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Taikdariai susipešė tarpusavyje
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai paskirsčius projek-
tines lėšas kilo skandalas, kad 
neva Darbo partijos deleguota 
ministrė Algimanta Pabiedins-
kienė per projektus parėmė 
savo partiečius. 

Vienu iš tokių remiamų par-
tiečių įvardijamas anykštėnas 
Donaldas Vaičiūnas ir jo prieš 
pat ministerijos šaukimą teik-
ti paraiškas įkurta asociacija 
- Anykščių socialinės gerovės 
centras.  

Elvyra Lasskaja kalba, jog kai vienas po kito pas 
krizės ištiktus žmones pradės vaikščioti geradariai 
iš skirtingų organizacijų, tie žmonės gali pradėti 
grimzti į dar gilesnę krizę.

Donaldas Vaičiūnas stebisi, jog yra „kalamas 
prie kryžiaus”, nors jo registruota asociacija 
dar nepradėjo darbo. 4 psl.

kvieną kartą sudaro skirtingi maisto 
produktai, dalins Lietuvos Raudo-
nojo Kryžiaus draugijos Anykščių 
skyrius, kuris nuo pernai metų vyk-
do šią veiklą. Dalis paketų bus išve-
žiota į seniūnijas, kur juos paskirs-
tys savanoriai, o dalis bus dalinama 
Anykščių mieste iš sandėlių“,- kal-
bėjo V.Veršulytė. 

Vedėja sakė, kad gyventojai gali 
ateiti į Socialinės paramos skyrių 
užpildyti paraišką net ir tada, jei jų 
pajamos viršija numatytą ribą, nes 

Kas septintas anykštėnas 
stokoja maisto Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščių rajone vėluoja išmokos socialiai remtiniems žmo-
nėms.Tokia padėtis, pasak Socialinės ir darbo ministerijos, susi-
darė dėl to, kad metų pradžia ir įvestas euras sulėtino valstybėje 
finansinius srautus. 

savivaldybė turi teisę skirti paramą 
gyventojams nelaimės, neįgalumo, 
sunkios ligos atveju.  

V.Veršulytė sakė, kad po Naujų-
jų šiek tiek vėluos socialinės išmo-
kos. „Socialinės pašalpos rajone 
mokamos nuo mėnesio 15 dienos, 
jas gyventojai gaus laiku, o štai šal-
pos išmokos ir išmokos vaikams, 
kurios mokamos nuo mėnesio 10 
dienos, vėluoja. Jos bus pradėtos 
mokėti nuo sausio 13 dienos (an-
tradienio)“,- sakė V.Veršulytė. 

Paklausta, ar jau buvo skundų, 
kad žmonės nesulaukia pinigų, 
V.Veršulytė sakė, jog kol kas sulau-
kė tik paklausimų. „Keletas žmonių 
penktadienį teiravosi, ar bus moka-
mi pinigai“,- sakė V.Vešulytė.

Vedėja sakė, kad nuo sausio visa 
piniginė – socialinė parama perei-
na savivaldybės žinion. „Taip pat 
nuo Naujųjų savivaldybės spręs 
dėl šildymo, šilto vandens paruo-
šimo kompensavimo gyventojams. 
Iš esmės, mes jau tai darėme ir 
anksčiau, veikia šias kompensaci-
jas svarstančios komisijos“,- kal-
bėjo V.Veršulytė. 

Pasak vedėjos, per metus gana 
ženkliai Anykščių rajone pasikeitė 
asmenų, gaunančių socialinę pa-
šalpą, skaičius - socialiai remtinų 
skaičius mažėjo, nes atsirado vieti-
nės komisijos, kurios sprendžia, ar 
reikia paramos ar ne, be to, už para-
mą reikia atidirbti. „Per 2014 metus 
socialiai remtinų asmenų smažėjo 
aštuoniais šimtais ir dabar jų yra 
2 tūkstančiai 375 žmonės, (2014 
metų sausio mėnesį, buvo 3 tūkst. 
197 asmenys)“,- sakė V.Veršulytė. 

to produktais užpildė paraiškas”, 
-sakė Anykščių savivaldybės So-
cialinės paramos skyriaus vedėja 
Veneta Veršulytė. 

Ko gero, paramos maistu gau-
nančių rajono gyventojų skaičius 
tiksliau atspindi situaciją Anykščių  
savivaldybėje negu kiti statistiniai 
duomenys. Iš gyventojų prašymų 
gauti paramos maistu paketus ma-
tyti, kad skursta kas septintas rajono 
gyventojas. 

„Produktų paketus, kuriuos kie-

Labiausiai skurstantys anykš-
tėnai, kurių vidutinės mėnesinės 
pajamos neviršija 1,5 Vyriausybės 
patvirtintų valstybės remiamų pa-
jamų, 153 eurų (528 Lt) per mė-
nesį, nuo sausio 20 dienos galės 
gauti paramą ir maistu, kurį skiria 
Europos pagalbos labiausiai skurs-
tantiems asmenims fondas.

„Šis maisto dalinimas bus dar 
už praeitus metus, paramą gaus 
4 tūkst. 228 Anykščių rajono gy-
ventojai, kurie dėl paramos mais-

Socialinės  paramos skyriaus 
vedėja Veneta Veršulytė sakė, 
jog per metus asmenų, gau-
nančių socialinę pašalpą, 
skaičius sumažėjo.

Į rajono Tarybą pateks tik 
vienas iš dešimties

Sunkiosios atletikos treneris 
Algirdas Ananka į „valstiečių” 
sąrašą atsivedė dar du sunkia-
atlečius.

Rita BABELIENĖ, Anykščių 
menų centro direktoriaus pava-
duotoja: „Kainų ir atlyginimų 
santykis Lietuvoje yra klaikus, 
o su eurų atėjimu 
jis dar aštrėja.“

Po valiutų pasikeitimo brangimo 
nuojauta

Vieni švenčia 
auksines 
vestuves,
kiti – skiriasi

Paramos maisto produktais reikia 4 tūkstančiams 228-iems  
Anykščių rajono gyventojams.  

Degė. Viešintų seniūnijos Jur-
giškio kaime sausio 9 dieną degė 
individualus gyvenamasis namas. 
Atvykus ugniagesiams gelbėto-
jams, iš pastato palėpės rūko dū-
mai. Ugniagesiai palėpėje prie 
dūmtraukio užgesino ir išardė apie 
0,5 kvadratinio metro lubų.

Paroda. Sausio pradžioje Anykš-
čių koplyčioje atidaryta dviguba 
paroda. Anykščiuose gyvenanti tau-
todailininkė Regina Sasnauskaitė 
demonstruoja tapytus akmenukus, 
o Rimvydas Matijaška, gyvenantis 
Kurklių seniūnijoje, - medžio ažūro 
darbus. Beje, parodoje yra ir jų du-
krų – Mingailės ir Gabijos Matijaš-
kaičių tapybos darbų. Paroda veiks 
iki vasario 6 dienos.

Garbė. Menininkai nepasidali-
na Vyčio autorystės ant euro mo-
netų. Praėjus kelioms dienoms po 
euro įvedimo, kai lietuviško euro 
tėvu buvo pavadintas iš Anykščių 
kilęs skulptorius Antanas Žukaus-
kas, Lietuvos herbo kūrėjas Arvy-
das Každailis kreipėsi į Lietuvos 
banką ir Asociaciją LATGA, tvir-
tindamas esąs lietuviškų euro mo-
netų bendraautoris. A.Každailio 
teigimu, A.Žukauskas ant monetos 
Vyčio bareljefą sukūrė pagal jo 
piešinį. Aiškinimasis gali persikel-
ti ir į teismą, mat A.Každailis nesu-
tinka, kad A.Žukauskas teigia, jog 
pats sukūrė Vytį ir nenaudojo jau 
esamų atvazdų. 

Koncertas. Penktadienį Vilniaus 
anykštėnų sambūrio narė operos 
dainininkė Rasa Juzukonytė Lietu-
vos Valdovų rūmų Didžiojoje rene-
sansinėje menėje surengė jubilieji-
nį koncertą „Pabūkime kartu“.

Sutapimas!? Viena anykštėnė 
paštu gavo laišką su pranešimu, 
kad jos vyras Ispanijoje paveldėjo 
6 milijonų litų turtą, tačiau nė ne-
manė šia sukčių apgaule patikėti. 
Ją tik sudomino keistas sutapimas. 
Mat vyro varde iš TEO gaunamose 
sąskaitose yra klaida, į kurią mote-
ris neatkreipė dėmesio, kol negavo 
laiško iš Ispanijos apie palikimą su 
lygiai tokia pačia klaida.

Kopijuojame. Vienos kopijos 
iki A 4 formato kaina 0,07 EUR.

Leliūnuose tuščių sodybų 
beveik nėra

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58 arba (8-381) 5-80-24

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“, portalą anyksta.lt 

galite užsisakyti
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temidės svarstyklės
Eurai. 2015-01-09 gautas UAB 

„Alauša“ Svėdasų degalinės atstovės, 
gimusios 1979 metais, pranešimas, 
kad 2015-01-07 apie 21.00 valandą 
UAB „Alauša“ Svėdasų degalinės 
kasoje Svėdasų seniūnijoje, perskai-
čiuojant pinigus aptikta tariamai pa-
dirbta 20 eurų nominalo kupiūra.

Grasino. 2015-01-09 gautas mo-
ters, gimusios 1973 metais, gyvenan-
čios Traupio seniūnijoje, pareiškimas, 
kad 2015-01-08 apie 21.40 valandą, 
namuose sutuoktinis, gimęs 1983 
metais, grasino ją nužudyti. Įtariama-

sis po apklausos paleistas.
Automobilis. 2015-01-10 gautas 

Troškūnų seniūnijos gyventojo, gimu-
sio 1962 metais, pareiškimas, kad apie 
18.20 valandą iš nerakintos daržinės, 
esančios Troškūnų seniūnijoje, buvo 
pavogtas jam priklausantis automobi-
li. Padaryta žala 1 158 eurų.

Tyrimas. Utenos apskrities VPK 
Anykščių rajono PK pradėtas ikiteis-
minis tyrimas dėl vyriškio, gimusio 
1950 metais, kuris 2014-01-10 apie 
11.00 valandą buvo rastas namuose, 
esančiuose Kavarsko seniūnijoje, mir-
ties priežasties nustatymo.

Mieli Anykštėnai, 
sveikinu kiekvieną Jūsų su Sausio 13-ąja − Lietuvos 

gynėjų diena! 

Prisimenant sausio 13-osios įvykius, kartu padėko-
kime visiems kovojusiems už Lietuvos laisvę, tikrą-
sias tautos vertybes, drąsą, patriotiškumą ir norą gy-
venti nepriklausomoje Lietuvoje. 

Linkiu visiems vienybės, santarvės ir darnos. 

LR Seimo narys Sergejus Jovaiša

Taurę laimėjo olimpiečiai
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščių kalnų slidinėjimo centre „Kalita” vyko 
Lietuvos kalnų slidinėjimo federacijos organizuotos „Atomic” 
taurės kalnų slidinėjimo varžybos. Suaugusiųjų grupėje nugalėjo 
praeitų metų žiemos olimpiados Sočyje dalyviai Ieva Januškevi-
čiūtė ir Rokas Zaveckas. Antrąją vietą mergaičių tarpe iškovojo 
anykštėnė Gabija Šinkūnaitė. 

Slalomo rungtyje kovojo 51 
dalyvis, pasiskirstę į tris am-
žiaus grupes. Slidininkai mėgė-
jai turėjo puikią progą stebėti ir 
savo rezultatą palyginti su šalies 
kalnų slidinėjimo žvaigždžių I. 
Januškevičiūtės ir R. Zavecko 
rezultatais. Jiems Anykščiuo-
se, galima sakyti, tebuvo smagi 
treniruotė prieš Pasaulio kalnų 
slidinėjimo čempionatą, kuris 
vyks vasario pradžioje Ame-
rikoje, Kolorado valstijos ku-
rortuose Byver Kryke ir Veile. 
Dvidešimtmetė I. Januškevičiūtė 
iš Anykščių išskubėjo net neat-
siėmusi taurės, o šv. Kristoforo 

Anykštėnė Gabija Šinkūnai-
tė nuo kalno nusileidusi per 
23,21 sek. rezultatu aplenkė 
kelis suaugusius vyrus. 

Autoriaus nuotr.

Rokas Zaveckas leidžiasi 
nuo Kalitos.

gimnazijos abiturientas R. Za-
veckas sakė, kad jam buvo sma-
gu slidinėti ir Anykščiuose, nors 
Lietuvoje nėra kalnų, kur galima 
būtų ruoštis pasaulio čempiona-
tui. Nuo Kalitos pirmuoju ban-
dymu jis nusileido per 13,69 sek 
ir tai buvo absoliučiai geriausias 
rezultatas. 

Be jų mergaičių ir vaikinų am-
žiaus grupėse nugalėtojais tapo 
Alisa Savinova, Smiltė Bieliū-
naitė, Oskaras Karlavičius ir Ra-
dvilas Janulionis. 

Jauniausių mergaičių amžiaus 
grupėje antrąją vietą iškovojo kal-
nų slidinėjimo entuziastų Jolitos 
ir Mariaus Šinkūnų dešimtmetė  
dukra Gabija. Pasak mamos Jo-
litos Šinkūnienės, A. Baranausko 
pagrindinės mokyklos ketvirtokė 
slidinėja nuo penkerių, ją treni-
ruoja tėtis. „Ji lanko nemažai bū-
relių, tačiau po jų skuba ant kalno 
slidinėti, - sakė mama.

Pasak A. Butkevičiaus, Vyriau-
sybė peržengė savo kadencijos 
pusiaukelę ir gali pasidžiaugti, 
kad neatsiliko nuo savo strateginių 
tikslų įgyvendinimo grafiko ir bene 
svarbiausiu pasiekimu įvardino sė-
kmingą suskystintų dujų terminalo 
statybą, kėlusią jam daugiau rūpes-
čių už euro įvedimą. 

„Jeigu laiku nebūtume spėję 
baigti statybos, būtų tekę mokėti 
milijonus už dujovežių prastovas, - 
pastebėjo A. Butkevičius, pabrėžęs, 
kad jo vadovaujama vyriausybė įgy-
vendindama šį ir kitus projektus su-

Terminalas kėlė daugiau problemų, 
nei euro įvedimas

Penktadienį Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius susiti-
kęs su šalies ir regioninės žiniasklaidos atstovais aptarė praeitais 
metais Vyriausybės nuveiktus darbus, pasidalino mintimis apie 
ateities planus, atsakė į žurnalistų klausimus. Susitikime dalyva-
vo „Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius. 

taupė beveik 1 milijardą litų. – Cen-
tralizuotai tiekiamos šilumos kainą 
per dvejus metus sumažinome apie 
19 proc., „Lietuvos dujų“ gamtinių 
dujų tarifai buitiniams vartotojams 
sumažėjo 20 proc., o elektros kaina 
3 ct/kWh., didėja kultūros darbuo-
tojų atlyginimai, pensijos, ligos ir 
nedarbo pašalpos“, - džiaugėsi Mi-
nistras pirmininkas. 

Svarbia vyriausybės veiklos 
kryptimi Ministras pirmininkas 
įvardijo išvykusių tautiečių sugrą-
žinimą į Lietuvą. 

-ANYKŠTA

Susitikime su žurnalistais premjeras A. Butkevičius priminė, 
kad Lietuva jo vadovaujamos Vyriausybės valdymo laikotarpiu 
išlieka viena iš Europos Sąjungos augimo lyderių, tačiau nuty-
lėjo, kad atlyginimai ir pensijos mūsų šalyje vienos mažiausių 
Europoje.                                           Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

Vairuotojo gaudyti policinin-
kams jau nereikėjo – jis pats save 
jau buvo „pasigavęs“. Trečiaja-
me kilometre kelyje Anykščiai-
Troškūnai girtam vairuotojui 
neužteko kelio ir jis nuvažiavo 
į griovį. Girto pasivažinėjimas 
pasibaigė laimingai, nenukentė-
jo nei pats vairuotojas, nebuvo 
nudaužtas ir joks atsitiktinis pra-
eivis ar ne laiku pasirodęs kitas 

Gerai gėrė
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Sekmadienį Anykščių rajono policijos pareigūnai sulaikė vai-
ruotoją, kuris į alkoholio matuoklį „įpūtė“ 3,47 promilės. Inter-
nete rašoma, kad tiek išgėrusiam žmogui kyla mirties grėsmė, net 
jei jis ir nevairuoja... 

automobilis.
Apie girtą vairuotoją polici-

jos pareigūnams pranešė jiems 
paskambinęs pilietis. Praėjusį 
savaitgalį Anykščių rajono po-
licijos pareigūnai iš viso sulaikė 
tris neblaivius vairuotojus.

Savaitgalį keliai buvo slidūs, 
tad, matyt, gerta „ant drąsos“.

Beje, įskaitinių eismo įvykių 
praėjusį savaitgalį neužfiksuota.    

Neteko. Vidaus reikalų minis-
tras Saulius Skvernelis pasirašė 
įsaką, kuriuo iš garsaus krepši-
ninko Žydrūno Ilgausko atimama 
Lietuvos pilietybė. Apie tai, kad 
JAV NBA komandoje „Cleveland 
Cavaliers“ anksčiau žaidęs Ž. Il-
gauskas neteks Lietuvos piliety-
bės, buvo skelbta praėjusių metų 
lapkritį, nes krepšininkas 2013 m. 
spalį įgijo JAV pilietybę. „Pagal 
dabartinius Lietuvos teisės aktus, 
kai žmogus įgyja kitos šalies pilie-
tybę, išskyrus tam tikras išimtis, 
jis automatiškai netenka Lietuvos 
pilietybės“, - teigė ministro atsto-
vas spaudai Tomas Beržinskas.

Išteisino. Buvusi Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės vyriausioji 
patarėja Daiva Ulbinaitė nepik-
tnaudžiavo valstybės tarnyba ir 
neatskleidė valstybės paslapties, 
pirmadienį paskelbė Vilniaus 
miesto apylinkės teismas ir iš-
teisino buvusią šalies vadovės 
atstovę spaudai baudžiamojoje 
byloje dėl slaptos informacijos 
nutekinimo. „Teisėjų kolegija, 
susipažinusi su baudžiamosios 
bylos duomenimis, priėjo išva-
dą, kad nesurinkta objektyvių 
duomenų, jog buvusi kaltinamoji 
D. Ulbinaitė, šiuo metu jau ištei-
sinta, padarė nusikalstamas vei-
kas, numatytas Baudžiamajame 
kodekse. Teismas, išnagrinėjęs 
byloje duomenis, atsižvelgęs į 
liudytojų parodymus, daiktinių 
įrodymų visumą, priėjo išvadą, 
kad D. Ulbinaitė nepadarė nusi-
kalstamų veikų“, - sakė teisėjas 
Miroslavas Gvozdovičius.

Siūlymas. Seimo Darbo par-
tijos frakcijos narys Vytautas 
Gapšys įsitikinęs, kad sumažin-
tų pensijų kompensacijų gavėjai 
taip pat turi turėti teisę gauti ir 
socialinę pašalpą. Todėl politikas 
užregistravo Valstybinių sociali-
nio draudimo senatvės ir netekto 
darbingumo (invalidumo) pensijų 
kompensavimo įstatymo pataisas, 
pagal kurias pinigai, kurie bus iš-
mokami sumažintų pensijų gavė-
jams, nebūtų įskaitomi į asmens 
gaunamas pajamas, skiriant pini-
ginę socialinę paramą. Pagal da-
bartinę tvarką į asmens pajamas 
įskaitoma išmokėta kompensaci-
jos suma, kuri didina gaunamas 
pajamas ir dėl to asmuo netenka 
teisės į piniginę socialinę para-
mą.

Ignoruoja. Į posėdį susirinkę 
valdantieji teigia aptarę ekono-
minį šalies ūkio scenarijų ir šių 
metų darbus. Kalbėdami apie 
koalicijos partijų santykius, val-
dantieji kratosi konflikto ir igno-
ruoja naujus „darbiečių“ garbės 
pirmininko Viktoro Uspaskicho 
pareiškimus. Tebevykstant koa-
licijos tarybos posėdžiui, Darbo 
partijos įkūrėjas V. Uspaskichas 
išplatino naują pranešimą, kuria-
me vėl negailėjo kritikos Prem-
jerui ir kartojo jį esant melagiu. 
„Kalbant apie dabartinį Premje-
rą, visos jo, kaip lyderio, savy-
bės yra neigiamos: pirma, jokio 
tikslo - kalbu apie valstybę, o ne 
apie asmeninius Premjero norus. 
Antra, viena - kalba, kita - daro. 
Trečia - čempionas pagal nuomo-
nių kaitaliojimą. Ketvirta - jokių 
veiksmų. O apie informaciją, ne-
atitinkančią tikrovės, išvis never-
ta kalbėti - melas ant kiekvieno 
kampo“, - rašoma V. Uspaskicho 
pranešime.

Dingo. 2015-01-11 Anykščių 
rajono policijos komisariate pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas dėl din-
gusio be žinios Kazio Aukštuolio 
(g.1963), gyvenančio Aknystų so-
cialinės globos namuose, Anykš-
čių raj. Debeikių sen. Sausio 11 d. 
apie 8 valandą K. Aukštuolis nenu-
statyta kryptimi išėjo iš Aknystų 
socialinės globos namų ir dingo 
be žinios. Jo požymiai: 175-180 
cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, 
tamsių plaukų. Buvo apsirengęs 
sportiniu megztiniu, mūvėjo žalios 
spalvos sportinėmis kelnėmis. 
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spektras

komentarai

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

Kainų ir 
atlyginimų 
santykis klaikus

Rita BABELIENĖ, Anykščių 
menų centro direktoriaus pava-
duotoja:

„Pasikeitimą priėmiau natūraliai. 
Jau ne pirmi pinigai per gyvenimą 
keičiasi. Žinoma, man lito gaila 
kaip nacionalinės valiutos, bet ma-
nau, priprasim ir prie naujų kainų, 
ir naujos valiutos.

Savaime aišku, algos bus vizua-
liai gerokai sumažėjusios. Ar būtų 
litas, ar euras, matėme, kaip kainos 
po truputį vis didėjo. Ypač maisto 
kainos. Nors skelbiama, kad mais-
to produktai pinga, iš žemdirbių jie 

Po valiutų pasikeitimo brangimo nuojauta
Lietuva atsisveikina su litu. Vieniems tai skausmingos dalies 

laisvės laidotuvės, kitiems euras - didesnių galimybių pradžia. 
Klausėme anykštėnų, kaip jie sutiko eurą ir kokias emocijas kelia 
naujoji valiuta. 

superkami pigiau, bet parduotuvė-
se maistas net brangsta. Aišku, ir 
prekybininkai siekia pelno, uždeda 
tokias kainas, kad paskui gali da-
ryti akcijas.

Kainų ir atlyginimų santykis 
Lietuvoje yra klaikus, o su eurų at-
ėjimu jis dar aštrėja, bet šiaip ma-
nau, kad viskas bus gerai.“ 

Su euru 
gyvenome 
jau seniai

Lukas PAKELTIS, rajono Ta-
rybos narys, Liberalų sąjūdis:

„Pasikeitimą priėmiau natūra-
liai. Nesitikėjau pats, bet lito buvo 

gaila. Verslas jau seniai dirbo viską 
skaičiuodamas eurais, todėl dabar 
bus dirbti paprasčiau. Gal sunkiau 
bus smulkesniems prekiautojams, 
kurie prekiauja tiesiogiai. Na, o 
parduotuvėje pirmas įspūdis – kaip 
pigu, bet greitai susistatai į vietas. 

Beje, reikia pasakyti, kad mes 
visada buvom susieti su euru, nes 
buvo susietas litas, tik neturėjom 
eurų rankose. 

Manau, kad dabar bus papras-
čiau ir saugiau, nes mes esam 
jauna valstybė, o susisiejam su 
senomis demokratijomis. Reiktų 
mažiau gąsdinti apie euro proble-
mas žmones ir mažiau kelti pani-
kos. Jeigu bus kokios problemos 
su valiuta, tai jos kamuos jau ne 
mus vienus ir spręsti reikės jas 
irgi ne vieniems.

Gyventojai, manau, taip pat bus 
saugesni. Prisiminkim, kaip daž-
nai buvo Lietuvoje – keitėsi val-
džia, keitėsi ir taisyklės. Žmonės, 
manau, turėtų jaustis komfortabi-
liau, bus mažiau kasdienio jaudu-
lio.“ 

Nors sakė, 
kad niekas 
nebrangsta...

Vytautas BAGDONAS, Svėda-
sų krašto muziejaus vedėjas:

„Kol kas dar jaučiu tokį nepa-
togumą, kad maišosi kainos par-
duotuvėje. Tiek litais, tiek eurais 
būna užrašytos vienu šriftu ir gali 
apsigauti. Aš santaupų neturėjau ir 
maišais keisti nenešiau, kiek buvo 
sąskaitoje, pakeitė automatiškai. 
O prekių ir paslaugų kainos, kiek 
pastebėjau, jau didėjo keletą mėne-
sių iki euro įvedimo. Nors valdžia 
ir kalbėjo, kad niekas nebrangsta, 
akivaizdu, kad brangsta. Arba pa-
imkim apvalinimą. Juk visos kai-
nos apvalinamos ne žmogaus nau-
dai. Atrodo ne daug, bet juk viskas 
susideda.

Kaimo žmonės didelių santaupų 
neturėjo, kol kas į eurą žiūri at-
sargiai. Vieni labai gaili lito, kaip 
savo pinigo, kiti mažiau. Pagrindi-
nis dalykas, ką girdžiu žmones kal-
bant, tai nesaugumas, nes jau pasi-
rodė padirbti eurai. Kaimo žmogus 
jaudinasi, kad jam neįkištų kokio 
„falšyvo“ pinigo.“ 

 -ANYKŠTA

@„Kol kas“: 
„Nuvylė visi. Tokis vaizdzelis, 

kad partijos „šluoja“ bile ką, net 
iš Vilniaus kviečia, šeimomis, 
nes normalūs, turbūt, kad nei-
na.”

@„Neabejingas“: 
„Ko jūs tikitės geresnio? Argi 

nesuprantat, kad visi mokinti, 
profesoriai, mokslininkai ir kiti 
aukšti pareigūnai Anykščiuose 
nesėdi, jie užima aukštas parei-
gas didesniuose mietuose. Jau-
nimas beveik visas išvykęs į už-
sienį.Tai mes tenkinkimės tuo, 
ką dar geresnio turim. Ir papras-
ti, didelių mokslų nebaigę žmo-
nės kartais būna labiau išprusę 
ir protingesni už kai kuriuos 
mokslus pabaigusius .Anykš-
čiams reikia sąžiningų, mylin-
čių žmones, kovojančių už juos, 
o ne žiūrinčių tik savo kišenės 
ir savų interesų. Todėl būkime 
visiems kandidatams tolerantiš-
ki, neieškokime tik blogų pusių, 
bet geriau pasižiūrėkime į save 
ir gerbkime, ir sakykime jiems 
ačiū, kad jie negaili savo laiko 
ir yra pasiruošę dirbti mūsų la-
bui.”

@„Pilietė“:
„Tegul man dievas atleidžia, 

sąrašuose daugelį žmonių pažįs-
tu, nes Anykščiuose gyvenu be-
veik 40 metų, ko jie taip sprau-
džiasi į tą tarybą. Juk nei algos, 
nei ožkos uodegos. Nu nėra iš ko 
rinktis: giminės, draugai, pažįs-
tami ir tie, kurie dėl sąrašo gau-
sumo, už kuriuos galima būtų 

Politikas politikus vadino perekšlėmis
Portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje skaitytojus kvietėme 

pasidalinti mintimis apie kandidatų į Anykščių rajono Tarybą są-
rašus. Diskutavo skaitytojai aktyviai, aršiai, kartais ir piktai.  

balsuoti ir kažko tikėtis kažko-
dėl sąrašų nepapildo. KODĖL ? 
DAR VIENA DISKUSIJA”.

@„Studentas“: 
„Labiausiai subalansuotas yra 

tėvynės sąjungos sąrašas: jauni-
mas ir patyrę politikai, verslas, 
medikai, mokytojai, daug inteli-
gentų, žinomų asmenybių. Jau-
nimas už TS”.

@„E K Studentui“: 
„Bet 50 kandidatų surinko tik 

socialdemokratai, kurių sąraše 
patys mylimiausi žmonės”.

@„Jo“: 
„Konservatoriai pateikė die-

dukų ir anūkų sąrašą. Labai be 
šansų laimėti. Ypač kai anūkai tų 
pačių diedukų vaikai. Gėdinga 
stengtis renkamą valdžią daryti 
paveldima. Europietiškumu nė 
nekvepia. Tik Baltarusija ir ka-
zachais ir turkmėnais.”

@„tarnautoja“: 
„Užtikrinta, kad visa savival-

dybės administracija balsuos už 
gerb. mero sąrašą. Meras yra ge-
ras. Kaip sužinojome, kad admi-
nistracijos direktoriumi gali būti 
gerb. Mindaugas Žiukas noras 
balsuoti išaugo kelis kartus.”

@„Ai ai“...: 
„Ai, kaip „gražu“, kad savo 

norą kandidatuoti pareiškė ne-
senoje praeityje „garsus“ buvęs 
administratorius M.Ž. Jau atku-
to?...Kartą netyčia pasisekus ir 
parodžius anykštėnams ką „pro-

tingo“ sugebėjo, kvaila tikėtis 
antro karto sėkmės. Na ir „drą-
sūs“ ne kurie...”

@„Jonas petrui“: 
„Jeigu vaikus surašė konserva-

toriai, tai blogis ir Kazachstanas, 
o jei liberaluose 4 Tubio šeimos 
žmones, tai pažanga ir demokra-
tija? Kiek jūs čia besistengtumėt 
šmeižti merą ir tėvynes sąjungą, 
dauguma žmonių balsuos už ge-
riausią Tėvynės sąjungos sąra-
šą“.

@„Janina“: 
„Objektyviai vertinant pagal 

asmenybes, pirmas visgi Tėvy-
nės sąjungos sąrašas, gaus 7-8 
vietas, antras socdemu (6-7), 
trečias liberalų (3-4), ketvirtas 
valstiečių (3-4), penktas tvarkie-
čių (1-2), šeštas darbiečių (2-3), 
septintas - Liogės 0“.

@„Julius“: 
„Oriai ir solidžiai atrodo vals-

tiečiai. Tik kam tame sąraše trys 
štangistai? Anykščiuose yra ir 
kitų sporto šakų atstovų.”

@„X – man“: 
„Kažko panašaus reikėjo ir 

tikėtis. Palyginus su praeitais 
savivaldos rinkimais, susilpnėjo 
darbiečių ir tvarkiečių sąrašai, 
sustiprėjo liberalai. Socdemai 
išliko kaip ir buvę. Sustiprėjo 
ir valstiečiai. Konservatoriai 
paruošė labai aiškų pasirinkimą 
rinkėjui. Vis gi reikia pripažin-

ti, kad silpniausias - A.Liogės 
sąrašas. Keista ir tai, kad Darbo 
partijos Anykščių skyrius pasi-
žymintis savo narių gausa, iškė-
lė tik 25 kandidatus.”

@„???“: 
„Juokinga, kai taip veržiasi 

žmonės į tarybą ar mero kėdę. 
Sunku bus dirbti, kai savival-
dybė paskutinėj vietoj su skolo-
mis.”

@„m“.: 
„Nudžiugino liberalu sąrašas, 

stiprus, tik kandidatu į merus tu-
rėjo būti Pakeltis.”

@Alvydas Janickas: 
„Paskaičiau diskusiją. Pešatės 

partiniai sąrašiniai, kaip viš-
tos perekšlės, dėl neišlindusio 
slieko, kaip teatro primadonos, 
kurios garbanos gražesnės, kuri 
šaunesnė. Nei vieno siūlymo, 
nei vienos idėjos, kaip gerinti 
anykštėnų būtį. Kokių rinkėjų 
verti tokie kandidatų sąrašai?”

@„Jooo Alvydui Janickui“: 
„Na Janickas labai daug idė-

jų siūlo, peizėdamas per Nykš-
čių radiją. Alvydėli, nuo savęs 
pradėk, tavo populiarumas yra 
atvirkščiai proporcingas tavo 
aktyvumui.” 

(Komentatorių kalba netaisy-
ta)

-ANYKŠTA

Kritika. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, susitikusi su so-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nistre Algimanta Pabedinskiene, 
išsakė kritikos dėl stringančios 
vaikų globos namų pertvarkos 
bei lėšų panaudojimo skaidrumo 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijoje. Prezidentė atkreipė 
dėmesį į Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos už 1,5 mln. 
eurų užsakytą mokslinį tyrimą, 
kurio rengimui įdarbinta ir 14 
pačios ministerijos darbuotojų. 
Panaši situacija yra visoje vals-
tybės tarnyboje.

Traukiasi. Kadenciją baigęs 
Lietuvos Respublikos nepa-
prastasis ir įgaliotasis am-
basadorius Ukrainoje Petras 
Vaitiekūnas (g. 1953), sugrįžęs 
į Vilnių, nusprendė palikti 
diplomatinę tarnybą, kuriai 
atidavė daugiau nei du savo 
karjeros dešimtmečius. Buvęs 
Lietuvos ambasadorius Ukrain-
oje Rusijai aneksuojant Krymą, 
pusiasalyje kelias savaites buvo 
vienintelis iš tokio rango Euro-
pos Sąjungos šalių diplomatų. 
Neoficialiai pažymima, kad jo 
Ukrainos valdžiai ir įvairioms 
proukrainietiškoms Kry-
mo bendruomenėms siūlyta 
nesipriešinimo aneksuotojams 
koncepcija, buvo teisinga. 

Žemėlapis. Lietuvos ge-
ologijos tarnyba (LGT) parengė 
naują hidrogeologinių grėsmių 
žemėlapį, nurodantį vietas, ku-
riose gali prasiveržti požeminis 
vanduo. Pasak LGT direktori-
aus Jono Satkūno, pastaraisiais 
metais šalyje gerokai padaugėjo 
gyventojų, norinčių individu-
aliuose namuose ar sodo skly-
puose įsirengti tiek geriamojo 
vandens, tiek geoterminius 
gręžinius. Todėl gausėja atvejų, 
kai dėl netinkamų gręžybos 
darbų besiveržiantis požeminis 
spūdinis vanduo pradeda trykšti 
fontanais. 

Paieška. Interpolas paskelbė 
buvusio Ukrainos prezidento 
Viktoro Janukovyčiaus, jo sū-
naus Aleksandro Janukovyčiaus, 
taip pat buvusio ministro pirmi-
ninko Mykolos Azarovo tarptau-
tinę paiešką. Ši tarptautinė po-
licijos organizacijai tai pranešė 
pirmadienį iš savo būstinės, kuri 
yra Prancūzijos mieste Lione. 
Ukrainos teisėsaugos instituci-
jos, be kita ko, kaltina V. Janu-
kovyčių turto pasisavinimu arba 
iššvaistymu ypač dideliu mastu. 

Sankcijos. Sankcijos Rusijos 
atžvilgiu gali būti atšauktos, jei 
bus ne tik pasirašyti susitarimai 
dėl Ukrainos, bet ir pasiekta reali 
pažanga sureguliuojant krizę. Tai 
pirmadienį po derybų su Rusijos 
URM vadovu Sergejumi Lavrovu 
pareiškė Latvijos užsienio reika-
lų ministras Edgaras Rinkevičius. 
„Manome, kad sankcijos, susiju-
sios su padėtimi Ukrainos rytuo-
se, gali būti atšauktos tada, kai 
mes pamatysime ne tik pasirašy-
tus susitarimus, bet ir realią pa-
žangą, - sakė Latvijos ministras. 
- Jeigu mes pamatysime realią 
pažangą, ES bus pasirengusi rim-
tai svarstyti sankcijų sušvelnini-
mo arba panaikinimo klausimą“.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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(Atkelta iš 1 p.)
Anykščių moterų gelbėjimui – 

per 80 tūkst. litų

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai skirstant lėšas speci-
alizuotiems pagalbos centrams, 
D.Vaičiūno asociacijai Anykščių 
socialinės gerovės centras iš šalies 
biudžeto atseikėta 39 tūkst.750 
litų (11 tūkst. 512 eurų), o Elvy-
ros Lasskajos asociacijai Anykščių 
moterų užimtumo ir informaci-
jos centras – 46 tūkst.750 litų (13 
tūkst. 540 eurų). Susiklostė keisto-
ka situacija, kai Anykščiuose krizių 
ištiktų žmonių globa rūpinsis net 
dvi visuomeninės organizacijos. 
Beje, ir D.Vaičiūno, ir E.Lasskajos 
kontoros rūpesčiu apglėbia ne tik 
anykštėnus, bet ir Molėtų bei Ute-
nos gyventojus. Tuose rajonuose 
nėra vietinių, besirūpinančiųjų kri-
zės ištiktaisiais, todėl vargti tenka 
anykštėnams.  

Po to, kai ministerijos finansa-

vimas buvos skirtas keliems nau-
jiems, tokiems kaip D.Vaičiūno, 
dariniams, koalicijos „Moters tei-
sės – visuotinės žmogaus teisės“ 
prezidentė Lilija Henrika Vasiliaus-
kienė pareiškė pasipiktinimą, kad 
ministerija finansuoja vos kelios 
dienos iki projektų teikimo įregis-
truotų ir patirties neturinčių įstaigų 
projektus. Šiai koalicijai priklauso 
ir E.Lasskajos Anykščių moterų už-
imtumo ir informacijos centras.

L.H.Vasiliauskienės teigimu, 
esą kai kurie laimėtojai neturi nei 
kompetencijos, nei patirties dir-
bant su nuo smurto nukentėjusio-
mis moterimis.

Jaučiasi nepelnytai 
užsipultas 

Biudžetinėje įstaigoje – Anykš-
čių socialinės pagalbos centre – 
dirbantis D.Vaičiūnas 2014 metų 
lapkričio 12 dieną Anykščių pa-
rapijos patalpose (Vilniaus g. 10) 

įregistravo asociaciją Anykščių 
socialinės gerovės centras.

Socialinės gerovės centrą darbie-
tis įkūrė su dar dviem fiziniais as-
menimis – Sigitu Petravičiumi bei 
Aušra Žukauskiene. D.Vaičiūnas 
aiškino, kad visi trys steigėjai turi 
socialinio darbuotojo išsilavinimą. 

D.Vaičiūnas tikino, kad iš šio 
trejeto tik jis vienintelis yra Darbo 
partijos narys. 

Tik ką užgimusi asociacija pa-
rašė projektą Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijai ir 2014 m. 
gruodžio 31 dieną ministerija savo 
svetainėje paskelbė, kad anykštė-
nų projektas bus finansuojamas 11 
tūkst. 512 eurų.  

D.Vaičiūnas tikino, jog šio dari-
nio sutverimo tikslas ne ministeri-
jos projektinių lėšų įsisavinimas, 
o pagalba žmonėms. Tą pagalbą 
teiks keturi pagal projektą įdar-
binti asmenys – psichologas, so-
cialiniai darbuotojai. Projekto 
lėšomis bus išlaikomas įstaigos 

administracinis pastatas, kuriame, 
pasak D. Vaičiūno, krizių ištikti 
žmonės galės ir pernakvoti, ir nu-
siprausti. „Mūsų kitoks mąstymas 
nei E.Lasskajos. Mes numatėme 
tikslus ir priemones, turime socia-
linio darbo praktikos, žinome, kaip 
padėti žmonėms. Tačiau atsirado 
tokie kliuviniai kaip E.Lasskaja.” 
– “Anykštai” aiškino D.Vaičiūnas. 
Pasak socialinio darbuotojo ir po-
litiko (D. Vaičiūnas kandidatuoja į 
rajono Tarybą), jis yra kvailai už-
pultas. „Realiai dar neįkėlėme ko-
jos, nepradėjome darbo, o jau esu 
nusikaltėlis. Aš nežinau, kaip tada 
jaunas žmogus Anykščiuose gali 
pradėti kokią nors veiklą?” – reto-
riškai klausė D.Vaičiūnas. 

Krizių ištiktieji pervargs 
nuo globos

Tuo tarpu asociacijos Anykščių 
moterų užimtumo ir informacijos 
centras vadovė E.Lasskaja dieva-
gojosi, kad ji D.Vaičiūnui pagalių į 
ratus nekaišioja. „Aš neskambinau 
nei į LNK, nei į „Lietuvos rytą”. 

Taikdariai susipešė tarpusavyje Prisiekiu. Tai jis man skambino ir 
kaltino.” – sakė E.Lasskaja. Ta-
čiau, E.Lasskaja dėl D.Vaičiūno 
atėjimo į tą pačią rinką netryško ir 
džiaugsmu. Pasak jos, kelių orga-
nizacijų rūpestis tais pačiais žmo-
nėmis atrodys kvailai ir net gali kai 
ką išgąsdinti.  

Anykščių moterų užimtumo ir 
informacijos centro vadovė sakė, 
kad krizių ištiktais žmonėmis jos 
organizacija rūpinasi jau trejus 
metus. E.Lasskajos kontora su 
viena Visagino visuomenine orga-
nizaciją net gi pasidalino Utenos 
regioną į dvi dalis. Visaginie-
čiams teko Visaginas, Ignalina ir 
Zarasai, o anykštėnės globojo ne 
tik anykštėnus, bet ir Molėtų bei 
Utenos gyventojus. D.Vaičiūno 
projektas kaip tik taikytas į tą pa-
čią zoną, kurią po dalybų turėjo 
E.Lasskaja. Ji neslėpė, kad prieš 
teikiant paraiškas su D.Vaičiūnų 
kalbėjo apie galimą bendra-
darbiavimą. Taigi panašu, jog 
D.Vaičiūnas ir E.Lasskaja ketino 
būti partneriais, tačiau galų gale 
geradarių keliai išsiskyrė.   

Konservatorių sąraše – 
šeimyniniai duetai

Tėvynės sąjungos sąrašo lyderis 
- meras ir kandidatas į merus Sigu-
tis Obelevičius. Antroje vietoje ra-
jono vartotojų kooperatyvo vadovė 
Rita Kripaitienė.

Toliau rikiuojasi: gydytojas Gie-
drius Klimkevičius, verslininkas 
ir bardas Kazys Jakutis, gydytoja 
Dalia Kazlauskienė, Anykščių kul-
tūros centro vadybininkė Gabrielė 
Griauzdaitė, savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduoto-
jas Valentinas Patumsis, J.Biliūno 
gimnazijos mokytojas Tadas Pil-
kauskas, muziejininkė Kristina 
Kiaušaitė ir gydytojas Eimutis 
Skačkauskas. G.Griauzdaitė - ra-
jono Tarybos nario, vargonininko 
Rimvydo Griauzdės duktė. Pasta-
rasis į kandidatų sąrašą įrašytas že-
miau nei jo atžala - 13 vietoje. Kon-
servatorių sąraše yra ir mero sūnus 
studentas Žygimantas Obelevičius 
(22 vt.). Į rajono Tarybą konserva-
torių sąraše kandidatuoja ir tėvas 
su dukra - Egidijus (34 vt.) ir Emi-
lija Musteikiai (28). Tarp kandida-
tų į rajono Tarybą yra ir viešintiš-

Į rajono Tarybą pateks tik 
vienas iš dešimties Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Kovo 1-ąją vyksiančiuose Anykščių rajono Tarybos rinkimuose septyni kandidatų sąrašai, o ir 
tiesioginiuose mero rinkimuose varžysis septyni asmenys. Paskutiniai kandidatų sąrašus Anykščių 
rajono rinkimų komisijai penktadienį pateikė Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 
bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.    

Dėl 25 Anykščių rajono Tarybos nario mandatų kovos 236 asmenys. Taigi, konkursas - kaip į aktorinį.

kiai gydytojas ir mokytoja Valdas 
ir Virginija Macijauskai – jiedu 
tapo savotišku dabartinės rajono 
valdančiosios koalicijos simboliu. 
Mat V.Macijauskas yra socdemų 
kandidatas, o V.Macijauskienė – 
konservatorių.

Ypač galingai formuojant 
konservatorių sąrašą padirbėjo 
A.Baranausko pagrindinės moky-
klos direktorė Ona Repečkienė - 
partijos kandidatų sąraše yra net 6 
šios mokyklos pedagogai.

Šeimyniniais duetais bei 
A.Baranausko pagrindinės mo-
kyklos kolektyvo atstovų kiekiu 
konservatoriai pretenduoja tapti 
rekordininkais bent jau rajone, o 
dėl kandidatų amžiaus su mūsų 
konservatoriais, vargu, ar kas ir 
šalyje gali varžytis. Vyriausiai jų 
kandidatei Primai Petrylienei (46 
vt.) - 85-eri, o jauniausiai kandida-
tei Justei Gaigalaitei - vos 19 metų. 
Taigi, amžiaus skirtumas tarp šių 
dviejų kandidačių - 66-eri metai. 
Dar keliems konservatorių kandi-
datams vos per dvidešimt, taip pat 
keliems jau ir per 70 metų.

Keli partijos aksakalai rikiuo-
jasi antrojo penketuko pradžioje - 

11.Virgilijus Aloyzas Milaknis, 12. 
O.Repečkienė, 13. R.Griauzdė, 14. 
Aldona Daugilytė, 15 Vytautas Ber-
natavičius. O 16-uoju įrašytas turbūt 
didžiausias konservatorių siurprizas 
- liberalų merų laikais savivaldybės 
administracijos direktoriumi dirbęs 
Mindaugas Žiukas.

„Valstiečių” jėga … rankose

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
kandidatų sąrašas yra akivaizdžiai 
stipriausias… fiziškai.  

Antruoju “valstiečių” sąraše įra-
šytas sunkiosios atletikos treneris, 
buvęs socialliberalas ir buvęs „dar-
bietis“ Algirdas Ananka. 14-oje 
pozicijoje - vienas geriausių šalies 
sunkiaatlečių, Anykščiuose trene-
riu dirbantis Arnas Šidiškis, 19-uo-
ju sunkiaatletis Mindaugas Janulis. 
Sąrašo lyderis - partijos kandidatas 
į merus Antanas Baura. Trečioje 
vietoje - ūkininkas Raimondas Bal-
sys. Toliau rikiuojasi kooperatinės 
bendrovės “Žalioji lanka” vadovė 
Nijolė Barkauskienė, UAB “Agro-
koncernas” darbuotojas Remigijus 
Pečiukėnas, draudimo bendrovės 
“Ergo” Anykščių padalinio vado-

vė Rita Navašinskienė, ūkininkas 
Egidijus Ažubalis, regis, emigra-
vusi, bet, matyt, grįžusi Regina 
Patalauskienė, jaunimo atstovas, 
28-erių metų vadybininkas Jus-
tas Monkūnas bei UAB „Kagia“ 
inžinierius Saulius Žiukas. Antra-
jame dešimtuke yra keli stambūs 
ūkininkai - Raimondas Sunklodas 
(13 vt.), Gintaras Šinkūnas (15 
vt.), Dalius Raškevičius (17 vt.). 
Paskutinėje, 25-oje pozicijoje, Ar-
vydas Mačiulis.

„Valstiečiai” savo kandidatų są-
rašą rinkimų komisijai įteikė pa-
tys paskutiniai, o dėl šio vėlavimo 
greičiausiai buvo kaltas ūkininkų 
turtas. Mat kandidatai privalo pa-
teikti pajamų ir turto deklaracijas, 
o “valstiečių”sąraše kandidatuo-
jantiems stambiems ūkininkams in-
ventorizuoti visus sklypus, pastatus 
ir traktorius nėra jau taip paprasta.  

Visi su savo merais
 
Kandidatų į Anykščių merus 

lygiai tiek pat kiek, kiek kandida-
tų sąrašų. Šeši kandidatai į merus 
– S.Obelevičius, A.Baura, „dar-
bietis” Alfrydas Savickas, „tvar-
kietis” Raimundas Razmislavičius, 
socialdemokratas Dainius Žiogelis 
ir nepartinis Arūnas Liogė yra ir 
kandidatų į rajono Tarybą sąrašų 
lyderiai. Tik liberalų sąjūdžio sąra-
šą veda partijos skyriaus pirminin-
kas Lukas Pakeltis, o šios partijos 
kandidatas į merus Kęstutis Tubis 
tarp kandidatų į rajono Tarybą yra 
įrašytas antruoju.

Šeši iš kandidatų į merus yra 
bendraamžiai – gimę nuo 1955 iki 
1960 metų. Tik socdemų kandida-
tas Dainius Žiogelis kitos kartos 
žmogus, 1974-ųjų gimimo. 

Du kandidatus į Anykščių merus 
paruošė Lietuvos žemės ūkio aka-
demija (A.Baura ir A.Savickas), 
du Vilniaus pedagoginis institu-
tas (S.Obelevičius ir A.Liogė), 
po vieną Lietuvos veterinarijos 
akademija (D.Žiogelis), Vilniaus 
inžinierinis statybos institutas 
(R.Razmislavičius) bei Gor-
kio aukštoji milicijos mokykla 
(K.Tubis). A.Liogė, vienintelis iš 
kandidatų yra baigęs magistro stu-
dijas. Jis ne tik pedagoginio istori-
kas, bet ir M.Romerio teisininkas.  

Jaunų daug, bet daugiausia - 
pagyvenusių

Kandidatų į rajono Tarybą sąra-

šuose daug jaunų žmonių, tačiau 
dauguma politikų arba pretenduo-
jančių tapti politikais yra vyresnio 
ir net senyvo amžiaus.

Į Tarybą pretenduoja vienas 
asmuo, gimęs praėjusio amžiaus 
3-ajame dešimtmetyje (konser-
vatorė P.Petrylienė), ir vienas 
ketvirtajame dešimtmetyje („dar-
bietis“ Bronius Pilkauskas). 1940-
1949 m. gimimo yra 14 asmenų, 
1950-1959 m. – 54, 1960-1969 m. 
– 65, 1970-1979 m. – 47, 1980-
1989 m. – 40., gimusių 1990 m. 
ir jaunesnių – 15. Paradoksas, jog 
60-mečių politikų yra daugiau nei 
40-mečių. Tarp visų kandidatų iki 
1970-ųjų yra gimę 133 asmenys, 
o po 1970-ųjų – 103. Todėl pvz. 
konservatoriai tėvas ir dukra Mus-
teikiai abu patenka į jaunųjų poli-
tikų kategoriją.

Didžioji dalis socialdemokra-
tų, „darbiečių“ ir „tvarkiečių“ 
kandidatų yra gimę iki 1970-ųjų. 
A.Liogės nepartinio sąrašo, kon-
servatorių ir „valstiečių“ kandida-
tai pagal amžiaus grupes išsidėstę 
tolygiai – panašiai tiek pat asmenų 
yra gimę iki 1970-ųjų ir po 1970-
ųjų. Tik liberalų sąjūdžio sąraše 
ryškią skaitlinę persvarą turi jau-
nesni žmonės. Iš 39 liberalų kandi-
datų net 17 yra gimę po 1980-ųjų ir 
net 26 po – 1970-ųjų.

Tėvynės sąjungos sąraše yra net 
7 jaunuoliai, gimę po 1990-ųjų, 
tačiau šios partijos kandidatų pir-
masis penketukas yra pats vyriau-
sias – amžiaus vidurkis 56 metai. 
Socdemų ir „tvarkiečių“ pirmojo 
penketuko amžiaus vidurkis – po 
54- erius metus, „valstiečių“ – 50 
metų, Darbo partijos – 48 metai, 
A.Liogės sąrašo – 45, liberalų – 
39.

Į pirmajį kokios nors partijos 
kandidatų penketuką pateko tik du 
asmenys iki 30 metų (abu libera-
lai), o 20-čiai iš 35 pirmųjų penke-
tukų narių yra per 50 metų.

Į naujos kadencijos Tarybą ba-
lotiruojasi 22 iš 25 dabartinės 
kadencijos dabartinės Tarybos na-
rių. Tarp kandidatų nėra tik pagal 
„Tvarkos ir teisingumo“ sąrašą 
išrinkto Antano Žemaičio, kon-
servatoriaus Rolando Jurkėno ir 
nepartinio, nepriklausomo depu-
tato Arvydo Krikščiūno. Pastarasis 
buvo pirmasis ir vienintelis nepri-
klausomas kandidatas, kuriam pa-
vyko surinkti daugiau nei 5 proc. 
rinkėjų balsų ir patekti į Anykščių 
rajono Tarybą.  

 

Onos Repečkienės vadovau-
jama A.Baranausko pagrin-
dinė mokykla yra labiausiai 
politiškai aktyvi Anykščių 
rajono įstaiga. Tarp konser-
vatorių kandidatų į rajono 
Tarybą yra net šeši šios mo-
kyklos atstovai.

85-erių metų konservatorė 
Prima Petrylienė bus vy-
riausia visų laikų kandidatė 
į Anykščių rajono Tarybą. 
Už jauniausią konservatorių 
kandidatę, devyniolikmetę 
Justę Gaigalaitę P.Petrylienė 
vyresnė 66-eriais metais.

Sunkiosios atletikos treneris 
Algirdas Ananka į „valstie-
čių” sąrašą atsivedė dar du 
sunkiaatlečius.
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Apie Leliūnus išleido knygą

Įdomu tai, kad 2001 – aisiais me-
tais kaime gyvenamąją vietą dekla-
ravo 12 gyventojų mažiau, negu da-
bar. Taigi, kaimas ne tik nepraranda 
gyventojų, tačiau netgi vos vos auga. 
Seniūno nuomone, kaime labai ak-
tyvi bendruomenė, daug renginių 
vyksta kultūros namuose. Veikia 
paštas, Aknystos socialinės globos 
namų filialas. Kaime dirba Sauliaus 
Matuliausko lentpjūvė, kalakutus ir 
kitus paukščius augina Vladislovas 
Tamošiūnas, ūkininkauja rajone gar-
sėjusį Birutės - Genovaitės ir Kazio 
Jurkštų ekologinį ūkį perėmęs jų 
sūnus Ramūnas, Stasys Guščikas ir 
kiti.  

Turtingą kaimo istoriją pernai iš-
leistoje kraštotyrinėje monografijoje 
aprašė istorikas pedagogas Gintaras 
Ražanskas. XVIII amžiuje kaimas 
buvo kunigaikščių Radvilų valda, 
užpraeito amžiaus pabaigoje kaime 
gyveno beveik 200 gyventojų, o 
1923 – ias metais 33 - jose sodybo-
se gyveno 179 žmonės. Kaime nuo 
1924 – ųjų veikė pradinė mokykla, 
kurioje tarpukariu mokėsi apie 60 
vaikų. Kurį laiką pradinė mokykla 
veikė ir atkurtos Nepriklausomybės 
metais, tačiau prieš keletą metų buvo 
uždaryta. 

Vieni švenčia auksines vestuves,
kiti – skiriasi Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Didžiausias Debeikių seniūnijos ir parapijos kaimas Leliūnai nuo seniūnijos centro nutolęs šešetą ki-
lometrų į šiaurės vakarus, ribojasi su Mickūnų, Antupių, Aknysčių, Rukšiškių, Dobilynės, Rašimų, Užu-
lieknio, Medinų ir Pustinkos kaimeliais. Kaimas šliejasi prie Ramuldavos ir Mickūnų miškų, šalia telkšo 
Leliūnų tvenkinys, vinguriuoja Aknystos upelis, kaimą kerta krašto kelias Anykščiai – Rokiškis. Vieta 
gyventi graži ir patogi, tad, pasak Debeikių seniūno Alvydo Simonavičiaus, Leliūnuose gyvenamąją vietą 
deklaruoja 285 žmonės. Nors gyvena šiek tiek mažiau, tačiau tuščių sodybų beveik nėra.

Kaimas 1949 – ųjų kovą įjungtas 
į Žemaitės kolūkį, vėliau, kolūkius 
stambinant, kaimas tapo centrine 
kolūkio „Už taiką“ gyvenviete, tad 
jame buvo pastatyti kultūros namai, 
mechaninės dirbtuvės. Kolūkis iširo 
apie 1991 – uosius. 

Renginys veja renginį
 
Kai dauguma kaimo kultūros 

namų sunyko, 1962 – ais metais 
atidaryti Leliūnų kultūros namai gy-
vybingi kaip niekada. Po Nepriklau-
somybės atkūrimo jie neveikė tik 2 
metus. Prieš porą metų už Europos 
Sąjungos lėšas renovuotame pastate 
buriasi ir kaimo bendruomenė, ku-
riai nuo 2003 – jų vadovauja Anykš-
čių kultūros centro Leliūnų skyriaus 
renginių organizatorė Vita Miškeliū-
nienė.  

Gimusi Utenos rajone, tačiau 
nuo trejų metukų gyvenusi ir užau-
gusi Leliūnų krašte, ji nuo vaikys-
tės buvo aktyvi saviveiklininkė, o 
dabar jau trys dešimtmečiai buria 
kaimo meno mėgėjus. Pasak V. 
Miškeliūnienės, kultūros namuose į 
repeticijas renkasi mišrus vokalinis, 
folkloro, moterų romansinio daina-
vimo, folkloro ansambliai, liaudiš-
kos muzikos kolektyvas, mergaičių 
pop grupė. „Renginys veja renginį, 

- sakė V. Miškeliūnienė. – Naujuo-
sius sutikome kartu, apie 100 leliū-
niečių susirinko. Antradienį minėsi-
me Laisvės gynėjų dieną“. Leliūnai 
garsėja ir Aukštaitijos mažų mieste-
lių ir kaimų romansinio dainavimo 
festivaliais – konkursais „Dainuok 
širdie gyvenimą“. V. Miškeliūnie-
nės nuomone, kaimo žmonės ne tik 
ateina į renginius, bet ir patys ak-
tyviai dalyvauja meno saviveiklos 
kolektyvuose, be jų neįsivaizduoja 
savo gyvenimo.    

Šventė Auksines vestuves

Apie B. G. ir K. Jurkštų šeimą 
galima drąsiai teigti, kad tai tikra 
gyvoji kaimo enciklopedija. Eili-
niai žmonės, buvę kolūkiečiai, at-
kurtos Nepriklausomybės metais 
sukūrė rajone ir už jo ribų garsėjusį 
ekologinį pieno ūkį. Apie tai liudi-
ja padėkomis, konkursų diplomais 
nukabintos gyvenamo namo sienos. 
„Nebelaikome gyvulių, sveikatos 
nebėr, - nelinksmai porino aštuonias-
dešimtmetį atšventęs K. Jurkštas. – 
Ūkį perleidome jauniausiam sūnui 
Ramūnui. Lai ūkininkauja. Deja, 
gyvulius teko išparduoti. Nė vienos 
karvės nebelaikome net dėl savęs. 
Va, sūriu vaišinu, kurį kaimynė Jani-
na Guščikienė suspaudė. Nepatikėsi, 
nėr kam tų karvių melžt, o patys jau 
nepajėgiame. Pasamdyt nėr ką. Me-

luoja, o tai ir apvogti gali. Buvo čia 
kelios rimtos moterėlės, tai jas darbu 
suviliojo ūkininkas V. Tamošiūnas. 
Sūnus dirba apie 200 hektarų žemės, 
augina grūdines kultūras“. 

Išties skaudu klausyti, kad „Metų 
ūkio“ konkursų laureatas, 70 kar-
vių turėjęs ekologinis ūkis, galima 
sakyti nebeegzistuoja ir išvis kaime 
mažai kas karvytę belaiko. Kaimie-
čių nuomone, laikyti neapsimoka dėl 
grobuoniškai mažų pieno supirkimo 
kainų, didelių pašarų ruošimo išlai-
dų. Iš kur ūkininkas mokės samdy-
tam žmogui už pieną centus tegau-
damas?

Kalba krypsta apie kur kas links-
mesnius dalykus. Tris vaikus dorais 
žmonėmis užauginę, keturių anūkų 
sulaukę, B. G. ir K Jurkštai pernai 
gegužės 3 dieną šventė auksines ves-
tuves. Tiek metų jų šeimoje vyrauja 
darna ir meilė. Senolis stebisi, kaip 
dabar žmonės, tarp jų ir kaimynai, 
neranda sutarimo, skiriasi, užgyven-
to turto nepasidalina.  

Iš gretimo Medinų kaimo kilęs K. 
Jurkštas puikiai mena savo vestuves 
su išrinktąja leliūniete. Turėjau mo-
tociklą, svetavas buvau, bet ženytis 
neskubėjau, nors visas panas nuo 

Svėdasų iki Anykščių pažinojau. Kai 
jau 30 sulaukiau, pabijojau senber-
niu likt. Įsižiūrėjau vietinę ir po pus-
mečio draugystės pasipiršau. Tada 
brigadininku dirbau. Kai pirminin-
kas Jefremas Smertjevas sužinojo, 
tai „zaksan“ su volga mus nuvežė. 
Sakau jam, kad man ir bažnyčion 
reikia, mama be „šliūbo“ gyvent 
neleidžia. Kad supyko pirmininkas, 
nedavė mašinos ir net bromus statyt 
uždraudė“. 

Iš kolūkio pirmininkų negirtavęs 
ir jiems nepataikavęs K. Jurkštas 
nemalonių sulaukdavo ir vėliau. 
„Kartą liepė man sėklintoją po rajo-
ną vežiot, sakau, kad negaliu, ratas 
vos ant trijų varžtų laikosi, dar avari-
ją padarysiu, - prisiminė K. Jurkštas. 
- Kerštavo pirmininkas. Pamatys su 
šieno vežimu, pripuola ir klausia iš 
kur. Skirstydavo šaldytuvus, dujines, 
tai man sako yra viena be stiklo, gali 
imt. Aš jam saku, „susikišk tu ją ži-
nai kur...“. 

Auksines vestuves B. G. ir K. 
Jurkštams iškėlė jų vaikai. Į tą pa-
čią Debeikių bažnyčią jie važiavo 
kadilaku, šventė prie Andrioniškio 
„Šile“. Giminės ir svečių penkios 
dešimtys buvo. 

Renovuotas kultūros namų pastatas – tikras kultūros židinys Leliūnuose. 
                                                                                                                                     Autoriaus nuotr. 

Akmenų tvora apsuptos senosios Leliūnų kapinės yra šalia kai-
mo trobų. Seniausias antkapinis paminklas žymi 1878 metus.  

Leliūnuose jaunavedžius Birutę - Genovaitę ir Kazį Jurkštus pasitiko kaimo bendruomenė. 

Po 50 metų Birutė - Genovaitė ir Kazys Jurkštai vėl sumainyti 
aukso žiedų į Debeikių bažnyčią vyko kadilaku.

Likimas Stasį Guščiką iš Kelmėsį Leliūnus atbloškė 1982 me-
tais kaip jauną žemės ūkio specialistą. Iki kolūkio griūties dirbo 
agronomu, vėliau pradėjo ūkininkauti. Tačiau gyvenimas nesu-
siklostė, išsiskyrė su žmona. „Žmonės čia geri, tik pačiam reik 
geram būt“, - pridūrė.  
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Ožiaragiai pagaliau pasijus 
visiškai laisvi nuo triukšmingo 
šventinio šurmulio, kuris buvo už-
valdęs jūsų gyvenimą kelias pas-
tarąsias savaites. Astrologas jums 
pataria ateinančias septynias die-
nas skirti tik sau, kad atgautumėte 
per šventes prarastas jėgas. \

Vandeniams žvaigždės taip 
pat rekomenduoja pamiršti visas 
linksmybes ir sutelkti jėgas dide-
liems darbams, kurie jūsų laukia 
šiomis dienomis prasidedančiame 
naujame ir ilgame jūsų gyvenimo 
etape. Galite neabejoti, kad niekas 
jums nesutrukdys pasiekti įspū-
dingų laimėjimų. 

Žuvims sėkmingai susiklosčiu-
sios aplinkybės leis užimti aukš-
tesnį postą ar bent jau sudaryti 
visas prielaidas ambicingų planų 
realizavimui. Planetos palankiai 
žiūri į jūsų karjerą ir profesinę 
veiklą, todėl negaiškite laiko ir 
jau kitą savaitę, geriausiai - antra-
dienį, imkitės aktyvių veiksmų.

Avinams gali iškilti problemų. 

Prognozės pagrįstumu įsitikins 
tie, kurie užsiima komercine vei-
kla. Sėkmė, kuri jums šypsojosi, 
netikėtai nusigręš, todėl kontaktai 
su verslo partneriais bus įtempti, 
o rezultatai nepateisins lūkesčių. 
Bet reikėtų tramdyti emocijas ir 
nepulti į neviltį - netrukus padėtis 
pasikeis į gerąją pusę. 

Jaučiai artimiausiomis dieno-
mis turės dirbti be miego ir po-
ilsio, kad pateisintų vadovybės 
pasitikėjimą ir padėtų pamatą bū-
simai karjerai. Asmeniniame gy-
venime bus ilgai lauktų permainų, 
kurios, kaip teigia žvaigždės, gali 
kartą ir visiems laikams padaryti 
galą jūsų vienatvei.

Dvyniams ateinanti savaitė taip 
pat bus labai tinkamas metas akty-
vumui profesinės veiklos sferoje 
didinti. Tų po šiuo Zodiako žen-
klu gimusių žmonių, kurių darbas 
susijęs su komercija ir prekyba, 
laukia svarbūs susitikimai ir de-
rybos dėl verslo plėtros. Pasisten-
kite nesikivirčyti su giminėmis ir 
artimais žmonėmis.

Vėžius nudžiugins, o gal ir nu-
liūdins žinia, kad netrukus būsite 
paskirti į naują postą. Didelė toli-
mos komandiruotės arba kelionės 
į užsienį jūsų įstaigos reikalais ti-
kimybė. Daugiau dėmesio skirkite 
asmeniniam gyvenimui. Venkite 
romantiškų nuotykių, kadangi da-
bar jie geruoju nesibaigtų.

Liūtams metų pradžia yra tinka-
mas metas susimąstyti. Gal jums 
vertėtų pagalvoti apie ateitį? Įver-
tinkite profesines perspektyvas - 
planetos žada permainų, kurios bus 
teigiamos. Atminkite, kad optimiz-
mas - svarbiausias jūsų sąjunginin-
kas siekiant bet kurių tikslų. 

Mergelėms atsivers nemažai 
įdomių galimybių profesinėje sfe-
roje. Jeigu šią savaitę turėsite pro-
gą susitikti su vadovybe, tai labai 
galimas dalykas, kad šio pokalbio 
rezultatas bus ne tik solidus darbo 
užmokesčio priedas, bet ir pasky-
rimas į naują aukštą postą - vyres-
nybės pasitikėjimas jumis kasdien 
didėja. 

Svarstyklės neapsiriks, jeigu 

horoskopas šią savaitę nesiims naujų darbų, o 
tik tvarkys einamuosius reikalus. 
Būkite pasirengę priimti radika-
lius sprendimus, kurių iš jūsų ar-
timiausiu metu gali pareikalauti 
situacija darbovietėje. Astrologas 
taip pat įspėja, kad tikriausiai teks 
vykti į tolimą komandiruotę. 

Skorpionai turės priimti svar-
bius sprendimus - nuo jūsų pri-
klausys visų darbų sėkmė. Astro-
logas jums pataria nusiteikti gauti 
svarbų vyresnybės įpareigojimą. 
Jeigu gerai atliksite šią užduotį, 
tai galėsite tikėtis, kad jūsų toles-
nė karjera klostysis sėkmingai. 

Šauliai galės įgyvendinti dau-
gelį savo troškimų ir žengti atsa-
kingus žingsnius. Jūsų sugebėji-
mas rasti teisingus sprendimus ir 
nuolatinė artimo žmogaus parama 
jums padės sudaryti puikias prie-
laidas ateičiai. Santykiai su myli-
muoju darosi vis nuoširdesni. Šis 
laikotarpis tinka bendroms kelio-
nėms, vizitams į svečius ir ben-
dravimui su draugais. 

-ELTA

Andrea Ciucci, Paolo Sartor
Ezio Santin, pratarmė

„Prie stalo su Abraomu. 
Receptai iš Biblijos“

Iš italų kal-
bos vertė Rasa 
Va b u o l a i t ė  
Andrėja Čiu-
čis (Andrea 
Ciucci) ir Pau-
las Sartor (Pa-
olo Sartor) yra 
Milano vysku-
pijos kunigai. 

Jie mėgsta gaminti tiek sau, tiek ir 
draugams (ypač pirmasis) ir val-
gyti (ypač antrasis). Šioje knygoje 
jie įgyvendino savo idėją atgaivinti 
Šventajame Rašte randamus recep-
tus ir pateikti juos skaitytojams at-

kampas

Linas BITVINSKAS

Sako, kad Lietuvoje biuro-
kratai nieko neveikia. Ne visai 
tiesa, pas mus valdininkai yra 
nematyti darbštuoliai. Reiktų 
pažymėti, kad europiečiams 
biurokratams iki indų – kaip 
iki Mėnulio.

Štai Indijos Miesto plėtros 
ministras Venkaiah Naidu at-
leido iš Centrinio viešųjų dar-
bų departamento (CPWD) val-
dininką, pavarde Verma, kuris 
į darbą nėjo 24 metus. 1990 
metų gruodį Verma, kuris įsi-
darbino Centriniame viešųjų 
darbų departamente (CPWD) 
1980 metais, išėjo atostogau-
ti. Kaip ten buvo, niekas ne-
žino – ar atostogos buvo per 
trumpos, bet jis nusprendė jas 
pratęsti ir nebeiti į darbą. Pra-
šė, kad pratęstų – jam neleido, 
tada pratęsė pats. Tęsė, tęsė 
ir dar pratęsė, kol susidarė 24 
metai atostogų. Valdžia Ver-
mos pradėjo ieškoti dar 1992 
metais, o rimtai į šį klausimą 
ministras Venkaiah Naidu pa-
žiūrėjo tik 2007 metais. Ir štai 
po 7 metų „tyrimo” pravaikš-
tininką pagaliau atleis. Jis 
gaus ir baudą, bet kol Indijos 
biurokratai ją paskirs, turbūt 
praeis dar kokie 10 metų. 

Tiesa, panašus atvejis užfik-
suotas ir Vokietijoje, ten irgi 
buvo rastas valstybės tarnau-
tojas, kuris į darbą nevaikš-
čiojo 14 metų ir per tą laiką 
uždirbo 745 000 eurų. Kiek 
uždirbo jo indiškasis kolega 
Verma, nepranešama. 

Remiantis aukščiau išdėsty-
tu pavyzdžiu, siūlau mūsų val-
dininkus gerbti ir mylėti. 

Apie 
biurokratiją

„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido
naujintus, lydimus Šventojo Rašto 
istorijų bei žinių apie tų laikų žydų 
kultūrą. Tai suteikia progą į maisto 
gaminimą pažvelgti iš istorinės, eti-
nės ir netgi iš eschatologinės pers-
pektyvos. Ši knyga – tai neįprastas 
būdas įsigilinti į Šventąjį Raštą ir 
konkrečiai jį patirti mėginant kiek 
galima labiau atkurti tą atmosferą 
bei kultūrinę aplinką, kurios glūdi 
mūsų istorijos ištakose.

Biblijoje galima rasti ir tam ti-
krą krikščionių tikėjimo Patriarchų 
meniu. Šioje knygoje pateikia-
mi šešiasdešimt receptų pristato 
Šventajame Rašte perduodamas 
kulinarines tradicijas. Kai kurie 
patiekalai yra tiksliai perrašyti iš 
Biblijos, kiti joje yra tik bendrais 
bruožais paminimi, o dar kiti be 
abejonės priklauso senovės Arti-
mųjų Rytų kulinariniam paveldui. 

Bibliniai receptai pristatomi kaip 
galima autentiškiau tiek produk-
tų pasirinkimo, tiek ir gaminimo 
būdų prasme.

Alexandre Havard 

„Sukurti dideliems dalykams: 
didžiadvasiškumo galia“

Naujausia 
A. Havardo 
knyga tęsia 
Doroje lyde-
rystėje pradėtą 
lyderystės ir 
dorybingumo 
temą. Šį kartą 
gilinamasi į 
didžiadvasiš-
kumo ir nuo-

lankumo dorybes, kurias autorius 

vadina lyderystės šerdimi. Aptaria-
ma šių dorybių svarba asmenybei, 
patariama, kaip jas ugdyti, patei-
kiami konkretūs klausimai, kuriais 
autorius siūlo kiekvienam vadovau-
tis mintyse apžvelgiant prabėgusią 
dieną.

Knyga Sukurti dideliems daly-
kams/didingumui pagilina ir papildo 
knygą Dora lyderystė (liet. 2014). 
Abi šios knygos sudaro nedalomą 
visumą.

Kadangi didžiadvasiškumas ir nuo-
lankumas – išimtinai lyderiui būdin-
gos savybės – yra gyvenimo idealas, 
vadinasi, lyderystė yra... gyvenimo 
idealas.

Niekas negimsta didžios dvasios ir 
sklidinas tauraus nuolankumo, niekas 
negimsta lyderiu. Lyderystė yra lais-
vo pasirinkimo ir didelių pastangų 
vaisius.

užjaučia

Nieko nėra skaudžiau už 
amžiną išsiskyrimą...

Nuoširdžius užuojautos 
žodžius skiriame Astai BU-
ŽIENEI, į Amžinybę iškelia-
vus tėveliui.

Anykščių PSPC medikų 
bendruomenė

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido
žvilgsniu, prisimindamas Orhano 
Pamuko, Josifo Brodskio ir Adomo 
Mickevičiaus refleksijas. Stambulo 
– miesto chameleono – istorija ir 
architektūra, skirtingų kultūrų ato-
dangos veriasi tapybiškai ir įtaigiai. 
Apie Bulgariją ir Gruziją pasako-
jama valiūkiškai, nes tai – viešna-
gės pas draugus menininkus. Gyvo 
temperamento žmonės, jų kasdie-
nybės nuotykiai įdomesni už teatrą. 
Visoje Herkaus Kunčiaus kūryboje 
žymu ironija ir autoironija, šaipy-

masis iš masinių stereotipų. 
„TRYS MYLIMOS – tai trys 

kelionės į būtąjį laiką. Ten – ne-
svarbu, kur šiandien bebūčiau ar 
ką beveikčiau – man visada norisi 
sugrįžti – prie Bosforo, į Kaukazą 
ar Balkanus.“ – knygos autorius 
Herkus Kunčius.

Herkus Kunčius – prozininkas, 
dramaturgas, eseistas, libretų auto-
rius, lietuvių kalba kuriančių prozi-
ninkų, poetų, eseistų, dramaturgų, 
vertėjų, leidėjų, literatūros kritikų 

ir mokslininkų savanoriškos bei 
savarankiškos nesiekiančios pelno 
organizacijos valdybos pirminin-
kas ir prezidentas.

Herkus Kunčius

Trys mylimos

„Trys myli-
mos” – kelio-
nių esė apie 
Turkiją, Bul-
gariją ir Gru-
ziją. Po Stam-
bulą rašytojas 
žvalgosi kul-
t ū r i n i n k o 

tautos balas

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

www.rsleidykla.lt

Pasiskaičiau, kokius kandidatus į 
rajono valdžią siūlo didžiosios par-
tijos – konservatoriai ir socialdemo-
kratai. Pastebėjau, kad tiek vieni, 
tiek kiti prisirašė daug visokių val-
dininkų ir tarnautojų, kurie po rin-

Balsuosiu už žmones mylintį merą
kimų siekia žūtbūt likti valdiškuose 
darbuose. Tačiau tai naudinga tik 
partijoms ir jiems asmeniškai. Ra-
jonui iš to jokios naudos.

Į valdžią reikia rinkti verslinin-
kus ar ekonomistus. Tai yra tuos, 

kurie moka skaičiuoti. Iš mokytojų 
valdžioje jokios naudos. 

Štai, kad ir mūsų meras Sigutis 
Obelevičius nuolat kalba apie mei-
lę gyvūnėliams ir gėlytėms, tačiau 
niekad negirdėjau jį sakant, kad 

myli ir rūpinasi žmonėmis. 
Todėl ir siūlau merui dirbti katy-

tėms ir šuniukams gyvulėlių prie-
glaudoje. O Anykščiams tegul vado-
vauja žmonėms dirbantis vadovas. 

Janina

Viešasis tualetas po balkonu
Rajono valdžia giriasi kiek takų 

paupėm išasfaltavo ir kiek rūmų 
visokių pastatė, tačiau įrengti vie-
šąjį tualetą Anykščių centre valdi-
ninkai nepajėgūs.

Gyvenu S. Dariaus ir S. Girėno 
gatvės daugiabutyje. Nepatikėsi-

te, ko prisižiūriu, kai į „Maximą“ 
savaitgaliais suvažiuoja apsipirkti 
kaimo žmonės.

Suprantu juos – ilgai važiavo, 
paskui eilėse stovėjo... O tuale-
to miesto centre nėra. Todėl tupia 
motinų skvernais pridengiami vai-

kai po mūsų balkonu. Randame 
paskui „ir didelį“...

Nejau sunku „Maxima“ ir „Se-
nukų“ kieme pastatyti biotualetą, 
kad nebūtų dergiama aplinka? At-
rodo visai nesunku, tačiau valdžios 
keičiasi, o tualeto miesto centre 

kaip nėra, taip nėra.
Ir dar viena problema – mūsų 

gatvėje įsikūrė nemažai įstaigų, 
tačiau konteinerių jos neperka. 
Šiukšles meta į bendrus. 

Nejaugi ir šitos problemos rajo-
no valdininkai išspręsti negali?

Viena skaitytoja
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parduoda

perka

įvairūs

UaB „anykštos redakcija“ gali
 paruošti ir atspausdinti

mlankstukus,  mbukletus, 

mreklamines skrajutes,  mblankus, 

mA3 ir A4 dydžio plakatus, 
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pro memoria

Mokame 6% ir 21% PvM.

Tel.:(8-650) 73427, 
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

vERšELiUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir aviS

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; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias-

karves.
Tel. (8-678) 00255.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 

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

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

Tel. (8-631) 61411.

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - mišką išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas.

Tel.: (8-682) 18972, 
(8-600) 63820.

Įvairios paskirties miško skly-
pus, apleistas sodybas, namus ir 
butus. Gali būti su nesutvarkytais 
dokumentais arba skolomis. Už 
suteiktą informaciją atsilygins. 

Tel. (8-604) 53667.

automobiliai

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

Tel.: (8-646) 17715, 
(8-601) 61510.

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

Tel. (8-629) 10247

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

Įvairaus amžiaus arklius. 
Atsiskaito iš karto, pasiima grei-

tai.
Tel. (8-608) 01085.

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

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

    
gimė

Ugnė MASKVYTYTĖ, 
gimusi 01 02
Viktorija TYLAITĖ, 
gimusi 12 29
Rokas GLIAUDELIS,
gimęs 01 03
Kajus BERNECKIS, 
gimęs 12-31

Anykščių mieste
Jelena SAMSONOVA, gimusi 1925 m., mirė 01 09
Jonas LUCAS, gimęs 1926 m., mirė 01 07
Aloyzas KARPAVIČIUS, gimęs 1936 m., mirė 0 07
Tadas JARUŠAUSKAS, gimęs 1946 m., mirė 01 07

Anykščių seniūnijoje
Konstancija Julijona IMBRASIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 01 10

Debeikių seniūnijoje
Algirdas STAŠKEVIČIUS, gimęs 1950 m., mirė 01 06
Rimantas ALEŠIŪNAS, gimęs 1940 m., mirė 01 10

Kurklių seniūnijoje
Slavka VASILKOVAS, gimęs 1969 m., mirė 01 03
Elena Jadvyga AŠAKIENĖ, gimusi 1942 m., mirė 01 09
Romas VILDŽIS, gimęs 1941 m., mirė 01 02

 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,  žirklinį keltuvą ITECO, auto-
krautuvą  Hegg (keliamoji galia 12t), kaušinį krautuvą Fiat-Allis,  sun-
kvežimius Scania, Volvo, Mercedes dalimis,  naudotas sunkvežimių 
padangas. Remontuojame žemės ūkio techniką, sunkvežimius.  

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

Kuras

Malkas.
Tel. (8-670) 38683.

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

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

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

Malkas, atraižas (turi supjautų, 
sausų). Veža į rajonus. 

Tel. (8-629) 76267.

Kita

Ūkininkas - lietuvišką mėsinių 
kiaulių skerdieną puselėmis 40-
50 kg  su subproduktais ar be 
jų. Kiaulės skerstos skerdykloje, 
atvėsinta, ištirta. Triušių skerdie-
ną  1.5-2.5 kg.  Atveža, išrašo 
sąskaitas.

Alma, tel. (8-686) 80994.                                                  
Parduoda beržines malkas kala-

dėmis, skaldytas, atraižas pakais, 
supjautas. Perka mišką. 

Tel. (8-622) 44850.

Nuoma

Išsinuomočiau dirbamos žemės 
arba pirkčiau.

Tel.: (8-666) 08185, 
(8-625) 74044.

Ramybės mikrorajone išnuomo-
jamas 2 kambarių butas (III aukš-
tas). Be baldų.

Tel. (8-679) 14209.

Baldų gamyba, remontas

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

Sumontavimas nemokamas. 
Tel. (8-601) 26068.

Remontuojame minkštuosius 
baldus, pagal užsakymus ga-
miname čiužinius iš paprastų ir 
nepriklausomų Pocket spyruoklių, 
naudojame tik  lietuviškus gobele-
nus, pasiimame ir parvežame.

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

Dovanoja

Vaikiškas vaikštynes ir pakabi-
namas supynes.

Tel. (8-671) 66634.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius. 

Garantija iki 2 metų, pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Keičiu automobilių stiklus, atlie-
ku smėliavimo, gruntavimo dar-
bus. Atvykstu į vietą.

Tel. (8-655) 55726.

siūlo darbą

REIKALINGAS
SUviRiNToJaS. 

Galima derinti su kitu darbu. 
Tel. (8-698) 46745.

Reikalinga pardavėja prekiauti 
maisto prekėmis: darbšti, sąžinin-
ga, komunikabili. Patirtis prekybo-
je būtina.

Tel. (8-612) 94791.

BRANGIAUSIAI 
tik sausio mėnesį 

Kupiškyje UAB ,,Agrojavai“ 
SUPERKAMI įvairių klasių 

kviečiai, miežiai, rugiai, 
žirniai, kvietrugiai ir rap-
sas. Superkame didesnio 
nei 5 proc. sudygimo paša-
rinius grūdus. 

PREKIAUJAME trąšomis.
Prieš atvežant paskambinti. 
Tel. (8-686) 73067 direktorius,
 (8-686) 75511 supirkimas.
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Veronika, Dargaudas, Gilvydė, 
Iveta, Raimonda, Vera, Hiliaras.

sausio 13 - 16 d. delcia.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

receptas

Feliksas, Teodozijus, Auksė, 
Hilarijus, Laimis, Lilija.

Paulius, Skirgaila, Snieguolė, 
Meda, Povilas.

Marcelis, Norgailas, Norgailė.

oras
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IŠ ARTI

MOZAIKA sprintas

Dainininkė S. Braitman 
pradeda pasiruošimą kelionei
į kosmosą

Britų atlikėja Sara Braitman (Sa-
rah Brightman), kurios kelionė į kos-
mosą planuojama šių metų rugsėjį, 
ketvirtadienį pradeda pasiruošimą 
viename iš Rusijos mokymų centrų, 
skelbia TASS.

“Ji atvažiuos trečiadienį, sausio 
14 dieną, o kitą dieną pradės moky-
mus”, - TASS sakė mokymų spau-
dos centre.

Planuojama, kad atlikėja 10 dienų 
praleis Tarptautinėje kosmoso stoty-
je.

S. Braitman, vaidinusi Endriu Loi-
do Vėberio (Andrew Lloyd Webber) 
miuzikle “Operos fantomas”, yra 
visame pasaulyje žinoma atlikėja. 
Pirmą kartą apie kelionę į kosmosą ji 
prakalbo 2012 metų rugpjūtį.

Vienu pirmųjų kosmoso turistų lai-
komas amerikietis Denis Tito (Den-
nis Tito), kuris 2001 metais nuvyko 
į Tarptautinę kosmoso stotį (TKS) 
ir ten praleido 8 dienas. Ši kelionė 
kainavo 20 mln. dolerių. Vienintelė 
kosmoso turistė moteris, pasiekusi 
TKS, yra Anušė Ansari (Anousheh 
Ansari), iš Irano kilusi amerikietė 
inžinierė. Ji keliavo 2006 metais ir 
už kelionę sumokėjo taip pat 20 mln. 
dolerių.

“Lego” tyrimas: JAV tėvai 
su vaikais žaidžia mažiau 
nei europiečiai

Tėvai Jungtinėse Valstijose ne per 
daugiausia mėgsta dalyvauti vai-
kų žaidimuose, o štai europiečiams 
“normalu sėdėti ant grindų su savo 
atžalomis ir kartu su jomis žaisti”, 
teigia “Lego’s Future Lab” vadovė 
Ana Flemert-Džensen (Anne Flem-
mert Jensen), atlikusi beveik dešimt 
metų trukusius vaikų psichologijos 
tyrimus.

“Amerikiečiai tėvai nemėgsta kiš-
tis į vaikų žaidimus ir yra nelinkę 

jiems padėti”, - A. Flemert-Džen-
sen žodžius cituoja “The Business 
Insider”, remdamasi leidinio “Fast 
Company” medžiaga.

“Jie nori, kad jų vaikai mokėtų 
žaisti patys”, - sakė “Lego’s Future 
Lab” vadovė, informuoja RT.

Tuo tarpu europiečiai tėvai, pasak 
“Future Lab” vadovės, mielai įsi-
traukia į žaidimo procesą.

“Mes matome, kad daugeliui tėvų 
Europoje yra visiškai normalu sėdėti 
ant grindų su savo vaikais ir kartu su 
jais žaisti”, - pastebėjo ji.

Į šių tyrimų rezultatus atsižvelgia 
“Lego” rinkodaros skyrius, organi-
zuodamas įvairių konstruktorių rūšių 
pardavimus atskiruose regionuose.

Pavyzdžiui, JAV paprastai parduo-
dami mažiau sudėtingi rinkiniai, nes 
vaikams greičiausiai teks juos surin-
kinėti savarankiškai, be suaugusiųjų 
pagalbos.

“Facebook” įkūrėjas 
pasižadėjo 2015 metais 
kiekvieną mėnesį perskaityti
dvi knygas

Garsusis socialinio tinklo “Face-
book” įkūrėjas Markas Cukerbergas 
(Mark Zuckerberg) pasižadėjo, kad 
Naujaisiais 2015 metais jis stengsis 
kas dvi savaites perskaityti po knygą 
ir tokiu būdu daugiau sužinoti apie 
skirtingas kultūras, praneša AP.

Amerikiečių milijardierius nuro-
dė, kad pirmoji jo knyga bus žur-
nalisto ir publicisto Moizės Naimo 
(Moises Naim) leidinys “The End of 
Power” (Jėgos pabaiga).

M. Cukerbergas 2015-uosius pa-
skelbė “knygos metais” ir sukūrė 
naują puslapį “Facebook” sociali-
niame tinkle, kuriame skaitytojai 
gali sekti jo knygų sąrašą.

Tai jau ne pirmas kartas, kai so-
cialinio tinklo įkūrėjas pasidalija 
savo naujametėmis rezoliucijomis. 
Anksčiau vyras buvo paskelbęs apie 
planus mokytis mandarinų kalbos, o 
2011 m. pasižadėjo tapti vegetaru ir 

mėsą valgyti tik tuo atveju, jei gyvū-
nas žūtų nuo jo rankos.

Premjeras išeina atostogų

Premjeras Algirdas Butkevičius 
sausio 15-22 dienomis išeina kas-
metinių atostogų, kurias praleis ne 
Lietuvoje.

Vyriausybės vadovui kasmetines 
atostogas penktadienį pasirašytu de-
kretu suteikė Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė. Sausio 15-18 dienomis 
Premjerą pavaduos finansų minis-
tras Rimantas Šadžius, sausio 19-22 
dienomis - ūkio ministras Evaldas 
Gustas. Premjero atostogų metu 
Vyriausybės posėdžiai ir pasitarimai 
nevyks.

Kaip informavo Ministro Pir-
mininko atstovė spaudai Evelina 
Butkutė-Lazdauskienė, A. Butkevi-
čius atostogas praleis ne Lietuvoje, 
tačiau kur, dėl saugumo sumetimų 
neatskleidžiama.

“Atostogas praleis ne Lietuvoje”, 
- sakė E. Butkutė-Lazdauskienė.

2013-ųjų pavasarį, minint Vyriau-
sybės darbo šimtadienį, Premjeras 
su žmona atostogavo Ispanijai pri-
klausiančioje Gran Kanarijos saloje, 
liepą Vyriausybės vadovas vyko į 
Koso salą Graikijoje.

2013 m. gruodį A. Butkevičius su 
šeima mėgavosi poilsiu Dubajuje.

2014 m. liepą Premjeras ilsėjosi 
Portugalijos Madeiros saloje, ta-
čiau rugpjūčio 12 d. savo atostogas 
nutraukė Rusijai paskelbus žemės 
ūkio ir maisto produktų iš Europos 
Sąjungos ir kitų valstybių embargą 
ir dviem dienomis anksčiau grįžo į 
darbą.

Šias dienas Vyriausybės vadovas 
išnaudojo praėjusių metų rugsėjo 
7-9 dienomis. 

Estijoje išleistas stalo žaidimas 
su “užkariautoju Puu”

Stalo žaidimas “Draugas Puu už-
kariauja Estiją” pasirodė šios Bal-
tijos šalies parduotuvėse. Kaip pra-
neša portalas “Baltija.eu”, pakuotę 
“puošia” karikatūrinis Rusijos prezi-
dento Vladimiro Putino atvaizdas.

Bendrovės “Gamerton OU” išleis-
tas žaidimas kainuoja kiek daugiau 

redaktorei nežinantNNN

Kai kurie nedori ankykštėnai 
labai pasipiktino, kai Anykš-
čiuose lankantis Sveikatos 
apsaugos ministrei Rimantei 
Šalaševičiūtei tarp medikų pa-
stebėjo ir Anykščių veterinari-
jos tarnybos viršininką, rajono 
Tarybos narį Dainių Žiogelį, 
kuris dalyvavo susitikime kaip 
Anykščių PSPC Stebėtojų tary-
bos pirmininkas.

Nepripažįsta gydytoju, nerinks ir meru
Ir prasidėjo rėkavimai inter-

nete: „Čia tau ne karvyyydė“..., 
„Tai kų ten Žiogelis veikia, ar 
kaip pacientas ar kaip dakta-
ras?“,... „prie ko čia Žiogelis ir 
ministrė“... ir t.t.

Taigi, galima konstatuoti, kad 
kelias į merus socialdemokratui 
Dainiui Žiogeliui nebus rožė-
mis klotas. Dalis gyventojų net 
negali pakęsti minties apie ve-

terinariją, kiti jos nepripažįsta 
medicina. Garantuotai už jį bal-
suos tik tiesioginį ryšį su gyvu-
liais turintys asmenys, sakykim, 
turintys kiaulių (Svėdasų kraštas 
nesiskaito, ten kiaulių nebėr) bei 
šunų ir kačių laikytojai ir pieno 
statytojai. Na, dar yra viltis, kad 
už jį gali balsuoti ir tų įstaigų 
darbuotojai, kurie mano, kad jų 
viršininkas – gyvulys... 

Anykščių viešojoje bibliotekoje 
nuo ateinančio šeštadienio bus pradėta 
teikti dar viena paslauga – mįslingoje 
Kačių svetainėje 3-12 metų vaikai 
bus mokomi anglų kabos. Pedago-
gika bibliotekoje užsiims Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus specialistė ryšiams su visuo-
mene Virginija Ros Garcia.

Taigi nuo sausio 17 d. V.Ros 
Garcia dirbs dviejuose darbuose 

Viešųjų ryšių specialistė laisvalaikiu 
dirbs mokytoja

– darbo dienomis specialistė bus 
atsakinga už produktyvų rajono 
valdininkų bendravimą su žinias-
klaida, o šeštadieniais taps anglų 
kalbos mokytoja.

Iki praėjusių metų birželio sa-
vivaldybės specialistė V.Ros Gar-
cia nuomojosi patalpas Anykščių 
menų inkubatoriuje ir ten vedė an-
glų kalbos užsiėmimus. 

Kaip teigiama bibliotekos in-
ternetinėje svetainėje, „mokyklėlė 

veiks iki birželio 6 dienos. Visa 
mokymosi medžiaga parengta vai-
kučiams, kurie gali nemokėti rašy-
ti ar skaityti gimtąja kalba“. V.Ros 
Garcia yra baigusi anglų kalbos 
studijas Šiaulių universitete. 

Mokytoja V.Ros Garcia, kaip ra-
šoma bibliotekos tinklalapyje, turi 
visokios pedagoginio darbo patir-
ties : 2 metus anglų kalbą ji dėstė 
lietuvių vaikučiams, 3 metus anglų 
kalbos mokė ispaniukus. 

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos 
skyriaus specialistė ryšiams 
su visuomene Virginija Ros 
Garcia pradeda dirbti pagal 
specialybę – bibliotekoje vai-
kus mokys anglų kalbos. 

Mėsa įdarytos bulvės

Ingredientai:
12 bulvių,
maltų juodųjų pipirų,
1 svogūnas,
300 g kiaulienos faršo,
druskos,
150 g sviesto,
0,5 stiklinės grietinės. 

Gaminimo eiga:
Nuplautos bulvės perpjaunamos 

išilgai pusiau, ties viduriu kiekvie-
noje puselėje išgremžiama duobu-
tė.

Į maltą mėsą sudedami svieste 
pakepinti svogūnai, pasūdoma, 
įberiama pipirų ir sumaišoma.

Įdaro pridedama į kiekvienos 
puselės duobutę, puselės suglau-
džiamos, dedamos į skardą ir kepa-
mos apie 30-40 min. 170 laipsnių 
temperatūros orkaitėje.

Tiekiamos sudėtos į pašildytą 
pusdubenį, užpiltos tirpintu sviestu 
su grietine.

Prie arabų šeicho rūmų susto-
ja autobusas, pilnas pagyvenusių 
moteriškių. Šeichas klausia savo 
sekretoriaus:

- Turistai?
Sekretorius:
- Ne. Čia jūsų uošvienės atvažia-

vo į svečius.

Rajono Tarybos narys, veteri-
naras Dainius Žiogelis šliejasi 
prie medikų bendruomenės. 

Krepšinis. Anykščių „KKSC-
Volupis“ atsinaujinusiose RKL 
pirmenybėse 56:73 pralaimėjo 
„Kretingai“ ir 84:64 įveikė Kau-
no „United – Radijas Tau“. Pir-
mosiose rungtynėse K.Raginis 
įmetė 15 taškų. Antrajame su-
sitikime D.Pavlovskis pelnė 20, 
T.Jodelis – 16, K.Raginis -14 
(12 at.kam.), M.Urbutis – 10 
(10 at.kam.) taškų. Anykščių 
„KKSC-Volupis“ RKL A divi-
zione užima 10-ąją vietą (7 per-
galės 10 pralaimėjimų).

Slidinėjimas. Priekulė-
je, atvirose slidinėjimo pir-
menybėse S.Adamonytė ir 
Ą.Bajoravičius iškovojo si-
dabro medalius šliuoždami ir 
laisvu, ir klasikiniu stiliais, o 
F.Repečkaitė varžybose laisvu 
stiliumi finišavo antra, o klasi-
kiniu stiliumi – trečia.

Sunkioji atletika. Telšiuo-
se, tarptautiniame sunkiosios 
atletikos turnyre nugalėto-
jais tapo anykštėnai M.Dilys 
ir T.Miškeliūnas. R.Skapas, 
L.Statauskas, M.Lapinskas ir 
A.Kavaliauskaitė užėmė antrą-
sias vietas, J.Silevičiūtė - tre-
čiąją vietą.

Apdovanos. Rytoj Anykš-
čių sporto ir laisvalaikio centre 
„Nykščio namai“ vyks geriau-
sių Anykščių rajono sportininkų 
apdovanojimo šventė. Renginio 
pradžia – 16 valandą. Savo pro-
gramą demonstruos gatvės gim-
nazistai „Project Mayhem“.

kaip 23 eurus.
Pagal scenarijų, “draugas Puu” 

užgrobė beveik visą Estiją, neoku-
puota liko tik Saremos salos sostinė 
Kuresarė. Varžydamiesi tarpusavyje 
žaidėjai turi iš pradžių apginti nuo 
priešo šį miestą, o paskui išvaduoti 
visą šalį.

Lapkritį Rusijos prezidento spau-
dos sekretorius Dmitrijus Peskovas 
pareiškė, jog valstybės vadovas 
nepritaria tam, kad įvairios produk-
cijos gamintojai naudoja jo vardą ir 
atvaizdą komerciniais tikslais.

-ELTA


