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galite užsisakyti

KONCERTAS. Anykščių menų 
centras šiandien 17 valandą kviečia 
į fortepijoninės muzikos koncertą, 
kurią atliks Jurgis Karnavičius. 
Programoje: R. Schumann, C. De-
bussy, F. Chopin. Renginys vyks 
Sakralinio meno centre (Vilniaus g. 
11, Anykščiai). Bilieto kaina 10 Lt 
/ 2,90 EUR. Studentams, mokslei-
viams, senjorams 5 Lt / 1,45 EUR.

Eglė. Anykščiams apie 12 metrų 
aukščio eglę dovanojo Anykščių 
urėdija. Atvežta iš Mickūnų girinin-
kijos ji jau baigiama papuošti per-
nykščiais ir naujais žaislais o bus 
įžiebta rytoj. Eglės papuošimas ir 
šventė kainuos 2000 litų. Prieš tai 
Kultūros centre vyksiantis kalėdinis 
spektaklis bus mokamas, nes pernai 
per nemokamą spektaklį jaunimas 
buvo nevaldomas...

Priiminėja. Vakar Statybos už-
baigimo komisija, sudaryta Vals-
tybinės teritorijų planavimo ir sta-
tybos inspekcijos Anykščiuose, A. 
Vienuolio gatvėje, tikrino keturių 
renovuotų šios gatvės daugiabučių 
pastatų statybininkų atliktų darbų 
kokybę. Komisijos nariai dar ne-
galėjo pasakyti, ar šie pastatai bus 
priimti eksploatuoti. Kol kas po re-
novacijos palaiminti du Šviesos ir 
du Žiburio gatvės daugiabučiai.  

Geriausieji. Ūkio ministerija 
apdovanojo geriausiai pavykusių 
2007-2013 projektus. Tarp trijų 
geriausių energetikos taupymo 
projektų apskrityje pateko Traupio 
mokyklos pastatas, o turizmo srity-
je Šventosios upės kairiojo kranto 
projektas paskelbtas geriausiu ES 
projektu Utenos apskrityje. 

Degė. Anykščių K.Ladygos ga-
tvėje naktį iš pirmadienio į antra-
dienį degė medinis ūkinis pastatas. 
Atvykus ugniagesiams, pastatas 
degė atvira liepsna. Nudegė stogas, 
apdegė viduje buvusios malkos ir 
namų apyvokos daiktai.

Skelbimas. Skelbimas, jeigu 
jame tik vienas žodis ir telefono 
numeris, antradienio ir ketvirta-
dienio „Anykštoje“ kainuos tik 11 
lt/ 3,19 EUR, šeštadienio – 16 lt/ 
4,63 EUR, jei skelbimą kartosite 
daugiau kaip 3 kartus, kiekvienas 
kainuos po 10 lt/ 2,90 EUR.

Už devynių kilometrų nuo Svėdasų ir į rytus nuo kelio Anykščiai – Rokiškis yra Savičiūnų kaimas. 
Svėdasų seniūnijos duomenimis, Savičiūnuose šiuo metu gyvenamąją vietą deklaruoja 14 gyventojų. 

Nors kai kurios trobos čia visai tuščios arba jose gyvena vos po vieną žmogų, tačiau Savičiūnams dar 
negresia išnykimas. Mat, Grižų ir Venckų šeimose auga ir gražaus jaunimėlio, nuo kurių, gal būt, pri-
klausys ir šios senos, istorinės vietovės ateitis.

Savičiūnai dar mena 
baudžiavos laikus Vytautas BAGDONAS

Kurkliuose meras prisiminė 
kaimo šokius Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščių savivaldybės vado-
vai ketvirtadienį susitikimų su 
rajono seniūnijų gyventojais 
maratoną pratęsė Kurklių se-
niūnijoje, kur susitikti su vado-
vais atėjo apie 25 kurkliečius. 

Susitikime meras Sigutis 
Obelevičius dėkojo Dievui už 
Europos Sąjungą, vicemeras 
dėkojo spaudai, o policininkai 
žadėjo gultis ant kelio.

„Taip išgreideriavo, kad žvyrkeliu dviračiu nepavažiuosi, jei veži 20 litrų pieno“,- kelininkų darbu 
piktinosi viena iš kurkliečių. 

Savičiūnų dvaro gyvenamasis namas iš fasadinės pusės dar visai neblogai atrodo, 
tačiau kitoje pastato pusėje jau baigia sugriūti sienos.

Emigruoja net švedai

S.Obelevičius, apžvelgęs ratu 
palei sienas seniūnijoje susėdusius 
žmones, sakė pasijutęs kaip kaimo 
šokiuose, „kur panos sėdi ratu, o 
bernai dar už durų samagoną geria“. 
Šį kartą per susitikimą patys kurklie-
čiai pareikalavo, kad seniūnas Algi-
mantas Jurkus salėje uždegtų šviesą, 
degė 6 iš 8 salėje esančių lempų, 
buvo kiek tamsoka, bet šokti, t.y. at-
siskaityti – galima. 

Meras kalbėjo, kad Seimas patvir-
tino biudžetą, „pradėsim pinigėlius 
dėlioti ir mes. Pavasarį rinkimai, bet 

dar šį biudžetą turim sudėlioti mes“. 
„Prieš rinkimus bus tų, kurie žadės 
visko, bet mes ne iš tų, kurie žada. 
Prieš 10 metų seniūnijos sunešdavo 
nerealius pasiūlymus, dabar yra ki-
taip. Vis dėlto iš to, ko pageidauja, 
galime patenkinti tik 10 procentų. 
Pageidavimų būna už 50 milijonų 

litų, o mes paskirstome tik kokius 5 
milijonus. Mūsų galimybės ribotos, 
bet ačiū Dievui už Europos Sąjungą 
ir jos fondus, iš kurių pasiėmėm 250 
milijonų litų“,- teigė meras.

S.Obelevičius teigė, kad rajono 
finansinė padėtis, palyginus su kito-
mis savivaldybėmis, gera. „Rajonas 

yra skolingas iki 10 milijonų litų. 
Šiai dienai kas antra savivaldybė 
Lietuvoje jau yra išnaudojusi savo 
skolinimosi, kuris sudaro 75 pro-
centus biudžeto, limitą“,- pasakojo 
S.Obelevičius. 

Neįgalieji šventė du jubiliejus Pasaulį atakuoja „mieguistas 
girtumas“Užvakar Anykščių kultūros 

centre Anykščių rajono neįga-
liųjų draugija šventė 25 – etį, 
o neįgaliųjų teatras „Anykščių 
šviesa“ - veiklos 20 – metį. 

Reitingai: 
valdymas tempia 
Anykščių 
savivaldybę į 
dugną

Vaikų psichiatrė Marina Pa-
levičienė sako, kad Lietuvoje 
miego sutrikimai nėra masinis 
reiškinys.
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Paramos paraiškas galės teikti 
asmenys, kurių žemės ūkio val-
da ir ūkis įregistruoti ne daugiau 
kaip 2 metus iki paramos paraiš-
kos pateikimo. Į paramą galės 
pretenduoti jaunieji ūkininkai, 
kuriantys augalininkystės, gyvu-
lininkystės, daržininkystės, vais-
tažolininkystės, uoginininkystės, 

Jaunieji ūkininkai gaus beveik 140 tūkstančių
Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į didelį paramos jaunųjų 

ūkininkų įsikūrimui poreikį, priėmė sprendimą perskirstyti Lie-
tuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių lėšų 
likučius ir nuo gruodžio 1 iki 31 d. priimti paramos paraiškas 
pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”.

gėlininkystės, sodininkystės ar 
mišrų ūkį.

Parama bus skiriama žemės 
ūkio technikai, įrangai, dau-
giamečiams sodiniams įsigyti 
ir sodinimo išlaidoms, taip pat 
išlaidoms, susijusioms su inf-
rastruktūros kūrimu ūkininko 
valdoje. Taip pat bus remiamas 

statybinių medžiagų įsigijimas 
(jeigu su paramos paraiška patei-
kiamas statybos arba rekonstruk-
cijos leidimas).

Didžiausia paramos suma jau-
najam ūkininkui įsikurti galės 
siekti iki 40 tūkst. eurų. Kuriant 
gyvulininkystės, augalininkys-
tės arba mišrų ūkį už 1 ha žemės 
ūkio naudmenų skiriama 1 tūkst. 
eurų. Kuriant specializuotą darži-
ninkystės, uogininkystės, vaista-
žolininkystės, gėlininkystės, so-
dininkystės ūkį, už 1 ha skiriama 
2 tūkst. eurų. Kurdamas gyvuli-
ninkystės, augalininkystės arba 

mišrų ūkį, pareiškėjas nuosavy-
bės teise turi valdyti ne mažesnį 
kaip 8 ha žemės ūkio naudmenų 
plotą. Per 5 metus nuo paramos 
paraiškos pateikimo savo valdą 
įsipareigojama išplėsti iki ne ma-
žesnio kaip 20 ha nuosavybės tei-
se priklausančio ploto.

Kurdamas daržininkystės, uo-
gininkystės, vaistažolininkystės, 
gėlininkystės ūkį, pareiškėjas 
nuosavybės teise turi valdyti ne 
mažesnį kaip 4 ha plotą, o kuriant 
sodininkystės ūkį – ne mažesnį 
kaip 8 ha plotą.

- ANYKŠTA

   
Temidės svarstyklės

Laikrodžio dūžiai tarsi primi-
nė prabėgusius metus, o teatro 
„Anykščių šviesa“ (vad. Almantas 
Čielis ir Laimė Žemaitienė) pasi-
rodymas susirinkusiesiems priminė 
su mumis ir šalia mūsų gyvenančių 
neįgaliųjų ryžtą jaustis visaverčiais 
mūsų bendruomenės nariais.  

Jau 14 metų Anykščių rajono ne-
įgaliųjų draugijai sėkmingai vado-
vaujanti Aldona Šerėnienė priminė 
pirmuosius draugijos žingsnius, bu-
vusius draugijos vadovus Edmun-
dą Laurinavičių ir Rasą Matelytę, 
džiaugėsi dabartinėmis galimybė-
mis padėti neįgaliesiems, nes drau-
gija turi savo pastatą, transportą. 
„Skalbyklos, kirpyklos ir kitomis 
paslaugomis pasinaudoja apie 600 
neįgaliųjų ir kita tiek jų šeimų narių, 
- pastebėjo pirmininkė. – Draugijos 
transportu neįgaliuosius nuvežame 
į gydymo įstaigas, jaunimo stovy-
klas. Draugijos nariams vyksta sa-
varankiško gyvenimo ugdymo už-

Neįgalieji šventė du jubiliejus
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Užvakar Anykščių kultūros centre Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugija šventė 25 – etį, o neįgaliųjų teatras „Anykščių šviesa“ - 
veiklos 20 – metį. 

siėmimai“. Pirmininkė pasidžiaugė 
mieste sudarytom sąlygom neįga-
liesiems judėti vežimėliais.

A.Šerėnienė nuoširdžiai dėkojo 
už paramą verslininkui, UAB „Ži-
burys“ vadovui Valdui Makauskui, 
Anykščių kooperatyvo pirminin-
kei Ritai Kripaitienei, „Norfos“ 
prekybos centrų direktorėms, nes 
„Norfos“ parama Anykščių neįga-
liesiems per metus siekia apie 100 
tūkstančių litų, Anykščių kultūros 
centro direktorei Dijanai Petrokaitei 
bei kitiems. „Prisimenu, kai nedrą-
siai V. Makausko paprašiau maisto 
produktų, jis nedvejodamas pasiūlė 
imti, kiek reikia. Net nedrąsu pasi-
darė, - prisiminė A. Šerėnienė. 

Pirmasis Anykščių invalidų drau-
gijos pirmininkas, beje, ne rinktas, 
o valdžios skirtas, Edmundas Lau-
rinavičius prisiminė, kad pradžia 
buvusi sunki. „Mes įkūrėme įmo-
nę „Vaivorykštė“, kurios siuvimo, 
plastmasės, pynimo cechuose dirbo 

167 žmonės, tarp jų dalis sveikųjų, 
- sakė E. Laurinavičius. – Priimda-
vau į darbą tuos, kuriuos kiti atleis-
davo. Buvome net 150 tūkst. rublių 
paskolą paėmę, bet per metus grą-
žinome. Lyderiavome šalyje, tačiau 
atkūrus nepriklausomybę iš mūsų 
atėmė patalpas, buvo paralyžiuota 
darbinė veikla“.

Jį pakeitusiai Rasai Matelytei 
tuomet buvo tik 22 metai, tačiau 
palaikoma bendraminčių ji 9 metus 
plėtojo neįgaliųjų veiklą, kol ją pa-
keitė dabartinė neįgaliųjų draugijos 
vadovė. 

Dvidešimtmetį švenčiantis neįga-

liųjų teatras „Anykščių šviesa“ jau 
seniai Lietuvai atstovauja neįgaliųjų 
teatrų festivaliuose užsienyje. Net 6 
kartus trupė buvo išvykusi į Šve-
diją, 5 - į Kijevą, o už pasirodymą 
Danijoje buvo laimėjusi kelionę į 
Paryžių, Disneilendą. 

Jubiliejaus proga Neįgaliųjų drau-
gija ir neįgaliųjų teatras „Anykščių 
šviesa“ sulaukė daug sveikinimų iš 
Anykščių rajono įmonių ir organi-
zacijų.

Po oficialiosios dalies neįgalieji 
vaišinosi Kultūros centro fojė, ten 
veikė ir neįgaliųjų darbų paroda-  
pardavimas. 

Neįgaliųjų teatro „Anykščių šviesa“ aktoriai lenkėsi susirinku-
siems.  

Už paramą Anykščių neįgaliųjų draugijos pirmininkė Aldona 
Šerėnienė dėkojo verslininkui UAB „Žiburys“ direktoriui Val-
dui Makauskui, kuris nusišypsojęs atsakė: „Kol sveikas, aš visa-
da su jumis!“                Autoriaus nuotr. 

Alyva. Iš Kavarsko se-
niūnijoje stovinčio transfor-
matoriaus išleista ir pavogta 
173,3 kg aušinimo alyvos. 
Žala – 673,96 litai. 

Mušė. Kavinės kieme, 
esančiame Anykščiuose, A. 
Baranausko aikštėje, vaikiną, 
gimusį 1991 metais, sumušė 
trys nepažįstami jaunuoliai. 

Rinkimai. Vyriausiosios rinki-
mų komisijos (VRK) pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas sako, kad per 
kitų metų kovo 1 d. vyksiančius sa-
vivaldybių tarybų rinkimus 60 sa-
vivaldybių turime išrinkti iš viso 1 
tūkst. 524 savivaldybių tarybų na-
rius, tarp jų - 60 merų. „Gali būti, 
kad kandidatų sąrašų bus apie 600, 
juose galėtų būti apie 14-16 tūkst. 
kandidatų“, - tokią statistiką patei-
kė Z. Vaigauskas. 

Atsakomybė. Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės teigimu, viešojoje 
erdvėje pasirodžiusią informaciją 
dėl esą Lietuvoje veikusių CŽV 
kalėjimų turės įvertinti Generalinė 
prokuratūra. Jei informacija pa-
sitvirtintų, Lietuva turės prisiimti 
jai tenkančią atsakomybę. Lietuva 
2010 metais pradėjo baudžiamąjį 
tyrimą dėl nelegalių sulaikymų ir 
CŽV kalinių pervežimo Lietuvoje 
nuo 2004 iki 2005 metų, bet po 
metų tyrimą nutraukė. 

Stipendijos. Vyriausybė pritarė 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
pateiktam nutarimo projektui, pa-
gal kurį koreguojama socialinių 
stipendijų skyrimo ir mokėjimo 
studentams tvarka. Studentams, 
pakeitusiems studijų programą toje 
pačioje ar kitoje aukštojoje moky-
kloje, socialinės stipendijos toliau 
bus mokamos iki semestro pabai-
gos, taip pat sudarytos galimybės 
studentui kreiptis dėl socialinės sti-
pendijos viso semestro laikotarpiu, 
o ne vieną kartą, kaip buvo iki šiol. 
Taip siekiama paskatinti studentus 
iš nepasiturinčių šeimų.

Pensijos. Seimo nario Povilo 
Urbšio teigimu, nuo 2010 metų iki 
2014 m. birželio 1 d. kompensuo-
jamos pensijos dalies sugrąžinimo 
nesulaukė 167 tūkst. pensijų gavė-
jų. Tokius duomenis pateikęs par-
lamentaras apgailestauja, kad an-
tradienį Seimas pateikimo metu vėl 
nepritarė patobulintam Valstybinių 
socialinio draudimo senatvės ir 
netekto darbingumo (invalidumo) 
pensijų kompensavimo įstatymo 
pakeitimo projektui, kuriame nu-
matytas kompensuojamos pensijos 
dalies paveldimumas visų pensijų 
gavėjų, kuriems 2010-2011 metais 
buvo neteisėtai sumažintos pensi-
jos, artimiesiems.

Mokestis. Seimo Pirmininkė Lo-
reta Graužinienė teigia, kad nekil-
nojamojo turto (NT) mokesčio 
mokėtojų rato išplėtimas yra nu-
oseklus žingsnis einant prie visuo-
tinio NT apmokestinimo. Seimui 
nutarus, kad nuo 2015 metų fizin-
iams asmenims priklausantis 
brangesnis nei 220 tūkst. eurų (760 
tūkst. litų) bendros vertės nekil-
nojamasis turtas bus apmokestin-
tas 0,5 procento tarifu, kritikai 
pareiškė, kad priimant mokesčius 
nustatantį įstatymą nepadaryta 
pusmečio pauzė. 

Girtumas. Konservatorių siū-
lymą tikrinti įtariamai neblaivius 
Seimo narius alkotesteriu ir šalinti 
juos iš posėdžių Seimo Pirmininkė 
Loreta Graužinienė laiko priešrin-
kimine Seimą menkinančia viešųjų 
ryšių akcija. „Čia aš vertinu kaip 
viešųjų ryšių akciją, tai natūralu - 
prasideda savivaldos rinkimai, įei-
name į rinkiminį laikotarpį ir Sei-
me pradedame tai jausti“, - sakė ji.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Į finalą – tik su komanda
Dohoje, Katare vykusiame Pasaulio plaukimo čempionate 25 m 

baseine anykštėnas Giedrius Titenis tik kartą plaukė finale. Ir tai 
jis padarė su komandos draugais 4 po 50 m. kombinuotoje esta-
fetėje. 

Asmeninėse varžybose – 50 m 
krūtine distancijoje G.Titenis užė-
mė 19 vietą (109 dalyviai), 100 m 

krūtine – 17-ąją (96), 200 m krūtine 
– 12-ąją (54).

4 po 50 m estafetėje Lietuvos 

rinktinė užėmė 7-ąją vietą, o 4 po 
100 m kombinuotoje estafetėje, 
kurioje taip pat plaukė ir G.Titenis, 
lietuviai liko vienuolikti. Tiesa, šio-
je estafetėje Lietuvos rekordas buvo 
pagerintas daugiau nei 9 sekundė-
mis.

Rūta Meilutytė Dohoje lai-

mėjo aukso ir sidabro medalį. Ir 
R.Meilutytė, ir G.Titenis yra lai-
komi  „ilgo vandens“ specialistais. 
Kita vertus, jau daug metų G.Titenis 
geriausius rezultatus pasiekia tada, 
kada reikia – svarbesnėmis varžy-
bomis laikomas 2015 m. metų va-
sarą Rusijoje vyksiantis pasaulio 
čempionatas 50 m baseine.     

-ANYKŠTA
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Pagrindinių VMI teikiamų paslaugų mokesčių mokėtojams grafikas įvedant eurą
Paslaugos neteikimo laikotarpis Galimybė pasinaudoti paslaugomis 

 El. būdu Tiesiogiai  
Lietuvos juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir 

atstovybių įregistravimas/duomenų keitimas mokesčių mokėtojų 
registre

nuo 2014-12-31 
14:00 

iki 2015-01-05
 Prašymai priimami popieriniu būdu Apskričių valstybi-

nėse mokesčių inspekcijose (AVMI)

Užsienio juridinių asmenų veiklos įregistravimas/išregistravimas/
duomenų keitimas mokesčių mokėtojų registre

nuo 2014-12-31 
14:00 iki 2015-01-05  Prašymai priimami popieriniu būdu AVMI ir esant sku-

biam poreikiui paslauga išpildoma popieriniu būdu

Fizinių asmenų veiklos įregistravimas/išregistravimas/duomenų 
keitimas mokesčių mokėtojų registre

nuo 2014-12-31 
14:00 iki 2015-01-05  Visi  prašymai priimami popieriniu būdu AVMI ir esant 

skubiam poreikiui paslauga išpildoma popieriniu būdu

Verslo liudijimo išdavimas/ pratęsimas/nutraukimas 2014-12-31 
iki 2015-01-05

2014-12-31 11 val.- 2015-
01-01

Neveikiant Mano VMI, popieriniai prašymai AVMI ne-
priimami 2014-12-31 11 val. - 2015-01-01. Nuo 2015-
01-02  prašymai priimami popieriniu būdu AVMI ir pa-
slauga išpildoma popieriniu būdu

Mokesčių mokėtojų įregistravimas PVM mokėtojų registre, PVM 
mokėtojų duomenų keitimas

2014-12-30 - 
2015-01-05  Visi  prašymai priimami popieriniu būdu AVMI ir esant 

skubiam poreikiui paslauga išpildoma popieriniu būdu

Mokesčių mokėtojų išregistravimas iš PVM mokėtojų registro 2014-12-30 - 
2015-01-05  Visi  prašymai priimami popieriniu būdu AVMI ir esant 

skubiam poreikiui paslauga išpildoma popieriniu būdu

Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, 
įregistravimas/išregistravimas

2014-12-30 - 
2015-01-05  Visi  prašymai priimami popieriniu būdu AVMI ir esant 

skubiam poreikiui paslauga išpildoma popieriniu būdu

Mokesčių deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų priėmimas ir 
tikslinimas   Galima teikti per EDS ir popieriniu būdu AVMI

Mokesčių deklaracijų pateikimo termino pratęsimas
nuo 2014-12-31 

14:00 
iki 2015-01-05

nuo 2014-12-31 
14:00 

iki 2015-01-05
Visi  prašymai priimami popieriniu būdu AVMI 

Laikinas atleidimas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo nuo 2014-12-31 
14:00 iki 2015-01-05

nuo 2014-12-31 
14:00 iki 2015-01-05 Visi  prašymai priimami popieriniu būdu AVMI 

Kito mokestinio laikotarpio nustatymas nuo 2014-12-31 
14:00 iki 2015-01-05

nuo 2014-12-31 
14:00 iki 2015-01-05 Visi  prašymai priimami popieriniu būdu AVMI 

Mokesčių mokėtojų konsultavimas nuo 2015-01-02 14 val. 
iki 2015-01-05  

 Informacija MM bus teikiama telefo-
nu 1882 arba raštu, nuo 2015-01-02 14 val. 
iki 2015-01-05 nebus galimybės teikti per Mano VMI 
el. paklausimų

Gyventojų pajamų mokesčio, privalomojo sveikatos draudimo 
įmokų permokos grąžinimas pagal deklaraciją

2015-01-01 - 
2015-01-09 2015-01-01 - 2015-01-09 Dokumentai priimami per EDS ir AVMI, nebus vykdo-

mi mokesčio grąžinimai

Gyventojų pajamų mokesčio perskaičiavimas ir permokos grąži-
nimas pagal prašymą

nuo 2014-12-31 
12:00 iki 2015-01-09

nuo 2014-12-31 
12:00 iki 2015-01-09

Visi  prašymai priimami popieriniu būdu AVMI . Nebus 
vykdomi mokesčio grąžinimai

Pridėtines vertės mokesčio grąžinimas už Europos Sąjungos te-
ritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims 2014-12-31 12 val. - 2015-01-09 2014-12-31 12 val. - 2015-

01-09
Visi  prašymai priimami popieriniu būdu AVMI . Nebus 

vykdomi mokesčio grąžinimai

Akcizų grąžinimas/įskaitymas nuo 2014-12-31 
14:00 iki 2015-01-09

2014-12-31 12 val. - 2015-
01-09

Visi  prašymai priimami popieriniu būdu AVMI . Nebus 
vykdomi mokesčio grąžinimai

Mokesčių grąžinimas/įskaitymas pagal FR0781 formą 2014-12-31 12 val. - 2015-01-09 2015-01-01 - 2015-01-09 Visi prašymai priimami popieriniu būdu AVMI . Nebus 
vykdomi mokesčio grąžinimai

Mokestinių prievolių likučių suderinimas 2014-12-31 14 val.  - 2015-01-09 2015-01-01 - 2015-01-09  

Mokestinės nepriemokos perėmimas 2014-12-24 - 2015-01-09 2014-12-24-2015-01-09 Visi  prašymai priimami popieriniu būdu AVMI  

Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimas arba išdėstymas 2014-12-01 - 2015-01-09 2014-12-24- 2015-01-09 Visi  prašymai priimami popieriniu būdu AVMI 

Pažymų apie atsiskaitymą su biudžetu išdavimas nuo 2014-12-31 
14:00 iki 2015-01-05  Prašymai priimami popieriniu būdu AVMI, esant poreikiui 

paslauga išpildoma popieriniu būdu 2014-12-31 būklei

Mokesčių mokėtojo apskaitos ir registrinių duomenų pateikimas 2014-12-31 nuo 14 val. 
- 2015-01-05

nuo 2014-12-31 
14:00  

iki 2015-01-05

Nuo 2015-01-05 apskaitos informacija Mano VMI tei-
kiama 2014-12-31 būklei, nuo 2015-01-10 atvaizduoja-
ma informacija aktualizuota

Mokesčių mokėtojų detalių apskaitos ataskaitų teikimas 2014-12-31 12 val. - 2015-01-09 2014-12-31 12 val. -2015-01-09  

Valstybinė mokesčių inspekcija mokesčių mokėtojams pateikia elek-
troninių ir kitų paslaugų teikimo grafikus, institucijos informacines 
sistemas pritaikant sklandžiai veikti įsivedus eurą. VMI mokesčių mokė-
tojams rekomenduoja įvertinti gruodžio mėnesio šventinių dienų skai-
čių, bankų, kredito įstaigų darbo laiką, atkreipti dėmesį į VMI teikiamų e. 
paslaugų grafikus ir susiplanuoti veiklą, siekiant laiku įvykdyti mo-
kestines prievoles. 

Išsamus ir nuolat atnaujinamas VMI paslaugų grafikas skelbiamas VMI 

VMI teikiamų paslaugų grafikas įvedant eurą
interneto svetainėje www.vmi.lt, jai neveikiant (2015 01 02 – 2015 01 03) 
visą informaciją bus galima rasti socialinio tinklo „Facebook“ oficialiame 
VMI puslapyje https://www.facebook.com/Valstybinemokesciuinspekcija 

VMI pažymi, kad visa informacija mokesčių mokėtojams, norintiems 
tinkamai pasiruošti euro įvedimui skelbiama VMI interneto svetainės 
skyriuje „Euras ir mokesčiai“ http://www.vmi.lt/cms/euras-ir-mokesciai, o 
konsultacijas visais mokesčių klausimais teikia VMI Mokesčių informa-
cijos centras telefonu 1882.  

LLRI puikiai įvertino savivaldy-
bės biudžetą (pagal tai savivaldybė 
patenka į dešimtuką geriausių), bet 
tragiškai savivaldybės neūkiškumą – 
turto valdymo srityje savivaldybė yra 
absoliuti autsaiderė. Be to, LLRI savi-
valdybę ragina privatizuoti Anykščių 
pirtį ir laidojimo namus. Važinėdami 

Reitingai: valdymas tempia Anykščių 
savivaldybę į dugną Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) paskelbė Lietuvos 
savivaldybių reitingus. Anykščių rajono savivaldybė užėmė aukš-
čiausią iki šiol vietą – 28- tą iš 53- jų ne miesto savivaldybių. Jei 
ne valdymas, savivaldybė galėjo būti dar aukščiau.

po seniūnijas savivaldybės vadovai 
džiūgavo, kad savivaldybė taupo pi-
nigus mažiau mokėdama socialinių 
pašalpų. Tuo džiūgauja ir LLRI savi-
valdybių indekso sudarytojai. 

Aukščiau, nei šalies vidurkį Anykš-
čių savivaldybė, indekso sudarytojų 
vertinimu, yra pasiekusi transporto, 

švietimo ir sveikatos apsaugos srityje. 
Nors institutas pabrėžė, kad savival-
dybėje mažėja investicijų, tačiau in-
vesticijų ir plėtros srityje savivaldybė 
šiek tiek lenkia šalies vidurkį. Aukštu 
balu (88,6 balo iš 100 galimų) val-
dymo srityje įvertinta savivaldybės 
administracija, bet tuo savivaldybei 
labai pūstis nereikėtų – už šią sritį 
reitingo sudarytojai daugeliui savival-
dybių rašė didelius balus, nes šalies 
vidurkis – 76,7 balo. Iš visų sričių 
tai aukščiausias vidurkis, bet bendrai 

paėmus, valdymo srityje Anykščių 
savivaldybė parodė blogiausius sau 
rezultatus – ji aplenkė tik 15 šalies 
savivaldybių, kai, pavyzdžiui, gyven-
tojų srityje aplenkė 34 savivaldybes. 
Valdymo srityse visi Anykščių savi-
valdybės rodikliai, lyginant su pernai, 
nepagerėjo, o dauguma net prastėjo 
– savivaldybėje daugėja valdininkų, 
savivaldybės įmonių nuostoliai di-
dėja, savivaldybės skola auga. LLRI 
reitingo sudarytojams akis badė di-
džiulis nenaudojamo, bet savivaldy-

bei priklausančio nekilnojamojo turto 
skaičius. Pagal mokėjimą valdyti tur-
tą, savivaldybė gavo 0,1 balo iš 100 
galimų. Tai turbūt pats blogiausias 
įmanomas rezultatas (šalies vidurkis 
55,6 balo).

Žemiau nei vidutiniškai įvertinta 
socialinės rūpybos ir mokesčių sri-
tis. Mokesčiam indekso sudarytojai 
skiria atskirą pastabą: „Savivaldybėje 
yra aukštas nekilnojamojo turto mo-
kestis, taikomas maksimalus 4 proc. 
tarifas nenaudojamai žemei“. Mokes-
čių srityje Anykščių savivaldybė su-
rinko dvigubai mažiau balų, nei šalies 
vidurkis – 23,5 (šalies vidurkis – 46 
balai).

Iš ne miesto savivaldybių geriausiai 
įvertinta Kauno rajono savivaldybė. Iš 
miesto geriausiai Klaipėdos miesto.
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2013 m. registruotas Anykščių 
rajono 25/100 gyventojų bendrasis 
sergamumas. Dažniausiai ligotumas 
nustatomas 65 m. bei vyresniems 
gyventojams (597/1000 gyv.), 45-64 
m. amžiaus gyventojams (262/1000 
gyv.). Moterims (301/1000 gyv.) 
ligotumas kraujotakos sistemos 
ligomis nustatomas beveik 2 kar-
tus dažniau nei vyrams (192/1000 
gyv.) Miesto ir kaimo gyventojai 
kraujotakos sistemos ligomis ser-
ga panašiai (mieste 231/1000 gyv., 
kaime 263/1000 gyv.).

Hipertenzinės ligos yra susiju-

Anykščių rajono gyventojų sveikatos būklė 2013 metais
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 

2013 m. Anykščių rajono gyventojai dažniausiai sirgo kvėpavi-
mo (268/1000 gyv.), kraujotakos (251/1000 gyv.) bei jungiamojo 
audinio ir skeleto raumenų sistemų ligomis (141/1000 gyv.). Nors 
gyventojai dažniausiai sirgo kvėpavimo sistemos ligomis, didelis 
dėmesys turėtų būti skiriamas kraujotakos sistemos ligoms. Kvė-
pavimo sistemos ligos dažniausiai yra trumpalaikės, ir nesukelia 
tiek padarinių kaip kraujotakos sistemos ligos.

sios su padidėjusiu arterinio kraujo 
spaudimu ir dažniausiai paveiktos 
nesveikos mitybos, nutukimo, ne-
pakankamo fizinio aktyvumo bei 
rūkymo. Anykščių rajone hiperten-
zinių ligų paplitimas nuo 2009 m. 
nuolat augo. Tačiau 2013 m. ser-
gamumas (nauji atvejai) sumažėjo 
iki 9 atvejų 1000 gyventojų. 2008 
m. sergančiųjų buvo 13/1000 gyv., 
2009 m. – 10/1000 gyv., 2010 m. – 
10/1000 gyv., 2011 m. 11/1000 gyv.,  
2012 m. – 14/1000 gyv., o 2013 m. 
– 9/1000 gyv. Hipertenzinės ligos 
ypač paplitusios tarp 45-64 m. am-

žiaus gyventojų (8/1000 gyv.) m. ir 
vyresnių nei 65 m. amžiaus grupės 
asmenų (9/1000 gyv.). Dažniau ser-
ga vyrai (10/1000 gyv.) nei moterys 
(8/1000 gyv.). Tačiau ligotumas 
(visi atvejai) didesnis moterų tarpe 
nei vyrų. Kaime ir meiste gyvenan-
tiems nustatomas panašus sergamu-
mas hipertenzinėmis ligomis.

Išeminė širdies liga (IŠL) – tai 
širdies liga, išsivysčiusi dėl širdies 
kraujagyslių užsikimšimo dėl ate-
rosklerozės ar trombo. Pagrindinė 
ligos priežastis yra ateroskleroti-
nių plokštelių susidarymas širdies 
vainikinėse kraujagyslėse. Ateros-
klerotinių plokštelių susidarymą 
nulemia gyvensena: daug choles-
terolio turinčio maisto vartojimas, 
rūkymas, mažas fizinis krūvis, 
nutukimas, stresai. 2008-2009 m. 
Anykščių rajone asmenų, sergančių 
išemine širdies liga, skaičius buvo 
7/1000 gyv., 2010 – 8/1000 gyv., 
2011 m. – 10/1000 gyv., o jau 2012 
m. – 7/1000 gyv., 2013 m. – 6/1000 

gyv. Tai reiškia, kad sergamumo 
(naujų atvejų) nustatoma pastarai-
siais metais mažiau. Dažniausiai 
serga 65 m. ir vyresni asmenys. 
Analizuojant sergamumą pagal lytį 
ir gyvenamąją vietovę skirtumų ne-
pastebėta.

Miokardo infarktas, dar žinomas 
kaip širdies smūgis, yra staigi širdies 
raumens (miokardo) tam tikro ploto 
žūtis (nekrozė) arba jo negrįžtamas 
pakenkimas. Miokardo infarkto 
rizikos veiksniai yra aukštas krau-
jospūdis, padidėjęs cholesterolio 
kiekis, rūkymas, diabetas, amžius, 
lytis (vyrams dažnesnis), pavel-
dėjimas, nutukimas, mažas fizinis 
aktyvumas, menopauzė. Kai kurių 
miokardo infarkto rizikos veiksnių 
koreguoti negalima (amžiaus arba 
paveldimumo), tačiau daugelį ga-
lima paveikti: tinkamai gydyti pa-
didėjusį arterinį kraujo spaudimą, 
cukrinį diabetą, nerūkyti, vengti 
viršsvorio, mažinti cholesterolio 
kiekį kraujyje, propaguoti fizinį ak-

tyvumą ir judrų gyvenimo būdą.
Sergančiųjų miokardo infark-

tu Anykščių rajone 2008 m. buvo 
0,6/1000 gyv., 2009 m. – 0,3/1000 
gyv., 2010 m. buvo 0,6/1000 gyv., 
2011 m. – 0,6/1000 gyv.,  2012 m. 
– 0,6/1000 gyv., o 2013 m. – 0,4.  
Taigi sergančių asmenų, kuriems 
susirgimas nustatomas pirmą kartą, 
sumažėjo. Miokardo infarktas ypač 
dažnas tarp 65 m. ir vyresnio am-
žiaus žmonių.

Sveikata neegzistuoja pati savai-
me. Ja žmogus turi rūpintis visą gy-
venimą. Tad profilaktinis sveikatos 
tikrinimasis, prevencinių sveikatos 
programų nauda, reguliari ir sveika 
mityba, kasdieninis fizinis aktyvu-
mas, gera psichinė sveikata bei kitų 
rekomendacijų laikymasis padės 
išsaugoti sveikatą, gerą savijautą ir 
laiku sustabdyti ligą.

Ignalinos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 

informacija

Analizuojant Anykščių rajono 
vaikų ir jaunimo sergamumą, ma-
tyti tos pačios, keletą metų vyrau-
jančios tendencijos. Iš viso vaikams 
užregistruoti 12 248 susirgimai, 
tai reiškia, kad 1 vaikui nustatyti 3 
susirgimai, tuo tarpu 2012 m. – 2,5 
susirgimo. Lyginant šalies mas-
tu, 1 vaikui – 3,2 susirgimo. Taigi 
Anykščių rajono vaikai serga šiek 
tiek rečiau, nei visoje Lietuvoje.  

Vaikų sergamumas regos bei skeleto - raumenų 
sistemų ligomis sumažėjo

Vaikų ir jaunimo sveikata – viena esminių sąlygų darniam as-
menybės ir visuomenės vystymuisi. Dabartinės vaikų sveikatos 
problemos reiškia visos visuomenės problemas ateityje. Kad būtų 
galima tiksliau įvertinti ateities perspektyvas, svarbu įvertinti 
jaunimo iki 18 metų amžiaus sveikatos būklę. 

Pagrindinės sveikatos problemos 
vaikų tarpe yra regos sutrikimai 
bei skeleto-raumenų sistemos su-
trikimai. 2013 m. regos sutrikimai 
nustatyti 517 vaikų, apsilankiusių 
ambulatorinėse sveikatos priežiūros 
įstaigose, t.y. 13,3 proc. Lyginant 
su ankstesniais metais, šių sutriki-
mų procentas sumažėjo, nes buvo 
nustatyta 14,6 proc. vaikų. Skeleto 
– raumenų sistemos sutrikimų taip 

pat nustatyta mažiau. Šie sutrikimai 
nustatyti 311 vaikų, tai reikškia 8 
proc. pasitikrinusių vaikų. Lyginant 
su ankstesniais metais, šie sutriki-
mai buvo nustatyti 10,5 proc. vai-
kų. 

Analizuojant sutrikimų struktūrą 
įvairiose amžiaus grupėse, maty-
ti, kad regos sutrikimai, nenormali 
laikysena bei skoliozė dažniausiai 
vaikams nustatomi 7-14 metų am-
žiaus. Kadangi sveikatos sutrikimai 
nustatomi 7–14 amžiaus, galime 
daryti išvadą, kad vaikų ir mokinių 
sveikata blogėja nuo pat gimimo ir 
bėgant laikui ji prastėja. Tėvai turi 
atkreipti didesnį dėmesį į vaikų au-
ginimo įpročius (televizoriaus žiū-

rėjimą, atstumą nuo televizoriaus, 
sėdėjimą prie kompiuterio, pamokų 
ruošimą prie stalo) ir juos keisti.

Vaikų ir mokinių tėvams reko-
menduojame saugoti vaikų regė-
jimą ir skatinti vaikus daugiau fi-
ziškai judėti, taip pat atsižvelgti į 
mokinių naudojimosi kompiuteriu 
ir telefonu įpročius:

Atkreipti dėmesį į vaikų naudoji-
mosi mobiliuoju telefonu ypatumus. 
Kontroliuoti vaikų naudojimosi 
mobiliuoju telefonu trukmę, pirkti 
telefonus su mažiau funkcijų kad 
vaikai kuo mažiau laiko praleistų su 
telefonais. 

Riboti televizoriaus žiūrėjimą (at-
sižvelgti į atstumus) ir laisvalaikio 

leidimą prie kompiuterio (užkoduoti 
kompiuterį, nustatyti ribotą laiką). 

Neleisti vaikams daryti pamokų 
kur papuola, ant žemės, žurnalinio 
staliuko, kontroliuoti sėdėjimą prie 
stalo, skatinti sėdėti tiesiai. Pritaiky-
ti pagal ūgį stalą ir kėdę.

Sudaryti vaikams sąlygas lankyti 
įvairius būrelius, ypatingai užsiėmi-
mus baseine, sportuoti bei bendrauti 
su bendraamžiais. 

Skirti daugiau laiko bendravimui 
su vaikais, kartu užsiimti jų mėgsta-
ma veikla. 

Ignalinos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro

 informacija

Pasaulį atakuoja „mieguistas girtumas“
Kokių tik ligų nebūna. Pastaruoju metu pasaulyje imtas fiksuoti 

keistas susirgimas, kurį medikai gali apibūdinti kaip „mieguistą 
girtumą“. Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) 
vaikų ligų gydytoja, vaikų psichiatrė Marina Palevičienė sako, 
kad sutrikimas toks yra, bet Lietuvoje jis kol kas neišskiriamas 
kaip atskiras susirgimas.

Jeigu žmogus pabunda ir visiškai 
nesiorientuoja aplinkoje, tai rodo šį 
susirgimą – tuo įsitikinę Stenfordo 
universiteto mokslininkai. Šią bū-
seną galima prilyginti alkoholio 
poveikiui, beje, teigiama, kad ši 
būsena jau fiksuojama kas septin-
tam žmogui pasaulyje. Kaip tai pa-
sireiškia? Pažadintas žmogus imasi 
neadekvačių veiksmų, kurių vėliau 
pats neprisime-
na, paprasčiausi 
iš jų būtų, kai 
pabudintas iš-
jungia skam-
bantį žadintuvą 
ir pats to vėliau 
n e p r i s i m e n a 
arba vietoj tuo, 
kad išjungtų 
žadintuvą, ima „atsiliepinėti“ tele-
fonu. Ypač tai būdinga vaikams – 
dažnas jų nepamena, ką naktį kal-
bėjo ar darė. 

„Kiek esu girdėjusi pranešimų, 
tokio, kuris kalbėtų apie„mieguistą 
girtumą“, Lietuvoje nebuvo, kaip 
ir pačios medžiagos, gal, iš kitos 
pusės, man tokia medžiaga nepa-
puolė į rankas. Miego sutrikimai 
neretai diagnozuojami vaikams su 
jautresne psichika, jie yra gydomi. 
Tačiau tai nėra masiniai dalykai“,- 
sakė M.Palevičienė. Gydytoja aiš-

kino, kad negalima teigti, kad tai 
naujai atsiradęs ar koks „išrastas“ 
sutrikimas. „Tiesiog šis susirgimas 
nėra įvardytas kaip atskiras susirgi-
mas“,- sakė M.Palevičienė. 

„Mieguisto girtumo“ atvejai 
vyksta, kai žmogus netikėtai pa-
žadinamas arba po to, kai pabunda 
pats. Sutrikimas gali pasireikšti, 
kai žmogus pats pabunda pirmoje 

nakties dalyje, 
žodžiu, atvejų 
ir priežasčių 
gali būti dau-
gybė. Esmė ta 
– nesiorientavi-
mas aplinkoje, 
n e a d e k v a t ū s 
veiksmai ir po 
to visiška už-

marštis. Sakykim, Prancūzijoje 
buvo atvejis, kai moteris naktį pa-
budusi nužudė savo vyrą ir po to 
ryte nieko neatsiminė.

Gydytojai sako, kad labiausiai 
šio sutrikimo yra paveikti miestų 
gyventojai dėl chroniško miego 
stygiaus ir beprotiško miestietiško 
gyvenimo tempo. Nors visi žino, 
kaip miegas svarbus mūsų fizinei ir 
psichinei būsenai, tačiau dažnas au-
koja poilsio laiką dėl darbo. Beje, 
miegas turi savo „architektūrą“, 
viena fazė seka kitą. Jeigu sugriau-

nama miego eiga, sugriūna miego 
ritmas, kyla sutrikimai. Sakykim, 
yra vadinamasis „miego inertišku-
mas“, kai žmogus tik pabudęs vėl 
nori užmigti, jis vaikšto apsimie-
gojęs, pusiau miegodamas, sugle-
bęs, bet vaikšto ir funkcionuoja, 
yra sąmoningas. O štai „mieguistas 
girtumas“ veikia taip, kad žmo-
gus išvis neatsako už tai, kas su 
juo vyksta ir ką jis tuo metu daro.  
Buvo apklausti 19 tūkst. 136 žmo-
nės, kuriems jau 18 ir daugiau 
metų. Paaiškėjo, kad 15 procentų iš 
jų per metus kartą ar kelis susidūrė 
su „mieguistu girtumu“, pusė iš jų 
tvirtino, kad tokia būsena ištikdavo 
juos kartą per savaitę.  84 procentų 
atvejų „mieguistas girtumas“ buvo 
fiksuojamas kartu su kitais miego 
sutrikimais, psichikos sutrikimais 
ar psichotropinių vaistų vartojimu.  

Taip pat mokslininkai išsiaiš-
kino, kad per ilgas ir per trumpas 
miegas vienodai pavojingi. Maž-
daug 20 procentų „mieguistu gir-
tumu“ besiskundusių žmonių per 
parą miegodavo mažiau kaip 6 va-
landas, o 15 procentų - miegodavo 
mažiausiai 9 valandas.

Pasirodo, net ir miegant reikia 
turėti saiką. 

-ANYKŠTA
Vaikų psichiatrė Marina Palevičienė sako, kad Lietuvoje miego 
sutrikimai nėra masinis reiškinys.

...labiausiai šio sutri-
kimo yra paveikti miestų 
gyventojai dėl chroniško 
miego stygiaus ir bepro-
tiško miestietiško gyveni-
mo tempo...
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PASTOGĖ

Žiupsnelis istorijos

Iš kurios pusės link Savičiūnų 
centro bevažiuotum - nuo Dau-
jočių, Kalniečių, Netikiškių, Ma-
laišių ar Degsnių - pirmiausia 
pakliūsi prie buvusio dvaro sody-
bų. Aplinkui laukuose „išsimėtę“ 
vienkiemiai, o dvaro pastatai su-
koncentruoti vienoje vietoje. 

Pagrindiniai Savičiūnų dvaro 
pastatai statyti 1754-1763 metais. 
Dvaras pirmiausia priklausė gra-
fui Pamarneckui. Vėliau savinin-
kai dažnai keitėsi, dvaras ilgiau 
ar trumpiau priklausė Venclova-
vičiui, Buterlevičiui, Krasauskui, 
Romanovskiui bei jų palikuonims. 
1924-aisiais, vykdant dvaro žemių 
parceliaciją, dalis žemės buvo iš-
dalinta savanoriams, kumečiams 
bei mažažemiams. Tuomet ir su-
sikūrė Savičiūnų kaimas. Dvaro 
savininkėms Marijai ir Elenai 
Venslovavičienėms iš beveik 180 
ha žemės buvo palikta 114 ha, o 
1926-aisiais  antrą kartą sumaži-
nus dvaro valdas, liko arti 80 ha. 
Apie 1926-uosius metus dvarą 
įsigijo Feliksas Laučius, kurio sė-
kmingo ūkininkavimo dėka dvaras 
klestėjo, kol sulaukė nacionaliza-
vimo...

1923 metų surašymo duomeni-
mis, Savičiūnuose buvo 9 sodybos 
su 114 gyventojų. 1929 metais Sa-
vičiūnuose pradėjo veikti pradžios 
mokykla, perkelta iš Netikiškių. 
Mokytojas Kazimieras Cicėnas čia 
mokė ne tiktai vaikus, bet taip pat 
ir suaugusius, pasiryžusius įsigyti 
pradinį išsilavinimą. Veikė ir že-
mės ūkio klasė, kur sodiečiai buvo 
mokomi pažangesnio ūkininka-

Savičiūnai dar mena baudžiavos laikus

vimo pagrindų. Keitėsi mokiniai, 
keitėsi mokytojai ir mokyklos dis-
lokacijos vietos, tačiau  Savičiūnų 
pradinė mokykla išliko ir veikė net 
iki 1975-ųjų metų. 

Pirmojo pasaulinio karo metais 
Savičiūnų dvare buvo vokiečių 
kariuomenės štabas, Antrojo pa-
saulinio karo metu akmeniniame 
klojime veikė raudonarmiečių 
karo lauko ligoninė. 

Pokario metais sovietiniai ak-
tyvistai į Sibirą ištrėmė dvaro sa-
vininko F.Laučiaus šeimą, kiti so-
diečiai tremties negandų išvengė.

1949-ųjų spalio mėnesį Savičiū-
nų kaimo žmonės buvo privers-
ti rašyti pareiškimus į steigiamą 
„Saulės“ kolūkį, o vėliau, ūkius 
stambinant, priklausė Kirovo, 
„Naujo gyvenimo“, „Aušros“, 
Daujočių kolūkiams, kol 1992-ai-
siais kolūkmetis užsibaigė.

Savičiūnuose gimė agronomas, 
valstybės tarnautojas Kazys Ba-
nys (1900-1958), čia gyveno gar-
sus kanklių meistras Juozas Lašas 
( 1912-2005). Ši vietovė yra ir 
kunigo, mokslininko teologo, vie-
nuolio saleziečio Ričardo Banio 
gimtinė.

Saugo savo šaknis

Nuo dvarvietės siauroku vieške-
liu šiek tiek pavažiavau link Dau-
jočių, ieškodamas vietos apsisukti, 
net ir nesitikėjau, kad pakeliui su-
tiksiu kokį nors praeivį ar netolie-
se pamatysiu  sodybą neužkaltais 
langais. Laimingo atsitiktinumo 
dėka būtent į tokią sodybą ir pa-
tekau. Pastebėjęs erdviame kieme 
šalia naujam gyvenimui prikelto 
namo stovintį automobilį, pro at-

vertus vartus ten ir užsukau. 
Svetingai pasitikusi moteris pa-

sisakė esanti  vietinė - Pilkauskų 
dukra Loreta Bimbienė. Ji su vyru 
Eugenijumi gyvena Vilniuje, bet 
Tėviškės nepamiršta. Kai tėvai 
mirė, Loreta sodybos nepardavė, o 
ją išsaugojo.  „Saugome savo ša-
knis, kaipgi  galima kitaip?“,- kal-
bėjo pašnekovė. Ji prisiminė, kad 
Savičiūnų kaimas buvo didžiulis, 
su daugybe gyventojų. Dvare virte 
virė gyvenimas: veikė biblioteka, 
kultūros namuose vykdavo šokiai, 
įvairūs renginiai. Tėvai sodybą 
nusipirko iš Gražių. Pradinę mo-
kyklą Loreta lankė Daujočiuose, 
bet mokykla vadinosi Savičiūnų. 

O dabar aplinkui daug tuščių 
pastatų, smarkiai mažėja gyvento-
jų, keičiasi sodžiaus vaizdas. Dėl  
liūdno likimo sulaukusio dvaro 
pastatų pašnekovė irgi pergyveno. 
Laučiai, susigražinę savo turtą, 
dar bandė tvarkyti, remontuoti, ta-
čiau tam reikėjo didžiulių pinigų. 
Buvusio dvaro pastatai nyksta, bet 
žemė nedirvonuoja, ją nuomoja ir 
tvarkingai rūpinasi Kraštų kaimo 
ūkininkas Virginijus Vaičionis...

Savičiūnai tapo antrąja 
Tėviške

Sniege išvažinėtos provėžos nuo 
dvaro veda pro sodybas, iš kurių 
kaminų tą šaltoką dieną  nerūko 
dūmai. Aukštose žolėse skendin-
tys namų langai ir durys, užžėlę 
takeliai akivaizdžiai bylojo, kad 
šiose trobose jau niekas nebegyve-
na. Užtat, paėjus kiek tolėliau, prie 
vienos sodybos išgirdau amsintį 
šunį, kudakuojančias vištas, išvy-
dau iš kamino rūkstantį dūmelį.

 Pasibeldęs ir įėjęs trobon, su-
sipažinau su jau garbaus amžiaus 
moteriške - Adele Jukniene. Mo-
teriškė prisipažino, kad jinai - ne 
vietinė, kilusi nuo Kupiškio rajo-
no. Į Savičiūnus atsikėlė, kai ište-
kėjo už Bronislovo Juknos. Patys 
čia pasistatė namą, ilgus metus 
triūsė kolūkyje. Ji dirbo karvių 
melžėja, vyras buvo kalviu. Grei-
tai bus ketveri metai, kaip jos Bro-
nislovas ilsisi Svėdasų kapinėse. 
Ir sūnus žuvo autoavarijoje. Di-
džiausia jos paguoda- dvi dukros, 
kurios savaitgaliais vis atvažiuoja, 
aplanko, maisto, vaistų atveža. Be 
dukrų paramos būtų sunku. Juk 
Savičiūnai – tai tiesiog „Dievo už-
mirštas kampelis“. Autobusai čia 
nevažiuoja, net autoparduotuvė 

neatvažiuoja. Juk ir gyventojų vi-
sai nedaug belikę.  Būtų problema 
pasiekti parduotuvę, nuvažiuoti 
pas daktarus. Ne vieną dešimtme-
tį čia gyvenanti Adelė Juknienė 
sako, kad jau įprato, kitur gyventi 
nenorėtų...

Baudžiavos metus mena 
ir metalinis kryžius

Netoli ištuštėjusios, Šatkų so-
dybos stūkso ant betoninio pos-
tamento metalinis kalvio darbo 
kryžius. 

Pasak Savičiūnų senbuvės Ade-
lės Juknienės, niekas nežino, kada 
tas kryžius pastatytas. Kai ji čia 
apsigyveno, kryžius jau stovėjo, 
senoliai irgi pasakojo, kad ir jų 
jaunystėje šis kryžius čia buvo. 
Daug kas ieškojo kokių nors įra-
šų, datų, bet jokių ženklų nerado. 
Spėjama, kad kryžius buvo pa-
statytas dar baudžiavos laikais. 
Pašnekovė pasakojo, kad kai kada 
atvažiuoja žmonės pasižiūrėti dva-
ro, prisimena, kad jame baudžiavą 
kentė jų senoliai, pasimeldžia. Ne-
seniai buvo atvažiavę latviai nuo 
Daugpilio, kurie pasakojo, kad jų 
senelis čia buvo baudžiauninku, 
ieškojo kokių nors prisiminimų. Į 
latvių akiratį irgi pateko šis senu-
tėlis kryžius...

Žymaus kanklių meistro 
sodybos nebėra

Ne kartą lankantis Savičiūnuose 
teko pasibelsti į kanklių meistro 
Juozo Lašo trobos duris, bendrauti 
su šiuo sodžiaus talentu, stebėti, 
kaip gimsta jo nagingose rankose 
nuostabus muzikinis instrumen-
tas.

 Per savo gražų nugyventą am-
želį jis sukūrė per 900 kanklių. Jo 
instrumentais dar iki šiolei groja-
ma, nemažai Juozo Lašo kanklių 
iškeliavo į užsienį: JAV, Australi-
ją, Kanadą, Angliją ir kitur. 2002-
aisiais kanklių meistro iš Savi-
čiūnų krūtinę papuošė Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 
ordino I laipsnio medalis. Tikėjau-
si, kad 2005-aisiais mirusio ir Svė-
dasuose palaidoto kanklių meistro 
atminimą dar saugos Savičiūnuose 
išlikusi jo troba.Namus, kuriuose 
gimė šimtai kanklių, dabar pri-
mena tiktai tarp seniai nebegenėtų 
obelų likę pamatai, šulinys ir...lau-
ko tualetas.

 Kaip tvirtino netolima šviesios 

atminties Juozo Lašo kaimynė 
Adelė Juknienė, po kanklių meistro 
mirties, sodybą pardavė jo dukros. 
„Atvažiavo humoristas Juozas Za-
valiauskas, pasitarė, pasiderėjo ir 
pardavė namą. Naujieji savininkai 
trobą nusigriovė ir išsivežė kažkur 
į Molėtų rajoną. Liko tik didelis so-
das ir ten stovėjusio namo žymė“,- 
pasakojo A. Juknienė, prisiminusi, 
kaip žymus humoro meistras J. 
Zavaliauskas tuomet dirbo Anykš-
čiuose „Jaros“ grupės įmonėje ir 
buvo atsakingas už nekilnojamojo 
turto pirkimus - pardavimus.

Yra Savičiūnuose ir tvenkinys

Kolūkiečių buvo užtvenkta 
kaimo šiauriniu pakraščiu tekan-
ti upelė Malaiša – kairysis Jaros 
upės intakas - ir nemažoje terito-
rijoje atsirado tvenkinys. Kadangi 
buvo prileista žuvies, čia laisvalai-
kį  mielai leisdavo žūklės mėgėjai,  
tvenkinyje po vasaros darbų dul-
kes nuplaudavo kolūkiečiai, ši vie-
ta tapo traukos centru jaunimui... 

Tvenkinys tebėra iki šiol, tačiau 
jis labai nusekęs, užžėlęs. Kartais 
dar su meškere ar spiningu pasiro-
do ir vienas kitas žvejys. Pagauna-
ma ir smulkių žuveliukų.  

Daug ką iš Savičiūnų praeities mena senbuvė Adelė Juknienė. Loreta Bimbienė džiaugiasi ir didžiuojasi išsaugota savo gimtine.

Tiktai liūdnas prisiminimas telikęs iš sodybos, kurioje gyveno ir 
šimtus kanklių pagamino auksarankis meistras Juozas Lašas.

Spėjama, kad šis kryžius 
buvo pastatytas dar baudžia-
vos laikais.
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Apie šventes
kampas

Kaip vieną iš svarbiausių Anykščių 
problemų, meras įvardijo demografi-
nę padėtį, tiesa, teigė, kad tai būdin-
ga visai Europai, tačiau kitos šalys to 
nejaučia dėl imigracijos. Jis pasakojo 
apie apsilankymą Hamare, Švedijoje, 
kur jau kas antras vaikas mokykloje 
yra tamsesnis negu švedai. „Švedai 
pyksta, kad jų gydytojai išvažiuoja 
dirbti į Norvegiją. Jeigu Švedijoje 
gydytojas per mėnesį gali uždirbti 20 
tūkstančių litų, tai Norvegijoje – 50 
tūkstančių“,- apie emigraciją kalbėjo 
meras.

Beje, jis kurkliečiams sakė, kad 
pagalvoja, kad jei nebūtų buvę „ge-
ležinės uždangos“ sovietmečiu, tai 
iš Lietuvos išvis nieko nebūtų likę. 
„Tėvas eigulys gaudavo 60 rublių“,- 
sovietinį laikotarpį prisiminė meras. 
Taip pat jis kalbėjo, jog emigraciją 
ypač skatina ydingas ratas – žmonės 
nenori dirbti už minimalų atlyginimą, 
įmonės nenori ir nelabai gali mokėti 
didesnių atlyginimų. 

Pasirinktos krypties nekeis

S.Obelevičius taip pat patvirtino, 
kad Anykščiai eis pasirinktu keliu – 
vystys turizmą. „Visos partijos yra 
pritarusios turizmo vystymui, tik 
kai kurios prieš rinkimus pamiršo. 
Turizmo verslas jau dabar sukuria 
didelę pridėtinę vertę, sakykim, SPA 
dirba daugiau žmonių negu „Anykš-

Kurkliuose meras prisiminė 
kaimo šokius

čių vyne“,- kalbėjo S.Obelevičius. 
Jis pabrėžė, kad būtina kryptingai 
vystyti turizmą. „Kai statėm vasaros 
rogutes, austrai sakė, kad jei jos būtų 
pastatytos ten, kur nėra kitų turistinių 
objektų, kokiam Balbieriškį, atsi-
pirktų per 10 metų, o kadangi statom 
Anykščiuose, atsipirks per 4-5 metus. 
Šiemet jomis nusileido 25 tūkstančiai 
žmonių, uždirbo pusę milijono litų“,- 
iliustravo meras. 

„Nėra viskas taip Anykščiuose blo-
gai, kaip žiniasklaida rašo. Kai pas-
kaitau, ir man atrodo – Dieve, Dieve, 
koks aš durnas“, - atsiduso meras.

Vienintelė auganti seniūnija

Vicemeras Donatas Krikštaponis 
kalbėjo atvirkščiai, jis teigė, kad yra 
gerai, jog žiniasklaida, šiuo atveju 
„Anykšta“, lydi valdininkus. „Spauda 
aktyviai dalyvauja, pagarsina visus 
mūsų nusišnekėjimus, bet daug klau-
simų atsakoma, todėl sekite spaudą“, 
- ragino kurkliečius D.Krikštaponis.  

Vicemeras vėl kalbėjo apie darbo 
vietas, problemas su Anykščių staty-
bininkais ir žadėjo, kad valdžia dau-
giau dėmesio skirs biudžetininkams 
– bibliotekininkams, mokytojams, 
kultūros darbuotojams. Taip pat vi-
cemeras kalbėjo apie bendruomenių 
svarbą. „Vaitkūnuose išrinkom ben-
druomenės pirmininką, tai užpuolė, 
žmogus po kelių dienų atsisakė, ten 
iki šiol nėra bendruomenės. „Kolū-

kis „Lenino keliu“ buvo pavyzdinis, 
klestintis, o dabar jūs pamatytumėt, 
kas ten – baisu. Nėra bendruomenės, 
nėra kuriančių žmonių“,- ragino sti-
printi bendruomenes D. Krikštaponis. 
Beje, vicemeras išvardino problemas, 
kurias kurkliečiai kels – vandentiekis, 
keliai, kanalizacija. Salė šį sąrašą pa-
sitiko šypsena.

SAVIVALDYBĖS ADMINIS-
TRACIJOS DIREKTORIUS VI-
LIUS JUODELIS kalbėdamas pa-
žymėjo, kad Kurkliai – vienintelė 
seniūnija, kur gyventojų skaičius ne 
mažėja, o auga, o Kurklių pagrindinė 
mokykla irgi rajone vienintelė, kur 
mokinių skaičius didėja. Taigi, Kur-
kliai - tikras demografijos forpostas 
Anykščių rajone. Jis taip pat sakė, 
kad Kurkliai palyginus yra verslus 
kraštas, nes kiekvienoje gyvenvietėje 
veikia kokia nors įmonė. 

Policininkų pageidavo gulinčių

Nors vicemeras ir išvardijo pro-
blemas, vis dėlto jų Kurkliuose yra 
ir kitokių. „Išeiginėmis ir švenčių 
dienomis esame izoliuoti nuo rajo-
no“,- sakė viena iš moterų. „Gali-
ma paleist autobusą, tik klausimas, 
ar jis bus vežėjui nenuostolingas. 
Mane vis stabdydavo Repšėnų 
bobutės, kad neturi kuo į bažny-
čią nuvažiuot. Ėmė autobusas va-
žiuot, pirmą sekmadienį važiavo 
penkios, antrą - trys, o trečią – nė 

viena“,- savo patirtimi apie trūksta-
mus autobusų reisus dalijosi meras. 
„Pasimeldė, ir gana“,- reziumavo 
salė. Tačiau kurkliečiai sakė, kad ne 
viskas su autobusais taip yra, kaip 
tvirtina vežėjai. „Autobusas pilnas, 
mums bilietų neduoda, vaikai va-
žiuoja stati, tai labai nesaugu“,- var-
dijo moterys. „Pirmus vaikus man 
atveža po septynių dešimt, išveža 
trečią valandą“,- kalbėjo Kurklių 
pagrindinės mokyklos direktorė Jū-
ratė Kašinskienė, užsiminusi, kad į 
mokyklą vaikai suvežami iš labai 
skirtingų vietovių, o mokyklai gal 
reikėtų ir antro autobusiuko. 

„Problemos su kiaulidėm“,- tars-
telėjo vyras, beje, kurkliečiai kiau-
lides vadina „mūsų SPA“. Jis aiš-
kino, kad blogas kvapas jaučiamas 
tada, kai suveikia ventiliacija ir 
dujos per kaminus išmetamos lauk. 
„Kaminai mūsų lygyje, jei būtų 
vienas aukštesnis kaminas, tai gal 
mes to kvapo išvis nejaustume“,- 
sakė kurklietis.

„Ar mes sulauksim nuotekų“,- 
klausė iš salės. „Nežinau, net miglotų 
vilčių yra“, - atsakė meras. 

„Čia aš matau daug policininkų, 
bet Kurkliuose trūksta dar dviejų – 
gulinčių“, - sakė viena iš moterų. „Na, 
dabar guldys, aišku, aš tam labiausiai 
tinkamas“,- pajuokavo į susitikimą 
atvykęs aukšto ūgio Anykščių Viešo-
sios policijos vadovas Valdas Palio-
nis. Salei pasakymas patiko... 

Anykščių policijos Kelių policijos 
poskyrio vadovas Nėrijus Blažys kal-
bėjo, jog kavarskiečiai iš pradžių pra-
šė „gulinčių policininkų“, o dabar jau 
prašo juos nuimti, ir patarė neskubėti. 

„Tų policininkų nepristatysi ir 
nepriguldysi, reikia sąmoningumo,- 
kalbėjo vicemeras,- juk neatvažiuoja 
į Kurklius iš kitur gatvėm palakstyt, 
laksto vietiniai“.

Taip pat viena iš susitikime dalyva-
vusių moterų labai nepalankiai atsilie-
pė apie kelininkus ir net sakė, jog iš-
vijo nuo savo namų kelininkus, kurie 
ruošėsi kelią remontuoti. „Rugsėjo 27 
dieną kelininkai statė ženklus, su bai-
siausiais keiksmais... Po to išvažiavo, 
paliko šiukšlių, obuolių – vo, kaip dir-
ba kelių tarnyba“,- piktinosi moteris. 
„Mes irgi nepatenkinti Utenos regi-
ono kelių tarnyba, kantrybė baigiasi, 
kreipsimės į ministrą“,- sakė meras. 

Tradiciškai po valdžios vyrų pa-
sisakymų į kurkliečius kreipėsi ir 
policijos bei priešgaisrinės apsaugos 
tarnybų atstovai.

Linas BITVINSKAS

Apie pasaulį ir jo įvykius 
sužinome per žiniasklaidą 
arba per parduotuves. Kadangi 
Lietuva išgarsėjusi kaip viso-
kiausių prekybos tinklų šalis, 
daugiausiai ir apsipirkinėjame 
įvairių X prekybos centruose.

Vyrus dažnai kaltina, kad 
jie žmonos gimtadienio ne-
pamena. O štai čia prekybos 
tinklai mums į pagalbą ateina. 
Jokiu būdu nepavyks pamiršti, 
kokia šventė ateina. Vos pasi-
baigia Joninės, tuoj prekybos 
centrai išdėlioja žvakutes Vė-
linėms, vos praeina Vėlinės, 
jau beveik kitą dieną statoma 
Kalėdų eglutė ir išdėliojami 
spalvoti burbulai – Kalėdos...

Taigi, artėjanti šventė per 
tuos du mėnesius taip įgrįsta, 
kad lauki ne kol šventė ateis, 
o kada gi pasibaigs tie blizge-
siai, šnaresiai. Švęsti yra gerai, 
bet kai tau baksi ištisais mėne-
siais – atsiprašau, bent jau aš 
imu rezistenciškai elgtis, imu 
priešintis. Taip ir išeina, kad 
daugumą švenčių sutinku kaip 
partizanas pogrindininkas. 
Būna žmonių, kurie nusige-
ria, o aš iš tų, kurie nusišven-
čia. Beje, pastebiu, kad mūsų 
gretos didėja, mes negalime 
džiaugtis švente taip, kaip ne-
gali maistu džiaugtis persival-
gęs. Vilties šiek tiek vis dėlto 
yra – mažiau žiūrėti televiziją 
ir mažiau vaikščioti į parduo-
tuves.

Pusračiu susėdę Kurklių seniūnijos žmonės pageidavo išgirsti, ar sulauks miestelyje kanalizacijos. 
Autoriaus nuotr.

Maudytis čia jau niekas nebe-
drįsta, nes vanduo nešvarus, drums-
tas. Na, o vaikščioti virš tvenkinio 
įrengtu jau nebe tvirtu betoniniu 
tiltu ar visai šalia užtvankos įren-
gimų net pavojinga.  Daugelį metų 
netvarkomi, neprižiūrimi, neremon-
tuojami įrenginiai net kelia grėsmę, 
gali bet kada suirti, sugriūti...

Kur būta smuklės ir pašto 
arklių keitimo stoties

Visai šalia krašto kelio Anykščiai 
- Rokiškis ir rajoninės reikšmės ke-
lio Savičiūnai - Vaitkūnai esančios 
Grižų sodybos kieme stovintis ūki-
nis pastatas negali neatkreipti praša-
laičio žvilgsnio. Kiekvieno dėmesį 
patraukia didžiulė aptinkuota raudo-
nų plytų kolona, prilaikanti statinio 
stogo konstrukcijas. Kaip pasakojo 
anksčiau čia gyvenęs, dabar jau kurį 
laiką Daujočiuose ūkininkaujantis 
Robertas Grižas, kadaise tokių ko-

Savičiūnai dar mena baudžiavos laikus
lonų buvo dvi. Tačiau karo metais 
dalis pastato sudegė, gaisro metu 
viena kolona buvo sugriauta. Na, o 
akmenyje iškalti metai byloja, jog šis 
pastatas čia iškilo 1821 metais. Tai 
buvo pašto arklių keitimo stotis. Na, 
o kitoje kelio pusėje buvusi kalvė, 
smuklė. Beje, anksčiau šią vietovę 
vadino ne Savičiūnais, o Pakalnine 
arba Pakalnyne. Matyt, todėl, kad iš 
kai kurių pusių vietovę supa aukštos 
kalvos, o namai tarp tų kalvų atrodo 
kaip giliame slėnyje. Pavadinimus 
„Pakalninė“arba „Pakalnynė“ gali-
ma surasti iš netolimo Pamalaišio 
kaimo kilusio žymaus prieškario 
Lietuvos ir išeivijos rašytojo, kny-
gų leidėjo, vertėjo Stepo Zobarsko 
kūriniuose, na, o Malaišiuose gimęs 
rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas 
ne viename publicistikos rašinyje ar 
prisiminimų vaizdelyje gerokai pik-
tinasi Pakalnynėje veikusia ir sodie-
čius girdžiusia smukle...

Kelių sankirtoje esančią vietovę, 
kurioje gyvena Grižų šeima, ir dabar 
daug kas linkę mieliau vadinti ne Sa-
vičiūnais, bet Pakalnyne...

(Atkelta iš 5 p.)

Ši kolona, remianti Grižų sodybos ūkinio pastato stogo konstrukcijas, mena XIX amžiuje čia veiku-
sią pašto arklių keitimo stotį bei kitas to meto pakelės „įstaigas“.              Autoriaus nuotr.
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Nuolat perka

Moka PVM.

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

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

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
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.

Žmogaus gyvenimas, tai tirpstanti snaigė, kuri pavirsta į 
skausmo ašarą...

Nuoširdžiai dėkojame už baltą gėlės žiedą, užuojautos 
žodį, už nuoširdžią maldą giedotojams, giminėms, kaimy-
nams, laidojimo namų vedėjai Stasei Šereikienei, drau-
gams, „Žiburio“ kavinės ir parduotuvės darbuotojoms, 
sodo kaimynams, visiems padėjusiems palydėti į paskuti-
nę kelionę mylimą sūnų, vyrą, tėvelį Egidijų MASILIONĮ.

Ačiū, Jums, brangieji.

Tėvai, žmona, dukra

Brangiai - įvairius automobilius, 
mikroautobusus, priekabas. 

Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

Nekilnojamas turtas, miškai

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

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - mišką išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas.

Tel. (8-682) 18972.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

Automobiliai

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.

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.

Bajorų žuvis šventiniam 
ir kasdieniniam stalui. 

Ieškokite parduotuvėse!

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

Kuras

Didelio kaloringumo, mažo pele-
ningumo rapsų briketus.

Tel. (8-642) 21122.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

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

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

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

Malkas kaladėmis. Atraižas (turi 
supjautų, sausų). 

Tel. (8-693) 83102.

Beržines malkas kaladėmis, 
skaldytas. Atraižas pakais, su-
pjautas (yra sausų). 

Tel. (8-622) 44850.

Kita

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

Tel. (8-672) 58050.

Moterį, kuri antradienį į 
„Anykštos“ redakciją atnešė 
skelbimą apie parduodamą butą 
Mindaugo gatvėje prašome 
paskambinti tel. 5-94-58 arba 
užeiti į redakciją.

Dovanoja

Du dviejų mėnesių amžiaus 
kačiukus. Kačiukai gerai išau-
klėti, daro į dėžutę, „nukirminti“. 
Abu meilūs, ypatingai katytė. 
Katinėlis labai panašus į veislinį 
Meino meškėną. 

Tel. (8-693) 38205.

Baldų gamyba ir remontas

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

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

Remontuojame minkštus bal-
dus, keičiame gobeleną, spy-
ruokles, poroloną. Pasiimame ir 
parvežame baldus. Turime bal-
dams audinių.

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

Papildomi 
VAIRUOTOJŲ MOKYMAI, 

pažeidusiems kelių eismo taisykles.
Mokymai vyks gruodžio 13 d. adresu: Taikos g. 9, Rokiškis, 
UAB „Jonroka“. Išankstinė registracija tel. (8-657) 68156.

Anykščių mieste
Vytautas Jurgis PAVILONIS, gimęs 1926 m., mirė 12 09
Vladas GENYS, gimęs 1922 m., mirė 12 08
Anykščių seniūnijoje
Vladislava MEŽVINSKIENĖ, gimusi 1948 m., mirė 12 05
Debeikių seniūnijoje
Janina LUKOŠIŪNAITĖ, gimusi 1954 m., mirė 12 05
Kurklių seniūnijoje
Tatjana VASILKOVA, gimusi 1929 m., mirė 11 29
Skiemonių seniūnijoje
Vladas PALUBINSKAS, gimęs 1950 m., mirė 12 05
Svėdasų seniūnijoje
Pranciškus GAILIŪNAS, gimęs 1933 m., mirė 12 09
Traupio seniūnijoje
Albertas MATULIONIS, gimęs 1941 m., mirė 12 02

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius. Garantija 
iki 2 metų, pensininkams - nuolai-
dos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Kitos paslaugos

Kalame dailylentes, tvirtiname 
įvairias plokštes, dedame grindis. 
Šiltiname, valome kaminus.

Tel. (8-611) 02788.

„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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šiandien

gruodžio 12 d.

Artūras, Aistis, Tautvaldė, 
Dovydas.

gruodžio 11-12 d. pilnatis.

vardadieniai

mėnulis

receptas

Joana, Žaneta, Gilmintas, 
Vaingedė, Dagmara, Žana.

oras

-1

0

TAUTOS BALSAS

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

„Girdėjau“: 

„Kad Galvonas ruošėsi kandi-
datuoti į Kupiškio rajono merus, 
bet tikriausiai eršketų ikrai ne ka-
žin kiek naudos davė, jei kandida-
tuos tik sąraše Anykščiuos?“

„Du turliukai turlinėja, daug 
vanagų krapštinėja?“

Antradienio mįslės „Važiuoja 
rožytė užrietus nosytę; nei važio 
vėžių, nei arklio pėdų?“ atsakymas 
– valtis plaukia.

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

anekdotai
*** 

- Ką aš turiu bendro su savo 
vyru? Tik tai, kad mes tuokė-
mės tą pačią dieną”.

- Mamyte, man jau 17 metų. 
Ar galiu nešioti liemenėlę?”

- Ne, Hansai!

*** 

- O Dieve, iš kur ta mėlynė 
paakyje? 

- Tai mano žmonos darbas. 
- O aš maniau, kad ji sa-

vaitgalį bus pas savo motiną. 
- Aš ir taip maniau...

*** 

Gydytojas: 
- Kodėl taip kasotės?
Pacientas: 
- Man prikibusi negyva 

blusa. 
- Bet ji juk negali kelti nie-

žulio.
- Ji ne, bet tos 300, kurios 

susirinko į laidotuves.

*** 

Mažajam Francui iškrenta 
iš karto du pieniniai dantys. 
Jis lekia pas motiną: 

- Mama, mama, man burna 
plinka.

*** 

- Mielasis, kaip vadinasi 
viešbutis, kuriame mes buvo-
me praėjusią vasarą?

- Lukterėk, pažiūrėsiu į ka-
vos šaukštelius.

Įgyvendintas projektas „Teritorijų planavimo dokumentų 
parengimas Anykščių rajone III etapas“, projekto vykdytojas 

Anykščių rajono savivaldybės administracija
Anykščių rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Teritorijų planavimo doku-

mentų – specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas Anykščių rajone III etapas“ iš regiono projek-
tų  pagal priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“. Projektas pradėtas įgyvendinti 
2012 m. gegužės mėnesį. 

Projekto metu  parengėme Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio specialųjį planą. Įgyvendinus 
specialiojo plano sprendinius:

 1. pagerės vietinio susisiekimo sąlygas tarp miesto mikrorajonų;
 2. pagerės automobilių transporto bei pėsčiųjų eismo sąlygos;
 3.  pagerės pagrindinių miesto gatvių pralaidumas;
 4. atsiras galimybė nukreipti pagrindinį transporto srautą nuo miesto centro; 
 5. pagerės išvažiavimo sąlygos į valstybinės reikšmės automobilių kelius; 
 6. pagerės tranzitinio transporto pravažiavimo per miestą sąlygos; 
 7. sumažės neigiamas poveikis miesto aplinkai bei gyventojams;
 8. sumažės gatvių eksploatacinės sąnaudos;
 9. sumažės nelaimingų eismo įvykių; 
 10. sutrumpės transporto ir pėsčiųjų kelionės laikas.
Vienas iš svarbiausių darnaus teritorijų vystymo faktorių yra teritorijų planavimo ir kt. doku-

mentų tęstinumo užtikrinimas. Specialiojo plano sprendiniai užtikrina iki šio specialiojo plano 
parengtų sprendinių tęstinumą ir detalizuoja jų priimtus sprendinius. Taip pat neprieštarau-
ja kitiems priimtiems sprendiniams. Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio specialiojo plano 
sprendiniai prisidės prie koordinuotos teritorijos vystymo darnos ir padės Anykščių miesto 
centrinę dalį atlaisvinti nuo tranzitinio transporto. Nukreipus tranzitinį transportą bus padidin-
tas miesto gatvių tinklo pralaidumas. Tikėtinas teigiamas ilgalaikis poveikis teritorijos vystymo 
darnai ir/ar planuojamai veiklos sričiai.

Lietuvos mokinių neformalio-
jo švietimo centras organizavo 
respublikinį kelionių maratoną 
„Artimi tolimi keliai“. Maratono 
tikslas – skatinti Lietuvos jau-
nimą aktyviai gyventi darnoje 
su gamta, prasmingai keliauti, 
įamžinti gražiausias kelionių aki-
mirkas, įspūdžius ir juos pateikti 
pasirinkta forma.

Vaikai mokosi ne tik klasėje

Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos specialiojo 
ugdymo skyriaus – daugiafunk-
cio centro dviejų klasių mokiniai 
ir mokytojos dalyvavo šiame ke-
lionių maratone.

Mūsų mokiniai labai mėgsta 
keliones pėsčiomis. Jos netoli-
mos, mums ne kilometrų skai-
čius rūpi, mes keliaujame pažinti, 

mokytis. Stebime gamtą įvairiais 
metų laikais, liečiame, tyrinėja-
me, klausomės, uostome, ragau-
jame... Kartais daug geriau sekasi 
išmokti nei klasėje prie knygų. Ir 
kaskart įspūdžius fiksuojame, kad 
vėliau galėtume patys pasižiūrėti 
ir kitiems parodyti. 

Jungtinės 3-4 klasės mokiniai 
(mokytojos Eglė Milaknienė, 
Nida Raščiūtė ir mokytojų pa-
dėjėja Laima Trofimovienė) pa-
ruošė lankytinų Anykščių vietų 
stendą su gausybe nuotraukų ir 
informacijos, net žemėlapyje tas 
vietas sužymėjo.  

6-9 klasės mokiniai (mokytoja 
Laimutė Gališankienė ir mokyto-
jos padėjėja Daiva Juozaponienė) 
savo kelionių tikslus, įspūdžius 
ir emocijas sudėjo į fotoalbumą 
„Keliaujame pažinti“. 

Gruodžio 5 dieną abiejų klasių 
atstovai buvome pakviesti į bai-
giamąją šventę, dalyvių darbų 
parodą ir nugalėtojų apdovano-
jimą. Smagu, kad specialiųjų po-
reikių vaikų grupėje mūsų darbus 
įvertino padėkomis, padovanojo 
vertingų knygų ir pažadėjo pa-
kviesti į vasaros stovyklą. 

Vaikai pabuvojo šventėje, gro-
žėjosi aukštais Vilniaus pastatais, 
gausybe mašinų ir grįžo kupini 
įspūdžių, geros nuotaikos.

Specialioji pedagogė 
Laimutė GALIŠANKIENĖ

Pasipiktinęs perskaičiau „Anykš-
tos“ straipsnį „Seimo kontrolierius 
užvertė savivaldybę papildomais 
darbais“, išspausdintą „Anykštos“ 
laikraštyje lapkričio 18 d. Atidžiai 
perskaitęs, pagalvojau, ar reikia 
dirbtinių biurokratinių kliūčių gau-
ti informaciją. Kada baigsis tos 
ambicijų kovos tarp savivaldybės 
administracijos ir „Anykštos“ re-
dakcijos? Kam naudinga žurnalis-
tus varžyti ir varginti? Tegu dirba 
savo darbą, nes jų yra duona, o jei-
gu kam nors aštria plunksna ir įdu-
ria, tai nereikia pykti. O viską ra-
šyti švelniai, glostyti valdžią - kam 
toks laikraštis reikalingas? Rajono 
gyventojus reikia informuoti apie 
teigiamus ir neigiamus reiškinius. 
Atrodo, ko čia trūksta - įkurtas 
net Komunikacijos skyrius, ku-
ris turėtų ne tik teikti informaciją 
žurnalistams, bet ir pats viešinti. 
Negerovių rajone yra, todėl reikia 
kritiškai vertinti biudžeto taškomas 
lėšas bereikalingoms išvykoms į 
užsienio šalis, operoms, bereikalin-
giems skyriams, muziejams, kaip 
antai Menų inkubatoriaus ir kito-
kio pavadinimo muziejus, žodžiu, 
skiriame milijonus menams, įvai-
rioms senienoms, teismams, nors 
turi juristų. Žodžiu, pinigai lengva-
būdiškai išmėtomi ir net neužtenka 
pirties dotacijai. 2014 m. lapkričio 
25 d. komentarai pabrėžia: “Sužino 
tiek, kiek parašo „Anykšta“. Ko-
mentatorius - Burbiškio agroser-
viso kooperatyvo valdybos pirmi-
ninkas Alvydas Diečkus pabrėžia: 

Kada baigsis ambicijų „karas“?
„Mes, kaimo žmonės, apie savival-
dybės darbus sužinome tiek, kiek 
parašo „Anykštos“ žurnalistai“. 
Visiškai pritariu gerb. A. Diečkui, 
kad ne visi turi kompiuterius, inter-
netus. Taigi, žmonėms pagrindinis 
žinių šaltinis tebėra „Anykštos“ 
laikraštis.  

Norėčiau, kad aktualiausius ra-
jono gyventojus liečiančius spren-
dimus savivaldybės administracija 
spausdintų didžiausiame Anykščių 
rajono laikraštyje. Ar nenusibodo 
tas ambicijų karas?

Vytautas PUPEIKIS, 
Anykščių miesto gyventojas

Tortilijos

Ingredientai: 
8 tortilijos, 
500 gramų kiaulienos faršo,
150 gramų fermentinio sūrio,
1 pomidoras,
1 paprika, 
pomidorų padažo,
prieskonių, 
3 skiltelės česnako.

Gaminimo eiga: 
Į keptuvę įdėkite kepti kiaulienos 

faršą, į kurį įdėkite supjaustytą čes-
naką, įdėkite druskos ir pipirų. Far-
šą iškepti. Smulkiai supjaustykite 
pomidorą ir papriką, sutarkuokite 
sūrį. Ant kiekvieno tortilijos bly-
nelio vidurio sudėkite visus ingre-
dientus, susukite ir keletui minučių 
įdėkite į orkaitę, kol sūris išsilydys. 
Truputėlį sūrio užbarstykite ant pa-
čio tortilijų viršaus.

Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ug-
dymo skyriaus – daugiafunkcio centro mokiniai kelionių mara-
tono “Artimi tolimi keliai” baigiamojoje šventėje. 

 


