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Paslaptingasis Vosintos 
pakrančių Ažusienis Raimondas GUOBIS

Didysis Butėnų kaimas po 
1912 metais įvykdyto išskirs-
tymo į vienkiemius tarsi išsi-
barstė, išsiskirstė į atskirus 
kaimelius, atskiras vienkiemių 
kupetas, pakraštėlius, iš kurių į 
senąją kaimavietę, senąją „ūly-
čią“ retai kas beužsukdavo. 
Pačiame kaimo pakraštėlyje, 
tarp miškų, raistų, kairiajame 
Vosintos upelės krante vienas 
netoli kito gyvavo Ažusienis 
- du iki šių laikų neišlikę vien-
kiemiai - Janulių ir Šaučiūnų 
gyvenimai.Gimtosios Janulinės atmintį gaivinantis ir ne tik Dievu, bet ir 

šviesia kaimo ateitimi vis dar tikintis Rimantas Janulis (dešinė-
je) su Alfredu Baronu iš Butėnų.

Vytauto Didžiojo gimnazija 5. Vil-
niaus licėjus.

Nuo šių metų rudens buvo pa-
keistas Kavarsko vidurinės moky-
klos statusas – iš vidurinės ji tapo 
pagrindine, o 11-12 klasių moks-
leiviai šiemet vežami mokytis į 
Anykščių J. Biliūno gimnaziją,.
Taigi nebelikus abiturientų, dau-
giau ši mokykla reitinguose nebus 
vertinama.

Pagal pagrindinių egzaminų – 
lietuvių kalbos, matematikos, an-
glų kalbos, istorijos – rezultatus, 
pirmauja Vilniaus licėjus. Antroje 
vietoje įsitvirtinusi Kauno tech-
nologijos universiteto gimnazija, 
trečioje vietoje vienvaldžių lyderių 
nėra. 

Beje, pernai žurnalo “Veidas” 
sudarytame geriausių Lietuvos 
gimnazijų ir vidurinių mokyklų 
reitinge, Anykščių miesto moky-
klas gerokai pralenkė Svėdasų J. 
Tumo-Vaižganto gimnazija. Ji užė-
mė 69 - ąją vietą šalyje, o Anykščių 
J. Biliūno gimnazija liko 87 -a.  

Žurnale „Reitingai“ buvo tirti ir 
trys nauji reitingai: pradinių moky-
klų, progimnazijų ir gimnazijų, pa-
rengusių daugiausia olimpiadinin-
kų. Į šiuos reitingus nepateko nė 
viena Anykščių rajono mokykla.

Kavarsko mokykla - 
šalies gimnazijų penketuke
Kavarsko mokykla pakliuvo į penketuką, kaip viena geriausiai informatikos brandos egzaminui 

moksleivius paruošiančių mokyklų Lietuvoje. Į puikiai valstybiniams egzaminams paruošiančių 
mokyklų penketuką 2014 metais daugiau nepateko nei viena Anykščių rajono mokykla. 

Paskutinė Kavarsko mokyklos abiturientų laida garbingai trinktelėjo 
durimis. Vidurinės mokyklos statusą praradusi ugdymo įstaiga tarp 
geriausių mokyklų jau nebeatsidurs.      Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Kamuoliukas Romaldo 
Gižinsko komandos pusėje

Seimo narys perbėgėliams žada 
„užkurti pirtį“

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

dėstanti ir A. Baranausko pagrindi-
nėje mokykloje. 

Pagal informatikos brandos eg-
zaminų rezultatus šalies mokyklos 
išsirikuoja tokia tvarka: 1. Kelmės. 
raj. Pakražančio vidurinė mokykla 
2. Zarasų raj. Dusetų K. Būgos 
gimnazija 3. Anykščių raj. Ka-
varsko vidurinė mokykla 4. Trakų 

brandos egzaminą laikė trys moks-
leiviai ir visi trys peržengė 90 balų 
ribą – Gytis Šiaučiūnas surinko 
100 balų, Ernestas Geralavičius – 
98 balus, Juozas Balamutas – 94 
balus. Vaikinams informatiką dėstė 
ekspertės vardą turinti informaci-
nių technologijų mokytoja Loreta 
Daugėlienė, taip pat informatiką 

Buvo tirta, kurių gimnazijų 
moksleiviai geriausiai pasiruošia 
brandos egzaminams. Tyrimas at-
liktas atsižvelgiant į 2014 m. eg-
zaminus laikiusių moksleivių re-
zultatus. Šiuos rezultatus paskelbė 
žurnalas „Reitingai“.

Kavarske iš paskutinės abituri-
entų laidos valstybinį informatikos 

Vieno iš Anykščių socialdemokratų lyderio 
Romaldo Gižinsko vedamų kovotojų su mi-
tologizuotu Anykščių blogiu, Kovo 11-osios 
Akto Signatare, A.Vienuolio progimnazijos 
direktore Irena Andrukaitie-
ne, karas pasiekė teismą.

Seimo narys Ričardas Sargū-
nas teigia, kad Seime prisidėjo 
prie 30 – 40 įstatymų pateiki-
mų.

Informacinių technologijų 
mokytojos ekspertės Lore-
tos Daugėlienės abiturientai 
brandos egzamine demonts-
ravo puikias žinias. 

Ledas. Šaltis laikosi dar tik ke-
lias dienas, o ant Pagojės tvenkinio 
jau drąsiai žvejoja poledinės žūklės 
išsiilgę piliečiai. 

Eglė. Anksčiau nei pernai, bet 
vėliau nei didžiuosiuose šalies 
miestuose – taip šiemet įsižiebs 
Anykščių miesto kalėdinė eglė. 
Kalėdinės eglės įžiebimo šventė 
planuojama gruodžio 12 dieną, kitą 
penktadienį. 

Ekspertizė. Kunigo Broniaus 
Žilinsko kapą Anykščių bažnyčios 
šventoriuje išniekinusiam 19-me-
čiui mūsų rajono gyventojui pa-
skirta psichiatro konsultacija.  Tik 
po psichiatro išvadų bus galima 
spręsti, ar spalio 12-osios naktį 
bažnyčios šventoriuje siautėjas gir-
tas vaikinas yra pakaltinamas.

Mirė. Anykščių rajone lapkri-
čio mėnesį mirė 31 žmogus. Mirė 
21 vyras ir 10 moterų. Jauniausias 
vyras mirė būdamas 51 metų, jau-
niausia moteris - 73. Vyriausias 
vyras mirė sulaukęs 91 metų, o vy-
riausia moteris – 106.

Laukia. Anykščių policijos pa-
reigūnai vis dar laukia ekspertų 
išvadų dėl troškūniečio Vaidoto 
Grincevičiaus internete skelbiamos 
dainos „Šetone, prašau...“ turinio. 
Ekspertai turėtų atsakyti ar jaunuo-
lio „kūrinys“ kursto nesantaiką. 

Slidinės. Šiandien Anykščių 
kalnų slidinėjimo centras „Kalita“ 
pradeda slidinėjimo sezoną. Pasak 
centro vadovo Liudviko Avietės, 
lygiai tą pačią gruodžio 4 – ąją 
užpernai pradėtas sezonas buvo 
ilgiausias ir sėkmingiausias kalno 
istorijoje. Sniegu slidininkai džiau-
gėsi iki balandžio mėnesio.

Giedrius. Į pasaulio plaukimo 
čempionatą 25 metrų baseine, kuris 
vyksta Dohoje (Kataras) gruodžio 
3–7 dienomis, išvyko šeši Lietu-
vos plaukikai. Vienas iš vaikinų – 
anykštėnas Giedrius Titenis. 

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 55 Lt /15,93 Eur.

Prognozavo, kad 
Traupis pralenks 
Kavarską
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Temidės svarstyklės
Sukčiavo. Viešbutyje, esančia-

me Anykščiuose, pasinaudoda-
mas mokėjimo sistema PAYPAL, 
svečias užsakydavo paslaugas, ta-
čiau, jomis pasinaudojęs, neteisė-
tai atgaudavo sumokėtus pinigus. 
Žala – 1 744 litai.

Apiplėšė. 2014-12-01 apie 

17.10 val. iš namo, esančio Anykš-
čių r. sav., Anykščių sen., pavogti 
du televizoriai, nešiojamas kom-
piuteris ir įvairūs juvelyriniai dir-
biniai. Žala – 13 300 litų.

Mušė. 2014-12-02 apie 16.30 
val. namuose, esančiuose Anykš-
čių r. sav., Svėdasų sen., neblaivus 
(1,33 prom.) sutuoktinis, gimęs 
1981 m., sumušė sūnų, gimusį 

2001 m. Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę. 

Kamera. 2014-10-28 apie 17 
val. pastebėta, kad iš žvėrių šėry-
klos, esančios Anykščių r. sav., Ka-
varsko sen., pavogta vaizdo kame-
ra. Žala – 500 litų.

Kuras. 2014-11-27 apie 11 val. 
pastebėta, kad iš krovininio auto-
mobilio, stovėjusio degalinės te-

ritorijoje, esančioje Anykščių r. 
sav., Svėdasų sen., pavogti 632 
litrai dyzelinio kuro. Žala – 1 966 
litai.

Traktorius. 2014-12-03 apie 3 
val. pastebėta, kad iš traktorių, sto-
vėjusių namų, esančių Anykščių r. 
sav., Kavarsko sen., kieme pavogti 
keturi akumuliatoriai ir du prieki-
niai ratai. Žala – 1 400 litų.

Kamuoliukas Romaldo Gižinsko 
komandos pusėje

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vieno iš Anykščių socialdemokratų lyderio Romaldo Gižinsko 
vedamų kovotojų su mitologizuotu Anykščių blogiu, Kovo 11-o-
sios Akto Signatare, A.Vienuolio progimnazijos direktore Irena 
Andrukaitiene, karas pasiekė teismą. Tačiau, šiame „pingponge” 
teniso kamuoliukas dabar jau „gižinskininkų” pusėje.

jau buvusiam) Erikui Druskinui 
mokėdama tam tikro dydžio at-
lyginimą nepažeidė įstatymų. 
Prokuratūra R.Gižinsko skundą 
perdavė policijai. O policijos 
pareigūnai sulaukė savivaldybės 
kontrolieriaus Artūro Juozo La-
kačausko progimnazijos veiklos 
audito. Peržiūrėję kontrolieriaus 
ataskaitą, policijos pareigūnai 
nusprendė tyrimo nepradėti, nes 
nebuvo nustatyta nusikalstamos 
veikos A.Vienuolio progimnazi-
joje požymių. 

Dėl to paties E.Druskino at-
lyginimo, tiksliau dėl to, kad 
nepasakė R.Gižinkui, kiek 
gauna mokyklos režisierius, 
I.Andrukaitienei Anykščių ra-
jono taryba paskyrė drausminę 
nuobaudą. 

Dėl šios nuobaudos panaiki-
nimo I.Andrukaitienė kreipėsi į 
Anykščių rajono apylinkės teis-
mą. Net teisme, net savivaldy-
bės juristė Asta Apanavičienė 
(regis, ji garsiojo R.Gižinsko 
klasiokė) ėmėsi žeminti direk-
torę. Juristė bandė aiškinti, kad 
I.Andrukaitienė pasirinko ne tą 
atsakovą, todėl byla turi būti net 
nepradėta, mat suėjo senaties 
terminas. „Jūs šiek tiek aukš-
tesnių nei vidutinių gebėjimų, 
o nežinote, kas jūsų darbdavys“ 
– greičiau moteriškai, nei ju-
ridiškai I.Andrukaitienei įgėlė 
A.Apanavičienė.  

Rajono Tarybos Antikorupcinės komisijos pirmininkas Romal-
das Gižinskas ir A.Vienuolio progimnazijos direktorė Irena 
Andriukaitiene rinkėjų sąmonėje tampa neatskiriami, nors ir 
antipodiniai herojai. Taip, kaip Algirdas Brazauskas ir Vytautas 
Landsbergis, kaip Petras Gražulis ir gėjai, kaip Don Kichotas ir 
malūnai. Galų gale kaip Gerasimas ir Mumu. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykštėnai gausiai susirinko į šį 
spektaklį, buvo užimtos ne tik vi-
sos sėdimos vietos, bet ir nemažai 
žmonių sėdėjo ant laiptų. Muzikinė 
alegorinė pasaka „Devynbėdžiai“, 
kurią Kazys Saja sukūrė dar1974 
m., anksčiau buvo pastatyta tik 
kartą. Ties naujuoju spektaklio 

„Devynbėdžiai“ surinko pilną salę
Antradienį Anykščių kultūros centro scenoje valstybinis dainų 

ir šokių ansamblis „Lietuva“ pristatė savo ypatingą sezono prem-
jerą – Giedriaus Kuprevičiaus ir Kazio Sajos miuziklą „Devyn-
bėdžiai“, atnaujintą pačių autorių po vienintelio pastatymo prieš 
keturis dešimtmečius.

Beje, šio spektaklio režisierius – anykštėnas Nerijus Petrokas.

pastatymu abu kūrinio autoriai 
dirbo daugiau nei metus. Giedrius 
Kuprevičius papildė spektaklį mu-
zikiniais fragmentais, dramaturgas 
Kazys Saja pakoregavo libretą. 
Miuziklui sukurta originali sceno-
grafija, naujų prasmių suteikian-
čios vaizdo projekcijos ir XIX a. 

dvasią atspindintys kostiumai.
Naujieji „Devynbėdžiai“ yra 

dainingi ir jausmingi, kupini ale-
gorijų, išryškinančių nūdienos ak-
tualijas. „Kaip rasti vietos po saule 
sotesniam egzistavimui, neužgo-
žiant dvasinių vertybių“ – svarstė 
miuziklo pristatyme režisierius 
Nerijus Petrokas. Režisieriaus įsi-
tikinimu, kultūra, menas yra tai, 
kas vienija žmones ir tautas, todėl 
jis neturėtų būti pavaldus jokiems 
politiniams žaidimams ar ekono-
mikos dėsniams.

Po spektaklio ant scenos kopė 
Anykščių kultūros centro direk-

torė Dijana Petrokaitė, kuri sakė, 
kad, ką galvoja apie spektaklį, na-
muose pasakys broliui, ir padėkojo 
„Lietuvos“ kolektyvui. Sveikino ir 
meras Sigutis Obelevičius, kuris 
sakė, kad miuziklas geras, tačiau 
jam nepatikęs vienas epizodas, kai 
buvo sakoma, kad seniūno žmonės 
neberinks... Meras ansambliui pa-
dovanojo Anykščių vyno ir sakė: 
„Pabūti Anykščiuose ir nepara-
gauti „Anykščių vyno“ tai tas pats, 
kas būti bažnyčioje ir nepamatyti 
kunigo“. 

-ANYKŠTA

Garantijos. Vyriausybė pritarė 
išvadai dėl Ligos ir motinystės so-
cialinio draudimo įstatymo pakei-
timo, kuriuo siūloma platesniam 
ratui jaunų žmonių suteikti teisę į 
į ligos, motinystės, motinystės (tė-
vystės) ar tėvystės pašalpas. Seimui 
priėmus įstatymo pataisas,  teisę 
gauti ligos, motinystės, motinystės 
(tėvystės) ar tėvystės pašalpą turės 
ir tie jaunuoliai, kurie bus dirbę 
(tapę apdraustaisiais) iki mokslo 
baigimo. Pagal šiuo metu galiojan-
čią tvarką, jaunuolis, įsidarbinęs 
iki mokslo baigimo, netenka teisės 
į išmoką kaip besimokantis asmuo 
iki 26 metų, o nustatyto stažo iš-
mokai skaičiuoti dar neturi, todėl ir 
išmoka kaip dirbančiam asmeniui 
jam nepriklauso.

Šnipas. Teismui perduota 
baudžiamoji byla, kurioje kal-
tinimai šnipinėjus prieš Lietuvos 
Respubliką pateikti mūsų šalies 
piliečiui, tarnavusiam Lietuvos 
kariuomenėje paramediku. 

Siūlymas. Paviešinus atvejį, 
kai paskutinės stadijos vėžiu 
sergančiam asmeniui, kad gautų 
socialines išmokas, teko registruo-
tis Darbo biržoje, šios problemos 
sprendimu susirūpino Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. Šalies vadovė 
pasiūlė atsisakyti prievolės as-
menims, kuriems yra nustaty-
tas mažesnis nei 60 proc. dar-
bingumas, kreiptis į Darbo biržą, 
tačiau jie ir toliau tą galėtų daryti 
savanoriškai. 

Kandidatai. Norą dalyvauti pir-
mą kartą vyksiančiuose tiesiogi-
niuos merų rinkimuose deklaravo 
beveik septintadalis Seimo narių. 
Ekspertų nuomone, tai - akivaizdus 
politinių partijų silpnumo požymis, 
rodantis, kad jos neturi savarankiš-
kai regionuose gebančių dirbti po-
litikų.Šiuo metu Seimo nario man-
datą į mero postą nusiteikę iškeisti 
16 Seimo narių - 6 moterys ir 10 
vyrų.

Medžiotojai. Keletas Seimo 
narių įregistravo įstatymo 
projektą, kuris numato, kad, 
įvedus karo padėtį Lietuvoje, 
registruoti medžiotojų klubai ir 
būreliai galėtų būti priskiriami 
ginkluotosioms pajėgoms. „Į 
krašto apsaugos sistemą integra-
vus medžiotojų klubus ir būrelius, 
Lietuvos gynybiniai pajėgumai 
būtų sustiprinti šiems klubams 
ir būreliams priklausančiais 
žmonėmis, kurie turi gerus orien-
tavimosi miškingose vietovėse ir 
naudojimosi ginklais įgūdžius bei 
patys turi įsigiję modernius gink-
lus ir kitą medžioklei reikalingą 
įrangą, kuri iš dalies galėtų būti 
panaudota karo atveju“, - teigia P. 
Saudargas. 

Korupcija. Laisviausiomis nuo 
korupcijos šalimis šiais metais 
pripažintos Danija, Naujoji Zelan-
dija ir Suomija, o labiausiai korum-
puotomis - Sudanas, Šiaurės Korėja 
ir Somalis. Lietuva pagal korupcijos 
suvokimo indeksą yra surinkusi 58 
balus iš 100 ir užima 39-ąją vietą. 
Latvija, surinkusi 53 balus iš 100, 
dalijasi 43-iąją vietą su Malta, Pietų 
Korėja ir Seišelių salomis. Estija, 
surinkusi 69 balus iš 100, užima 26-
ąją vietą. Baltarusija reitinge užima 
119-ąją vietą, Rusija - 136-ąją vietą. 
Ukraina pripažinta labiausiai ko-
rumpuota Europos šalimi ir užima 
142-ąją vietą.

Teismo I.Andrukaitienės 
advokatas paprašė atsakovais 
įtraukti Anykščių savivaldybės 
administraciją ir Anykščių savi-
valdybę. A.Apanavičienė aiški-
no, kad administracija čia nie-
kuo dėta, tačiau advokatas rodė 
I.Andrukaitienės darbo sutartį, 
kurią su mokyklos direktore 
sudarė savivaldybės adminis-
tracijos direktorius. „Patarčiau 
dar labai gerai pagalvoti dėl 
administracijos palikimo“ - la-
bai gerai patarė A.Apanavičienė, 
tačiau teismas, posėdžiui vado-
vavo pati teismo pirmininkė Zita 
Gavėnienė, labai gero patarimo 
neklausė, paliko abu atsakovus 
ir kitą parengiamąjį posėdį pa-
skyrė sausio 16-ąją.

Teisinė logika su žemišką-
ja logika nėra visai paraleliniai 
dalykai. I.Andrukaitienei nuo-
baudą skyrė Anykščių rajono 
taryba, taigi ji ir yra direktorės 
darbdavys, nors darbo sutartį 
su mokyklos direktore kažkodėl 
pasirašė savivaldybės adminis-
tracijos direktorius. Tačiau, atsa-
kovu teisme kolegialus organas 
rajono Taryba negali būti, nes 
jis neturi juridinio asmens statu-
so. O žodžių junginys Anykščių 
savivaldybė, kuris lyg ir turėtų 
reikšti visą Anykščių rajoną pla-
čiąja prasme, pasirodo, po savo 
skliautu jungia tik rajono tarybą 
ir savivaldybės administraciją. 

korupcinės komisijos pirminin-
kas R.Gižinskas raštu kreipėsi į 
rajono prokuratūrą prašydamas 
nustatyti, ar progimnazijos va-
dovė mokyklos režisieriui (dabar 

Anykščių policijos komisari-
atas nepradėjo ikiteisminio tyri-
mo dėl A.Vienuolio progimnazi-
jos direktorės I.Andrukaitienės 
veiklos. Rajono Tarybos Anti-

Grobiu plėšikai džiaugėsi ne-
ilgai. Operatyvinės grupės parei-
gūnai, atlikę pirminius paieškos 
veiksmus, „karštais pėdsakais“ 

Paaiškino – plėšė, nes buvo girti 
Šių metų lapkričio 29-osios naktį Utenos apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato ope-
ratyvinės grupės pareigūnai gavo pranešimą, kad apie 2 valandą 
Anykščiuose, Kęstučio gatvėje, prie 27-erių metų vyriškio prikibo 
du nepažįstami asmenys ir, pavartodami fizinį smurtą jo atžvil-
giu, pareikalavo atiduoti pinigus, nuo peties nutraukė ir pagrobė 
rankinę bei joje buvusius dokumentus, iš kelnių kišenės ištraukė 
ir pagrobė 600 litų.

nustatė du plėšimą įvykdžiusius 
asmenis. 27-erių metų plėšikas tą 
pačią naktį apie 6 val. buvo sulai-
kytas ir pristatytas į policijos komi-

sariatą, jam nustatytas 1,21 prom. 
girtumas, o kitas – 22-ejų anksčiau 
teistas už analogišką nusikaltimą 
ir vagystes bei turintis neišnyku-
sį teistumą – rastas ir pristatytas 
gruodžio 1 dieną. Abu įtariamieji 
Anykščių miesto gyventojai. 

Policijoje dėl šio įvykio pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. Apklausos 
metu abu įtariamieji prisipažino pa-
darę šį nusikaltimą paaiškino, kad 
taip pasielgė dėl girtumo. Jiems pa-
reikšti įtarimai dėl nusikaltimo, nu-
matyto Lietuvos Respublikos bau-

džiamojo kodekso 180 str. 1 d. (tas, 
kas panaudodamas fizinį smurtą ar 
grasindamas tuoj pat jį panaudoti 
arba kitaip atimdamas galimybę 
nukentėjusiam asmeniui priešintis 
pagrobė svetimą turtą, baudžiamas 
areštu arba laisvės atėmimu iki šeše-
rių metų). Įtariamiesiems paskirtas 
rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Ikiteisminis tyrimas tęsiamas, 
tyrimą kontroliuoja Panevėžio 
apygardos prokuratūros Utenos 
apylinkės prokuratūra. 

Pranešimas spaudai
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- Jūsų padėjėją Anykščių 
rajone Alfrydą Savicką Dar-
bo partija kelia kandidatu į 
Anykščių merus. Kodėl buvo 
pasirinkta jo kandidatūra?

- Jis yra skyriaus pirmininko 
pavaduotojas ir mano padėjė-
jas, todėl manau, kad teisinga, 
jog kandidatu keliamas jis. Da-
rėm slaptą balsavimą, kuriame 
A.Savickas laimėjo. Nulėmė de-
mokratija. Kandidatu buvo ne jis 
vienas. Tikrai jis buvo iškeltas 
ne iš „centro“. 

- Kas buvo kiti kandidatai?
- Kandidatų buvo iš rajono Ta-

rybos narių. A.Savicko kandida-
tūra laimėjo santykiu maždaug 
vienas prie dviejų, o tai jau do-
minuojanti persvara.

- Ar pagunda kandidatuoti į 
Anykščių rajono merus nekilo 
jums pačiam?

- Ne, nekilo. Tačiau iš mūsų 
partijos keli Seimo nariai įvai-
riuose rajonuose eina į rinkimus. 
Matot, rinkėjams sudėtinga aiš-
kinti, kodėl būdamas išrinktas 
vienur, eini į kitus rinkimus. Tai 
kaip Zigmanto Balčyčio atvejis - 
žmonės jo klausdavo: tai kuo tu 
nori būti – europarlamentaru ar 
prezidentu? Nereikia maustyti 
rinkėjų – jei išrinko, tai ir būk 
savo vietoje. 

- O ar galės meru neišrinktas 
kandidatas būti rajono Tary-
bos nariu? Juk buvo kalbėta, 
kad ne...

- Kad neišrinktas žmogus ne-
būtų išmestas į užribį, nors jis 
gal valstybininkas ir patriotas, 
tai išaiškinta, jog jis vis tiek ga-
lėtų būti kandidatų sąraše į Tary-
bos narius. 

- Kokiais klausimais į Jus 
kreipiasi interesantai, kokius 
svarbius darbus esate padaręs 
anykštėnams?

- Daug klausimų būna dėl že-
mių deklaracijų. Pavyzdžiui, 
kreipėsi vienas jaunas ūkinin-
kas iš Kurklių seniūnijos, kuris 
deklaruodamas pusantro šimto 
hektarų apsiriko dviem hekta-
rais. Ir net ne jis deklaravo, jis 
tik pasirašė, o deklaravo seniū-
nijos darbuotoja. Paprasčiausiai 
įvyko klaida. Ūkininkas nacio-

Seimo narys perbėgėliams žada 
„užkurti pirtį“
Anykščiuose į Seimą išrinktas Darbo partijos atstovas Ričar-

das Sargūnas pasakojo, kad brandina įstatymo projektą, kuris 
užkirstų kelią į savivaldybių tarybas išrinktų politikų „migraci-
jai“ tarp partijų. Tarp didžiausių atliktų darbų per kadenciją, 
R.Sargūnas įvardina lėšų radimą ištaisyti Anykščių bibliotekos 
projektavimo klaidoms.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

nalinei žemės tarnybai nusiun-
tė prašymą leisti atitaisyti, nes 
blogai sudeklaravo, tai ten – ne, 
mums reikia pažeidėjus gaudy-
ti... O ši sankcija per dvejus me-
tus žmogui kainuoja 170 tūks-
tančių litų. Jei taip bus žiūrima, 
žmogų galima privesti iki tokios 
depresijos, kad jis viską mes ir 
nebedirbs. Todėl jam reikėjo pa-
dėti. Pakoregavome prašymą ir 
išsiuntėme į nacionalinę žemės 
ūkio tarnybą. 

Anksčiau panašioje situacijoje 
iškviečiau komisiją, kuri viską 
permatavo ir pasakė viskas ok. 
O žmogui jau buvo nubraukti 
šimtai tūkstančių. O ir važiuoti 
komisija nenorėjo, sakė – „mes 
matom iš palydovo“... 

Dar kreipiasi elektros klausi-
mais. Žmonės, kai kūrėsi sody-
bose, kas apsodino medžiais, kas 
gyvatvorėmis. Dabar medžiai 
išaugę ir puošia sodybą. O lai-
dai negali eiti virš medžių. Tada 
gyventojai turi vesti kabelius po 
žeme. Žmogui keliami didžiausi 
reikalavimai arba jis spaudžia-
mas nupjauti medžius... Jei žmo-
gus sako, kad pats iškas griovį, 
tai nenori jam leisti, sako, kad 
tai turi daryti specializuotos įmo-
nės, o ten trigubos kainos... Mes 
įrodėm, kad ir pats žmogus galės 
paruošti griovį kabeliui (čia vis-
kas vyko Kavarsko seniūnijoje). 
Jis padarė. Ir medžiai liko svei-
ki, ir žmogus pinigus sutaupė. 

- Kurį darbą Jūs laikytumėt 

savo svarbiausiu per kadenciją 
padarytu darbu?

- Sunku pasakyti, kartais ir ma-
žas darbas yra svarbus... Baseine 
atsirado švieslentė, dabar basei-
nas gali bet kokio lygio varžybas 
organizuoti. Mano nuopelnas 
buvo tam tikrų fondų suradimas, 
kad įrengti. Biblioteka buvo už-
baigta sėkmingai, surasta tam 
virš pusės milijono... 

- Kalbat apie bibliotekos ven-
tiliaciją? O ar iš anksto nebu-
vo numatyta, kad ventiliavimo 
sistema bus įrengta vėliau?

- O pastatas priduotas... Ne-
pabaigtas jis negalėjo būti pri-
duodamas. Valstybinei komisijai 
nepriduosi nebaigto pastato. O 
jei nepriduotas – negalima leisti 
eksploatuoti, juk tai visuomeni-
nis pastatas. 

Bibliotekoje pinigų reikėjo ne 
tik ventiliacijai, bet ir žaliuzėms, 
ir visam kitam. Kai kartais nori 
ultramoderniai padaryti, gauna-
si, kad dėl to viso grožio tenka 
taisyti klaidas, kad neatitinka 
higieninių normų – oras vasarą 
buvo perdeginamas, žmonės sė-
dėjo kaip šiltnamyje.

- O ar Jums neatrodo per 
daug „drakoniški“ ne per se-
niausiai priimti įstatymai apie 
automobilizmą, kad, pavyz-
džiui, automobilio techninės 
apžiūros gali netekti vos ne už 
neveikiančią posūkio lemputę?

- Ką čia posūkis, jis dar si-
gnalizuoja, o va jei važiuojant 
gabarito lemputė atsikrato, tai 
kaip žmogus gali tai pamatyti? 
O ką daryti, jei tai įvyko vidury 
miško, vidury kelionės? Manau, 
kad įstatymas bus koreguojamas. 
Matosi, kad nuostatos buvo pa-
ruoštos žmonių, kurie dalykinia-
me procese nelabai dalyvauja. 

Mane čia, Anykščiuose, „už-
puolė“ smulkieji verslininkai, 
kurie prekiauja automobiliais. 
Pasirodo, dabar parduodant au-
tomobilius reikia įstoti į kažko-
kią asociaciją, mokėti kažkokius 
pinigus, kad „Regitrai“ duotų 
pažymą. Kas čia yra, kas čia 
per velniava? Kokia čia tarpinė 
grandis? Aiškinsiuosi. Kai palei-
di džiną – atsiranda įvairių inter-
pretacijų. Kam ta asociacija pri-
klauso, gal kokiam Seimo nariui? 
Reikia žiūrėti kame reikalas. 
Kodėl žmogus, kuris parduoda 
vieną kitą automobilį, turi stoti 
į kažkokią asociaciją?  Kai visi 
paklodę pradeda tampyti į save 
– kalčiausias lieka tas paprastas 
verslininkas. Viso šito antstato 

net mes, Seimo nariai, iki galo 
neišsiaiškinom, o paaiškėjo, kad 
neregėti dalykai vyksta. 

- Ar esate pasiūlę įstatymų, 
jų pataisų per kadenciją?

- Apie 30 – 40. Grupėse su 
kitais Seimo nariais. Viskas yra 
užfiksuota internete. Mano siū-
lymu dabar svarstėm įstatymą 
energetikos kontekste dėl teri-
torijų planavimo dokumentų su-
paprastinimo. Sakysim, norėjo 
koks ūkio subjektas statyti kati-
linę, tai jie turėdavo daryti įvai-
rius strateginius vertinimus. Siū-
lom, kad atskiram objektui būtų 
tik poveikio aplinkai vertinimas. 
Paprastai sakant – dėl to metais 
sutrumpėtų laikas, kol verslinin-
kas galėtų pradėti investuoti į 
objektą. Nebereikėtų daryti ats-
kirų dokumentų, kuriuose apie tą 
patį kalbama.  

Dar ruošiu „aštresnį“ įstaty-
mą. Jei jis praeis, tai turės labai 
didelį obalsį. Tai projektas apie 
politinius perbėgėlius. Pradžiai 
tik savivaldos lygmeniu. Res-
publikoje yra 1504 savivaldybių 
tarybų nariai. Po rinkimų, kai 
reikėjo apsispręsti būsi nariu ar 
ne, nes daug jų pagal Konstitu-
ciją negalėjo eiti tarybų narių 
pareigų, atsisakė maždaug 450 
žmonių. Vietoj jų atėjo tie, ku-
rie buvo nereitinguoti, arba tie, 
kurių žinomumas buvo ženkliai 
mažesnis. 

Toliau – su padėjėjais apklau-
sėme visas respublikos savival-
dybes, kiek per tris su puse metų 
savivaldoje buvo pokyčių – kiek 
iš kokių partijų išėjo ir atėjo. 89 
asmenys išėjo iš partijų ir atėjo į 
kitas arba sukūrė mišrias grupes. 
Siūlymo esmė – jei žmogus išei-
na iš partijos (jei tai savivaldos 
tarybos narys), jis turi palikti 
frakciją ir padėti mandatą. 

- Svėdasuose žmonės skun-
džiasi, kad dėl kiaulių maro 
turi skersti savo laikomas 
kiaules, kai už kelio esančiam 
kiaulių kompleksui to dary-
ti nereikia. Kai kurie žmonės 
mano, kad riba per kelią buvo 
nubrėžta tyčia, kad tai dvigubi 
standartai...

-  Žmonės į mane dėl to krei-
pėsi. Artimiausiu metu su maisto 
ir veterinarijos tarnybos vadovu 
Jonu Milium tai aptarsiu. Jau apie 
tai esam šnekėję, bet kalbėjome 
daugiau apie švelniakailių žvė-
relių auginimo klausimus. Seime 
vadovauju grupei, kuri padeda 
kaimo bendruomenėms ir ūkinin-
kams spręsti rūpimas problemas. 

Seimo narys Ričardas Sargūnas teigia, kad Seime prisidėjo prie 
30 – 40 įstatymų pateikimų.

Donorystė. Per vienuolika šių 
metų mėnesių dešimtadaliu daugiau 
asmenų išreiškė prieštaravimą 
aukoti savo artimųjų organus po 
smegenų mirties. Kaip rodo Na-
cionalinio transplantacijos biuro 
duomenys, tokių atvejų padaugėjo 
nuo 32 iki 42 procentų. Miru-
sio artimojo organus donorystei 
dažniausiai atsisakoma aukoti 
todėl, kad nežinoma mirusiojo va-
lia dėl organų donorystės, nes apie 
tai šeimoje nebuvo kalbama. Kita 
priežastis - nelaimės akivaizdoje, 
kai pranešama apie žmogaus mirtį, 
artimieji pasimeta - juos ištinka 
šokas, jiems sunku pripažinti, kad 
konstatuota smegenų mirtis reiškia 
negrįžtamą baigtį. 

Dovanos. Iki Kalėdų Panevėžio 
pataisos namuose bausmę 
atliekančios moterys ketina numeg-
zti per 100 porų kojinių ukrainiečių 
vaikams. 

Pritarė. Vyriausybė pritarė Al-
koholio kontrolės įstatymo patai-
soms, kuriomis siekiama uždrausti 
alaus, sidro ir alkoholinių kokteilių 
prekybą plastikiniuose buteliuose 
ne tik mažmeninėse vietose, bet ir 
baruose, kavinėse bei kitose viešo-
jo maitinimo įstaigose.

Nepadoru. Rusija elgiasi ne-
padoriai, drausdama daugeliui 
Baltarusijos įmonių tiekti maisto 
produktus į savo teritoriją. Tai 
trečiadienį pareiškė Baltarusijos pr-
ezidentas Aleksandras Lukašenka. 
Jo manymu, žengti tokį žingsnį 
paskatino „visokiausi sukčiai, 
kurie sukinėjasi Rusijoje ir nori 
pasipelnyti, didindami kainas“, 
o baltarusiškos produkcijos tie-
kimas gerokai pristabdo kainų 
augimą. Pasak A. Lukašenkos, 
„Rusija pažeidė visus susitarimus, 
sudarytus mūsų Muitų sąjungoje“. 

Dialogas. Rusijos užsienio rei-
kalų ministro pavaduotojas Grigo-
rijus Karasinas teigia, kad Rusijos 
ir Europos Sąjungos (ES) santykiai 
patiria išbandymus, tačiau vis dar 
yra galimybė išspręsti šiuos ne-
sutarimus. „Dirbsime šių dienų 
sąlygomis ir esame pasiruošę di-
alogui“, - per aštuntąjį Europos ir 
Rusijos forumą, surengtą Europos 
Parlamente Briuselyje, kalbėjo G. 
Karasinas. „Esu įsitikinęs mūsų 
sugebėjimais išspręsti esančius ne-
sutarimus, įskaitant susijusius su 
Ukraina. Tačiau, jei norime, kad 
tai įvyktų, privalome atsisakyti 
šios griežtos, vienašalių priemonių 
praktikos ir bandymų išspręsti pro-
blemas siekiant patenkinti tik savo 
siaurus interesus“, - kalbėjo Rusi-
jos atstovas.

Aptarė. Ukrainos prezidentas 
Petro Porošenka telefoninio pokal-
bio metu su Vokietijos kanclere An-
gela Merkel aptarė padėtį Donbase, 
o ypač problemas, susijusias su hu-
manitarine pagalba ir energijos tie-
kimu. Šalių lyderiai akcentavo bū-
tinybę laikytis Minsko susitarimų, 
kurie padėtų sureguliuoti padėtį ša-
lyje. Be kita ko, jie pabrėžė svarbą 
toliau tęsti trišales kontaktinės gru-
pės konsultacijas. A. Merkel pasvei-
kino Ukrainą sėkmingai formuojant 
parlamentinę koaliciją ir išreiškė 
viltį, kad naujoji vyriausybė vykdys 
proeuropietiškas reformas, rašoma 
Ukrainos vyriausybės išplatintame 
pranešime.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Pasakojo apie projektavimo 
klaidas

Susitikimas su vadovais vyko 
renovuotame Traupio kultūros 
centro pastate. Buvo šilta, pastatas 
puikus. Keliuose iki tol vykusiuo-
se susitikimuose specialiai stebė-
jau, kiek lempų patalpose dega. 
Dažniausiai nedegdavo iš viso, o 
susitikimai vykdavo patamsyje. Šį 
kartą buvo visiškai kitaip – trau-
piečiai, kurių susirinko apie 30, 
beje, matėsi ir jaunų veidų ir mo-
kyklinio amžiaus klausytojų, ko 
nebuvo kituose mano matytuose 
susitikimuose, sėdėjo apšviestoje 
salėje, atsipalaidavę ir savimi pa-
sitikintys atrodė ir Anykščių va-
dovai, ypač D.Krikštaponis, kuris 
vis įterpdavo kokią pastabą. „Čia 
Traupis, meras gyvena, čia proble-
mos visos išspręstos“,- šyptelėjo 
D.Krikštaponis, prieš kalbant me-
rui.

S.Obelevičius susirinkusių atsi-
prašė, kad vadovai gali būti „šiek 
tiek paišini, nes landė po  statybas“  
- aplankė Troškūnuose renovuo-
jamas gimnaziją ir ligoninę. „Ge-
riausia – nieko nedaryt. Jeigu nie-
ko nedaryčiau, būčiau geriausias 
meras, nes vos ką nors pradedi, 
prasideda problemos“,- traupie-
čiams sakė S.Obelevičius. Jo teigi-
mu, didelė maišalynė ir daug pro-
blemų kyla dėl galiojančių viešųjų 
pirkimų įstatymų. „Laimi pigiausi 
statybininkai, pigiausi projektuoto-
jai. Kartais pastatus suprojektuoja 
net nebuvę vietoje, privelia klaidų. 
Sakykim, kai rengė Anykščių baž-
nyčios bokštą, suprojektavo taip, 
kad bažnyčios varpas gulėjo ant 
perdengimo, todėl teko projektuo-

Prognozavo, kad Traupis pralenks 
Kavarską

ti iš naujo“,- atskleidė kai kurias 
peripetijas meras. D.Krikštaponis 
įsiterpė, kad kai laimi Anykščių 
bendrovės – tai beveik garantuo-
ja problemas. „Troškūnų moky-
kla vargsta, ligoninė prieš naujus 
turi būti baigta, aš nežinau kaip 
bus“,- piktinosi ir pečiais traukė 
D.Krikštaponis.

„Be to, pas mus valstybėje vis-
kas žiauriai centralizuota, teisių 
savivalda turi žymiai mažiau negu 
Lenkijoje. Nors dabar į Anykščių 
merus veržiasi, atrodo, jau 7 kan-
didatai, jie nežino, kad meras teisių 
turi mažai“,- sakė S.Obelevičius.

Perpasakojo dialogą

Meras traupiečiams dėstė, kad 
Anykščių rajonas neseniai įvertin-
tas kaip didžiausią pažangą padaręs 
renovacijos srityje, nes prieš metus 
buvo renovuot tik vienas daugiabu-
tis, dabar jau – 14, o kitais metais 
bus renovuota dar 15 daugiabučių. 
S.Obelevičius sakė, kad nedarbas 
Anykščių rajone nėra didelė pro-
blema, gal net atvirkščiai – žmo-
nės nebenori dirbti. „Verslininkas 
man pasakojo, kad atėjęs jaunas 
žmogus klausia, kiek jam mokės. 
„Minimumą“. „Man mažai“. O ką 
tu moki?“ „Nieko, bet minimumo 
man mažai“,- vaizdžiai perpasako-
jo dialogą S.Obelevičius. 

Meras pabrėžė, kad prioritetas 
rajone vis dėlto išlieka turizmas 
ir tikino, kad tai nė kiek netrukdo 
pramonei įsikurti. 

„Važiuodamas čia jaučiausi ge-
riausiai, viskas išspręsta, mero „tė-
vonija“, o dabar pas jus ir restoraną 
stato, - išvis pralenksite Kavars-
ką“,- gyrė traupiečius vicemeras 

D. Krikštaponis. Jis kalbėjo, kad 
Anykščių rajonas yra mažiausiai 
pasiskolinusių rajonų dešimtuke. 
„Kai kurių savivaldybių galvos 
dejuoja, kad ateina investicijos, 
iš kur gausim pinigų. Mes tokiu 
atveju jiems geranoriškai ištiesim 
pagalbos ranką ir projektus įvyk-
dysim, pasiimsim sau“,- šypsoda-
masis kalbėjo D.Krikštaponis. Jis 
sakė, jog žmonės neklauso ilgiau 
kaip akademinę valandą, todėl SA-
VIVALDYBĖS ADMINISTRA-
CIJOS DIREKTORIUS VILIUS 
JUODELIS galįs kalbėti tik 7 mi-
nutes. Bet neprireikė ir tiek, nes 
V.Juodelis tik išdėstė, kad kitame 
ES lėšų įsisavinimo etape lėšos 
bus skirtos bendruomenių veiklai. 
„Tau liko dar 2 minutės“,- fiksavo 
D.Krikštaponis V.Juodelio pasisa-
kymo laiką.

Kanalizacijos nepažadėjo

Tačiau pasirodė, kad ne visos 
problemos dar išspręstos ir Traupio 
seniūnijoje. „Ar Klaibūnai turės 
švarų vandenį?“,- klausimus pra-
dėjo viena moteris. „Taip, ir grei-
tai“, - tuoj pat atsakė meras. Tačiau 
gyventojams paklausus, ar bus ka-
nalizacija Traupyje, S.Obelevičius 
jau nieko nežadėjo. „Tai sunkus 
klausimas. Anksčiau lėšų gauda-
vom iš ministerijos, dabar – per 
regionų plėtrą. Merai susirenka ir 
nusprendžia, kur nukreipti lėšas. 
Iš viso skirta 21 milijonas litų vi-
sam Utenos regionui, vadinasi vie-
nam rajonui tenka 5 milijonai litų. 
Tai vos vienas projektas. O lėšos 
gyvenvietėms bus skirtos pagal 
gyventojų skaičių. Greičiausiai nu-
svers Debeikiai“,- kalbėjo meras. 

Kanalizacijos problema opi 
Traupyje, nes nėra kur dėti nuo-
tekų, o kviestis, kad jas išvežtų 
„Anykščių vandenys“, brangu. „O 
ar nebūtų galima dotuoti biolo-
ginių valymo įrenginių (Turimas 
omenyje prie namo įrengiamas in-
dividualus valymo įrenginys,- red.
past.), duokit po kokį tūkstantį ir 
įsirengsim“,-iš karto pasiūlė trau-
pietis. D.Krikštaponis į tai atsakė, 
kad gyventojai gali kooperuotis 
ir kelios trobos statytis bendrus 
biologinio valymo įrenginius.
Bent jau kol nėra kompleksinio 
miestelių tvarkymo. „Mes siūlom 
kompleksinį tvarkymą – vanduo, 
nuotekos, lietaus kanalizacija, me-
lioracija – vienas kasimas“,- kalbė-
jo D.Krikštaponis.

„Ar nebūtų galima Nevėžį išva-
lyt, kuris suniokotas ideologinio 
idiotizmo? Vaikštau po miškus, 
daug išvartų, ar nebūtų galima 
sutvarkyt? Sodinkim ąžuolynus, 
pavadinkim šventove“, - ir klausė, 
ir siūlė Traupyje gyvenantis poetas 

Povilas Kulvinskas. 

Prognozavo naują mokestį

Iš esmės, kaip ir kituose susitiki-
muose vyravo tie patys klausimai. 
Traupyje levaniškiečiai rūpinosi, 
kad nors jų yra 380, jie neturi nu-
geležinto vandens ir apšvietimo, 
kiti traupiečiai klausė apie kelių 
būklę ar asfalto dangą. „Traupyje 
vienintelė mūsų gatvelė neasfal-
tuota“,- pradėjo viena moteris. 
„Čia kolūkio laikų apsileidimas, 
buvo gyvenviečių, kurios 100 
procentų asfaltuotos“ - pajuokavo 
D.Krikštaponis. 

Beje, kalbėdamas apie kelius 
meras prognozavo, kad mokestis 
automobiliams bus įvestas. „Ga-
rantuotai po 2020 metų bus įves-
tas mokestis už automobilius, nes 
nebus iš kur paimti lėšų keliams“,- 
prognozavo meras. 

Mero „tėvonija“ vis dėlto užkū-

rė pirtį žurnalistams, mat niekaip 
nesutiko, kad taip negražiai gali-
ma rašyti apie merą dėl Traupy-
je vykusių investicinių projektų. 
„Kai paskambinau į „Anykštą“ 
ir paklausiau, tai kur mums dėti 
mero alytuką, gal su buldozeriu į 
Anykščius nustumti, tai taip ir pa-
rašė – mero namą traupiečiai stums 
buldozeriu“, - karščiavosi viena 
traupietė, o kelios moterys prita-
riamai jai girgsėjo: „Neskaitom 
„Anykštos“, neskaitom“. Na, jei 
neskaito, tai ko tokios piktos?

O susitikimą užbaigė vienas inte-
resantas, kuriam paklausti iš salės 
pasirodė netinkama – jis nudrožė 
prie stalo ir nerišliai pasakojo, kaip 
jis augina lazdynus, o jam kasmet 
kažkas juos nugraužia ir prašė tvorą 
užtverti. Pilietis pakaitom kreipėsi 
su priekaištais tai į policininkus, tai 
į rajono vadovus, bet, ko jis nori, 
suprasti galėjo tik detaliai žinantys 
lazdynų grobimo situaciją. 

Traupio kultūros centro salė vienintelė, kuri per susitikimus 
buvo normaliai apšviesta. 

Prognozavo, kad Traupis 
pralenks Kavarską Anykščių savivaldybės vadovai praeitą trečiadienį užsuko ir 

į mero „tėvoniją“, kaip sakė vicemeras Donatas Krikštaponis, 
Traupį. Tačiau pasirodė, kad ir meras nėra visagalis – Traupyje 
dar liko beveik neišsprendžiamų problemų.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Prie vadovų stalo įsitaisęs vienas iš traupiečių pasakojo apie nu-
graužiamus lazdynus. 

VĮ ANYKŠČIŲ MIŠKŲ URĖDIJA 
augina 

hibridines drebules 
(P. tremula × P. tremuloides) 

pardavimui. 

Norintiems įsigyti hibridinės drebulės sodmenų siūlome sudaryti 
išankstines sodmenų išauginimo sutartis jau dabar.

Kreiptis:  telefonu +370 686 15137, el. p. medelynas@amu.lt

„Anykštos“ prenumerata – gera dovana
Prenumeratos kuponą – šventišką atviruką galite 
užsisakyti „Anykštos“ redakcijoje arba 
el.paštu reklama@anyksta.lt 

(Nurodykite savo kontaktus ir prenumeratos kuponas Jums 
arba pageidaujamam asmeniui bus išsiųstas paštu)

Telefonas pasiteirauti (8-381) 5-94-58 arba anyksta@anyksta.lt
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PASTOGĖ

Gamtos dvasia ir upelio 
stebuklas

Kažkaip keistai atsitiko su jų val-
doma žeme -  keliuose laukuose ji 
tebebuvo rėžiuose, rėžiais buvo su-
dalinti ir miškai. Paslaptingos, se-
nais ir vaizduotę žadinančiais var-
dais bylojantys miškeliai, laukai, 
paupeliai, paežerys. Čia  Liesvin-
čiavietė - neatmenamais laikais, gal 
dar grafų Marikonių eigulį, miškų 
prižiūrėtoją gyvenus primenanti, 
joje buvusi tokia šviesi, taisyklin-
gų  formų pieva, o miškelyje nuos-
tabūs bruknynai - čia pauogauti net 
Svėdasų žydai suvažiuodavo. Drė-
gna, baugia dauba išsitiesęs Duba-
raistis, Užnugarės laukas Šlapia-
šilio link, Degučpuodis - vieta su 
apskritos duobės, kurioje Adolfas 
Janulis degutą degdavo, likučiais. 
Paslaptingasis Aklaežeris, nedi-
delis pelkynų apsuptas ežerėlis ir 
raistai su linguojančiomis samano-
mis ir šiokia tokia žole. Ją nupjovę 
rezginėmis ten kur sausiau ištemp-
davo, o beganant kartais karvė iki 
pat pilvo per linguojančią plutą 
įlūždavo. Tekdavo sutelkti kelis 
vyrus, kad išvaduoti. Daug švie-
saus miško - didelės pušys, šen ten 
eglės, baltakamieniai beržai, mels-
vi alksnynai. O didžiausiais stebu-
klas – upelis, Vosinta vadinamas. 
Platus slėnis, vingiais, duburiais, 
seklumėlėmis, sraunumėlėmis, iš 
tolimo ežero Šventosios link sru-
vanti srovė. Skaidri - visur matyti 
dugnas, vagoje įstrigę akmenys ir 
žuvys.  Jas gaudydavo ir bučiais, ir 
tinkleliais, ir pavasariop per nerš-
tus žeberklais badydavo. 

Kartą Sausalaukės, ano kranto 
gyventojai Gavenavičiai prie upe-
lio buvojo - ji velėjo, o jis žvalgėsi. 
Ir pamatė labai didelę žuvį priplau-
kusią ir už akmens prisiglaudusią. 
Sugriebė lieptelio lentą ir taip tai-
kliai ir stipriai kirto, kad didžu-
vė pritrenkta į paviršių išvirto, o 
iškepta sodietišką valgį karališkai 
pagardino. Smulkmė dideliais pul-
kais nardydavo, ties vieškeliuko 
brasta jų būdavę daugiausia - tar-
si pripilta. Buvę ir vėžių, didelių, 
plačiažnyplių - tai ir tuos kas netin-
gėjo ir gebėjo gaudydavo, virdavo 
ir besigardžiuodami valgydavo. Ir 
pasimaudyti čia gerų vietelių buvo. 
Ne upelis, bet tikras stebuklas, 
Dievo dovana. Ir gailėjo, iki šiol 
tebegaili žmonės, kad melioratoriai 
tėkmę į griovį įkalino, pievas tam 
kartui nusausino, bet upelio grožį 
sunaikino ir to griovio dabar be-
veik nelikę -  užaugęs, užgriuvęs, 
vos vos sruvena.

Šaučiūnų pasaulį pravėrus

Prie smiltėto miško keliuko, 
miškų apsuptame vienkiemyje šei-
mininkavo Augustinas Šaučiūnas. 
Seseris - Kastutę išpasogino, už 
vyro išleido, Onutei - pamaldžiai, 
vienišai moterėlei padėjo Svėda-
suose įsikurti. Pats vedė Marytę 
Gečiūnaitę iš Grikiapelių, susilaukė 
keturių dukterų. Žemės turėjo dau-
giau negu 30 ha, dirbamos gi gal 
tik 8 ha tebuvo, o visa kita miškai ir 
paslaptingi raistai bei pievos. Kaip 
prisimena jauniausia dukra Danutė, 
vertėsi neblogai, bet nelaimė - su-
sirgo tėvelis, sunegalavo, kentėjo, 

Paslaptingasis Vosintos 
pakrančių Ažusienis

manė pasitaisysiąs, gydytojų neieš-
kojo ir pasimirė. Palaidojo Svėda-
suose netoli koplyčios. Motina pa-
siliko su nedidelėmis mergaitėmis 
- jaunylė tai vos ketverių tebuvo. 
Bet motina kito vyro neieškojo, 
pati viena garbingai šeimininkauti 
ėmėsi - žemę didesnėms mergai-
tėms padedant įdirbdavo, kartais 
parduodavo miško - atvažiuodavo 
medienos pirkti net rusai nuo Du-
synių prie Vyžuonų. 

Buvo ji ir labai gera verpėja, 
audėja, kur kokį raštą pamačiusi 
tik atidžiau nužvelgdavo, o namo 
pargrįžusi imdavo ir tokį patį iš-
ausdavo. 

Troba tikra aukštaitiška - tik 
įėjus priemenė, giliau kamara su 
girnomis ir kitais 
rakandais, gyve-
nama „gryčia“ su 
didele krosnimi, 
stalu, lovomis, 
suolais, šventais 
paveikslais ir lai-
krodžiu, mecha-
nine gegute primenančiu valandas. 
Ir kitas galas - seklyčia, „kamarė-
le“ vadinama, taip pat neprastas, su 
grindimis, spinta, stalu, kėdėmis, 
komoda. Kasdienybę pagyvinda-
vo atlaidai, kitokios šventės. Tada 
mama prikepdavo pyragų, o sudė-
davo juos į skrynią priemenėje, tai 
kai dangtį atverdavo, taip užkvip-
davo, kad niekur iš to kampo pasi-
traukti nesinorėdavo.

Kasdienybė - žąsys, vištos, kelios 
avys, arklys ir trys keturios karvės, 
kurias tekdavo ganyti. Kartą jau po 
karo pievoje beganant užėjo parti-
zanai, paprašė atnešt vandens, o po 
to vienas paklausęs, ar juos paži-
nusi. Ta atsakė, kad ne, mat buvo 
girdėjusi, kad pažindama gali ir 
gyvybės netekti, nors pažino taip 
klustelėjusį kaimyną Steponą Šukį. 
Sesers Liudos vyro broliai Baro-
nai buvo komunistuojantys, tad ir 
tą jungtis prie stribų būrio ragino. 
Bet uošvienė griežtai uždraudė ten 
veltis. Tada Vacį paėmė į kariuo-
menę - baugu, nukauti fronte gali. 
Atėjo broliai, nors tarsi ir savi, bet 
vienas įrėmęs pistoletą Šaučiūnie-
nei į galvą šaukė: „Praryjai brolį, 
praryjai“.

Prievolės, pyliavos. Kartą už-
griuvę aktyvistai norėjo konfiskuot 
turtą ir gal net įkalint ar į Sibirą 
išvežt. Sukėsi kaip išmanė, per pa-
žįstamus Kupiškio teisėją papirko, 
visą tik papjauto kiaulio mėsą  jam 
pakišo. Kolchozai nepatiko, labai 
griežtą tvarka ir darbas veltui, to-
dėl greitai motina su dukromis iš-
važiavo gyventi į Uteną.

Išnykusi, bet dar gyva Janulinė

Pasakojama, kad Adolfas Janulis 
sumainė trobesiais, o gal ir žemėmis 
su Rozalija Baroniene. Baronai apsi-
gyveno jų namuose beveik pačiame 
Butėnų ulyčios vakariniame pakraš-
tyje, o Januliai  įsikūrė pamiškėje 
prie Vosintos upelio. Linksmas, su-
manus, bičiuliškas, dažnai ir išgerti 
ko stipresnio mėgstantis šeimininkas 
ne tik žemę dirbo, bet ir kalvėje triū-
sė. Darbo jam netrūko, mat čia toks 
paribys - ir iš Butėnų, ir Sausalaukės, 
Svėdasų, Grikiapelių žmonės atva-
žiuodavo. Kam arklį pakaustyt, kam 
akėčias, noragus pasmailint, kokį 
vežimą, važelį pataisyti. Pagalbon 
ir sūnūs augo, ypač mėgo čia pasi-

krapštyti, tėvo 
visas gudry-
bes permanyti 
s m a r k u o l i s 
Juozapas. Išdy-
kęs, vis kokią 
eibę iškrėsti, ar 
net pasimušti, 

ką nors prikulti mėgo.
Šeimoje vaikų buvo gal aštuoni. 

Suaugo, kiek mokėsi, nesimokė, 
po pasaulį išsisklaidė. Namuose 
pasiliko šeimininkauti, tėvus kar-
šinti Petras. Buvo jis vyras rimtas, 
šiek tiek net gimnazijoje mokęsis, 
demokratiškų pažiūrų - vienu metu 
net žurnalą „Kultūra“ prenumeruo-
davo. Daug kuo domėjosi, daug ką 
suprato - sovietmečiu net kolchoze 
buhalteriu, sąskaitininku darbavo-
si, reikalingas žmogus buvo, bet 
pernelyg sąžiningas - todėl atsirado 
kuo jį pakeisti.

Taip jau atsitiko, kad veikiai į 
tėviškę sugrįžo kur prisiglausti ne-
randanti sesuo Ona Češulienė su 
dukrelėmis. Ištekėjusi visai jauna 
už Juozapo Češulio, į Kušneriūnus 
prie Užpalių. Gero gyvenimo tenai 
nebuvo - žemės ne kažin kiek, o 
tuose pačiuose namuose dar glau-
dėsi ir kitas brolis su šeima. Dar 
krizė užgriuvo, visai į liūdesį įstū-
mė. Ir pasimaišė į užsienį užsidirbti 
keliauti viliojantys agentai, žadėjo 
puikias galimybes, greitą praturtė-
jimą. Užsirašė važiuoti į Braziliją. 
Nuplaukė ten, gyveno ir dirbo San 
Paule ir apylinkėse, dar kelis kartus 
atsiuntė laišką, pinigų, o gal dviem 
metams praslinkus visai pražuvo. 

Tėvas pargrįžusią dukrą pirmiau-
sią apgyvendino trisienyje pridurta-
me prie kalvės - jame buvo sumū-
ryta krosnis, gana jauku, tad tiko 
gyventi. Gal po metų priešais savo 
sodybą, kitoje kelio pusėje surentė 
nedidžiausią trobelę. Kartais, jau vi-
sai vargui prispaudus, pagelbėdavo, 

bet Češunienė su dukromis turėjo 
verstis pati. Tai ir dirbo, tarnavo - 
verpė, pažiūrėdavo kieno namus, 
ėjo padiene į visokius darbus. Kai 
paaugo, pas svetimus duonos pelny-
tis išėjo ir dukterys. Jos tuoj trobelė-
je teliko trys. Ketvirtoji mirė, neat-
sigavo apsinuodijusi smalkėmis. Jas 
sugaravusias motina išmetė į lauką 
ant sniego - didesnės Julė, Genė, 
Marytė atsigavo, o mažylę Eleną 
teko nugiedoti į kapelius.

Neseniai pakalbinta jau devintos 
dešimties paskutinius metus be-
gyvenanti  Marytė prisiminė, kad 
pradėjusi ganyti dėdės Petro karves 
būdama septynerių. Daugiausia po 
miškus - taip mėgusi medžius, tą 
oro grynumą, aidu atsiliepiančias 
erdves, paslaptingus raistus. Vis-
ko būdavo - kai liūdna, verkdavo 
į valias, tiek kiek norėdavo. O kai 
linksma, tai dainuodavo. Dažniau-
siai mėgiamiausią „Aukštam berži 
gegutė kukavo, kai man mažų mo-
čiutė liūliavo...“

Piemenaudama turėjusi tris daik-
tus - lenktinį peilį virvele pririštą 
prie sagos ir į švarko kišenę panertą, 
rožančių bei botagą. Nusipjaudavo 
vytelių, storesnių stiebų - pindavo 
krepšius, pasimelsdavo, o botagu 
gyvulius suvaldydavo. Turėjusi dar 
ir lūpinę armonikėlę, tik groti nelabai 
sekėsi. Dėdė už darbą šį tą duodavo 
mamai ir visus metus, net tada, kai 
ganyti nereikėdavo, valgydino. Sene-
lis vis gailėdavo, rūpinosi, kad ilgiau 
mergaitė pamiegotų, o štai močiutė 
griežtai - kad kuo stropiau dirbtų. Po 
giminiškų patyrimų iškeliavo jau ir 
visai pas svetimus tarnauti - Pauriš-
kiuose, Bajoruose, Butėnuose, Svė-
dasų dvare pas ponus Juodviršius. 
Tuo pačiu ir pradžios mokyklą Bu-
tėnuose užbaigė, ir siuvėjos amato 
pasimokė, o vokietmečiu kaimynui 
iš gretimo kaimo įskundus, vos ne-
buvo išvežta darbams į Vokietiją. Tik 
sumani ir atkakli mama jau Rokiškin 
nuvežtą atvadavo. Pokariu Butėnus 
apleido, gyveno partizanų pabūgusio 
ir į Debeikius persikrausčiusio jau 
minėto dėdės Juozo ūkyje Barkuš-
kiuose. Susikūrus kolchozams ir iš 
ten pasitraukė. Marytė išvažiavo į 
Vilnių, nuo 1951 m. jau vilnietė, sos-
tinės gyventoja. Bet gal net kasdieną 
mintimis skrieja ten, kur maža lakio-
jo - Butėnų Ažusienį. 

Nuostabusis Rimanto 
pasaulis 

Petro Janulio namuose gyventi 

pasiliko ypatingai gimtinę mylintis 
ir niekur iš jos keliauti nepanoręs 
sūnus Rimantas. Kolchoze nebuvo 
lengva. Tai tą, tai dar ką dirbo, kol 
tapo vairuotoju. Patiko ir sekėsi. To-
kie laikai, tokia politika buvo, kad 
teko sodybą nugriauti ir keltis į gy-
venvietę - statytis namus Butėnuo-
se, senojoje ulyčioje. Gyvenimas 
ritosi tolyn. 

Nūnai gyvena jau Svėdasuose, 
bet vis dažniau į tėviškės sodybvie-
tę sugrįžta. Po to, kai Lietuva tapo 
nepriklausoma, kai vėl sugrąžino 
kadaise nusavintą žemę, miškus, 
Rimantas tarsi vėl sugrįžo ten su di-
dele pavyzdinga meile, darbštumu. 
Pastatė kryžių, į storakamienę eglę 
įkėlė koplytėlę, privežė, eilėmis 
pristatė gražiausių akmenų, visokių 
dekoratyvinių skulptūrų iš medžių 
šakų, kelmų šakotųjų sukūrė. Yra 
čia paminklėlis ir Svėdasams, Alau-
šo varpas, žodžiai prasmingiausi. 
Galiausiai ir piramidę pastatė. Ne-
lengva buvo, bet tai padarė pagal 
visas taisykles, į žvaigždes sėkmin-
giausias nukreipė, į Orioną. 

Gali visi žmogeliai dvasinių ir 
kūniškų skausmų kamuojami čia 
lankytis, pabūti - tikėtina, kad pa-
gerės. Ir visas miškas kaip sodas ar 
parkas, rodosi, nesimėto nei viena 
šakelė, nei vienas sausuolis nekėp-
so, griuvena netrūnija. Visokių įdo-
mybių - ir raistai, slėniai, šviesūs 
keleliai tarsi pažintinis takas nu-
žymėtas. O pakely ne tik gražiausi 
medžiai, bet ir didysis akmuo, ir 
buvusio partizanų bunkerio duo-
bė. Gyvas miškas savo žolynais, 
paukščių, žvėrių balsais, uogomis 
grybais. Nepatingi, visokių gėry-
bių pasirenka, o besidomintiems 
labai įdomiai papasakoti geba. La-
bai dažnai ir upelį gražuoli, tarsi 
numirusį prisimena - buvęs toks 
žavingas, kad jo pažiūrėti ekskur-
sijas vežti vertėjo.

Vienkiemyje prie Vosintos 
augusi Marytė Daugilienė 
jau daugiau nei pusę am-
žiaus gyvena Vilniuje.

Svajinga jaunystės nuotrauka iš 1954 - ųjų. Danutė Šaučiūnaitė 
(dešinėje) su netolima kaimyne Stase Baronaite.

Janulių sodybvietėje stūkso ir lietuviška piramidė.
Autoriaus nuotr.

...Sukėsi kaip išmanė, per 
pažįstamus Kupiškio teisėją 
papirko, visą tik papjauto 
kiaulio mėsą jam pakišo...
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Apie pinigą
kampas

LAIŠKAI

SKELBIMAS

AB „Anykščių melioracija“, 
įmonės kodas 154110362, 

Mindaugo g. 23, Anykščiai, val-
dybos iniciatyva ir sprendimu 
šaukiamas neeilinis 

VISUOTINIS AKCININKŲ 
SUSIRINKIMAS, 

kuris vyks 2015 m. sausio 8 d,

Susirinkimo pradžia 11 val. (re-
gistracijos pradžia 10.30 val.).

Darbotvarkė: 

1. Kreditorinio reikalvimo 
nupirkimas. 
2. Einamieji reikalai.

Esu senas „Anykštos“ skaityto-
jas. Su „ Anykštos“ pirmtaku „Ko-
lektyvinis darbas“, jos redaktoriumi 
Zenonu Valiausku ir kolektyvu su-
sipažinau 1959 metais. Kas mane 
nuvedė į redakciją? Vieną karštą 
vasaros dieną einant per Šventosios 
upės tiltą, dėmesį patraukė, kaip 
keli vyrai po tiltu, kojas sumerkę į 
vandenį, pasistatę dėžę „vaisiuko“, 
pavėsyje gurkšnojo vynelį. Kilo 
mintis parašyti straipsnelį. „Kad 
audros namuose nekiltų, mes ge-
riam po tiltu“. Nunešiau tą rašinuką 
radakcijon, žurnalistai tą straipsnelį 
paskaitė ir sako man, kad gal galė-
tum parašyti feljetoną ar humores-
ką. Aš pasakiau, kad nesugebėsiu, 
ir taip bendrom jėgom parašėm tą 
rašinį. Taigi buvo graži užuomazga 
užmegzti draugiškus santykius su 
redakcijos kolektyvu. Vėliau Rajo-
no partijos komitetas paskyrė mane 
kuratoriumi ir taip tęsėsi mūsų drau-
gystė. Su kai kuriais žurnalistais - 
Vygandu Račkaičiu ir kitais - para-
šėm dokumentinių apybraižų įvairia 
tematika: draugystė su Latvijos res-
publikos Madonos rajonu, vaizdi-

Kvieskime į namus „Anykštą“
nės agitacijos kultūrinio gyvenimo 
ir kitais klausimais. 1984 m. vasario 
mėn. 3 d. Anykščių rajono laikraš-
čio „Kolektyvinis darbas“ redakci-
jos ir „Lenino keliu“ kolūkio valdy-
bos paskelbtame kasmetinio rašinio 
konkurse už rašinį „Priešakinėse 
gretose“ pelniau trečiąją vietą. Ir 
tarybiniais laikais redakcijos kolek-
tyvą lydėjo kūrybiniai ieškojimai, 
nors Partijos komiteto sekretorė Z. 
Barkauskienė kritikuodavo redakto-
rių St. Vinciūną, kad mažai rajono 
laikraštyje talpinama idėjinių, patri-
otinių straipsnių. Man, kaip redak-
cijos kuratoriui, rekušetu pasiekda-
vo kritinės strėlės. Tačiau nežiūrint 
tos kritikos, aš redakcijos kolekty-
vo nemokiau kaip reikia rašyti, o 
susirinkimuose tik išklausydavau 
nuomonių, nes jie buvo specialistai, 
geriau už mane žinojo ką rašyti ir 
kaip rašyti. Bėgant metams keitėsi 
laikraščio periodiškumas, redakto-
riai ir pavadinimas. „Kolektyvinis 
darbas“, „Anykšta“ 1990-aisiais. 
Tokie draugiški santykiai persidavė 
ir naujam dabartiniam „Anykštos“ 
kolektyvui, jos vyr. redaktorei Gra-

žinai  Šmigelskienei.
Ir nepriklausomybės laikotar-

piu esu parašęs nemažai straips-
nių įvairia tematika. Mano mintys 
nebuvo iškraipomos, necenzūruo-
jamos. Prieš spausdinimą, mano 
prašymu, bendromis jėgomis pato-
bulindavome žodį, mintį ar sakinį. 
Spaudos laisvė – tai minčių, įsiti-
kinimų pažiūrų laisvė. Mano ryšiai 
su  „Anykštos“ redakcija kaip ir 
anksčiau nuoširdūs, tačiau pasi-
taikė atvejų, kada kai kurie žur-
nalistai nesiskaitydami su faktais, 
specialistų išvadomis, laisvai inter-
pretuodami savo tendencingą nuo-
monę, tačiau aš nepykstu, nes ne-
klysta tik dievai. „Anykštoje“, kaip 
informacijos šaltinyje, atsispindi 
mūsų gyvenimo realijos. Rajono 
gyventojų netenkina dabartinis gy-
venimas. Viešai žmonės girdi, kad 
gyvenimas gerėja, bet jie to realiai 
vis nepajaučia. Šalies skurdo lygis 
padidėjo 2 procentais. Biudžetas 
yra taškomas. Gal valdininkams 
rimtai reikėtų peržiūrėti, kur pini-
gai švaistomi be tikslo. Politinės 
aistros pamažėle blėsta, o žmogaus 

prisikėlimas iš purvo – labai ilgas 
procesas. Išpurvinusių, kaip besa-
kytume yra daug. O jie dar pasišo-
vę kitus teisti ir smerkti. Gerai, kad 
„Anykštos“ laikraštis kelia nege-
roves, kritines strėles nukreipia ir 
rajono savivaldybei. Anykščių sa-
vivaldybės karas su „Anykšta“ ne-
rimsta, nors man taip norėtųsi, kad 
būtų ankstesni santykiai su spauda. 
Aš nieko blogo nenoriu pasakyti 
apie laikraštį „Šilelis“, tačiau jis 
yra humanistinio pobūdžio, kuris 
tinka visoms valdžioms, be to jo 
ateitis miglota, tiražas yra mažes-
nis negu „Anykštos“, todėl mažiau 
yra skaitomas. „Anykštos“ redak-
cijos kolektyvas yra didesnis kūry-
binių darbuotojų skaičiumi, todėl 
daugiau informacijos kas vyksta 
rajone ir Lietuvoje. Nors kai kurie 
bičiuliai mane bara, kas bendrauju 
su „Anykšta“, tačiau kai kurie pa-
tys pirmieji pateikia informaciją 
net įrašę į mobilųjį telefoną

Taigi nuo 1959 metų draugauju 
su „Anyštos“ kolektyvu, tiesiog 
suaugau su juo, todėl tegu „Anykš-
ta“ neša žinias į mūsų namus.

Vytautas PUPEIKIS,
Anykščiai

Linas BITVINSKAS

Pinigas toks daiktas, kad 
dažnam ir naktį užmigti ne-
duoda. O štai Lietuvos valdžia 
dabar ypač nerami, nes rezga 
planus, kaip dar išsunkti nau-
dos iš emigrantų, kuriuos pati 
savo politika ir išvijo. Užsimo-
ta atimti pašalpas iš tų asme-
nų, kuriems paramą iš užsienio 
perveda išvykę vaikai ar kiti 
artimieji.

Spauda praneša, kad Lie-
tuvos banko duomenis, 2013 
m. privačių asmenų perlaidos 
į Lietuvą buvo 5,3 mlrd. Lt, 
2013 m. pirmąjį pusmetį jos 
sudarė 2,2 mlrd. Lt, o 2014 m. 
per tą patį laikotarpį buvo 2,7 
mlrd. Lt. Taigi vien per pirmą-
jį pusmetį į Lietuvą atkeliavo 
0,5 mlrd. Lt daugiau pinigų 
nei pernai. Lietuvių į gimti-
nę siunčiamos perlaidos yra 
vienos didžiausių pagal BVP 
santykį Europoje. Planuojama, 
kad  beveik 6 mlrd. Lt sudary-
siančios emigrantų perlaidos 
šiemet prilygs „Sodros“ per 
metus skiriamų senatvės pen-
sijų sumai. Būtent tie 6 mlrd. 
litų ir užkliuvo politikams, 
siekiantiems taupyti per socia-
lines pašalpas. Nuo 2014 metų 
galioja tvarka, kad kam skirti 
pašalpas, siekiančias 350 litų, 
sprendžia savivaldybių komi-
sijos. Neskirti pinigai atitenka 
savivaldybėms. Aišku, komi-
sijos darbuojasi uoliai, vidu-
tiniškai kaimiškame Lietuvos 
rajone pašalpų gavėjų sumažė-
jo per tūkstantį. Prie to prisi-
dėjo ir tai, kad už šias pašalpas 
žmonės turi atidirbti. 

Tačiau to pasirodė per maža. 
Pastaruoju metu viešai eska-
luojama, jog dėl emigrantų 
siunčiamų pinigų artimieji gali 
prarasti socialines pašalpas 
arba kompensacijas už šildymą. 
Kai kurie ekonomistai tokio 
valdančiųjų taupymo skurstan-
čiųjų sąskaita nesupranta. Esą 
emigrantų perlaidas tėvams ir 
kitiems artimiesiems laikyti 
nuolatinėmis pajamomis – ab-
surdiška.

Tačiau žemesnio rango val-
dininkai visiškai kitaip nurodo 
galiojančius įstatymus. Valdi-
ninkai, dirbantys konkrečiai 
su pašalpų skyrimu, teigė, kad, 
jog kaip bebūtų gaila, artimų-
jų siunčiami pinigai yra pa-
pildomos pajamos, nes pagal 
įstatymo nuostatus į pajamas 
įsiskaito visos gaunamos lėšos 
ir asmuo jas turi nurodyti. 

Ot taip, ne tik vaikus išvijo, 
bet ir tėvams padėti neleidžia. 
Skambins dabar tėvai – vaike-
li, tik tu mums pinigų nesiųsk, 
pašalpas atims... Tai pasiekėm 
lygį valstybėje.   

Pranešame, kad Anykščių r. bus atliekami kadastriniai matavimai 
prie gretimų žemės sklypų, kurių savininkai (naudotojai)  prašomi at-
vykti nurodytu laiku prie savo sklypų:

1. Nina Bužan skl. Nr. 3426/0001:0238, Anykščių sen., Elmininkų 
k.v.,  Anykščių vs. 2014-12-09, 13.30 val; 

2. Bronislavo Neliupšio paveldėtojai, skl. Nr. 3430/0001:0413, 
Skiemonių sen., Katlėrių k.v., Kavoliškioų k. 2014-12-08, 13.30 val;

3. Vlado Kiškio paveldėtojai, skl. Nr. 3454/0002:0212, Anykščių 
sen., Piktagalio k.v., Ažupiečių k. 2014-12-09, 11.30 val.

4. Antano Kažukausko paveldėtojai, skl. proj Nr. 230-4, Debeikių 
sen., Leliūnų k.v., Stasiškių k. 2014-12-09, 15.00 val. 

Žemės sklypų ženklinimą vykdys UAB “Žemės tvarkymo centras” 
darbuotojai. Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 8 65049966, ztcgeo@gmail.
com

Jolita Skablauskaitė

„Žiežulės“

Naujasis Jolitos Skablauskaitės 
romanas „Žiežulės“ – tai siurre-
alistinis ir itin plastiškas pasako-
jimas apie žmones, apdovanotus 
neįprastais gebėjimais – įžvelgti 
tamsiausias žmogaus prigimties 
gelmes, regėti vaizdinius, kuriuo-
se užkoduota materijos, laiko, 
kosmoso paslaptis. Tačiau tai nėra 
vien palaima, galimybė prasilaužti 
į anapusines, už patyrimo esančias 
erdves, bet sukelia ir neviltį, egzis-
tencinį šleikštulį, potraukį mirtin, 
aiškiai suvokiant visa ko neišven-
giamą irimą, entropiją, dvasinį ir 
fizinį žlugimą. Ar talentas, grožis, 
laimė, kylantys iš tamsiųjų, „ra-
ganaujančių“ būties versmių, yra 
gėris ir neginčijamos vertybės – 
esminis klausimas, kankinantis ir 
autorę, ir jos sukurtuosius. 

 „Skablauskaitės moteris – fa-
tališka būtybė, savo nenugalima 
prigimtimi įsišaknijusi gamtoje 
ir atmetanti civilizuoto gyvenimo 
standartus. Ribinės seksualinės 
patirties kraštutinumais – sadizmu 
ir mazochizmu – paskutiniai Ska-
blauskaitės romanai primena Lar-
so von Triero filmo „Antikristas“ 

probleminį 
lauką.“ – li-
teratūrologė, 
l i t e r a t ū r o s 
kritikė Jūratė 
Sprindytė.

R a š y t o j a 
ir dailininkė 
Jolita Ska-
blauskaitė – 
savito braižo 

rašytoja, šešių romanų, kelių apy-
sakų ir apsakymų knygų bei poezi-
jos rinkinio autorė. Jos kūriniuose 
daug paslaptingų įvykių, vizijų, 
pojūčių, seksualinių fantazijų.

Romas Daugirdas

„Dinozaurų sklaida: diptikai“ 

Keturioliktąja poezijos knyga 
žinomas poetas tęsia individualią, 
nekonvencinę kūrybos kryptį. Di-
nozauras čia – tarsi nuostata ar abs-
trakcija. Diptikai leidžia pažvelgti 
į tą patį objektą iš dviejų taškų, 
perteikti būties dramatizmo pojū-
tį. Pirminę idėją plėtoja skvarbios 
metaforos ir paradoksai, šiurkšto-
kas vaizdas pridengia emociją.

Romas Daugirdas atstovauja an-
tilyrišką lietuvių poezijos stilistinę 
kryptį, kuriai būdingas nenudailin-

tos poetinės 
kalbos protes-
tas, ne emoci-
nis, o loginis, 
intelektualus 
pradas su 
mokslo ter-
minija, ma-
tematinėmis 
formulėmis ir 
žargonu.

„Jei Romas Daugirdas būtų dai-
lininkas, jis tikriausiai būtų koliažų 
meistras, į vieną kūrinį sudedantis 
pačios įvairiausios kilmės vaizdi-
nius. Poezijoje jis tą patį daro su 
žodžiais, vaizdais ir įvaizdžiais. 
Antilyrinė laikysena kuria poezi-
ją - intelektualų žaidimą, eilėraš-
tį - konstrukciją, eilėraštį - loginį 
galvosūkį. Tai ne sąmonės srautas, 
o vaizdinių srautas, išvaduojant 
vaizdinius nuo išankstinių, ypač 
– stereotipinių, klišinių prasmių ir 
kontekstų. Tekstas čia visagalis, o 
kontekstas nuprasmintas iki mi-
nimumo. Žodis nusimeta įprastus 

kontekstus ir įgauna naujus čia ir 
dabar, netikėtose jungtyse su kitais 
žodžiais. Tai chaoso džiaugsmas ir 
chaoso poetika – gyva, pulsuojanti, 
nesušukuota, atvirai ir pabrėžtinai 
netvarkinga, juolab – neornamen-
tuota, nedekoruota poetika. 

Norėtųsi sakyti, kad Romas Dau-
girdas savo kūryba griauna lyrikų 
tautos įvaizdį, nes poezija įkurdi-
nama ne gamtoje ar senovėje, ne 
psichologizuotoje ir estetizuotoje 
saviieškoje, o frazėse, fragmentuo-
se, nuolaužose, užuominose, daik-
tuose, praradusiuose savo vientisu-
mą. Toks daugirdiškai nevaldomas 
akmeizmas, balansuojantis ant 
žodinės alchemijos ribos.“ – apie 
Romo Daugirdo naująją knygą ir 
kūrybą literatūros kritikas, poetas 

Arnas Ališauskas.
Knygos viršelio 

dailininkas Mikalo-
jus Povilas Vilutis.

Naujos Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos knygos

www.
lrsleidykla.lt    

Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lap-
kričio 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-394 „Dėl Svėdasų globos namų 
pavadinimo pakeitimo ir Anykščių socialinės globos namų nuostatų 
patvirtinimo“ nuo 2014 m. gruodžio 5 d. Svėdasų globos namų pava-
dinimas keičiasi į Anykščių socialinės globos namai.
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Anykščių rajone 
užregistruotas naujagimis

perka 

gimė

įvairūsparduoda

Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 
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. 1272

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

„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. 

Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.

Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835; 
Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46, mob. (8-679) 14209.
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

Vyr. redaktorė

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.

Brangiai - įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamas turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės ar 
miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį tur-
tą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis 
problemomis. Atsiskaito grynaisiais. 
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

Padeda parduoti, perka namus, so-
dybas, žemes, miškų skypus.

Tel. (8-650) 76223.

Brangiai - mišką išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas.

Tel.: (8-682) 18972.

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

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirsti. 

Tel. (8-613) 74861.

Automobiliai, technika

Brangiai ir skubiai - įvairių markių 
(1930-2005 m.) lengvuosius auto-
mobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-648) 67177. 

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, sunkvežimius.

Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-633) 60143.

Talačkonių autolaužynas - auto-
mobilius, autobusiukus, visurei-
gius, traktorius ir t.t. Išrašo utiliza-
cijos pažymas. Prekyba naudoto-
mis automobilių dalimis.

Tel.: (8-695) 89890, (8-625)  99100.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

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

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

www.jonroka.lt
Renkamės gruodžio 4 dieną 17 val., 

Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

Nekilnojamasis turtas

Vieno kambario butą 
Anykščiuose, Šaltupio g. 12 (5-as 
aukštas, 28 kv. m, namas statytas 
1973 m., bute plastikiniai langai, 
laminatas).

Tel. (8-611) 56355.

Kuras

Atraižas.
Tel. (8-612) 56929.

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

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

Malkas. Turi skaldytų sausų.
Tel. (8-688) 16462.

Beržines malkas kaladėmis, 
skaldytas, atraižas pakais, supjau-
tas, kaladukus (yra sausų). 

Tel. (8-622) 44850.

Kita

Ūkininkas - lietuvišką mėsinių 
kiaulių skerdieną 40-65 kg su su-
bproduktais arba be jų, Kiaulės 
skerstos skerdykloje, atvėsin-
tos. Triušių skerdieną 1,5-2,5 kg. 
Atveža. Išrašo sąskaitas.

Alma, tel. (8-686) 80994.

Kviečius ir miežius (500 Lt 
(144,81 EUR) - 1 t.

Tel. (8-672) 58050.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

PARDUODAME:
javų kombainus Volvo BM830 (kabina, pjaunamoji 2.8 m, smulkin-

tuvas), Claas Dominator 85 (pjaunamoji 4.5 m, smulkintuvas, kabi-
na), Sampo 500 (kabina, pjaunamoji 2.9 m)  mini ekskavatorių JCB 
803 (1996 metų), sunkvežimį MB 4140 (1998 metų, 8x6 važiuoklė, 
kablys keičiamiems kėbulams), vilkiką Volvo FM7 (važiuoklė 6x4, 
1999 metų),  vilkiką Renault Magnum (1999 metų, 6x2 važiuoklė), 
ekskavatorių JCB818 (vikšrinis, 18 t), greiderį VHG (6x4 važiuoklė ), 
ekskavatorių Volvo EW140 (ratinis, 2001 metų, 16,5 t),  šieno-šiaudų 
presą Fortschrit K442, šienapjovę Krone AM282  (pakabinama 2.8 
m užgriebis), plūgus (2, 3, 4 korpusų Overum, Kverneland), medžių 
kirtimo ir genėjimo galvutę LogMax750, šakų smulkintuvą, žirklinį 
keltuvą ITECO, šakinį krautuvą Hegg (keliamoji galia 12t), kaušinį 
krautuvą Fiat-Allis,  sunkvežimius Scania, Volvo, Mercedes dali-
mis,  naudotas sunkvežimių padangas. Remontuojame žemės ūkio 
techniką, sunkvežimius.  

Tel.: (8-698) 46745,  (8-686) 23411, www.agrenta.lt

VILNONĖS ANTKLODĖS
Gruodžio 9 d. (antradienį): 14.40 Svėdasuose (turguje), 14.50 Leliūnuose, 

15.00 Debeikiuose, 15.30 Anykščiuose (miesto turguje), 16.10 Kavarske 
(turguje), 16.25 Dabužiuose, 16.40 Troškūnuose (turguje), 17.00 Viešintose, 
17.20 Surdegyje  gamintojų kainomis parduosime vilnones viengules (160 
Lt/46,34 EUR), dvigules (180 Lt/52,13 EUR, vaikiškas (100 Lt/28,96 EUR 
antklodes, vilnonius čiužinius (paklotas) įvairių išmatavimų  (140-190 Lt/40,55-
55,03 EUR), vilnones pagalves (60 Lt/17,38 EUR), patalynės komplektus (85-
95 Lt/24,62-27,51 EUR), vilnonius suktrus siūlus 60 Lt/17,38 EUR/kg.

Iš natūraluios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higeniška. Ji hidrosko-
piška (gali daug drėgmės sugerti ir išgarinti), nesielektrina, lengva, šilta, gerai 
praleidžia orą ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi bakteristati-
nėmis savybėmis.                  Tel. (8-698) 71270, www.verpykla.lt.

Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai.
Puiki Kalėdinė dovana !              Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

Baldų gamyba, remontas

Gaminame kietuosius virtuvės, 
miegamojo, svetainės baldus, 
spintas stumdomomis durimis. 

Atvykstame, išsimatuojame. 
Sumontavimas nemokamas. 
Tel. (8-601) 26068.

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

Tel. (8-601) 70304.

Nuolat keičia baldų apmušalus, 
spyruokles. Didelis gobeleno pasi-
orinkimas, vyksta į rajoną.

Tel. (8-622) 22215.

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

Tel. (8-610) 10341, www.atnau-
jinkbaldus.lt

Remonto darbai

Glaistome, dažome, klijuojame 
plyteles, tinkuojame dekoratyvi-
niais tinkais. Kokybę garantuoja-
me.

Tel. (8-624) 32107.

 pro memoria
Andrioniškio seniūnijoje
Regina GEČIENĖ, gimusi 1957 m., mirė 12 01
Anykščių seniūnijoje
Bronislava JANICKIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 12 02
Kavarsko seniūnijoje
Valerija ALEKNAVIČIENĖ, gimusi 1921 m., 11 28
Svėdasų seniūnijoje
Alvydas JUOZAPAVIČIUS, gimęs 1947 m., mirė 11 29
Troškūnų seniūnijoje
Antanas ŽALKAUSKAS, gimęs 1936 m., mirė 11 25

Armandas SRIUBAS, 
gimęs 11 13

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

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

Tel. (8-647) 87959.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius.

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

Tel. (8-644) 45610.



 

2014 m. gruodžio 4 d.

šiandien

gruodžio 5 d.

Barbora, Osmundas, Vaino-
tas, Liugailė.

gruodžio 4-5 d. priešpilnis.

vardadieniai

mėnulis

Eimintas, Geisvilė, Gratas, 
Gracija.

oras

-10

-2

MOZAIKA

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

tautos balsas

„anykštėnė“: 

„Tikslas vienas - žmogų paže-
minti. Bet negi nesupranta, kad 
žemindamas, kitą pats save pa-
žemini.Gerb.Ireną Andriukaitie-
nę pažįstu nuo vaikystės, visada 
gerbiau ir gerbsiu, kaip aukštos 
kultūros žmogų, žemai lenkiuosi 
direktorės tėvams, kad išaugino 
ir išauklėjo žmogų,o ne kažkokį 
Antžmogį“.

„Nei pasiutęs, nei padūkęs, o 
kai sukas – dulkės rūksta?“

Antradienio mįslės „Siela iš siū-
lų, galva iš ugnies, o kūnas darbi-
ninkėlių sunešiotas?“ atsakymas 
– žvakė.

 IŠ ARTI

anekdotai

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

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. Prenumeratą priima „Spaudos ke-
lio“ spaudos išnešiotojas. Tel. 8-682-39810

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

*** 

 Leitenantas klausia kareivio: 
- Mokate plaukti?
- Taip, pone leitenante. 
- O kur išmokote?
- Vandenyje.

*** 

 Pardavėjas klientui: 
- Šį paltą jūs galėsite nešioti 

bet kokiu metų laiku. 
- Ir esant šiltam orui? - klausia 

pirkėjas. 
-Savaime suprantama. Per va-

saros karščius nešiokite jį persi-
metęs per ranką.

*** 

Medžiotojas išgeria butelį 
degtinės, eina medžioti ir nu-
šauna didelį briedį. 

- Po velnių, - stebisi jo kole-
ga. 

- Kaip tau tai pavyko? 
- Paprasčiausiai - aš šoviau į 

briedžių būrį.

*** 

Kalėjimo kunigas su didele 
užuojauta klausia kalinio: 

- Jūsų niekas nelanko. Ar jūs 
neturite nei šeimos, nei draugų? 

- Turiu, bet jie visi čia.

*** 

- Aš jums mielai palikčiau ar-
batpinigių, bet, matote, turiu tik 
šimto eurų banknotą. 

- Nieko tokio, ponia, kai kurie 
žmonės duoda dar mažiau.

*** 

Kunigas sutinka vietos girtuo-
klėlį. 

- Džiugu, kad jūs vakar ap-
silankėte vakaro pamaldose, - 
sako jis žmogeliui. 

- A, vadinasi, aš buvau ir ten, 
- sumurma šis.

Girdėjau, kad Marijampolėje sa-
vivaldybės klerkam pasidomėjus, 
ar teisėtai jų rajono gyventojai gau-
na socialines išmokas ir kompensa-
cijas už šildymą, pašalpų gavėjų ir 
socialines išmokas gaunančių mo-
mentaliai perpus sumažėjo. Dabar 
gi valdžia užsimojo kompensacijas 
atimti iš perlaidas iš vaikų užsieny-

Gyventojai apgaudinėja valdžią...
je gaunančių senolių. Nesąmonė. 
Žmonės juk siunčia uždirbtus pi-
nigėlius.

Vėl ne ten valdžia taiko. Geriau 
tegu pasidomi, kaip anykštėnai 
valdžią apgaudinėja kolektyvinius 
sodus, automobilius ir garažus 
perrašydami vaikams, o patys šiuo 
turtu naudojasi kaip naudojęsi. Di-

dmiesčiuose gyvenantys vaikai gal 
tik kartą kitą į tuos sodus atvažiuo-
ja. O gudručiai  pašalpas, kompen-
sacijas gauna ir dar pasišaipo iš 
gyventi nemokančių kaimynų. Dėl 
šito pyktis ima.

Anykštėnas  V. B.
Pavardė redakcijai žinoma

Per sienos griūties metines
Berlyne paleistas balionas 
nuskriejo iki Latvijos

Vienas iš 7 000 baltų balionų, kurie 
buvo paleisti į dangų Berlyne minint 
sienos griūties jubiliejų, nuskriejo iki 
Latvijos. Nuotraukoje, kuri paskelbta 
interneto svetainėje “Fall on the wall”, 
matyti, kaip balti baliono likučiai kar-
tu su sveikinimo atviruku kabo ant 
krūmo paplūdimyje netoli Rygos.

“Į mus kreipėsi iš viso 111 balionus 
radusių žmonių”, - sakė kultūros pro-
jektų atstovė. Dauguma balionų buvo 
rasta Berlyno šiaurėje, trims pavyko 
nuskristi iki Lenkijos. Keturi nusilei-
do Vakarų Vokietijoje.

Per iškilmes, skirtas 25-osioms 
Berlyno sienos griūties metinėms, 
balti balionai simboliškai ženklino 
buvusios sienos ribas. Lapkričio 9-ąją 
jie buvo paleisti į dangų. Kam pavyko 
rasti balioną, tas iki sekmadienio ga-
lėjo užsiregistruoti internete.

Rio de Žaneire sužibo 
aukščiausia pasaulyje 
plaukiojanti Kalėdų eglė

Brazilijos Rio de Žaneiro mieste 
šeštadienio vakarą įžiebta aukščiausia 
pasaulyje plaukiojanti Kalėdų eglė. 
Ant 542 tonų sveriančios 85 metrų 
aukščio plieno konstrukcijos suspin-
do 3,1 mln. lempelių.

Tai yra jau 19 metai iš eilės, kai 
ant 11 plaukmenų Rodrigo de Freito 

ežere pastatoma plaukiojanti Kalėdų 
eglė. Į Gineso rekordų knygą įrašy-
ta eglė gyventojus ir miesto svečius 
džiugins iki kitų metų sausio 6-osios.

Nuo 1996 metų, kai eglė buvo 
įžiebta pirmą kartą, ji “ūgtelėjo” nuo 
48 iki 85 metrų.

Lietuvos mokslininkai kuria 
prietaisą, greitai nustatysiantį
maisto kokybę ir šviežumą

Lietuvos mokslininkai kuria bioju-
tiklio prototipą, kuris gali greitai nu-
statyti maisto produktuose esančius 
junginius, rodančius maisto kokybę 
ir šviežumą. Fizinių ir technologijos 
mokslų centro (FTMC) mokslininkai 
kuria degtukų dėžutės dydžio prietai-
są, ant kurio užlašinus tiriamo skysčio 
lašą, galima greitai nustatyti ieškomos 
medžiagos koncentraciją.

Biojutiklis reaguoja į cheminį po-
veikį ir iškart pateikia atsakymą. “Bio-
jutikliai puikiai tinka maisto pramonė-
je, nes jie veikia selektyviai ir greitai. 
Galima tiksliai nustatyti dominamų 
junginių kiekį produktuose, išmatuo-
ti gliukozės, vitamino C, alkoholio 
koncentracijų pokyčius. Patobulintus 
biojutiklius bus galima sėkmingai tai-
kyti maisto produktų gamybos proce-
suose, nuolat tikrinant, ar išlaikomos 
nustatytos produkto gamybos sąly-
gos”, - teigė FTMC Nanoinžinerijos 
skyriaus vyriausioji mokslo darbuo-
toja dr. Rasa Pauliukaitė.

Kurdami funkcinius nanojutiklius 

FTMC mokslininkai pavyzdžių ieš-
kojo gamtoje. Čia biojutikliai egzis-
tuoja jau tūkstantmečius, tai - vidinės 
ausies ląstelės, cheminių receptorių 
rinkinys ant liežuvio ir pan.

“Paskaičiavome, kad mūsų sukurto 
biojutiklio gamybos metodikai su-
kurti reikėtų apie 10 tūkst. Lt, o pats 
pagaminimas tetruktų 2-3 dienas. 
Žinoma, gaminant tokius biojutiklius 
didesniais kiekiais, kaina mažėtų”, - 
pasakojo R. Pauliukaitė.

Kuriant šį įrenginį buvo pasirinkta 
dar mažai ištyrinėta medžiaga - gra-
fenas, tyrimui naudotos lazerinės 
technologijos. Mokslininkai, tikrin-
dami biojutiklio galimybes, atliko 
nemažai bandymų nustatydami vi-
tamino C, gliukozės, hipoksantino 
(medžiagos, randamos gendančiuose 
mėsos ir žuvų produktuose) kiekius 
produktuose. “Arkliena lazanijoje, 
melaminas piene, mineralinė alyva 
aliejuje - šie prieš kurį laiką nuskam-
bėję skandalingi faktai atskleidė, jog 
ne visada įmanoma tinkamai sukon-
troliuoti maisto produktų kokybę. 
Tokių nemalonumų ateityje galėsime 
išvengti, nes tikime, kad biojutikliai 
taps plačiai naudojami ir prieinami 
kiekvienam vartotojui. Jais bus gali-
ma pasitikrinti gliukozės ar choles-
terolio kiekį kraujyje, o įmontavus į 
mobiliuosius telefonus - net oro taršą 
aplinkoje”, - teigia dr. R. Pauliukaitė.

Biojutiklio prototipas kuriamas 
ketvirtus metus. Projektą “Nano ir 
lazerinių technologijų panaudojimas 
grafeno tyrimui ir modifikavimui bei 
biojutiklių, skirtų maisto kokybės 
kontrolei, konstravimui ir miniatiūri-
zavimui” finansuoja Europos Sąjun-
gos Socialinis fondas.  -ELTA


