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Paskaita. Sausio 21 d., trečia-
dienį, 18 val. kultūrinių tradicijų 
studijoje “Anykščių vaivorykštė” 
(Vilniaus g. 22, pr. c. “Norfa” II a.) 
paskaita “Grūdinimasis - šalto van-
dens stebuklai kiekvienam”.

Kelionė. Muzikantas Kazimieras 
Jakutis-Pagulbis, prieš Naujuosius 
anykštėnams padovanojęs nemo-
kamą koncertą, atsitraukė nuo kon-
certinės veiklos ir turbūt nusprendė 
šalčiausią laiką Lietuvoje praleisti 
kitur. Muzikantas su žmona Birute 
keliauja po Pietų Ameriką – Brazi-
liją ir Argentiną. Nuotraukoje, kurią 
K.Jakutis paskelbė iš Argentinos, 
matosi, kad keliautojus apėmęs tan-
go virusas. Taigi, grįžęs Lietuvon 
muzikantas, matyt, ne tik dainuos, 
bet scenoje jau ir šoks. 

Dalins. Raudonojo Kryžiaus drau-
gijos Anykščių skyrius informuoja, 
kad gyventojams maisto paketai bus 
išduodami š. m. sausio mėn. 23; 26; 
27 d. nuo 9.00 iki 14.00 val. adresu: 
Vilties g. 24, Anykščiuose. Informa-
cija telefonais: 8 381 5 34 63; 8 610 
39 314.

Kovinis. Skelbime Svėdasuose 
prašoma padėti surasti, matyt, kovi-
nį juodą katiną - be apatinės ilties ir 
apkandžiota ausimi.

Rekordas. Pernai metai pasižy-
mėjo savotišku blogu rekordu – 2014 
metais, per penkerius pastaruosius 
metus, Anykščių rajone kilo dau-
giausiai gaisrų – 151. Antrais pagal 
gaisringumą metais – 2011, jų buvo 
126. Patys ramiausi gaisrų atžvilgiu 
buvo 2012 metai – tais metais ugnia-
gesiai gesino 106 gaisrus.

Darbas. Jaunuoliai nuo 16 iki 
29 metų gali sudaryti savanoriškos 
praktikos sutartis su darbdaviais. 
Šie jaunuoliai draudžiami valstybės 
lėšomis sveikatos bei nelaimingų 
atsitikimų darbe ir profesinių ligų 
socialiniu draudimu, o jei jie regis-
truoti darbo biržoje – praktikos metu 
išsaugos garantijas. Praktika negali 
būti ilgesnė kaip 2 mėnesiai per me-
tus. Sutartį galima sudaryti ne ilgiau 
kaip 6 mėnesiams.

Kopijuojame. Vienos kopijos iki 
A4 formato kaina 0,07 EUR/0,24 Lt.

Vyras puikiai pažįsta aplinki-
nius miškus. Ieškoti žvėrių ragų 
yra jo savotiškas hobis. „Žinojau, 

Ieškojo ragų, rado nušautą briedį
Šeštadienį Romuldavos miške briedžių ragų ieškojęs Leliūnų kaimo (Debeikių seniūnija) gyvento-

jas Alvydas Veršyla ieškodamas briedžių ragų rado nušautą ir išmėsinėtą briedį.

Nušauto briedžio kojos mėtėsi prie pat keliuko.
 Autoriaus nuotr.

Leliūnų kaimo gyventojas Alvydas Veršyla 
rado ir briedžio ragą.  

kad tuose miško plotuose gyvena 
keli briedžiai, - sakė A. Veršy-
la. – Netikėtai užėjau išmėsinėto 

briedžio liekanas. Žinau, kad tikri 
medžiotojai taip nesielgia, tad ne-
delsdamas paskambinau aplinko-

saugininkams“. 
Man atvykus į mišką čia jau 

buvo keli aplinkos apsaugos agen-
tūros darbuotojai, kurie parodė 
neištirpusio sniego likučiuose 
įmintas stambių žvėrių pėdas. Jie 
nesunkiai nustatė, kad nuo keliuko 
sužeistas žvėris bėgo dar kelis šim-
tus metrų, kol, tikėtina, suklupo 
ant kito keliuko, kur niekadėjai jį 
ir išmėsinėjo. Kailio ir kitų atliekų 
net nesivargino tolėliau nuo takelio 
nutempti, o briedžio kojos mėtėsi 
visai šalia keliuko. Brakonierių 
būta tikrų gurmanų, jie iš žvėries 
galvos išsilupo smegenis, pasiėmė 
plaučius. 

Pasak Aplinkos apsaugos depar-
tamento Utenos regiono Anykščių 
agentūros inspektoriaus Audriaus 
Pilkos, nustatytas nušauto briedžio 
amžius. Tai beveik dvejų metų pa-
tinas. Gamtai padaryta apie 4000 
eurų žala.

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Renginiai šeštadienį prasidėjo 
poeto A. Baranausko gimimo vie-
toje, prie Vilniaus gatvės 33-ojo 
namo, ku  pastatytas suolelis, skir-
to šios vietos įamžinimui. 

Prie suolelio muziejininkas 
Tautvydas Kontrimavičius primi-
nė Baranauskų giminės istoriją, 
rašytojas Vygandas Račkaitis per-

Per jubiliejų – gyvenimo pėdsakais
180 – osioms poeto ir vyskupo Antano Baranausko gimimo metinėms įprasminti Anykščiuose, 

Vilniaus gatvėje, toje vietoje, kur gimė būsimasis poetas, pastatytas suolelis, o A. Baranausko skvere 
- plokštės su ištraukomis iš “Anykščių šilelio” autoriaus dienoraščio.

Poeto atminimo įamžinimas biudžetui kainavo 100 000 litų.

skaitė ištrauką iš savo naujausios 
knygos “... ir neramu tapo” apie 
A.Baranausko vaikystę ir jaunys-
tę.   

A. Baranausko talento gerbėjai 
stabtelėjo prie bažnyčios, skve-
re pastatytų ženklų su masyviose 
metalo plokštėse išpjautomis 18 
– mečio Antano Baranausko die-

noraščio eilutėmis - „Taisyklėmis 
arba punktais 1853 m. kasdieni-
niams užsiėmimams, pramogoms 
ir kitiems dalykams, kurių privalu 
laikytis“ – aktualiu moralės kodek-
su ne tik jaunimui, bet ir kiekvie-
nam anykštėmui. Taisykles skaitė 
jaunieji anykštėnai. 

Ryškiausias gimtadienio akcen-

tas – paženklinta A. Baranausko 
gimtinė ir ženklai skvere - anyksta.
lt internetinio portalo skaitytojams 
sukėlė įvairių minčių. Vieni įam-
žinimu aprūdijusiose storo metalo 
plokštėse išpjautomis eilutėmis 
žavėjosi kaip meno kūriniu, kiti gi 
piktinosi ir lygino su pagarsėjusiu 
meno kūriniu, surūdijusiu vamz-
džiu Vilniuje, Neries krantinėje.

Anykščių rajono vyriausioji ar-
chitektė Daiva Gasiūnienė teigė, 
kad pažymėti gimtąją vietą ir žen-
klų ciklu įamžinti garbaus anykš-
tėno atminimą skvere užsimota 
praeitą pavasarį.

Konkursą laimėjo Kauno pro-
jektavimo, restauravimo ir staty-
bos institutas. Šio projekto autorė 
yra architektė Justina Padvarskaitė 
– Venclovienė. Kaip “Anykštai”  
sakė savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Valenti-
nas Patumsis, projekto įgyvendini-
mas kainavo 100 000 litų su PVM. 

Vakarop A. Vienuolio – Žu-
kausko memorialiniame muziejuje 
vyko poetinių improvizacijų popie-
tė „Didi šturmai dūšioj griaudė“. 
Skambėjo jaunojo A. Baranausko 
(kun. Justas Jasėnas) ir Karolinos 
Praniauskaitės (akt. Rasa Pošku-
vienė), A. Baranausko ir Klemenso 
Kairio (kun. Nerijus Papirtis) poeti-
niai dialogai, skambėjo „Valaukio“ 
ansamblio (vad. Regina Stumbu-
rienė) atliekamos A. Baranausko 
giesmės. 

-AnykštA

Pažymėtoje Antano Baranausko gimtinėje kal-
ba muziejininkas, žurnalistas Tautvydas Kon-
trimavičius.  

Jaunus anykštėnus kunigus Klemensą Kairį ir 
Antaną Baranauską vaidino taip pat kunigai - 
Anykščių šv. Mato bažnyčios vikaras Nerijus 
Papirtis ir buvęs šios bažnyčios vikaras, dabar 
dirbantis Kupiškyje, kun. Justas Jasėnas. 

Žada išsaugoti 
„Anykščių vyno” 
darbuotojus

KGB šmėkla 
lydi visą 
gyvenimą

Rimtus dalykus paverčiame 
komiškais

Gintaras RAŽANSKAS, mo-
kytojas, apie partinius sąrašus: 
„Daug yra atvejų, kad jeigu yra 
sąraše tėvas, tai ir dukra yra, ir 
dar kokie gimi-
nės.“

Kiekvienai 
Daliai sava 
dalia 

Leonas ALESIONKA, apie 
Rūtos Janutienės (Grinevičiūtės) 
knygą „Raudonoji Dalia“.



  
KONKREČIAI

spektras

2015 m. sausio 20 d.

temidės svarstyklės

Praėjusiais metais gimė 124 ber-
niukai ir 99 mergaitės (2013 m.109 
berniukai ir 96 mergaitės). 171 vai-
kas gimė Lietuvoje ir 52 - užsienio 
valstybėse. Iš visų gimusių vaikų 
146 gimė susituokusiems tėvams, 
62 buvo pripažinta tėvystė ir 15 
vaikų įregistravo vienišos motinos. 
Jauniausia mama ir jauniausias 
tėtis buvo 17 metų. Vyriausiai ma-

Gimusių dvigubai mažiau nei mirusių
Praėjusiais metais Anykščių rajono Civilinės metrikacijos sky-

riuje užregistruoti 223 gimę kūdikiai. Tai yra 18 naujagimių dau-
giau nei buvo 2013 m. 

2014 m. ir mirusių anykštėnų buvo mažiau – amžinojo poilsio 
palydėti 504 žmonės, kai 2013 m. jų buvo 516.

mai - 46 metai, vyriausiam tėčiui 
- 57. Kūdikiams dažniausiai buvo 
suteikti nesikartojantys vardai, ta-
čiau buvo įregistruoti ir 8 Lukai, 7 
Dominykai, 6 Kristupai, 4 Kaspa-
rai, 3 Jonai, 3 Jokūbai, 5 Austėjos, 
5 Kamilės bei 3 Luknės. 

 Iš 171 Lietuvoje gimusių vai-
kų Anykščių ligoninėje gimdė 75 
(2013 m. - 73) mamos, Respubli-

kinėje Panevėžio ligoninėje - 41 
(44), Vilniaus ligoninėse - 27 (19), 
Kauno ligoninėse - 5 (9), Ukmer-
gės ligoninėje - 10 (7) ir Utenos 
ligoninėje - 13 (6).

2014 metais susituokė 179 poros 
(2013 m. - 186). 95 poros tuokė-
si Civilinės metrikacijos skyriuje, 
80 porų bažnyčiose ir 4 užsienio 
valstybėse. Anykščių bažnyčioje 
tuokėsi 38 poros, Troškūnų - 14, 
Svėdasų - 8, Kavarsko - 7, Andrio-
niškio - 6, Dabužių, Debeikių, In-
kūnų, Skiemonių ir Traupio bažny-
čiose po 1 porą. Dvi poros tuokėsi 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
1 - Švedijoje ir 1 - Baltarusijoje. 

Pernai tuokėsi viena nepilnametė 
( 17 metų) mergina. Daugiausiai 
porų tuokėsi pirmą kartą, 30 vyrų 
ir 31 moteris - antrą bei 2 vyrai ir 3 
moterys - trečią kartą.

 2014 metais išsituokė 66 poros 
(2013 m. - 80). 

Iš 504 mirusių anykštėnų (daž-
niausia mirties priežastis - širdies ir 
kraujagyslių ligos, antroje vietoje - 
vidaus organų vėžiai) iš gyvenimo 
savo noru pasitraukė 9 žmonės (7 
vyrai ir 2 moterys). Dėl nelaimingų 
atsitikimų (traumų, sužalojimų, pa-
skendimų, užspringimų, sušalimų, 
apsinuodijimų) mirė dar 22 žmonės.

-AnykštA

Priminsime, jog Lietuvos kon-
kurencijos tarnyba „Mineraliniams 
vandenims” leido įsigyti „Alitos 
grupę”, kuriai priklauso ir „Anykš-
čių vynas”, su sąlyga, jog „Alitos 
grupė” atsisakys savo degtinių ir 
trauktinių prekinių ženklų. 

Žada išsaugoti „Anykščių vyno” darbuotojus
AB „Anykščių vyną” pradėjus valdyti „Mineraliniams vande-

nims” esminiai pasikeitimai Anykščių gamykloje nevyksta. Tiesa, 
anykštėnai nebegamina „Labanoro” trauktinių, tačiau šio gėrimo 
yra prigaminta „į sandelį”, todėl parduotuvėse „Anykščių vyno” 
trauktinių dar yra.

„Alitos“ deg ti nių ir trauktinių 
prekinius žen klus mes turime tei-
sę par duo ti, ati duo ti ar kažkam 
pado va no ti. Ta čiau grei čiau siai 
skelb si me kon kur są jų par da vi-
mui.“ – „Alytaus naujienoms” 
sakė MV GROUP vadovas ir 

„Stumbro” generalinis direktorius 
Česlovas Audrius Matulevičius. 
Beje, Č.A.Matulevičius puikiai 
žino „Anykščių vyną”, nes jis iki 
gamyklos privatizacijos kurį laiką 
vadovavo Anykščių įmonei. 

Č.A.Matulevičius „Alytaus 
naujienoms” aiškino, kad pasikei-
tus savininkams nebus atleisti nei 
„Alitos”, nei „Anykščių vyno” 
darbuotojai. „Apie tai ne ga li bū ti 
nė kal bos. Čia dir ba pui kūs spe-
cia lis tai, tech no lo gai. Jau da bar 
į MV GROUP mar ke tin go, par-

da vi mo pa da li nius in teg ra vo si 
įsi gy tos įmo nių gru pės spe cia lis-
tai.“- Alytaus laikraščiui aiškino 
Č.A.Matulevičius. „Anykščių 
vyne” dirba 65, „Alitoje” – 164 
darbuotojai.

Buvęs „Alitos grupės” vadovas, 
vėliau – vienas iš akcininkų Vy-
tautas Junevičius pasitraukė iš šios 
įmonės. Pernai jis pardavė savo 
akcijas, o prasidėjus šiems metams 
pasitraukė ir iš vyriausiojo įmonės 
patarėjo pareigų. 

-AnykštA

Smurtas. 2015-01-16 gautas 
Kavarsko seniūnijos gyventojos, 
gimusios 1978 metais, pareiški-
mas, kad apie 20.30 valandą, na-
muose neblaivus (1.60 promilės) 
sugyventinis, gimęs 1976 metais, 
smurtavo jos bei mažametė du-
kros atžvilgiu, sukeldamas fizinį 

skausmą. Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Pinigai. 2015-01-16 gautas 
Anykščių seniūnijos gyventojos, 
gimusios 1936 metais, pareiški-
mas, kad nuvykusi į banką ir išsi-
ėmusi savo banko sąskaitos išrašą 
pastebėjo, jog nuo 2014-12-26 iki 
2015-01-11 per keletą kartų į kitas 

sąskaitas pervestos įvairios pinigų 
sumos. Žala – 1 209,36 eurai.

Smurtas II. 2015-01-18 polici-
joje gautas Skiemonių seniūnijos 
gyventojos, gimusios 1949 metais, 
pareiškimas, kad apie 8.15 valandą 
namų virtuvėje vyras, gimęs 1952 
metais, sukėlė jai fizinį skausmą. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 

į areštinę.
Buteliai. 2015-01-18 gautas 

Anykščių seniūnijos gyventojos, 
gimusios 1963 metais, pareiškimas, 
kad apie 15.30 valandą pastebėjo, 
jog išdaužtas namų koridoriaus lan-
gas ir pavogti du 0,5 litrų talpos RI-
GOS balzamo buteliai, 0,5 kg karšto 
rūkimo kumpis. Žala 30 eurų. 

„Vaikučių į šventę prisiregistravo 
apie 60, - pastebėjo viena iš šventės 
organizatorių, kalnų slidinėjimo en-
tuziastė Jolita Šinkūnienė. - Daugu-
ma – anykštėnai. Sulaukėme svečių 
iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Ute-
nos, Ukmergės. Taip pat profesio-
nalių sportininkų iš Vilniaus” 

Slidininkai dalyvavo slalomo gi-
ganto ir mažojo slalomo varžybo-
se. Atėjusiuosius pirmą sykį kalnų 
slidinėjimo pagrindų nemokamai 
mokė patyrę instruktoriai. 

Visi dalyviai gavo diplomus, 

Jauniausiai dalyvei – 
penki mėnesiai
Sekmadienį Anykščių kalnų slidinėjimo centre „Kalita“ vyko 

Sniego dienos šventė, į kurią susirinko apie 100 mažųjų sniego 
mylėtojų ir paauglių. 

įveikusieji sunkesnes trasas - me-
dalius, mažesnieji - kepuraites ir 
lipdukus su Pasaulinės sniego die-
nos atributika.

Snieglenčių sporto mylėto-
jai šėlo ant tramplinų iki vakaro. 
Nors aplink juoduoja laukai, kal-
nas buvo paruoštas puikiai. Už tai 
dalyviai dėkingi  pramogų ir sli-
dinėjimo centro „Kalita“ vadovui 
Liudvikui Avietei ir darbuotojams, 
kurie, beje, kantriai vaikučiams pa-
dėjo išmokti keltis keltuvu.

                              - AnykštA

Amantei iš Panevėžio - vos penki mėnesiai, tačiau ji jau turi nu-
merį. Tėveliai, kalnų slidžių sporto entuziastai, dukrą pratina prie 
sniego.    `    Jolitos šINkūNIENėS nuotr. 

Sesija. Susirūpinęs dėl Dar-
bo partijos rinkimų kampanijos 
galimai neskaidriu finansavimu, 
Seimo opozicijos lyderis Andrius 
Kubilius neatmeta galimybės 
vasario pradžioje sušaukti neeilinę 
Seimo sesiją. „Mes su tuo ne-
sitaikstysime. Jeigu matysime, 
kad ir vėl yra bandoma rinkimus 
nusipirkti „juodųjų buhalterijų“ 
pinigais, o valdžios instituci-
jos yra nepajėgios iki rinkimų 
tam užkirsti kelio, neatmetame 
galimybės vasario pradžioje 
sušaukti neeilinę Seimo sesiją, 
kad parlamentinio tyrimo meto-
dais tam būtų užkirstas kelias“, - 
sakė A. Kubilius.

Paneigė. Rusijos piliečiams 
Achmedui Jevlojevui ir Olegui 
Šamaninui nėra išduoti leidimai 
gyventi Lietuvoje, nusikaltėliai 
taip pat nėra ieškomi Interpolo, 
teigia vidaus reikalų ministras Sau-
lius Skvernelis. „Pirmiausia, vid-
aus reikalų ministras Lietuvos Re-
spublikoje niekada neišdavinėjo, 
neišdavinėja ir neišdavinės jokių 
leidimų gyventi laikinai ar nuo-
latos Lietuvos Respublikoje. Tai 
daro Migracijos departamentas. 
Tad dar kartą pabrėžiu, kad tai ne 
ministro kompetencija ir ne min-
istro sprendimas išdavinėti leidi-
mus“, - sakė S.Skvernelis. 

Grįžo. Buvusi Prezidentės Da-
lios Grybauskaitės patarėja Daiva 
Ulbinaitė grįžo į Spaudos tarny-
bos vadovės pareigas. Iki šiol šias 
pareigas ėjęs Modestas Naudžius 
Prezidentūrą paliko šalių susitar-
imu. D. Ulbinaitė Prezidentūrą pa-
liko pernai dėl vadinamojo slaptos 
informacijos nutekinimo, tačiau 
prieš savaitę teismas D. Ulbinaitę 
išteisino, paskelbęs, kad buvusi 
Prezidentės vyriausioji patarėja 
nepiktnaudžiavo valstybės tarny-
ba ir neatskleidė valstybės paslap-
ties. 

Tikslai. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, susitikusi su Lietuvai 
akredituotais užsienio šalių am-
basadoriais, apibendrino praėju-
sių metų darbus, padėkojo jiems 
už bendradarbiavimą, aptarė euro 
įvedimą bei svarbiausius šių metų 
Lietuvos tikslus. Pirmadienį vy-
kęs susitikimas - tai tradicinis Pre-
zidentės ir užsienio diplomatijos 
atstovų susitikimas. Šiemet jame 
dalyvavo apie penkiasdešimt am-
basadorių. „Praėję metai buvo iš-
skirtiniai Lietuvai. Užsitikrinome 
didesnį savo šalies karinį, ekono-
minį, energetinį saugumą. Būdami 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 
nariais, galėjome reikšmingai pri-
sidėti prie tarptautinių problemų 
sprendimo. Visus pradėtus darbus 
turime tęsti ir toliau, taip pat efek-
tyviai išnaudoti Lietuvos ekono-
mikos augimą, kad garantuotume 
stabilumą ir ekonominę gerovę 
Lietuvos žmonėms“, - sakė Pre-
zidentė.

Nuomonė. Seimo frakcijos 
„Tvarka ir teisingumas“ seniūnas 
Petras Gražulis mano, kad 
„tvarkiečių“ gretas nutaręs palikti 
Seimo narys Andrius Mazuronis yra 
„truputėlį pasimetęs“ ir pirmiau-
sia reikia jam surasti save“. „Taip 
pasakyčiau: į Lietuvą greičiausia po 
kiek laiko sugrįš litas, o į „Tvarka ir 
teisingumą“ - Andrius Mazuronis. 
Nemanau, kad jis kur nors geriau 
rastų ar geresnes pareigas gautų“, - 
svarstė P. Gražulis. 

Anykščių savivaldybės Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas Antanas Kat-
liorius sako, kad ne popierinės kvo-
tos lemia ūkininkų darbą, bet kaina 
už produkciją.

„Paskambinus dažnam ūkininkui, 
užsiimančiam pienininkyste, išgirs-
tu, kad geriau jau neklausčiau, kaip 
jie gyvena. Žmonės gyvena sunkiai. 
O kvotų buvimas ar nebuvimas nie-
ko nepakeis. Ir anksčiau, kai kvotos 

Kvotų panaikinimas pieno 
nepabrangins

Šiemet - paskutiniai metai, kai veikia pieno gamybos kvotų sis-
tema. Nuo 2015 m. balandžio 1 dienos Europos Sąjungoje kvotų 
pienui nebeliks. Anykščių ūkininkus jaudina ne klausimas, ar bus 
pieno kvota, o tai, kiek bus mokama už pieną.

Linas BITVINSkAS
linas.b@anyksta.lt

pieno ūkiams buvo, lemiamas klau-
simas buvo kaina už produkciją“,- 
sakė A.Katliorius.- Kvotų sistema 
ES buvo įvesta siekiant kontroliuoti 
pieno ir pieno produktų gamybą 
nuo 1984 m. Kiekvienai šaliai nu-
statyta, kiek natūralaus riebumo 
pieno ji gali realizuoti rinkoje. Šis 
nustatytas kiekis paskirstomas tarp 
pieno gamintojų, kurie per kvo-
tos metus, nemokėdami sumos už 

kvotos viršijimą, supirkėjams bei 
tiesioginiams vartotojams gali par-
duoti jiems nustatytą pieno kiekį. 
Už „virškvotinį“ mokestį kitų šalių 
pieno gamintojai moka baudas, sie-
kiančias 0,96 Lt/kg. Lietuva nevirši-
jo jai nustatytos kvotos: 2010–2011 
kvotos metais kvota buvo įvykdyta 
77 proc., o 2011–2012 kvotos me-
tais – 79 proc. Europoje gal tik dvi 
šalys viršija kvotas, taigi ir panaiki-
nus pieno kvotas ES šalyse neturė-
tų labai išaugti pagaminamo pieno 
kiekis“, -sakė A.Katliorius. 

Pasak vedėjo, nereiktų nerimauti 
ir dėl pieno perprodukcijos, nes gy-

vulininkystėje procesai taip greitai 
nevyksta. „Jei augalininkystėje gali, 
sakykim, pusę Lietuvos užsėti kvie-
čiais ir taip staigiai padidinti pro-
dukciją, tai karvė per metus neuž-
auga, todėl ir perprodukcijos staiga 
neatsiras“,- sakė A.Katliorius.  

A.Katliorius ramina ir vartotojus, 
kad kvotų sistemos panaikinimas nie-
kaip neturėtų jiems atsiliepti.„Kažko-
dėl, jeigu Lietuvoje kas nors ir vyks-
ta, tai būtinai tik tai, kas blogiausia. 
Gyvename savotiškam paradokse, 
kai pieno supirkimo kainos žemiau-
sios Europoje, o produktų kainos – 
vienos aukščiausių. Jau dabar pieno 
produktus eksportuoja iš Lenkijos, 
ir jie pigesni. Vartotojai turėtų nieko 
nebijoti, nes jei bus brangūs produk-
tai vietiniai, atveš verslas pigesnių iš 
kitur“,- sakė A.Katliorius.  
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komentarai

Įprasta 
Anykščiams 
praktika

Erikas DRUSKINAS, režisie-
rius:

„Pažiūrėkim ir į Lietuvos po-
litiką – Landsbergis vyresnysis, 
Algirdas Saudargas palaipsniui 
įvedė savo šeimos narius į politiką. 
Manau, kad ir Anykščiuose žmonų 
dalyvavimas rinkimų komisijose 
yra vienas iš būdų šeimos narius 
palaipsniui įvesti į politiką. 

Iš kitos pusės, tai primena šei-
myninį verslą, kuris Anykščiuose 

“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. 

Rimtus dalykus paverčiame komiškais
Būsimuose savivaldos rinkimuose – šeimyninė ranga. Vyrai 

kandidatuoja į merus ar rajono Tarybą, o jų žmonos skaičiuos 
rinkėjų balsus. Anykštėnų klausėme, kaip manote, ar tokia tvar-
ka nepaverčia rinkimų farsu?

vienokia ar kitokia forma yra, nes 
politikų giminaičiai dirba kokioje 
nors savivaldybei pavaldžioje įstai-
goje. Sakyčiau, tai įprasta Anykš-
čiams praktika, nieko naujo. Tiesa, 
rinkimų atveju giminės įtraukimas 
kelia keletą klausimų – arba politi-
kai labai taupo, arba jiems niekas 
iš partiečių nepadeda, arba jie labai 
savo partijos draugais nepasitiki. 

Tiesa, reikia įžvelgti ir teigiamą 
pusę – džiugu, kai šeimos palaiko 
savo kandidatus, šeimos susivieni-
ja ir veikia kartu.“

Be įstatymų yra 
ir etika

Audra JUSEVIČIENĖ, Vil-
niuje gyvenanti anykštėnė:

„Situacija, žvelgiant iš Vilniaus, 
labai kvepia švogerystėm, net jei 
nesi politikos reikalų žinovas. Aiš-
ku, kad viską norima sutelkti į vie-
nas rankas ir valdyti. Tokiu atveju 
juokaujant reiktų pasidžiaugti, kad 

ne musulmoniškame krašte gyve-
nam. 

Provincijos politikoj galbūt kaž-
kiek kitos taisyklės. Politikai gali 
sakyti, kad jiems žmonių trūksta, 
tuo lengva pasiteisinti, bet reiktų 
kažką daryti, kad taip nebūtų. Net 
jeigu toks žmonų vaidmuo rinki-
muose nesikerta su įstatymais, dar 
nereiškia, kad nesikerta ir su etika. 
Ką daryti tokiu atveju? Net neži-
nau, gal reiktų siūlyti mainus rin-
kimų laikotarpiui – vieno miestelio 
komisija važiuoja balsų skaičiuoti į 
kitą miestelį.“ 

Provincijos 
politikai mokosi 
iš viršūnių

Gintaras RAŽANSKAS, 
J.Biliūno gimnazijos istorijos 

mokytojas:
„Man tokia situacija kelia juoką. 

Provincialai politikai ima pavyzdį 
iš savo partijų vadų, sakykim, Vy-
tauto Landsbergio, kuris į politiką 
atvedė anūką. Jeigu jiems galima, 
vadinasi, ir mums galima. Anks-
čiau to nebuvo, kažkaip kandidatai 
į rajono Tarybą netempdavo savo 
vaikų, nes žmonės juoksis, o dabar 
to nebeliko.  

Peržiūrėjau rinkimų sąrašus. 
Daug yra atvejų, kad jeigu yra są-
raše tėvas, tai ir dukra yra, ir dar 
kokie giminės. Tai nerimta. Gaila, 
kad imami blogieji pavyzdžiai. 
Taip mes rimtus dalykus paver-
čiam juokingais, o visuomenė abe-
jinga tokiems dalykams. 

Šiaip gyvenime daug ko neturė-
tų būti, bet yra. Suprantu, kad po-
litikų žmonos į komisijas be blogų 
kėslų pateko, bet nejaugi nėra kitų 
žmonių?“ 

 -AnykštA

Teisme. Šiandien Lietu-
vos Aukščiausiajame Teisme 
lankysis Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė.  Valstybės vadovė 
susitiks su Aukščiausiojo Teis-
mo pirmininku Rimvydu Nor-
kumi, šio teismo teisėjais. Tai 
pirmasis Prezidentės vizitas 
naujos sudėties Aukščiausiajame 
Teisme. Aukščiausiajame Teis-
me dirba 35 teisėjai: Teismo 
pirmininkas, Baudžiamųjų bylų 
skyriaus pirmininkas, Civilinių 
bylų skyriaus pirmininkas ir 
17 Baudžiamųjų bylų skyriaus 
teisėjų, 15 Civilinių bylų skyri-
aus teisėjų.

Pašalpos. Kaip ir kasmet, už 
gruodžio mėnesį išmokėtas ma-
žesnes motinystės arba tėvystės 
pašalpas likusią sumą bus galima 
susigrąžinti deklaruojant savo 
pajamas. Remiantis teisės aktais, 
pašalpos mokamos už praėjusį 
mėnesį, todėl 2014 m. išmokos 
gyventojus pasieks nuo šių metų 
sausio 20 dienos. Kadangi už 
praėjusį mokestinį laikotarpį (už 
praėjusius metus) mokamoms 
pašalpoms nėra taikomas neap-
mokestinamasis pajamų dydis, 
gruodžio mėnesio išmokos bus 
kiek mažesnės, o negautą sumą, 
kaip gyventojų pajamų mokesčio 
permoką, bus galima susigrąžin-
ti Valstybinei mokesčių inspek-
cijai pateikus 2015 metų pajamų 
mokesčio deklaraciją. Permokos 
bus sugrąžintos į pašalpos gavė-
jo nurodytą sąskaitą.

Protestavo. Dešimtys tūks-
tančių žmonių pirmadienį 
Čečėnijoje protestavo prieš 
pranašo Mahometo karikatūrą 
naujausiame Prancūzijos satyrin-
io žurnalo „Charlie Hebdo“ num-
eryje. Skanduodami „Allahu-ak-
bar“ (Dievas yra didis), jie traukė 
prie didelės mečetės sostinėje 
Grozne. Čia Kremliui ištikimas 
Čečėnijos prezidentas Ramzanas 
Kadyrovas pareiškė: „Tai mitin-
gas prieš tuos, kurie įžeidinėja 
islamo religiją“, - sakė jis. Šis 
valstybės organizuotas protestas 
nukreiptas ir prieš vyriausybes, 
kurios leido perspausdinti Ma-
hometo karikatūrą. Sekmadienį 
R. Kadyrovas sakė, kad į 
demonstraciją susirinks „šimtai 
tūkstančių“. 

Pasiruošę. Ukrainos užsienio 
reikalų ministras Pavlas Klim-
kinas pranešė, kad Kijevas yra 
pasiruošęs bendradarbiauti su 
Maskva ir visiškai įgyvendinti 
Minsko susitarimą, kuris padės 
išspręsti krizę rytų Ukrainoje. 
„Esame pasiruošę dirbti su Ru-
sija, užtikrinti paliaubas ir įgy-
vendinti Minsko susitarimą“, 
- sakė P. Klimkinas. Jau anks-
čiau Kijevas pasiūlė Minsko 
susitarimą pradėti įgyvendinti 
nuo lapkričio 13 dienos, o nuo 
sausio 19 dienos imtis paliaubas 
užtikrinančių veiksmų pietryčių 
Ukrainoje.

Skųs. Europos Sąjunga (ES) 
skųs ES Teisingumo teismo 
sprendimą (ESTT) palestiniečių 
judėjimą „Hamas“ išbraukti iš 
Bendrijos teroristinių organiza-
cijų sąrašo. Tai nusprendė Briu-
selyje posėdžiaujantys ES užsie-
nio reikalų ministrai.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

@ „Tai kad“:

 „Nėra normalios intelektualinės 
alternatyvos merui Obelevičiui. Da-
lis visiškų juokdarių, kiti patirties 
neturi, už tai pievas rašo...“

@ „visi prie urnų“ to „Tai 
kad“: 

„Aukštoji partinė mokykla ir Obe-
levičiaus intelektas - Anykščių sė-
kmės variklis“.

@ „?“ to „Tai kad“: 

„Čia tai, kad be kegebistų Obele-
vičius rajono valdymo neįsivaizduo-
ja?“

@ „Arūnas Liogė Studentui ir 
kitiems komentatoriams“: 

„Mieli komentatoriai, tai kas yra 
mano ir mano komandos -A.Liogės 
sąrašas remiamas N.Puteikio, rinki-
minėje programoje, nėra paistalai ir 
populizmas. Visa tai įgyvendinti ga-
lima kartu su gyventojų parama ir tai 
suteikia vietos savivaldos įstatymas 
ir kiti teisės aktai . Tai, kad ligšio-
linėje Anykščių savivaldybės tary-
boje, tiek buitinių atliekų surinkimo 
problema, tiek daugiabučių namų 
gyventojų butuose šilumos apskaitos 

Jei aš būčiau kandidatas...
Peržvelgus kandidatų į Anykščių merus rinkimų programas, 

regis, jų bendras diapazonas yra absoliučiai išnaudotas. Prade-
dama nuo atliekų surinkimo ir baigiama globaliu visų anykštėnų 
gerovės (rojaus) sukūrimu. 

„PANAIKINSIU nesąžiningą buitinių atliekų mokestį, pagal 
kurį, gyventojai moka už neišvežtus konteinerius, peržiūrėsiu 
buitinių atliekų surinkimo normas.” - skelbia vienas kandidatas. 

O kitas sako: „Aš sieksiu, kad mūsų krašto potencialas įgytų 
tvirtą ekonominį pagrindą. Anykščiai – veržliems, iniciatyviems, 
kūrybingiems žmonėms“. 

Naujienų portalo anyksta.lt rubrikoje „Savaitgalio diskusija“ 
kvietėme skaitytojus reikšti „savo rinkimines programas“: Kokių 
pažadų ir įsipareigojimų iš pretendentų į merus tikitės Jūs? Ką 
žadėtumėt patys, jei kandidatuotumėt į Anykščių merus?

prietaisų įrengimo problema buvo 
nesprendžiama, tik dėl vienos prie-
žasties - Anykščių rajono gyventojus 
atstovaujančių partijų atstovai- ta-
rybų nariai, nenorėjo tų problemų 
spręsti. Politinės valios nebuvimas 
sukūrė dabartinę situaciją. O kas yra 
mūsų programoje surašyta, tai tikrai 
yra įgyvendinami dalykai, nes tai re-
glamentuoja, tiek vietos savivaldos 
įstatymas, tiek kiti įstatymai, reikia 
tik - gyventojų palaikymo( pritari-
mo) ir naujai išrinktų Tarybos narių 
politinės valios....

Ramaus Jums šeštadienio vakaro.
Arūnas Liogė
P.S.Kol kas mano oponentų drąsa 

pasireiškia tik anoniminiuose ko-
mentaruose.... Dar kartą kviečiu susi-
tikti atvirai diskusijai. Kiek supratau 
neužtenka drąsos man paskambinti.. 
Tad aš galiu Jums paskambinti....
duokit žinoti...“

@ „Gyventoja“ to „Arūnui Lio-
gei“ : 

„Prašot paskambint... Neskam-
binsiu jums, nes esat arogantiškas ir 
pasipūtęs, žiūrit į žmones taip, tar-
si jie būtų, atsiprašant, š... gabalai. 
Savo akimis mačiau, kaip bendravot 
su žmonėm, lūkuriuodamas su savo 
uošviene prie vienos įstaigos kabi-
neto. Tiesa, tai buvo prieš pusantrų 

metu, gal tada negalvojot kandida-
tuot į merus... Bet įspūdį susidariau 
visam gyvenimui, taip kad ačiū, 
tikrai nebalsuosiu už jus ir kitiems 
nepatarsiu“.

@ „X-man“: 

„Na, o jei tada analogiško dydžio 
troboje (250 kvadratų) gyvena šeima 
iš keturių asmenų, kitame tokio dy-
džio name - aštuoni žmonės? Kurie 
daugiau prišiukšlina? Čia irgi nuo 
ploto priklauso? Ar visgi atliekų 
kiekis susidaro nuo kiekvieno žmo-
gaus?

@ „Sausius Rasalas“: 

„X -man klaidina žmones minė-
damas, kad visose 60 savivaldybių 
už atliekas apmokestinama taip pat. 
Daugybėje savivaldybių apmokes-
tinama labiau socialiai orientuotai 
ir mokama nuo ploto.Taip daroma 
Klaipėdos krašte, Druskininkuose. 
Yra nustatytas ploto limitas ir netenka 
vienišam našliui mokėti už visus 250 
kvadratų, o moka tik nuo 80 kvadra-
tų. Pirmiausiai reikia pakeisti sistemą 
taip, kad už atliekas mokėtų ne tik 
anykštėnas pensininkas, bet ir pane-
vėžietis vasarotojas. Pripažinkite, kad 
kukli močiutė kaime per metus su-
kaupia atliekų mažiau nei savaitgaliui 
atvykusi pasiturinčių žmonių „che-
bra“. Ar esame kurortinė vietovė, ar 
busime kurortu, bet vasarotojų rajone 
nors tvenkinį tvenk. Kuo daugiau su-
mokės vasarotojai, tuo mažiau reiks 
mokėti savam senjorui. Ši politinė re-
klama pagaminta savo jėgomis, todėl 
už ją niekas nemokės“.

@ „Liberalų sąjūdžio pozicija“: 

„Norint priimti sprendimą, kuris 

duotų naudą, reikia turėti priėjimą 
prie pirminių duomenų. PVZ: ko-
dėl gyventojai moka už kubus, o 
sąvartynas priima tonomis? Kodėl 
neišvystyta apmokėjimo elektroni-
ne bankininkyste sistema? Kodėl 
XXI amžiuje operatorius labiau 
nori rinkti pinigus grynais, o ne per 
banką ? Išvada paprasta - jei nesi-
keis valdžia, tai tik dejuosime ir ne-
gyvensime geriau“.

@ „PAPRASTAS“ to „Libera-
lų sąjūdžio pozicija“: 

„Kai būna opozicijoj, tai galvoja 
kaip žmonės, kai tampa valdžia, tai 
pamiršta apie žmones. Dabartiniai 
irgi žadėjo parduot ligoninę, nesta-
tyt bibliotekos, o perkelt ją į polikli-
niką. Papuolė valdžion, savo turtą 
milijonais pasididino, ir viskas“.

@ „Juozas“: 

„Kodėl diskusijoje viena tema: 
šiukšlės, atliekos, konteineriai... Gal 
rinkimai vyksta ne į mero postą, o į 
komunalininko ar šiukšlyno boso 
vietą. Mero darbas ir veikla žymiai 
platesnio diapazono. Žinot, gyve-
nime nesu balsavęs už konservato-
rius, bet meru rinksiu Obelevičių. 
Jis plataus akiračio žmogus, daug 
nuveikęs Anykščių labui, jo asme-
ninės savybės, kaip paprastumas, 
betarpiškumas, erudicija, labiausiai 
atitinka rajono vadovui būtinas sa-
vybes“.

@ „taškas“ to „Juozas“: 

„Blūdijat. Nei vienos išvardintų 
savybių Obelevičius neturi. Ypač 
plataus akiračio. Blogiausia, kad 
nemoka skaičiuoti visiškai ir nege-
ba spręsti net elementarių loginių 
uždavinukų“.

-AnykštA
(komentatorių kalba netaisyta)
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-Grįžkim prie „Artūro“...
-Tas žmogus dabar miręs. Bet ir 

jo lemtis buvo tokia. Žinai gi, kad 
tai Kadžionis. Slapyvardis „Artū-
ras“, o vardas panašus - Antanas. 
Aš šventai juo tikėjau. Jis trem-
tinių vaikas. Jo dėdė, čia tas, kur 
dabar bunkerį atstatė. 

Tiesa, ir tada buvo keistoka, kad 
iš Sibiro atvažiavęs, dirba moky-
klos karinio parengimo vadovu. 
Nei komunistas, nei komjaunuolis 
ir dar tokia biografija - dėdė la-
geriuose sėdi. Netoli gyveno, pas 
mane ateidavo. Bet keliolika metų 
negalvojau, pakalbėdavom ir apie 
ruskius, ir jis ruskių nekenčia – 
jaunystė sugadinta. Paskui ir apie 
dėdę pradėjo pasakoti, kad eilėraš-
čius labai kietus rašo. Ir vėl grįž-
tu prie to paties - aš savo artimus 
žmones gelbėjau, o jis savo arti-
miesiems duobę kasė. Galvoju - 
kodėl jis juos sudomino? Gal kaip 
tremtinys. Norėjo dirbti mokytoju, 
kitur gal būtų nepriėmę. O čia sako 
- leisim tau būt net karinio parengi-
mo vadovu, kariniam patriotiniam 
darbui vadovauti. Po to, žinau, kad 
per atgimimą jis labai pasikeitė, 
kai dėdė grįžo. Gandai pasiekė, 
kad dėdė buvo supykęs, galbūt ir 
sužinojo apie jo veiklą. Paskui prie 
namų jis savo, kur užtvanka, žuvo. 
Jis su dviračiu važiavo ir mašina 
partrenkė, o gal pats palindo. Gal 
įsiblaškęs, o gal sąžinė...  

-Kavarsko restorano atskira 
patalpa - kaip kokia juodoji sky-
lė. Jūs ten įkliuvot, vėliau į Algir-
do Gansiniausko vadovaujamo 
restorano atskirą patalpą mėg-
davo rinktis etatiniai kagėbistai.

-Mano laikais kita buvo užkan-
dinė, kitas pastatas, to dabartinio 
dar nebuvo. Šito dabartinio resto-
rano rūsy buvo kambariūkštis, nei 
lango, nei ventiliacijos, ten ilgai 
nepasėdėsi. Dešimt žmonių kokių 
galėjo susirinkt į banketėlį ar pa-
gert, kad niekas nematytų.

-V.Čikiliovas su jumis draugiš-
kus santykius palaikė?

-Taip. Labai draugiškai elgėsi 
Vasilij Ivanovičius. Kitą kartą lau-
ki autobuso, jis važiuoja, sustoja 
paveža Kavarskan. Jo UAZ-iką 
Kavarske atpažindavom. Žinai, 
prie kurių namų kas stovi, kokių 
draugų turi. Buvo čia tokia pirti-
ninkė, kai nueini pirtin, tai paskui 
neišleidžia, klausia ir klausia, klau-
sia ir klausia. Siurbė į save. Ją va-
dino „karasinka“ ar kaip ten ją.

-Pirtininkė, dar kapinių sargė 
buvo Kavarske garsi...

-Jo. Klausė ir klausė, o paskui 
tas žinomas UAZ-ikas prie jos 
namų ...

-Žodžiu, Vasilij Ivanovičius ir 
į namus pas gerus žmones užei-
davo?

-Užeidavo. O Anykščiuose, 
būdavo, per metus gal 3, gal ir 5 
kartus susitikdavome. Bet dažniau-
siai, kai sugalvodavo kokius nors 
straipsnius rašyti. Nors vieną kartą 
liepė ateiti į butą, priešais buvusią 
miliciją. Galvoju, kieno čia butas, 
prašmatnus toks, o Vasilijus Iva-
novyčius jame kaip namie. Sako: 
„Ai, čia raijkoopsąjungos pirmi-
ninko butas“.

-Anykščiuose tokių butų buvo 
nuo 3 iki 5. Šeimininkų, tuose 
susitikimams skirtuose butuose 
,jums lankantis, nebūdavo?

-Aš tik vieną kartą tokiame bute 
ir buvau. Kai sužinojau, kad raij-
koopsąjungos pirmininko butas, 
supratau, kad gali jis gyventi praš-
matniai. O Vasilijus Ivanovičius 
jame kaip namie tvarkėsi.

-Su jumis dirbo vienintelis Va-
silijus Ivanovičius?

-Taip. Kitų žmonių aš net nepa-
žinojau. Žinojau, kad yra Logino-
vas, bet Loginovą (pamačiau, susi-
pažinau – red.past.), kai su žmonos 
įtraukimu buvo. Jai su Nefu reikėjo 
bylinėtis. Byla perėjo visas instan-
cijas, aukščiausiame teisme Nefas 
jai sumokėjo baudą, bet mokėjo 
talonais. Jinai išteisinta buvo. Jinai 
buvo pavadinta agentė ar kaip ten 
kitaip. Kad sąrašuos ten jų buvo.

-Jūsų žmona Rita Šovinytė yra 
KGB patikimų asmenų sąraše.

- Žinot, jinai tokia plepi, prisi-
mena, kai važiavo į kažkokią dainų 
šventę, jinai buvo kultūros rūmų 
direktoriaus pavaduotoja. Dele-
gacija menininkų. Važiuoja ten 
šimtai žmonių. Atsakinga buvo, ir 
F.Loginovas ten buvo atsakingas. 
Chi-chi, cha-cha ir įrašė. O gal rei-
kėjo, kad būtų tokių žmonių. Kaip 
ir mano atveju, kiti nedomino, do-
minau aš.

-Žmona žinojo, kad Jūs KGB 
agentas?

-Nežinojo ir dabar nežino. Aš 
nenoriu, kad ji žinotų.

-Ir žmona nežinojo, kad ji buvo 
KGB patikimų asmenų sąraše?

-Nežinojo. Garbės žodis. Ji ir ne-
galėjo žinoti. Dėl ko ji bylą laimė-
jo? Loginovas tada teismuose sakė, 
kad neįrašysi Petrutės ar Marytės, 
reikia žmogaus, kuris būtų toksai... 
Iš nieko ją įsirašė, ji jokio raštelio 
jiems nerašė.

-Su Kavarsko seniūnu Algirdu 
Gansiniausku apie KGB pasikal-
bate? Juk esate šeimos draugai – 
jūs jo vaiko krikštatėvis...

-Ne. Jisai mano vaiko krikštatė-
vis... Ką apie mano situaciją šne-
kėti? Kaip butų elgęsi kiti žmonės? 
Aš aukojausi.

-Na, į KGB agentūrą savo noru 
retai kas ateidavo, dažniausiai 
juk imdavo šantažu.

-Metodika buvo, išprovokuoja, 
spaudžia, viskas atrodė labai rim-
tai.

-Tai su A.Gansiniausku nebu-
vo kalbos po šito rašto kgbvei-
kla.lt išspausdinimo?

-Nežinau, ar jis šitą raštą matęs. 
Jis man paskambino ketvirtadienį, 
už tai aš jums penktadienį ir skam-
binau. Jis sako - „dabar tau“, aš pats 
ir nebuvau internete matęs to „Nie 
boltaj“, kažkaip praslydo (porta-
le anyksta.lt gerokai prieš Naujus 
metus buvo pateikta informacija, 
kad kgbveikla.lt skelbia naują me-
džiagą apie anykštėnus „kagebis-
tus“. Savo straipsnelį iliustravome 
sovietiniu plakatu „Nie boltaij“ 
– red.past.). Ir tada aš sukrutau ir 
penktadienį jums skambinau. Tada 
susinervavęs atsidariau tą (straips-
nelį anyksta.lt – red.past.). „Tai va, 
matai“ - sakau –„va tokia situacija 
bus“. Sako: „bet gi aš tavęs tada ne-
pažinau“. „Taigi“ - sakau - „niekas 
ant tavęs ir nesako, kokie laikai“.

-O legendinėje naujojo resto-
rano saliukėje su etatiniais kagė-
bistais, V.Čikiliovu susėsdavot?

-Gali būti, kokį kartą. Dažniau-
siai atvažiuodavom ten, buvo ir 
kolūkio pirmininkų, pagerti, ten 
eidavom pasislėpti, kadangi vidury 
baltos dienos. Žodžiu - šiaip paba-
liavot. Ir tie (etatiniai KGB darbuo-
tojai – red.past.) atvažiuodavo, bet 
su kuo jie atvažiuodavo – nežinau. 
Kažkoks Kavarske „Vėjas“ buvo. 
Kai tik Kavarskas, taip „Vėjas“ 
minimas. Kartais su V.Čikeliovu 
važiuodavome pas straipsnių hero-
jus, nuveža kažkur į miškus, prista-
to. Kartais gal tie žmonės be jo ir 
nenorėtų labai pasakotis.

-Žodžiu, pats kagėbistas nu-
veždavo žurnalistą daryti repor-
tažų?

-Vežiojo... Nueik paprašyti, kad 
papasakotų – niekas nepasakos. 
Būdavo, kad kartais atsivesdavo 
į savo kabinetą, duodavo bylą su 
visokiom nuotraukom – „skaityk“. 
Tuo metu ir tikėjom, kad taip buvo, 
rankos surištos spygliuota viela ar 
nušauti žmonės...Ir iš vienos, ir iš 

kitos pusės buvo kraujo...
-O „Kolektyvinio darbo“ re-

daktorius Stasys Vinciūnas žino-
jo, kad jūs turite ryšių su KGB?

-Žinojo. Jis sakydavo, eik ten 
(į KGB būstinę- red past.), duos 
medžiagos. Jis buvo rajono biuro 
narys, rajono biuro narys buvo ir 
V.Čikeliovas.

-Kitaip tariant, ne Jūs redak-
torių informavote apie tai, kad 
bendradarbiavote su KGB, bet 
redaktorius savais kanalais šitai 
išsiaiškino?

-Gal S.Vinciūnas ir nežinojo, bet 
man duodavo tas užduotis, sakyda-
vo eik tenai (į KGB būstinę – red. 
past.). Kai man duodavo užduotis 
(KGB – red.past.), aš sakydavau, 
gal redaktorius nespausdins. Bet 
tada, matyt, Vasilijus Ivanovičius 
sakydavo S.Vinciūnui, kad ateis 
L.Vaitonis, ir S.Vinciūnas būdavo 
L.Vaitonį siunčia... Ir tada aš rašau. 
Rašymai būdavo su tais taisymais 
– atiduodi straipsnį ir lauki dvi sa-
vaites, iš kur jis parkeliauja ir ne-
žinai.

-Sprendžiant iš vyresnių re-
dakcijos kolegų kalbų, jūs tary-
biniais metais net ir nesislapstėt, 
kad esate KGB žmogus.

-Taigi vaikščiodavau aš pas juos. 
Bylos buvo storos – vieną dieną 
vienuolika puslapių persirašau, 
kitą dieną – kažką. Matydavo. Ir 
pas herojus nuveždavo. Nebuvo 
visiškai jokio slaptumo.   

-Ir milicija žinojo, kad jūs 
KGB žmogus? Jūs taip lengvai 
visur vaikščiojot, kitas nebūtų 
pavaikščiojęs – jūs visur turėjote 
žalią šviesą?

-Kas turėjo akis, tas turėjo ma-
tyti, kad mane ir karts nuo karto 
paveža, ir pas herojus nuveža. Žo-
džiu, kontaktai buvo ir aš jų visai 
neslepiu. Aš maniau, kad darau 
išskirtinį darbą – rodau, kas buvo 
pokario laikais. Nereikėjo man 
slėptis užuolankom, o kam vieną 
kartą į tą butą buvo pasišaukę, aš 
nežinau. Gal norėjo kažką parodyt 
ar „pririšt“. Nežinau. Bet juk nieko 
nebuvo daroma be dviejų ar trijų 
ėjimų į priekį.

-Be minėto „Artūro“ jūsų nuo-
jauta sakė, kad dar kažkurie 
Jūsų aplinkos žmonės taip pat 
yra artimi KGB?

-Na, apie tą pirtininkę supratau, 
kadangi matydavau mašinas...

-O iš tos pačios redakcijos?
-Neeee. Tikrai ne. Redakcija 

jautė, kad aš rašau kitom temom. 
Kodėl tom temom nerašo Vytautas 
Bagdonas? Jis taip pat rašė apie 
komunistus, bet apie kitokius. Man 
atrodė, kad mano darbas įdomes-
nis, kad tai istorija.

-Pasakojate įtikinamai, žino-
ma, detalių neatskleidžiat, bet aš 
to ir nesitikėjau...

-Aš juk nieko ir negalėjau. Jei aš 
būčiau buvęs kokios vyno gamy-
klos direktorius... Mano bendravi-
mo ratas buvo labai mažas ir mano 
darbai matėsi laikraštyje. Buvo 
darbui išskirtinės sąlygos sukurtos 
ir daugiau nieko čia nebuvo. 1987 
metais, kai grįžau į Anykščius, 
tapau partinės organizacijos se-
kretoriumi ir buvau pats pirmasis 
Anykščių rajone, kuris sunaikinau 
partinę organizaciją – surinkau 
žmonių partinius bilietus, sudėjau į 
vokus ir pridaviau. Tai buvo tikrai 
istorinis faktas. Nežinau, ar kur 
rasit, bet tikrai buvau pirmasis ra-
jone ir daug pykčio dėl to buvo, vi-
saip mane išvadino, visokių laiškų 
buvo. Kurklių kolūkio pirmininko 

pavaduotoja rašė: „Ką tu čia (da-
rai – red.past.) pradažnaja škūra“. 
Galiu pasakyti, kad mūsų laikraš-
čio partinėje organizacijoje buvo 
11 narių, o bilietus ne visi atidavė. 
Kurie pasilaikė bilietus pas save, 
dabar yra didžiausios davatkos, 
labiausiai persimainę. Buvo dėkin-
gas laikas, aš grįžau 1987 metais. 
Paskui prasidėjo Vilniuje mitingai 
prie A.Mickevičiaus paminklo, 
mitingai Anykščių Dainų slėnyje, 
aš aprašinėjau tuo dalykus. Aš pats 
buvau redaktoriaus pavaduotojas ir 
rašiau, S.Vinciūnas pradėjo brau-
kyti, bet aš apgyniau tuos daly-
kus, atsikovojau, kad išliktų. Man 
tie dalykai patiko, o su Vasilijum 
Ivanovičium santykiai visada... 
Toks nešvarumas... Bet žmogus 
esi. Aplinkybės išprievartavo. Pa-
sirinkimas yra arba-arba ir pasirin-
kimas labai skausmingas. Šiaip aš 
dabar daug kam galiu žiūrėti į akis. 
Bet žinau, kai aprašysite, kokia bus 
reakcija, kokie čia žmonės yra pik-
ti, kiek pagiežos pilnų yra. 

-Gražiai įtikinot. Tačiau, liko 
esminis neatsakytas klausi-
mas. Jūs buvote KGB agentas, 
Jūsų žmona Rita įrašyta į tuos 
pačius KGB patikimų asme-
nų sąrašus, kaip ir jūsų bičiulis 
A.Gansiniauskas. Kaip šitai pa-
aiškintumėt?

-Grandinę juk galima pratęsti: 
Gansiniauskas-Kadžionis. Gansi-
niausko sūnus su Kadžionio dukra 
ženoti. Čia taip kažin kur galime 
nueiti. Tuo laiku aš savo žmonos 
nei žinojau, nei pažinojau, jos pa-
vardė juk buvo Šovinytė. Visiškai 
atskira situacija.  

-Ir šiais atsitiktinumais norė-
tųsi patikėti. Norėtųsi patikėti 
ir kad Anykščių savivaldybės 
administracijai atsitiktinai vado-
vauja KGB REZERVO KAPI-
TONAS, SOCIALDEMOKRA-
TAS VILIUS JUODELIS ir, kad 
visai atsitiktinai socialdemokra-
tų kandidatu į Seimą buvo tapęs 
vos apsiplunksnavęs KGB pa-
pulkininkio Alvydo Žalos sūnus 
Alvydas Žala...

-Kitas (KGB rezervistas – red.
past.) – Seime.

-Taip. Lyg ir nesisiejantys da-
lykai, bet kaip tas grandis paaiš-
kint?

-Ir man įdomu. Mano istorija 
su KGB užsibaigė 1982 metais, 
o aš 1988 rudenį tik apsiženijau. 
Tik tada mano gyvenime atsirado 
R.Šovinytė, anksčiau nei ji manęs 
žinojo, nei aš jos. A.Gansiniausko 
irgi visiškai nebuvo. Naujoj ka-
vinėj, bunkery, tai jisai vaikščio-
jo, jisai vadovavo. Įkūrė tą salę, 
kur kažkas norėdavo pasislėpti. 
Tada atsirado A.Gansiniauskas. O 
A.Gansiniausko ir A.Kadžionio 
vaikai apsiženijo, kas tas tėvas jos 
buvo žuvęs. Tas Antanas, „Artū-
ras“, tik tada vaikai...

-Įdomiai susidėliojo...
-Bet niekur neperdengė... Tik po 

to.
-Taip. Ir su A.Žala jaunesniuo-

ju gali būti sutapimas. Atsirado 
jaunas, gabus ir gretai iškilo... 
Beje, atsimenu vieno Ypatingaja-
me archyve saugomo jūsų teks-
to pavadinimą – „Dirvonų brolį 
įbauginti sunku“. Buvo toks?

-Buvo (juokiasi).

kitame „Anykštos“ numery-
je pasakosime apie kGB agento 
„Artūro“ darbus, kuris „organus“ 
informavo ir apie savo dėdės, po-
kario Lietuvos partizano veiklą.

Buvęs KGB agentas Laimis Vaitonis pripažino, kad jo aplinkoje 
yra nemažai su KGB veikla susijusių žmonių, tačiau tikino, kad 
tai atsitiktiniai sutapimai.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Spausdiname antrąją interviu su buvusiu KGB agentu „Ramu-
ne“ - Laimiu Vaitoniu - dalį. Priminsime, kad dabartinis laikraš-
čio „Mokesčių žinios“ leidėjas L.Vaitonis į KGB buvo užverbuo-
tas po išgertuvių Kavarsko užkandinėje 1974-aisiais. 

KGB šmėkla lydi visą gyvenimą
IŠ PIRMŲ LūPŲ
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Garsūs istorine praeitimi 
ir žmonėmis

Svėdasai – plačiai žinoma, gau-
siai turistų ir ekskursijų lankoma 
Rytų Lietuvos krašto vietovė, esanti 
kalvotoje, sausoje ir pakilioje ryti-
nėje Anykščių rajono dalyje. Mies-
telis – seniūnijos centras – įsikūręs 
už 25 km į šiaurės rytus nuo Anykš-
čių, šalia valstybinės reikšmės 
krašto magistralinių kelių Anykš-
čiai- Rokiškis ir Utena –Kupiškis 
sankirtos, išsidėstęs tarp Alaušo ir 
Svėdaso (dar kitaip vadinamo Bera-
giu) ežerų. Svėdasus yra „apglėbę“ 
Bajorų, Miliūniškio, Moliakalnio ir 
Sausalaukės kaimai. Svėdasų seniū-
nijos teritorija ribojasi su Kupiškio, 
Rokiškio ir Utenos rajonų žemėmis. 
Svėdasiškiai didžiuojasi, kad jų 
miestelis įsikūręs ne tiktai vaizdin-
goje, bet ir labai patogioje vietoje. 
Iš jo lengva nuvykti į rajono centrą- 
Anykščius, Kauną, Vilnių, Uteną, 
Panevėžį, Rokiškį, Kupiškį, Bir-
žus, Šiaulius, Ukmergę ir daugelį 
kitų šalies miestų. Nuo artimiausių 
miestų – Anykščių, Kupiškio, Ute-
nos ir Rokiškio – Svėdasus skiria 
beveik toks pat atstumas. 

2013-ųjų vasarą, per Žolinę, 
svėdasiškiai iškilmingai paminė-
jo miestelio 510-ąjį gimtadienį. 
Svėdasų miestelio, išaugusio prie 
dvaro, pavadinimas rašytiniuose 
šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 
1503 m. rugpjūčio 15 d., kuomet 

Gražūs tie Svėdasai Vytautas BAGDONAS

„Gražus tai kraštas, tie pašvenčiai, dainose apdainuotas, Baranausko pagarsintas, mano svajonė, 
mano poetiškumo šaltinis...“- rašė savo prisiminimuose iš Svėdasų krašto kilęs lietuvių literatūros 
klasikas, tautos šviesuolis kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas. Vaizdelyje „Svėdasiškiai“ („Iš 
atsiminimų“) jis teigė: „Aš čia gyvenau gamtos padavimų įspūdžiais ir taikių žmonių meile. Tie 
veiksniai sudarė mano sielą, jais ir tegaliu save išaiškinti. Mano raštų tipai, vietų vardai, aprašymai 
ir padavimai iš čia semti, ne pramanyti...“                

buvo patvirtintos žemės nuosavy-
bės teisės netoli Svėdasų esančiame 
sklype bajorui M. Grinkevičiui. Dar 
gilioje senovėje Svėdasų krašte gy-
veno sėliai ir kai kurių vietovių pa-
vadinimai rašytiniuose šaltiniuose 
minimi dar XIII amžiuje.

Svėdasų dvaras priklausė žino-
miems Lietuvos didikams Radvi-
loms. Prašmatnūs dvaro rūmai sto-
vėjo į pietvakarius nuo miestelio, 
netoli dabartinių kapinių. Ta vieta, 
kur jokios žymės apie čia buvusius 
rūmus seniai nebelikę. Iš Radvilų 
Svėdasų dvaras atiteko Leonui Bo-
rovskiui, paskui XVIII a. pab.-XIX 
a. pab. jį valdė italų kilmės grafų 
Marikonių giminė. Paskutinysis 
Marikonių grafas mokytojas Liu-
cijonas pastatė prie Svėdaso (Bera-
gio) ežero ištaigingus dvaro rūmus, 
pasodino 11 ha parką

Pirmoji Romos katalikų baž-
nyčia Svėdasuose, minima 1522 
m. Vilniaus vyskupijos aktuose, 
pastatyta XVI a. pradžioje. 1574 
m. buvo įsteigta evangelikų liute-
ronų bažnyčia, kuri XVIII a. pa-
baigoje, didikams sutikus, atiteko 
katalikams. Vėliau buvo pastatyta 
nauja mūrinė bažnyčia. Tačiau ir 
naujoji bažnyčia ilgainiui pasidarė 
per maža, tad 1794  m. klebonas 
kanauninkas Mykolas Smolskis- 
Smolenskis, remiamas bažnyčios 
globėjų kunigaikščio Karolio Ra-
dvilos ir grafienės Pliaterienės, prie 
senosios mūrinės bažnyčios pristatė 

naują medinę bažnyčią. Tokie mal-
dos namai parapijiečiams tarnauja 
iki šiolei. Parapijiečių sielovada, 
bažnyčios tvarkymu rūpinasi, svė-
dasiškių rūpesčiais ir džiaugsmais 
mielai dalijasi dabartinis klebonas 
kun. Vydas Juškėnas.  

Istorijos vingiuose miestelį ne 
kartą siaubė dideli gaisrai. 1835 m. 
per įsiplieskusį gaisrą sudegė dides-
nioji dalis svėdasiškių gyvenamųjų 
namų ir ūkinių pastatų, o 1904 m. 
kilęs gaisras sunaikino beveik pusę 
miestelio trobesių ir didelę dalį 
sodų. Nukentėjo kai kurie pastatai, 
bažnyčia ir Antrojo pasaulinio karo 
metais. Karo metu buvo išžudyta 
apie 300 Svėdasų žydų (genocido 
aukų atminimui dabar pastatyti du 
paminkliniai akmenys). Pokario 
metais nemažai svėdasiškių paty-
rė sunkią tremtinių dalią, žuvo re-
zistencinėje kovoje. (Svėdasuose 
kovotojų už Lietuvos laisvę ir Ne-
priklausomybę atminimą sergėja  
lauko akmenų kompozicija ir įspū-
dingas paminklas).    

       
Miestelis išskirtinis
      
Šiemet balandį sukaks dvidešimt 

metų, kaip Svėdasų seniūnijai vado-
vauja Valentinas Neniškis. Svėdasai 
– jo gimtasis kraštas. Seniūnas pa-
sakoja, kad  2011-2013metais be-
veik už 1 mln. Lt buvo renovuotas 
kultūros namų pastatas, infrastruk-
tūra pritaikyta judėjimo negalią tu-

rintiems asmenims, pagerėjo sąly-
gos žiūrovams ir meno mylėtojams, 
buvo įrengtas vidinis kultūros namų 
kiemelis, sutvarkyta teritorija, taip 
pat sutvarkyta aplinka parke prie 
Vaižganto paminklo. Neseniai buvo 
užbaigtas dalinis Svėdasų miestelio 
vandentvarkos projektas. Už beveik 
4,5  mln. Lt buvo atlikti miestelio 
vandentiekio ir kanalizacijos re-
konstrukcijos darbai, pastatyti nauji 
valymo įrenginiai. Pernai, nors ir 
nebuvo planuota, iš papildomų lėšų 
Svėdasuose buvo pastatyta ir geria-
mojo vandens nugeležinimo stotis. 

Pasak svėdasiškių, į Svėdasus 
koncertuoti atvyksta mėgėjų ir 
profesionalūs kolektyvai. Vyksta 
penkių kaimyninių seniūnijų dai-
nų šventės „Sveiki, kaimynėliai“. Į 
kultūros namus susirenka ir sporto 
mylėtojai, kurie naudojasi treniruo-
kliu, žaidžia stalo tenisą. Netrūksta 
skaitytojų jaukioje bibliotekoje, 
Meno galerijoje organizuojamos 
parodos, knygų pristatymai, kiti ka-
meriniai renginiai.

Netrūksta ir bedarbių, 
socialiai remtinų

Pasak seniūno V. Neniškio, Svė-
dasų seniūnijoje gyventojų mažėja, 
čia daugiau žmonių miršta, o ma-
žiau gimsta. Svėdasiškiai išvažiuoja 

gyventi, dirbti ir į užsienį, ir į kitas 
mūsų šalies vietoves. 

Netrūksta ir bedarbių. Tiktai, 
pasak seniūno,  šiek tiek viltingai 
nuteikia tai, kad yra nemažai firmų, 
įstaigų, organizacijų, kuriose dirba 
ir vietiniai gyventojai. Tik Svėdasų 
miestelyje veikia trys akmens apdo-
rojimo ir paminklų gamybos dirbtu-
vės, dvi degalinės.

Nemažai svėdasiškių ūkininkau-
ja. Grūdinių kultūrų auginimu už-
siima Edvardas Makutėnas, mišrius 
ūkius rūpestingai prižiūri Regina 
Stankevičienė, Julius Juškys, avi-
ninkystę puoselėja Petras Banys. 
ūkininkas Jonas Neniškis turi eko-
loginį ūkį. ūkininkai įdarbina ne tik 
savo šeimos narius, bet ir daugelį 
kitų sodiečių, taip prisidedami prie 
bedarbystės mažinimo. 

Netrūksta ir problemų

Paprašytas išvardinti problemas, 
kurios neduoda ramybės, seniūnas 
V.Neniškis irgi pamini, kad iki šiol 
Svėdasuose neišspęsta problema su 
mirusiųjų šarvojimo patalpų įrengi-
mu. Svėdasiškiai teikia prašymus 
dėl naujų šaligatvių įrengimo. Ne-
ramina pasitaikantys teisėtvarkos 
pažeidimai, asocialūs asmenys, 
socialinės rizikos šeimos ir kt. da-
lykai. 

Svėdasų bibliotekoje vykusiame renginyje susitiko krašto šviesuoliai menininkas Aleksandras Tara-
bilda ( kairėje) ir aktorius Ferdinandas Jakšys.

Svėdasiškių šventės, minėjimai, renginiai neįsivaizduojami be Anykščių kultūros centro Svėdasų 
skyriaus etnografinio ansamblio, vadovaujamo Rožės Lapienienės, pasirodymo.

Įvažiuojant į Svėdasus nuo Anykščių, Utenos, Kupiškio pusės 
pasitinka tokia miestelio panorama.            Autoriaus nuotr.

Buvusios mokytojos, bažnyčios patarnautojos, literatės, tauto-
dailininkės Irenos Guobienės veikla buvo įvertinta Vaižganto 
mažąja premija „Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui“.

Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis.       
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Ožiaragiams atsivers viliojančios 
perspektyvos plėsti savo veiklą vers-
lo srityje. Jei veiksite aktyviai, tai šią 
savaitę gausite naudingą užsakymą 
arba pasiūlymą dalyvauti bendrame 
projekte. Daug žada ir įvykiai meilės 
fronte. 

Vandeniai turės puikią galimybę 
sėkmingai tvarkyti visus reikalus - 
kad ir kokio darbo imtumėtės, jį atlik-
site greitai ir gerai. Astrologas pataria 
panaudoti tokį produktyvų laikotarpį 
anksčiau pradėtiems projektams už-
baigti. Kol neišspręsite susikaupusių 
problemų, tol net nesitikėkite žengti 
į priekį. 

Žuvims valstybinėje įstaigoje dir-
bančioms nuotaiką gali sugadinti ne-
didelis konfliktas su vyresnybe. Bet 
dėl šito nereikėtų pernelyg krimstis: 
nesutarimai neatsilieps jūsų tolesnei 
karjerai ir santykiams su viršininkais. 
O verslininkai turi nepražiopsoti savo 
šanso ir surengti svarbias derybas su 
partneriais. 

Avinams astrologas žada didelę 

komercinę sėkmę. Jūs rasite patikimų 
partnerių ir užmegsite su jais tvirtus 
ryšius. Pasistenkite tinkamai išnaudo-
ti šį palankų laikotarpį - drąsiai plės-
kite savo verslą arba imkitės naujos 
veiklos.

Jaučiai turėtų ieškoti naujų pajamų 
šaltinių ir peržiūrėti savo finansinius 
planus. Tuo labiau, kad tokia būtiny-
bė jau pribrendo. Padarykite tai dabar, 
tuomet ateityje jūs galėsite išsaugoti 
materialinę gerovę. Vyresnybė dar-
be atkreips į jus dėmesį ir deramai 
įvertins jūsų rimtumą, susikaupimą ir 
drausmingumą. 

Dvyniai  turės susimąstyti apie 
savo perspektyvas. Galimas dalykas, 
kad turėsite atsisakyti kai kurių anks-
tesnių idėjų ir planų. Užtat šią savaitę 
išgarsėsite ir atsidursite dėmesio cen-
tre, bus teigiamai išspręsti jums svar-
būs juridiniai klausimai, o komer-
santams nemažą pelną žada tolimos 
kelionės. Šeimoje pasistenkite elgtis 
santūriai ir taktiškai. 

Vėžiams atsivers naujos darbo 
perspektyvos. Jūsų senų sumanymų, 

susijusių su profesine veikla, realiza-
vimas neliks nepastebėtas vyresnybės 
ir gali suteikti jums ne tik moralinį, 
bet ir materialinį pasitenkinimą. Kai 
kurių šio Zodiako ženklo atstovų 
laukia romantiškas susitikimas, bet 
nereikėtų stačia galva nerti į aistrų 
verpetą. 

Liūtai turėtų tvarkyti visus susi-
kaupusius reikalus ir imtis žygių savo 
pozicijoms stiprinti. Jūsų autoritetas 
vėl išaugs, žmonės pasirengę patikėti 
jūsų idėjomis ir paremti visus suma-
nymus. Pagilinsite profesines žinias 
ir daug naujo sužinosite apie aplin-
kinius. 

Mergelių šią savaitę laukia malo-
nios staigmenos ir netikėti susitiki-
mai. Profesinėje veikloje nuolat lydės 
sėkmė, laikotarpis palankus savo 
pozicijoms tarnyboje stiprinti, todėl 
veikite atkakliai ir iniciatyviai. Šią sa-
vaitę Mergelės gali tikėtis bičiulių ir 
artimų žmonių pagalbos visur kur. 

Svarstyklės turi skirti laiko verslo 
deryboms ir darbui su bankais ar kito-
mis finansinėmis struktūromis. Galite 

horoskopas gauti kreditą arba rėmėjų paramą. Tai 
leistų sudaryti geras prielaidas toles-
niam žengimui į priekį. Vienišiems 
šio Zodiako ženklo atstovams žvaigž-
dės žada romantišką susitikimą, kuris 
gali tapti rimtų santykių pradžia. 

Skorpionai turi šansų gerokai 
palypėti karjeros laiptais. Galite už-
megzti naują pažintį arba gauti žinią, 
kuri iš pagrindų pakeistų jūsų gyve-
nimą. Komersantų laukia kelionės, 
susitikimai ir nauji reikalai, susiję su 
verslo plėtimu. Turėsite priimti rim-
tus sprendimus, kad išvengtumėte 
konflikto su kažkuriuo giminaičiu 
arba mylimu žmogumi. 

Šauliams praverstų didesnis akty-
vumas savišvietos srityje. Darbe gali 
būti permainų. Artimiausioje ateityje 
įvykiai tikriausiai klostysis ne visai 
taip, kaip jums norėtųsi, bet dėl to 
nesijaudinkite, žvelkite į viską opti-
mistiškai. Visus savo naujus suma-
nymus pasistenkite susieti su senomis 
idėjomis ir projektais, kurių kadaise 
nepavyko realizuoti. 

-ELtA

kampas

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

tautos balas

Leonas ALESIONkA

Dvi knygas galiu laisvai pirkti in-
ternetu: Balio Sruogos „Apyaušrio 
Dalia“ ir  Rūtos Janutienės (Grine-
vičiūtės) „Raudonoji Dalia“. Dažnai 
per radiją girdėdavau transliuojant 
pjesę pagal B. Sruogos knygą pasta-
tytą, o štai po 45 metų pertraukos, 
2004 metais, Vilniaus operoje atgi-
mė Balio Dvariono opera „Dalia“, 
vienintelį kartą statyta tik 1959 me-
tais, o prieš 20 metų pasirodžiusi te-
levizijos spektaklio pavidalu. Balys 
Sruoga – tai mūsų klasika, tai mūsų 
istorija, vien „Dievų miškas“ pripaži-
nimo ir pagarbos vertas kūrinys apie 
autoriaus patirtą gyvenimą nacių 
Štuthofo koncentracijos stovykloje. 
Rūta Janutienė, jei kas dar nežino, 
tai spaudos ir televizijos žurnalistė, 
kurios knygoje „Raudonoji Dalia“ 
gvildenamos Dalios Grybauskaitės, 
Lietuvos Respublikos prezidentės 
kilmės mįslės. Joje nagrinėjami tie 
jos biografijos aspektai, kuriuos, 
kaip teigiama,  ji nuslėpė nuo savo 
rinkėjų, kai siekė aukščiausio poli-
tinio posto Lietuvoje. Kaip operos 
„Dalia“ Skudučio arijoje „Din dan, 
din dali dan...“ skambantis varpelis 
kapinėse paruošia klausytoją Apy-
aušrio Dalios tragiškai mirčiai, taip 
ne linksmiau čia, „Raudonojoje Da-
lioje“, vis girdisi refrenu skambantis 
klausimas: kas tu esi, Dalužėl, kuo 
buvai ir iš kur atėjai? Ir pateikiami 
atsakymai. Juk tuo tikslu ir rašyta 
knyga. Kaip ir  neklystu, a ne?  

Kiekvienai Daliai sava dalia 
Aš balsavau už Dalią Grybauskai-

tę abejuose prezidento rinkimuose, 
vertindamas jos, einančios Europos 
Sąjungos komisarės, pareigas vei-
klą bei pirmosios kadencijos metu 
atliktus darbus, o todėl per antruo-
sius rinkimus mane erzino visokių 
ten „zigmulių“ ir kitokių „veikėjų“ 
bandymai kompromituoti (taip man 
atrodė) kandidatę, kuri akivaizdžiai 
buvo stipriausia ir jos rinkimų kam-
panija buvo išties bene be priekaištų. 
Todėl ir Rūtos Janutienės knygos 
„Raudonoji Dalia“ nepirkau, neskai-
čiau, todėl nei girsiu, nei peiksiu, 
nei komentuosiu. Tačiau dabar tą 
knygą užsisakysiu ir perskaitysiu. 
Nebūčiau nei susidomėjęs, nei pir-
kęs, na bet dabar įsigysiu. Tuo pačiu 
nusipirksiu ir perskaitysiu dar vieną 
Rūtos Janutienės knygą: „Dinastija. 
Landsbergių išgyvenimo istorija“. 
Kodėl gi čia taip staiga mano nuo-
monė pasikeitė? Ogi susidomėjau 
„Raudonąja Dalia“ po to, kai ši kny-
ga, kaip teigiama „be autorės žinios 
ir leidimo“ buvo išversta į anglų 
kalbą, atspausdinta ir išplatinta Eu-
ropos Sąjungos būstinėje Briuselyje. 
Visiems parlamento nariams įdėta į 
jų pašto dėžutes taip slaptai, kad dar 
ir dabar aiškinamasi, kas prikišo prie 
šios akcijos nagus. Įtarimų kilpa ver-
žiasi ant Euroskeptikų frakcijos Eu-
ropos parlamente. O jei tiksliau,  tai 
lyg ir ant Rolando Pakso krinta įtari-
mai, kad ar tik ne jo čia bus darbelis. 
Tačiau tiesioginių kaltinimų nėra, 
įrodymų taip pat kol kas nematyti. 
Bet nemanau, kad tokia padėtis tęsis 
iki begalybės. Yra apsaugos vaizdo 
kameros, ras kas knygas atnešė, kas 
išdėliojo.Tada jų paklaus kas išdėlio-
ti liepė, o paskui nustatys kas vertė, 
kas vertimą ir angliškąjį leidimą ap-
mokėjo, kur spausdino, kas ir kokį 
tikslą turėjo. Žodžiu, visas šios isto-

rijos įdomumas dar priešakyje. 
Štai prieš telekameras „Raudono-

sios Dalios“ autorė Rūta Janutienė 
nutaisiusi labai nustebusį veidelį 
kalba, kad ji niekam nei versti, nei 
išleisti, nei ES būstinėje išplatinti 
leidimo nei davusi, nei visą šitą cir-
kelį organizavusi. Kaip autorė netgi 
jaučiasi esanti apvogta. Tikriausiai 
jau kreipėsi į teisėsaugą, prašydama 
vagis pagauti, kiaušius nurauti, mo-
ralinę, materialinę ir visas kitas žalas 
priteisti. Dar ne? Aš tai, autorės vie-
toje, jau būčiau kreipęsis! Tačiau toje 
jos vietoje nesu. Ir tikrai nežinočiau, 
ką man atsakyti, jei teismas ar kiti 
žurnalistai manęs paklaustų, o iš kur 
aš tą visą ir, ko gero, slaptą medžia-
gą iš slaptų archyvų gavau? Ar radau 
traukinyje Vilnius – Maskva, kupė 
po pagalve pakištą, ar, einant pro 
vieną ambasadą Žvėryne, ji plump-
telėjo tiesiai per tvorą permesta prieš 
pat mane? Ai, kam čia spėlioti, lai-
kas arba „lietuviškasis Snaudenas“ 
viską į vietas ant lentynėlių sudėlios. 
Laikas viską tautai ir pasauliui kada 
nors parodys, raudona ar ne ta mūsų, 
nors ir ne Apyaušrio, bet visgi ne 
šiaip sau kokia Dalia.  

O kol sulauksiu tų žinių, turiu 
laiko ir dar pasamprotauti. Visgi 
pripažinkime, kad tokios knygos, 
kaip „Raudonoji Dalia“ išvertimas 
į anglų kalbą ne šiaip sau įvykis. Ir 
slaptas tos knygos angliškojo varian-
to išplatinimas ES parlamentarams 
per jų korespondencijos dėžutes su-
galvotas ne šiaip sau. Knygą juk fil-
muos svarbiausios TV, rodys visam 
pasauliui (jau rodė?), komentuos. 
Žiniasklaida klausinės, prezidentė 
aiškinsis. Kas tikės, o kas gal ir ne-
patikės. Uždrėbta tai sodriai. Tokia 
kietai „antirusiška“, tokia ištikimai 
„proamerikietiškai provakarietiška“, 
tegu ir mažutės šalelės prezidentė, 

tegu! Ir še tau... raudona kaip Krem-
liaus rubininė žvaigždė?... O gal nė 
velnio ne raudona? Gal, kaip girdisi 
kalbant, iš tiesų tai neva tik Krem-
liaus provokacija, neva tik prezi-
dento V. Putino kerštas už per ilgą ir 
nesantūrų liežuvį? Bet tai kodėl tada 
tas Kremlius, vietoje to, kad tiesiai ir 
oficialiai padarytų reikiamą oficialų 
pareiškimą, girdi tokią ir tokią mūsų 
archyvų medžiagą, kaip įrankį „nau-
doja“ Rūtą Janutienė, žurnalistė? 
O juk, galų gale, manau, svarbu ne 
tai, kad angliškasis minėtos knygos 
variantas, tegu ir ne visai etiškai iš-
dalintas Briuselyje. Svarbu, kiek 
jame, kaip ir lietuviškajame knygos 
variante, tiesos! Jei tiesa, kad mūsų 
prezidentė Dalia Grybauskaitė yra iš 
tiesų koks nors „raudonasis Krem-
liaus projektas“, Rolando Pakso arba 
Ričardo Niksono dalia jai garantuo-
ta. Na, kiekvienai Daliai sava dalia... 
Ir ko tik per praeitus ir šiuos metus 
Europoje ir pasaulyje neįvyko? O 
jeigu ne projektas?

Tačiau nebėgsiu priekyje veži-
mo taip, kaip per „Bėk bėk žirgeli“ 
Niūronyse vežimą traukdami vieto-
je arklių risnojo socdemų partijos 
pirmininkas Algirdas Butkevičius 
su administracijos direktoriumi Vi-
liumi Juodeliu. Aš ramiai ir santū-
riai palauksiu, kuo pasibaigs visa 
šita „raudonumo“ istorija. O gal, 
sakau, jau pribrendo laikas, kad  iš 
„Raudonosios Dalios“ knygos gim-
tų spektaklis, meninis TV filmas ir 
(na, žinoma!) opera. Su partitūra, 
uvertiūra, anšlagu ir finalu! Pasva-
jokime apie tai kartu. O kol kas ti-
krai tikrai duodu sau žodį, kad abi 
Rūtos Janutienės knygas nusipirk-
siu ir lėtai lėtai perskaitysiu. Todėl 
lėtai, kad ne tik eilutėse tiesos kelio 
nepamesčiau, bet ir tarp eilučių ne-
pasiklysčiau.

Linas BITVINSkAS

Pagalvoju, kad gerai, jog 
Anykščių rajone nėra naftos, 
tiksliau, kol kas jos nerado, 
vis tiek tai nieko vertas da-
lykas. Kiek mačiau tai Lie-
tuvoje išgaunantys naftą tik 
vargsta, juos valstybė turi nuo 
daugumos mokesčių atleisti, 
nes pelno negauna. Taip pat 
Lietuvoje yra nuostolinga ir 
bankininkystė bei elektros 
bei šiluminės energijos ga-
myba bei dujų gavyba. Visos 
išvardintos veiklos yra vyk-
domos Lietuvoje išskirtinai iš 
altruizmo, pelno neneša. O jei 
neša, tai tik tiek, kad mokes-
čių įmonės sumoka tik kaip 
katino ašaros.

Bet grįžkim prie naftos.Tur-
būt daugelis nustebome, kai 
naftos, apie kurią buvo kal-
bama, kad tuoj tuoj ji baigsis, 
yra, ir yra pasirodo tiek, kad 
nebeišperka. Saudo Arabijos 
eksportuotojai prognozuoja, 
kad vasarą naftos kaina gali 
nukristi iki 20 dolerių už ba-
relį. Taip yra todėl, kad naftos 
gavėjai nenori mažinti gavy-
bos apimčių. Priminsiu, kad 
neseniai kaina buvo didesnė 
kaip 100 dolerių už barelį. 
Dabar laikosi apie 50 dolerių. 
Taigi nukrito jau per pusę. Va-
žiuojam į degalines, tikrinam, 
bet ten kainos tikrai per pusę 
nenukrito. Laikosi kaip įkal-
tos ir ką tu joms padarysi. Ne-
tikiu, kad atitinkamai nukris, 
jeigu ir naftą pardavinės po 
20 dolerių, t.y. penkis kartus 
pigiau negu buvo.  Toks tas 
mūsų lietuviškas verslas – 
niekas neapsimoka, bet pigiau 
nebus. 

Tai ir sakau – kam mums 
ta nafta – tik sudarkytų kraš-
tovaizdį, išmaurotų laukus, o 
nei mokesčių, nei darbo vietų. 
Todėl nesistebiu, kai žemai-
čiai skalūnų dujų gavėjų ne-
įsileidžia. Tiesiog besikanki-
nančių verslininkų gaili – kam 
jiems nuostolių patirti?  

Apie 
naftą

Šeštadienį anykštėnai šven-
tė vyskupo Antano Baranausko 
180-ąjį gimtadienį. Ta proga prie 
Vilniaus gatvės 33-ojo namo pa-
statytas paminklinis suolelis, skir-
tas šios vietos įamžinimui. Man 
tai pažiūrėjus šis suoliukas atrodo 
baisiai. Nežinau, nesu menininkas, 
tačiau man primena sovietinius 
laikus ir tais laikais mėgtus gele-
žinius statinius, kurie buvo statomi 
komjaunuoliams. 

Su menu persistengė
Kam toks suoliukas reikalin-

gas? Nei ant jo prisėsi, nei gerai 
jausiesi, nei pažiūrėti yra į ką. 
Palinkėčiau daugiau tokių statinių 
nestatyti Anykščiuose. O tie, kurie 
siūlo tokius projektus, galbūt tegu 
prisimena liaudišką posakį „iš di-
delio rašto išėjo iš krašto“. O jeigu 
ginčysis, kad čia gražu, tegu stato 
tokius savo kieme ar bute.

Petras ŠAPELIS, anykštėnas   
 

Yra Lino straipsnis šeštadienio 
„Anykštoj“ apie mane. Jaučiuosi 
įžeista.Vien straipsnio pavadinimu:

„Kūrybiškumas prabudo sulaukus 
Žemaites amžiaus“. Kiek žinau Že-
maitė rašyt pradėjo apie 50-uosius 
metus. Man buvo 36-37m. kai ėmiau 
tapyt, rašyt eiles ir tai nuo paauglystės 
(dabar man 41m.).

Pasityčiojimas? Sakiau 10 kartų, 
kad nedirbu „Anykščių vaivorykštėj“ 
jau vieneri metai. Jau internetiniame 

Kaip turėčiau reaguot????
puslapyje rašė apie dirbančią vaivo-
rykštėj- pataisiau jį. Vis tiek parašė, 
kad dirbanti ten. Vienoje vietoje rašo 
vardą Vitalia (tai tikrasis mano var-
das)...žemiau Vitalija.

 Kaip galima rašyti straipsnį apie 
žmogų nežinant elementariausių da-
lykų: vardo, darbovietes, kiek metų.

Visa tai būčiau praleidus pro pirš-

tus, bet kolegos menininkai sureaga-
vo stipriau už mane vien dėl Žemai-
tės. Visiški neatitikimai.

PRAŠAU VIEŠO ATITAISYMO.

Pagarbiai Vitalia Pavinkšnytė – 
Bieliūnienė

Viešas atitaisymas. Vitalia Pa-
vinkšnytė-Bieliūnienė tapyti pradėjo 
36-37 m., o ne kaip Žemaitė. Tikrasis 
jos vardas yra Vitalia, o ne Vitalija. Ji 
nedirba „Anykščių vaivorykštėje“. 
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Nuolat perka

Moka PVM.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

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 
techniką ir elektroninę įrangą. 
Klientui pageidaujant išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - mišką išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas.

Terl.: (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.

Mišką su žeme ar išsikirsti viso-
je Lietuvoje.

Tel.: (8-635) 30367, (8-685) 16221.

Automobiliai, žemės ūkio 
technika, metalo laužas

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. 

Įvairią žemės ūkio techniką, gali 
būti nevažiuojanti.

Tel. (8-617) 05596.

UAB „Tolmana“ brangiai - juo-
dojo metalo laužą. Klientui pagei-
daujant pasiima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.                          

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.

Be tarpininkų - arklius, karves 
(1,05 Eur/kg), telyčias (1,30 Eur/
kg), bulius (1,45 Eur/kg). Moka 
PVM. 

Tel. (8-622) 09326.

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

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

 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.

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

www.jonroka.lt
Renkamės sausio 22 dieną 17 val., 

Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“Įmonei reikalinga santechnikų 
brigada dirbti Rokiškyje.

Kontaktinio asmens tel. (8-683) 
72277.

REIKALINGAS
SUVIRINTOJAS. 

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

Minkštų baldų gamintoja AB 
„Balticsofa“ plečia savo vei-
klą ir naujai atidaromam baldų 
apmušimo cechui Anykščių 
mieste ieško 
GAMYBOS MEISTRO.
 
Darbo pobūdis: savalaikis 

gamybinių planų vykdymas, ga-
mybinių pajėgumų planavimas, 
gaminio kokybės užtikrinimas. 

Reikalavimai kandidatui: pa-
tirtis baldų gamyboje; vadovau-
jamo darbo patirtis gamyboje 
nemažiau 1 metų.

Įmonė siūlo: visas socialines 
garantijas, laiku mokamą atlygi-
nimą, geras darbo sąlygas. 

CV siųsti el.paštu: 
evaldas@balticsofa.com   

Rasta

Rasta piniginė.
Tel. (8-659) 12572.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, 
šaldytuvus, šaldiklius.

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba, remontas

Gaminame kietuosius virtuvės, mie-
gamojo, svetainės baldus, spintas 
stumdomomis durimis. Atvykstame, 
išsimatuojame. 

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

Remontuojame minkštus baldus, 
pagal užsakymus gaminame čiu-
žinius iš paprastų ir nepriklausomų 
Pocket spyruoklių, naudojame tik  
lietuviškus gobelenus, pasiimame ir 
parvežame.

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

Paslaugos

Vežame iš miško medieną. Kaina 
nuo 3,7 Eur iki 4,3 Eur/kub. m (13-15 
Lt/kub. m). 

Tel. (8-662) 59237.

Kokybiškas ir nebrangus tvenkinių 
kasimas. Įvairios statybinės techni-
kos nuoma.

Tel. (8-646) 19349. 

Anykščių mieste
Aldona BALAIŠIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 01 17
Danguolė DINDIENĖ, gimusi 1948 m., mirė 01 17
Donatas Povilas ŽIUPKA, gimęs 1935 m., mirė 01 14
Anykščių seniūnijoje
Zofija MISIŪNIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 01 12
Debeikių seniūnijoje
Helena KARPOVIČ, gimusi 1940 m., mirė 01 13
Kavarsko seniūnijoje
Valerija ŠLEIKIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 01 14
Vanda ŠEREIKIENĖ, gimusi 1941 m., mirė 01 15
Vaclovas RAGAUSKAS, gimęs 1948 m., mirė 01 14
Kurklių seniūnijoje
Vytautas NORGĖLA, gimęs 1954 m., mirė 01 15
Traupio seniūnijoje
Arūnas ŠVEDAS, gimęs 1969 m., mirė 01 16

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

Tel. (8-629) 76267.

Malkas, atraižas pakais, supjau-
tas. Atveža. 

Tel. (8-622) 44850.

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.                                                  

Darbas su mažu (2 vietų) 
autovežiu (didelė kabina, 2 
miegamos vietos) vežti naujus 
automobilius. Darbas koman-
diruotėse (4 - 6 sav.) Belgijoje, 
Prancūzijoje. CE kat. Mėn. atly-
ginimas 1500-1800Eur. 

Tel. (8-682) 61239.
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šiandien

sausio 21 d.

sausio 22 d.

sausio 23 d.

Fabijonas Sebastijonas, Dau-
gvydas, Nomeda.

sausio 20 - 23 d. jaunatis.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

receptas

Agnietė, Galiginas, Garsė, 
Ineza, Inesa, Ineta, Ina.

Anastazas, Gaudentas, Vin-
centas, Aušrius, Skaistė, Džiu-
gas, Vincas.

Gailigedas, Gunda, Raimun-
das.

oras

-5

-1

IŠ ARTI

MOZAIKA sprintas

redaktorei nežinantNNN

Skambutis į duris. Vyras atidaro 
– o ten uošvė stovi.

- O! Laba diena, mama. Ar ilgam 
atvykot?

- Na, kol neatsibosiu.
- Tai ką, net arbatos neišgersit?

D. Bekhemo sūnus taps 
lenkų prekės ženklo 
“Reserved” modeliu

Lenkų drabužių prekės ženklo 
“Reserved” atstovė Agata Krajevs-
ka (Agata Krajewska) pranešė, kad 
vyriausiasis britų futbolo žvaigždės 
Deivido Bekhemo (David Beckham) 
ir buvusios “Spice Girls” narės Vik-
torijos Bekhem (Victoria Beckham) 
sūnus Bruklinas (Brooklyn) taps šio 
ženklo veidu, skelbia AP.

Pasak “Reserved” atstovės, 15-
metis Bruklinas bus pavasario 
drabužių kolekcijos “Ugnikalnio 
išsiveržimas” (Volcano Explosion) 
veidu. Ekstremalaus sporto įkvėp-
toje kolekcijoje vyraus intensyvios 
spalvos ir grafikos raštai. Reklami-
nes nuotraukas Londone fotografavo 
lenkų fotografas Kacperas Kaspšikas 
(Kacper Kasprzyk).

Ugnikalnio išsiveržimas 
suformavo naują salą 
Ramiajame vandenyne

Ugnikalnio išsiveržimas Tongoje 
suformavo naują salą Ramiojo van-
denyno pietuose. Nuo išsiveržimo 
pradžios gruodžio 20-ąją vulkanas 
išmeta didžiulius kiekius uolienų ir 
pelenų, penktadienį pranešė Gamti-
nių išteklių ministerija, kuria remiasi 
agentūra AFP.

Ekspertai iš laivo apžiūrėjo besi-
formuojančią salą. Ji yra kilometro 
pločio, dviejų kilometrų ilgio ir maž-
daug 100 metrų aukščio.

“Mūsų žvalgymo metu ugnikal-
nis išsiverždavo maždaug kas pen-
kias minutes”, - sakė ministerijos 
atstovas. Pelenai ir dideli uolienų 
fragmentai kilo į 400 metrų aukštį. 
Pelenai yra labai drėgni ir nugula 
netoli vulkano angos, taip pamažu 
formuodami naują salą.

Sulaukusi 114 metų mirė pati
seniausia Didžiosios Britanijos
gyventoja

Didžiojoje Britanijoje mirė se-
niausia šalies gyventoja Etelė Lang 
(Ethel Lang). Kaip pranešė penkta-
dienį “The Daily Telegraph”, jos gy-
vybė užgeso sulaukus 114 metų.

Moteris gimė 1900 metais šachti-

ninko šeimoje. Per ilgą savo gyve-
nimą ji tapo šešių britų monarchų ir 
22 premjerų valdymo liudininke. E. 
Lang tapo vyriausia šalies gyventoja 
po to, kai 2013-aisiais, sulaukusi 113 
metų, mirė londonietė Greisė Džons 
(Grace Jones).

Paskutiniuosius savo metus E. 
Lang leido senelių namuose. Anks-
čiau moteris gyveno savo gimtajame 
Barnslio miestelyje ir dirbo vietinėje 
gamykloje. Pranešama, kad senolės 
mėgstamiausias užsiėmimas buvo 
šokiai, kuriais ji užsiminėjo net iki 
107 metų.

1922-aisiais E. Lang ištekėjo už 
savivaldos tarybos vadovo sūnaus, 
santechniko Viljamo Lango (Wil-
liam Lang). Po metų porai gimė du-
kra Margaret (Margaret), kuriai šiuo 
metu 89-eri. 114 metų išgyvenusi 
moteris tapo našle 1988 m., o iki 105 
metų gyveno viena, todėl vėliau nu-
sprendė persikelti į senelių namus.

Ilgaamžė niekada nerūkė ir beveik 
negėrė alkoholinių gėrimų. Senolė 
buvo puiki kepėja, kepdavo naminę 
duoną ir visada stengdavosi sveikai 
maitintis.

Gineso rekordų knyga 
paskelbė pagrindinį 
2014 metų rekordą

Gineso rekordų knygos autoriai 
paskelbė svarbiausią 2014 metų 
pasiekimą, pranešama oficialiajame 
Gineso rekordų knygos puslapyje. 
Jis atiteko rusų ir prancūzų grupei, 
kuri sukūrė milžinišką statinės for-
mos mozaiką iš butelių kamščių.

Kompozicija užima 150 kvadrati-
nių metrų plotą. Jai sukurti prireikė 
285 tūkst. kamščių ir 270 kilogramų 
klijų. Mozaikoje, pavadintoje “Mil-
žiniška statinė”, pavaizduoti senovės 
Graikijos dievai, Sankt Peterburgo 
ir Bordo miesto vaizdai. 2014 metų 
vasarą šis kūrinys buvo pristatytas 
Bordo pakrantėje per kasmet čia 
vykstantį vynuogių festivalį. Moza-
ikos autoriai - rusas Sergejus Sido-
rovas ir Prancūzijos pilietė Elvyra 
Gazizova.

Pagrindinis pasiekimas buvo 
nustatytas remiantis balsavimo, 
surengto Gineso rekordų knygos 
tinklapyje, rezultatais. Iš pradžių 
tinklapio lankytojai išsirinko šešis 

pasiekimus-finalininkus. Be “Milži-
niškos statinės” į neregėtų įdomybių 
šešetuką pateko rekordai, kuriuos 
pasiekė Portugalijos, JAV ir Japoni-
jos gyventojai.

Du amerikiečiai įkopė į vieną
iš sunkiausiai pasiekiamų 
pasaulio viršūnių

Du amerikiečiai įkopė į vieną iš 
sunkiausiai pasiekiamų pasaulio vir-
šūnių - El Kapitano kalną Josemičio 
nacionaliniame parke Kalifornijos 
valstijoje.

Naujienų agentūros “The Associ-
ated Press” duomenimis, alpinistai 
Tomis Koldvelas (Tommy Caldwell) 
ir Kevinas Jorgesonas (Kevin Jorge-
son) nesinaudojo pagalbine įranga 
kopdami į 900 metrų aukščio uolą - 
tik savo rankomis ir kojomis, taip pat 
virvėmis ir saugos diržais.

Kopimas prasidėjo gruodžio 27-
ąją ir truko daugiau kaip dvi savai-
tes. T. Koldvelas ir K. Jorgesonas 
kelis kartus krito ir susižeidė. Jie 
valgė ir miegojo palapinėse, pritvir-
tintose prie uolos aukštai virš žemės. 
Kad pirštai greičiau užgytų, vyrai 
naudojo tvarsčius ir net superklijus. 
Vienas iš kopimo dalyvių kas kelios 
valandos pabusdavo nuo žadintuvo, 
kad galėtų patepti rankas specialiu 
gydomuoju balzamu.

Ek Kapitano viršūnė pirmą kartą 
buvo įveikta 1958 metais. Bet iki 
šiol į ją niekas nekopė naudodamas 
tik virves ir saugos diržus.

Pernai princas Džordžas gavo
706 dovanas iš užsienio šalių

Oficiali statistika skelbia, kad ka-
rališkosios šeimos Viljamo (William) 
ir Keitės (Kate) sūnus princas Džor-
džas (George) pernai per kelionės po 
užsienį gavo 706 dovanas - septynis 
kartus daugiau nei karalienė Elžbieta 
(Elizabeth), praneša AP.

Jauniausias karališkosios šeimos 
narys gavo 671 dovaną per pernai 
metų pavasarį vykusius vizitus į 
Australiją ir Naująją Zelandiją. Li-
kusias dovanas, skirtas 18 mėnesių 
mažyliui, jo tėvai gavo per kitas ke-
liones po užsienio šalis.

Tarp egzotiškiausių dovanų: opo-
sumo odos apsiaustas, laivas-amfi-
bija, asmeninė banglentė, supamasis 
arkliukas, dvi poros avikailio batų ir 
dviratis. Tarp įprastesnių dovanų - 
žaislai ir rūbai.

Australijoje ir Naujojoje Zelan-
dijoje princas Džordžas gavo 249 

žaislus, 138 drabužius, 143 knygas, 
25 sporto reikmenis ir 11 namų apy-
vokos daiktų. Kai Keitė ir Viljamas 
gruodį lankėsi JAV, berniukui buvo 
įteikta 11 dovanų. Likusios dovanos 
atkeliavo iš Maltos, Kanados ir Pietų 
Amerikos.

Tuo tarpu karalienė Elžbieta gavo 
viso labo 100 dovanų, tarp kurių 
dauguma knygos.

-ELtA

VšĮ Anykščių menų inkubatoriu-
je – menų studijoje praeitą savaitę 
vyko diskusija apie šios įstaigos 
ateitį. Diskusijoje dalyvavo  Anykš-
čių meras Sigutis Obelevičius, vice-
meras Donatas Krikštaponis, mero 
patarėjas Antanas Baura, Tarybos 
narys Artūras Šajevičius ir nemažai 
savivaldybei priklausančių įstaigų 
vadovų ir valdininkų. 

Išgirdę, kad  diskusija-darbas gru-
pėje truks maždaug apie 5 valandas, 
dalyviai sunerimo. Pirmasis šoko 
Dailės ir kūrybos mokyklos direk-
torius Arūnas Vilkončius iš karto 
pareiškęs, kad jam pamokos, nebus 
iki galo. „Atsiprašau, darbas iki 17 
valandos, vaikus reikia iš darželių 
pasiimti“,- bandė išpešti pažadą, 
kad diskusija vyktų trumpiau, mero 
patarėjas A.Baura. „Kokius ir kieno 
vaikus?“,- žiūrėdamas į A.Baurą su 
šypsena paklausė S.Obelevičius. 
Taigi, darbo sutrumpinti nepavyko, 
o dalyviams liko spėti, kokio am-
žiaus yra A.Bauros vaikai.  

Susirūpino vaikais

Meras suprato, kad apie savo patarėją Antaną Baurą žino anaiptol dar ne viską.
Lino BITVINSkO nuotr.  

Greitas sausaininis pyragas

Ingredientai:

2 pakeliai varškės,
100 gramų sausainių,
2 valgomieji šaukštai cukraus,
50 ml pieno arba vandens. 

Gaminimo eiga:
Pagardinimui: įvairių vaisių, rie-

šutų, kakavos.
Sumalti varškę su cukrumi, kad 

būtų vientisa ir graži masė. Jei no-
risi, pagal skonį įdėkite kakavos. 
Tada indelyje su vandeniu arba 
pienu pamirkykite sausainius, kad 
truputį suminkštėtų, bet liktų kie-
tumo. Tuomet ant folijos lapo su-
dėkite sausainius, toliau nuo krašto 
po tris vienoje eilutėje ir kiek gau-
nasi stulpelių (tai bus pagrindas). 
Sumaltą varškę ištepti ant sausai-
nių, per vidurį guličius sausainius 
vertikaliai sudeliokite vaisius, 
riešutus ar kt. Suvyniokite viską į 
foliją ir padėkite atšalti ir pribrinkti 
į šaldytuvą.

Krepšinis I. RKL pirmenybė-
se Anykščių „KKSC-Volupis“ 
savaitgalį įveikė abu varžovus. 
Anykštėnai 100-73 sutriuški-
no Kauno r. „ASU/Tornado“ ir 
90-82 nugalėjo Vilniaus KM-
„Citus“. Į Kauno rajono ko-
mandos krepšį L.Kirlys įmetė 
22, K.Raginis -20. Rungtynėse 
su vilniečiais L.Kirlys pelnė 
19, D.Pavlovskis 16 taškų. Abi 
rungtynes ypač efektyviai sužai-
dė A.Vasiliauskas – rungtyniau-
jant su „ASU/Tornado“ jis pelnė 
13 taškų, atkovojo 8 kamuolius, 
atliko 7 rezultatyvius perdavi-
mus ir išprovokavo 8 varžo-
vų pražangas. Su KM-„Citus“ 
A.Vasiliausko rodikliai buvo 
atitinkamai: 14-5-6-9. RKL A 
divizione Anykščių „KKSC-Vo-
lupis“ užima 9-ąją vietą. Anykš-
tėnai yra iškovoję 9 pergales ir 
patyrę 10 pralaimėjimų.

Krepšinis II. Anykščių rajo-
no vyrų krepšinio pirmenybė-
se „Jaros sauga“ (T.Jodelis 33, 
M.Kildišius 21 tšk.) 101-74 nu-
galėjo „Troškūnus“ (D.Kadžionis 
20, A.Pupkis 17 tšk.), Kūno kul-
tūros ir sporto centras (J.Banys 
31, G.Žiukas -13 tšk.) 81-74 
įveikė „Liberalus“ (S.Pakeltis 
21, G.Šniaukštas 12 tšk.), o 
„Liberalai“ (M.Sargūnas 20, 
E.Bartaševičius 17 tšk.) 94-56 
nugalėjo „Vytį“ (A.Ingelevičius 
21, A.Zaicevas 15 tšk.).

Krepšinis III. Rytų Aukš-
taitijos krepšinio pirmenybėse 
Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centro komanda 75-62 įveikė 
Užpalių (Utenos raj.) komandą.

Futbolas. Rokiškyje vyku-
sių Utenos futbolo asociacijos 
antrojo etapo varžybų nugalė-
tojais tapo jaunieji  (g.2005-06 
m.) Anykščių futbolininkai. 
Geriausiu žaidėju pripažintas 
Anykščių komandos vartininkas 
R.Volkovas.


