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Zaviesiškį garsino dvaras ir šokių vakarai
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Kavarsko parapijos Zaviesiš-
kio kaimo istorija susijusi su to 
paties pavadinimo dvaru, ko-
lūkmečiu vykusiais net Anykš-
čių jaunimą pritraukiančiais 
šokiais bei šiuo metu šio kaimo 
teritorijoje stovinčiu brangias 
nuotraukas vairuotojams da-
rančiu fotoaparatu. Kaimas 
yra 11 kilometrų nuo Anykščių, 
abipus Anykščių-Ukmergės 
plento, ribojasi su Vaišviliškių, 
Vetygalos, Šeštokiškių, Pasu-
sienio ir Ramonų kaimeliais. 
Pasak Kavarsko seniūnijos 
specialistės Ingos Stasiukaitie-
nės, kaime gyvenamąją vietą 
deklaruoja 100 
gyventojų.Algirdo ir Nijolės Meškauskų anūkui Nojui kaime patinka.

„Verslo žiburių“ apdovanojimai išdalinti 
jauniesiems verslininkams Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Penktadienį  Anykščių kultūros centre vyko rajono verslininkams skirtas apdovanojimų renginys „Verslo žiburiai“. Penkioms ben-
drovėms ir vienai bendruomenei išdalintos šešios nominacijos.

UAB „Pilnatvė“ direktorei Renatai Paramonovai apdovanojimą 
įteikė buvęs Anykščių kelių valdybos vadovas Rimgaudas Kuz-
ma.

Mažosios bendrijos „Traukos slėnis“ įkūrėjai Tomas Kairys ir 
Matas Jakovlevas savo verslui nišą rado ir Anykš-
čių menų inkubatoriuje.

Premija. Rajono Tarybai siūloma 
vienkartines premijas skirti sunkio-
sios atletikos sportininkams Gintarei 
Bražaitei (400 Eur) ir Mindaugui 
Januliui (150 Eur) bei jų treneriui, ra-
jono Tarybos nariui Algirdui Anankai 
(275 Eur). 

Apdovanojimas. Valstybinio tu-
rizmo departamento kartu su Europos 
Komisija organizuojamuose geriau-
sių Lietuvos gastronominių projektų 
rinkimuose antroji vieta skirta vaisių 
vyno kraštui – Anykščiams. Paraišką 
konkursui pateikė VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“, kurio reikš-
mingą kelionių dalį sudaro pažintinės 
kelionės siauruku, pristatant vynda-
rystės istoriją.

Protas. Trečiadienį Anykščių sa-
vivaldybės administracijos direktorės 
pavaduotoją Saulių Rasalą rodys LRT 
televizija. Jis 21 val. 30 min. savo ži-
nias demonstruos televizijos žaidime 
„Auksiniai protai“. S.Rasalas - akty-
vus „protmūšių“ žaidėjas. Jo liberalų 
komanda „Nike“ po 9 turų pirmauja 
Anykščiuose vykstančiame „Auksi-
nių protų“ turnyre.

Vynai. AB „Anykščių vynas“  
šventiniam laikotarpiui intensyviai 
gamina „Žiemos“ vyną. Tiesa, „Žie-
mos“ vyno pavadinimu jis keliauja tik 
į „Maximas“, o kiti prekybos tinklai 
šio vyno pageidauja su „Glintvein“ 
etiketėmis. Tokiu pavadinimu  „Žie-
mos“ vynas keliauja į Latviją, Jungti-
nę Karalystę ir kitas užsienio šalis.

Konkursai. Savivaldybė paskelbė 
konkursą į Anykščių rajono savival-
dybės visuomenės sveikatos biuro di-
rektoriaus pareigas. Paskelbta atranka 
į Kavarsko seniūnijos ūkvedžio-vai-
ruotojo pareigas.

Ambasadorius. Savivaldybė, 
siekdama skatinti rajono vystymo 
galimybes bei plėtoti abipusį bendra-
darbiavimą su užsienyje gyvenančiais 
asmenimis, planuoja suteikti Anykš-
čių rajono savivaldybės ambasado-
riaus statusą.

Pasiūlymas. Vos už 5 eurus tris die-
nas Jūsų asmeninį skelbimą su nuo-
trauka (arbe be jos) skelbsime portalo 
anyksta.lt rubrikoje „Naujienos“ šalia 
svarbiausių dienos pranešimų.

Andrioniškis turi seniūnę
Andrioniškio seniūnijai va-

dovaus buvusi rusų kalbos mo-
kytoja Laima Repečkienė.                             

Ateityje – 
elektros energiją 
kaupiantys 
generatoriai

Ne nuo paminklo kainos 
pagarba priklauso

Audrius ZUZEVIČIUS, AB 
„Anykščių vynas“ direktorius: 
„Tiesą sakant, nemačiau nie-
kur jokios reklamos, kvietimo 
aukoti pinigus paminklo staty-
bai.“
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spektras

Temidės svarstyklės
Vagystė. Policija praneša, jog 

šeštadienį apie 9 val. pastebėta, 
kad iš sodybos Debeikių seniū-

nijoje pagrobta buitinė technika 
ir patalynė.Nuostolis – 300 eurų.

Narkotikai. Šeštadienį, apie 
19 val. 25 min., Anykščiuose, 

M. Valančiaus gatvėje, sustab-
dyto automobilio „Opel Kadett“ 
patikrinimo metu 37-erių kelei-
vis turėjo plastikinį maišelį su 

žalsvos spalvos augalinės kil-
mės narkotinė medžiaga – ka-
napėmis. Įtariamasis policijos 
apklaustas.

Netiki. Kad ir kiek valdžia įtiki-
nėtų, kad atvykę 1105 pabėgėliai 
greitai “ištirps” tarp mūsų, tikinčių 
tokiais svaičiojimais Lietuvoje vis 
mažėja. Paskutinė apklausa, atlik-
ta antroje spalio pusėje, atskleidė, 
kad nuo metų pradžios neigiamai 
vertinančių valdžios apsisprendimą 
priimti pabėgėlius gyventojų pa-
daugėjo nuo penktadalio iki dviejų 
trečdalių. Bet ir ta dalis neatspindi 
tikrosios šalies visuomenės po-
zicijos. Apklausiamieji tada tik 
svarstė, kad su pabėgėliais “Islamo 
valstybė” galbūt siunčia į Europą 
teroristus. Nesunku numanyti, į ką 
būtų išvirtusi apklausa, jeigu žmo-
nės būtų žinoję apie poilsiautojus 
iš Egipto skraidinusio rusų lėktuvo 
likimą ar Paryžiaus gyvenimą pa-
ralyžiavusius teroro aktus. 

Skandalai. Kaip paveikė social-
demokratų rėmėjų nuotaikas pasta-
ruoju metu tikrų ar tariamų skanda-
lų fone linksniuojami šios partijos 
atstovai? Į šį klausimą atsakė lap-
kričio 5-14 d. atlikta visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimų centro 
“Vilmorus” reprezentatyvi apklau-
sa. Jeigu Seimo rinkimai vyktų kitą 
sekmadienį, už socialdemokratus 
balsuotų 24,3 proc. piliečių. Tai net 
daugiau negu praėjusį mėnesį, nors 
viešojoje erdvėje buvo pliekiami 
įtakingi socialdemokratai merai 
Ričardas Malinauskas (dėl Druski-
ninkų poilsio centre “Aqua” veltui 
maudytų politikų ir valdininkų) 
ir įtariamuoju tapęs, nuo pareigų 
nušalintas Alvydas Katinas (dėl 
Utenos rajone esą lengvatinėmis 
sąlygomis suremontuoto buvusios 
ministro pirmininko sekretoriato 
vadovės Džiuljetos Žiugždienės 
namuko). 

Mokestis. “Komunijos pasiruo-
šimo susitikimams prašome pri-
sidėti 15 eurų auka. Jei šiuo metu 
negalite sumokėti ir norėtumėte 
mokėti dalimis, galėsite parašyti 
prašymą parapijos klebonui”,- 
gavę tokį raštą iš bažnyčios tarnų 
Pirmajai Komunijai vaiką ruošian-
tys tėvai buvo labai nustebę: nuo 
kada auka tapo aiškiai apibrėžtu 
mokesčiu? Tikintieji svarsto, kad 
jau seniai laikas nustoti kalbėti, jog 
aukos dydį gali nustatyti pats pa-
rapijietis. Esą visiems būtų papras-
čiau, jei Bažnyčia aiškiai įvardytų, 
kokie yra kiekvienos suteiktos pa-
slaugos įkainiai, ir tuomet nebelik-
tų dviprasmiškų situacijų. 

Atskleidė. Per kelias valandas 
vienu žinomiausių Lietuvos žmo-
nių tapusio Igorio Molotkovo is-
torija nėra išskirtinė. Abstinencijos 
kamuojamas narkomanas atskleidė 
silpnąsias mūsų policijos vietas. Iki 
šiol iš panašių situacijų tinkamų iš-
vadų padaryta nebuvo. Pabėgti nuo 
ginkluotų Lietuvos policijos parei-
gūnų nėra sudėtinga. Apie tai by-
loja paviešinti faktai. (...)Panašių 
atvejų, kai nusikaltę asmenys be 
didesnio vargo paspruko nuo poli-
cininkų, būta nemažai. 

Pabėgėliai. Egipto policija Šiau-
rės Sinajaus pusiasalyje rado 15 
negyvų migrantų iš Afrikos, mano-
ma, kad jie buvo nušauti, praneša 
pareigūnai, skelbia BBC. Rasti 
dar aštuoni gyvi, tačiau sužeisti 
migrantai. Dar nėra žinoma, kas 
užpuolė grupę atvykėlių netoli Ra-
fos miesto, prie pasienio su Gazos 
ruožu. Taip pat neaišku, iš kurių 
Afrikos žemyno šalių jie atvyko. 

Parengta pagal 
ElTA informaciją

Nusileidus į rūsį patekti į san-
dėliukus tikrai negalima be gu-
minių batų, šiek tiek gelbsti į 
vandenį įmestos plytos. Vienoje 
namo pusėje sausa, tačiau tos 
pusės gyventojai tarpelį užbeto-
navę, kad į jų pusę vanduo nepa-
tektų. Apsemti šešių gyventojų 
sandėliukai.

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“, administruojančio dau-
giabučių renovaciją Anykščių 
mieste, projektų vadovas Alvy-
das Gervinskas iš karto panei-
gė versiją, kad vanduo į rūsius 
galėtų patekti dėl renovaci-
jos. „Tas namas eksploatacijai 
priduotas prieš metus, - sakė 
A.Gervinskas. – Jame mes ne-
lietėme nei lietaus, nei namo ka-

Po lietaus skęsta rūsiai
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Į „Anykštos“ redakciją užėjusi Anykščių miesto Kudirkos ga-
tvės 6 namo gyventoja Galina Navickienė kvietė pažiūrėti jų re-
novuoto namo rūsius, į kuriuos negalima įeiti be guminių batų. 

Kudirkos gatvės 6 namo gyventojai rūsyje į savo sandėliukus 
gali patekti tik apsiavę guminius batus. 

Autoriaus nuotr. 

nalizacijos tinklų. Mes tik iki 60 
cm gylio apšiltinome pamatus“.  
A.Gervinskas patikino, kad van-
duo į rūsį tikrai negalėtų patekti 
ir per rūsio palanges.

UAB „Anykščių komunali-
nis ūkis“ direktorius Kazimieras 
Šapoka sakė nustebęs, kad gy-
ventojai dėl vandens rūsiuose į 
komunalinio ūkio darbuotojus 
nesikreipė. Vakar direktorius pa-
skambino ir sakė, kad vanduo į 
rūsius patenka per šiluminę tra-
są. 

UAB „Anykščių šiluma“ di-
rektorių pavaduojantis Gintaras 
Strolia patikino, kad šiomis die-
nomis bus padaryta viskas, kas 
įmanoma, kad vanduo rūsio ne-
semtų.  

Susibūrę  Svėdasų miestelio 
aikštėje prie paminklų Svėdasų 
karšto partizanams, pagerbę jų at-
minimą, žvakeles uždegę, žengėme 
senuoju Šimonių vieškeliu iki Svė-
dasų dvaro Švč. Dievo motinos ko-
plytėlės, pasimeldėme prie minimų 
mokytojų kapų šviesiame pušyne, 
prisiminėme nuo pat nykiojo poka-
rio jų kapus globojusią, tvarkiusią 
sesę Paulina Valančiūnaite. Vieš-
keliu pasiekėme Čiukus, leidomės 
į didžiąją pakalnę, į Jaros upelės 
slėnį, per lieptą į dešinįjį krantą 
pakliuvome, pramoninę kaimelio 
šlovę prisiminėme. Juk veikė ka-
daise čia ir vandens malūnas, ir 
brolių Šukių iš Butėnų terpentino, 
dervos ir anglių chemijos fabrikas, 
buvo ir lentpjūvė. 

Girios takeliais, puikiausiu 
vieškeliu iki sraujojo šaltinio, iki 
senosios girininkijos - Naujosios 

Gimnazistų maršas 
mokytojų garbei Raimondas GUOBIS

Penktadienį dvi dešimtys Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gim-
nazijos moksleivių, mokytojos Astos Fjellbirkeland ir energingo 
keliavedžio vedami, įkyriam rudeniškai žvarbiam lietui be per-
stojo pliaupiant nužygiavo daugiau nei dešimt kilometrų, pa-
gerbdami prieš 70 metų - 1945-ųjų lapkričio 21-ąją -  žuvusius 
Lietuvos partizanus, buvusius Svėdasų mokyklos mokytojus Joną 
Matulį, Romą Bagdoną bei jų bendražygius. 

kryžkelės, kur prisiminėme tar-
pukario miškotvarką, girininką 
Zigmą Šerkšną, kuris 1941 m. bir-
želio 14 - ąją į tolimąjį Sibirą buvo 
ištremtas. Partizaniškai smiltėtu 
takeliu Priepado ežero pakrante 
mynėme, sustojome ir kalbėjome 
apie tai, kas buvo, kas bus prie Al-
gimanto apygardos štabo bunkerio 
duobės, prisiminėme ir pagerbėme 
čia 1949 m. lapkričio 1-ąją žuvusį 
vadą Antaną Starkų - Montę ir jo 
bendražygius. 

Malda ir žvakių šviesa. Išlen-
dame prie Sliepšiškio kapinaičių 
- tikriausio kovotojų už tėvynę 
kapinyno. Prisimename ir Povilą 
Baroną-Briedį, Praną Galvydį-
Valterį, Steponą Šukį-Gaidį, taip 
pat įsimintinais 1945-iais žuvusius 
Kurkliečių mūšyje vyrus. Po to 
purvinomis valkomis besiveriančiu 
laukeliu pasiekėme seno istorinio 

Buvusių mokytojų, pokario partizanų Jono Matulio ir Romo 
Bagdono bei jų bendražygių atminimui ir jų žygių prasmės su-
vokimui Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos moksleiviai 
surengė žygį.

Autoriaus nuotr.
kaimo „ūlyčią“ ir čia mus paėmė 
tiesiog minutė minutėn atvažiavęs 
autobusiukas ir vėju į Svėdasus 
parskraidino. Toli - arti ir vėl pasi-
liko pagirių sodžių laukai, kalvos, 
miškeliais su Kušlių, Galvydžių 
palaukėmis susibėgančios - kažkur 
čia ir vyko tos kautynės, išplėšusios 

mokytojų gyvybes. Gulėjo jie visi 
išrengti, išniekinti Svėdasų mies-
telyje ant grindinio akmenų, prie 
Trečioko mūro sienos, tik vėliau 
buvo paguldyti į nežinomą smėlia-
duobių kapą. Mokytojų pamoka, 
niekad nesibaigianti pamoka  - tė-
vynei, tėvynei atiduok ką privalai.

53-ejų L.Repečkienė iki šiol 
laikinai ėjo Andrioniškio seniūno 
pareigas. Pasak Anykščių savi-
valdybės administracijos direk-
torės Venetos Veršulytės, daly-
vauti konkurse registravosi trys 
pretendentai, tačiau vienas neiš-
laikė bendrųjų gebėjimų testo, o 
antrasis testą išlaikė, bet į kon-
kursą neatvyko. L.Repečkienė 
turi pedagoginį išsilavinimą. Ji 
tuometiniame Vilniaus pedago-
giniame institute baigė rusų kal-
bos mokytojo studijas. 

Andrioniškio seniūno vieta 
atsilaisvino po to, kai buvęs se-

Andrioniškis turi seniūnę
Vakar įvyko Andrioniškio seniūno konkursas. Į jį atvyko vie-

nintelė Laima Repečkienė, kuri ir bus seniūne.

niūnijos vadovas Saulius Rasa-
las tapo savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pavaduotoju. 
S.Rasalas, būdamas seniūnu, 
kurį laiką dirbo be pavaduoto-
jo,  o kad seniūnija neliktų be 
valdžios, Troškūnų seniūno pa-
vaduotoja dirbusi L.Repečkienė 
buvo perkelta į Andrioniškį.

Seniūnijų vadovų komandos 
baigiamos komplektuoti, netru-
kus vyks Kavarsko seniūno pa-
vaduotojo konkursas, o paskui, 
matyt, bus surastas pavaduotojas 
ir L.Repečkienei.     

-ANYKŠTA
Andrioniškio seniūnijai vadovaus buvusi rusų kalbos mokytoja 
Laima Repečkienė.                             Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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savaitgalio diskusija

“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. 

@ Lietuvis: „Manau, kad indeksas 
bent iš dalies atspindi realybę. Anykš-
čių rajono gyventojų skaičius sparčiai 
mažėja, darbų beveik nėra, jaunimas 
išsivažinėja arba į didesnius miestus, 
arba į užsienį.”

@ Magija: „Todėl kad Tubis su 
Pakelčiu dabar valdžioje. Prieš rin-
kimus mums jie žadėjo pokyčius. Po 
rinkimų tikrai pakitome - į laisvas 
vietas susisodino koalicijos partne-
rius, pensininkus policininkus savo..., 
finansuoja bendrapartiečio “Nykš-
čius”, kuriuose už mūsų pinigus be 
sarmatos giriasi savo proveržiais. O 
prasiveržė kur? Į 51 vietą iš 54? IŠ-
VADA- valdyti rajoną jie nesugeba.”

@ Ona: „100 dienų praėjo, to-
leruoti gana. Remia savus liberalai, 
į konkursus kviečia savų įmones, 
įdarbina savus ir net premijas už vi-
suomeninius nuopelnus duoda tik 
saviems. Ne kokia pradžia. Jeigu taip 
po pusės metų valdymo tai kaip bus 
po metų kitų?”

@ Taigi: „Kai kurie būdami val-
džioje dirba, kiti gi valdžioje būdami 
turi tiek laisvo laiko rašinėti komenta-
rams, kad akivaizdu, jog Anykščiams 

Pagaliau žemė po kojom – 
atsipūsim...
Anykščių rajono savivaldybė, surinkusi 34,3 balo iš 100, Lietu-

vos laisvosios rinkos instituto skelbiamame Lietuvos savivaldybių 
indekse užėmė 51 vietą tarp 54 mažųjų savivaldybių. Taigi, blo-
giau – tik trijose Lietuvos savivaldybėse.

 Portalo anyksta.lt skaitytojų klausėme - kaip manote, ar šios 
kadencijos rajono valdantiesiems pavyks pasiekti geresnių rezul-
tatų? Ar matote proveržio ženklų, kad savivaldybių indekse galė-
tume užimti aukštesnes pozicijas?

vėl nepavyko su nauja valdžia. Dabar 
tai jau tikrai smigsim žemyn.”

@ Skaitytoja: „Nematau naujų 
idėjų.Kol kas vyko tik senų darbų 
revizija, o naujovė, kad meras buvo 
pasikvietęs virėjas ir barė, kad blogai 
verda lajų tako lankytojams.”

@ Netiesa: „Būsim Europos kul-
tūros sostinė. Pamatysit, ką gali Bugi-
ris su Bugyriene už 5 000 €”

@ Maša: „Proveržių daug. Bet pri-
tariu, kad visi dugnan. Savivaldybės 
puslapyje slaptos informacijos dau-
giau negu policijos puslapyje. Apie 
naujus darbus žinių nėra iš viso.”

@ Jomajo: „Pfuuu... Pagaliau.Pa-
galiau žemė po kojom.Atsipūsim.”

@ Geografija: „Yra kur kristi 
Anykščių savivaldybei. Žemiau ne 
tik Didžiasalis, kas teisingai pastebė-
ta, ne tik Australija, bet dar ir Velykų 
salos. Tenai stovi akmeniniai stabai 
- visiems rajoną valdžiusiems ir mus 
į neviltį ir skurdą įstūmusiems me-
rams. O didžiausias stabas Kęstučiui 
Tubiui.”

(komentarų kalba netaisyta,
- red.past.)

Skeptikų bus

Kęstutis INDRIŪNAS, Anykščių 
mero patarėjas, vienas iš paminklo 

Ne nuo paminklo kainos 
pagarba priklauso

Iniciatyvinei grupei, pasiryžusiai įamžinti tragiškai žuvusių 
režisierių Galinos ir Vytauto Germanavičių atminimą, nepavyko 
surinkti planuotos 50 tūkst. litų (14,5 tūkst. eurų) sumos. Todėl 
bus tenkinamasi gerokai pigesniu ir kuklesniu atminimo ženklu. 
Pašnekovų klausėme, kodėl anykštėnai nebuvo linkę atverti pi-
nigines net ir žinomų ir mylėtų kraštiečių įamžinimui. Gal jau 
pavargome nuo paminklų? 

statybos iniciatorių: „Reikia pa-
minklo. Germanavičiai yra žmonės, 
kurių indėlis į Anykščių kultūrą yra 
labai didelis. Man skaudu, kai tokie 
žmonės būna greitai pamirštami. Aš 
ir mokytojams paminklus statyčiau, 
pavyzdžiui Jonui Juknevičiui. 

Germanavičiai tikrai verti pamin-
klo. O dėl pinigų... Jau tokie mes esa-
me. Bet daug kas ir aukojo. Ir Anykš-
čių „Rotary“, ir meras. O skeptikų 
visada buvo ir bus.

Turi būti norų ir 
galimybių 
proporcija

Dalia KUGIENĖ, A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos direktorė: 
„Germanvičių atminimą įamžinti nori 
daugybė žmonių. Manau, jog pirmi-
nė paminklo kaina buvo per aukšta. 

Reikia įvertinti anykštėnų pajamas 
ir mūsų galimybes tokiems tikslams 
skirti lėšas. Anykštėnai tikrai nepa-
miršo Germanavičių, paprasčiausiai 
negalėjo paaukoti tiek pinigų, už kiek 
paminklą buvo planuota statyti.“

Trūko aiškumo
Raimundas RAZMISLAVI-

ČIUS, verslininkas, politikas: 
„Anykščių patirtis statant paminklus 
nėra vienareikšmiška. Manau, jog  ne 

visi tikėjo, kad paaukoti pinigai bus 
panaudoti racionaliai. O antra prie-
žastis – nebuvo aišku, kas už tuos 
pinigus bus pastatyta, trūko aiškaus 
įsivaizdavimo, nebuvo pristatyta vi-
zualizacija.“   

Trūko reklamos
Audrius ZUZEVIČIUS, AB 

„Anykščių vynas“ direktorius: 
„Tiesą sakant, nemačiau niekur 

jokios reklamos, kvietimo aukoti 
pinigus paminklo statybai. Interne-
te gal ir buvo, tačiau daugelis po-
tencialių aukotojų, vyresni žmonės 
apskritai internetu nesinaudoja... 
Nemanau, jog paminklų yra Anykš-
čiuose per daug, geras paminklas 
tikrai negadintų miesto. Kita ver-
tus, nemanau, kad ir reikėjo tikėtis, 
jog visi anykštėnai masiškai aukos 
pinigus, na, nebuvo Germanavičiai 
visiems artimi ir pažįstami.“  

-ANYKŠTA
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kampas
Apie laimę 

PASTABOS PARAŠTėSE

linas BITVINSkAS

Laimės formulę vis bandoma 
išrasti iš naujo. Žinoma, dauguma 
pasakytų, kad čia turi būti myli-
mas žmogus, mėgstamas dar-
bas, tikslas ir t.t. Bet ne mažiau 
svarbus ir materialinis pagrin-
das. Mokslininkas iš Prinstono 
universiteto Angus Ditonas už-
sibrėžė apskaičiuoti, kiek reikia 
uždirbti, kad būtum laimingas. Ir 
sako, kad apskaičiavo optimalų 
uždarbį, kurio reikia laimei. 

Angus Ditonas nėra koks nors 
keistuolis – jam šiemet už ekonomi-
kos tyrimus skirta Nobelio premija. 
Beje, tyrinėjo jis gerovę ir neturtą, 
taigi, pasitikėti juo galima. 

Mokslininkas teigia, kad už-
dirbami pinigai iš esmės neveikia 
kasdienių žmogaus išgyvenimų,o 
tokios emocijos kaip pyktis, 
džiaugsmas, liūdesys, ramybė 
dažnai priklauso nuo kitų fak-
torių, tačiau, jo teigimu, uždirb-
dami tam tikrą sumą, žmonės 
žymiai geriau vertina savo gy-
venimo kokybę ir geriau vertina 
patį savo gyvenimą.

Jo tyrimo duomenimis, kad 
žmogus jaustųsi laimingas, rei-
kia, kad per metus jis gautų ne 
mažiau kaip 75 tūkstančius JAV 
dolerių. 

Jaučiatės tai perskaitę nelai-
mingi? Ir turite tam oficialų pa-
grindą. Aš irgi. 

leonas AlESIONkA

Kai ponia Giltinė praeina pro mano 
langus, tai padidindama man kraujos-
pūdį, tai pašokdindama manyje cukrų, 
aš visada jai sakau: „Na, palauk, dal-
giu manęs tu dar nepjauk, suspėsi... 
Dar leiski pagyvent.“ Gyvenam XXI 
amžiuje gal ir ne ką geriau, tačiau 
kas dieną kas nors vis „linksmiau“ 
Tėvynėj Lietuvoj, o ir visam pasau-
lyje dedasi! Štai pasakysiu jums, jog 
Mikaldos pranašystėmis tikiu. Jei jau 
likimas davė tau lietuvišką pavardę 
su galūne „...elis“, tai nei tu taikykis į 
aukštus postus, nei į juos eik. Garan-
tuotai būsi „išpirdolintas“ su vilko bi-
lietu iš to aukšto kaip šaukštas posto, 
kaip praradęs prezidento pasitikėjimą. 
Gudelis, Skvernelis...Vieną preziden-
tas atstatydino, kitam tiktai kalašni-
kovas atsistatydinti padėjo. Gudelio, 
kaip praradusio Prezidento pasitikė-
jimą,  atleidimas - jau sena istorija. 
O va Sauliaus Skvernelio politikavi-
mas, populizmas ir konfliktavimas su 
koalicijos partneriais ilgai negalėjo 
būti nei toleruojamas, nei pakenčia-
mas. „Kadrai sprendžia viską“, - sakė 
kadaise vienas Didysis tautų vadas, 
savo kadrus iš karto prie sienos prieš 
kalašnikovą statydamas, arba 25 me-
tams į „Sibiro kurortus“ pasitobulinti 
išsiųsdamas. Kadrų brokas Vidaus 
reikalų sistemoje pakišo koją net 
ministrui. Ir tada, kai jis buvo Gene-
raliniu policijos komisaru, ir dabar, 
kai jis tapo ministru. Tai girti polici-
ninkai už vairo sėdasi, tai nesuvaldo-
mas kyšių prievartavimas ir ėmimas. 
Nuo kai kurių „uniformuotų pižonų“ 
arogancijos, aplaidumo iki visiško 
kadrų žioplumo. Skvernelio vado-
vaujamas „kadras“ taip meistriškai ir 
taikliai šauna į važiuojančio lengvojo 
automobilio padangą, kad vietoje jos 
mirtinai peršauna ant užpakalinės sė-
dynės sėdintį bernioką. Į prezidentės 
išsakytą kritiką S.Skvernelis atkerta 
taip: „Viešas Kreipimasis Į Pareigū-
nus: Nesiklaupkite, kovokite ir ne-
bijokite!“ „Ach, koks šiuolaikiškas 
VRM lyderis“,- sakė vieni. „Koks jo 
mąstymas, koks lygis“,- atatarė kiti. 
Ne, pamaniau sau, nei Valstybės tar-
nyboje dirbantis, nei ministro poste 
esantis politinio pasitikėjimo parei-
gūnas taip iššaukiančiai ir primityviai 
elgtis negali nei Vyriausybėje, nei 
santykiuose su Seimo pirmininke, nei 
su Prezidente. Nes jis yra ne emocin-
gos operetės artistas - jis Vyriausybės 
Ministras, Vidaus reikalų sistemos 
politikos formuotojas, taigi niekaip 
ne “saldofoninio mąstymo piemen-

Gyvename geriau – kasdien 
vis linksmiau

galys“, kurio net žąsų ganyti nesam-
dyčiau. Žiniasklaidoje apie ministrą 
S.Skvernelį ir jo nesiklaupti ragina-
mą policiją radau įvairių nuomonių. 
Net tokių: „O šioje situacijoje galėjo 
būti, kad policininkai buvo girti arba 
kažko apsisvaiginę (tokių atvejų yra 
buvę), ir pasidarė sau tirą – rankos 
miklumą bandė į bėgančius taikinius. 
Nepataikė į padangą, tačiau pataikė 
į nugarą, reiškia, kad negavo prizo. 
Tuo labiau, kad tas nušautas žmogus 
gal ir niekuo dėtas – gal jis tik važiavo 
ant užpakalinės sprunkančio automo-
bilio sėdynės?“. Arba štai dar aštriau: 
„A.Beržinis mano, kad policininkai 
bėglius galėjo sušaudyti ir keršydami 
todėl, kad jie sprukdami trenkėsi į po-
licijos automobilį. Kokios šio nužu-
dymo tyrimo perspektyvos? „Policija 
kaip visuomet tiria pati save, - juokia-
si A.Beržinis, - todėl ir tyrimo rezul-
tatai bus aiškūs. Jeigu tyrimą atliktų 
nepriklausoma, nieko bendro su poli-
cija neturinti institucija, gal ir galima 
būtų tikėtis objektyvių tyrimo rezul-
tatų, tačiau šiuo atveju tai beviltiška. 
Šio policijos nusikalstamo sindikato 
narių yra visur, ir faktiškai jie kon-
troliuoja situaciją. Ne veltui šių nusi-
kaltėlių taip bijojo Valdas Adamkus, 
visaip linkčiojo, ir bijojo prieštarauti, 
kad tik nereikėtų gailėtis“. Nežinau, 
ar pakankamai kompetentingas po-
licijos veiklos ir V.Adamkaus reak-
cijos klausimais yra čia cituojamas 
A.Beržinis, tačiau tai, kad „policija ti-
ria pati save“ ir mane verčia suklusti. 
Juolab kad turiu tam tikrą asmeninę 
patirtį. Bet apie ją ne dabar. Nes žy-
miai svarbiau yra kalbėti apie tai, kaip 
dėl policininkų žioplumo narkomanas 
pagrobia ginklą su pilna apkaba šovi-
nių, pasprunka 
nuo policininkų, 
išsivaduoja iš an-
trankių, pabėga. 
Nes žymiai svar-
biau yra netylėti 
apie tai, kaip policininkai „šiaip sau“ 
peršauna benamiui koją ir bando tai 
nuslėpti. Neva netyčia  pykštelėjo. 
S.Skvernelis taip aiškino Žinių ra-
dijui: „Matyt, pareigūnai pasielgė 
pakankamai naiviai ir vaikiškai. Ne-
abejoju, kad jie galbūt panaudojo gin-
klą netyčia, bet išsigandę ar pabijoję 
pasekmių bandė šį įvykį nuslėpti“. 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė ketvir-
tadienį Vilniuje įvykusį incidentą su 
policininkų prarastu ginklu pavadino 
apgailėtinu, taip pat teigė, kad vidaus 
reikalų ministras Saulius Skvernelis 
pademonstravo žemą politinį lygį 
vengdamas politinės atsakomybės 
už incidentą. Jai atataria ir Seimo pir-
mininkė. Prezidentė taip viešai sakė: 
„Turiu pasakyti su apgailestavimu, 
kad jau ne pirmą kartą ministras Sau-
lius Skvernelis demonstruoja žemą 

politinį lygį, kai mėgina komentuoti 
arba neprisiima ir nesupranta savo 
asmeninės atsakomybės”. Tik ar 
S.Skvernelio nepuls gelbėti premje-
ras ir jo socialdemokratai, jei iš tiesų 
„ministras – populistas“ su jais ketina 
eiti į Seimo rinkimus? Tiksliau – jau 
gina, ministro veiksmus ir darbą pa-
laiko. Tuo tarpu  prezidentė po trijų 
Baltijos šalių prezidentų susitikimo 
Palangoje taip sakė: „Vakarykštė si-
tuacija Vilniuje atrodė apgailėtinai, 
per paskutinę savaitę viena po kitos 
viešojo saugumo pareigūnų klaidos 
parodė, kad būtina dar įdėmiau per-
žiūrėti daugelį procedūrų“. Bet apie 
Palangą vėliau.

 Štai „Reuters“ pranešė, kad Pran-
cūzijos Generalinio štabo viršininkas 
Pjeras de Vilje pareiškė, kad nėra ka-
rinės aviacijos smūgių „Islamo vals-
tybės“ teroristams Sirijoje koordina-
cijos su Rusija.  Vilje pažymėjo, kad 
Maskvos ir Paryžiaus priešas vienas 
– Islamo valstybė. Jis informavo, kad 
lapkričio 19 d. telefonu aptarė kovos 
su teroristais bendrų veiksmų galimy-
bę su savo rusiškuoju kolega, Rusi-
jos karinių pajėgų generalinio štabo 
viršininku Valerijumi Gerasimovu. 
Prancūzijos prezidentas Fransua Ho-
landas lapkričio 18 pareiškė, kad, da-
lyvaujant JAV ir Rusijai turi būti su-
formuota plati  koalicija, kuri smogs 
sprendžiamąjį smūgį „Islamo valsty-
bei“. Kas keisis į gerą po teroro aktų 
Paryžiuje? Dar lapkričio 17d. Rusijos 
prezidentas V.Putinas ir Prancūzijos 
prezidentas F.Holandas susitarė užti-
krinti oro operacijų ir kitų, Maskvos 
ir Paryžiaus vykdomų veiksmų Si-
rijoje koordinaciją tarp abiejų  šalių 
karinių žinybų. Paryžius nuo pernai 

ir iki šiol yra ko-
alicijos su JAV 
dalyvis. Menkai 
rezultatyvios 
koalicijos! Ru-
sija, anot Sirijos 

prezidento Bašaro Asado, per du mė-
nesius padarė daugiau, negu JAV su 
koalicijos partneriais per metus. Ne-
kas, atrodo, be rusų...

Jungtinių tautų Generalinis se-
kretorius Pan Gi Munas susitiki-
me su Rusijos Ministru pirmininku 
D.Medvedevu pareiškė, kad Rusija 
suvaidins pagrindinį vaidmenį kovoje 
su terorizmu. „Ryšium su tuo  mums 
būtina susivienyti, mums būtina pa-
demonstruoti globalinį solidarumą, 
būtina duoti atsaką bendram priešui 
„Islamo valstybės“ ir kitų teroristinių 
grupuočių  asmenyje. Aš tikiuosi, kad 
Rusija suvaidins pagrindinį vaidme-
nį“, - pasakė Pan Gi Munas. Jis taip 
pat aukštai įvertino Rusijos vaidmenį 
ir kartu su JAV atliekamą bendrą dar-
bą prieš terorizmą, ypač aiškinantis 
ištakas pagrindinių priežasčių, tapu-

sių terorizmo atsiradimo ir egzistavi-
mo pagrindu. 

Prancūzijos prezidentas Francois 
Hollande’as kitą savaitę ketina susi-
tikti su Jungtinių Valstijų ir Rusijos 
prezidentais aptarti kovą su „Islamo 
valstybe“. Skambantys raginimai 
suvienyti jėgas sustiprėjo po išpuolių 
Paryžiuje, per kuriuos žuvo 130 žmo-
nių. Taigi, visišku disonansu, nepatai-
kymu koja į koją, vertinu trijų Bal-
tijos valstybių susitikime Palangoje 
prezidentės D.Grybauskaitės išsakytą 
poziciją. „Jokiose naujose koalicijo-
se, kuriose dalyvauja ar nori dalyvauti 
Rusija (...), Lietuva nedalyvaus“, - po 
susitikimo su Latvijos ir Estijos pre-
zidentais Palangoje žurnalistams sakė 
D.Grybauskaitė. Prezidentė sakė, kad 
Rusija „iki šiol okupuoja kitos šalies 
teritoriją ir vykdo kitoje šalyje, net 
dviejose - Gruzijoje ir Ukrainoje, tie-
sioginius karinius veiksmus“. Taigi, 
anot prezidentės, išeina, kad Lietuva 
netaps koalicijos dalyve nei su Pran-
cūzija, nei su JAV, jei tik jos sudarys 
koaliciją  prieš Islamo valstybę su ru-
sais ir kartu su kitomis ES valstybėmis 
grumsis su teroristais. Visi dalyvaus, 
o Lietuva ne? Ar man čia jau pradėti 
juoktis? Aš gal susilaikysiu, bet Rusi-
jos Valstybės Dūmos užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Aleksiejus Puš-
kovas nesusilaikė ir internete jau atvi-
rai šaiposi iš Lietuvos prezidentės: 
„Grybauskaitė pareiškė, kad Lietuva 
nedalyvaus koalicijoje su Rusija prieš 
„Islamo valstybę“. Prajuokino. Kam 
ten reikalinga Lietuva? Jos niekas ten 
ir nekviečia.“ O apie Latviją ir Estiją 
jis parašė: Rakoje (miestas šiaurinėje 
Sirijoje, islamistų centras) šiandien 
šventė! Juk būtent šitų valstybių daly-
vavimo (koalicijoje) Islamo ir Levan-
to valstybė ir bijojo.“ Jumoro trūku-
mu A.Puškovo neapkaltinsi,- rašoma 
toliau tviteryje,- jau yra juokinga vien 
pavadinti šituos liliputus valstybė-
mis, o visa kita... tai būti juokingais 
jie stengiasi patys. Ir daro šitai jie taip 
rimtai, lyg kad šiuo atveju jumoro 
jausmas šalia jų net negulėjęs. Reikia 
mokėti taip vaizduoti savarankišku-
mą, kai esi visiškai priklausomas nuo 
valdymo iš šalies ir dar turi Rusijos 
persekiojimo maniją“. 

O manęs juokas visai neima. Jei to-
kius pareiškimus „iš pajūrio“ darytų 
Vokietijos lyderė A.Merkel, arba Ita-
lijos, Ispanijos, Didžiosios Britanijos 
ar kitų galingų ir įtakingų valstybių 
premjerai, gal kas nors ir rimtai su-
klustų. Kai kalba didieji, paprastai 
mažiukams (vos neparašiau „lilipu-
tams“) visada yra rekomenduojama 
pasinaudoti gera proga reikšmingai 
patylėti. Gal, sakau,  mūsų preziden-
tė D.Grybauskaitė kažkokia savire-
klaminio populiarumo bacila užsi-
krėtė nuo atsistatydinančio ministro 

horoskopas
AVINAS. Bus gana rami, harmo-

ninga. Galite imtis naujos veiklos, 
tartis dėl verslo reikalų. Bus progų 
pagerinti išorinį įvaizdį, laimėti ap-
linkinių simpatijas. Tikriausiai tam 
tikra prasme pasijusite praturtėję.

JAUTIS. Palankus metas viskam, 
jeigu tik pakaks iniciatyvos ir darbš-
tumo. Dėl susiklosčiusių aplinkybių 
galite atsidurti dėmesio centre. Svar-
būs įvykiai, darbai judės didėjančiu 
tempu. Galbūt sulauksite pažadų, 
susijusių su karjera, meile.

DVYNIAI. Slapta veikla gali duo-
ti apčiuopiamus rezultatus. Tačiau 

nederėtų apgaudinėti, sukčiauti - tai 
pakenktų ne tik jūsų įvaizdžiui. Savo 
veiksmus turėtumėte labiau derinti 
su aplinkiniais, antraip gali atsirasti 
nenumatytų kliūčių, delsimo.

VĖŽYS. Galima neplanuota iš-
vyka, reikšmingas pokalbis, susita-
rimas, pasiūlymas. Būsite gana išra-
dingi bei energingi ir darysite didelę 
įtaką kitiems Galimos neblogos per-
mainos darbe, santykiuose.

LIŪTAS. Nebus kada ilsėtis. Jei 
žiopsosite ir delsite, gali nukentė-
ti kai kurie jūsų interesai arba teks 
keisti numatytus planus. Tačiau svar-
bu ne tik platūs užmojai, bet ir pozi-
cijos aiškumas, veiksmų bei siekių 

konkretumas. Nuotaiką kels flirtai.
MERGELĖ. Naudinga gali pasi-

rodyti kelionė ar bendras projektas 
su užsieniečiais, įtakingais partne-
riais. Regis, jums pavyks sustiprinti 
savo autoritetą. Galimos staigaus 
meilės romano užuomazgos. Įmano-
mas kūrybinis ar kitoks laimėjimas.

SVARSTYKLĖS. Iš pažįstamo 
žmogaus gauta informacija gali pa-
dėti pagerinti turtinius, piniginius, 
verslo reikalus. Ne pro šalį būtų iš-
siaiškinti su partneriais ar draugais 
finansines problemas, aptarti skoli-
nimosi, kreditavimo, paramos gali-
mybes.

SKORPIONAS. Aplinkybės tu-

S.Skvernelio? O gal, spėlioju, tokia 
„strateginė užduotis“ iš „Eurosojūzo“ 
mums - Baltijos mažiukams - patikė-
ta?  Na, kad ir pavaryti ką nors antiru-
siško, eilinį kartą vandenėlį padrums-
ti? Sakysite ne? O kodėl tada mūsų 
galingieji ir įtakingieji partneriai arba 
kad ir generalinis JT sekretorius Pan 
Gi Munas tokių pareiškimų nedaro? 
Jiems nesolidu? Gal jie Ukrainos ne-
bemyli, net Krymo kažkaip nebeva-
duoja, a? Taigi...

 Todėl, kai ponia Giltinė praeina 
pro mano langus, aš visada jai sakau: 
„Dar palauk, neskubėk,  dalgiu mane 
nukirsti juk suspėsi... Dar leiski man 
taip įdomiai, kaip niekada lig šiol 
pagyventi. Gal mes, pasaulio žmo-
nės, XXI amžiuje ir nelabai gyvena-
me geriau, tačiau tikrai kasdieną vis 
„linksmiau“.

...Matyt, pareigūnai pasi-
elgė pakankamai naiviai ir 
vaikiškai...

rėtų būti palankios, jeigu mėginsite 
įrodyti savo teisybę, atsikovoti pra-
rastas pozicijas. Seksis rasti naujų 
partnerių, padėjėjų, intriguojamų 
darbo pasiūlymų. 

ŠAULYS. Gali išsispręsti aktualus 
klausimas, susijęs su darbu, verslu ar 
nuosavybe. Sunku bus atsiginti nuo 
koketiškų priešingos lyties atakų. 
Regis, sugebėsite suderinti intensy-
vią darbinę veiklą bei stiprius jaus-
mus, neliekančius be atgarsio.

OŽIARAGIS. Diena žada ro-
mantišką polėkį, išaugusį seksualu-
mą, kūrybiškumą. Galbūt kažkokia 
investicija pasirodys prasminga ir 
suteiks naujų galimybių. Galite de-

rėtis dėl finansinių dalykų, projektų.
VANDENIS. Vikriai suksitės 

darbe, kad turėtumėte daugiau laiko 
sau ir šeimai. Atminkite, kad ne vien 
išorinis komfortas reikalingas arti-
miems žmonėms - dar svarbesnė yra 
širdies šiluma, nuoširdus dėmesys.

ŽUVYS. Galite pajusti didelį kai 
kurių asmenų nepasitikėjimą arba 
patys įtariai žvelgsite į tuos, kurie 
gina kitokią poziciją. Galite vykti į 
netolimą kelionę, sudaryti sutartis, 
reklamuotis. Bet kuriuo atveju ne-
praleiskite pro ausis vertingos infor-
macijos.

-ELTA
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

(Gražina ŠMIGElSkIENĖ, 
„Profesoriui stelos daro įspūdį“,- 
„Anykšta“, 2015-11-14)

     Rašau vis dar ta pačia amžina 
anykštėnų nepasitenkinimo tema 
–  Vyskupo skvero architektūrine 
kompozicija su iškaltu Antano Ba-
ranausko jaunystės moralės kodek-
su. Nepasitenkinimas, nepasitenki-
nimas, nepasitenkinimas. Nieko 
nedarau, tik reiškiu nepasitenkini-
mą. Nes jei darau, tai suprantu, kad 
galiu ir klysti...

    Pirma buvo garsus klausimas – 
kaip atsisėsime ant surūdijusio me-
talo gabalo? Tada kyla kiti klausi-
mai – ar nežiūrime, ant ko sėdame? 
Kas svarbiau – ar pailsinti kūną, ar 
pailsinti dvasią? Kas tveria ilgiau, 
kas žmoguje svarbesnis?

 Gal prieš klesteldami pasižiū-
rėkime, paskaitykime ir pamąsty-

Kaimas kūrėsi prie dvaro

Bajorams Maigiams priklausęs 
Zaviesiškio dvaras žinomas nuo 
XIX amžiaus pradžios. Kaip tei-
giama Anykščių krašto vietovių 
žinyne,  iki 1858 metų jame gy-
venęs kraštotyrininkas ir švietėjas 
Kazimieras Rapolas Maigys, jam 
mirus dvarą paveldėjo jo sūnūs 
gydytojas Tadas Anupras ir Am-
braziejus, kuris dar vienam bro-
liui, Maskvos universiteto studen-
tui Jonui Maigiui, žuvus 1863 m. 
sukilime, Zaviesiškio dvaro sode 
pastatė jam paminklą ir nuo cari-
nės Rusijos valdžios slėpė želdi-
niais. Prie dvaro besikuriančiame 
kaime 1923 m. tebuvo 3 sodybos 
su 21 gyventoju. 

1928 metais Zaviesiškyje buvo 
įkurta pradinė mokykla, kurio-
je mokėsi 106 aplinkinių kaimų 
vaikai,  galutinai ji buvo uždaryta 
1994 metais. 

Kaimas priklausė „Laisvės“, 
„Gintaro“ kolūkiams ir tarybiniais 
metais garsėjo kaimo kultūros na-
muose rengiamais jaunimo šokių 

Zaviesiškį garsino dvaras ir šokių vakarai

Apie Vyskupo skvero architektūrines kompozicijas
kime...

Menas - nelengvai perkandamas 
riešutėlis. Dažnas mano, kad šioje 
srityje labai viską supranta – gražu 
ar negražu. Mene neužtenka tokių 
dviejų apibūdinimų, tai yra grei-
čiau emocinė, impulsyvi požiūrio 
išraiška. Ir kiekvienam žmogui vis 
kitokia, į kiekvieną reiškinį kie-
kvienas žmogus žiūri kiek kitaip. 
O norint suprasti meną, geriau jį 
pajusti, reikia nemažai žinoti... Ir 
geriau tada vertinimą „geras-blo-
gas“ palikti profesionalams. Menas 
skatina mąstyti, skatina domėtis, 
gilintis, įgauti pilietiškumo, plėsti 
akiratį, įgauti poziciją gyvenime.  
Vertinant kūrinį reikia pagalvoti, 
ką autorius nori pasakyti, kodėl 
nori tai pasakyti, kokiomis priemo-
nėmis jis tai daro, ar tos priemonės 
tinka išreikšti tą mintį, ar susilieja 
kūrinys su jį supančia aplinka, ar 

paliečia jis mūsų širdis? Gal jį rei-
kia prisijaukinti ir pamilti? Ar jis 
nėra vienadienis ir lengvai supran-
tamas ar priimamas?

    Jaunos architektės Justinos Pa-
dvarskaitės-Venclovienės sukurta 
Vyskupo skvero architektūrinė 
kompozicija yra greičiau skulptū-
ros, ne suoliukai. Jos savo forma ir 
spalva  labai  sklandžiai, organiškai 
įsilieja  į erdvę tarp Anykščių bi-
bliotekos ir šv.Mato bažnyčios. Jų 
tarsi nesimato, bet ir yra.  Spalva 
santūri, lietuviška, rūdžių nugesin-
ta, atsiliepia raudonoms bažnyčios 
ir bibliotekos plytoms. Rūdys sim-
bolizuoja laikinumą. Viskas, net 
metalas, ilgainiui suyra. Bet kol 
kas jis stovi ir mena svarbų mūsų 
miestui ir Lietuvai žmogų – poe-
tą Antaną Baranauską. Jo moralės 
kodeksas, subtiliai iškaltas storo 
metalo plokštėse, senas, bet išli-

kęs. Taip kaip metalas – surūdijęs, 
bet išlikęs. Bet nieko nėra amžino 
– ir tie žodžiai nueis užmarštin, ir 
metalas kada nors sudūlės...

Galima galvoti ir taip – žodžiai 
seniai rašyti, jau rūdimis apėję, bet 
dar yra, mes juos dar skaitom.

Skulptūrų forma, ypač vertika-
lioji, akivaizdžiai rodo sąsają su 
mūsų senove. Tai lyg kultuvės, 
kuriomis mūsų pramotės velėda-
vo skalbinius. Ta forma šiek tiek 
atsikartoja ir minimalistiniame 
bibliotekos statinyje, ir bažnyčios 
kontraforsuose. Susidaro sakrali 
erdvė: Vyskupas, Bažnyčia, Poe-
tas, Biblioteka (knygos, išmintis),  
senovinė architektūrinių-skulptū-
rinių formų kompozicija, moralės 
kodekso žodžiai.

   Jeigu mažiau  būtumėme nepa-
tenkinti, daugiau pagalvotumėme 
apie artimą savo, laikytumėmės 

moralės kodekso, tai nebereikė-
tų kurti ir  instrukcijų, kaip elgtis 
tokiu ar kitokiu atveju, nereikėtų 
rašyti projektų, gelbėti vaikus nuo 
patyčių, nepamiršti senelių, rink-
ti aukas maisto bankui, nereikėtų 
rašyti instrukcijų, kaip žiūrėti į 
Žmogų...

Ir nereikia skaičiuoti pinigų. Ką 
mes su jais būtume padarę? Praval-
gę, pragėrę ir vėl graudžiom akim 
žiūrėję – gal kas dar kokį gabalėlį 
numes? 

Rūta PElEGRIMIENĖ, 
dailės mokytoja

vakarais. „Važiuojam į „Laisvę“, 
- anuomet sakydavo dabartiniai 
pensininkai. 

Įsikūrė visam gyvenimui

Kaimas - kaip išmiręs, nors die-
na pasitaikė šilta ir nelietinga. Tik 
prie vienos trobos pamačiau dvi 
paskutinius lapus grėbstančias mo-
teris - Viktoriją Žvikienę ir jos kai-
mynę Eugeniją Vilčiauskienę. 

1963 metais po mokslų techni-
kume dirbti zootechnike „Lais-
vės“ kolūkyje paskyrimą gavusi 
V.Žvikienė kaime įsikūrė bene 
visam gyvenimui. Vėliau 20 metų 
moteris dirbo šalia esančiame 
paukštyne. Ji prisimena, kad į ne-
toli namų esančius kultūros namus, 
anapus plento, į šokius traukda-
vusios jos 3 dukros, kurių dabar 
jauniausia gyvena Kaune, viena 
Kavarske ir viena Šiauliuose. Jos 
mamai padovanojo 6 anūkus. 

Moteris gyvulių nelaiko, tik ke-
lias vištas. Gyvenimu nesiskun-
džia, kiek pensijos gauna, su tiek 
pragyvena. „Yra kas gauna ma-
žiau“, - šypsojosi V.Žvikienė.

Prisiminė krepšinio legendą

„Paragauk, pamatysi, kokie ska-
nūs. Šampaniniai – sena veislė, - 
siūlė pasivaišinti obuoliais, kuriais 
buvo nusėta žemė po obelim, jau 
žiemiškai apsirengęs vyras. - Aš 
- vilnietis, atvažiavau sesers ir jos 
vyro aplankyt. Jiems, Vladislavai ir 
Jonui Šakaliams, jau per 80 mete-
lių, taigi sveikata nebekokia“, - sakė 
Vytautas Šaknys. Jis pasiteiravo, ar 
pažinau anykštėną Teodorą Bitiną, 
pas kurį jis elektriku dirbęs ir apie 
1977–uosius į Vilnių gyventi išvy-
kęs, krepšininką Sergejų Jovaišą, su 
kurio jaunystėje net taurelę yra tekę 
išlenkt. „Geri tai žmonės“, - nutę-
sė...

Vyras apgailėjo, kad jo gimtą-
jį kaimą melioracija nušlavė nuo 
žemės paviršiaus, jo nuomone, 
Zaviesiškis - dar gana gyvybingas 
kaimas. „Čia tiek daug mašinų va-
sarą per kaimą link upės ir Vetyga-
los atodangos pravažiuoja., - sakė 
V.Šaknys. -  Va, kitoj kelio pusėj 
ūkininkai Meškauskai gyvena...

Ūkininkai išmokslino vaikus

Algirdas ir Nijolė Meškauskai 
ūkininkauja nuo 1994–ųjų, kaip pa-
tys sako, „atėję į giminės namus“. 
Prieš tai šeima gyveno ir dirbo 
Anykščiuose. Verčiasi pienininkys-
te, dirba apie 70 ha žemės. „Pradžia 
sunki buvo, tačiau ir dabar ne ką 
lengviau, kai tokios supirkimo kai-
nos, - svarstė A. ir N. Meškauskai. – 
darbas be poilsio, be jokių išeiginių. 
Pavaduoti gali tik savi. Kaime kaip 
ir nėra žmonių, kuriems ramia sąži-
ne galėtum palikti pašerti, pamelžti 
gyvulius“. 

Meškauskų „savi“, tai jų aukš-
tuosius mokslus baigę ir Kaune 
dirbantys vaikai: doktorantūroje 
studijuojanti dukra Kristina, ma-
gistratūrą baigęs ir Kauno klinikose 
reabilitologu dirbantis Marius bei 
Aleksandro Stulginskio universitete 
agronomiją studijuojantis Simonas. 
Tėvai svajoja ūkį sūnui užrašyti, 
tačiau šis, pats laisvesnę akimirką 
ir per atostogas padėdamas tėvams 
darbuose, entuziazmu ūkininkauti 
netrykšta. Beje, kaip pastebėjo ūki-
ninkai, jų vaikai ne tik jiems darbus 
nudirbti padeda, nes svetimų A. ir 
N.Meškauskai nesamdė, tačiau ir 
patys mokslams užsidirbo. Antai 
Kristina dvi vasaras dirbo Anglijo-

je, o gerai besimokydama gavo net 
dvi vardines stipendijas. 

Slegia sūrius...

Užsukęs į Reginos Dūdienės na-
mus, neradau nė vieno žmogaus. 
Durys nerakintos, amsintis, bet 
nepiktas šuniukas, katytė, ant kie-
mo besikapstančios vištos ir keli 
išsivarvėti pakabinti sūriai. Patryp-
čiojęs taip ir palikau šiuos namus 
šeimininkų nepamatęs, tačiau kai 
kitąkart užsukau, kieme  pasitiko 
šneki šeimininkė, tik fotografuotis 
nė už ką nesutiko

Prieš metus ir kelis mėnesius 
amžinybėn palydėjusi vyrą Vytau-
tą, ji gyvena su dukra Jurgita, žentu 
Vaidu ir anūku Normantu. Antroji 
dukra Lina gyvena čia pat Pasusie-
nio kaime. „Labai gera. Mes visi 
vietoje. Neišsibarstę po užsienius, 

- šypsojosi moteris. - Va, anūkas 
Martynas darbą surado Anykščių 
baseine, o Normantas dar tik an-
trokas“.

Zaviesiškio kaime gimusi 
R.Dūdienė vyrą susirado Kurklių 
parapijoj, nors smagūs šokiai ir 
būriai jaunimo susirinkdavo gim-
tajame kaime. „Salė nedidelė, bet 
bernų net iš Anykščių privažiuoda-
vo, kartais ir pasimušdavo, tačiau 
nieko baisaus nėra atsitikę, ne taip 
kaip dabar, kai negyvai užmuša“, - 
jaunystę prisiminė moteris, paste-
bėdama, kad iš tų kultūros namų 
nieko nebelikę. Jos vyras dirbo ko-
lūkyje vairuotoju, ji –„Laivės“, vė-
liau „Gintaro“ kolūkių buhaltere. 

Ta pati mokytoja ne tik ją, bet ir 
jos mergytes pradinėj kaimo mo-
kykloj mokė. O Kavarske moky-
tojas Vladas Žukauskas kartais jos 
dukrą pavadindavo mamos vardu. 

Čia buvusi kaimo mokykla duris užvėrė 1994- aisiais. 
Autoriaus nuotr. 

Kai Vytautui Šakniui padovanojau „Aukštaitišką formatą“ su 
Sergejaus Jovaišos nuotrauka viršelyje, jis labai apsidžiaugė. 

Zaviesiškio kaime prie plento ženklų nestinga. Čia ir ypač bran-
gias nuotraukas vairuotojams darantis fotoaparatas.
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Verslininkų darbas turi būti 

„pažymėtas“...

Rajono meras Kęstutis Tubis 
renginyje šįkart „sublizgėjo“ savo 
šventiniu sveikinimu.

„Jūs duodate žmonėms darbo, 
tie, kas čia dalyvaujate. Kas čia ne-
dalyvaujate, vis tiek darbo vietas 
žmonėms kuriate ir suteikiate jas 
žmonėms. Žemdirbiai turi žemdir-
biams skirtą šventę, mokytojai turi 
mokytojams dieną, turizmo diena 
yra. Kokių tik dienų pas mus nėra. 
Mes turime pažymėti verslininkų 
darbą, triūsą, žmonės kuria savo 
verslą arba padeda kitiems kurti 
darbo vietas. Dirba mums, dirba ra-
jonui, valstybei ir mes juos turime 
pažymėti. Gal bus kai kurių netikė-
tumų, gal ir nebus, gal kas tikitės ir 
laukiate, ir sulauksite“, - kalbėjo į 
sceną užlipęs meras K.Tubis.

Apdovanojo ne tik verslininkus

Renginys buvo pristatomas kaip 
skirtas verslininkams, tačiau jame 
apdovanoti tiek verslininkai, tiek 
ir bendruomenių nariai ir net me-
nininkai.

Nominacija „Sėkmingas verslo 
tęstinumas“ atiteko UAB „Pilna-
tvė“, kuri gamina pačių sukurtą 
natūralią aukštos kokybės kosme-
tiką, muilą, rengia kūrybines dirb-
tuves, veda praktinius mokymus 
jaunimui apie gamtą, jogą, sveiką 

„Verslo žiburių“ apdovanojimai išdalinti 
jauniesiems verslininkams

gyvenseną, savęs pažinimą.
UAB „Biomaistas“ įteikta no-

minacija „Jaunas ir verslus“. Tai 
– sveikų ir natūralių kulinarinių 
maisto produktų gamybos įmonė.

Nominacija „Versli mote-
ris“ atiteko UAB „Paukštukas 
Pūga“savininkei, Anykščiuose už-
siimančiai kavos, arbatos bei sal-
dumynų prekyba.

MB „Traukos slėnis“ skirta no-
minacija „Sėkmingas projektas ra-
jone“. Ši bendrovė Pagojės tvenki-
nyje siūlo vandens pramogas.

UAB „Vli Timber“ atiteko no-
minacija „Nauji sprendimai“. Ši 
bendrovė užsiima medienos ruoša 
kurui.

Pirmą kartą Anykščių verslo 
informacinio centro ir Anykščių 
rajono savivaldybės organizuoja-
muose apdovanojimuose įvertinta 
ir bendruomenė. 

Nominacija „Kūrybinės visuo-
meninės iniciatyvos“ skirta Anykš-
čių naujų vėjų bendruomenei. Jos 
nariai įvertinti už kultūrinę ir vi-
suomeninę veiklą.

Nominantams apdovanojimus 
teikė vyresniosios kartos įmonių 
vadovai: Anykščių kelių valdy-
bai vadovavęs Rimgaudas Kuz-
ma, įvairių miesto įmonių vadovu 
dirbęs Stasys Puikys bei įmonės 
„Anykščių energetinė statyba“ va-
dovu buvęs Anykščių rajono Gar-
bės pilietis Alvydas Bitinas.

Renginyje taip pat apdovanoti 
projekto „Lietuvos profesionalių 
teatrų nacionalinės dramaturgijos 
Anykščiuose „Pakeleivingi 2015“ 
nominantai. 

Planuose – naujas restoranas 

ir „žvaigždžių kambarys“

Apdovanotieji verslininkai 
scenoje dėkojo savo tėvams, 
draugams, artimiesiems ir ben-
dradarbiams. Kai kurie atskleidė 
artimiausius savo verslo planus.

MB „Traukos slėnis“ žada už-
siimti ir apgyvendinimo verslu, o 
Anykščių menų inkubatoriuje ke-
tina pakviesti į kambarį, kuriame 
„bus galima priartėti prie žvaigž-
džių“...

O štai „Paukštukas Pūga“ 
„Anykščių vyno“ gamyklos patal-
pose ruošiasi atidaryti restoraną, 
kuriame bus galima pasimėgauti 
itališka virtuve.

Salė buvo pustuštė

Nu jo: „Eilinį kartą menininkai apdovanoja menininkus. O versli-
ninkų, kurie sėkmingai dirba dvidešimt metų, niekas neprisimena.”

Buvęs: „Atrodė renginys tikrai blankokai. Mažoka buvo ir verslo 
žmonių.”

Renata: „koks reitingas - toks ir verslas. Tuščia salė. Gal kvietė tik 
verslininkus - liberalų partijos narius?”

Renatai: „krikštaponis ir Guobis sėdėdami salėje įrodo, kad Jūs 
visiškai teisus. kvietė tik liberalus. Tuo pačiu noriu sužinoti, ar atšalus 
orui Jums palengvės?”

balsai internete (anyksta.lt):

Apdovanojimų ceremoniją vedė 
savivaldybės Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vyriausioji 
specialistė Audronė Pajarskienė ir 
aktorius Juozas Gaižauskas. Pas-
tarasis žiūrovus linksmino savo 
šmaikščiais sąmojais.  Išgirdęs, kad 
„Paukštukas Pūga“ yra įsikūręs tarp 
prokuratūros ir teismo, aktorius siū-
lė kavinę pavadinti „Lygtinai“...

Renginyje koncertavo prieš ke-
tverius metus Lietuvai „Eurovizi-
jos“ dainų konkurse atstovavusi 
dainininkė Evelina Sašenko.

Nors renginys buvo nemokamas, 
Anykščių kultūros centro salėje 
buvo daug tuščių vietų.

UAB „Paukštukas Pūga“ 
direktorė Lina Tamoliūnie-
nė kitais metais Anykščiuose 
ruošiasi atidaryti itališkų pa-
tiekalų restoraną.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščių naujų vėjų bendruomenė – pirmoji rajono bendruome-
nė, apdovanota verslininkams skirtame renginyje. Nuotraukoje 
- bendruomenės pirmininkas Juozas Kvedaras ir jo pavaduotoja 
Karolina Pržialgauskytė.

Pauliaus Kisieliaus vadovaujama UAB „Biomaistas“ kas mėne-
sį pagamina ir parduoda pusę tonos mėsos produkcijos.

UAB „Vli Timber“ parduo-
damos džiovintos malkos 
daugiausia keliauja į užsienio 
šalis. Nuotraukoje – viena iš 
bendrovės savininkių ir jos  
buhalterė Vita Lackuvienė.

S.Obelevičius sakė, kad naujoje 
strategijoje pristatyti keli nauji daly-
kai: jau yra pastatytas elektros tiltas 
su Švedija ir Lenkija, kuris pradės 
veikti gal net šiais metais. „Yra tiki-
mybė, kad pigs elektra, – pasakojo 
S.Obelevičius, – kitas įdomus daly-
kas – kad dabartinė Baltijos valsty-
bių elektros sistema priklauso vadi-
namajam Šiaurės Vakarų regionui ir 
šis elektros tiltas iš principo yra val-
domas iš Maskvos. Atidarius tiltą su 
Vakarais, visiškai pasikeistų energe-
tinės nepriklausomybės situacija. Net 
ir V.Putinas skundėsi B.Obamai, kad 

Ateityje – elektros energiją kaupiantys generatoriai
Rajono vicemeras Sigutis Obelevičius dalyvavo konferencijo-

je „Strateginiai pasirinkimai Lietuvos energetikoje: lūkesčiai ir 
galimybės“, kurioje buvo pristatyta nauja Lietuvos energetikos 
strategija. Konferencijoje išgirstas naujoves vicemeras pristatė 
„Anykštos“ skaitytojams.

susidaro labai didelės problemos Ru-
sijai, nes Kaliningradas tampa atkirs-
tas nuo Rusijos energetinės sistemos. 
Tai Rusijai kainuos milijardus“. 

Konferencijoje kalbėta ir apie dar 
vieną dalyką, turėsiantį nudžiuginti 
žaliosios energijos gamintojus: strate-
gijoje numatoma plėsti dviejų jėgai-
nių parką ir numatyta apie 250 mega-
vatų vėjo jėgainė. „Tam greičiausia 
bus skiriamas ir Europos sąjungos 
finansavimas, o visa tai turėtų įvykti 
iki 2020 metų“, – apie visai netolimas 
permainas kalbėjo vicemeras. 

Konferencijos metu buvo kelia-

mi ir probleminiai klausimai, nes, 
mažėjant dujų vartojimui, atsiranda 
problema: ką reikės daryti su suskys-
tintųjų dujų terminalo laivu-saugykla 
„Independence“? „Jo pajėgumai, jau 
dabar matyti, bus aiškiai per dideli. 
Energetikos viceministras sakė, kad 
deramasi su lenkais, kad jie nupirktų 
kažkiek suskystintų dujų, kažkiek – 
latviai, estai. Laivo išlaikymas krin-
ta ant vartotojų pečių“, – pasakojo 
S.Obelevičius.

Kita problema - pradėjus veikti 
elektros tiltui su Skandinavija ir Len-
kija ir dar atpigus elektrai, neapsimo-
kės elektros gaminti Lietuvoje. 

„Atsiras problema su Elektrėnų 
elektrine, miestai: Panevėžys, Vilnius, 
Kaunas – yra pasistatę kogeneracines 
elektrines, kurios gamina ir elektrą, ir 
šilumą. Kalbama, kad galbūt jos ne-

begaus kvotų ir iš jų nesupirks elek-
tros. Tuomet atsirastų problema, kad 
didžiųjų miestų vartotojams elektra 
brangtų maždaug 42 eurocentais“, 
– apie naujos energetikos strategijos 
trūkumus kalbėjo vicemeras. 

Dar vienas dalykas, galintis labai 
pakeisti energetinę situaciją Europoje 
– vienas JAV žingsnis. Čia energetika 
yra labai pigi, bet eksportuoti energe-
tinius išteklius iš Amerikos uždrausta 
įstatymo. „Jei Kongresas pakeistų 
įstatymą ir leistų eksportuoti ener-
getinius išteklius, kaina dar stipriau 
sumažėtų. Tai būtų dar vienas didelis 
smūgis Rusijai, šalis turbūt bankru-
tuotų“, – sakė S.Obelevičius.

S.Obelevičius sakė, kad kol kas 
šioje energetikos strategijoje yra daug 
klaustukų: „Seimo narys Linas Bal-
sys daugiau kalbėjo apie ateities pers-

pektyvas, teigdamas, kad ilgalaikių 
strategijų net neįmanoma sukurti, nes 
labai sparčiai vystosi technologijos. 
Pavyzdžiui, galbūt visai netolimoje 
ateityje atsiras milžiniški akumulia-
toriai, kurie galės sukaupti elektros 
energiją. Gali būti, kad bus leidžia-
ma daugiabučiui ar bendruomenei 
gamintis elektros energiją ir gamintis 
ją tik sau. Tokiu atveju elektra būtų 
visiškai pigi, nes atkristų elektros per-
davimo išlaidos“. 

S. Obelevičius sakė, kad konferen-
cija buvo labai įdomi, bet joje buvo 
aptarti globalūs klausimai: „Ši kon-
ferencija labiausiai buvo skirta turbūt 
didiesiems miestams ir Visaginui, ku-
ris vis dar tikisi, kad atominė elektrinė 
bus statoma“.

-ANYKŠTA
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gimė
Vytis PUPKIS, gimęs 10 28

 

pro memoria
Anykščių mieste
Vaclovas KEPALAS, gimęs 1951 m., mirė 11 13
Povilas STRAZDAS, gimęs 1942 m., mirė 11 13
Kavarsko seniūnijoje
Valerija VERIKAITĖ, gimusi 1926 m., mirė 11 16
Vladas AVIŽA, gimęs 1942 m., mirė 11 12
Skiemonių seniūnijoje
Janė SAVICKIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 11 18
Troškūnų seniūnijoje 
Kazimieras PABARŠKA, gimęs 1935 m., mirė 11 19

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. 

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  5.10 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 4.00 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.95 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias 

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

Tel.
: (8

-69
8) 

51
26

9

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

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

Tel. (8-631) 61411, (8-609) 47944.

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas! 

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

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-605) 27002.

Mišką su žeme arba išsikirsti. Moka 
brangiai. 

Tel. (8-604) 84051.

Skubiai sodybą, namą, butą, že-
mės ūkio paskirties sklypą ar kitą 
nekilnojamą turtą. Atsiskaito gry-
nais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dosniai 
atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo pa-
veikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai, technika

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios technikos su-
pirkimas visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Automobilius. Atvyksta į vietą, su-
tvarko dokumentus, atsiskaito iškart, 
automobilį pasiima patys.

Tel.: (8-673) 15315, (8-609) 31414.

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

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. 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.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

Be tarpininkų arklius, karves (1,15 
Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/kg), bulius 
(1,40 Eur/kg). Moka PVM. 

Tel. (8-622) 09326.

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

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

Kita

Bendrovė - grūdus. 
Tel. (8-680) 85841.

Rapsus, kviečius, rugius, kvietru-
gius, miežius, kmynus, žirnius, pu-
pas. 

Tel. (8-638) 71971.

80 mm profilio langai
už 70  mm profilio kainą

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

Nekilnojamasis turtas

Ūkininkams skubiai ir nebrangiai - 
arkinį garažą nusikėlimui.

Tel. (8-686) 39852.

Kuras

Malkas. Sausas, skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

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

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

Lapuočių atraižas pakais, supjau-
tas. Kaladukus. Atveža. 

Tel. (8-622) 44850.

Kita

Naudotus metalinius surenkamus 
garažus 3 x 3 m, 3 x 6, 3 x 9,  3,5 x 
6, 4 x 6 yra  ir 3 m aukščio tinkantys 
traktoriams (kaina nuo 350 Eur). 

Tel. (8-687) 73343.

Avis ir arklį.
Tel. (8-607) 72267.

Ūkininkas - mėsinių kiaulių sker-
dieną puselėmis 40-50 kg. Tik kai-
miškai svilintos dujomis, atvėsintos. 
Subproduktus. Triušių skerdieną. 
Atveža nemokamai, greitai.

Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės lapkričio 26 dieną 17 val. 
Liudiškių g. 29 UAB ,,Jonroka’’

Papildomi vairuotojų mokymai, 
pažeidusiems kelių eismo taisykles. 

Mokymai vyksta kiekvieną šeštadienį adresu Liudiškių g. 29, 
Anykščiai, UAB ‘’Jonroka’’

Išankstinė registracija tel. 8 657 68156

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, valome 
ežerų pakrantes, griovius. 
Atliekame kitus kasimo dar-
bus. 

Tel.: (8-698) 46745.

Remontuojame minkštus baldus, 
sofas, lovas, čiužinius, fotelius, kėdes, 
kampus ir kt. Visiškai sutvarkome vidų, 
keičiame spyruokles, poroloną, gobe-
leną. Gaminame čiužinius pagal užsa-
kymus. Pasiimame ir parvežame.

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

įvairūs
Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams - 
nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Baldų gamyba - virtuvės, spin-
tos, lovos, prieškambario baldai. 

Tel. (8-690) 22690.

Veža siuntas, krovinius, auto-
mobilius ir pakeleivius į Airiją, 
Angliją. 

Tel. (8-670) 51916.

Paruošia laistymo sistemos 
projektą NMA paramai gauti. 
Laistymo ir drėkinimo sistemos 
vaismedžiams, uogynams, daržo-
vėms, šiltnamiams. Kalėdinė ak-
cija! Kapiliarinė drėkinimo juosta 
nuo 0,06 Eur/m.

Tel. (8-686) 36095, el. paštas: 
info@laistymas.lt. Jonavos 3, 
Kaunas, www.laistymas.lt 

Kokybiški nerūdijančio plieno ka-
minų įdėklai. Pristatomieji kaminai 
(dvisieniai). Suteikia garantiją.

Tel. (8-674) 57976.

Kaminų remontas, skardinimas. 
Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Stogų dengimas. 

Tel. (8-612) 36705.
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Kauno miesto ir Kauno rajono 
savivaldybės vietinėje žiniasklai-
doje neseniai išplatino informaci-
nius pranešimus apie apjungiamas 
bendras pajėgas ir galimybę 2022 
metais kartu siekti Europos kultū-
ros sostinės titulo. Projekto „Kau-
nas - Europos kultūros sostinė 
2022” koordinatoriai įsitikinę, kad 
siekiant šio tikslo svarbu ne tiktai 
išryškinti regiono privalumus, bet 
ir gerinti kultūros infrastruktūrą, 
paslaugų kokybę, stiprinti viso 
Kauno regiono tapatybę ir įvaizdį. 
Todėl kauniečių vizijose  “neskra-
jojama padebesiais”, o  apibrėžiami 
konkretūs darbai ir veiklos planai. 
Tuo tarpu anykštėnai, siekdami 

Kas tas Kaunas prieš 
Anykščius?

Europos kultūros sostinės titulo, 
ketina griebtis grandiozinių užmo-
jų. Vien ką reiškia tie visuomenė-
je juoką sukeliantys žydra spalva 
nudažyti, su lazeriu išpjaustytais 
dangteliais trilitriniai stiklainiai 
nuo agurkų “Kultūros Idėjų De-
besims”, išdalinti parduotuvėms, 
firmoms, mokykloms, laukiantys 
kultūros strategijų. O kiek dar vi-
sokių staigmenų pateiks anykštė-
nams Bugailiškių „uabas“ ir kiti 
proto „bokštai“? Prieš Anykščius 
nublanks ir Kaunas, ir kiti miestai. 

Kad tiktai, žengiant Anykščių – 
Europos kultūros sostinės link, pri-
simenant senolių išmintį, “iš dide-
lio rašto nebūtų išeita iš krašto”… 
  

     

Iš žinomų šalies žmonių suda-
rytos  Nacionalinės ekspedicijos 
Nemunu per Lietuvą dalyvių, 
kuriems vadovavo istorikas pro-
fesorius Alfredas Bumblauskas, 
patirtus įspūdžius dabar kas savai-
tę antradieniais galima išvysti per 
televiziją. Vienoje laidoje šmėkšte-
lėjo ir mūsų rajone esančių Lašinių 
vietovės pavadinimas. Pasirodo, 
plaukiant upe vieną dieną tarp 
ekspedicijos dalyvių gamtininko 
Saliamono Paltanavičiaus, TV lai-
dų vedėjo Edmundo Jakilaičio ir 
kitų  kilo diskusija apie keistokus 
šalies vietovių pavadinimus. Nors 
buvo kalbama apie šalia Nemuno 
esančias vietoves, kaip iliustra-
cinė medžiaga laidos metu buvo 

Lašiniai – ne vienintelis  
keistas pavadinimas

parodyti ir kai kurių kitų vietovių 
pavadinimai. Tarp tų keistokų pa-
vadinimų  parodytas ir ženklas su 
Lašinių vardu. 

Betgi Lašiniai - ne vieninte-
lis keistas pavadinimas. Juk yra 
Anykščių rajone ir Kirmėliai, Kir-
mėliukai, Skauradai, Bajorai, Bar-
siukinė, Baltkarčiai, Bebarzdžiai, 
Gyvatynė, Kiaušagalys, Kiaušai, 
Mašinka, Netikiškiai, Ožionys, Pur-
vynai,  Pūstinka, Smalina, Skamaro-
kai, Vanagai, Rudakasiai, Šiaudinė, 
Starkakampis, Tilvikai, Varguliai, 
Vilkabrukiai, Žiogai, Žvirblėnai, 
Žabalikiai ir pan. O seniau Anykš-
čių krašte netgi buvo Apšiktavirvių 
kaimas, tiktai pačiu laiku suskubta 
tokį pavadinimą pakeisti...

Naujojoje Zelandijoje 
prasidėjo referendumas 
dėl naujos vėliavos

Penktadienį Naujojoje Zelan-
dijoje prasidėjo referendumas dėl 
naujos valstybinės vėliavos, truk-
siantis iki gruodžio 11 d., praneša 
BBC.

Referendumo dalyviai gali pa-
sirinkti vieną iš penkių vėliavos 
variantų. Jie iškabinti visoje šalyje, 
kad piliečiams būtų lengviau apsi-
spręsti.

Per antrąjį balsavimo etapą, ku-
ris bus surengtas ateinančių metų 
kovo mėnesį, Naujosios Zelandi-
jos gyventojai turės nuspręsti, ar 
jie keis dabartinę šalies vėliavą į 
pirmojo etapo nugalėtoją.

Anksčiau šalies ministras pirmi-
ninkas Džonas Kėjus (John Key) 
pareiškė, jog dabartinė vėliava 
neatspindi šiuolaikinės Naujosios 
Zelandijos ir pernelyg primena 
Australijos vėliavą.

Tačiau premjeras pripažino, kad, 
apklausų duomenimis, dauguma 
piliečių yra už senąjį vėliavos va-
riantą. 

Botsvanoje rastas antras 
didžiausias pasaulio 
deimantas

Botsvanoje Pietų Afrikoje rastas 
milžiniškas deimantas. 1111 kara-
tų brangakmenis aptiktas Karovės 
kasykloje. Deimantas yra bespal-
vis, maždaug tokio dydžio kaip te-
niso kamuoliukas ir neįkainojamos 
vertės, pranešė kasyklos operatorė 
kanadiečių bendrovė “Lucara”, ku-
ria remiasi agentūra AFP.

Įmonės duomenimis, tai yra an-
tras didžiausias kada nors pasauly-
je rastas deimantas.

“Kol jis išsamiai neištirtas, neį-
manoma nustatyti jo vertės, - sakė 

srities ekspertas Kironas Hodžso-
nas (Kieron Hodgson). - Tačiau 
neabejotina, kad jis gali būti labai 
brangus deimantas”. Deimanto 
vertė, be kita ko, priklauso nuo ga-
limų inkliuzų ir galutinės spalvos, 
taip pat nuo to, kaip jis keisis, jei 
bus šlifuojamas.

Didžiausias pasaulyje deimantas 
1905 metais buvo rastas Kulinane 
Pietų Afrikoje. 3106 karatų bran-
gakmenis vėliau buvo suskaldytas, 
didžiausi atskiri deimantai tapo 
britų karūnos dalimi.

Paskelbus žinią apie radinį 
Botsvanoje, “Lucara” akcijos šovė 
į viršų. Stokholmo biržoje jų kur-
sas iki vidudienio išaugo 34 proc. 

JAV: įskaudinta nuotaka 
nubėgo penkis kilometrus 
su vestuvine suknele

Jungtinėse Valstijose įskaudinta 
nuotaka nubėgo penkių kilometrų 
nuotolį su vestuvine suknele, pra-
neša “ABC News”.

Amerikietė Kaili Manulak (Ki-
lee Manulak) su savo išrinktuoju 
draugavo daugiau kaip ketverius 
metus. Bet, likus savaitei iki vestu-
vių, mylimasis jai trumpąja žinute 
pranešė, kad tarp jų viskas baigta.

Draugai ir artimieji neleido 
apviltai nuotakai ilgai liūdėti. Jie 
jai pasiūlė dalyvauti spalvų bėgime 
“Color Fun Fest” Tampoje (Flori-
dos valstija). Pagal taisykles, jo 
dalyviai barstomi įvairiaspalviais 
dažais. Kaili nusprendė bėgti su 
savo vestuvine suknele.

Nuotakos draugės taip pat da-
lyvavo varžybose su šventinėmis 
suknelėmis. Be to, prie Kaili prisi-
jungė jos motina, patėvis ir mote-
ris, pasiuvusi šią suknelę, praneša 
“ The Huffington Post”.

Kaip pareiškė mergina, ji nebi-
jojo sutepti suknelės. “Ji man ne-

bebuvo graži balta suknelė. Dabar 
ji man simbolizuoja draugystę ir 
paramą”, - sakė Kaili. 

D. Bekhemas išrinktas 
“seksualiausiu pasaulio vyru”

Žurnalas “People” buvusią fut-
bolo žvaigždę Deividą Bekhemą 
(David Beckham) išrinko “sek-
sualiausiu pasaulio vyru”. Jis yra 
“pasaulinio lygio superžvaigždė” ir 
kartu “paprastas šeimos tėvas”, rašo 
žurnalas ir cituoja 40-metį britą, tei-
gusį, kad šis titulas jam yra “didžiu-
lė garbė”, praneša agentūra AFP.

Žinoma, kad D. Bekhemas “yra 
pasitikintis savimi”, ar tai būtų fut-
bolo aikštė, ar fotosesija, teigiama 
straipsnyje. Tačiau širdies gelmėse 
jis esą “kuklus, santūrus vaikinas 
iš Rytų Londono”.

D. Bekhemas yra vedęs buvu-
sią popatlikėją ir mados dizainerę 
Viktoriją (Victoria). Pora augina 
tris sūnus ir dukterį. 

Australija dalyvaus 
2016 m. “Eurovizijoje”

Australija antrą kartą iš eilės da-
lyvaus 2016 m. vyksiančiame “Eu-
rovizijos” dainų konkurse, praneša 
renginio organizatoriai, skelbia 
BBC.

Nepaisant 15 tūkst. km atstumo 
Australija kitais metais savo šalies 
atstovą išsiųs į Stokholmą.

2015 m. vykusiame 60-jame kas-
metiniame dainų konkurse Austra-
lijai atstovavo Gajus Sebastianas 
(Guy Sebastian), jam pavyko fina-
le užimti penktąją vietą.

Nors 2015 m. Australija iškart 
pateko į finalą, organizatoriai pra-
neša, kad 2016 m. šalies atstovams 
teks varžytis pusfinalyje.

Vienas iš renginio organizatorių 
sakė, manantis, kad “Eurovizijos” 
dainų konkursas gali peraugti į pa-
saulinį renginį.

Tačiau dar nepaaiškėjo, ar Aus-
tralija taps nuolatine konkurso da-
lyve.

Vienoje ligoninėje lygiai 11 va-
landą miršta visi 132 palatoje gy-
domi ligoniai. Visi gydytojai yra 
išsigandę ir nustebę. Taigi sumanė 
jie viską patikrinti. Kitą dieną prieš 
11 visi gydytojai suėjo į tą palatą. 
Kai kurie iš jų nešėsi Biblijas, kiti 
medinį kryžių. Taip ir laukia. Jau 
artėja 11 valanda. Štai ir 11. Ir stebi 
kas atsitiks.

Mato, kad lygiai 11 valandą į pa-
latą įžengia valytoja, išjungia gy-
vybę palaikantį aparatą ir įjungia 
dulkių siurblį.

Močiutės bandelės su obuoliais

Ingredientai:
Sviestas, 185 gramai
Mielės, 40 gramų
Miltai, kvietiniai, 600 gramų
Obuoliai, 600 gramų
Medus, 1 valgomasis šaukštas
Druska, 2 arbatiniai šaukšteliai
Kardamono, 0,5 arbatinio šaukš-

telio
Gaminimo eiga:
Dubenėlyje ištirpintą sviestą su-

maišyti su 350 ml vandens, po to į 
dubenėlį sutrupinti mieles ir suberti 
200 g miltų. Išmaišyti ir palikti tešlą 
pakilti.

Obuolius nulupti, perpjauti į 4 da-
lis, išimti sėklalizdžius. Minkštimą 
supjaustyti smulkiais gabaliukais. 
Į tešlą supilti medų, suberti druską, 
kardamoną ir likusius miltus, sumai-
šytus su obuolių gabaliukais.

Tešlą gerai išminkyti ir vėl palikti, 
kad pakiltų. Į riebalais išteptą skardą 
šaukštu sukrėsti tešlos kauburėlius. 
Trumpam palikti, kad pakiltų.

Kepti vidurinėje orkaitės lentyno-
je, kol gražiai pagels. Aptepti svies-
tu.

Krepšinis. RKL A divizio-
ne rungtyniaujantis Anykščių 
„KKSC-Volupis“ savaitgalį lai-
mėjo abejas rungtynes. Penkta-
dienį anykštėnai namuose 84-
81 įveikė Vilniaus „Citus“, o 
šeštadienį išvykoje 84-79 nuga-
lėjo Kauno „Sabonio krepšinio 
centrą“.  Penktadienį L.Kirlys 
ir D.Povlovskis pelnė po 16, 
G.Povilauskas ir P.Leščinskas 
– po 13 taškų. G.Povilauskas 
atkovojo 12 kamuolių. Šešta-
dienį P.Leščinskas įmetė 19, 
G.Pavilauskas pelnė 15 taškų 
ir atkovojo net 19 kamuolių.  
Anykščių „KKSC-Volupis“ 
turi 5 pergales, 4 pralaimėji-
mus ir užima 9 vietą tarp 16 
komandų.

Imtynės. Šiauliuose „San 
City Open“ graikų romėnų jau-
nių ir moterų turnyre, kuriame 
dalyvavo šešių valstybių spor-
tininkai, septyni anykštėnai 
iškovojo medalius. Nugalėto-
jais tapo D.Žvikas ir G.Dilytė. 
A.Rutkauskaitė laimėjo sida-
bro medalį. Trečiąsias vietas 
iškovojo dvi sesių poros  - V. 
ir A.Kavaliauskaitės bei G. ir 
R.Čeponytės.

Kvadratas. Praėjusią sa-
vaitę vyko Anykščių rajono 
berniukų (g. 2003 m. ir jau-
nesni) kvadrato varžybos. Jas 
laimėjo A.Vienuolio progim-
nazijos komanda. Antrąją vietą 
užėmė Kavarsko pagrindinės 
mokyklos komanda, trečiąją – 
A.Baranausko pagrindinės mo-
kyklos žaidėjai.

Praėjusią savaitę 2014 m. “Euro-
vizijos” dainų konkurso nugalėtoja 
iš Austrijos Končita Vurst (Con-
chita Wurst) pasisakė už tolesnį 
Australijos dalyvavimą konkurse.

-ELTA


