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PARODA. Gruodžio 3 d. (ke-
tvirtadienį) 17,30 val. Anykščių 
koplyčioje atidaroma Lietuvos na-
cionalinės kultūros ir meno premi-
jos laureato Leono Striogos skulp-
tūrų ir piešinių paroda „Šviesos 
lauke“. Svečiuose – Tomas Tuske-
nis (baritonas), Stasys Aglinskas 
(fortepijonas).

Archeologai. Praeitą penkta-
dienį ir šeštadienį Anykščių menų 
inkubatoriuje vyko tarptautinė 
konferencija „Naujausi archeolo-
giniai tyrinėjimai“, kurioje daly-
vavo daugiau kaip 70 archeologų 
iš Lietuvos ir aplinkinių valstybių. 
Buvo perskaitytas pranešimas apie 
Anykščių dvarvietės tyrinėjimus.  
Plačiau - šeštadienio „Anykštoje“.

Architektūra. Aplinkos minis-
terijos apdovanojimams geriausių 
2013-2014 metų architektūros ir 
urbanistikos kūrinių autoriams sa-
vivaldybės administracija pateikė 
Anykščių menų inkubatorių  ir SPA 
Vilnius-Anykščiai sveikatingumo 
ir gydomojo komplekso statinį.

Šventė. Šį penktadienį Anykščių 
Antano Baranausko pagrindinė mo-
kykla minės 35-metį. Mokykla ati-
daryta 1980 metais rugsėjo 1 dieną.

Rūkymas. UAB „Anykščių ko-
munalinis ūkis“ žada nesitaikstyti 
su rūkaliais, kurie dūmą traukia 
daugiabučių namų laiptinėse ir, jei 
gyventojų nusiskundimų nemažės, 
kreiptis į Anykščių rajono policijos 
komisariatą, kad pareigūnai su-
rengtų prevencinę akciją.

Vaikai. Anykščių vaikų lop-
šelis-darželis „Žiogelis“ rajono 
Tarybos  prašo nuo Naujųjų metų  
leisti atidaryti dar vieną lopšelinio 
amžiaus vaikų grupę. Anot savival-
dybės Švietimo skyriaus specialis-
tų,  „Žiogelyje“ ir kituose miesto 
darželiuose laisvų vietų lopšelinio 
amžiaus vaikams nėra. 

Pasiūlymas. Vos už 5 eurus tris 
dienas Jūsų asmeninį skelbimą su 
nuotrauka (arba be jos) skelbsime 
portalo anyksta.lt rubrikoje „Nau-
jienos“ šalia svarbiausių dienos 
pranešimų.

Užsukau į seną Savičiūnų kaimą, esantį Svėdasų seniūnijos 
pakrašty. Norėjosi vėl pabuvoti vargingus baudžiavos laikus 
menančiame Savičiūnų dvare,  aprašytame lietuvių literatūros 
klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto kūryboje, knietėjo 
pasivaikščioti takais, kuriais vaikštinėdavo čia gyvenęs garsus 
kanklių meistras Juozas Lašas. 

Aplinkui saulės nutvieksti  driekėsi įdirbti, žiemkenčiais 
dar visai neseniai apsėti laukai, vietinių gyventojų išnuomoti 
apylinkės ūkininkams. Ištuštėję gandralizdžiai, lapus nume-
tę uosiai, ąžuolai bylote bylojo apie rudenį. Įspūdingi vaizdai 
nors ir saulėtą dieną vis tik buvo... rudeniškai darganoti. Tą 
nemalonią darganą, nykius peizažus sudarė Savičiūnuose pa-
tirti slogūs įspūdžiai. 

Rudeniškai darganoti  Savičiūnų peizažai Vytautas BAGDONAS

Unikalus buvusio dvaro statinys iš raudonų plytų ir akmenų - 
klojimas ir tvartas - kaskart vis labiau virsta griuvėsiais.

Nustebino E.Lasskajos  elgesys

Praėjusį trečiadienį Anykščiuose, 
šalia paminklo Laisvei, šią akciją 
vykdė Anykščių moterų užimtumo 
ir informacijos centras. Anykštėnams 
buvo dalinami balionai su užrašu 
„Būkime draugiški“, taip pat lanks-
tinukai, kuriuose nurodoma, kur 
kreiptis susidūrus su smurto atvejais 
artimoje aplinkoje.

Netikėtai šios  akcijos organizatorė 
Elvyra Lasskaja „Anykštai“ atsisakė 
daugiau papasakoti apie akcijos tiks-
lus. „Mes esame sudarę viešinimo 

Socialinės akcijos organizatoriai 
viešumą supranta skirtingai Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Kasmet lapkričio pabaigoje visame pasaulyje rengiama akcija „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“. 
Akcija skirta garsiau kalbėti apie smurto artimoje aplinkoje problemą bei ieškoti būdų ją spręsti. Tie-
sa, stebina, kad ne visiems šios akcijos organizatoriams Anykščiuose reikia kuo daugiau viešumo.

sutartį su laikraščiu „Šilelis“, - savo 
motyvus nesikalbėti apie smurto 
šeimoje problemas su „Anykšta“ 
atskleidė E.Lasskaja.

Kiti akcijos organizatoriai 
nori kuo daugiau viešumo

Tai, kad tokios akcijos nėra tik 
formalumas ir noras įsisavinti pro-
jektų įgyvendinimui skiriamas lėšas, 
suskubo paneigti Anykščių šv.Mato 
bažnyčios Carito savanorė Ieva Vai-
čiūnienė. Praverti „Anykštos“ redak-
cijos duris ją pasaktino internete pa-

sirodęs pranešimas apie kiek keistoką 
E.Lasskajos elgesį.

„Kiek žinau, tokį projektą Anykš-
čiuose laimėjo trys organizacijos: E. 
Lasskajos Anykščių moterų užimtu-
mo ir informacijos centras, Anykščių 
socialinės gerovės centras ir Anykš-
čių Caritas. Visos konkrečiai su šiuo 
projektu susijusios veiklos finansuo-
jamos Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos ir projektas yra viešas, 
skirtas visuomenei, o ne konkrečiai 
asmenų, kurių asmeninė informacija 
negali būti paviešinta, grupei. Atei-
tyje norėtųsi daugiau (ir kaip tik - ne 

mažiau) viešumo, aiškumo, atviro 
bendravimo su pačia visuomene, dėl 
kurios tokie projektai ir įgyvendina-
mi“, - sakė I.Vaičiūnienė, prisipažin-
dama, kad apie Anykščių šv.Mato 
bažnyčios Carito organizuojamos ak-
cijos veiklas stengiasi viešinti visose 
Anykščių žiniasklaidos priemonėse.

Beje, I.Vaičiūnienė atskleidė, kad 
Anykščiuose organizuojant speciali-
zuotą pagalbos centrą asmenims, pa-
tiriantiems smurtą artimoje aplinkoje, 
buvo bandoma kalbėtis su E.Lasskaja, 
tačiau bendradarbiauti ji kategoriškai 
atsisakė.

Problemos sprendimų 
ieškoma ir kūrybiškai

Anykščių Šv. Mato bažnyčios Cari-
tas, kaip pasakojo I. Vaičiūnienė, šioje 
akcijoje dalyvauja pirmąjį kartą.

Pagrindinis tikslas − mažinti 
Anykščių miesto gyventojų patiriamą 
smurtą artimoje aplinkoje supažin-
dinant su įvairiomis smurto apraiš-
komis bei didinant prevenciją prieš 
smurtinį elgesį. Šiuo tikslu Anykščių 
šv. Mato bažnyčios Carite diskutuoja 
apie smurtą internetinėje erdvėje, ren-
gia piešinių konkursus, susitikimus su 
policijos pareigūnais, mokosi valdyti 
stresą bei stengiasi atkreipti visuome-
nės dėmesį į šokiruojantį problemos 
mastą. 

Anykščių šv.Mato bažnyčios Carito savano-
rė Ieva Vaičiūnienė sako, kad įgyvendinant 
pačius įvairius projektus būtina kuo daugiau 
viešumo.

Liudvikas Avietė palieka 
„Kalitą“

Liudvikui Avietei vadovau-
jant sukurta kalno infrastruk-
tūra su 5 slidininkų keltuvais, 
slidinėjimo trasomis ir vasaros 
rogutėmis.

Pilies statybos – nestatybos atkartoja 
valdžios ryžtingumo kaitą

Alvydas DIEČKUS, elmi-
ninkietis: „tikslingiau būtų lė-
šas skirti socialinių problemų 
sprendimui, o jau tada ir medi-
nę pilį statyti. “

Taryba dalino 
premijas. Duos 
ir ženkliukų...

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos 
centro vadovė Elvyra Lasskaja aiškino, kad  ji 
apie savo organizuojamą akciją pasakoja tik 
vienam rajono laikraščiui.
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spektras

Temidės svarstyklės
Vogė. Nuo 2015-11-26 20 val. iki 2015-11-27 10 val. 20 min., 

Troškūnų seniūnijoje iš namo kiemo, pagalbinio ir ūkinio pastatų pa-
vogti įvairūs daiktai bei įrankiai. Nuostolis – 5 000 eurų.

Eglės. Iki Kalėdų liko mažiau 
nei mėnuo, o šventine nuotaika 
pirmiausia pakvipo sostinėje, kur 
Kalėdų eglė įžiebta penktadienio 
vakarą. Kol kiti miestai, puošdami 
egles, rungtyniauja, “kas gudres-
nis”, Druskininkuose šeštadienį 
tradiciškai bus įžiebta didžioji 
Kalėdų eglė, jau 30 metų auganti 
miesto centre, Pramogų parke. 

Meilė. Tragedija Eišiškėse - Šal-
čininkų rajono vicemeras Andžejus 
Andruškevičius įtariamas nušovęs 
žmonos meilužį ir nusišovęs. Apie 
nelaimę Eišiškėse policijos pa-
reigūnams buvo pranešta apie 13 
val. Į neseniai miesto pakraštyje 
pastatytą namą atvykę policijos 
pareigūnai rado du lavonus - vie-
ną namo viduje, antrąjį - kieme. 
Teigiama, kad žmoną su meilužiu 
užklupęs A. Andruškevičius palei-
do šūvius į konkurentą, o po to iš-
bėgęs į kiemą nusišovė. Pasak kai-
mynų, tuo metu, kai pas vicemero 
žmoną atėjo netoliese gyvenęs 
Darius Masiulis, A. Andruškevi-
čiaus namie nebuvo, tačiau kaž-
kas jam paskambino ir pasisten-
gė, kad vyras užkluptų meilužius.  

Grįžo. Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius, dar kartą 
įvertinęs situaciją ir vidaus reika-
lų ministro Sauliaus Skvernelio 
prašymą atsistatydinti, teigia, kad 
ministrui priekaištų dėl jo kompe-
tencijos ir profesionalumo neturi. 
„Jokiu būdu negalima toleruoti pa-
vienių pareigūnų padarytų klaidų, 
kai dėl jų miestiečiams iškilo grės-
mė. Šis išskirtinis įvykis tiriamas 
Generalinėje prokuratūroje, tačiau 
negalima nepastebėti ir neįvertinti 
policijos pareigūnų pastangų sie-
kiant surasti tą bėglį. Buvo padaryta 
viskas,  kad  žmonės nenukentėtų,  
o asmuo,  pažeidęs įstatymus, buvo 
sulaikytas“, – teigia Vyriausybės 
vadovas. Premjeras A. Butkevičius 
pažymėjo, kad vertina ministro 
Sauliaus Skvernelio profesionalu-
mą bei kompetenciją ir mano, kad  
jo prašymas dėl atsistatydinimo 
buvo skubotas, padiktuotas emoci-
nio situacijos vertinimo.

Apdovanojimas. Lietuvos ka-
riuomenės dienos proga Roma 
Katinienė buvo apdovanota už 
darbą Tėvynės labui. Kauno krimi-
nalinės policijos Analizės skyriaus 
viršininke dirbanti moteris vado-
vauja ir policininkų profsąjungai. 
“Mūsų šalies vadovai turėtų at-
sakyti, kokio policininko jie nori. 
Jeigu užtenka neišprususio, bestu-
burio, nevalyvo, jie gali mokėti ir 
minimumą. Bet jei nori savo šalies 
patrioto, kvalifikuoto, motyvuoto, 
sąžiningai atliekančio darbą ir be-
silaikančio priesaikos, turi tokį ir 
ugdyti bei investuoti į Lietuvos po-
licininką”, - sakė R. Katinienė. 

Technologijos. Kad šalies keliai 
taptų bent kiek saugesni, Lietuvos 
automobilių kelių direkcija ketina 
pasitelkti išmaniąsias technologi-
jas. Jų įdiegimas padės kontroliuoti 
tarsi be galvos lakstančius vairuo-
tojus ir, tikimasi, sumažins nelai-
mių keliuose. Pasak laikinojo Lie-
tuvos automobilių kelių direkcijos 
direktoriaus Egidijaus Skrodenio, 
139 stacionarių ir 11 mobiliųjų 
greičio matuoklių, stovinčių 21 
tūkst. kilometrų valstybinės reikš-
mės keliuose, - per mažai, jų atsi-
ras daugiau. Be to, iki 2020 metų 
šalies keliuose numatyta įrengti 60 
daugiafunkcių pažeidimų kontro-
lės sistemų. 

„Laikas pailsėti“, - šypsodamasis 
sakė 72 metų L.Avietė, pastebėjęs, 
kad kalno neišsižada ir čia atvyks 
praleisti laisvalaikio ar patarti čia 
dirbantiems žmonėms. Laikinai 
L.Avietę pavaduos centre operato-
riumi dirbantis Dalius Bulotas. 

Šį mėnesį darbą paliks ir centre 
dirbanti L.Avietės žmona Irena. 

Paklaustas, kada kalnų slidinė-
jimo meistras, sportininkas, pirmą 
kartą iš Panevėžio atvažiavo pa-
slidinėti į Anykščius, teigė nepri-
simenantis. „Tai buvo labai labai 
seniai. Slidinėdavom, kai į kalną 

Liudvikas Avietė palieka 
„Kalitą“

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Vakar pramogų ir sporto centro „Kalita“ vadovas L.Avietė ant 
kalnų slidinėjimo entuziastų pamėgto kalno praleido paskutinę 
darbo dieną. Galima sakyti, jog jam vadovaujant buvo sukurta 
visa šiandieninė kalno infrastruktūra su 5 slidininkų keltuvais, 
slidinėjimo trasomis ir vasaros rogutėmis. 

Liudvikas Avietė kūrė pramo-
gų ir sporto centrą „Kalita“ 
negailėdamas savo laisvalai-
kio, siekdamas, kad ant kalno 
būtų ką veikti ir vasarą. 

Autoriaus nuotr.

užtempdavo lynas, prie kurio tek-
davo prisikabinti geležiniu kabliu-
ku, o nuo kalno leisdavomės apsi-
vynioję virvę su tuo pačiu kabliuku 
ir pagaliu... 

Dirbti pradėjau prieš dešimtmetį, 
tuomet ant kalno jau buvo sumon-
tuotas vienas keltuvas“, - prisiminė 
L.Avietė. 

Dirbdamas kalnų slidinėjimo 
centro vadovu, įrengiant trasas, 
perkant techniką L.Avietė konsul-
tavosi su latviais, austrais, sekė 
kalnų slidinėjimo naujoves. Jo 
dėka apšviestos slidinėjimo trasos 

dirbdavo iki vėlumos, darbo die-
nomis apsilankydavo keli šimtai, 
o poilsio ir švenčių dienomis pa-
slidinėdavo iki 1000 anykštėnų ir 
svečių iš didžiųjų šalies miestų. 

Šį slidinėjimo sezoną Vilniuje 
jau pradėjo Liepkalnio kalnų slidi-
nėjimo centras. Praeitą savaitę su 
10–čia sniego patrankų jie sniegu 
padengė dvi trasas, kuriomis sa-
vaitgalį vilniečiai spėjo paslidinė-
ti. 

Pasak L.Avietės, daugiau ban-
dymų pradėti slidinėti Lietuvoje 
nebuvo ir tikėtina, jog iki gruo-
džio vidurio nebus. Nė vienas 
slidinėjimo centras sezono ne-
pradėjo ir kaimyninėje Latvijoje. 
Du slidinėjimo centrai sezoną 
pradėjo Slovakijoje, tačiau ten 
trasos yra 1 kilometro aukštyje 
virš jūros lygio. 

Pagal skelbiamą apygardų ribų 
pakeitimo projektą prie Anykš-
čių rajono turėtų būti prijungta 11 
Panevėžio rajono rinkimų apylin-
kių. Numatomas rinkėjų skaičius 
Anykščių-Panevėžio apygardoje 
(33 211) yra panašus kaip buvo 
Anykščių-Kupiškio apygardoje 

Sergantį šerną nušovė Viešintų me-
džiotojų būrelio medžiotojas. Anykš-
čių rajono valstybinės maisto ir vete-
rinarijos tarnybos viršininkas Dainius 
Žiogelis „Anykštai“ sakė, jog pusę iš 

Balsuosime su panevėžiečiais
Vidmantas ŠMiGelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Seimas dar netvirtino naujų rinkimų apygardų ribų, tačiau 
jau praktiškai neabejojama, kad Anykščių-Kupiškio apygardos 
nebebus. Jau per 2016-ųjų Seimo rinkimus anykštėnai rinks Sei-
mo narį kartu su Panevėžio rajono gyventojais, bus suformuota 
Anykščių-Panevėžio apygarda.

per 2012 metų Seimo rinkimus (33 
456).

Iš būsimų kandidatų į Seimą 
Anykščių-Panevėžio apygardoje 
reforma turėtų būti naudingiausia 
konservatoriui Sergejui Jovaišai. 
Jo Konservatorių partiją turi toly-
gias struktūras didžiojoje Lietuvos 

dalyje, o garsiam krepšininkui ir 
svetimuose rajonuose prisistatinėti 
nereikia. Socialdemokratei Auk-
sei Kontrimienei Kupiškio rajono 
praradimas bus skaudus dėl to, 
kad ji kupiškėnė pagal kilmę, todėl 
senojoje apygardoje galėjo tikėtis 
kraštiečių palaikymo. Liberalas 
Lukas Pakeltis nėra didžiai žino-
mas nei Kupiškyje, nei Panevėžio 
rajone, bet ir jam apygardos ribų 
pakeitimas bus greičiau minusas 
nei pliusas. O skaudžiausia turėtų 
būti darbiečiui Ričardui Sargūnui. 

Anykščių-Kupiškio apygardoje 
išrinktas Seimo narys nuo 2012 
metų dirbo su Kupiškio rinkėjais, 
o dabar šis įdirbis eina „šuniui ant 
uodegos“.

Priminsiu, jog „valstietis“ An-
tanas Baura iki šiol nebuvo pa-
skelbęs savo sprendimo varžysis 
jis 2016 metų Seimo rinkimuose 
ar ne. Apygardos ribų pakeitimas 
A.Bauros dvejones palengvins – 
„valstietiško“ Kupiškio praradimas 
gerokai sumažins šios partijos gali-
mybes laimėti Seimo rinkimus. 

Medžios ir šernus, ir vilkus
Andrioniškio seniūnijoje, ties Plikiškių kaimu, nušautas afriki-

niu kiaulių maru užsikrėtęs šernas. Tai jau šeštasis kiaulių maro 
atvejis Anykščių rajone.

sergančių šernų, tris, nušovė tas pats 
medžiotojas. Šiais metais Anykščių 
rajone iš viso sumedžiota apie 1500 
šernų. Šiuo metų laiku Anykščių ra-
jono valstybinė maisto ir veterinarijos 

tarnyba kiekvieną savaitę ištiria apie 
50 nušautų šernų mėginių. 

Tuo tarpu Anykščių medžiotojams 
per metus taip ir nepavyko nušauti nė 
vieno vilko. Aplinkos ministro Kęs-
tučio Trečioko įsakymu didžiojoje 
Lietuvos dalyje nutrauktas 2015-2016 
metų vilkų medžioklės sezonas. Vilkų 
medžioti nebegalima visoje šalies te-

ritorijoje, išskyrus Alytaus, Anykščių, 
Biržų, Kaišiadorių, Klaipėdos, Prienų, 
Šilalės, Tauragės rajonų savivaldybes. 
Anykščių medžiotojams šiame sezone 
buvo leista sumedžioti du vilkus, o ka-
dangi nė vieno nušauti taip ir nepavyko 
- leista tęsti medžioklės sezoną. Vilkai 
šią vasarą išpjovė dešimtis Anykščių 
rajono ūkininkų avių.

Apie tai, kad Andrioniškyje 
kankinamas šuo, anonimas nesė-
kmingai bandė pranešti Anykščių 
rajone anksčiau veikusiems gyvū-
nų globos namams „Duok leteną“, 
vėliau skambino į tokia veikla už-
siimančią Panevėžio įstaigą, kol ši 
anykštėną nukreipė į Biržų gyvūnų 
globos namus. Skambinusysis gy-
vūnų globėjams pranešė, kad vien-
kiemyje už virvės pririštam šuniui 
virvė kaklą buvo nutrynusi iki pat 
kaulo. Atvykę savanoriai šunį pri-

Kankinamo šuns vaduoti 
atskubėjo net iš Biržų

Sulaukę pranešimo apie Andrioniškyje kankinamą šunį, pirma-
dienį net iš Biržų į mūsų rajoną atskubėjo šiame mieste veikian-
čių gyvūnų globos namų savanoriai. Anykščius nuo Biržų skiria 
100 kilometrų.

rištą rado už kojos.
Gyvūnų globėjai į Andrioniškį 

iškvietė policijos pareigūnus, vete-
rinarus. Šuns šeimininkų Sėlių ga-
tvėje esančiuose namuose nerasta, 
tačiau išsekusį gyvūną savanoriai 
žadėjo vežtis į Biržų gyvūnų glo-
bos namus.

Spalį Anykščių rajono savival-
dybė ketino pirkti beglobių gyvū-
nų priežiūros paslaugą, tačiau ją 
norinčių teikti mūsų rajone neat-
sirado.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt



Yra kur kas 
svarbesnių 
problemų

Alvydas DIEČKUS, buvęs 
Burbiškio agroserviso koope-
ratyvo vadovas:

- Keblus klausimas. Jei ra-
jono finansinė padėtis pagerės, 
gal ir pilį statyti reikėtų. Tačiau 
šiuo metu, manau, yra kur kas 
aktualesnių problemų, kur rei-
kalingos lėšos. Antai, tik mano 
gyvenamoje vietovėje jau keleri 
metai neįstengiama sutvarkyti 
kelio atkarpos nuo Bičionių iki 
Rubikių. Atkarpą nuo Anykščių 
iki Bičionių sutvarkė, o toliau 
lopas ant lopo, nors čia vasarą 
pravažiuoja daugybė mašinų. 
Gal reikėtų išasfaltuoti ir kelią 
nuo Kriokšlio poilsiavietės iki 
Mačionių, tuomet apie ežerą ga-
lima būtų asfaltu apvažiuoti. O 
apie vairuotojams siaubą keliantį 
Biržinkos kelią nėra ką ir kalbė-
ti. Taigi, manau, tikslingiau būtų 
lėšas skirti socialinių problemų 
sprendimui, nors ką padaryti dėl 
nedarbo mažinimo, kad jaunimas 
iš rajono neišvažiuotų, o jau tada 
ir medinę pilį statyti. 

-AnYkŠTA

SITUACIJAIŠ ARTI 
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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. 

spektras

Pritaria statybai

Alfrydas SAVICKAS, Anykš-
čių rajono tarybos narys: 

- Pastačius lajų taką, medinė 
pilis, manau,  būtų antras toks 
patrauklus objektas Anykščiuose 
kaip ir lajų takas, kuris įdomus 
ir užsienio turistams. Aš mačiau 
pilies eskizus ir man patiko, tad 

Pilies statybos – nestatybos atkartoja 
valdžios ryžtingumo  kaitą
Anykščių meras Saulius Nefas 1997 metais iškėlė medinės pi-

lies statybos ant archeologų ištirto Šeimyniškėlių piliakalnio idė-
ją. 2005–aisiais architektė Maja Ptašek parengė techninį pilies 
projektą, tačiau 2006–aisiais  Anykščių rajono taryba projekto 
vykdymą sustabdė ir nusprendė jo nefinansuoti. Edukacinę vei-
klą prie piliakalnio pastatytame bokšte ir kieme plėtojo Antano 
Baranausko ir Antano Vienuolio–Žukausko muziejus. 

Praėjus beveik dešimtmečiui pilies statybos ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio idėją prisiminė į valdžią neseniai atėję liberalai ir kai 
kurie šios kadencijos rajono Tarybos nariai. Praeitą trečiadienį 
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis susitikime su Kavarsko 
bendruomene pažadėjo, kad kitais metais prasidės statybos ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio ir po metų jis pakvies kavarskiečius į 
pilį. Medinės pilies statybos klausimas prisimintas ir penktadienį 
Anykščiuose viešint Lietuvos kultūros ministrui Šarūnui Biručiui. 
Ministras pareiškė, kad Vorutos pilies ant Šeimyniškėlių piliakal-
nio projektas „gali būti finansuotas konkurso tvarka“. 

Kaip manote, ar reikia pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio ir ar 
realu ją pastatyti per metus? 

statybos idėjai pritarčiau. Kita 
vertus, nelabai tikiu, kad pilį 
galima būtų pastatyti per metus, 
tai per trumpas laikotarpis. Be 
Anykščių savivaldybės lėšų apsi-
eiti bus neįmanoma ir čia aš ma-
tau problemą.

 

Šalies šimtmetis – 
stimulas pažadams 
realizuoti

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS A. Baranausko ir A. Vie-
nuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus kuratorius:

- Anykščių medinės pilies sta-
tybos-nestatybos dviejų dešim-
tmečių istorija man simboliškai 
atkartoja Anykščių valdžios ryž-
tingumo-neryžtingumo kaitą. Vi-
sąlaik buvo labiausiai gaila, kad 

tarp įvairių netesėtų pažadų ir 
nerealizuotų sumanymų atsidūrė 
būtent pilis, savo laiku galėjusi 
suteikti ryškų kultūrinio turizmo 
postūmį. Bet prarasto laiko ir ga-
limybių jau niekas nebesugrąžins.

Visuomet labiau gerbiu žmo-
nes, kurie daro, tegu rizikuoda-
mi ar net klysdami, nei stengiasi 
verčiau nepadaryti klaidos, tūp-
čiodami vietoje. Laimei, Anykš-
čiai dar nieko neprarado - kita 
medinė pilis, kuri vaizdžiai liu-
dytų Lietuvos valstybingumo iš-
takas II tūkstantmečio pradžioje, 
mūsų valstybėje dar neišaugo. 
Jei ji iškils būtent Anykščiuose, 
praturtindama kultūrinio turizmo 
infrastruktūrą, - garbė tiems, kas 
pagaliau sugebės tokį projektą re-
alizuoti, linkėkime jiems sėkmės 
ir pasidžiaukime rezultatais. 

Ar realu tai padaryti per porą 
metų? Pagal projektą, parengtą 
prieš dešimtmetį, medinė pilis 
nėra grandiozinis, Anykščių baž-
nyčios dydžio ar Lajų tako in-
žinerinio sudėtingumo statinys. 
Manau, kad siekis būtent dabar 
nepraleisti progos ir Anykščiuose 
jau turėti tokį objektą, kai Lietu-
vos Respublika 2018-aisiais pasi-
tiks savo šimtmetį, gali būti geras 
stimulas pažadams realizuoti.

Perkels. Italijos migracijos tarny-
bos pareigūnų duomenimis, pagal 
Europos Sąjungos (ES) perkėlimo 
planą, iš Italijos 100 pabėgėlių bus 
perkelti į Prancūziją ir Ispaniją, skel-
bia “Reuters”. Pagal savanoriškąjį 
planą Italija per dvejus metus į kitas 
šalis turi perkelti 24 tūkst. migrantų 
ir apie 16 tūkst. pagal privalomąjį, 
tačiau kol kas mažiau nei 90 migran-
tų buvo išgabenti į kitas šalis. Šiuo 
metu Italijos imigracijos centruose 
gyvena apie 100 tūkst. pabėgėlių. 
“Dar 100 pabėgėlių išvyks į Pran-
cūziją, Ispaniją ir galbūt į Švediją”, 
- “Reuters” sakė Marijus Morkonė, 
pareigūnas, atsakingas už imigraci-
jos politiką.

Uždarbis. Šių metų daugiausiai 
muzikos srityje uždirbusia moterimi 
paskelbta populiarioji JAV atlikėja 
Keitė Peri. Ji kiek netikėtai aplenkė 
kitą JAV muzikos superžvaigždę Tei-
lor Svift, informuoja “upi.com”. To-
kius įvertinimus paskelbė “Forbes” 
žurnalas. Skaičiuojama, kad K. Peri 
koncertų turas “Prismatic” ir pelnin-
gi sandėriai su tokiomis kompanijo-
mis kaip “Covergirl”, “Claire’s” ir 
“Coty” amerikietei šiemet uždirbo 
net 135 mln. JAV dolerių, o T. Svift 
šįmet susižėrė vos 80 mln. JAV do-
lerių. Hito “Dark Horse” atlikėja K. 
Peri už vieną iš 126 koncertų, įvyku-
sių nuo praėjusių metų birželio iki 
2015 m. birželio, gavo vidutiniškai 2 
mln. JAV dolerių. 

Paleido. Mianmaro kariuomenė iš 
tarnybos atleido 53 vaikus ir jaunuo-
lius, taip bandoma panaikinti šalies 
kariuomenėje egzistuojantį nepilna-
mečių karių laipsnį, praneša Jungti-
nės Tautos (JT), skelbia “Reuters”. 
Žmogaus teisių gynėjų grupės jau 
kurį laiką kaltina Mianmaro kariuo-
menę, dar vadinamą “Tatmadaw”, 
dėl prievartinio naujokų verbavimo, 
nepilnamečių karių tarnybos ir že-
mių konfiskavimo. Nuo to laiko, kai 
2011 metų kovą Mianmaras forma-
liai įgavo civilinę vyriausybę, buvo 
imtasi kurti profesionalią kariuome-
nę, todėl nuspręsta iš tarnybos at-
leisti jaunesnius nei 18 m. asmenis. 
Kariuomenė šiais metais paleido 
146 nepilnamečius rekrūtus. Nuo to 
laiko, kai 2012 m. buvo pasirašytas 
susitarimas su JT atsisakyti nepilna-
mečių karių, iš viso buvo atsisakyta 
699 jaunuolių.

Susitarė. Didžiosios Britanijos 
prekybos tinklas “Tesco” susitarė su 
Jungtinių Valstijų pareigūnais sumo-
kėti 12 mln. JAV dolerių ir nutraukti 
JAV akcininkų jai iškeltos bylos na-
grinėjimą. Teisinių veiksmų akcinin-
kai ėmėsi pareiškę, kad buhalterinėje 
apskaitoje atsiradę nereguliarumai 
išpūtė prekybos tinklo akcijų vertę, 
praneša BBC. “Tesco” buvo pateikti 
kaltinimai dėl pervertinto pelno - 
įmonė pažeidė prekybą vertybiniais 
popieriais reguliuojančius įstatymus. 

Nestreikuos. Stambiausia Vokie-
tijos oro transporto bendrove laiko-
mos “Lufthansa” skrydžių palydovai 
pareiškė lapkričio 26-27 dienomis 
planuoto streiko nebevykdysią. To-
kią informaciją trečiadienį paviešino 
Skrydžių palydovų profesinė sąjun-
ga (UFO), vykdanti derybas su kon-
cerno valdybos atstovais. Abi pusės 
susitarė dar kurį laiką pratęsti disku-
siją dėl kilusio ginčo. Per ankstesnę 
streikų seriją, pasibaigusią lapkričio 
13 dieną, “Lufthansa” atšaukė apie 
4,7 tūkst. skrydžių. Streiko padari-
nius pajuto 550 tūkst. keleivių.

Parengta pagal 
elTA informaciją

@ Povilas N.: „Liberalų sąjūdžio 
pirmininkas L.Pakeltis nedelsiant pri-
valo išformuoti savo suburtą koman-
dą ir išleisti pagaliau merą pensininką 
į pensiją. Tokia mano nuomonė.”

@ Musė: „Mano žiniomis, sa-
vivaldybė, išgriovusi stiklinę sieną, 
pasistatė nepramušamą biurokratinę 
tvorą. Pastebėjau, kad iš savivaldy-
bės darbotvarkių dingo ne tik seniūnų 
sueigos, apie kurias nuolat rašydavo 
“Anykšta”, bet nepranešama ir apie 
vykstančius kultūros tarybos posė-
džius. 

Valdžia nori, kad žmonės kuo ma-
žiau žinotų, ir nematytų valdininkų 
klaidų, nusikalbėjimo. Manau, yra 
ką liberalams slėpti, jeigu tai, kas 
dešimtmečiais Anykščiuose buvo 
vieša, dabar vyksta už uždarų durų. 

Stiklinę sieną savivaldybėje 
keičia biurokratinė tvora

Šios savaitės įvykiai savivaldybėje, kai „Anykštos“ žurnalistas Ro-
bertas Aleksiejūnas buvo išvarytas iš seniūnų sueigos, užminė mįslę 
- ar tai nėra pirmosios demokratijos saulėlydžio Anykščių rajone ap-
raiškos?

Kaip manote, ar dabartiniai rajono valdžios santykiai su vie-
tos žiniasklaida yra normalūs? O gal tai tik pirmieji savivaldybės 
žingsniai užčiaupti jiems nepatinkančius žurnalistus ir žiniasklai-
dos priemones?

Diskusija apie tai portale anyksta.lt sulaukė beveik 90 komentarų.

Nusipelnėme žinoti, ką dirba tie, ku-
riems delegavome rajono valdymą, 
nusipelnėme žinoti, ar jiems rūpi pa-
prastų žmonių problemos ir kaip jos 
sprendžiamos. Sakykim, rajono kelių 
priežiūros žiemą problema, apie kurią 
kalbėjo seniūnai, yra labai opi visiems 
žmonėms, todėl apie ją rašyti reikėtų 
kuo plačiau. 

Daugeliui nepatinka liberalų de-
klaruojamas viešumas ir skaidrumas, 
o iš tiesų rajonas valdomas kaip poli-
cinė struktūra. Tokią padėtį reikia kuo 
skubiau taisyti, nes imsime gyventi 
pagal komisaro gerai išmanomus va-
gių, „žulikų“ gaujų įstatymus. 

“Anykštos” redakciją gerbiu už 
nesitaikstymą ir tvirtą poziciją, nes 
be jos nesukursime pilietinės visuo-
menės, kurioje kiekvienas individas 

jaučiasi svarbus ir reikalingas. 
Rajono tarybai siūlau artimiau-

siame posėdyje aptarti susidariusią 
situaciją ir įvertinti Sauliaus Rasalo 
tinkamumą užimamoms pareigoms. 
Gal būt šiam darbui reikėtų aukš-
tesnių administracinių gebėjimų bei 
bendrosios kultūros turinčio specia-
listo.”

@ Manau: „Manau, naujieji savi-
valdybės ponai - Rasalas ir Indriūnas 
taip geidavo valdiškos algos, kad da-
bar bijo net savo šešėlio. 

Paskaitykit, ką mero patarėjas In-
driūnas pasakoja apie Anykščių eglės 
puošimą. Net čia jis daro paslaptį. 
Beje, Vilniaus, Kauno eglės jau įžieb-
tos, ten net internetas transliuoja vaiz-
do įrašą nuo eglutės. Žmonės laukia 
švenčių, džiaugiasi.. Tik pas mus kaip 
buvo kaimas, taip ir liko.”

@ Iš šalies: „Labai ryškus diso-
nansas tarp stiklinės sienos griovimo 
ir paskutinės Sauliaus veiklos. Reikia 
apsispręsti kuo būsi, kur eisi... Kitu 
atveju lieka klouno rolė. Aišku su to-

kiais žmonėm alų gerti faina, bet kaži 
ar už juos dera balsuoti.”

@ Mindaugas: „Viskas čia gerai. 
Ir su žiniasklaida, ir su savivaldybe. 
Nugalėjęs karžygys virto drakonu ir 
tikrina savo žabtų platumą. NYKŠ-
ČIUS prarijo, ŠILELIS visada buvo 
lengvai virškinamas ir greitai šali-
namas produktas, o va ANYKŠTA 
sprangus kąsnis. Alesionkai, paskui 
Kapitonas neįstengė pribaigti šios 
redakcijos, abejoju ar pagal dantis 
ANYKŠTA ir naujagimiui drakonui. 
Jeigu turės proto, valdantieji nekels 
įtampos, nes mūsų žmonės, deja, žur-
nalistais tiki labiau negu valdžiažmo-
giais vien dėl to, kad žurnalistai ne-
atostogauja maljorkose, nesusikrovė 
turtų, bent jau Anykščių žurnalistai, 
taigi yra iš panašaus socialinio sluoks-
nio kaip ir dauguma. O valdžia, taip 
pat ir Anykščių, erzina žmones savo 
išlaidomis ne pagal atlyginimus, todėl 
ją žmonės supranta kaip kažką KITA, 
taigi jau savaime blogo. 

Todėl nėra abejonių, jeigu žurnalis-
tai ilgai ir daug kalbės, kad liberalai 
yra neskaidrūs, korumpuoti, nepotis-
tai žmonės tuo patikės. Tai dėsnis.”

(komentarų kalba netaisyta,- 
red.past.)
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Įteiktas darbų pabaigą 
simbolizuojantis raktas

„Ne kiekvieną dieną čia tiek būna 
žmonių. Aš esu nustebęs ir kartu la-
bai džiaugiuosi, kad dauguma svečių 
savo atvykimu pagerbė mūsų mies-
telį, mūsų nedidelę ligoninę. Mums 
šiandien yra šventė, nes daug metų 
dirbome nepavydėtinomis sąlygo-
mis, bet mūsų direktorės (Anykščių 
Pirminės sveikatos priežiūros centro 
direktorė Zita Neniškienė – red.past.) 
pastangomis, atsitiko taip, kad mums 
pavyko atidaryti mažam miesteliui 
tikrai prestižinę ligoninę“, – į susirin-
kusiuosius kreipėsi R. Bukelis.

Po daugiau nei trejus metus truku-
sių renovacijos darbų statybininkai 
vyriausiajam gydytojui padovanojo 
medinį raktą, simbolizuojantį visų 
darbų pabaigą. Pamatęs tokią dova-
ną, į ligoninės atidarymo ceremoniją 
atvykęs buvęs ambasadorius, diplo-
matas, medikas, šiuo metu Ministro 
Pirmininko patarėju sveikatai dirban-

Oficialiai atidaryta Troškūnų 
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė
Praėjusį penktadienį Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčioje šv. Mišiomis buvo pradėta Troškūnų 

palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės atidarymo ceremonija. Po jų svečiai pakviesti į pačią ligo-
ninę, kur jų jau laukė šios gydymo įstaigos vyriausiasis gydytojas Rimondas Bukelis.

tis Antanas Vinkus linkėjo: „Raktą 
pakabinkit taip aukštai, kad būtų 
visų matomas, tačiau taip, kad nie-
kada jo neprireiktų nuimti ligoninei 
užrakinti“. Troškūnų Švč. Trejybės 
parapijos klebonas Saulius Filipavi-
čius pašventino atidaromą ligoninę. 
„Veltui sargybiniui būti, jeigu Dievas 
miesto nesaugo, veltui statybininkai 
pluša, jeigu Dievas miesto nestato – 
tai žodžiai iš Šv. Rašto. Visi mes čia 
susirinkę linkime, kad visus čia dir-
bančius, visus, kurie ateina čia, ieško-
dami sveikatos, užuojautos, pagalbos, 
lydėtų Dievo palaima“ – stiprybės ir 
sėkmės gydytojams, slaugytojoms ir 
visiems tiem, kurie į ligoninę patenka 
„kaip į paskutinę savo gyvenimo sto-
telę“ linkėjo klebonas.

Į naujos ligoninės atidarymo ce-
remoniją atvyko Ministro Pirmi-
ninko patarėjas sveikatai A. Vinkus, 
LR Seimo narys Sergejus Jovaiša, 
rajono vicemeras Sigutis Obelevi-
čius, Anykščių PSPC bei Anykščių 
ligoninės medikai. Nors praėjusios 

savaitės rajono mero Kęstučio Tubio 
darbotvarkėje buvo skelbta, kad ir jis 
dalyvaus ligoninės atidaryme, tačiau 
į Troškūnus jis neatvyko.

Ligoniai ypač patenkinti  
personalu

Kol į ligoninės atidarymą susirinkę 
svečiai dalyvavo šv. Mišiose, Troškū-
nų palaikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninės pacientai gyveno įprastų 
dienų ritmu – daugiau sveikatos tu-
rintys ligoniai bendravo tarpusavyje, 
žvalgėsi pro langus, mažiau sveiki 
– tiesiog gulėjo lovose, prigesę, gi-
liu žvilgsniu nulydintys kiekvieną 
užėjusįjį... Pravėrus vienos pirmojo 
aukšto palatos duris, patekom pas 
itin šnekias moteris, kurios iš karto 
bėrė pagyrimus tiek Anykščių PSPC 
direktorei Z. Neniškienei, tiek vyriau-
siajam gydytojui R. Bukeliui. 

Emilija Janulienė, jau ne vienus 
metus šioje ligoninėje besigydanti 
pacientė, sakė: „Mūsų neapleidžia nei 

direktorė, nei vyriausiasis gydytojas. 
Jam tikrai yra progų mus pamesti, bet 
nepameta, vis pas mus ir pas mus. Ir 
visas čia dirbantis personalas jų išug-
dytas atjaučia, padeda mums. Ne tik 
vaistais čia mus gydo, mus gydo visa 
aplinka. O dabar dar ir suremontuota 
ligoninė. Aš tikrai nuskriausta, man 
sunku judėti, bet dabar yra liftas, tai 
visiems ligoniams didelė pagalba“. 

Kartu su E. Januliene vienoje pala-
toje gyvenanti Sofija Kartonienė taip 
pat džiaugėsi personalu: „Kai ateina 
gydytojas R.Bukelis, tai mes nejun-
tam, kad jis mums svetimas, jis mums 
savas. Savo geru žodžiu, pastebėjimu 
kiekvieno gydo jis mus“.

Vienu metu ligoninėje gali būti 
gydoma 40 žmonių, šiuo metu, 
pasak Anykščių PSPC direktorės 
Z.Neniškienės, yra likusios 6 laisvos 
vietos.

„Verkiant“ reikėjo remonto

Dar vasarą, kai ligonininėje vyko 
remonto darbai, gydytojas R.Bukelis 
vedžiodamas po ją džiaugėsi, kad 
viskas keičiasi, kad pagaliau ligoninė 
taps patogesniais, specialiųjų porei-
kių turintiems pacientams pritaikytais 
namais.  

„Ligoninė pastatyta 1952 m. ir nuo 
to laiko buvo atliekami tik nedideli 
kosmetiniai remontai. Sanitariniai 
mazgai ir vamzdynai buvo visiškai 
nusidėvėję, patalpos jau nebeatitiko 
higienos normų reikalavimų – nesant 
ventiliacijos sistemai palatose, kori-
doriuose nuolat tvyrodavo ne patys 
maloniausi kvapai, ko šiuolaikiškai 
įrengtose gydymo įstaigose neturėtų 
būti. Mums trūko ir palaikomojo gy-
dymo ir slaugos įrangos, o turima taip 
pat buvo jau nusidėvėjusi, – kalbėjo 
gydytojas. –  O štai ir laiptai, kuriais 
mūsų slaugytojos ant rankų nešiojo 
sergančius arba jau užgesusius paci-
entus...“ Laiptai po remonto jau ne-
beištrupėję, o slaugytojoms ant rankų 
nešioti pacientų nebereikės – ligoni-
nėje įrengtas modernus liftas, kuria-
me telpa ne tik neįgaliojo vežimėlis, 
bet ir visa lova.

Sunkių ligonių priežiūrai – 
speciali įranga

Troškūnų palaikomojo gydymo ir 
slaugos ligoninėje teikiamos palaiko-
mojo gydymo ir slaugos paslaugos 
žmonėms, sergantiems lėtinėmis 
ligomis, taip pat neįgaliesiems, kai 
aukštesnio lygio specializuotas, sta-
cionarinis ir reabilitacinis gydymas 
yra netikslingas. „Mūsų pacientai 
- tai sunkiomis lėtinėmis, onkologi-
nėmis, sąnarių, širdies ir kraujagyslių 
ligomis sergantys, po insulto, sunkių 
traumų ir operacijų, nebegalintys 
savimi pasirūpinti ar judėti žmonės. 
Mūsų ligoninė paslaugas teikia viso 

Anykščių rajono gyventojams“ – 
sakė gydytojas R. Bukelis.

Po remonto darbų įrengtos dvi-
vietės, trivietės ir keturvietės palatos 
visiškai atitinka sanitarines normas, o 
vonios patalpos pritaikytos neįgaliųjų 
poreikiams. „Nuprausti sunkiai ju-
dantį ar visiškai negalintį judėti žmo-
gų be specialios medicininės įrangos 
ypatingai sunku – tai didžiulis darbas 
slaugytojoms, o sergančiajam – papil-
domas diskomfortas ir stresas. Dabar 
ši problema jau bus išspręsta“, – apie 
visiškai pasikeitusią ligoninę kalbėjo 
jos „šeimininkas“ R.Bukelis.

Buvo galima nedaryti nieko

„Galėjome nedaryti nieko, tačiau 
mūsų pacientai gydėsi, o darbuotojai 
dirbo itin sudėtingomis sąlygomis. 
Taigi rengiant investicinį projektą, 
buvo nagrinėtos trys alternatyvos: 
nedaryti nieko, daryti tik minimalius 
pakeitimus arba įgyvendinti projektą 
ir siekti pagrindinio tikslo – atnaujinti 
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės 
Pirminės sveikatos priežiūros centro 
(PSPC) Troškūnų palaikomojo gydy-
mo ir slaugos ligoninės infrastruktū-
rą. Kas prisimena, kaip anksčiau atro-
dė ligoninė, tikrai pasakys, kad viskas 
čia labai pasikeitę“, – naująja ligoni-
ne džiaugėsi gydytojas R.Bukelis. 
Nors pagal šį projektą ligoninės 
fasado remontui nebuvo numatytas 
finansavimas, gydytojas R.Bukelis 
vylėsi, kad ir tam ateis laikas, o kol 
kas čia gydomų ligonių gyvenimo 
sąlygas pagerins naujai pakeisti plas-
tikiniai langai, suremontuotas stogas, 
įrengta moderni ventiliacijos ir prieš-
gaisrinės sistemos, liftas, įsigyta ypač 
reikalinga medicinos įranga – basonų 
plovimo ir dezinfekavimo mašina, 
keltuvas, ligonių perkėlimo lentos, 
vežimėliai voniai ir t.t.

Direktorei svarbiausia
pacientų gerovė

Pagal projektą Troškūnų ligoni-
nės vidaus remontui bei medicininei 
įrangai įsigyti buvo skirta 634 399,21 
euro. 539 239,33 euro sudarė ES 
struktūrinių fondų parama, o likusios 
lėšos – 95 159,88 euro – skirtos iš 
valstybės biudžeto.

Projektas pradėtas vykdyti 2012 
liepos 18 d. Rangos darbų vykdymo 
konkursą laimėjo anykštėnų valdoma 
statybos darbų įmonė UAB „Anres-
tas“. Darbai, pasak Anykščių PSPC 
direktorės Z.Neniškienės, taip ilgai 
užtruko ne dėl statybininkų kaltės 
– pradėję remonto darbus, statybi-
ninkai rado visiškai supuvusius pir-
mojo – antrojo aukšto perdengimus, 
kuriuos reikėjo keisti, o tai nebuvo 
numatyta. Bet nepaisant užtrukusių 
remonto darbų, direktorė džiaugėsi 
naująja ligonine ir ne kartą pabrėžė, 
kad labai svarbu sukurti patogias ir 
komfortiškas darbo sąlygas medici-
nos personalui, tačiau svarbiausi čia 
vis dėlto pacientai. Direktorė pabrė-
žė, kad pacientų gerovė jai ir toliau 
liks prioritetu. 

- AnYkŠTA

„Kad niekada šiuo raktu netektų užrakinti ligoninės...“ – to vyriausiajam gydytojui Rimondui Bu-
keliui (kairėje) linkėjo buvęs ambasadorius, diplomatas, medikas, šiuo metu Ministro Pirmininko 
patarėju sveikatai dirbantis Antanas Vinkus (dešinėje).

Anykščių Pirminės sveikatos priežiūros centro 
(PSPC) direktorė Zita Neniškienė (dešinėje) 
Troškūnų ligoninės atidarymo metu rado laiko 
pabendrauti ir su pacientėmis.

Žodžiais, ne tik vaistais, gydančiu persona-
lu ypač patenkintos buvo ligoninės pacientės 
Emilija Janulienė (dešinėje)  ir Sofija Karto-
nienė (kairėje).

jono jUneViČiAUs nuotr.

Socialinės akcijos organizatoriai viešumą supranta skirtingai

Šio projekto savanorė I. Vaičiūnie-
nė informavo, kad  projekto veiklos 
įgyvendinamos parapijos namuose 
Vilniaus g. 10, Anykščiuose, visų vei-
klų pradžia – 15 valandą. 

Šį antradienį, gruodžio 1-ąją, ren-
giamas visuomenės informavimas 
apie pagalbą ir specializuotų pagal-
bos tarnybų pristatymas. Trečiadienį, 

gruodžio 2-ąją, bus organizuojama  
ekskursija į policijos areštinę, gruo-
džio 3-ąją, ketvirtadienį, prevencijai 
prieš smurtą bus kuriamas  vaizdo 
siužetas, penktadienį, gruodžio 4-ąją, 
vyks paskaita apie streso mažinimą.

Gruodžio 7 dieną, pirmadienį, 
smurto artimoje aplinkoje prevenci-
ja bus vykdoma pasitelkus piešimą, 
gruodžio 8 dieną, antradienį, vyks 

patyriminis seminaras „Kaip (pasi) 
tikėti savimi“, gruodžio 9 dieną, tre-
čiadienį, koliažų gamyba, o gruodžio 
10 dieną, ketvirtadienį, bus aptartos 
projekto veiklos.

Apie problemos aktualumą
byloja skaičiai

Šiemet per devynis mėnesius 

Anykščių rajono policijos ko-
misariate pradėti 63 ikiteismi-
niai tyrimai dėl smurto artimoje 
aplinkoje. Pernai dėl to atlikta  
115 ikiteisiminių tyrimų. 2013 
metais tokio pobūdžio nusikalti-
mų registruota 101, 2012 – 99. 
2014 metais dėl smurto artimoje 
aplinkoje nukentėjo 4 vaikai.Pa-
grindinė smurto artimoje aplin-

koje priežastis – alkoholio var-
tojimas.

Primename, kad apie smurtą 
artimoje aplinkoje.policijai pra-
nešti  galima bendruoju pagal-
bos telefono numeriu 112, pa-
sitikėjimo telefonu 8 800 20112 
arba anonimiškai www.utena.
policija.lt

(Atkelta iš 1 p.)
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O jie tebestovi dar vis...    

Savo kelionę pradėjęs nuo buvusio 
dvaro  pastatų eilinį kartą patyriau 
kartėlį. Tų statinių išliko iki šių dienų 
ne taip ir daug. Tačiau jie vis labiau 
sminga į žemę, griūva, nyksta. Istori-
niai šaltiniai byloja, kad pagrindiniai 
dvaro pastatai iškilo kaime 1754-
1763 metais. Tuomet Savičiūnų dva-
ras priklausė grafui Pamarneckui, o 
vėliau gana dažnai keitėsi savininkai. 
Ilgiau ar trumpiau šis dvaras priklau-
sė Venclovavičiams, Buterlevičiams, 
Krasauskams, Romanovskiams bei 
jų palikuonims. Paskutinysis dvaro 
valdytojas buvo sumanus vietinis 
ūkininkas Feliksas Laučius, nusipir-
kęs pastatus ir žemę 1926-aisiais ir 
sulaukęs nacionalizacijos, bet taip ir 
neišvengęs tremties...

Savičiūnų dvare prakaitą liejo ne 
tiktai vietiniai, bet ir baudžiauninkai iš 
Malaišių, Gudonių, Gykių, Daujočių, 
Degsnių, Pamalaišio, Netikiškių bei 
kitų vietovių. Savo vaikystės prisimi-
nimuose Vaižgantas aprašo epizodą, 
kai tėvelis jį nusivedė į Savičiūnus ir 
akmeniniame klojime parodė išliku-
sius lovius, skirtus baudžiauninkams 
plakti. Didžiuliai mediniai loviai su 
specialiais guminiais diržais plaka-
miems  žmonėms pririšti, išdžiūvu-
sio kraujo dėmės, kampe sukrautos 
rykštės Tumų Juozukui paliko slogų 
įspūdį. Vėliau baudžiavos laikmečiui, 
sunkiai baudžiauninkų daliai rašyto-
jas paskirs ne vieną savo kūrinį, tarp 
jų ir garsią apysaką „Dėdės ir dėdie-
nės“, kuri susilaukė ir kinematogra-
fininkų dėmesio, ir sceninių pastaty-
mų... Savičiūnų dvarą ne kartą savo 
apsakymuose, novelėse yra minėjęs 
iš netolimo Pamalaišio kilęs žymus 
prieškario laikų rašytojas, vėliau kū-
ręs JAV, Stepas Zobarskas... 

Pirmojo pasaulinio karo metais 
Savičiūnų dvare buvo įkurdintas vo-
kiečių kariuomenės štabas. Vokiečiai, 
nenorėdami, kad vietiniai gyventojai 
namuose naudotųsi girnomis, pa-
reikalavo grūdus malti vežti į jiems 
priklausiusį malūną ir už malimą 
mokėti mokesčius, o turimas girnas 
prisakė suvežti į dvarą. Mediniai gir-
nų įrengimai čia pat buvo sudeginti 
lauže, o girnų akmenimis, girnapu-
sėmis vadinamais, išgrįstas nemažas 
dvaro kiemas. Vietiniai gyventojai 
šių eilučių autoriui yra pasakoję, kad 
girnapusės tebeguli aplinkui ir dabar, 
niekas jų neiškasė. Tiktai per ilgus de-
šimtmečius jos giliai susmigo į žemę, 
užžėlė žole, tad girnapusių nebėra nė 
ženklo... 

Antrojo pasaulinio karo metu Savi-
čiūnuose akmeniniame klojime veikė 
raudonarmiečių karo lauko ligoninė. 

Rudeniškai darganoti  
Savičiūnų peizažai 

1949-ųjų rudenį  įsikūrus kolūkiui, 
visi pastatai atiteko ūkio reikmėms. 
Mediniame dvaro gyvenamajame 
pastate  buvo apgyvendintos šeimos, 
įsikūrė  biblioteka, kultūros namai, 
veikė kolūkio kontora. Kurį laiką 
daugelis pastatų  net kolūkiui tapo ne-
bereikalingais, tad sunyko, sugriuvo. 
Likusieji sulaukė kolūkmečio eros 
pabaigos ir Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo. Todėl neatsitiktinai iš-
likęs visas nekilnojamas turtas buvo 
grąžintas teisėtiems savininkams- 
paskutiniojo dvaro  savininko Felikso 
Laučiaus palikuonims.

Faktas, kad į gyvenimą pagaliau 
sugrįžo tiesa ir nacionalizuoti pastatai 
sugrąžinti savininkams, džiugina. Bet 
širdį skauda žiūrint į tuos pastatus. 
Kas kartą jie atrodo vis vargingiau, 
liūdniau, skurdžiau. Unikalus iš rau-
donų plytų bei lauko akmenų sumū-
rytas statinys - klojimas ir tvartas jau 
beveik visas virtęs griuvenų krūva. O 
dar prieš keletą metų pastatas buvo 
geresnės būklės, dar buvo visai ne-
blogai išsilaikęs. Gal tiktai vertėjo jį 
paremontuoti, patvarkyti, apsaugoti 
nuo oro darganų ir piktavalių žmonių. 
Pirmą kartą čia apsilankęs prieš gerą 
dešimtmetį, stebėjausi, kad pastato 
viduje kažkas pjausto, ardo medines 
konstrukcijas.  Apie tai net esu rašęs 
ir Anykščių krašto spaudoje. Dar po 
kurio laiko užsukęs radau jau įgriuvu-
sį stogą, išdaužytus langus, išverstas 
ir kažkieno kažkur išgabentas duris. 
Ir taip kasmet po truputį, po truputį iš 
didžiulio, erdvaus, įspūdingo pastato 
teliko varganai atrodančios statinio 
liekanos. Per metų metais nešienautą 
žolę prie griuvėsių net sunku ir pra-
sibrauti. O ir ko tenai eiti, ko žiūrėti? 
Nebent tiktai pavirkauti, kaip bepras-
miškai žūsta istorinis paveldas…

Skaudu žiūrėti ir tarp išlakių ąžuo-
lų stūksančią baltomis kolonomis 
padabintą “dviejų galų” medinę tro-
bą. Tai ir yra Savičiūnų dvaro gyve-
namasis namas. Šio rudens pastatas 
dar sulaukė, bet ateitis dvarelio lau-
kia liūdnoka. Žvelgiant iš fasadinės 
pusės, pastatas dar visai pusėtinai 
atrodo, nors jau matyti išdaužyti 
kai kurių langų stiklai, prašalaičių 
landžiojimo pėdsakai.Nors durys 
patikimai užrakintos, tačiau niekas 
netrukdo į vidų įlįsti pro langus. Už-
ėjus į kitą namo pusę, pasitinka tie-
siog baisus vaizdas. Mat, jau įgriuvę 
pastato lubos, suvirtę trobos vidun 
sienos, durys, langai. Viso to jau ne-
besuremontuosi, nebeatkursi. Todėl 
nereikia būti ir kokiu nors pranašu, 
kad atspėtum šio istorijos paminklo 
ateitį. Neprireiks dar ir kokio pusme-
čio, o vietoje  Savičiūnų dvaro gy-
venamojo namo pamatysime tiktai 
sugriuvusių rąstų krūvelę…  

Ir kryžius, ir gryčiutės – 
tarp vešlių piktžolynų

Pasivaikščiojus Savičiūnų “ūly-
čia”, į akis krinta visur vešintys 
gausūs piktžolynai. Žmogaus ūgio 
dydžio žolės, kuriose “pasislėpę” 
gyvenamieji namai ir ūkiniai pastatai 
akivaizdžiai byloja, kad šių trobesių 
durų jau senokai nevarstė žmonių 
rankos. Matyt, kadaise čia gyvenę 
žmonės iškeliavo Amžinybėn, o pa-
veldėti pastatų nebuvo kam. Tarp iš-
lakių piktžolynų stūkso ne tiktai kai 

kurios kaimo trobos, bet ir gražus me-
talinis, kalvio darbo kryžius. Garbaus 
amžiaus Savičiūnų žmonės pasakojo, 
kad tasai kryžius čia stovi nuo neat-
menamų laikų. Jau senolių vaikystėje 
kryžiaus būta, jų tėvai ir seneliai taip 
pat neprisimindavo, kas ir kada kryžių 
pastatė. Spėjama, kad kryžius buvo 
pastatytas dar baudžiavos laikais. Čia 
kartais dar ir pasimeldžiama. Tiesa, 
meldžiasi ne vietiniai gyventojai, bet 
iš kitur atvažiuojantys. Dar retkarčiais 
vis kas nors į Savičiūnų dvarą užsu-
ka, ieškodami kokių nors savo protė-
vių gyvenimo pėdsakų. Neseniai čia 
buvo atvažiavę latvių šeima iš Daug-
pilio, kuri ieškojo kokių nors duome-
nų apie savo senelio baudžiauninko 
gyvenimą Savičiūnuose…

Nė gyvos dvasios

Svėdasų seniūnijos duomenimis, 
nuolatinę gyvenamąją vietą Savičiū-
nų kaime deklaruoja 14  gyventojų. 
Pats sodžius išsidėstęs ne vienoje vie-
toje, nemažoje teritorijoje. Tai vienur, 
tai kitur sodybų kiemuose gali pama-
tyti besitvarkančius žmones. Tačiau 
toje kaimo pusėje, kuri įsikūrusi šalia 
buvusio dvaro ir kur dažniausiai už-
suka turistai, kraštotyrininkai, isto-
rinio paveldo tyrinėtojai, vaikštinė-

damas gerą pusdienį nesutikau nei 
vieno žmogaus. Visur, kur tiktai ėjau, 
neregėjau nė gyvos dvasios. .

Keliu pro Savičiūnus, kol ilgokai 
vaikštinėjau aplinkui, nepravažiavo 
nė viena mašina. Niekas taip ir nepa-
sidomėjo, nei kas aš toks, nei kokio 
reikalo vedinas visur vaikštinėju. To-
dėl nėra net ko stebėtis, kad kažkas 
landžioja pro dvaro pastato langus į 
kambarius ar daužo langų stiklus, kad  
prie tvenkinio atvežamos šiukšlės ar 
krečia kitokias šunybes.

Tikriausiai dar baudžiavos 
metais statytas kryžius taip 
pat jau reikalauja priežiūros 
ir aplinkos sutvarkymo.

Autoriaus nuotr. 

Savičiūnų dvaro gyvenamasis namas iš fasadi-
nės pusės dar visai pakenčiamai atrodo.

Deja, kita namo pusė visiškai sugriuvusi: su-
kritę vidun lubos, sienos, langai ir durys.

Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių šiluma“ skelbia nusidėvėjusio 
ir nenaudojamo materialinio turto viešą pardavimo aukcioną

Bus parduodama: 
1. Dabužių kaimo katilinė su priklausiniais, inv. Nr. 474, unikalus Nr. 3496-5010-9018, 

3496-5010-9029, pradinė pardavimo kaina 1240,00 €. Turtas neeksploatuojamas.
2. Viešintų katilinė su priklausiniais, inv. Nr. 473, 480 unikalus Nr.3496-9011-1010, 3496-

9011-1032, 3496-9011-1021, pradinė pardavimo kaina  1109 € Lt. Turtas neeksploatuoja-
mas.

3. A/m AUDI-100, valst. Nr. CUR343, inv.Nr.302, 1988 m. laida, pradinė pardavimo kaina 
141 €.

 
Aukcionas įvyks 2015 m. gruodžio 18 d. 10 val. UAB “Anykščių šiluma“ II-ojo aukšto 

salėje,Vairuotojų g.11, Anykščiuose. Neįvykus pirmajam aukcionui arba jame turto nepar-
davus, kitas aukcionas vyks 2015 m. gruodžio 28 d. 10 val. tuo pačiu adresu. Apžiūrėti 
parduodamą turtą galima darbo dienomis, nuo 9 iki 15 val. Dėl pirkimo kreiptis  tel. 8-381-
52219 arba atvykti į UAB “Anykščių šiluma“ 4 kabinetą.

Aukciono dalyvis privalo komisijai pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad į bendrovės 
kasą ar atsiskaitomąją sąskaitą Nr.LT 697300010002493557 AB banke Swedbankas 
sumokėtas pradinis įnašas 10 procentų dydžio nuo perkamo turto vertės. Prekę nupirkus, 
įnašas įskaitomas į prekės vertę. Aukcione pralaimėjusiems dalyviams įnašas grąžinamas. 
Aukcione laimėjusiam dalyviui turtą pirkti atsisakius, pradinis įnašas negrąžinamas.

Už įsigytą turtą atsiskaitoma iš karto arba per tris darbo dienas po aukciono grynai-
siais pinigais į UAB“Anykščių šiluma“ kasą arba banko pavedimu į aukščiau nurodytą  
atsiskaitomąją sąskaitą.

Kasmet gruodžio 3 d. minima 
Pasaulinė neįgaliųjų diena

Atrodo, kad mes esame tvirti, stiprūs ir kupini jėgų. Būna, kad nusimename, pa-
lūžtame, nusiviliame, netenkame... Nepamirškime, kad gyvenimas visiems pažeria 
įvairiausių išbandymų. Tikiu ir žinau, kad yra viltis ir tikėjimas pasveikti, įveikti ir 
nugalėti. Minint Pasaulinę neįgaliųjų dieną, linkiu gražios ir prasmingos kasdieny-
bės, stipraus bendrystės jausmo, niekada neprarasti energijos ir noro nugalėti visus 
gyvenimo sunkumus. Sveikatos ir stiprybės Jums ir Jūsų šeimos nariams.

Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos 
valdybos vardu pirmininkė Aldona ŠERĖNIENĖ
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kampas
Apie patyčias

horoskopas
AVINAS. Tikėtina, kad atsiras 

priežasčių, dėl kurių imsite save ge-
riau vertinti. Visgi per menkas dėme-
sys mylimam žmogui arba per didelis 
dėmesys ne tam, kam reikia, gali su-
kelti rimtus kivirčus. Neprovokuokite 
konfliktų, saugokitės traumų.

JAUTIS. Būtų gerai, kad savo 
problemas rimtai apsvarstytumėte ir 
paklausytumėte logikos balso. Tram-
dykite norą be saiko išlaidauti, lepin-
tis gardumynais. Saugokitės traumų 
ir konfliktinių situacijų.

DVYNIAI. Aktyvumo teiks no-
ras veikti, bendrauti. Tiktų dalyvauti 

įvairiuose susitikimuose, tvarkyti do-
kumentus. Tik pasistenkite susikon-
centruoti viena kryptimi. Jeigu pa-
viršutiniškai blaškysitės, visi aplinkui 
liks nepatenkinti.

VĖŽYS. Galite pasirodyti išradin-
gi, norėdami daugiau užsidirbti, gauti 
kreditą ar kitokios naudos. Namuose 
netrūks tvarkos ir jaukumo, tačiau 
sieksite to dar daugiau. Vis dėlto ga-
limi keisti nesusipratimai santykiuose 
su artimos aplinkos žmonėmis. 

LIŪTAS. Susitikimai, naujos pa-
žintys, gauti pasiūlymai, nauja in-
formacija bus gana intriguojantys. 
Tikriausiai tai išlaisvins jūsų fantaziją 
dalykinėje srityje. Galite rasti darbą, 

jeigu jo ieškote. Atsargiai kelyje, nes 
gresia avarijos.

MERGELĖ. Geriau jausitės, jei 
vengsite kompanijų, įtemptų darbų, 
skubos ir pasirinksite vienatvę, gilius 
apmąstymus arba jei gerai išsimie-
gosite ir turėsite galimybių patingi-
niauti. Puikiai veiks intuicija. Seksis 
gvildenti paslaptis. 

SVARSTYKLĖS. Jeigu turite lai-
ko, tai pasitvarkykite, pasportuokite, 
aplankykite draugus, artimuosius. 
Gerų draugų ratas - bus tai, kas šian-
dien labiausiai jus įkvėps bei džiu-
gins. Tik nebūkite azartiški, impulsy-
vūs, nes gresia traumos, avarijos.

SKORPIONAS. Bus nelengva 

suderinti interesus darbe ir ne darbe, 
tačiau pagilės jūsų supratimas, daug 
ką išsiaiškinsite. Turite būti racio-
nalūs, atidūs, nes situacija yra gana 
paini. Netikėtas darbo pasiūlymas 
gali išmušti iš vėžių. Nebijokite per-
mainos.

ŠAULYS. Jums norėsis atsidurti 
toli nuo savo namų, kasdieninių rūpes-
čių. Galbūt staiga kitaip suvoksite savo 
ateitį, perspektyvas. Galite pažerti min-
ties perliukų, originaliai siekti garbės 
arba patinkančio asmens dėmesio. 

OŽIARAGIS. Daug galvosite 
apie turtinius reikalus, paveldėjimą, 
paskolas. Būsite linkę skirti lėšų 
tam ir netgi rizikuoti, kad asmeninis 

gyvenimas taptų patogesnis. Tik ne-
piktnaudžiaukite tarnybine padėtimi, 
ryšiais. 

VANDENIS. Labiau nei paprastai 
jaudins tarpusavio simpatijos ir anti-
patijos santykiuose. Galbūt teks pa-
bendrauti su populiariais žmonėmis. 
Vis dėlto galite suklysti vertindami 
įtakingo ar nepažįstamo asmens po-
žiūrį į jus.

ŽUVYS. Neblogai suvoksite pers-
pektyvą ir naujovių būtinumą. Gali-
mas naujas dalykinis ar komercinis 
pasiūlymas, galbūt susijęs su koman-
diruote, stažuote. Pasisaugokite ga-
mybinių ir kitokių traumų, nuostolio.

-elTA

linas BiTVinskAs

Mokyklose kas rudenį vyksta 
įvairūs renginiai, skirti kovai su 
patyčiomis, tačiau iki šiol nebuvo 
kalbėta, kad daugiausia patyčių 
jaunas žmogus gauna ne kur ki-
tur, o įstojęs į aukštąją mokyklą. 
Paradoksas – juk jis bendrauja ne 
su prasigėrusios asocialios šeimos 
atstovais, o su tautos intelektiniu 
žiedu (bent jis taip apie save galvo-
ja): profesoriais, docentais, mokslų 
daktarais ir t.t. Aukštasis mokslas 
vis dar grįstas muštru, prievarta, 
grasinimais ir žeminimais. Ypač 
tai išryškėjo neseniai nusižudžius 
aktorystės studijas Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademijoje (LMTA) 
lankiusiam vaikinui, kuris, beje, 
dar vasarą dalyvavo stovykloje 
Anykščiuose.

Prabilo ir šias studijas baigusi 
Beata Tiškevič, kuri pasidalino 
asmenine studijų akademijoje pa-
tirtimi. „LMTA aktorinio studijos 
virto vulgarybe. Dėstytojai pasi-
skanaudami tyčiojasi ir trypia jau-
nus, jautrius studentus. Dėstytojai, 
neturėdami sistemos, aiškios kryp-
ties, nuovokos apie pedagogiką ir 
žmogaus psichologiją. Ir jiems tai 
leidžiama! Manau, kad jeigu ti-
krintume dėstytojų kompetenciją 
– pedagoginį išsilavinimą, jų svei-
katos (ir psichikos būklę), jų patirtį 
profesijoje, jų metodiką – daug kas 
tiesiog atkristų“,- parašė ji.

Deja, tai tik vienas atvejis, o pa-
tyčių sistema veikia visame aukš-
tajame moksle, kuris skundžiasi, 
kad trūksta tai to, tai ano. Iš esmės 
aukštosios mokyklos ruošia ne as-
menybes, studentai nėra dėstytojų 
partneriai, o greičiau baudžiau-
ninkai, iš kurių lazdomis siekiama 
išlupti kuo daugiau pinigų ir aklo 
paklusnumo. Paskui stebimasi, 
kad toks menkas studentų paruo-
šimas. O koks rezultatas gali būti, 
jeigu studentą moko psichopatas 
su moksliniu laipsniu, kuris toliau 
savo paskaitų lapo negali įžvelgti? 

Šiuo atžvilgiu užsienio aukšto-
sios lenkia visa galva, o visų pir-
ma – žmogiškais santykiais, todėl 
nereikia stebėtis, kad nemaža dalis 
moksleivių studijų vyksta į užsie-
nį. Taigi, ponai, draugai, piliečiai, 
karalius – nuogas, ne mokyklose 
patyčių daugiausia. 

Skyrė premijas 
sportininkams 

Pagal anksčiau patvirtintą 
Anykščių rajono sportininkų 
premijavimo tvarką rajono Tary-
bos sprendimu skirtos premijos 
sunkiaatlečiams Gintarei Bražai-
tei ir Mindaugui Januliui bei jų 
treneriui, rajono Tarybos nariui 
Algirdui Anankai. G.Bražaitė už 
sidabro medalį Europos jaunimo 
pirmenybėse bus apdovanota 400 
eurų, M.Janulis už 8-ąją vietą 
tose pačiose pirmenybėse – 150 
eurų. O šių sportininkui treneriui 
A.Anankai atiteks 50 proc. spor-
tininkų premijos dydžio išmoka – 
275 eurai. 

Sportininkų skatinimui 2015 
metų rajono biudžete numatyta 5 
tūkst. 792 eurų suma. Sportinin-
kų stipendijoms bus panaudota  
1 tūkst. 900 eurų, premijoms – 2 
tūkst. 925 eurai. Liks nepanaudoti 
967  eurai. 

 Bus proga gauti ženkliuką

Anykščių rajono taryba įteisino 
Anykščių rajono Garbės ambasa-
doriaus vardą. Sprendimo projek-
to rengėjai buvo nusprendę steigti 
„Ambasadoriaus statusą“, tačiau 
Vyriausybės atstovas Utenos aps-
krityje Imantas Umbražiūnas for-
muluotę kiek pakoregavo, kad iš 
jos būtų aišku, kad titulas nėra 
oficialus.

Anykščių Garbės ambasadoriai 
gaus pažymėjimus ir ženkliukus. 
Sprendimo projekte nurodoma, 
kad į šį titulą gali pretenduoti Lie-
tuvos ir užsienio piliečiai, o Gar-
bės ambasadorių atsiradimas turė-
tų padėti Anykščiams tapti 2022 
metų Europos kultūros sostine.

Socialdemokratas D. Krikšta-
ponis susirūpino, kodėl amba-
sadoriai bus tvirtinami tik mero 
teikimu, o meras Kęstutis Tubis 
aiškino, kad jam bus galima siūly-
ti kandidatūras, o jau jis, kai gaus 
pasiūlymus, tai jų neignoruos. Dėl 
ambasadorių kurį laiką ginčyta-
si, aiškintasi, kada jų įgaliojimai 
nutrūks. Kažkam pasakius, jog 
Ambasadoriui sėdus į kalėjimą, jo 
įgaliojimai turėtų nutrūkti, nepar-
tinis rajono Tarybos narys Arūnas 

Taryba dalino premijas. Duos 
ir ženkliukų... Vidmantas ŠMiGelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį posėdžiavusi rajono Taryba buvo kilni – dalino  
premijas, įsteigė Anykščių Ambasadoriaus titulą, mokykloms 
perdavė ženklus, draudžiančius vedžioti šunis.

Deputatai per posėdį vis vaikščiojo pirmyn ir atgal, nes rajono 
Tarybos Etikos komisijos pirmininkas Donatas Krikštaponis ne-
seniai buvo seminare. D.Krikštaponis dalinosi patirtimi, jog Ta-
rybos nariai, kai yra suinteresuoti balsavimo rezultatais, turi ne 
tik nedalyvauti balsavime, bet ir pasišalinti iš salės.

Liogė replikavo: „Ir ten reikia am-
basadorių“.

 Diskusijas ramino liberalas, 
profesorius Audrius Bitinas. Jis 
delikačiai aiškino, kad nėra čia 
dėl ko ginčytis. „Šitas asmuo ne-
turės jokių įgaliojimų. Garbės ti-
tulas, kurio tikslas - reprezentuoti 
kraštą. Tai atidaro daugiau durų. 
Bus rezultatas – gerai, nebus... 
matysim ką tobulinti“, – aiškino 
profesorius. 

Skyrė Teresės 
Mikeliūnaitės premiją

Tarybos sprendimu patvirtinta, 
kad 2015 metų Anykščių rajono 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premija atiteks kraštotyrininkui 
Tautviliui Užai. 

T.Užos kandidatūrą Anykščių 
rajono Kultūros tarybai pasiūlė 
profesorius Osvaldas Janonis. Kul-
tūros taryba profesoriaus siūlymui 
pritarė. O kitų pretendentų į šiųme-
tę premiją pasiūlyta nebuvo. 

Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premijos dydis – 1 tūkst. 448,43 
euro (buvo 5 tūkst. litų). Ši premi-
ja nusipelniusiems anykštėnams 
steigiama nuo 2001 metų. Ja ap-
dovanoti jau 25 asmenys. 8 kartus 
premija dalinta dviems ar daugiau 
asmenų, o 2009 metais premija 
nebuvo skirta. 

Bėgių neaudituos

Anykščių savivaldybė yra VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ dalininkė, todėl Taryba 
administracijos direktorę Venetą 
Veršulytę paskyrė savo atstovu vi-
suotiniame dalininkų susirinkime 
ir nurodė, kaip kokiais klausimais 
balsuoti. Vienas iš būsimų visuo-
tinio dalininkų susirinkimo spren-
dimų  - audito įmonės samdymas. 
Socialdemokratas D.Krikštaponis 
siūlė auditoriams išsiaiškinti ir 
„geležinkelio bėgių stovį“, tačiau 
meras K.Tubis tikino, kad to dary-
ti negalima, nes bėgiai nėra finan-
sinio audito objektas.

Ketvirtadienio Tarybos posė-
dyje D.Krikštaponis kelis kar-
tus susirėmė su K.Tubiu, o kartą 
buvęs rajono vicemeras merui 
subtiliai „įkando“. Merui sukryž-

minus du Tarybos narius į vieną 
(vietoj Luko Pakelčio ir Dainiaus 
Žiogelio „išvedus“ Dainių Pakel-
tį), po šios mero klaidos kalbėjęs 
D.Krikštaponis juokavo: „Mere, 
jei galima, aš pats prisistatysiu.“  

Nuomos ligoninės patalpas

Taryba priėmė sprendimą dėl 
ilgalaikio materialiojo turto Ra-
mybės g. 15 nuomos. Valdžia tiki-
si išnuomoti ligoninės reikmėms 
nenaudojamas naujosios ligoninės 
pastato patalpas, kurių bendras 
plotas yra 10 956,24 kvadratinio 
metro. Sprendimo projekte nu-
rodoma, kad „konkurso sąlygose 
numatyta pareiga sukurti ne ma-
žiau 10 darbo vietų ir išlaikyti 
likusį laikotarpį ir investuoti per 
pirmus 4 nuomos sutarties metus 
ne mažiau 3 mln. eurų į Turtą.“  
Turto svarbumas savivaldybei 
nurodomas sprendimo projekte šį 
žodį rašant didžiąja raide.

Pradinė nuomos kaina – 109 
eurai per mėnesį arba po 1 ct už 
vieną patalpų kvadratinį metrą. 
Skelbiant nuomos konkursą 50 
proc. rezultato vertės sudarys 
darbo vietos, 20 proc. – investi-
cijos ir 30 proc. – nuomos kaina. 
D.Krikštaponis prisiminė, kad kol 
jo partietis Vytenis Andriukaitis 

buvo Sveikatos apsaugos minis-
tru, buvo minčių daryti investicinį 
projektą, pritraukiant lėšas. Tačiau 
panašu, kad kai V.Andriukaitis iš-
važiavo dirbti į Briuselį, dingo ir 
mintys apie investicija...

Nurašė ąžuolus

Rajono Taryba priėmė ir keletą 
kuriozinių sprendimų. Nuspręs-
ta mokykloms perduoti ženklus, 
draudžiančius vedžioti šunis. 
Anykščių J.Biliūno gimnazijai, 
A.Vienuolio progimnazijai bei 
A.Baranausko pagrindinei moky-
klai atiteks po 3 ženklus, kiekvie-
no jų kaina - 27,83 euro...

Taryba nurašė 54 pastatus bei 
keliolika kitų vertybių. Tarp nu-
rašomo materialiojo turto - du 
medžiai: Pagrubio ąžuolas “Ka-
ralius” bei ąžuolas Aleininkų kai-
me. Nurodoma, kad vieno ir kito 
ąžuolo įsigijimo kaina - 29 centai. 
Taip pat nurašytas ir “Liftas prie 
knygyno”, kurio įsigijimo kaina  - 
1 144,08 eurų.

UAB „Anykščių vandenys“ 
Tarybos sprendimu paskirta “vie-
šuoju geriamojo  vandens tiekėju 
ir nuotekų tvarkytoju Anykščių 
rajono savivaldybės viešojo ge-
riamojo vandens tiekimo teritori-
joje”… 

Liberalas, profesorius Au-
drius Bitinas dėstė, kad daug 
dėmesio skirti Anykščių gar-
bės ambasadorių statuso tei-
kimo metodikai neverta, nes 
tai greičiau formalus titulas.

Kraštotyrininkas Tautvilis 
Uža taps 26-uoju Teresės 
Mikeliūnaitės kultūros pre-
mijos laureatu.

jono jUneViČiAUs nuotr.  

Mieli anykštėnai, 
kviečiame Jus į 

diskusiją „Tavo idėja Lietuvai ir Anykščiams“, 
kurioje mintimis dalintis kviečia europarlamentaras  

Gabrielius Landsbergis ir Seimo narys Sergejus Jovaiša.

Gruodžio 4 d. (penktadienį), 16:30 val. 

Anykščių L. ir S. Didžiulių biblioteka (Vyskupo skveras 1, 
Anykščiai).

Ateikite, išgirskite ir pasidalinkite savo idėjomis Lietuvai bei 
Anykščiams!

www.turiuideja.lt
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47 03 68 05 12 (keturi kampai, eilutė, 
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Papildomi prizai

0069939 2500 Eur 0207149 
Automobilis “Suzuki Vitara” 0051280 
Automobilis “Suzuki Vitara” 0230461 
Automobilis “Suzuki Vitara” 0227693 
Automobilis “Suzuki Vitara” 0237160 
Automobilis “Suzuki Vitara” 022*145 
Pakvietimas į TV studiją 026*095 
Pakvietimas į TV studiją 033*413 
Pakvietimas į TV studiją 042*249 
Pakvietimas į TV studiją.

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

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. 

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

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.

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.

Mišką su žeme arba išsikirsti. Moka 
brangiai. 

Tel. (8-604) 84051.

Skubiai sodybą, namą, butą, žemės 
ūkio paskirties sklypą ar kitą nekilno-
jamą turtą. Atsiskaito grynais. Domina 
įvairūs variantai. Pasiūliusiems tarpi-
ninkams dosniai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Padeda parduoti, perka namus, so-
dybas, žemės, miškų sklypus. 

Tel. (8-650) 76223.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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, pupas, žirnius.
Tel. (8-680) 85841.

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.

Pigiai atraižas pakais, supjautas. 
Kaladukus. Malkas kaladėmis, 
skaldytas.

Tel. (8-622) 44850.

Kita

Spalius apšiltinimui. Supakuoti.  
Atveža.

Tel.: (8-608) 41785, 
(8-658) 69775.

Rotacines šienapjoves, purkštu-
vus, barstomąsias, bulvių kasa-
mas, sodinamas, lėkštinius skuti-
kus, frezus, kultivatorius, šnėkus, 
plūgus „Kverneland“, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

PUIKI KALĖDINĖ DOVANA !!!
VILNONĖS ANTKLODĖS

Gruodžio 8 d. (antradienį): 13.00 Svėdasuose (turguje), 13.15 Leliūnuose, 
13.30 Debeikiuose, 13.50 Anykščiuose (miesto turguje), 14.30 Ažuožeriuose, 
14.45 Kavarske (turguje),15.00 Dabužiuose, 15.15 Troškūnuose (turguje), 
15.40 Viešintose, 16.00 Surdegyje - gamintojų kainomis parduosime vilnones 
viengules (52 Eur), dvigules (58 Eur), vaikiškas (33 Eur) antklodes, vilnonius 
čiužinius (paklotus) įvairių išmatavimų (45-62 Eur), vilnones pagalves (18 Eur),  
patalynės komplektus (26-29 Eur), vilnonius suktus siūlus 18 Eur/kg. 

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higeniška. Ji higrosko-
piška (gali daug drėgmės sugerti ir išgarinti), nesielektrina, lengva, šilta, gerai 
praleidžia orą ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi bakteristati-
nėmis savybėmis.                     

Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai.
Tel. (8-698) 71270, www.verpykla.lt.
Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

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

Tel.: (8-698) 46745.

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

Renkamės gruodžio 3 d. 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

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

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. +37068636095, el. paštas: 
info@laistymas.lt. Jonavos 3, 
Kaunas, www.laistymas.lt 

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

Tel. (8-612) 36705.

Šiltina sienas, stogus ir grindis 
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju 
būdu. Užpildo oro tarpus. 

Tel. (8-682) 37022.

Tvenkinių kasimas, melioracijos 
griovių valymas, kiti panašaus po-
būdžio darbai. 

Tel. (8-646) 19349.
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Aleksandras, Eligijus, Natali-
ja, Butigeidas, Algmina.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Liucijus, Svirgailas, Milman-
tė, Aurelija, Paulina.

Barbora, Osmundas, Vainotas, 
Liugailė.

Pranciškus, Gailintas, Audin-
ga, Ksaveras.

oras

+1

+3

Tik išvažiavus iš Anykščių keliu 
link Svėdasų, kelio ženklas žymi 
upelį Volupys. Deja, toje vietoje 
teka Piestupys. Visi anykštėnai 
tai žino ir net pats muziejininkų 
vadovas Antanas Verbickas tai 
patvirtino. Mat rašytojas Antanas 
Vienuolis, ir tas žinojo. „Anykščių 
padavimuose“ jis rašo, kad Volupis 
(o ne Volupys) yra vienas iš Šei-
myniškėlių (Vorutos) piliakalnio 
papėde tekančių upelių. „Viena 
kalno puse sruveno Vorelis, kita 
iš toliau atvestas Volupis“, - rašė 

redaktorei nežinant

NNN

Atvažiavo pas žmogėną į mies-
tą jo senas pažįstamas iš kaimo. 
Ir nutarė tas miestietis savo drau-
gelį kažkuo nustebinti. Nusivedė 
jį į striptizo šou. Vakare, grįžtant 
jiems namo, klausia:

– Na, kaip, patiko?
– Na, visai nieko buvo, – sako 

kaimietis, – bet kad tos mergos 
matyt utėlėtos…

– Kodėl?
– Na, o tai kad į stulpą taip trina-

si, kasosi…

telefonas tarnaus ir kaip mažasis 
pagalbininkas, kuris matuoja kas-
dien jūsų nueitus žingsnius ir pagal 
amžių bei fizinę būklę parenka op-
timalią distanciją sveikatai gerinti. 

Perkantiems 4G 
telefoną – vertingos dovanos

Ypatingas Kalėdų dovanas „Om-
nitel“ paruošė ir ieškantiems spar-
tųjį 4G ryšį palaikančio telefono. 
Įsigiję 4G telefoną bei pasirinkę 
mokėjimo planą „Neribotai XXL“, 
už simbolinį 1 ct galės išsirinkti 
skraiduolį droną, kolonėlę arba ka-
lorijas bei miego valandas skaičiuo-
jančią išmaniąją apyrankę dovanų. 
Kitus planus pasirinkę 4G telefono 
pirkėjai už 1 ct gaus ausines, as-
menukių lazdelę arba nešiojamą 
telefono įkroviklį-bateriją. Dabar 
4G telefonai, pasirašius 24 mėnesių 
sutartį, su 1 Eur pradine įmoka te-
kainuoja nuo 2,5 Eur/mėn.

„Didžiausias 4G ryšio pranašu-
mas – sparta, kuri daugeliu atvejų 
atstoja laidinio interneto greitį, 

„Omnitel“: ar jau žinote, ką dovanosite per Kalėdas?
Karštligiškas lakstymas po parduotuves bandant išsirinkti, kuo 

per Kalėdas pradžiuginti artimuosius – neatsiejamas švenčių pa-
lydovas. Kad šis uždavinys būtų paprastesnis, „Omnitel“ paruošė 
specialių pasiūlymų, kurie nudžiugins jus, mamą, senelį ar paau-
glį giminaitį. Iki pat Kalėdų bendrovės salonuose jūsų laukia iš 
tiesų šventinės telefonų kainos bei dovanos. 

todėl kur bebūtumėte, internetas 
veiks taip pat greitai kaip namuo-
se. Mūsų salonuose visad rasite 
platų šių įrenginių pasirinkimą, 
bet Kalėdų laikotarpiu jų kainos 
ypač palankios“, – sako „Omnitel“ 
Panevėžio salonų grupės vadovas 
Valdas Kuodis.

Tiks močiutei ar seneliui

Išmanusis telefonas – puiki Ka-
lėdų dovana seneliui ar močiutei. 
Tačiau kad jie liktų tikrai patenkin-
ti, svarbu išrinkti vyresniems žmo-
nėms patogų ir paprastą naudoti 
įrenginį. Tam puikiai tiks specialiai 
senjorams sukurtas išmanusis „LG 
Wine Smart“ telefonas. 

„Viena jo pusė turi įprastus 
skambinti skirtus mygtukus, kita – 
lietimu valdomą ekraną. Tekstas ir 
vaizdai šiame telefone kiek didesni 
nei įprastuose išmaniuosiuose, to-
dėl juo patogu naudotis prasčiau 
matantiems žmonėms. Išmaniojo 
telefono funkcijos suteikia daug 
naujų galimybių,  pavyzdžiui, nu-

tikus nelaimei, užtenka paspausti 
pagalbos mygtuką ir jūsų nurodyti 
artimieji iš karto gauna pagalbos 
žinutę“, – sako Valdas Kuodis.

Dabar „LG Wine Smart“ telefo-
ną, pasirašę 24 mėn. sutartį ir pasi-
rinkę planą „Neribotai M“, „Omni-
tel“ salonuose įsigysite net su 100 
Eur nuolaida. 

O kas pradžiugintų anūką? 

Į „Omnitel“ salonus užsukantys 
jaunuoliai nemažai laiko pralei-
džia ne tik prie išmaniųjų telefonų 
ir planšetinių kompiuterių, bet ir 
prie jų priedų stendo. Ausinės, ko-
lonėlės, specialūs telefonų dėklai, 
dedami ant rankos sportuojant, ti-
krai pradžiugins tiek paauglį, tiek 
jau studijuojantį anūką. Iki pat Ka-
lėdų bendrovės salonuose bei elek-
troninėje parduotuvėje išmaniųjų 
įrenginių priedams bus taikomos 
30–50 % nuolaidos. Tad viskas, 
ko jums reikia – slapčia perskaityti 
anūko laišką Kalėdų seniui. 

Užsak. nr.1871

Išmanusis telefonas 
vos už 1 eurą per mėnesį

Esate vienas tų žmonių, kurie iki 
šiol nesiryžo išbandyti išmaniojo 
telefono? Kad būtų drąsiau žengti 
pirmą žingsnį, savo pirmąjį išma-
nųjį telefoną dabar įsigysite vos 
už 1 eurą per mėnesį. Pasiūlymas 
galioja perkant išmanųjį telefoną 
„Huawei Y330“ su 24 mėn. sutar-
timi ir vienu iš planų „Neribotai“.

Tai išties maža investicija į nau-
jas galimybes telefone su dideliu, 
puikios kokybės ekranu. Su juo, 
net ir būdami ne namie, patogiai 
skaitysite naujienas, žiūrėsite „Ži-
nias“ ar bendrausite su artimaisiais, 
naudodami „Skype“ pokalbių pro-
gramą. Su mobiliąja programėle 

Piestupys tapo Volupys

A.Vienuolis. 
Kaip čia atsitiko, kad kelinin-

kai upelį nuo piliakalnio papėdės 
žemyn nuleido ir Piestupį Volupiu 
perkrikštijo?

Net sportininkai žino, kad Vo-
lupis piliakalnio papėdėj teka ir 
„krepšinio komandą „KKSC – Vo-
lupis“, ne Volupys, pavadino. 

Beje, tai ne vienintelė išdaiga 
su pavadinimais Anykščių rajone 
– vietiniai gyventojai prie Rubikių 
ežero pastebėjo, kad upelis Lamu-
tis staiga užraše tapo „Laimučiu“. 

25 000 bilietų į karalienės 
Elžbietos 90-ojo jubiliejaus 
iškilmes neliko per porą valandų

Per mažiau nei tris valandas par-
duoti visi 25 000 bilietų į gegužę vyk-
siančias karalienės Elžbietos II (Eli-

zabeth II) 90-ojo jubiliejaus iškilmes. 
Bilietų kainos svyravo nuo 55 iki 195 
svarų (70-276 eurų). Už juos gautos 
lėšos atiteks labdaros organizacijoms, 
pranešė Bakingemo rūmai, kuriais re-
miasi agentūra AFP.

Bilietus įsigiję asmenys galės stebė-

sprintas
Sunkioji atletika. JAV vyku-

siose planetos sunkiosios atletikos 
pirmenybėse 22 vietą tarp 35 da-
lyvių svorio kategorijoje iki 105 
kg užėmė anykštėnas A.Šidiškis. 
Anykštėnas rovimo veiksmu iškė-
lė 165 kg, stūmimo – 197 kg sve-
riančią štangą ir surinko 362 kg.

Krepšinis. Anykščių „KKSC-
Volupis“ savaitgalį vėl laimėjo 
abejas RKL A diviziono rungty-
nes. Anykštėnai 104-86 nugalėjo 
Kuršėnų “Grafų baldai-Kristalas“ 
ekipą bei 98-87 įveikė Kauno 
„Atletą-LSU“ . Į kuršėniškių krep-
šį L.Kirlys įmetė 28, P.Leščinskas 
– 22, D.Povlovskis – 18, 
G.Povilauskas – 15 taškų. Prieš 
kauniečius rezultatyviausiai žaidė 
L.Kirlys ir D.Povlovskis (po 19 
tšk.), M.Urbutis (18), P.Leščinskas 
(16), G.Povilauskas (12). Pasta-
rasis krepšininkas rungtynėse su 
Kuršėnų komanda atkovojo 20, o 
su kauniečiais – 13 kamuolių. Šis 

194 cm ūgio krepšininkas žaidžia 
vidurio puolėju ir RKL A divizio-
ne akivaizdžiai pirmauja pagal po 
krepšiais atkovotus kamuolius – jis 
atkovoja vidutiniškai po 15 kamuo-
lių per rungtynes. „KKSC-Volupis“ 
RKL A divizione užima 6-8 vietas 
(7 pergalės; 4 pralaimėjimai).

Biatlonas. Švedijoje tarptautinė-
se biatlono federacijos taurės varžy-
bose moterų sprinto (7,5 km) rung-
tyje K.Vitkūnaitė užėmė 62 vietą 
(97 dalyvės), o vyrų sprinto varžy-
bose V.Strolia buvo 62-as (120).

Plaukimas. Kaune vaikų 
plaukimo žiemos pirmenybė-
se  Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro I-oji komanda už-
ėmė 9-ąją vietą.  Asmeninėse 
varžybose du sidabro medalius 
iškovojo A.Zlatkutė (50 ir 100 
m laisvu stiliumi). Du kartus ji 
finišavo ketvirta (200 m l.st. ir 
100 m kompleksinis plaukimas). 
Bendrame reitinge A.Zlatkutė 
užėmė 3-ąją vietą.  Anykščių 
mergaičių komanda: A.Zlatkutė, 

mokyklų 2002 metų gimusių ir 
jaunesnių berniukų mažojo fut-
bolo 5×5 varžybos. Čempionų 
vardus iškovojo A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos futbolinin-
kai, kurie įveikė savo varžovus 
rezultatais 7:3 ir 6:1. Antroji vie-
ta atiteko Troškūnų gimnazijos 
komandai, trečioje –A.Vienuolio 
progimnazijos komanda. Rezul-
tatyviausi žaidėjai: Dominykas 
Bugailiškis – 6 įvarčiai bei Dovy-
das Bugailiškis – 5 įvarčiai (abu 
iš A.Baranausko pagrindinės mo-
kyklos komandos).

Šokiai. Molėtuose vyko spor-
tinių šokių reitingo varžybos 
“Domino taurė 2015”. Jame 
dalyvavo sportinių šokių klubo 
“Verpetas” šokėjai U.Spiečius 
ir Ž.Ovsiukaitė. Jaunių I D gru-
pėje, standartinių šokių progra-
moje, pora tapo nugalėtojais, o 
Lotynų Amerikos programoje 
iškovojo antrosios vietos taures. 
Porą treniruoja S.Bilevičienė ir 
J.Pratkelis.

M.Burneikaitė, G.Šinkūnaitė ir 
M.Limbaitė – estafetėje 4x50 m 
laisvu stiliumi finišavo 4-os.

Kvadratas I. A.Vienuolio pro-
gimnazijos berniukų ir mergaičių 
komandos zoninėse varžybose, 
kurios vyko Ukmergėje, atstovavo 
Anykščių rajonui. Berniukai tapo 
zoninių varžybų nugalėtojais ir iš-
kovojo teisę žaisti finalinėse var-
žybose, mergaitės užėmė trečiąją 
vietą.

Šaškės. V.Veršulis laimėjo Daug-
pilyje (Latvija) vykusį tarptautinį 
šaškių turnyrą. Anykštėnas iškovo-
jo 7,5 tšk. iš 9 galimų. Varžybose 
dalyvavo 32 šaškininkai.       

Kvadratas II. 2005 m. gimusių ir 
jaunesnių mokinių rajono  kvadrato 
varžybas laimėjo A.Vienuolio pro-
gimnazijos komanda. Antrąją vietą 
užėmė A.Baranausko pagrindinės 
mokyklos, trečiąją – Troškūnų gim-
nazijos komanda. 

Futbolas. A.Baranausko pagrin-
dinės mokyklos sporto salėje vyko 
Anykščių rajono bendrojo ugdymo 

ti britų karalienės sukakčiai skirtus pa-
radus, kuriuos dalyvaus 900 žirgų, taip 
pat 1 500 šokėjų, muzikantų, artistų ir 
kitų menininkų iš viso pasaulio. 

Paradai vyks kas vakarą nuo gegu-
žės 12 iki 15 dienos Vindzoro pilies 
teritorijoje. Tai karalienės savaitga-
lių rezidencija, esanti už 40 km nuo 
Londono. Visus vakarus paradus ste-
bės ir britų karališkosios šeimos na-
riai. Elžbieta II spektaklyje dalyvaus 
paskutinį vakarą, kuris bus tiesiogiai 

transliuojamas per televiziją. Bilietai 
į baigiamąjį renginį buvo išpirkti pir-
miausiai.

Karalienė gimė 1926 metų balan-
džio 21 dieną. Tačiau jos gimtadie-
nis, tikintis geresnio oro, tradiciškai 
viešai švenčiamas gegužę. 1952-ųjų 
vasarį Elžbieta įžengė į sostą. Jai 
tada tebuvo 25-eri. Šių metų rugsėjį 
ji tapo ilgiausiai valdančia britų mo-
narche. 

-elTA


