų vers-

lininkų ir prekybininkų asociaci-
jos pirmininkės Zitos Sorokienės, 
būtent aktyvus verslininkų jungi-
masis prie memorandumo gali 
padėti išsklaidyti visuomenės 
baimes ir abejones dėl savaimi-
nio kainų augimo įvedant eurą.

„Mes, smulkieji verslininkai, 
kaip niekada esame suinteresuo-
ti neprarasti savo vartotojų, tad 
neabejoju, kad daugelis iš mūsų 
nesirengia piktnaudžiauti euro 
įvedimu. Juk jei būsi nesąžinin-
gas, nuo tavęs tiesiog nusigręš, 
ypač tai galioja smulkiesiems 
verslininkams. O memorandu-
mas mums yra ir papildoma 
paskata, ir ženklas klientams, 
kad kainos į eurus perskaičiuoja-
mos sąžiningai“, – pažymėjo Z. 
Sorokienė.

Kurioje savivaldybėje dau-
giausia sąžiningų verslininkų?

Skatinti vietos įmones prisijung-
ti prie socialiai atsakingo verslo 
iniciatyvos „Perskaičiuota sąži-
ningai“ kviečiamos ir Lietuvos 
savivaldybės. Iki gruodžio 15 d. 
vyksta konkursas „Sąžiningiausio 
verslo savivaldybė“ – jį laimės ta 
savivaldybė, kurioje veikiančios 
įmonės aktyviausiai jungsis prie 
Geros verslo praktikos memo-
randumo.

Lapkričio 7 d. duomenimis, šia-
me konkurse kol kas pirmauja 
Ignalinos, Utenos, Druskininkų, 
Joniškio, Jurbarko, Švenčionių 
savivaldybės. 

Ūkio ministerijos iniciatyva pa-
skelbtas konkursas vyks iki gruo-
džio 15 d., o jį laimėjusios savi-
valdybės teritorijoje bus įrengta 
meninė instaliacija su ženklu 
apie sąžiningiausio verslo regi-
oną. 

„Perskaičiuota sąžiningai“ – 
ženklas pirkėjams 

Iniciatyvoje „Perskaičiuota są-
žiningai“ dalyvaujantys verslo at-
stovai teigia, kad didžiausia mo-
tyvacija, skatinanti įmones elgtis 
sąžiningai, yra vartotojų pasitikė-
jimas ir lojalumas. 

„Pirkėjai turi visišką laisvę ir gali 
rinktis sąžiningą verslą. Todėl ir 
Geros verslo praktikos memo-
randumo iniciatyva pirmiausia 
yra skirta pirkėjams, o ne vers-
lininkams. Kavinėse, restoranuo-
se ar viešbučiuose esantys lip-
dukai „Perskaičiuota sąžiningai“ 
– aiškus ženklas vartotojui, jog 
įmonė įsipareigoja nepiktnau-
džiauti euro įvedimu“, – teigia 
Lietuvos viešbučių ir restoranų 
asociacijos prezidentė Evalda 
Šiškauskienė. 

Pasak jos, labai svarbu, kad į 
sąžiningo kainų perskaičiavimo 
iniciatyvą įsitrauktų kuo daugiau 
gamintojų ir tiekėjų – solidarus 
visų verslo sektorių dalyvavimas 
užtikrintų kainų stabilumą euro 
įvedimo metu. 

Prisijungti galima internetu

Prisijungusios prie Geros vers-
lo praktikos memorandumo, įmo-
nės viešai įsipareigoja nesinau-
doti euro įvedimu kaip pretekstu 
kelti kainas, jas perskaičiuoti eu-
rais pagal nustatytą 
kursą, skelbti aiškiai, 
suprantamai ir ne-
klaidinant vartotojų. 

Prisijungti prie šio 
memorandumo ga-
lima iki gruodžio 31 

d., svetainėje www.euras.lt užpil-
džius prašymą elektroniniu būdu 
arba atsiuntus jį el. paštu me-
morandumas@euras.lt ar faksu 
8 5 2312479. Prašymą taip pat 
galima pateikti ar atsiųsti savi-
valdybėms, VšĮ „Versli Lietuva“, 
Ūkio ministerijai, arba užpildyti 
euro viešinimo renginių metu ir 
pateikti organizatoriams.

Visi prisijungę prie memorandu-
mo ūkio subjektai yra viešai skel-
biami interneto svetainėje www.
euras.lt ir įgyja teisę naudoti žen-
klą bei lipdukus „Perskaičiuota 
sąžiningai“. 

Keičiantis valiutai, daugeliui gyventojų labiausiai rūpi, kaip kei-
sis svarbiausių produktų ir paslaugų kainos. Pasak ekonomikos 
specialistų, šiuo metu, kai svarbiausių energetinių išteklių – dujų, 
elektros, kuro – kainos lieka stabilios ar net mažėja, nėra esminių 
priežasčių, dėl kurių turėti didėti prekių ir paslaugų kainos parduo-
tuvėse. 

Todėl didelė atsakomybė šiuo periodu tenka patiems verslinin-
kams, kurie savo sąžiningu elgesiu gali įrodyti, jog euro įvedimas 
– ne priežastis kelti kainas. 

Ženklas „Perskaičiuota sąžiningai“ – 
galimybė didinti gyventojų pasitikėjimą verslu

Kultūrininkai nesutarė dėl 
festivalio apibrėžimo Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Anykščių rajono kultūros tarybos posėdyje buvo aptarti kitų metų renginiai, jubiliejinė -575 – oji 
miesto gimimo diena bei ginčytasi, kokios šventės yra festivaliai, o kokios – šiaip eiliniai renginiai.

Rajono kultūrininkai posėdžio 
metu taip iki galo ir neišsiaiškino, 
kokie Anykščių rajone vykstantys 
festivaliai yra prestižiniai ir turi būti 
finansuojami atskira biudžeto eilu-
te. Jau pernai buvo nutarta, kokius 
Anykščiuose vykstančius renginius 
reikia laikyti išskirtiniais – tai basei-
ne „Bangenis“ vykstantis tarptauti-
nis sprinto festivalis, dainuojamo-
sios poezijos festivalis „Purpurinis 
vakaras“, alternatyvios muzikos 
festivalis „Velnio akmuo“, tarp-
tautinė meno terapijos ir kūrybinių 
improvizacijų stovykla – festivalis 
„Troškimai“ bei profesionalios mu-
zikos festivalis „Rubikiai – dainų 
krantas“. Prie šių festivalių posėdį 
moderavusi savivaldybės Kultūros, 
turizmo ir komunikacijų skyriaus 
vyriausioji specialistė Audronė Pa-
jarskienė siūlė pridėti šiemet pirmą 
kartą vykusį profesionalių teatrų 
nacionalinės dramaturgijos festivalį 
„Pakeleivingi“ bei floristinių kilimų 
konkursą. Kodėl šį tradiciškai per 
Miesto šventę organizuojamą kon-

kursą siekta paversti festivaliu, taip 
ir liko iki galo neaišku... Gal būt 
floristinius kilimus pavertus atskiru 
festivaliu pavyktų gauti pinigų iš 
Kultūros ministerijos? 

Anykščių Menų centro direkto-
rius Tomas Tuskenis klausė, kodėl 
kitais metais trečiąjį kartą vyksian-
tis festivalis „12 klasikinės muzikos 
savaitgalių Anykščiuose“ nėra įtrau-
kiamas į prestižinių festivalių eilutę. 
Pasak direktoriaus, šis renginys ati-
tinka festivaliams keliamus reikala-
vimus – yra tęstinis, trunka ilgiau 
nei vieną dieną, garsina Anykščius. 
Po ilgų diskusijų vis dėlto nutarta šį 
renginį įtraukti į „pačių pačiausių“ 
festivalių sąrašą. 

Be šio renginio prie penkių anks-
čiau išskirtų festivalių dar pridėta ir 
dokumentinio kino fiesta „Edox“ 
bei šiemet pirmą kartą vykęs fes-
tivalis „Pakeleivingi“. Kultūros 
tarybos narei Bronei Lukaitienei 
suabejojus, ar tikrai kasmet pavyks 
surengti šį festivalį, nes pagrindinė 
jo nuostata, kad profesionalūs te-

atrai turi pastatyti spektaklį pagal 
nacionalinės dramaturgijos kūrinį 
(pavyzdžiui, Panevėžio J. Miltinio 
dramos teatras šiuo metu neturi nė 
vieno spektaklio, atitinkančio „Pa-
keleivingų“ reikalavimus – aut.
past.), tiek meras Sigutis Obelevi-
čius, tiek A.Pajarskienė patikino, 
kad pavyks.

Posėdžio metu rajono kultūri-
ninkams taip ir nepavyko sutarti, 
kokius renginius laikyti „pačiais 
pačiausiais“ festivaliais, kokius – 
tiesiog festivaliais, o kokius – šiaip 
renginiais. Kultūros tarybos narė, 
A.Baranausko pagrindinės moky-
klos lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja Dangira Nefienė peržvel-
gusi kitų metų planuojamų renginių 
sąrašą sakė, kad daugelį renginių 
galima pavadinti festivaliais, tad 
reikia kažkaip apibrėžti tuos, kurie 
yra svarbiausi. 

Nors posėdžio darbotvarkėje 
buvo numatyta diskutuoti tik apie 
„Pakeleivingų“ ir floristinių kilimų 
konkurso įtraukimą į festivalių są-

rašą, tačiau prie pridėti prie sąrašo 
buvo pasiūlytą ir „Edox“ą. Vers-
lininkas Aidas Deveikis piktinosi, 
kad šis festivalis nesulaukia pakan-
kamai valdžios dėmesio ir paramos. 
„Ne taip turi būti organizuojamas 
festivalis. Kažkurio skyriaus vedė-
ja paskambino festivalio rengėjui 
ir kažkaip asmeniškai sutarė, kad 
festivalis vyks Anykščiuose“ – kal-
bėjo verslininkas. Meras gynėsi, 
kad „Edox“-o rengėjai niekada nėra 
prašę finansinės pagalbos festivaliui 
surengti, tad negi „patys siūlysi-
mės“. Vis dėlto „Edox“-as įtrauktas 
į „pačių pačiausių“ festivalių sąra-
šą.

Kitais metais Miesto šventė tu-
rėtų būti išskirtinė – bus minimas 
575 –erių metų Anykščių jubilie-
jus. Meras S.Obelevičius išdavė, 
kokia dovana galimai laukia anykš-
tėnų. Planuojama, kad liepos 24 
–ąją – pirmą Miesto šventės dieną 
– į Anykščius bus atvežta kompo-
zitorių Vaidos Striaupaitės – Bei-
narienės ir Sauliaus Šiaučiulio 
opera-misterija „Karūnos kelias“. 
Šis pastatymas – tai transformuota 
operos „Šventavartė“ versija. Libre-
tą „Šventavartei“ parašė pernai tra-
giškai žuvusi režisierė Galina Ger-
manavičienė, o pati opera pristatyta 
per 2012 –ųjų Miesto šventę. Pasak 
mero, „Karūnos kelio“ atvežimas į 
Anykščius nieko nekainuotų, nes 
„mes kauniečiams skolinom drabu-
žius, libretą. „Karūnos kelio“ prem-
jera Anykščiuose būtų tarsi V.ir 
G.Germanavičių atminimo įamži-
nimas, be to sutaupytumėm vieno 
vakaro renginiams skirtus pinigus. 
Nebent svečius galėtumėm paval-
gydinti ir pagirdyti“.

Nors spaudoje „Karūnos kelias“ 
pristatomas kaip novatoriškas J. 
Marcinkevičiaus poemos „Mindau-
gas“ motyvais papildytas muzikinis 
kūrinys, Anykščių muzikos moky-
klos direktorė Kristina Vičinienė 
teigė, kad „Karūnos kelias“ mažai 
kuo skiriasi nuo „Šventavartės“ ir 
įdomiausia yra tai, kad operoje-
misterijoje griežia Sankt Peterburgo 
simfoninis orkestras. Taip ir liko 
neaišku, Anykščių muzikai yra už 
ar prieš „Karūnos kelio“ premjerą 
Anykščiuose.

Anykščių Meno centro direk-
torius Tomas Tuskenis nesu-
prato, kodėl jau dvejus metus 
iš eilės organizuotas rengi-
nys „12 muzikos savaitgalių 
Anykščiuose“ nenusipelnė būti 
įtrauktas į svarbiausių ir presti-
žiškiausių festivalių sąrašą. 

Kultūros tarybos posėdžiui vadovavo meras Sigutis Obelevičius ir 
savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriau-
sioji specialistė Audronė Pajarskienė. Nei rajono vadovas, nei 
didelę režisierės patirtį turinti A.Pajarskienė negalėjo atsakyti į 
klausimą, kokius renginius, vykstančius Anykščiuose, reikia laikyti 
festivaliais.

Laivai. Iš Briuselyje vykusio Eu-
ropos Sąjungos gynybos ministrų 
susitikimo grįžęs krašto apsaugos 
ministras Juozas Olekas teigė iš 
savo kolegos prancūzo išgirdęs, kad 
Prancūzija dar ieško sprendimo dėl 
„Mistral“ laivų kontrakto su Rusi-
ja. Lietuva, pasak krašto apsaugos 
ministro, mano, kad laivas neturėtų 
atsidurti agresorės rankose. „Mes 
manome, kad tas laivas neturėtų 
atsidurti rankose tos valstybės, kuri 
vykdo agresiją savo kaimyninėse 
valstybėse“, - sakė J. Olekas. 2011 
metais Prancūzija sutiko už 1,2 mlrd. 
eurų pastatyti Rusijai du „Mistral“ 
tipo desantinius laivus. Sutartyje 
buvo numatyta, kad pirmasis karo 
laivas „Vladivostok“ bus pristatytas 
2014 metų spalį ar lapkritį, o kitas – 
„Sevastopol“ - 2015-aisiais. Tačiau 
Eliziejaus rūmai pranešė, kad dėl 
neramumų Ukrainos rytuose „Mis-
tral“ karo laivai Rusijai gali būti 
nepristatyti. Vėliau Prancūzijos pre-
zidentas Fransua Olandas pareiškė, 
kad pirmąjį laivą „Vladivostok“ 
perduos tik tuo atveju, jeigu Ukrai-
nos konflikte bus sudaryta tvirta 
paliaubų sutartis ir rastas politinis 
sprendimas.

Pasmerkė. NATO generalinis 
sekretorius Jensas Stoltenbergas 
pasmerkė, jo teigimu, didelį Rusijos 
pajėgų sutelkimą Ukrainoje ir šalių 
pasienyje bei paragino Maskvą ati-
traukti savo karius. J. Stoltenbergas 
sakė, jog NATO užfiksavo karių, 
karinės technikos, tankų, artilerijos 
ir pažangių oro gynybos sistemų ju-
dėjimą, pažeidžiant rugsėjo mėnesį 
sudarytą susitarimą dėl paliaubų. 
Rusija neigia tiekianti ginklus ar 
karius prorusiškiems separatistams 
Rytų Ukrainoje. Į Europos Sąjungos 
šalių gynybos ministrų susitikimą 
atvykęs J. Stoltenbergas sakė, jog 
turi informacijos apie rusų karių su-
telkimą Ukrainos teritorijoje. „Mes 
taip pat užfiksavome karinių pajėgų 
sutelkimą Rusijos teritorijoje prie 
sienos su Ukraina (...). Raginame 
Rusiją atitraukti savo karius“, - pa-
brėžė J. Stoltenbergas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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užjaučia

Sustojo plakusi širdis, sustingo lūpos, liko tik nenumaldomas 
skausmas, ilgesys ir neužmirštamas takelis į kapus.

Mirus Bronislavui Palioniui, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir 
artimuosius.

V. ir R. Lackai, D. ir V. Antonovai

Mirus mylimai sesei Nijolei, nuoširdžiai užjaučiame Valentą 
SURVILĄ ir liūdime kartu.

Pilkų giminė

Mirtis, kaip ir gyvenimas turi savo laiką.
Nuoširdžią užuojautą reiškiame Laimai ŽIUKIENEI mirus 

mylimam tėveliui.

Vaišvilos šeima

„Mes dirbame savo darbą 
vadovaudamiesi įstatymais“

A.Vienuolio progimnaziją A. 
J. Lakačauskas tikrino šių metų 
pavasarį. Kontrolierius nustatė 
raštvedybos ir panašaus pobūdžio 
pažeidimų. Taip pat po šio patikri-
nimo paaiškėjo, kad mokyklos re-
žisierius (dabar jau buvęs), uždirba 
daugiau nei mokyklos direktorė I. 
Andrukaitienė. 
Tačiau, kon-
trolieriaus tei-
gimu, atlygini-
mas režisieriui 
mokėtas nepa-
žeidžiant teisės 
aktų. 

Po kontrolieriaus audito darbo 
ėmėsi socialdemokrato R. Gižins-
ko vadovaujama rajono Tarybos 
Antikorupcijos komisija. R. Gi-
žinsko komisija pareikalavo, kad 
I.Andrukaitienė atsakytų į šūsnį 
klausimų ir pateiktų atsakymą 
kiek uždirba režisierius. Direktorė 
R.Gižinskui pareiškė, kad nuro-
dys kiek E.Druskinas uždirba, kai 
gaus Valstybinės duomenų apsau-
gos inspekcijos atsakymą ar ji tai 
galinti daryti. Tačiau rajono Tary-
ba Valstybinės duomenų apsaugos 
inspekcijos atsakymo nelaukė – 
I.Andrukaitienei pareiškė draus-
minę nuobaudą. Beje, kai Taryba 
balsavo dėl minėtos nuobaudos 
skyrimo, Vyriausybės atstovas Ute-
nos apskrityje Imantas Ubražiūnas 
aiškiai dėstė, jog Anykščių deputa-
tai priima neteisėtą sprendimą. 

Rugsėjo mėnesį rajono Tary-
ba dar kartą išsiuntė savivaldy-
bės kontrolierių A.J.Lakačauską 
į A.Vienuolio progimnaziją. Šis 
dirbo daugiau nei mėnesį ir atrado 
tik tuo pažeidimus, kuriuos buvo 
radęs atlikdamas pirmąjį auditą 
(raštvedybos taisyklių pažeidimai 
ir pan.). R.Gižinskas vylėsi, kad 

Savivaldybės kontrolierius 
atsisako būti politikų įrankiu

pedagoginio išsilavinimo neturin-
tis R.Druskinas neturi teisės į ilgas 
pedagogų atostogas, taip pat tikėta-
si, kad bus padaryta klaidų skiriant 
režisieriui priedus už papildomą 
darbą. J.A.Lakačauskas „Anykš-
tai“ teigė, kad jis atlikdamas 
A.Vienuolio progimnazijos veiklos 
auditą intensyviai konsultavosi su 
švietimo ir mokslo ministerijos 
specialistais, tačiau „E.Druskino 
algos klausimu“ pažeidimų surasti 

jam nepavyko. 
„Kėlėme penkių 
metų dokumen-
tus. Atlygini-
mas režisieriui 
mokėtas nepa-
žeidžiant tuo 

metu galiojusių teisės aktų, iš lei-
džiamų atlyginimo ribų nebuvo 
išlipta. Jis nebuvo formintas kaip 
direktorės pavaduotoją pavaduo-
jantis pavaduotojas, o pedagoginės 
atostogos pagal Švietimo ir mokslo 
ministerijos išaiškinimą – jam pri-
klausė.“ – „Anykštai“ sakė A. J. 
Lakačauskas.

„Mes dirbame savo darbą vado-
vaudamiesi įstatymais. Negali būti 
- myli, nemyli...“ - apie tai ar ne-
bijo gauti pylos nuo rajono vadovų 
už „per geras“ išvadas, „Anykštai“ 
sakė A.J.Lakačauskas.

  
Romaldas Gižinskas aiškinsis
ar kontrolierius paskirtas 
teisėtai, nors pats jo skyrimui
pritarė    

Rajono Tarybos Antikorupci-
nės komisijos pirmininkas, soci-
aldemokratas Romaldas Gižins-
kas iš „Anykštos“ sužinojęs, jog 
Anykščių rajono savivaldybės 
kontrolieriaus A.J.Lakačausko at-
likto A.Vienuolio progimnazijos 
audito išvados palankios direktorei 
I.Andrukaitienei, lyg ir sutiko, kad 
nėra ko kvestionuoti kontrolieriaus 
darbo. Tačiau po geros valandos 

perskambinęs „Anykštai“ social-
demokratas jau neslėpė nusivyli-
mo kontrolieriumi. „Žmogus antrą 
kartą žiūri į knygą ir mato kai ką... 
Reikia dar pasiaiškint, ar jis teisėtu 
būdu perkeltas į Anykščius. Šituos 
dalykus reikia išsiaiškinti.“ – apie 
naują savo tyrimo kryptį kalbėjo 
R. Gižinskas. Politikas aiškino, 
kad I.Andrukaitienės istorija dar 
toli gražu nėra pabaigta, kad dabar 
tyrimo imsis policijos komisaria-
tas, o jis pats jau neva pakviestas 
į pasitarimą policijoje. Tuo tarpu 
Anykščių kriminalinės policijos 
skyriaus viršininkė Aušra Staš-
kevičienė „Anykštai“ sakė, kad 
su R.Gižinsku ji pastaruoju laiku 
nekalbėjo, kontrolieriaus išvadų 
nematė. Pasak pareigūnės, jei savi-
valdybės kontrolierius A.Vienuolio 
progimnazijoje neatskleidė galimų 
nusikaltimų, policininkai nepradės 
kažkokio atskiro savo tyrimo.

Priminsiu, jog panašiu metu, kai 
A.J.Lakačauskas antrą kartą buvo 
pasiųstas į A.Vienuolio progimna-
ziją, R.Gižinskas kreipėsi į Anykš-
čių prokuratūrą prašydamas ir 
teisėsaugininkų padirbėti progim-
nazijoje. Tačiau prokuratūra tyrimą 
atlikti pavedė policijai, o Anykščių 
kriminalinės policijos skyriaus vir-
šininkė A.Staškevičienė jau prieš 
gerą mėnesį „Anykštai“ sakė, kad 
pareigūnai lauks savivaldybės kon-
trolieriaus audito išvadų ir, jei šis 
neaptiks signatarės padarytų nusi-
kaltimų, policijos pareigūnai netu-
rės jokio pagrindo imtis kažkokio 
išskirtinio tyrimo.

„Nesuprantu... R. Gižinskas pats 
balsuodamas pritarė mano kandi-
datūrai... Gal neįsigilinęs balsavo?“ 
- išgirdęs, kad socialdemokratas R. 
Gižinskas abejoja, ar savivaldybės 
kontrolierius buvo paskirtas teisė-
tai, „Anykštai“ sakė kontrolierius 
A. J. Lakačauskas. Jis tvirtino iš-
laikęs kelių lygmenų kvalifikaci-
nius testus, o paskui laimėjęs kon-
kursą, tačiau paskutinį žodį dėl jo 
skyrimo į kontrolieriaus pareigas 
tarė Anykščių rajono taryba, kuri 
vieningai balsavo „už“. 

Gruodžio 1 d. vyks teismas 
dėl nuobaudos panaikinimo

Po to kai I.Andrukaitienė jau 
buvo gavusi drausminę nuobaudą 
už asmens duomenų nepateikimą 
R.Gižinskui, jį gavo Valstybinės 
duomenų apsaugos inspekcijos at-
sakymą į jos paklausimą, kuriame 
nurodyta, kad direktorė ne tik kad 
neprivalo, bet ir negali atskleisti 
duomenų kiek konkretus asmuo 
uždirba. Tad lyg ir akivaizdu, kad 
I.Andrukaitienei rajono Tarybos 
skirta nuobauda yra neteisėta. 

Gruodžio 1 dieną Anykščių apy-
linkės teisme bus nagrinėjamas 
I.Andrukaitienės prašymas panai-
kinti Anykščių rajono tarybos jai 
skirtą nuobaudą.   

Grasino ir Vyriausybės 
atstovui

Rajono Tarybos Antikorupcinės 
komisijos pirmininkas R.Gižinskas 
per „Anykštą“ pagąsdinęs rajono 
savivaldybės kontrolierių – nieko 
naujo nenuveikė. Panašią retoriką 
vienas iš Anykščių socialdemokra-
tų lyderių R.Gižinskas taikė ir Vy-

riausybės atstovui Utenos apskri-
tyje I.Ubražiūnui, kai šis Anykščių 
tarybą perspėjo, kad norint bausti 
I. Andrukai-
tienę, reikia 
sugalvoti sva-
resnę priežastį. 
Tada Anykščių 
politikams aiš-
kinančiam, jog 
reikia eiti tei-
siniais keliais, 
Vyriausybės at-
stovui, muzikos 
mokytojas R.Gižinskas grasino, 
kad apskųs jį Vyriausybės kance-
liarijai. Į kurios valstybės Vyriau-

sybės kanceliariją R.Gižinskas 
kreipsis, nenurodė. Į Baltarusijos? 
O gal Šiaurės Korėjos?   

Linksmiausia šios istorijos dalis, 
kad visi iki vieno Anykščių rajono 
tarybos nariai bei E. Druskino as-
menybe besidomintys anykštėnai 
žino, koks buvo garsiausio mūsų 
krašto režisieriaus atlyginimas – 

6000 Lt „ant“ 
popieriaus. Ir 
per TV laidą 
„KK2“ ši suma 
buvo įvardin-
ta. Beje, TV 
ž u r n a l i s t a m s 
R. Gižinskas 
aiškino, kad R. 
Druskinas už-
dirba daugiau 

nei Oskaras Koršunovas. Kas R. 
Gižinskui atskleidė kiek uždirba 
O. Koršunovas?   

Penkios mintys apie patikrinimą
Irena Andrukaitienė, Anykš-

čių A. Vienuolio progimnazi-
jos direktorė, Kovo 11-osios 
Akto signatarė apie mokyklos 
veiklos patikrinimus:

1. Anykščių rajono Taryba 2014 
m. rugsėjo 25 d. posėdyje priim-
tame sprendime numatė pavesti 
Anykščių rajono savivaldybės 
kontrolieriui pakartotinai atlikti 

progimnazijos veiklos patikrinimą dėl režisieriaus E. Druskino darbo 
Anykščių Antano Vienuolio progimnazijoje 2009 – 2014 m. Auditas 
atliktas. Ataskaitoje atsakyta į visus penkis klausimus:  

režisieriaus Eriko Druskino išsilavinimas yra tinkamas – jis turi • 
dvi teatro režisieriaus profesines kvalifikacijas (dramos režisie-
riaus ir lėlių teatro režisieriaus), turi teatro magistro kvalifikacinį 
laipsnį;
režisierius yra pedagoginis darbuotojas;  • 
režisierius galėjo dirbti mokytoju;• 
režisieriui, kaip ir visiems pedagoginiams darbuotojams, pri-• 
klauso pailgintos atostogos;
režisieriui atlyginimas nustatytas vadovaujantis galiojančiais • 
teisės aktais. 

Paskutinis atsakymas turbūt labiausiai nuliūdino audito užsakovus:
ne, žala savivaldybei nepadaryta.• 

2. Tikiuosi, kad šioje politizuotoje istorijoje bus padėtas taškas. Ti-
kiuosi, kad ir progimnazijos profesinės sąjungos komiteto pirmininkė 
Violeta Raugalienė galų gale supras, kas yra pedagoginė pareigybė, 
kokie mokyklos darbuotojai jai yra priskiriami, kokios teisės priklauso 
šiems darbuotojams. 

Deja, Violeta Raugalienė arba dėl visiško teisinio neišmanymo ir 
Švietimo ministro įsakymų bei kitų teisės aktų nežinojimo arba nemo-
kėjimo juos skaityti, arba dėl kitokių tyčinių paskatų ilgą laiką klaidino 
rajono Tarybą ir kitas institucijas. 

Nesuprantu tik vieno – kaip gali žmogus, nežinantis įstatymų, va-
dovauti profesinei sąjungai bei atstovauti pedagogų kolektyvui. Visi 
pamatė šio žmogaus poziciją miesto mokyklų tinklo pertvarkos metu 
bei vėlesnius politinius viražus. Laikas parodys, už kiek sidabrinių šis 
žmogus gali parduoti tuos, kurie ja tikėjo ir dar šiandien tebetiki ir dirba 
kartu. Laikas parodys, kas iš tiesų kovojo dėl mokyklos išlikimo ir jos 
ateities. Tikiuosi, kad mokyklai dar bus ne per vėlu tai suprasti.

 
3. Ne vienam kils klausimas, ką dabar, po visų auditų, manau apie 

rajono Tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininką socialdemokratą 
Romualdą Gižinską ir jo pastangas. Šis žmogus man yra lyg savotiška 
XXI amžiaus Don Kichoto patobulinta versija. Apie tokius romantinius 
herojus yra sakoma: pats sukuria problemą, o po to didvyriškai ją spren-
džia. O mes visi tampame jo sukurtos situacijos įkaitais. Mūsų rajono 
vadovai mėgsta panašius valdymo metodus.

4. Kaip jaučiuosi? Jaučiuosi taip, kaip jautėsi mūsų rajono mokyklų 
vadovai, prieš kuriuos irgi buvo organizuota panaši totalaus arba ma-
žesnė ujimo kampanija, kokia jau kelinti metai vyksta prieš mane. 

Noriu tikėti, kad sveikas protas, politinė kultūra nugalės primityvią 
jėgos taktiką, įveiks nesveikas politines ambicijas. Juk progimnazijos 
direktoriaus vieta gali atsilaisvinti ir kitais, civilizuotais būdais. Apie 
tai aš esu ne kartą kalbėjusi su rajono vadovais. Kol kas jie negirdi. Gal 
ateis laikas – išgirs.

5. Taip, esu apskundusi rajono Tarybos  liepos mėnesio posėdyje man 
skirtą nuobaudą. Iki kokio absurdo mes nusiritome – nuobauda skirta 
už tai, kad laikiausi įstatymų ir kitų teisės aktų. O gal Anykščių rajone 
Lietuvos Respublikos įstatymai paskelbti negaliojančiais?

..Jis nebuvo formintas 
kaip direktorės pavaduotoją 
pavaduojantis pavaduoto-
jas...

...Anykščių politikams 
aiškinančiam, jog reikia eiti 
teisiniais keliais, Vyriausy-
bės atstovui, muzikos moky-
tojas R.Gižinskas grasino, 
kad apskųs jį Vyriausybės 
kanceliarijai... 
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Apie protą
kampas

Kompostavimas yra gera išeitis no-
rintiems atnaujinti dirvožemį. 

Į kompostavimą yra įsitraukusi ir 
Anykščių savivaldybė. Biodegra-
duojančias ir žaliąsias atliekas (la-
pus, žolę, šakas ir pan.) iš gyventojų 
nemokamai priima UAB „Utenos 
regiono atliekų tvarkymo centras“ 
eksploatuojamoje aikštelėje, esančio-
je Anykščių seniūnijos Šeiminiškių 
kaime, į ją suvežamos ir įmonių bi-
oskaidžios atliekos. Čia jos kompos-
tuojamos su dumblu ir perdirbamos. 
Aplinkos ministerijos Vandenų de-
partamento direktorius Dalius Krinic-
kas sakė, jog kompostavimas yra gera 
alternatyva dumblo, kuris susidaro 
valant nuotekas, tvarkymui. „Įmonės 
turi atsakingai suskaičiuoti, kokiu 
būdu jai naudingiau tvarkyti dumblą, 
atlikti tyrimus, ar dumblas tinkamas 
kompostuoti. Be abejo, kompostas 
yra alternatyva cheminėms trąšoms, 
svarbu, tik kad įmonės atsakingai pa-
žiūrėtų ir pagrįstų veiklą ekonomiš-
kai“,- sakė D.Krinickas.     

Tačiau ir gyventojai gali prisidėti 

Kompostavimas – išeitis 
taupantiems ir nauda gamtai
Žymią dalį atliekų sudaro vadinamosios bioskaidžios atliekos, 

kurias nebūtina vežti į regioninius sąvartynus. Gyventojai, visų 
pirma, kaimo ir individualių namų, užuot skubėję mesti nerei-
kalingas bioskaidžias medžiagas į konteinerius, gali patys prisi-
dėti prie aplinkosaugos, jas kompostuodami. 

prie to, kad kuo mažiau atliekų ke-
liautų į sąvartyną. Šiemet Anykščių 
rajoną pasiekė 600 litrų talpos kom-
postavimo dėžių siunta, kurios buvo 
išdalintos miesto ir rajono gyven-
tojams, taip ženkli dalis biologiškai 
skaidžių atliekų nepateks į  sąvartyną, 
o bus kompostuojamos. 

„Kai buvo rašoma eilė komposta-
vimo konteineriams gauti, žmonės 
nelabai norėjo jų imti, dabar bijau, 
kad galiu ir pritrūkti“,- apie pasikei-
tusį žmonių požiūrį į kompostavimą 
kalbėjo Andrioniškio seniūnas Sau-
lius Rasalas.  Norintiems kompostuo-
ti gyventojams į pagalbą atėjo ir ka-
liforninių sliekų augintojai. Sakykim, 
dalinant konteinerius Andrioniškio 
seniūnijoje apie kompostavimą mokė 
ūkininkas Petras, bene pirmasis kali-
forninių sliekų auginimo entuziastas 
Anykščių rajone. Gyventojai čia pat 
galėjo nusipirkti ir šių kompostavimą 
pagreitinančių ir humusą gaminančių 
„padėjėjų“.

Net ir neturintys kompostavimo 
dėžių žmonės gali imtis šios veiklos. 

Viena iš kalbintų anykštėnių Ieva 
sakė, kad jos augalai daiginami hu-
muse, kuris gaunamas kompostavi-
mo būdu. „Nereikia sudėtingų įren-
gimų, užtenka paskirti tam vietą ir 
pasirūpinti, kad komposto krūvose, 
kurias aptveriu cinkuotos vielos tvo-
ra, netrūktų drėgmės ir oro. Kasmet 
stengiuosi, kad man atvežtų nupjau-
tos žolės, rudenį pridedu lapų, dar-
žovių auginimo atliekų. Rudenį va-
žiuoju į miestą ir randu lapų, sudėtų į 
maišus, paprašau, kad man atiduotų. 
Taip per keletą metų tikiuosi pakeisti 
ir praturtinti visą daržo dirvožemį“,- 
apie kompostavimą pasakojo Ieva. 

Jos teigimu, kompostuodama 
ji laimi kelis dalykus, pirmiausia, 
niekur nereikia vežti atliekų, antra 
sklype švaru, o trečia, ji kas pavasa-
rį išbarstydama susidariusį humusą 
ant dirvos išvengia mineralinių trąšų 
poreikio. „Galiu garantuoti, kad pati 
valgau ir kitiems siūlau ekologiškas 
daržoves, kurios užauga be trąšų“,- 
kalbėjo Ieva, dalį savo produkcijos 
realizuojanti Vilniaus restoranuose. 

Kompostavimas – bioskaidžių 
atliekų biologinis apdorojimas, kuris 
leidžia suskaidyti nereikalingas žemės 
ūkyje ir buityje susidarančias atliekas. 
Šio proceso metu gaunamas kompos-
tas – organinė trąša/dirvožemio pa-
gerintojas – juodos spalvos organinis 
produktas, praturtintas humusu. 

Lietuvos dirvožemiuose humu-
so kiekis labai nevienodas. Rytų 
Lietuvos dirvožemiuose yra 0,5-1 
procentas humuso, o derlinguose Vi-
durio Lietuvos dirvožemiuose jo yra 
3 proc., tačiau tai vis vien nedidelis 
humuso kiekis lyginant su derlingais 
Ukrainos dirvožemiais. Pasaulyje yra 
keletas pagrindinių priežasčių, dėl ku-
rių vyksta humuso kiekio  mažėjimas 
ir dirvožemio nualinimas. Tai rūgštūs 
lietūs, pramonės objektų tarša bei 
agrocheminių preparatų naudojimas. 

Anykščių rajoną pasieku-
sios 600 litrų talpos kom-
postavimo dėžės jau rado 
vietą anykštėnų kiemuose, 
kur sukeliauja įvairios au-
galinės atliekos. 

Linas BITVINSKAS

Nors ir sakoma, kad kvai-
liui padėti neįmanoma, nekal-
tinkime žmogaus, gal jis serga 
ir negali suprasti akivaizdžių 
dalykų. Labai įdomų tyri-
mą atliko JAV mokslininkai 
iš Nebraskos universiteto ir 
Džono Hopkinso universiteto. 
Bendromis pajėgomis jie iš-
siaiškino, kad žmogaus kūne 
gali apsigyventi virusai, kurie 
žmogų daro... kvailesnį.

Mokslininkai tyrimų metu 
sveikų žmonių gerklėse rado 
žaliuosiuose vandens augaluo-
se gyvenančių virusų. Kenkė-
jai kažkokiu būdu prisitaikė ir 
apsigyveno žmoguje. Jų buvo 
rasta 40 iš 90 tirtų žmonių. 
Beje, anksčiau šis virusas, 
kaip gyvenantis žmoguje, ne-
buvo fiksuojamas.

Pasak mokslininkų, žmo-
nės, kurie yra užsikrėtę šiuo 
virusu, kvailėja. Jie žymiai 
lėčiau apdoroja informaciją, 
netiksliai priima aplinką ir jų 
žymiai sumažėjęs dėmesys. 
Kitaip sakant, akivaizdu, kad 
šis virusas negatyviai veikia 
žmogaus smegenis ir kenkia 
jo psichinėms funkcijoms.  

Beje, reiktų priminti, kad 
žmoguje gyvena daugybė 
įvairių bakterijų ir virusų, bet 
tokio parazito, kuris kvailina, 
iki šiol nebuvo rasta

O mus gąsdina –Ebola, 
Ebola – štai ko reikia bijo-
ti, virusų. Neapsisaugosi, tai 
paskui jokia švietimo sistema 
nepadės.Lapkričio 22 d. 15.00 val. Anykčių kultūros centre.

Marguerite Duras

„Užtvara nuo vandenyno“

Romanas turi autobiografinį pa-
grindą, tačiau rašytoja, pasakodama 
apie savo paauglystę Indokinijoje, 
aprėpė daugeliui žmonių svarbią 
ir užvaldančią temą: svajonės apie 
laimingą gyvenimą. Neturtingai 
našlės šeimai gresia skurdas ir 
bankrotas, septyniolikmetė dukra 
su vyresniu broliu visais būdais 
veržiasi iš namų. Ambicinga moti-
na, kuriai nepasisekė prasigyventi 
iš išsinuomotos žemės, įsitraukia 
į turtingo žento medžioklę, tai jų 
šeimai būtų išsigelbėjimas. Mergi-

na svajoja apie gyvenimą mieste, 
žavisi kino filmais. Tai emocingas, 
vargų ir vilčių, nuotykių ir humoro 
kupinas romanas.

Marguerite Duras (tarti Márgerita 
Diurà) – garsi prancūzų rašyto-
ja, dramaturgė, kino režisierė, jos 
gyvenimas apipintas legendomis. 
Šiemet UNESCO mini jos gimimo 
šimtmetį. Sėkmė lydėjo ir Duras 
romaną „Užtvara nuo vandenyno”. 
Nors jį parašė dar būdama jauna, 
romanas per plauką negavo Gon-
kūrų premijos. Šią premiją rašy-
toja vis dėlto gavo vėliau, už kitą 
kūrinį – „Meilužis”. Pagal romaną 
„Užtvara nuo vandenyno” pastaty-
ti du kino filmai, o teatruose – dvi 

Naujos Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos knygos

www.
lrsleidykla.lt    

pjesės. M. Duras  savo gyvenimą 
dažnai paversdavo romanais, su-
pindavo realybę ir fantaziją. Šia-
me kūrinyje ji pirmą kartą įvedė 
mėgstamus  motyvus – aistrą kino 
filmams, meilės istoriją su vyres-
niu kitataučiu, absoliučios meilės 
troškimą.

Romaną vertė Violeta Tauragie-
nė.
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Dieviška upės dvasia

Pajusti kaimo dvasią ne kiekvie-
nam duota, kur jos ieškoti, kur ji 
slepiasi, kur jai pajusti, širdimi su-
gauti tyriausios vietelės. Pirmiau-
sia leidžiuosi į didingąjį, dabar 
nesupratingai susodintų pušynėlių 
užgožtą slėnį, be tų mano dar ka-
daise regėtų, įkvepiančių erdvių, 
žengiu prie upės į numylėtą vietą, 
ten kur suvešėję pakrančių žolynai 
vos menka proskyna atsiveria. Vis 
labiau į mūsų krantą įsigraužianti 
srovė didįjį mano vaikystės akme-
nį prarijusi, magiška upės trauka, 
paslaptis ypatingai pašvenčių vai-
kus amžiams užvaldžiusi. Skaidri 
tėkmė ir žolių užvaldyti šviesiausi 
smiltynų ir žvyrinėlių plotai, nėra 
nei kur žmogui, nei kur žuvelėm po 
maurus nesimaurojant pasimaudyt. 
O žuvelių, pastebėjau, kasmet vis 
daugiau - žvelgiu ir matau prie pat 
kranto srovėje plaukinėjančias žu-
veles, kuo giliau – tuo didesnes, ša-
paliokai ir kuojos, jau randasi nors 
nedidelių, buvusių šimtgraminių, 
šešėliais palei dugną baksinčių „kil-
bukų“. O, laimė, pastebėjau sprindi-
nį, sumaniai tarp žolių besislepiantį 
lydekaitį - gal jis būsimasis nuolati-
nės margašonių buveinės - Mačei-
kos sietuvos valdovas.  

Virš srovės be 
atvangos siuva, 
ant aukštes-
nių upės žolių, 
nendrių tupia 
paupio erdvių 
mėlynsparniai 
virtuozai laum-
žirgiai, dar ir 
žydkumeliais vadinami, karklų 
raizgalynėje, lyg pasiklydęs, po lai-
mingos snaudos atsibudęs, suspurda 
mažų mažiausias paukštukas. Tokia 
kaitra, bet upė tiek pasikeitusi, tiek 
vandeninga, kad ten, kur trumpikių 
nesušlapdamas kadaise į aną krantą 
perbrisdavau, žengęs keli žingsnius, 
niurkteliu iki pažastų. Srovė sukū-
riuodama, sukdamasi ratilais lyg tai 
kažką sušnabžda - gal tai mylimos 
upės dvasia atsiliepia, į mane pra-
byla...

Kapinių kalvos godos

Gal ieškoti tos dvasios kapinėse, 
smulkių smulkiausių smėlio smilčių 
kalvoje, kapinyne kokio ir karaliai 
neturi. Ir čia tikras panteonas, guli 
čia dieviška šio žemės išminti-
mi turtingi ir paklydimais turtingi 

buvę, kai ką pavyzdingais ir keis-
tokais darbais, pasakojimais vėliau 
gyvenantiems atminčiai palikę, tiltą 
tarp šimtmečiais čia gyvenusių ir 
dabar gyvenančių nutiesę. 

Kryžiai, paminklai, brangiais, gal 
net šventais vardais išrašyti, kiti jau 
be ženklo saulės šviesa ir žemės 
vėsa dvelkiančiu pašvenčių smėliu 
pavirtę. Einu ir skaitau - Žvirbliai, 
Pakštai, Navikai, Juškos, Juzėnai, 
Milčiukai, Mačeikos, Valuntai, Vi-
lučiai, Mikėnai, visų nesuminėsiu, 
apie kiekvieną skaitant vis kokia 
atminties banga užlieja, daugelį 
pažinojau ar bent jau apie juos gir-
dėjau. Eini, stoviniuoji, žvelgi ir lyg 
tai kalbiesi, lyg būni su jais, tenai 
dausose besiilsinčiais ir besidžiau-
giančiais, jais, kurie visi patogiai į 
šviesios, šventos žemės patalą dau-
giausiai į rytus atgręžtomis kojomis 
atgulė...

Vėjas gi klevų ir beržų viršūnėse 
vos sugaudoma dvasių kalba praby-
la. Stabteliu pačioje viršūnėje, čia 
viens prie kito net keli visuomenės 
paminklai. Ant plokščio akmens 
liaudišku šriftu iškalti vos suran-
dami žodžiai, kad čia auka Butėnų 
kaimo jaunimo jubiliejiniais 1901 
metais, metalinis masyvus kryžius 
jau ne tas, jau naujai pagamintas, 
naujo pasaulio ženklu spinduliuoja. 
Čia pat ir cementinis butėniečių - 

katalikių moterų 
pastatytas be-
toninis kryžius, 
jau aptrupėjęs, 
dabarties kata-
likių pagalbos 
šaukiasi, 1940m. 
rugsėjo 8 - os, 
tautos šventės 

data pažymėtas, įrašu Dievo globos 
prašantis. Ir tautos atgimimo auku-
ras, iš skaldytų akmenų Butėnų jau-
nuolių atmintinais 1989 m. sumū-
rytas - ateik, atmink, pamąstyk, kas 
buvo ir kas dar bus, uždek žvakelę 
ir ant ateities aukuro pastatyk. 

Tyli, lengvai, mažais žingsneliais 
per kapus nušiurena moteriškė, jos 
tamsi skara lenkiasi prie dar kau-
buriu gelsvuojančio kapo. Stebu-
klingai tvirta, nors kai kur samanėle 
žaliuojanti, kapines juosianti tvora - 
sodiečių sudėtinis darbas ir vietinių 
meistrų, tikrų betono karalių įsiam-
žinimas.

 „Ūlyčios“ paveikslai

Ten, tolėliau išsistiepusiomis pu-
šelėmis, gal savo seną istoriją ban-
dantis paslėpti Bobakalnis, ten bu-

vusi dvarvietė, dirvos nuolat  kokių 
koklių ar šukių išberiančios. Senieji 
inventoriai detaliai užfiksavo, kur 
buvo dideli mediniai rūmai, klėtys, 
tvartai, bravoras, kur vartai ties ku-
riais piktas tijūnas šūkaudavo, pro 
kur pirmyn ir atgal ponų - Kuše-
liausko ar Komaro karietos dardė-
davo, kur rykštės kruvinais kirčiais 
vergovės tvarką primindavo...

Geriau jau į senąjį kaimą trauk-
siu. Ten, kur senasis kryžius ties 
alyvų krūmu rymo, ant pajuodusio 
stiebo matyti meistro ranka išrėžti 
skaitmenys - 1892, pasigėrėtiną se-
numą ir tvirtumą žymi. Pieninės pa-
juodęs namukas, karnizais rantuotas 
raudonų plytų kaminas, laiptai, virš 
durų - 1930, mat tais metais čia pra-
dėjo grietinę nugriebinėti, o butė-
niečiai vis daugiau pieno išsukdami 
rimtai Lietuvos eksportą remti. Bo-
luoja kelių skelbimų lapai, vis dar 
tai vieta, kur nuo pat ankstyvo ryto 
pienanešių „ekspresu“ suplaukda-
vo  žinios. Naujasis Rokiškio sūrio 
punkto paviljonas ryškai moderniai 
mėlynuoja, bet nebesėdi jau prie jo 
ant suolelio kaip kadaise pieną atne-
šę vyrai, nerūksta cigarečių dūmai, 
dabar žmonių ne tiek, o ir daugelis 
šiuolaikiškai skuba. 

Damijono Prūso namas - toks 
didelis ir puošnus, su balkonu, kad 
nepatikėtum, jog suręstas beveik 
prieš šimtmetį vietoj turtuolio Au-
gustino Žvirblio namų, neatsargių 
ruso mokytojo šeimynykščių su-
degintų. Apaliutės gryčia, su savo 
asla, didele plūkta iš molio kros-
nimi, nors sukrypusi, sulinkusi, 
paslaptingai po aukštais beržais 
stūkso. Mokytojo Antano Pliupelio 
namas – erdvus, tarpukario pažan-
ga, prie laiptų Gedimino stulpai 
ir didžiais negandų metais išsau-
goti spindi, čia gyvenanti Aldona 
Murmienė šventėj visada trispal-
vę iškelia. Žvelgiu aukštyn, mano 
žvilgsnis gėrėdamasis šimtametės 
vinkšnos kamienu iki pat taisyklin-
gu vainiku išsišakojusios viršūnės 
nuslenka, rodosi kartais už jos ir 
debesėlis baltas praplaukdamas 
užkliūva - dieviškai gražu, didinga, 
tikra, čia ir kaimo dvasiai plazden-
ti yra vietos. Sparnais sušlamėjusi 
tamsiu šešėliu iš aukštybių nusilei-
džia paukštė.

Pieninė ir vienintelis Žvirblis

Didi palaima šiltos, giedros va-
saros rytą atsibusti gimtajame kai-
me. Paskutinėse besisklaidančiose 
ūkuotose sutemose snūduriuodamas 

per pravertą langą sugaunu naujos 
dienos gimsmo garsus. Neįtikėtina, 
kad pirmiausia kaimo gatve nu-
girgžda, nucypuoja arklio traukia-
mas vežimas. Tai ūkininkai Vita ir 
Jonas Klimai į ganyklas melžti kar-
vių ir kitų galvijų sužiūrėti išsisku-
bina. Tik po geros valandėlės ima 
giedoti gaidžiai ir beveik tuo metu 
ima kaip kulkosvaidžiai kalenti 
gandrai. Jų čia daug, tame Butėnų, 
vietovardį lenkiškai pavartaliojus - 
gandrų - busilų, bucėnų kaime, vos 
ne kolonijomis jie čia gyvuoja, kai 
kur lizdas prie lizdo. Pateka saulė. 
Žmoneliai jau prie darbų, valgio 
ruošimo, gyvu-
lėlių apėjimo, 
greitai viens po 
kito į pieninę 
skubinasi. O 
pieninės čia net 
dvi - vakaruose, 
buvusio pieni-
ninko Aloyzo 
Mikėno sodyboje įsikūręs kupiškė-
niškas „Muštuvis“ ir visai čia pat, 
prie gerųjų mano bičiulių Rimantos 
ir Kęstučio Žvirblių, įsikūrusi jau 
minėta rokiškėnų supirktuvė. Ten 
tad ir nukrypsta mano žvilgsnis. 
Vedėja Danutė Mikuckienė, jos ste-
riliai baltas chalatas, spėriai sukasi, 
pasveria atneštą pieną ant nedidukių 
svarstyklėlių, jei reikia, į blizgantį 
„Alfa Laval“ šaldytuvo bosą supilti 
padeda, įrašo duomenis į sulanguo-
tą knygą.Vikriai su bidonu įsirango 
per duris Dangiras Vilutis, šypsosi, 
linksmai kalbasi, energingas: ir savo 
ūkyje, ir kiaulių komplekse darbuo-
tis suspėjantis vyrukas. Laima Jaku-
bonienė taip pat atrieda automobiliu 
- pienuko atgabeno. Ir vėl rytmečio 
balsai, šypsena. K. Žvirblis savo bi-
donėlį atvežęs su patogiu nežinomo 
sodžiaus  konstruktoriaus suraitytu 
rankiniu vežimaičiu, ir J. Klimas jau 
su arklioku iš vežimo kelia bidonus 
su savo bandos produkcija. Sukasi 
vyrai ir moterys greitai, nėra čia ko 
daug žiopsot, daug šnekėt, godotis: 
daug ar mažai „sūrininkai“ moka, 
juk vasara - kiti darbai laukia.

Prie pusryčių stalo dar valandėlę 
su vieninteliu didžiosios kaimo gi-
minės Žvirblių pavardę nešiojančiu, 
didžiu istorijos žinovu,  įdomiausių 
knygų skaitytoju Kęstučiu pasikal-
bu. Apie jo protėvius, kadaise dėl 
kraštinės gryčios „galiniais“ pava-
dintos, apie senelį, tėvus, dėdę Juo-
zą, bandžiusį skleisti socialistines 
idėjas ir iš Argentinos išvarytą, dėdę 
Albertą, į tolimą Australiją pokariu 
pasitraukusį, tai į tėviškės kaimą 
ir nebeatvažiavusį. Ten tebegyve-
na lietuviška dvasia auginti vaikai, 

dukra Rita šiemet gyvos traukos 
protėvių žemei vedama į Butėnus 
paviešėti atvyko.

Anglams nebedirbsiu
 
Po daugelio metų pagaliau į tėviš-

kę paviešėti, savo mamos 80 - čio 
šventėje ir Pakštų giminės suvažia-
vime dalyvauti,  paulioti, pailsėti, 
prie gimtos žemės prisiglausti iš to-
limosios Šiaurės Airijos, iš Belfasto 
apylinkių atvyko Virginijus Pakštas. 
Ėjau gi pro šalį, kai jis su dvyniu 
broleliu Augenijumi užustalėje po 
obelimi sėdėjo ir alutį gurkšnojo. 
Ilgesingai apie tėviškę prabilo, jau 
daug metų tenai, Anglijoje, vis prie 
techniškų nesudėtingų darbų, kokiu 
ten „vaizeriu“ tapti nesiseka, nes ge-

rai tą paukštiška 
kalbą, angliškai 
išmokti nesise-
ka. Klustelėjau 
apie vaikystę, 
gyvenimą čia, 
apie mūsų taps-
mą „kukurūzų 
vaikais“, kai tų 

amerikoniškų augalų labirintuose 
klajodami žaisdavome savo vaikiš-
kus, bet „liaudies ūkiui“ kenksmin-
gus žaidimus, tratėjo kukurūzinės 
špagos, aukštyn skriejo nulaužtų 
viršūnių „raketos“. O apie nuosta-
biausius dalykus Butėnuose, kurių 
taip emigracijoje trūksta. „Upė, 
upė, upė...“ - kartoja Virgius ir vis 
brolį Valdą važiuoti pasimaudyti 
kviečia.

Pakštai nuo amžių amžinųjų ir 
sėkmingiausi žvejai, juk jų senelio 
Vinco brolis Petras kaip koks džiun-
glių gyventojas giedrią vasaros die-
ną apsiginklavęs žeberklu gebėdavo 
daugybę didžiausių žuvų, snūduriuo-
jančių ar lėtai plaukiančių skaidriame 
vandenyje, pribadyti. Tuo nustebino 
net sodžiuje viešėjusį ir visko pa-
saulyje mačiusį garsųjį geopolitiką 
profesorių Kazimierą Pakštą. Ir jie 
- Valdas ir Virgius žuvelės pavalgyti 
tolimajame krašte užsimanė, iš kaž-
kur gavo venterį, kurį ankstų rytą 
paslapčia didžiajame Lokeso ežere 
užstatė. Rytais laimikį iš tinklo iš-
kratydavo, taip sumaniai kelis mėne-
sius žūklavo, ungurius gardžiausius 
- keptus, virtus, rūkytus kasdien iki 
soties valgė, gimines, bičiulius dos-
niai vaišino - gyveno. Bet anglai ne-
būtų anglais, vos tik pastebėjo, tuoj 
pareigūnams pranešė ir taip baigėsi 
nelegali butėniečių žvejyba.

Susimąsto valandėlei Virgius, 
kilstelėjęs rankas sulenkia,  raume-
nis įtempia - dar kietas seniokas, bet 
nebedirbsiąs anglams, nori namo į 
tėviškę, ir nesvarbu, ką žmona pa-
sakys. Nors šį kartą dar sugrįš, juk 
ir bilietas skrydžiui orlaiviu jau nu-
pirktas.

Apie Butėnus kitoniškai

 Ties Mačeikos sietuva upė puikuojasi vingiu.
Autoriaus nuotr. 

Vasaros karštyje po obelimi susėdo dvyniai Pakštai - Augenijus ir Virginijus.

...Bet anglai nebūtų an-
glais, vos tik pastebėjo, tuoj 
pareigūnams pranešė ir taip 
baigėsi nelegali butėniečių 
žvejyba...

...Srovė sukūriuodama, 
sukdamasi ratilais lyg tai 
kažką sušnabžda - gal tai 
mylimos upės dvasia atsilie-
pia, į mane prabyla...
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įvairūs

 pro memoria
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Nuolat perka

Moka PVM.

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
15,10 Lt / 4.37 EUR /kg,

belgų telyčaites - 
11,60 Lt/ 3.36 EUR /kg.
juodmargius buliukus -
5 Lt / 1.45 EUR /kg.

Tel. (8-678) 00255.
PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

Mokame iki 2000 Lt/579,24 Eur 
ir daugiau, pasiimame patys, at-
siskaitome iš karto, sutvarkome 
dokumentus. 

Tel. (8-647) 87959.

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

Tel. (8-631) 61411.

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

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

Nekilnojamasis turtas, miškai

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.

Brangiai - mišką išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas.

Tel.: (8-682) 18972. 

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.

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

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

Automobiliai

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

Tel. (8-601) 61510.

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

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

automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, sunkvežimius, trakto-
rius. Utilizuoja, atsiskaito. 

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

Nuolat brangiai karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginimui iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža. 

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

Skerdykla be tarpininkų arklius, 
karves, bulius, telyčias. Moka 
PVM.

Tel. (8-622) 09326.

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.

parduoda
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

Nekilnojamas turtas

6 ha žemės ūkio paskirties skly-
pą  Kuniškių kaime, prie Piktagalio 
ežero. 1 ha kaina 13000 Lt/3765,06 
Eur. 

Tel. (8-611) 36493.

Kuras

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

Tel.: (8-600) 63820, (8-617) 20473.

Mišrias malkas kaladėmis. Atraižas, 
turi supjautų, sausų. Veža į rajonus.

Tel. (8-693) 83102.

Malkas kaladėmis, atraižas pakais, 
supjautas (yra sausų). 

Tel. (8-622) 44850.

Didelio kaloringumo, mažo pelenin-
gumo rapsų briketus. 

Tel. (8-642) 21122.

Malkas.
Tel. (8-676) 95876.

Gyvuliai

Paršelius.
Tel. (8-624) 40985.

Paršiukus.
Tel. (8-614) 46044.

Kiaulę.
Tel. (8-621) 14915.

Įmonė ieško prekybos partnerio 
grandininiais pjūklais, vejapjovė-
mis, krūmapjovėmis bei kita sodo 
ir miško technika Jūsų mieste. 
Jeigu Jus domina bendradarbiavi-
mas, susisiekite su mumis: info@
klovas.lt, www.klovas.lt.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius. 

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

Tel. (8-644) 45610.

Lapkričio 21 d. į Anykščius 
atvyksta angiochirurgas  

E. Vitkus iš Vilniaus,kuris 
atlieka kraujotakos tyrimus 
pacientams sergantiems :

● Galvos smegenų kraujota-
kos nepakankamumų,

● Kojų poodinių ir giliųjų venų 
ligomis.

Registruotis tel . (8-698) 33 
653 nuo 16val. (mokama).

Paslaugos

Remontuojame minkštus baldus, 
keičiame gobeleną, spyruokles, 
poroloną. Pasiimame ir parveža-
me baldus. Turime baldams audi-
nių.

Tel. (8-610) 10341, 
www.atnaujinkbaldus.lt

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. 

Mobiliu gateriu pjauna medieną 
kliento namuose. 

Tel. (8-624) 17833.

Anykščių mieste
Bronislavas PALIONIS, gimęs 1941 m., mirė 11 17
Anykščių seniūnijoje
Bronislava GOGELIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 11 17 
Debeikių seniūnijoje
Robertas BAURA, gimęs 1963 m., mirė 11 15
Milda Bronislava RAŽANSKIENĖ, gimusi 1941 m., mirė 11 16
Kavarsko seniūnijoje
Albertas KAUNIETIS, gimęs 1933 m., mirė 11 16
Vytautas KACEVIČIUS, gimęs 1942 m., mirė 11 12
Svedasų seniūnijoje
Liubov ARDAVIČIENĖ, gimusi  1942 m., mirė 11 13
Viešintų seniūnijoje
Antanas BARANAUSKAS, gimęs 1938 m., mirė 11-15
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Feliksas, Jovydas, Vaidvilė, 
Laimis.

lapkričio 21 d. delčia.

vardadieniai

mėnulis

Gomantas, Eibartė, Honori-
jus, Alberta, Norgaudas, Girenė, 
Honoratas, Tomas.

oras

-2

+1

MOZAIKA

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

tautos balsas

„Mažutis“:

„Mažutis Romukas.. užmir-
šo berniukas. Nepykit... senatvė 
dažnai ateina, o išmintis ... taip ir 
nepasirodo“.

„Per visą amžių iš namų neiš-
eina ir nemato kaip namai iš vi-
daus atrodo?“

Antradienio mįslės „Atvažiavo 
pakulioriai, išsigando gaspadoriai; 
per lygias pievas važiavo, daug 
gero sugavo?“ atsakymas – žvejai 
žvejoja. 

 IŠ ARTI

anekdotai

Savo nuomonę  išsakykite paskambinę į „Anykštą“:   (8-381)  5-82-46,  
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„Anykšta“ 51.78 15.00 86.32 25.00 155.38 45.00
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„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. Prenumeratą priima „Spaudos ke-
lio“ spaudos išnešiotojas. Tel. 8-682-39810

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

Negaliu atsistebėti, kad Anykš-
čiuose tamsu, kaip kokioj pragaro 
skylėj. Lempos mieste užgesina-
mos 23 valandą ir šviesu tik pačia-
me miesto centre, nes „Maxima“  
dar netaupo.

Bet ir iki 23 valandos mieste 
dega gal tik pusė šviestuvų.  Štai 
paskutinis veikiantis šviestuvas 

Prieš akis 2014 m. lapkričio 6 
d. „Anykšta“. Žiūriu į nuotraukas: 
ūkinių pastatų griaučiai ir avytės... 
Ir eilinį kartą kyla klausimas, į kurį 
ieškau atsakymo dar nuo vaikystės: 

Skiriame milijonus menams, o gailime litų šviesai

Sunaikinti kultūros židiniai 

kylant Šaltupio gatve į Pušyno mi-
krorajoną šviesą skleidžia tik prie 
gerbiamo mero patarėjo Antano 
Bauros namais.  Toliau reikia per 
šunų kakius iki pat kalno viršaus 
pėdinti aklinoje tamoje. 

Nesuprantu  Anykščių politikų, 
kurie teigia siekiantys, kad Anykš-
čiai taptų kurortu, tačiau nieko ne-

„Kodėl?“
Neatsakau sau į šį klausimą, kai 

matau sunykusias dvarvietes. Daž-
nas vaizdas – apleisti buvusių kolū-
kių statiniai. Galvoju, ar tie pastatai 

daro, kad miestas taptų bent pana-
šus į miestą. Milijonus leidžiame 
kultūros šviesai, kuri pasiekia gal 
tik kokį šimtą anykštėnų, o gailime 
kelių tūkstančių tiesioginiam mies-
to apšvietimui. Juk ne paslaptis, kad 
vėlų vakarą Anykščių gatvėse ne-
saugu – tai vienur, tai kitur siautėja 
chuliganai, primušami žmonės.

negalėtų būti pritaikyti šiai dienai... 
O kokia patraukli, turtinga ir turi-
ninga Lietuva būtų, jeigu kiekvie-
nas dvaras taptų kultūros židiniu... 

Žinau, „traukinys jau nuvažiavo“, 
bet jis važiuoja ir važiuoja į ateitį... 

Aš manau, kad nė joks statinys 
negali būti nepageidaujamos vals-

Mieli rajono vadovai ir deputa-
tai, netaupykite taip žiauriai žmo-
nių gyvybių ir saugumo sąskaita. 
Geriau tegul kokia paroda ar kon-
certu Anykščiuose bus mažiau, 
tačiau naktį rajono centras turėtų 
likti apšviestas bent jau iki pirmos 
valandos nakties.

Rinkėja Birutė

tybinės santvarkos kaltininku, neva, 
dvarai – buržuazinė atgyvena, kolū-
kiniai pastatai – tarybiniai priešai ir 
t.t. Juk pastatai – niekuo dėti...

Taigi, gal kas nors padėtų man 
suprasti tokį reiškinį: „ar tai gerai, 
ar blogai?“

Nilia 

Prancūziškas bučinys 
partneriui padovanoja 80 mln.
bakterijų

Dešimt sekundžių trunkančio 
prancūziško bučinio metu partne-
riai pasikeičia 80 mln. bakterijų. 
Tai rodo olandų mokslininkų atlik-
tas tyrimas, rašo agentūra APA.

Tyrime dalyvavo 21 pora. Par-
tnerių buvo teiraujamasi, kaip daž-
nai jie per dieną bučiuojasi. Taip 
pat buvo paimti jų seilių mėginiai 
bei bandiniai nuo liežuvio burnos 
mikroflorai ištirti.

Kiek bakterijų partneriai perduo-
da vienas kitam, parodė bučinio 
eksperimentas. Vienam partnerių 
buvo duota išgerti probiotikais - 
tam tikromis bakterijomis - priso-
tinto gėrimo, ir pora po to bučia-
vosi. Paaiškėjo, kad probiotinių 
bakterijų skaičius burnoje to par-
tnerio, kuris gėrimo negavo, patri-
gubėjo. Nustatyta, kad vidutiniškai 
10 minučių bučinys partneriui pa-
dovanoja 80 mln. bakterijų.

Spėjama, kad kiekvieno žmogaus 
organizme gyvena apie 100 mlrd. 

mikrobų. Vien tik burnoje yra maž-
daug 700 skirtingų jų rūšių.

Mokslininkai tyrimo metu at-
skleidė ir vieną pikantišką detalę. 
Atsakydami į anketos klausimus, 
trys ketvirtadaliai vyrų nurodė di-
desnį intymių bučinių dažnį nei jų 
partnerės. Vyrai teigė, kad pran-
cūzišku bučiniu savo mylimąją 
vidutiniškai per dieną apdovanoja 
10 kartų. Moterys kalbėjo tik apie 
penkis kartus.

Ankstesni tyrimai parodė, kad 
vyrai perdeda ir lytinių santykių 
dažnumą bei buvusių seksualinių 
partnerių skaičių.

Tyrimas: paskolų neimtų pra-
mogoms, drabužiams ir atosto-
goms

9 iš 10 žmonių, bent kartą ėmu-
sių paskolą, teigia, kad niekuo-
met nesiskolintų pramogoms, 7 iš 
10 - drabužiams ar papuošalams, 
o daugiau nei pusė - atostogoms. 
Tai parodė visuomenės nuomonės 
apklausa, kurią vartojimo paskolų 
banko „Bigbank” užsakymu atliko 

tyrimų bendrovė „Vilmorus”.
Apklausos duomenimis, ketvir-

tadalis gyventojų paskolos neimtų 
transporto priemonei, 23 proc. - 
buitinei technikai įsigyti, 12 proc. 
- mokslams finansuoti.

Nors pramogos tiek vyrams, tiek 
moterims ir daugumai amžiaus 
grupių neatrodo tinkama priežas-
tis skolintis, dažniausiai paskolos 
joms neimtų 50-59 m. amžiaus gy-
ventojai. Pramogoms dažniausiai 
nesiskolintų aukštąjį išsilavinimą 
įgiję, aukščiausias pajamas per 
mėnesį gaunantys didmiesčių gy-
ventojai.

Įdomu tai, kad daugiau moterų 
(75 proc.) nei vyrų (70 proc.) teigia, 
jog paskolos neimtų drabužiams ar 
papuošalams įsigyti. Dažniausiai 
tai - vyresni gyventojai, taip pat tu-
rintys aukštąjį išsilavinimą ir gyve-
nantys didžiuosiuose miestuose.

Atostogoms nesiskolinantys tei-
gia vyresni gyventojai - maždaug 
pusei žmonių iki 39 m. tai atrodo 
tinkama, o didžiajai daugumai 
vyresniųjų - netinkama priežastis 
skolintis. Gyventojai panašiai mąs-
to ir apie skolinimąsi transporto 
priemonėmis bei buitinei technikai 
- jaunesniuosius galimybė tam imti 
paskolą vilioja, vyresniųjų - ne.

-ELTA

Plentas. Policininkas Vileniš-
kis stovi ir tikrina pravažiuojan-
čių mašinų greitį. Kartais sustab-
do vieną, kartais kitą... Staiga 
mato lėtai, kaip traktorius, atva-
žiuojančią mašinytę. Mašinytė 
važiuoja taip iš lėto, kad polici-
ninkui kyla įtarimai. Jis mosteli 
lazdele, mašinytė sustoja. Polici-
ninkas Vileniškis prieina ir mato, 
kad mašinoje sėdi penketas per-
sigandusių blondinių. Paklausia 
tos, kuri už vairo:

- Kodėl taip lėtai važiuojate?
- Taigi... Kai įvažiavau į šitą 

kelią, tai ten buvo ženklas... Pa-
rašyta buvo “24”... Tai ir sten-
giausi važiuoti tokiu gričiu...

- Tai buvo ne greičio ribojimo 
ženklas, o šio plento numeris.

- Aaa.... Ėėė...
Policininkas Vileniškis nenu-

rimsta, o nutaria viską išsiaiškin-
ti iki galo:

- Sakykite, ar viskas tvarkoje?
- Aaa... Taippp...
- O kodėl jūs atrodote tokios 

išbąlusios, išsigandusios?
- Aaa... Matote, mes tik ką įsu-

kome iš kito plento... Jo numeris 
buvo “217”...


