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JUBILIEJUS. Šiandien, gruo-
džio 8-ąją, minime anykštėnės ra-
šytojos Bronės Buivydaitės 120-ąjį 
gimtadienį. Ta proga Muziejaus 
rengiamas atminimo vakaras „Pa-
siilgau žodžių nuostabiai gerų“ 17 
val. 30 min. prasidės jos bičiulio ra-
šytojo Antano Žukausko-Vienuolio 
memorialiniame name-muziejuje. 
Programą pristatys Panevėžio Juo-
zo Miltinio dramos teatro aktorius 
Jonas Čepulis ir sutartinių giedotojų 
grupė „Ūtara“ iš Vilniaus.

SUSIRINKIMAS. Anykščių 
anoniminių alkoholikų grupė „Ži-
burys“ gruodžio 12 d. (šeštadienį) 
12 val. organizuoja atvirą susirin-
kimą, kuris vyks Anykščių kultūros 
centro posėdžių salėje. Tel. pasiteir-
auti: (8-612) 64043, (8-620) 67070.

Knygos šventė. Organi-
zatoriai kviečia savaitgalį praleisti 
bibliotekoje.  Gruodžio 11 d. LAU-
REATO DIENA: A. Baranausko 
literatūros premijos įteikimas prof. 
dr. V. Daujotytei – Pakerienei. 
Gruodžio 12 d. KNYGOS DIENA: 
Kalėdinė knygų mugė bibliotekos 
erdvėse.  Gruodžio 13 d. ŠEIMOS 
DIENA: Kūrybinės dirbtuvės ir jau-
nimo iniciatyvos.  Apie šiuos ir ki-
tus renginius Knygos šventės metu 
plačiau galite sužinoti: bibliotekoje 
ir  www.anykciuvb.lt

vėjas. Savaitgalį šėlęs vėjas Ute-
nos regione  be elektros paliko apie 
6,5 tūkstančio gyventojų, o kelyje į 
Panevėžį, Rukiškio kaime, ant kelio 
užvertė medį, kurį pašalino ugnia-
gesiai gelbėtojai. 

Kelionė. Savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Veneta Veršuly-
tė pirmadienį išvyko į Norvegiją 
- dalyvaus projekto „Valstybės ir 
savivaldybių tarnautojų gebėjimų 
stiprinimas deinstitucionalizacijos 
srityje, remiantis gerąja Norvegijos 
patirtimi” veiklose.

Sriuba. Trečiadienį nuo 18 va-
landos šalia Anykščių kultūros cen-
tro vyks „Maltiečių sriubos“ akcija, 
kurios tikslas – atkreipti dėmesį į 
senus, vienišus, sergančius žmones. 
Pernai „Maltiečių sriubos“ metu 
anykštėnai paaukojo 350 litų.

ten, už Jaros, Jotkonys Raimondas GUOBIS

Dar svėdasų seniūnijoje sma-
giu žvyrkeliu nuo plento Kupiš-
kio link ar senuoju salų vieškeliu, 
nuo jo atsišakojusiu keliuku per 
Miškinius, pervažiavus senutėlį 
tiltą per Jaros upę, įveikę apie 10 
kilometrų nukeliaujame į buvu-
sio Jaro ežero pakrančių aukštu-
mose gyvuojantį Jotkonių kaimą. 
Keletas sodybų gyvenvietėje, ke-
letas ant kalnelių pamiškėse ar 
šviesiose erdvėse stūksančių vien-
kiemių. Iš viso - 24 kiemai su 42 
gyventojais. Kadaise būta gero-
kai daugiau - 1835-iais - sodybų 
tik 16, o sodiečių - 145 , 1923 m. 
surašymo metu buvo 30 kiemų ir 
129 žmonės. nuo seno priklausęs 
svėdasų parapijai tuoj po Pirmo-
jo pasaulinio karo atiteko naujai 
susikūrusiai Adomynės bendruo-
menei - per šlapią miškelį ir platų 
lauką į tą bažnyt-
kaimį visai netoli.

Tėviškės sodyboje prie 1930-iais, Vytauto Didžiojo metais, iškasto šulinio stabtelėjo seserys Stasė ir 
Vlada.

Vairavo
 neblaivūs

šįsyk sąraše – aštuonių vai-
ruotojų pavardės. 

Poezijos knyga - į visą pasaulį... 
Praėjusį šeštadienį Anykščių rajono savivaldybės L. ir s.Didžiulių bibliotekoje vyko „Anykštos“ žurnalisto Lino Bitvinsko pirmosios 

poezijos knygelės vaikams „vaikiškas parkas“ pristatymas. „teta skųsdavosi, kad aš būdamas kelių metukų sekioju xir deklamuoju 
paties kurtus eilėraštukus apie paršiukus“, – pirmuosius savo pirmųjų eilėraščių herojus prisiminė L.Bitvinskas.

Knygos autorius Linas Bitvinskas ir knygos dailininkė Justina 
Sinickienė sveikina vienas kitą. 

Kolegos Vidmantas Šmigelskas ir Linas Bitvinskas šmaikštau-
dami kūrė žaismingą vakaro atmosferą.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

giedrius titenis laimėjo europos 
čempionato bronzą

giedrius titenis, 100 m plau-
kimo krūtine varžybose pelnęs 
bronzos medalį, o 50 m distanci-
ją baigęs 5-as, pelnė tarptautinės 
plaukimo federacijos 25 tūkst. 
eurų premiją.

Miestas sužibs naujomis spalvomis
Kalėdų eglė 

Anykščiuose sužibs 
jau rytoj.
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spektras

Temidės svarstyklės

Giedriui Titeniui 
ir jo treneriui Žilvinui Ovsiukui

Sveikinu mūsų anykštėnus, patvirtinusius, jog yra 
Europos plaukimo elite.

Giedrius dar kartą įrodė, kad yra Lietuvos plaukimo 
lyderis ir nuskynė dar vieną Europos čempionato me-
dalį.

LR Seimo narys
Sergejus Jovaiša

vagystė. Nuo 2015-12-04 
14 val. iki 2015-12-05 10 val. 
Anykščių seniūnijoje iš kieme 
esančio sandėliuko pavogtas 
elektrinis pjūklas. Nuostolis – 
120 eurų.

Mušė. 2015-12-06, apie 19 
val. 15 min., Kavarsko seniū-

nijoje namuose neblaivus (1,89 
prom.) vyras, gimęs 1963 m., 
naudojo fizinį smurtą žmonos, gi-
musios 1967 m., atžvilgiu. Vyras 
sulaikytas.

Apiplėšimas. 2015-12-06 apie 
7 val. 45 min. moteris, atėjusi į 
parduotuvę Anykščių seniūnijo-
je, pastebėjo, kad patekta į par-
duotuvės patalpas, iš kur pavogti 

alkoholiniai gėrimai, cigaretės, 
maisto produktai. Nuostoliai 
tikslinami.

Kyšis. 2015-12-06 apie 14 val. 
Mačionių kaime 44-erių metų 
vyras, siekdamas išvengti admi-
nistracinės atsakomybės už Lietu-
vos Respublikos administracinių 
teisės pažeidimų kodekso 178 str. 
pažeidimą (alkoholinių gėrimų 

gėrimas viešosiose vietose arba 
girto pasirodymas viešosiose 
vietose), Anykščių rajono poli-
cijos komisariato Viešosios poli-
cijos skyriaus pareigūnams siūlė 
50 eurų kyšį. Neblaivus (2,68 
prom.) vyras uždarytas į arešti-
nę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
pagal Lietuvos Respublikos bau-
džiamojo kodekso 227 str. 4 d.

Gediminas Neliupšis, gimęs 
1985 metais, 2015-07-05 Skiemo-
nyse vairavo automobilį būdamas 
neblaivus ir neturėdamas teisės 
vairuoti.Vidutinis girtumas - 2,25 
prom. 015-10-15 pagal LR 
ATPK 130(2) str. paskirtas 25 parų 
administracinis areštas ir konfis-
kuota transporto priemonė. 

Saulius Petronis, gimęs 1966 
metais, 2015-10-05 Troškūnuose 
vairavo automobilį būdamas ne-
blaivus. Sunkus girtumas - 3,38 

vairavo neblaivūs
Paviešintas naujas vairuotojų, kurie vairavo neblaivūs ir įkliu-

vo policijai, sąrašas. šįsyk jame – aštuonių vairuotojų pavardės. 
net trims vairuotojams buvo nustatytas sunkus girtumo laipsnis.

prom. 2015-10-19 pagal LR ATPK 
126 str. 4 d.  paskirta 600  eurų 
bauda ir atimta teisė vairuoti trans-
porto priemones 27 mėn.

Saulius Skripkauskas, gimęs 
1990 metais. 2015-10-05, Anykš-
čiuose, A.Vienuolio gatvėje, vaira-
vo automobilį būdamas neblaivus 
ir neturėdamas teisės vairuoti. Sun-
kus girtumas - 2,83 prom. 2015-
10-19 pagal LR ATPK 129 str. pa-
skirta 1200 eurų bauda.  

Jonas Girnys, gimęs 1982 metais, 

2015-09-12 Rubikių kaime vairavo 
automobilį būdamas neblaivus  ir 
neturėdamas teisės vairuoti. Sun-
kus girtumas - 2,69 prom. 2015-
10-20  pagal LR ATPK 129 str. 4 d.  
paskirta 1200 eurų bauda. 

Andrius Kalinka, gimęs1991 
metais, 2015-10-03 Anykščiuo-
se, A.Vienuolio gatvėje,  vairavo 
automobilį būdamas neblaivus. 
Lengvas girtumas - 0,71 prom. 
2015-10-19  pagal LR ATPK 126 
str. 1 d.  paskirta 289 eurų bauda 
ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 12 mėn.

Ramūnas Medeckis, gimęs 1993 
metais, 2015-09-30 Anykščiuose, 
A. Vienuolio gatvėje, vairavo auto-
mobilį būdamas neblaivus, neturė-
damas teisės vairuoti.Vidutinis gir-

tumas -   1,93 prom. 2015-10-12  
pagal LR ATPK 129 str. paskirta 
1158 eurų bauda. 

Paulius Gurnikas, gimęs 1996 
metais, 2015-09-26,  Anykščiuose, 
J. Basanavičiaus gatvėje,  vairavo 
automobilį būdamas neblaivus. 
Lengvas girtumas - 1,24 prom. 
2015-10-12 pagal LR ATPK 126 
str. 1 d. paskirta 289 eurų bauda 
ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 12 mėn.

Valentas Nargėla, gimęs 1994 
metais. 2015-10-21 Anykščiuose, 
Gedimino gatvėje, vairavo auto-
mobilį būdamas neblaivus ir netu-
rėdamas teisės vairuoti. Vidutinis 
girtumas - 1,59 prom. 2015-10-26 
pagal LR ATPK 129 str. paskirta 
1160 eurų bauda.

giedrius titenis laimėjo europos 
čempionato bronzą

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Izraelyje vykusiame europos plaukimo čempionate 25 me-
trų baseine solidžiai pasirodė anykštėnas giedrius titenis. 100 
metrų+- krūtine distancijoje jis iškovojo bronzos medalį, o 50 
m distanciją baigė – 5-as.

Giedrius Titenis jau beveik dešimt metų laikosi Europos plau-
kimo elite.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Abejose individualiose rungtyse 
bei estafetėje 4 po 50 m komplek-
siniu būdu G.Titenis gerino Lietu-
vos rekordus. Estafetėje Lietuvos 
komanda užėmė 6-ąją vietą. Antra-
jame etape plaukęs G.Titenis mūsų 
komandą truktelėjo į 4-ąją pozici-
ją, tačiau kitiems sportininkams 
šios vietos išlaikyti nepavyko. 

Šiame čempionate Rūta Meilu-
tytė nestartavo, o G.Titenio „bron-
za“ yra vienintelis Lietuvos rinki-
nės iškovotas medalis. G.Titenis 
neplaukė 200 m krūtine varžybose 

– sportininkas šią rungtį praleido 
pajutęs nugaros skausmus.

Trumpame – 25 m baseine – 26-
erių metų G.Titenis iki šiol nebu-
vo iškovojęs Europos čempionatų 
apdovanojimų. Pernai tris Euro-
pos čempionato medalius jis pelnė 
ilgame – 50 m baseine. 

Priminsiu, jog G.Titenio trene-
ris anykštėnas Žilvinas Ovsiukas 
yra ir Lietuvos plaukimo rinktinės 
vyriausiasis treneris. 

Izraelyje vykusiose Europos 
plaukimo pirmenybėse anykštė-
nas Giedrius Titenis, 100 m plau-
kimo krūtine varžybose pelnęs 
bronzos medalį, o 50 m distanci-
ją baigęs 5-as, pelnė tarptautinės 
plaukimo federacijos 25 tūkst. 
eurų premiją.

Anykščių švietimo darbuoto-
jų profesinių sąjungų susivieni-
jimo pirmininkė Žana Loginova 
„Anykštai“ sakė, kad streikuos 
Anykščių Jono Biliūno gimnazi-
jos ir Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos mokytojai. Šiose 
mokyklose pamokos nevyks dvi 
valandas.

Streikui pritaria Anykščių Anta-

šiandien streikuoja  dviejų rajono 
mokyklų mokytojai

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

švietimo profesinėms sąjungoms nepavykus susitarti su vy-
riausybe bei švietimo ir mokslo ministerija dėl pateiktų reikalavi-
mų įgyvendinimo, šį antradienį skelbiamas įspėjamasis mokytojų 
streikas. streikuoti žada ir dalis Anykščių rajono pedagogų.

no Baranausko pagrindinės moky-
klos ir Anykščių muzikos moky-
klos pedagogai, tačiau jie streikuoti 
nesiruošia.

Savivaldybės Švietimo skyriaus 
vedėja Vida Dičiūnaitė sakė, kad 
apie dalies rajono mokytojų streiką 
kalbėjusi su Ž.Loginova.

„Konstitucijoje reglamentuota 
teisė streikuoti, todėl kiekvieno 

asmeninis apsisprendimas, ar tai 
daryti. Jei aš būčiau mokytoja, ma-
nau, kad nestreikuočiau“, - sakė 
V.Dičiūnaitė.

Anot Švietimo skyriaus vedėjos 
V.Dičiūnaitės, mokytojų atlygini-
mai nėra maži, tačiau su šia pro-
blema susiduria jaunas specialis-
tas, mažėjant moksleivių skaičiui, 
mažėja ir pamokų skaičius, todėl 
esą tai daugiau lemia socialinis 
kontekstas.

Švietimo profesinės sąjungos 
reikalauja atkurti mokinio krepše-
lio dydį iki buvusio 2009 metais, 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų pedagogų etate pa-
didinti nekontaktinių darbo valan-
dų skaičių iki 6 valandų per savaitę, 
o atlyginimus palaipsniui prilyginti 
bendrojo ugdymo mokytojų at-
lyginimams, didinant tarnybinio 
(tarifinio) atlygio koeficientus, pa-
laipsniui didinti kitų pedagoginių 
darbuotojų tarifinių (tarnybinių) 
atlygių koeficientus. Taip pat nuo 
2016 metų. panaikinti tarifinių 
(tarnybinių) atlygių koeficientų 
„žirkles“, paliekant koeficientų 
dydžius, atitinkančius viršutinę 
ribą. 2016 metų  valstybės biudžete 
numatyti 3,56 mln. Eur  išeitinėms 
kompensacijoms pensinio amžiaus 
mokytojams, kurie savo noru pa-
lieka švietimo sistemą, nuo 2016 
metų sumažinti mokinių (vaikų) 
skaičių klasėse (grupėse). 

Pirmas. Šią savaitę svarbiausias 
Europos politinis leidinys “Politico” 
paskelbė 28 įtakingiausių ES politi-
koje žmonių vardus - Lietuvos euro-
parlamentaras Antanas Guoga tapo 
pirmuoju lietuviu, įtrauktu į leidinio 
sudarytą vizionierių, keičiančių Eu-
ropos politiką, sąrašą. (...) “Būti šia-
me sąraše - garbė? - “Vakaro žinios” 
teiravosi Antano Guogos. - Žinoma. 
Šis įvertinimas suteikia nepaprastai 
daug naujų svarbių kontaktų, nau-
dingų Lietuvai. Dabar turiu įrodyti, 
kad esu vertas šio vardo, išlaikyti 
aktyvų darbo tempą europinėje er-
dvėje. (...)Iškilmingo renginio metu 
buvau vienas iš keturių, pakviestų 
į sceną kalbėti apie Europos visuo-
menių pokyčius. Ir ten pasakiau, kad 
esu labai susirūpinęs demografine 
situacija Lietuvoje, - šalis sparčiai 
sensta. Mūsų žmonių pensijos yra 
per mažos, bet tai neturi būti tik 
mūsų problema. (...)Kaip galiu savo 
rinkėjams paaiškinti, kad jie turi 
remti Graikiją, kai patys turi gyventi 
už 150 ar 200 eurų, o Graikijoje pen-
sija dvigubai didesnė?”.

Birža. Šiaulių miesto buvęs meras 
Justinas Sartauskas, šios kadencijos 
miesto Tarybos Socialdemokratų 
frakcijos seniūnas, užsiregistravo 
Darbo biržoje. Buvęs Vyriausybės 
atstovas apskrityje Jonas Novogrec-
kis taip pat ketina ten registruotis. 
„Registravausi Darbo biržoje pir-
miausia dėl sveikatos draudimo, nie-
kada nežinai, kas gali atsitikti, - sakė 
J. Sartauskas. - Gausiu bedarbio pa-
šalpą. Kokią, dar nežinau - skaičiuo-
ja.” Po rinkimų netekęs mero parei-
gų J. Sartauskas gavo trijų mėnesių 
išeitinę kompensaciją. 

Partija. Dėl įtarimų korupcija 
iš premjero Algirdo Butkevičiaus 
sekretoriato vadovės pareigų pasi-
traukusios Džiuljetos Žiugždienės 
vieta ilgai tuščia nebuvo. Ministro 
pirmininko darbotvarkės sudary-
mu, vizitais rūpinasi, jo pavedimus 
Vyriausybės kanceliarijos darbuo-
tojams dabar perduoda Lietuvos 
socialdemokratų partijos (LSDP) 
narė. Premjeras A.Butkevičius savo 
sekretoriato vadove paskyrė social-
demokratę Agnę Račkauskytę. 

Emigrantai. Kelmės rajono 
Grinių kaimo Užmedžių gatvė gali 
vadintis emigrantų gatve. Prieš ke-
liolika metų šioje gatvėje augo 24 
vaikai. Dabar beveik visi jie už-
sienyje. Jauniausiems gatvės gy-
ventojams - 52 metai. Tačiau ir jie 
galbūt išvažiuos pas vaikus.Rima 
ir Kazys Užgrindžiai išaugino tris 
vaikus. Prieš Naujuosius metus po-
nia Rima skris į Angliją aplankyti 
dukros Linos. Jauna moteris laukia-
si. Ne Lietuvoje - visi Užgrindžių 
vaikai. Vyriausiasis Valdas kabinosi 
į gyvenimą Lietuvoje. Dirbo baldų 
įmonėje, vėliau tapo apsaugininku. 
Tačiau gaunamo atlyginimo užteko 
tik egzistencijai. Apie savą būstą 
negalėjo drįsti nė svajoti. Nuspren-
dė išvykti į Angliją. 

Baimė. Jie kapstėsi per giliai, 
todėl tapo rakštimi. Neatskleistus 
sprogimus ir pasikėsinimus tyrę 
energingi pareigūnai buvo nustum-
ti, o jų buvęs vadas rastas negyvas. 
Kam trukdė antiteroristinė valdyba, 
kuri šiuo metu vėl skubiai atkuria-
ma? Net 50 žmonių mūsų šalyje gali 
būti siejami su tarptautiniu teroriz-
mu! Tokią žinią po lapkričio 13-ąją 
Paryžiuje įvykdytų išpuolių paskel-
bęs Valstybės saugumo departamen-
tas (VSD) pasėjo baimę ir daugiau 
nieko neaiškino. 
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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

@ Iš savivaldybės: „Ateikit pas 
mus, čia niekada netrūksta, nes jūs-
mokesčių mokėtojai ne tik pasakiš-
komis algomis mus aprūpinate, bet 
ir minkštu popieriuku.”

@ ona: „Neseniai lietuviai arto-
jai valėsi užpakalius varnalėšos la-
pais ir gerai buvo. Kalendorius ant 
vinies dažnoj tupykloj - prabangos 
viršūnė. Vakarykščio artojo vaikas, 
šiandien tapęs direktoriumi, tokio 
dalyko kaip higiena nelabai ir su-
pranta. Nusiprausti kojas vakare 
lietuviui dar misija neįmanoma.”

@ Magija: „Čia kultūrinė, o ne 

Išspręsim tualetinio popieriaus problemą – 
būsim europos kultūros sostine

sakoma, kad apie šeimininkę sprendžiama pagal tvarką jos vir-
tuvėje ir... tualete. Anykščiai gali didžiuotis šimtais tūkstančių ir 
net milijonais vertinamais rekonstruotais ir naujais statiniais. Jų 
fasadinė pusė spindinti, tačiau užėjus į kultūros centro ar moky-
klų tualetus dažnas nustemba – nejaugi neliko lėšų  elementariam 
tualetiniam popieriui?

Rudenį visuomenės sveikatos centro specialistai nusta-
tė, kad tualetinio popieriaus nėra rajono mokyklų tua-
letuose, retai popieriaus rasi ir miesto viešajame tualete. 
Kaip manote, kodėl iškyla tokios problemos? Kas tai – vietos 
valdžios taupymo politika ar elementarių higienos įgūdžių trū-
kumas?

tik dalinis 
problemos 
sprendimas

Dainius ŽIogeLIs, Anykščių 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
viršininkas:

- Andrioniškyje buvau vie-
nas pirmųjų ir manau, kad įvykis 
su šuneliu buvo paskutinis lašas 
Anykščiuose tvyrojusio neveiklu-
mo dėl beglobių gyvūnų. Už šią 
sritį atsako savivaldybė, o kaip ir 
ką daryti su beglobiais gyvūnais, 

Paskutinis lašas dėl 
savivaldybės neveiklumo…
gavę pranešimą apie Andrioniškyje kankinamą šunį, kuriam vir-

vė kaklą buvo pratrynusi iki kaulo, jo vaduoti atvažiavo savanoriai 
iš Biržų gyvūnų globos namų. Prieš tai asmuo bandė prisiskambinti 
kadaise veikusių gyvūnų globos namų Anykščių rajone „Duok leteną“  
telefonu, skambino į Panevėžį, kol prisikvietė už 100 kilometrų esan-
čius biržiečius, kurie gyvūną gelbėjo nuo kančių. 

Beglobiai gyvūnai - įsisenėjusi Anykščių rajono problema. Benamių 
kačių ir šunų, šmirinėjančių miesto ir miestelių gatvėmis, kolektyvinių 
sodų teritorijose, ypač padaugėja prieš žiemą. Artimiausi nebe vieni 
metai sėkmingai veikiantys gyvūnų globos namai yra Utenos rajone, 
tačiau jie tik išimtinais atvejais priima gyvūnus iš kitų rajonų. 

spalio mėnesį Anykščių rajono savivaldybė ketino pirkti beglobių 
gyvūnų priežiūros paslaugą, tačiau norinčių ją teikti neatsirado.

Anykštėnų pasiteiravome, ką jie mano apie beglobius gyvūnus, kaip 
siūlo spręsti šią problemą?

reglamentuoja atitinkami teisės 
aktai. Dar pavasarį rajono adminis-
tracijoje kėlėme šį klausimą, deja, 
tik dabar, po Andrioniškio įvykio, 
savivaldybė sugebėjo susitarti ir 
pasirašyti sutartį su Panevėžio gy-
vūnų globos namais, kurie priims 
beglobius gyvūnus iš Anykščių, 
dėl karantinavimo ir patalpinimo. 
Tačiau tai tik dalinis šios proble-
mos sprendimas. O kas ir kaip tuos 
beglobius gyvūnus gaudys, nuveš į 
Panevėžį. Gal tuo galėtų užsiimti 
Anykščių komunalinis ūkis? 

gyvūnas - 
ne žaislas, kurį 
galima išmesti

sergejus JovAIšA, Lietuvos res-
publikos seimo narys, anykštėnas:

- Esam europiečiai ir laikas keis-
ti požiūrį į gyvūnus, laikas atsi-
gręžti į juos su dėmesiu ir meile. 
Aš laikau du šunis ir jie paskiepy-
ti, pamaitinti ir prižiūrėti. Tai visų 
pirma šeimininkų atsakomybė, 

supratimas, kad gyvūnas - ne žais-
las, kurį galima išmesti. Jeigu toks 
požiūris būtų, nebūtų tiek beglobių 
gyvūnų. Buvo ir pas mane atklydęs 
benamis šuo prieš 6 – 7 metus, tai 
prisikviečiau komunalininkus. Pa-
siėmė. Dalis benamių šunų sulaukė-
ja, gali apkandžioti vaikus, susibūrę 
į gaują padaryti žalos ūkininkams. 
Noriu priminti, kad gyvūnų gerovę 
reglamentuoja įstatymai, o už žiau-
rų elgesį su jais baudžiama.

Tad atsigręžkim į tuos gyvūnė-
lius! Manau, reikia rasti galimybių 
ir lėšų Anykščiuose įkurti nedide-
lius gyvūnų globos namus. 

Reikia 
entuziasto...

Kazimieras šAPoKA, UAB 

„Anykščių komunalinis ūkis“ di-
rektorius:

- Išeitį matau tik vieną – arba sa-
vivaldybė pasirašo sutartį su greti-
mo rajono gyvūnų globos namais, 
arba steigia tokius namus Anykš-
čiuose. Atrodo, bandymas buvo, 
bet nepavyko. Manau, kad dėl gy-
vūnų globos namų steigimo reikia 
surasti entuziastą, gyvūnus mylintį 
ir tokiam darbui galintį pasiaukoti 
žmogų. Tuomet ir rezultatas būtų.

Parsinešusi 
pipete peni 3 
beglobius 
kačiukus

eugenija sUDeIKIenė, flo-
ristė:

- Nežinau, kaip apeliuoti į jų 
sąžinę, kaip bausti žmones, kurie 
išmeta gyvūnėlius. Miesto centre 
veterinarinė vaistinė, šalia – kelios 
mėsos parduotuvės. Moterys - ne 
beširdės, kaip išgali, bando išmes-
tus gyvūnėlius pašerti, surasti jiems 
šeimininkus. Antai veterinarijos 
vaistinės moterys nedarbo dieną 
atvažiuoja beglobių pašerti, o va 
prieš kelias dienas prie Vilniaus 
gatvės „Norfos“ šiukšliadėžėje 
paliktus 3 mažutėlius kačiukus pri-
glaudė viena anykštėnė ir peni pi-
pete. Kelis beglobius kačiukus esu 
pati priglaudusi, užauginusi. 

Išeitis, ko gero, viena - steigti 
gyvūnų globos namus, surasti to-
kiam darbui atsidavusių žmonių 

-ANYKŠTA

ekonominė problema.”
@ Istorinis faktas: „Tualeti-

nis popierius - svarbiausia XXI a. 
Anykščių problema. Išspręsim šią 
problemą - būsim Europos kultū-
ros sostinė.”

@ Problema: „Problema ne 
valdžia , o.mentalitetas. Teisingai 
pastebėjo žurnalistas, kad apie šei-
mininkę kalba virtuvės ir tualeto 
švara. Kokia biedna bebūtų įstaiga, 
jeigu jos vadovas pats apsiprausęs 
ir nesmirdi sušalusiais obuoliukais 
(beje, baisiai smirdi net kai kurie 
aukščiausi rajono politikai), tai tos 

įstaigos „įstaigoje“ bus ir muilo, 
ir popieriaus. Čia kaip skiriamoji 
juosta tarp inteligento ir mužiko.”

@ tačiau: „Tačiau Vilniaus 
teatruose popieriaus yra. Buvau 
liudininkė kai per medikų šventę 
renovuotame ar ne už 18 mln. Kul-
tūramyje atvykę svečiai neturėjo 
kuo rankų tualetu pasinaudoję nu-
sišluostyti. O, regis, aukščiausios 
kultūros įstaiga mūsų rajone.”

@ to Atrado gi proble-
mą: „Apie tai ir diskusija eina. 
Anykštėnai nemato problemos, 
kad mokyklose, ligoninėse ir net 
kultūros įstaigose nėra tualetinio 
popieriaus, džiovintuvų rankom, 
tai yra primityviausių ir būtinų 
bent kiek prasišvietusiam kraš-
tui higienos dalykų, tačiau taško 
tūkstančius eurų supuvusio obuo-
lio nevertom vizijom , kuria vi-
sokias meno peryklas kaip mes, 
Anykščiai, kuriuose popieriuko 
tualete nerasi, nustebinsim Euro-

pą ir tapsim kultūros sostine. Čia 
ir išlenda nykaus Apšiktavirvių 
kaimo supratimas, kas yra kul-
tūra. Reikia pirmiau kultūros ne-
šėjams išmokti kasdien praustis, 
kasdien plautis kojines, naudoti 
dezodorantą. Su š... kvapeliu ki-
taip ir liks Anykščių kultūringu-
mas.”

@ Liberalas: „Valdiškos maši-
nos, valdiški mobiliakai su inter-
netu, pasakiški atlyginimai, krū-
vos popieriaus ir muilo, veržlios 
permainos ir pokyčiai tik pas mus, 
tiesa, už jūsų, mokesčių mokėtojai, 
lėšas. Ateikit, stokit partijon ir Ro-
jus net kelis metus!!!!”

@ Apie viską pagalvota: „Po 
tokios diskusijos apsukrūs preky-
bininkai turėtų paskelbti kalėdinį 
tualetinio popieriaus išpardavi-
mą.”

(Komentarų kalba netaisyta,- 
red.past.)

Byla. Sukako lygiai treji me-
tai, kai Aukščiausiasis Teismas 
padėjo tašką 2009 m. sausio 16-
ąją prie Seimo vykusių riaušių 
byloje. Iš viso nuteisti 29 as-
menys, jiems bendrai priteista 
atlyginti 270 314 litų (78 288 
eurus) padarytą žalą. Iš minėtų 
daugiau nei 270 tūkst. litų 2012 
m. gruodžio 4 d. Aukščiausiasis 
Teismas didžiausią sumą pritei-
sė Seimo kanceliarijai - 227 842 
litus (65 988 eurus), mat riaušių 
metu buvo apgadintas šalia Sei-
mo rūmų esantis fontanas (žala 
- 13 tūkst. litų, arba 3765 eurai), 
sugadinti 9 tūkst. litų (2607 eu-
rus) kainavę šviestuvai, pirmuo-
siuose Seimo rūmuose išdaužti 
52 langai, jų pakeitimas kainavo 
apie 51 tūkst. litų (14 771 eurą), 
Antruosiuose rūmuose iškulta 40 
langų. Pastaroji žala dar didesnė - 
150 tūkst. litų (43 443 eurai), mat 
langai buvo nauji - Antrieji rūmai 
buvo rekonstruoti prieš pusantrų 
metų iki riaušių. 

Teismai. Policija sufabrika-
vo bylą, o teismas, remdamasis 
korumpuotų pareigūnų papirk-
to valstybės saugomo įslaptinto 
liudytojo parodymais, už grotų 
įgrūdo du niekuo dėtus žmones. 
Tai - ne ištrauka iš aštraus siu-
žeto detektyvo, o reali istorija, 
nutikusi Šiauliuose. Šiauliečiai 
sutuoktiniai Tatjana ir Ričardas 
- buvę narkomanai. Greičiausiai 
todėl jų kandidatūros idealiai 
tiko sukurpti baudžiamąją bylą 
dėl neteisėto kvaišalų platini-
mo. Tokią bylą 2012 m. ir iškėlė 
Šiaulių apskrities policijos Orga-
nizuoto nusikalstamumo tyrimo 
biuro 4-ojo skyriaus pareigūnai, 
vadovaujami Tomo Ruchtino. Su 
prekyba narkotikais kovojančio 
policijos padalinio buvęs virši-
ninkas T.Ruchtinas, kitados už 
gerus darbo rezultatus tituluotas 
Metų sekliu, šiuo metu su grupe 
asmenų pats laukia teismo ver-
dikto baudžiamojoje byloje dėl 
kvaišalų platinimo. 

Neteko. Smuikininkė ir pe-
dagogė už butą Klaipėdos sena-
miestyje sumokėjo daugiau kaip 
26 tūkstančius eurų, tačiau liko ir 
be jo, ir be pinigų. Svajonių butą 
jai žadėję parduoti sutuoktiniai 
dabar prašo iškelti jiems fizinio 
bankroto bylą. Į teismą kreipė-
si dar dešimt nuo klaipėdiečio 
Andriaus Bilinsko nukentėjusių 
žmonių. Skolos jiems visiems 
siekia beveik 145 tūkst. eurų.

 
Šuo. To niekas nesitikėjo - 

vienoje Šiaulių mokyklų apsi-
lankę policijos pareigūnai, de-
monstruodami moksleiviams, 
kaip kinologų šuo sugeba aptikti 
kvaišalus, padedami savo ketur-
kojo pagalbininko jų surado vie-
no moksleivio kuprinėje, o vėliau 
- ir namuose. Vienoje klasėje 
tarnybinis šuo savo šeimininkui 
pateikė staigmeną - į narkotines 
medžiagas sureagavo visai ne 
ten, kur buvo paslėptas kvaišalų 
kvapo mėginys. Šuo atsigulė prie 
juodos kuprinės ir taip patvirti-
no, kad, jo įsitikinimu, kvaišalai 
yra būtent čia. Kuprinės 18 metų 
savininkas pareigūnams leido ją 
apžiūrėti. Įtarimų sukėlusiame 
moksleivio krepšyje rastoje pini-
ginėje aptiktas paketėlis su gal-
būt augalinės kilmės narkotinių 
medžiagų likučiais.

Parengta pagal 
ELTA informaciją 
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„Patariamasis balsas“ - 
paslaptingas

Mero patarėjas K.Indriūnas 
„Anykštai“ sakė, kad miesto puoši-
mo Kalėdoms reikalus kuruoja savi-
valdybės Architektūros ir urbanisti-
kos skyrius.

„Aš daugiau esu toks kaip pataria-
masis balsas. Daugiau žiūrėsiu ben-
drą vaizdą“, - apie tai, kokias funkci-
jas atliks puošiant miestą, pasakojo 
architekto dizainerio išsilavinimą tu-
rintis liberalas K.Indriūnas.

Pasiteiravome mero patarėjo 
K.Indriūno, kokios jo vizijos, kaip, 
jo manymu, Anykščiai galėtų isš-
skirti šventiniu laikotrapiu iš kitų 
miestų.

„Praeitais metais buvo nupirktos 
girliandos ir žaislai. Gan visai neblo-
ga ta eglė buvo. Galvojame praeitų 
metų žaislus naudoti ir pridėti dar 
kažką. Taip pat miesto centre... Ne-

Miestas sužibs naujomis spalvomis
Iki šiol du nesutaikomi architektūros žinovai: mero patarėjas Kęstutis Indriūnas ir savivaldybės 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva gasiūnienė -suvienijo jėgas bendram darbui 
rūpinantis miesto kalėdiniais papuošimais.

Kalėdų eglė Anykščiuose sužibs jau šį trečiadienį.

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

norėčiau kaip ir sakyti. Turime tokių 
idėjų, nežinau ar pasitvirtins. Nori-
me tą parką šalia paminklo papuošti 
ir kiti žmonės turi pasijungti iš ben-
druomenių. Nelabai man būtų gražu 
pasakot“, - netgi pasakodamas apie 
tokį viešą dalyką – kalėdinius mies-
to papuošimus - paslaptingas buvo 
mero patarėjas K.Indriūnas.

Bus naujovių

Savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja 
D.Gasiūnienė apie Kalėdoms besi-
ruošiantį miestą kalbėjo atviriau.

„Kaip miestas turėtų atrodyti, tai 
mes ir aš asmeniškai daug ko klau-
siau. Ne vienos firmos, draugų, ar-
chitektų... Ir priėjome bendros nuo-
monės.

Miesto bendruomenių taryba už-
pernai eglei skyrė finansavimą ir ji 
pasidabino girliandom. Jos lieka, ta-

čiau norime papildomais spalvotais 
akcentais papuošti.Tai bus ryškūs 
dalykai.

Mieste norime, kad kiti dalykai 
atrodytų naujai. Norime mieste iš-
laikyti vientisumą, kad iliuminacijos 
neblyksėtų skirtingomis spalvomis, 
o būtų balkšvai geltonos spalvos fo-
nas.

A.Baranausko aikštėje augančius 
medžius žadame papuošti šviečian-
čiais „varvekliais“, taip pat bus švie-
čiančios „A raidės“. O taip pat bus 
bendruomenių projektas – tokie ant 
medžių „mezginiai“, - kalėdinius 
sumanymus atskleidė vyriausioji ar-
chitektė D.Gasiūnienė.

Kalėdų eglės ir miesto centro pa-
puošimams pirkti organizuojamas 
pirkimas. Savivaldybė papildomai 
žada įsigyti šviečiančių „varveklių“ 
ir šviečiančių žaislų eglei. Kiek tai 
kainuos rajono biudžetui, žadama 
informuoti tuoj pat, kai įvyks pirki-

mas.

Žada nustebinti

Savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja 
D.Gasiūnienė pasakojo, kad su mero 
patarėju K.Indriūnu aptaria dauge-
lį klausimų, nes jis kuruoja rajono 
įvaizdžio kūrimo klausimus.

„Tariesi visais klausimais, ne 
vienas priiminėji sprendimus. 
K.Indriūnas kuruoja rajono įvaiz-
džio dalykus, tai tikrai aišku, kad 
toks miesto papuošimas yra labai 
svarbi miesto įvaizdžio dalis. Bus la-
bai didelis efektas“,  - apie suvienytų 
architektūros žinovų darbo būsimą 
rezultatą  kalbėjo D.Gasiūnienė.

Idėjai koją kiša klimatas ir
medžių forma

Praėjusį savaitgalį miesto centre 
pradėtas įgyvendinti bendruomenių 
projektas. „Mezginius“ ant medžių 
kabino asociacijos „Anykščių šven-
tės“ bei Naujų vėjų bendruomenės 
nariai. 

„Idėja kartu su „Naujais vėjais“ 

gimė visai neseniai, nors jau seniai 
mintyse planavau prieš Kalėdas 
Anykščių medžius papuošti, tad 
dabar norai sutapo, todėl ėmėmės 
darbų. Deja, mūsų klimatas ir me-
džių forma neleidžia padaryti labiau 
ažūrinių, jautresnių dekoro variantų, 
nes medžiai aukšti ir labai apgenėti  - 
gražiau atrodo, kai apneriamas visas 
kamienas ir dalis šakų, o ir  ažūrų ne-
galim jungti tiesiai ant medžio (taip 
tokiais atvejais daroma), nes šalta... 
Todėl sugalvojau kitą variantą - iš 
gabalų „pasiūti“ apdarus ir juos tvir-
tinti prie medžių. Kol kas papuošėm 
tik 4 medžius, bet ir jie dar nebaigti 
- stengsimės baigti iki trečiadienio 
eglutės įžiebimo šventės.

Beje, dar planuojam iki Kalėdų 
papuošti daugiau medžių, tik dar 
nežinau kiek, nes dauguma talki-
ninkų visą dieną dirba ir puošimui 
galim susirinkti tik savaitgalį. Jei 
prisidėtų daugiau miestelėnų, tikrai 
būtų smagiau ir pasitardami sugal-
votume įvairesnių variantų!“, - apie 
puošiamus medžius „Anykštai“ 
pasakojo viena iš šio sumanymo 
autorių, dailėtyrininkė Jolanta Za-
bulytė.

Mero patarėjas Kęstutis In-
driūnas mano, kad iš anksto 
pasakoti, kaip atrodys kalė-
diniai Anykščiai, yra „nela-
bai gražu“.

Savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus ve-
dėja Daiva Gasiūnienė sakė, 
kad šviečiantys „varvekliai“ 
ypač pasiteisino.

Dailėtyrininkė Jolanta Za-
bulytė norėtų, kad puošiant 
miestą prisidėtų daugiau 
miestelėnų.

Išleidus knygą – jausmas blogas 

Į knygos „Vaikiškas parkas“ pri-
statymą susirinko pilna salė svečių: 
vaikai, tėveliai, seneliai, mat kny-
gelė skirta ne tik mažiausiems skai-
tytojams: „Suolelis tėvams“ – tai 
nespalvotais paveikslėliais iliustruoti 
eilėraščiai, kurie turėtų rasti atgarsį 
ir vyresnių poezijos mėgėjų širdyse. 
Knygai iliustracijas piešė anykštėnė 
dailininkė Justina Sinickienė.

Renginį muzikine kompozicija pra-
dėjo jauniausioji L.Bitvinsko dukra, 
Anykščių A.Baranausko pagrindinės 
mokyklos septintokė Emilija Bitvins-
kaitė. O knygos autorių pirmieji pa-
sveikino Anykščių vaikų ir jaunimo 
užimtumo centro vaikučiai bei centro 
vadovė Eugenija Baltronienė.

„Oficialioji dalis baigėsi, dabar jau 
galim atsipūsti ir bendrauti paprastai“, 
– iš vaikų rankų priėmęs gėles len-
gviau atsipūtė knygos autorius, tačiau 
renginio vairą į savo rankas perėmė 
L.Bitvinsko kolega – ir žurnalistas, 
ir rašytojas Vidmantas Šmigelskas, 
pirmiausiai liepęs poetui atsakinėti į 
klausimus sėdint, mat labai jau nevie-
nodas kolegų ūgio santykis...

Paklaustas, koks jausmas pagaliau 
turėti rankose ką tik išleistą knygą, 
L.Bitvinskas juokavo: „Jausmas la-
bai blogas, bet ne todėl, kad knyga 
yra bloga, o todėl, kad ją gavus reikia 
prisiminti, kam ją padovanoti, kad 

Poezijos knyga - į visą pasaulį... 
niekas neliktų pamirštas, įžeistas. O 
jei dar kam ne taip įteiksi, ne taip ką 
pasakysi...“

Knygos leidimą finansavo Anykš-
čių rajono savivaldybė, ji išleista 500 
egzempliorių tiražu. 

vaikiški eilėraščiai gimė 
„iš reikalo“

L.Bitvinskas eilėraščius pradėjo 
rašyti būdamas 3 klasėje, tačiau jie 
taip ir likdavo užrašyti sąsiuvinyje. 
Tik 10 ar 11 klasėje savo kūrybą nu-
siuntė į vietos laikraštį (L.Bitvinskas 
kilęs iš Raseinių r. – red.past.) ir po 
kurio laiko eilėraščiai buvo jame iš-
spausdinti. „Mano eilėraščiams buvo 
skirtas visas laikraščio puslapis, net 
honorarą už tai gavau. Kai tik išėjo 
laikraštis, nuvažiavau į Raseinius ir 
nusipirkau jų krūvą. Tada ir supratau, 
kad net iš poezijos galima užsidirbti, 
nuo to laiko visada turėjau pinigų iš 
savo kūrybos“, – juokaudamas kalbė-
jo L.Bitvinskas. 

„Vaikiško parko“ autorius susirin-
kusiesiems pasakojo, kad baigęs mo-
kyklą norėjo studijuoti žurnalistiką, 
tačiau pagalvojęs, kad reikės rašyti 
„teisingus“ straipsnius apie komjau-
nimą, kitomis panašiomis temomis, 
šios minties atsisakė ir įstojo į tuo-
metinį Vilniaus pedagoginį universi-
tetą studijuoti lietuvių kalbos (dabar 
Lietuvos edukologijos universitetas 
– red.past.). „Net per stojamuosius 

poezija mane išgelbėjo, kai visi rašė 
rašinį, aš parašiau eilėraštį, matyt, 
komisijai neliko nieko kito, kaip tik 
mane priimti“, – sakė L.Bitvinskas. 

Buvo laikas, kai autorius rašė eilė-
raščius, buvo, kai nerašė, bet, pasak 
jo, niekada negalvojo, kad rašys vai-
kams. „Prieš keletą metų „Anykšto-
je“ vaikams buvo leidžiamas priedas 
„Anykštukas“. Kartą žurnalistė Sveta 
Vitkienė pasakė, kad labai reikia ir 
turi parašyti eilėraštį. Ėmiau ir para-
šiau“, – apie pirmuosius eilėraščius 
vaikams pasakojo L.Bitvinskas. 

V. Šmigelsko paklaustas, ar kaupia 
sąsiuvinius su eilėraščiais, juos kaž-
kaip kataloguoja, testamente yra nu-
rodęs, kuriuos eilėraščius po mirties 
spausdinti, kuriuos sudeginti, poetas 
juokavo, kam juos kaupti, kai gali iš-
leisti dar vieną knygą. 

Ir vaikai gali rašyti eilėraščius

Į klausimą, kas jam yra rašymas, 
L. Bitvinskas atsakė: „Kažkada da-
lyvavau jaunųjų literatų konkurse ir 
vienas iš rašytojų man taip pasakė: 
„Jeigu gali nerašyti, tai ir nerašyk“. 
Bet aš sau įrodžiau, kad galiu rašyti, 
galiu eiliuoti. Stengiuosi, kad mano 
eilėraščiai būtų paprasti, nebūtinai tu-
rintys labai gilią prasmę, bet supran-
tami ir vaikams, ir suaugusiems, nes 
jeigu suaugusiam bus neįdomu, tai 
ir vaikas jo neskaitys. Lietuvių kalba 
ypatingai dėkinga kūrybai - lanksti, 

plastiška, pakankamai lengva rimuo-
ti. Man atrodo, kad poezija yra artima 
muzikai, kaip muzika paveikia žmo-
gų, taip ir poezija pažadina jo emocinį 
intelektą“.

L.Bitvinskas save vadina „eilia-
kaliu“, kuris nelaukia atskrendančių 
mūzų ar nušvitimų, kad galėtų kurti, 
tiesiog rašo – tarsi dirbdamas bet kokį 
kitą darbą. O iš vieno salėje buvusio 
vaiko išgirdęs klausimą, ar vaikai gali 
rašyti eilėraščius, jis juos tik drąsino: 
„Žinoma, eilėraščius gali rašyti kie-
kvienas, juk tai nuotykis, žaidimas, 
tik reikia nebijoti to daryti, reikia ieš-
koti besirimuojančių žodžių, nepavy-
kus kartą, bandyti toliau“.

Prieiliavo beveik kaip Homeras

V.Šmigelskas išprovokavo ko-
legą čia ką nors surimuoti apie bi-
bliotekos direktorių Romą Kutką. 
„Kai į mane žiūri Romas Kutka, 
prakaituoti man ima kakta“, – ne-
pasimetė L.Bitvinskas. Beje, pasak 
L.Bitvinsko, buvęs Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius buvo blo-
gas, bet blogas ne todėl, kad ką nors 
blogai darė, o todėl, kad jo pavardė su 
niekuo nesirimavo, tik su kitu Obele-
vičiumi. 

L.Bitvinskas, kurio kūrybą – 
“Anykštėnės Amiliutės nutikimus” 
– kiekvieną šeštadienį skaito „Anykš-
tos“ skaitytojai, iš viso jau yra parašęs 
daugiau kaip 2 tūkstančius „Amili-
utės nutikimų“ posmelių. „Pabūsiu 
nekuklus, bet jau esu parašęs tiek, 
kiek Homeras, tiesa, apie meninį 
lygį šių ketureilių istorija kukliai nu-

tyli“, – humoro jausmo nestokojo 
L.Bitvinskas. 

Dukros džiaugsmo ašaros

Knygos pristatyme ne tik L. Bi-
tvinskas turėjo bendrauti su publika, 
apie tėčio kūrybą kalbėjo ir jo dukros. 
Anykščių menų inkubatoriuje kura-
tore dirbanti Kamilė Bitvinskaitė pa-
sakojo: „Man labai gražus ir jautrus 
momentas būna per abiturientų išleis-
tuves, kai tėvai net su ašaromis akyse 
žiūri į savo vaikus ir jais didžiuojasi. 
Kai aš grįžau namo ir radau dėžę su 
tėčio knygomis, mane irgi užplūdo 
ašaros ir jaučiau tokį pat pasididžia-
vimą tėčiu“. 

Buvusi E.Bitvinskaitės pradinių 
klasių mokytoja Skaidrina Ratautienė 
taip pat papasakojo, kaip susipažino 
su L.Bitvinsko kūryba: „Būdama 
trečioje klasėje Emilija deklamavo 
eilėraštį: „Jei mama/ Ant tėčio baras,/
Namuose/Gyvena karas...“ Galvojau, 
kokio gi autoriaus šis negirdėtas ei-
lėraštis, ir vėliau Emilija prisipažino, 
jog tai tėčio parašytas“.

Renginio vedėjo paklaustas, su ko-
kiu eilėraščiu galvoje jis norėtų, kad 
publika eitų namo, L.Bitvinskas lin-
kėjo grįžti į namus su eilėraščių „Po-
kalbis su bulvės gumbu“.

Knygos „Vaikiškas parkas“ au-
torius džiaugėsi, kad jo knyga džiu-
gina ne tik Lietuvos skaitytojus, bet 
Kalėdų senelio maiše iškeliavo pas 
Prancūzijoje, Norvegijoje, JAV, Airi-
joje, Danijoje, Anglijoje gyvenančius 
mažuosius skaitytojus.

-ANYKŠTA

Ada: „Užuolaidas ant medžių sukabino??? Kam?? Gal jau liaukitės ne-
sąmones mieste daryt.... Jeigu jau yra poreikis kaip nors papuošti miesto 
centro, pasamdykit normalius floristus, kurie išmano savo darbą, o ne užsii-
ma liaudies amatais. Šiandien mačiau, kaip gražiai papuoštos gėlių salonas 
“Lanka” vitrinos, yra į ką pasižiūrėti... Bet kai šalia tos užuolaidos.... O kas 
davė leidimus taip išsidirbinėt? Kur žiūri miesto architektai?”

sodinikas: „A tai kam reikia leidimo, jei riši medžius nuo kiškių? Aš tai 
sode visas obelis senom užuolaidom apsukau . Ir jokio leidimo neprašiau.”

Audra: „Miela. Ėjau pro šalį ir nusišypsojau. Manau, tų besišypsančių 
gerokai daugiau negu irzlių komentatorių. Lauksim sniego - jo fone ,,ap-
rengti’’ medžiai bus dar gražesni. Ačiū.” 

(Komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):
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(Atkelta iš 1 p.)

savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

tautos balsas

Gerbiama redakcija, jau daug 
metų skaitau Jūsų laikraštį. Puikus 
laikraštis, nebijote rašyti įvairio-
mis temomis. Viskas puiku, tačiau 
nusibodo L.Alesionkos straipsniai.

Jo straipsniuose prasideda tokia 
rašliava, kur labai jaučiasi to auga-
lo, kurį pasodino S.Rasalas, kvapas. 
Ir labai aišku, kad L.Alesionkai 

Leono Alesionkos tekstuose – putinų kvapas

naujoji bendrystė

Praeito amžiaus pradžioje dau-
gybėje vietų didžiųjų parapijų 
pakraštėliai buvo nurėžiami, nes 
kūrėsi naujos, vitališkos gyve-
nimą mylinčių, ūkio ir dvasios 
šviesos siekiančių, tikėjimą bran-
ginančių katalikų parapijos. To-
kia vieta buvo ir senas, kadaise 
žiaurumu pagarsėjusio pono Žiū-
rausko dvaras, Jonava vadinamas, 
kurį amžiaus pradžioje įsigijo 
paslaptingai praturtėjęs brandus 
vienišius Adomas Vileniškis. Jis 
buvo ir didžiausias dvasinio cen-
tro įkūrimo rėmėjas.

Pavyko 1921 m. pastatyti baž-
nyčią, įkurti parapiją, daugybę 
metų čia kunigavo turtuolio brol-
vaikis kan. Juozapas Vileniškis, 
o vietovę kūrėjo garbei pavadino 
tokiu evangeliškai pirmapradžiu 
vardu - Adomynė. Svėdasai tapo 
jau ne tokie artimi, ten tebuvo tik 

ten, už Jaros, Jotkonys

valsčius, nukeliaudavo į turgų, į 
didžiuosius atlaidus, bet šven-
tadienius šventė jau naujojoje, 
savojoje, bažnyčioje. Didi šv. 
Antano atlaidų tradicija. Pranas 
Motiejūnas, jau perkopęs šimtme-
tį ir gerokai lazda pasispirdamas, 
sunkiai bejudėdamas vis dar sva-
jojo nueiti, kaip įpratęs, tiesiausiu 
laukeliu į Adomynę, ten susitikti 
bičiulius, pabūti, pasivaišinti, 
draugingoje pastogėje pernakvoti 
ir tik tada sugrįžti namo...

„Ryto“ legenda

Tada, kai jį suradau ir pakalbi-
nau, jis jau buvo senokai sugrįžęs 
iš lagerių ir gyveno Debeikiuose, 
bene paskutinėje sodyboje ga-
tvės, išsitiesusios Trumbatiškio 
link. Žvitrios akys, liesokas, tai-
syklingas, kaubojiškas veidas, 
geraširdiškai didelė nosis, ant 
galvos triausė kepurė ir žiemiš-
kai žvarbi diena. Ir prabilo, jau 

troboje apie tuomet tuoj po karo 
šalį užgriuvusią okupacinę žvar-
bą, apie sugriautą svajonę ramiai 
ūkininkauti ir gyventi gimtajame 
Jotkonių kaime. Persekiojamas 
nepasidavė, nenorėjo būti kur 
kalėjime kamuojamas ar tapti so-
vietiniu kareiviu, į pirmąsias gre-
tas mūšiuose grūdama „mėsa“, 
išėjo į mišką kartu su kitais drą-
siais vyrais kovoti už tėvynės 
laisvę. Buvęs Jurgis Trečiokas 
tapo Rytu, mat toks vardas labai 
patogus - lengvai įsimenamas, 
o jei reikia greitai pasakomas: 
„Kas eina?“  - „Rytas“... Daug 
nuotykių patyrė, kol išdavikui 
atvedus 1949 m. lapkričio 2-ąją 
virš bunkerio prie Barčios kalno 
Šimonių girioje sudundo sovie-
tinių kareivių žingsniai. „Rytas“ 
nepasidavė - atsišaudė iš savo 
„dešimtuko“, kol sužeistas nete-
ko sąmonės. Kai atsibudo, sėdėjo 
ant miško samanų surištas, kartu 
su seserimi Rože ir dar dviem 
bendražygiais. Steponas Šukys 
iš Butėnų jau buvo žuvęs. „Rytą“ 
mušė, kamavo, kur kitos slėp-
tuvės pasakyti reikalavo, po to 
į lagerius baisiuosius išgabeno, 
ten pavyko gyvam likti - į tėvynę 
mylimiausią sugrįžti ir dar naujo-
sios  nepriklausomybės sulaukti.

Pajarskų rūmo ūksmėje

Tos sodybos namų laiptai rūmų 

verti - dviem ilgom, plačiomis 
pakopomis, daugybe stiklų spin-
dinčios verandos link kyla, ant 
tamsiu rausvumu boluojančios 
sienos juodo granito paminklinė 
lenta žyminti, kad čia gyveno 
Algimanto apygardos štabo vir-
šininkas Albinas Pajarskas-Be-
bas ir jo tėvas, uolus partizanų 
rėmėjas, ryšininkas Steponas 
Pajarskas. Čia pat seklyčioje te-
bėra tie suolai, dailiai sodžiaus 
meistrų išlankstytais atlošais, ru-
dai nutepti, juodomis bangelėmis 
pamarginti, ant kurių sėdėdavo 
ir pats Albinas, ir garsusis vadas 
Antanas Slučka-Šarūnas, ir nuo-
latinis svečias Antanas Starkus-
Montė su bendražygiais. 

Dvi seserys, jau per aštuonias 
dešimtis persiritusios - Vlada ir 
Stasė - apie savo brolį su didžia 
meile prabyla. Kaip malda liejasi 
jų žodžiais popietės tyloje - gy-
veno nuostabiai, tėveliai stengė-
si, dirbo, auklėjo savo vaikelius 
naujam klestinčios Lietuvos 
gyvenimui. Albinas buvęs pats 
vyriausias - darbštus, gabus, į 
mokslus linkęs. Kaip savo sese-
lėmis rūpinosi - jas dar visai ne-
dideles į vakarus su vaidinimais, 
šokiais į Svėdasus nusiveždavo 
ir ten būnant jų vienų nepalikda-
vo, neapleisdavo, nenueidavo su 
kitais linksmintis. Mokėsi Ro-
kiškio gimnazijoje, jau buvo be-
baigiąs, bet vėl sugrįžo sovietai 

ir išėjo į mišką. Žuvo būdamas 
26-ių, bunkeryje prie Priepado 
ežero Šimonių girioje, kartu su 
ateinančia laisve tikėjusiu Mon-
te ir dar šešiais bendražygiais. 
Tėvelis girdėjęs dundėjimą gi-
rios pusėje ir, porą dienų miško 
vyrų nesulaukęs, veikiai sužinojo 
apie nelaimę. Su talka iš užvers-
tos slėptuvės išsikasė pirmiausia 
sūnų, parsivežė juos visus, nė 
vieno nepaliko, pamiškėje sugul-
dė į skubomis sukaltus karstus ir 
sutemose palaidojo Adomynės 
kapinėse. Dabar kapavietę žymi 
dailus paminklas, monumentalio-
je akmenimis išklotoje aikštelėje 
stūkso juodi akmeniniai kryžiai 
- kiekvienam po vieną. Tiksi lai-
krodis, iš juodai balto paveikslo 
mažajame kambarėlyje liūdnai 
žvelgia Švč. Motina Marija, už 
lango suburbuliuoja kalakutai, 
šmėsteli pulkeliu per kiemą, am-
teli vilkšunis, įeina brolis Vladas. 
Pats jauniausias, ypatingai bro-
lio atmintimi besirūpinantis, jau 
antri metai partizanams skirtas 
bėgimo varžybas nuo Priepado 
ežero monumento iki Svėdasų 
organizuojantis.

Metamarfozės

Karas po karo pasibaigė, pri-
sitaikymas įsigalėjo - reikėjo 
gyventi. Bet ne visi į partiją sto-
jo, ne visi gudravo, ne visi doru 
darbu, bet ir sumanumu vals-
tietišku Lenino ordinus pelnė. 
Kolchozas gi vadinosi „Lenino 
keliu“, o žmonės gudraus iš-
rinktosios tautos kraujo turinčio 
vadovo vedami geriau nei kitur 
gyveno - ir uždirbdavo daugiau, 
ir visokių gėrybių gaudavo. Bet, 
žinoma, nulis nulyje buvo visa 
tai palyginus su laisvu, tegul ir 
ne tiek materija persunktu, bet 
šviesa ir tiesa, gebėjimu auko-
tis vardan idealų kupinu gyve-
nimu.

Antano Matelio krikštynos Jotkonyse apie 1956 m. Pirmoje eilėje 
iš kairės: tetulė Mozūrienė, ir Rozalija Trečiokaitė; antroje eilėje: 
Juozas Matelis, Stefanija Trečiokaitė - Matelienė, Antanas Mate-
lis ir „kūmai“ Jurgis Trečiokas bei Veronika Gavenavičiūtė.

Paminklinė lenta, menanti, 
kad šiame name gyveno gin-
kluoto  pokario pasipriešini-
mo sovietams dalyviai - tėvas 
ir sūnus Pajarskai.

Autoriaus nuotr.

Paslaptingiausias naujienų portalas
„Nykščiai“ savo interneto sve-

tainėje skelbiasi, kad yra „po-
puliariausias naujienų portalas  
Anykščių kraštui“. Tokį abejones 
sukeliantį lozungą vertėtų pakeisti 
į tikslesnį ir konkretesnį. Šį nau-
jienų portalą tikrai būtų galima 
pavadinti ... paslaptingiausiu. Kaip 
bebūtų keista, tačiau čia skelbiama 
anoniminė informacija, visiškai 
nenurodomi rašinių ir nuotrau-

kų autoriai, geriausiu atveju prie 
straipsnio prirašoma, kad tai yra 
„Nyksciai.lt“ informacija. Nesu-
prasi, ar rašo ir fotografuoja kele-
tas autorių, ar darbuojasi vieninte-
lis žmogus. Nesurasi svetainėje ir 
redakcijos darbuotojų  pavardžių, 
ką paprastai skelbia visos norma-
lios žiniasklaidos priemonės. Tik-
tai nurodomi telefonai ir elektro-
ninio pašto adresai, norint atsiųsti 

pranešimus spaudai, susitarti dėl 
reklamos naujienų portale „Nyks-
ciai.lt“ ir radijo stotyje „Nykščiai“. 
Tiesa, dar skelbiama nuoroda, kad 
naujienų portalo ir radijo stoties 
steigėjas yra UAB „Atvirai“, ku-
rios adresas : Anykščiai, S.Dariaus 
ir S.Girėno g. 8. Logiškai  mąstant, 
bendrovė tokiu pavadinimu turėtų 
būti atviresnė. O iš tiesų beieškant 
internete konkretesnių duomenų, 

nepatinka ukrainiečiai, amerikie-
čių kareiviai, jis pritaria Krymo 
užėmimui, žavisi ir garbina buvusį 
Libijos diktatorių, galima įsivaiz-
duoti, kaip pakiliai jis rašo apie tai, 
kaip Putinas „pavarė“ Sirijoje iš 
savo aviacijos ir raketomis iš Kas-
pijos jūros. Ir Lietuvos prezidentė 
jam nepatinka, nes ji ne tik rašo, ne 

taip rašo ir L.Alesionkos patarimo 
neklausia. 

O ką jis rašo apie „pliekiamus“ 
žmones iš kažkokių rezervinių są-
rašų ir šiuos žodžius dar rašo kabu-
tėse. Ir taip visur ir visada ta pati 
stora linija su putino kvapu. 

Tokį pilietį reikia įrašyti į VSD 
turimų 50-ties žmonių sąrašą, ku-

rie yra stebimi, 51-uoju numeriu. 
Būtų geriau, jei L.Alesionka 

skelbtų savo mintis Šalčininkuose, 
Vilniaus rajone, Visagine. Ten dau-
gumos žmonių mąstymas yra toks 
pat kaip L.Alesionkos. Gyvenimas 
jiems ir autoriui taptų dar links-
mesnis.

Juozas LIPSKIS

galima surasti pasenusių žinių, 
daugiau painiavos, nei aiškumo. 
Štai Lietuvos radijo ir televizijos 
komisijos tinklapyje nurodoma, 
kad UAB „Atvirai“ priklausančios 
radijo stoties „Nykščiai“ direk-
torius yra Robertas Aleksiejūnas, 
svetainėje „Info.lt“ ir kituose šalti-
niuose teigiama, kad tas pats Ro-
bertas vadovauja naujienų portalui 
„Nyksciai.lt“. 

Ko verta ir kam reikalinga tokia 
pasenusi informacija? Juk jau kuris 
laikas R. Aleksiejūnas darbuojasi 
„Anykštoje“ ir nei su UAB „Atvi-
rai“, nei su „Nykščiais“ nebeturi 
jokių reikalų.

Moderniame pažangiausių tech-
nologijų laikmetyje kai kas dar 
nespėja žengti koja kojon su gy-
venimu ir neskuba atnaujinti, pa-
tikslinti  savo firmų duomenų, tuo 
klaidindami visuomenę.

A.V.(Pavardė redakcijai 
žinoma).

Rudeniop Pajarskų kieme gausu riebių ir gražių paukščių. 
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kampas
Apie pastangas

horoskopas
AVINAS. Tikriausiai seksis de-

rėtis dėl turto ar pelno dalybų, pini-
ginių atsiskaitymų, mokėti mokes-
čius, palūkanas. Finansinių reikalų 
nereikėtų atidėlioti. Tiktų apsilanky-
ti dėmesio vertame renginyje. Galite 
sužinoti jaudinamą naujieną. 

JAUTIS. Kažkokia veikla ar 
partnerystė šiandien gali prasidėti 
visuomeninių ryšių ar tiesiog gerų 
draugų dėka. Seksis demonstruoti 
organizacinius sugebėjimus, tarpi-
ninkauti, aiškinti įstatymus bei nau-
dotis jų spragomis. 

DVYNIAI. Būsite aktyvūs, linkę 
siekti aukštesnio profesinio statuso. 
Gerai dirbs jūsų galva ir liežuvis. 
Jeigu iš tikrųjų reikia ką nors svar-
baus nuspręsti, pamirškite ambicijas 
ir pasitelkite diplomatiją. 

vėŽys. Mintys suksis apie 
draugus, vaikus, meilę ir pramogas. 
Daugelis susitikimų, pokalbių bus 
malonūs, teikiantys gerų vilčių. Susi-
žavėjimo objekto skleidžiama šiluma 
pasirodys kaitresnė, nei tikėjotės.

LIŪtAs. Būkite atsargūs, jeigu 
netrokštate pasikeitimų asmeni-

niuose santykiuose. Padėkite aplin-
kiniams, bendraukite. Ne vien jums 
reikia dėmesio, gerų žodžių ir mei-
lės. Nepiktnaudžiaukite svaigalais.

MeRgeLė. Gana svarbūs bus 
reikalai, susiję su technika, verslo ar 
ūkio reikalais, nuoma. Galima ne-
laukta naujiena per laišką ar telefoni-
nį pokalbį. Neatidėliokite problemų 
sprendimo, peržiūrėkite svarbius do-
kumentus bei susitvarkykite aplinką.

svARstyKLės. Jeigu pasi-
stengsite, galite sudaryti reikalingą 
sandorį arba susitarti dėl reikšmingo 
verslo susitikimo. Pasistenkite realiai 
įvertinti savo galimybes, jėgas, lėšas. 

sKoRPIonAs. Tikėtina sė-
kminga intelektinė bei kūrybinė 
veikla. Galbūt teks rinktis, kas jums 
svarbiau - tai, kas stabilu, įprasta, ar 
tai, kas dvelkia egzotika, permai-
nomis. Turbūt labai pagerės meilės 
reikalai.

ŠAULYS. Gali tekti bendrauti su 
įdomiais žmonėmis. Tikriausiai pa-
jusite kūrybinį įkvėpimą ar norą pasi-
dalinti ezoterine informacija. Skirkite 
laiko apmąstymams vienatvėje, kūry-
bai. Venkite nepamatuotos euforijos, 
iliuzijų, neskleiskite paskalų. 

Yra ko pasidžiaugti, kai taip gražiai gyventa,
Kai degta ir liepsnota aistringai, nerusenta,
Darbų tiek padaryta, gerų minčių prisėta
Jėgų tiek išdalinta, širdies nepagailėta.

85-ojo gimtadienio proga Moniką KAIRIENĘ, gyvenančią Pumpučių 
kaime, sveikina 

Janina, Vytautas, Ričardas ir Vismantas Žemaičiai

Linas BITVINSKAS

Mums, vyrams, reikia nuo-
lat stengtis, kad moterys tap-
tų laimingos. Amerikiečių 
mokslininkai atėjo mums į 
pagalbą ir nusprendė išsiaiš-
kinti, kas išties moteris daro 
laimingas. 

Eksperimente dalyvavo 
850 moterų iš įvairių sociali-
nių sluoksnių. Joms buvo pa-
siūlyta atlikti testus, kuriuo-
se kiekvienam įvykiui buvo 
skirti trys galimi variantai. 
Susumavę rezultatus moksli-
ninkai nustatė, kad kiekvieną 
moterį nepriklausomai, ko-
kiai socialinei grupei ji pri-
klauso, laiminga gali padaryti 
trys paprasti dalykai.

Pirmoje moterų laimės 
indekso vietoje yra žinios 
apie svorio metimą. Šios ži-
nios ne tik moteris padaro 
laimingomis, bet ir suteikia 
joms pasitikėjimo savimi.  
Antroje vietoje – žygis per 
parduotuves, rūbų pirkimas ir 
garderobo atnaujinimas. Vi-
sos damos kaip viena tvirtino 
– rūbų atnaujinimas yra jėga.  
Trečioje vietoje – gėlių puokš-
tės, kurias joms įteikia myli-
mi vyrai. Specialistai tvir-
tina, kad nuotaiką moteriai 
pakelti gali ir vienas žiedelis.  
Taip pat į sąrašą pateko dova-
nos, maisto užsakymas į na-
mus ir vyno taurė prie pietų 
stalo. 

Nors mes ne amerikiečiai, 
bet galima pasinaudoti triuš-
kinančiai mokslo duomeni-
mis. Pareini namo ir sakai: 
„Brangioji, tu taip sukūdai, 
štai tau už tai puokštė gėlių 
ir eik nusipirkti naujų rūbų“. 
Tiesa, negarantuoju, kad vis-
kas bus taip, kaip amerikonai 
nustatė, gali žmona ta puokš-
te ir uždrožti: „Tai per tave 
aš gyvenimo neturiu, svoris 
krenta“, bet pabandyti verta. 

Jaunųjų lyderių klausėsi 
veteranai Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį Anykščiuose viešėjo tėvynės sąjungos–Lietuvos 
krikščionių demokratų (ts-LKs) partijos pirmininkas, euro-
pos parlamento narys gabrielius Landsbergis bei buvusi euro-
parlamentarė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė. Abu svečiai 
– jaunosios kartos politikos lyderiai. g.Landsbergiui – 33-eji, 
R.Morkūnaitei-Mikulėnienei – 31-eri. 

jų brandaus amžiaus TS-LKD par-
tijos aktyvas.  

Elmininkietis Vytautas Čereš-
ka, siūlydamas idėjas Lietuvai, 
kalbėjo apie Seimo narių skai-
čiaus mažinimą bei kvalifikacinę 
atranką būsimiems parlamenta-
ras, mokytojas, anykštėnas Jonas 
Danilavičius siūlė visą Anykščių 
muziejų apgaubti stikliniu sarkofa-
gu, o anykštėnas Albertas Petronis 
aiškino, kad Anykščiai nesirūpina 
kurortinės atributikos bazių kūri-
mu ir piktinosi, kad iki šiol, nors 
TS-LKD turi valdžią rajone,  ne-
pradėtas rengti partizanų atminimo 
muziejus Troškūnuose. A.Petronis 
kalbėjo ilgai ir išsamiai, todėl par-
tijos bičiuliai jį ėmė tildyti. 

Renginyje dalyvavęs rajono vy-
riausiasis gydytojas Dalis Vaiginas 
atkreipė dėmesį į paslaugų ir ka-
pitalo centralizaciją. „Viskas, kas 
geriausia, yra centruose. Turi būti 
įgyvendinta regioninė politika, 
tuomet nebūtų tokios didžiulės at-
skirties“, – sakė D.Vaiginas.

Vicemeras S.Obelevičius džiau-
gėsi Anykščių šilelyje pastatytu 
Lajų taku ir Anykščių menų inku-
batoriumi. Vicemeras nežinia rim-
tai ar juokais dėstė, kad dar būtų 
galima įrengti stiklinį tunelį po 
upe... Įspūdingiausia žinoma, būtų 
jį rengti išilgai upės.

S.Jovaiša sutiko, kad Seimo na-
rių skaičių sumažinti įmanoma, o 
G.Landsbergis juokavo, kad ge-
riausia būtų tą skaičių mažinti iki 
vieno ir pavadinti jį karaliumi. 

Kalbėdami apie potencialių Seimo 
narių kvalifikacinius vertinimus 
politikai dėstė, kad juos vertina 
rinkėjai ir paprastai renkasi tuos, 
kurie atrodo į juos panašūs.

Renginyje S.Jovaiša prakalbo apie 
iki šiol negirdėtą mokinių premija-
vimo idėją. Pasak politiko, patiems 
gabiausiems mokiniams būtų galima 
kiekvieną mėnesį skirti 50 ar 100 
eurų stipendijas, kurias jie galėtų 
naudoti, kai prireiks pinigų studijoms 
aukštosiose mokyklose. Jo skaičia-
vimais, tokios premijos nebūtų labai 
skausmingos šalies biudžetui, reikė-
tų tik 3 mln. eurų per metus.

G.Landsbergis dėstė, kad mažų 
miestelių gyventojai galėtų siekti 
gyventi taip, kaip gyvena vokiečiai 
mažuose miesteliuose, kur jauku, 
saugu ir tvarkinga...  „Kaip galim 
aplenkti Ameriką, jei mūsų užpaka-
lis nuogas“, – sovietinį kalambūrą 
priminė anykštėnas Gerimantas Ka-
klauskas. Vyras pyko, kad perkame 
kiniškas prekes. „Negi esame tokie 
debilai?“, -  retoriškai klausė, o gal 
konstatavo anykštėnas.

Beje, G.Landsbergis, kalbė-
damas apie atskirties mažinimą, 
tvirtino, jog ES lėšos būtent tam 
ir skiriamos. „Tik klausimas, kiek 
jos teisingai naudojamos?“ – reto-
riškai klausė politikas. Beje, pasak 
TS-LKD lyderio, Anykščiuose at-
siradus Lajų takui ir kitoms savi-
valdybėms prireikė tokių statinių. 
„Spėkit, kiek dabar paraiškų ateina 
Lajų takų statyboms?“, – šypsojosi 
politikas. 

Gabrielius Landsbergis kalbėjo, kad svarbiausias jo veiklos pri-
oritetas yra švietimas.

tos teorijos kišamos, jeigu paskui 
žmogus neskiria vinies nuo atsuk-
tuvo”, – politikui replikavo vyriš-
kis iš salės.

Paklausyti politikų į biblioteką 
susirinko per 50 žmonių, dauguma 

Svečiai susitiko su A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos, J.Biliūno 
gimnazijos kolektyvais, lankėsi 
Anykščių menų inkubatoriuje, o 
vakare bibliotekoje buvo sureng-
tas susitikimas su visuomene.  
G.Landsbergį ir R.Morkūnaitę-
Mikulėnienę lydėjo Anykščių vi-
cemeras Sigutis Obelevičius bei 
Seimo narys Sergejus Jovaiša.

Bibliotekoje G.Landsbergis 
kvietė diskutuoti tema: „Tavo idė-
ja Lietuvai ir Anykščiams“. Pats 
partijos lyderis dėstė, jog mato tris 
esminius tikslus – švietimą, eko-
nomiką ir saugumą. „Mes vis dar 
didžiuojamės dideliu žmonių skai-
čiumi, baigusių aukštąjį mokslą, 
bet daugelis jų nedirba pagal spe-
cialybes”, – dėstė G.Landsbergis. 
Jo įsitikinimu, Lietuvoje yra bent 
30 proc. studentų per daug. “Kam 

oŽIARAgIs. Būsite gana pa-
kiliai ir žaismingai nusiteikę. Ga-
lite gauti intriguojamą pasiūlymą, 
pakvietimą. Vakare būtų smagu 
susitikti su bendraminčiais. Gali-
ma romantiška pažintis, įspūdingas 
nuotykis.

VANDENIS. Neblogai tvarkysite 
verslo, karjeros, politikos reikalus. 
Galbūt atsiras naujų profesinių, 
kūrybinių galimybių, sublizgėsite 

originaliomis idėjomis. Mokėkite 
parodyti, kad vertinate aplinkinių 
dėmesį, paramą. 

ŽUvys. Augs noras mokytis, 
atnaujinti žinias. Galima netikėta ži-
nia, kelionė. Galite užmegzti naujų 
ryšių. Galvosūkių jums gali sukelti 
dominantis asmuo. Branginkite ti-
kruosius jausmus, negailėkite mei-
lės, laiko, dėmesio artimiesiems.

-ELTA

Susirinkusieji paklausyti politikų aktyviai dėstė savo poziciją.
Autoriaus nuotr.
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“Teleloto” Lošimas Nr. 1026 Data: 2015-12-06
Skaičiai: 06 58 41 26 17 35 24 38 70 50 73 18 39 07 57 12 72 22 53 43 47 34 44 62 03 31 11 

74 48 33 65 30 01 55 40 09 42 45 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 15 14 08 49 61 60 56 20 
16 (visa lentelė)

Papildomi prizai
001*654 600 Eur 06**780 Antklodė „Verona“ 0580902 Automobilis “Audi A3” 0358694 

Automobilis “Dacia Logan” 0062282 Automobilis “Ford Fiesta” 0140108 Automobilis “Mercedes-
Benz” 0667964 Automobilis “Nissan Micra” 0223922 Automobilis “Renault Clio” 0464589 
Automobilis “Toyota Aygo” 0643976 Automobilis “VW Passat” 021*139 Gręžtuvas-suktuvas 
„Makita“ 017*472 Gręžtuvas-suktuvas „Makita“ 073*584 Gręžtuvas-suktuvas „Makita“ 03**163 
Indų rinkinys „Delimano“ 031*186 Išmanusis telefonas „Samsung“ 061*703 Išmanusis telefo-
nas „Samsung“ 067*435 Išmanusis telefonas „Samsung“ 007*575 LED televizorius „TV-Star“ 
026*063 LED televizorius „TV-Star“ 011*420 LED televizorius „TV-Star“ 011*337 LED televizo-
rius „TV-Star“ 023*969 LED televizorius „TV-Star“ 057*479 LED televizorius „TV-Star“ 04**980 
Masažuoklis „Standart“ 025*627 Nešiojamas kompiuteris „HP“ 016*605 Nešiojamas kompiute-
ris „HP“ 014*834 Nešiojamas kompiuteris „HP“ 018*562 Oro drėkintuvas „Hace“ 002*724 Oro 
drėkintuvas „Hace“ 061*601 Oro drėkintuvas „Hace“ 00**536 Orų stotelė „Technoline“ 05**536 
Pagalvės „Dormeo“ 06**940 Pakrovėjas „iWalk“ 001*543 Pakvietimas į TV studiją 054*667 
Pakvietimas į TV studiją 039*033 Pakvietimas į TV studiją 004*148 Pakvietimas į TV studiją 
063*352 Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ 028*766 Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ 021*436 
Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ 070*706 Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ 067*569 Planšetinis 
kompiuteris „eSTAR“ 0005214 Pretendentas į butą 054*820 Savaitgalio kelionė į Romą 059*021 
Skalbimo mašina „Beko“ 010*519 Skalbimo mašina „Beko“ 058*621 Skalbimo mašina „Beko“ 
065*054 Šaldytuvas „Beko“ 031*208 Šaldytuvas „Beko“ 041*768 Šaldytuvas „Beko“ 00**472 
Šildytuvas „Rovanson“

perka

įvairūs

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.

Tel.
: (8

-69
8) 

51
26
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Brangiai – įvairius automobi-

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

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

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Moka brangiai. 

Tel. (8-604) 84051.

Tvarkingą, su visais patogumais 
namą Anykščiuose (100-120 kv.). 
Kaina iki 45 000 eur. Anykščiuose 
būsiu gruodžio 12 d.

Tel. (8-681) 29549.

Skubiai - sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo 
paveikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios techni-
kos supirkimas visoje Lietuvoje. 
Utilizuoja, greitai pasiima, atsi-
skaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

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

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

Kita

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

Tel. (8-617) 05596.

Rapsus, kviečius, rugius, kvie-
trugius, miežius, kmynus, žirnius, 
pupas. 

Tel. (8-638) 71971.

Bendrovė - grūdus, pupas, žir-
nius.

Tel. (8-680) 85841.

Kuras

Mišrias malkas kaladėmis, skal-
dytas.

Tel. (8-630) 57490.

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 
(yra sausesnių). Malkas kaladė-
mis, skaldytas. 

Tel. (8-622) 44850.

Kita

Rotacines šienapjoves, purkštu-
vus, barstomąsias, bulvių kasa-
mąsias, sodinamąsias, lėkštinius 
skutikus, frezus, kultivatorius, 
šnėkus, plūgus „Kverneland“, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Karvę.
Tel. (8-683) 39440.

Ūkininkas nuolat - kokybišką 
mėsinių kiaulių skerdieną pu-
selėmis 40-50 kg. Tik kaimiškai 
svilintos dujomis, atvėsintos. 
Subproduktus. Triušius ir jų sker-
dieną. Atveža nemokamai, greitai.

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

Gruodžio 11 d.
(penktadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14
gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.
AKcIJA
RĖMELIAMS 

100 PROc. NUOLAIDA
(Mokėsite tik už stiklus ir įdėjimą).
BŪTINA REGISTRAcIJA

optikoje arba 
tel. (8-655) 07882.

Papildomi vairuotojų mokymai, 
pažeidusiems kelių eismo taisykles. 

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

Išankstinė registracija tel. 8 657 68156

Parduoda UAZ 452 (bortinis), UAZ 
3152 (plastikinis stogas) arba keičia į 
savo gamybos traktorių. 

Tel. (8-601) 44616.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Baldų gamyba: virtuvės, spintos, lo-
vos, prieškambario baldai. 

Tel. (8-690) 22690.

Veža siuntas, krovinius, automobi-
lius ir pakeleivius į Airiją, Angliją. 

Tel. (8-670) 51916.

Paruošia laistymo sistemos projek-
tą NMA paramai gauti. Laistymo ir 
drėkinimo sistemos vaismedžiams, 
uogynams, daržovėms, šiltnamiams. 
Kalėdinė akcija! Kapiliarinė drėkinimo 
juosta nuo 0,06 Eur/m.

Tel. +37068636095, el. paš-
tas: info@laistymas.lt. Jonavos 3, 
Kaunas, www.laistymas.lt 

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

Tel. (8-612) 36705.

Atlieka vidaus apdailos ir remon-
to darbus. Montuoja gipso kartoną, 
kloja laminatą, stato židinius ir t. t. 
Pasirūpina medžiagomis.

Tel. (8-600) 78285.

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

Tel. (8-682) 37022.

Atpigo tvenkinių kasimas, valymas!! 
Įvairūs žemės darbai, didelis techni-
kos pasirinkimas. 

Tel. (8-683) 72277.  
www.tvenkinukai.lt.

Tvenkinių kasimas, melioracijos 
griovių valymas, kiti panašaus pobū-
džio darbai. 

Tel. (8-646) 19349.

Rasta 

Į Anykščių veterinarijos 
vaistinę priklydo nedidelė 
raina pūkuota katytė. 

(8-614) 99546.
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Zenonas, vaidginas, gedmin-
tė, guntilda.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Delfina, Leokadija, vakaris, 
gedenė, valerija.

Artūras, Aistis, tautvaldė, Do-
vydas.

eidimtas, Ilma, eularija, Lo-
reta.

receptas

oras

-1

+3

redaktorei nežinant

NNN

sprintas
Biatlonas. Švedijoje biatlono 

Pasaulio taurės pirmojo etapo 
varžybose anykštėnas V.Strolia 
sprinto rungtyje finišavo 103-
as, o 20 kilometrų distancijoje 
jis užėmė 71-ąją vietą. 

Krepšinis. Per dvi savaitga-
lio RKL  A diviziono rungtynes 
Anykščių „KKSC – Volupis“ į 
savo krepšį sugebėjo praleisti 
210 taškų. Šeštadienį anykštėnai 
namuose net 78-116 pralaimėjo 
diviziono lyderiams „Tauragės 
KK“, o sekmadienį 83-94 iš-
vykoje pralaimėjo antrąją vietą 
turnyrinėje lentelėje užimančiai 
SK-KK „Akmenės cementas“ 
ekipai. Tauragiškiai į anykštėnų 
krepšį įmetė 18 tritaškių iš 29. 
Iš anykštėnų pirmosiose rung-
tynėse rezultatyviausiai žaidė 
L.Kirlys (21 tšk.), antrosiose – 
D.Pavlovskis (29) ir L.Kirlys 
(19). Anykščių „KKSC – Volu-
pis“ RKL A divizione yra 8-as – 
7 pergalės, 6 pralaimėjimai. 

Šokiai. Šeštadienį Vilniuje 
„Siemens“ arenoje atvirame 
Lietuvos sportinių šokių čem-
pionate „Lituanian Open 2015“ 
dalyvavo anykštėnai U.Spiečius 
ir Ž.Ovsiukaitė. Jie Lotynų 
Amerikos šokių  varžybose jau-
nių I D grupėje pateko į finalą ir 
užėmė 6-ąją vietą. Standartinių 
šokių varžybose anykštėnų pora 
užėmė 10-ąją vietą. 

svarsčio kilnojimas. Anykš-
čių rajono mokiniai varžėsi 
svarsčio kilnojimo varžybo-
se. Merginų varžybose nu-
galėjo R.Čeponytė įveikusi 
G.Čeponytę (abi iš Troškūnų 
gimnazijos). Vaikinų varžybose 
svorio kategorijoje iki 60 kilo-
gramų dvi pirmąsias vietas už-
ėmė kavarskiečiai – K. Šinkū-
nas ir A. Remeika, troškūnietis 
A. Matuzevičius buvo trečias. 
Svorio kategorijoje iki 70 kg 
nugalėjo  T.Monkūnas, antrąją 
vietą užėmė Ž.Juozokas (abu 
iš Troškūnų gimnazijos), tre-
čiąją – Š.Bukys (Kavarsko pa-
grindinė mokykla). Svorio ka-
tegorijoje iki 80 kg stipriausias 
buvo M.Stasiūnas (Kavarsko 
pagrindinė), įveikęs troškūnie-
čius D.Žviką ir A.Kepalą. Svo-
rio kategorijoje per 80 kg visi 
prizininkai iš J.Biliūno gimna-
zijos: A.Marčiūlaitis, A.Grybas, 
P.Gurnikas.

sunkioji atletika. Anykš-
čiuose tradiciniame sunkiosios 
atletikos turnyre „Heraklio 
taurė 2015“ dalyvavo 60 spor-
tininkų iš 8 miestų. Koman-
dinių varžybų nugalėtojais 
tapo šeimininkai anykštėnai. 
Asmeninėse varžybose anykš-
tėnai nugalėjo keturiose svorio 
kategorijose. Stipriausi buvo 
G.Klimanskas, R.Skapas, D. 
Čepokas ir T.Miškeliūnas. Mer-
ginų varžybas be didesnio vargo 
laimėjo G.Bražaitė.

Plaukimas. Atvirose Pane-
vėžio miesto vaikų plaukimo 
žiemos pirmenybėse  anykš-
tėnė G.Pupelytė 50 metrų nu-
gara rungtyje finišavo antrą, o 
U.Oseledecaitė šioje rungtyje 
buvo trečia. M.Niaura 50 metrų  
laisvu stiliumi nuplaukė pirmas, 
o 50 metrų nugara finišavo tre-
čias.   

Kražių skerdikas dar gali sugrįžti 
ir į gimtąjį svėdasų kraštą

Iš Svėdasų krašto kilęs Kelmės 
rajone gyvenęs ir „Kražių skerdi-
ku“ pramintas dėl keturių moterų 
tyčinės žmogžudystės šiame mies-
telyje,  57 metų Rimantas Bekintis 
lapkričio pabaigoje vėl buvo tei-
siamas. Jau dvyliktą kartą. Šįkart 
Kelmės rajono apylinkės teisme 
jam nuosprendis paskelbtas už va-
sarą įvykdytas vagystes. Dar buvo 
subendrinta ir neatlikta ankstesnė 
bausmė už smurtą prieš sugyven-
tinę. R.Bekinčiui skirta galutinė 1 
metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo 
bausmė. Šiame teismo posėdyje 
kaltinamasis nedalyvavo, nes jau 
šiuo metu jis sėdi už grotų: lapkri-

čio 5-ąją dėl keturių moterų nužu-
dymo įtariamas R.Bekintis suimtas 
trims mėnesiams. Be to, Vilniaus 
2-ajame teismo psichiatrijos sky-
riuje jam atliekama ambulatorinė 
psichiatrinė ekspertizė žmogžudys-
čių byloje. Jeigu ekspertai nusta-
tys, kad R.Bekintis yra psichiškai 
sveikas ir yra pakaltinamas, jis bus 
teisiamas ir tikriausiai su laisve at-
sisveikins iki gyvos galvos. Tačiau 
gali atsitikti ir visiškai priešingai. 
Jeigu paaiškės, kad skerdikas turi 
psichikos sutrikimų, teismas skirs 
jam ne laisvės atėmimo bausmę, 
bet nukreips priverstiniam gydy-
mui į Rokiškio psichiatrinę ligo-

ninę. Žinia, čia žmonės negydomi 
visą amželį, nelaikomi uždaryti de-
šimtmečius, sulaukia gydymo pa-
baigos ir paleidimo į laisvę dienos. 
Ir kas gali paneigti, kad  iš Rokiš-
kio R.Bekintis nepasuks į gimtąjį 
Svėdasų kraštą? Juk čia dar gyvena 
ir šio liūdnai pagarsėjusio žmogaus 
pažįstami, giminės. Pilna ir tuščių, 
apleistų, be priežiūros likusių pas-
tatų, kuriuose galima prisiglausti.

Todėl svėdasiškiai, sekdami iš 
žiniasklaidos Rimanto Bekinčio 
pastarojo laikmečio gyvenimo ke-
lią, meldžiasi, kad tiktai jis  būtų 
pakaltinamas ir patektų į kalėjimą, 
o ne į psichiatrijos ligoninę...

JAv “miestas-vaiduoklis”: 
kam pirkti namą, jei galima 
įsigyti miestą

Jungtinėse Valstijose parduoda-
mas beveik visų gyventojų paliktas 
miniatiūrinis Sveto miestelis (Pietų 
Dakotoje). Sveto miestelį galima 
įsigyti už 250 tūkst. dolerių, žurna-
listams pirmadienį pranešė nekilno-
jamojo turto agentė Steisė Montgo-
meri (Stacie Montgomery).

Mažulytis miestelis Svetas įsikū-
ręs per 160 km į pietryčius nuo Ra-
pid Sičio, jame tėra nedidelis baras, 
vieno aukšto namas, keli ūkiniai 
pastatai, įskaitant buvusią padangų 
montavimo dirbtuvę. Pasiklydusios 
tarp prerijų platybių vietovės, turin-
čios miesto statusą, plotas sudaro 
vos apie 0,02 kv. kilometro. Į mies-
telį nutiestas asfaltuotas plentas.

Praėjusio šimtmečio penktajame 
dešimtmetyje Sveto miestelyje gy-
veno apie 40 žmonių. Tuomet ten 
veikė paštas ir parduotuvė. Šiuo 
metu yra likę tik du gyventojai - šei-
mininkas Lensas Bensonas (Lance 
Benson) ir jo sutuoktinė.

Žmogus, tapęs miesto savininku, 
gali jį pervardinti. Pasak S. Mont-
gomeri, Svetu jau domisi ne tik JAV 
gyventojai, bet ir potencialūs pirkė-
jai iš Rusijos, Kinijos, Vokietijos ir 

Australijos. 
Miestelį jau mėginta parduoti 

2014 metų birželį. Tuomet už jį pra-
šyta 399 tūkst. dolerių, tačiau pirkė-
jų neatsirado. Dabar S. Montgomeri 
kiek sumažino kainą ir tikisi jį par-
duoti. “Jau praėjo pusantrų metų, 
o žmonės vis dar domisi Svetu”, - 
sakė ji. 

 
Australijoje ūkininkas 
piršlyboms panaudojo 
šieno ritinius

Per krūmynų gaisrus didžiosios 
dalies savo derliaus netekęs ūkinin-
kas iš Pietų Australijos sugalvojo 
panaudoti likusius šieno ritinius 
piršlyboms, skelbia BBC. Beno 
Kempo (Ben Kemp) šeimos ūkį 
nusiaubė gaisras, visoje valstijoje 
nuniokojęs 82 tūkst. hektarų žemės. 
Su BBC kalbėjęs vyras sakė jau 
kurį laiką galvojęs pasipiršti savo 
merginai, tačiau gaisras jį pastūmė-
jo žengti lemtingą žingsnį.

B. Kempas visą ketvirtadienio 
rytą praleido iš šieno ritinių dėlio-
damas frazę “ar tekėsi už manęs”. 

Nepaisant jo sunkaus darbo, pla-
nai vos nežlugo, kai sraigtasparnio 
pilotas norėjo atšaukti skrydį dėl 
blogo oro.

Tačiau pilotas persigalvojo ir B. 

Kempo mergina pro sraigtasparnio 
langą išvydo jo taip ilgai dėliotus 
žodžius. Apačioje šalia šieno ritinių 
jų laukė vynas ir sužadėtuvių žie-
das. Kai jie nusileido, vaikinas pri-
klaupė ir, kaip pats sakė, “pasipiršo 
oficialiai”. 

Kiek kainuotų pasiųsti 
laišką į Marsą?

Paprastas penkiamečio berniuko 
klausimas privertė paprakaituoti 
britų paštą. “Kiek kainuoja nusiųsti 
laišką į Marsą?” - klausė Oliveris 
Gidingsas (Oliver Giddings), pra-
neša agentūra AFP. Karališkasis 
paštas, be kita ko, kreipėsi į JAV 
kosmoso agentūrą NASA, taip pat 
pats atliko sudėtingus skaičiavimus.  
Rezultatas: berniukas ko gero neiš-
galės apmokėti laiško į Marsą iš-
laidų: tai kainuotų 11 602,25 svaro 
(16 290,72 euro). Penktadienį pa-
skelbtame atsakyme Oliveriui kli-
entų konsultantas Endriu Smoutas 
(Andrew Smout) aiškina: “Degalai 
yra labai brangūs ir turi įtakos į kitą 
planetą siunčiamo laiško kainai”. 
NASA, atsakydama į užklausą, 
nurodė, kad jos roboto “Curiosity” 
misija į Raudonąją planetą kaina-
vo 700 mln. dolerių (655,98 mln. 
eurų). Tada paštas apskaičiavo, kad 
iki 100 g sveriantis laiškas kainuotų 
11 602,25 svaro, tai atitinka 18 416 
pirmos klasės pašto ženklų. 

-ELTA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRAcIJOS SKELBIMAS

Anykščių rajono savivaldybė skelbia negyvenamųjų patalpų (unikalus Nr. 4400-0751-1242:5261) 
Ramybės g. 15, Anykščių mieste, viešąjį nuomos konkursą. 

Pradinė 1 (vieno) mėnesio  nuomos kaina – 109,56 Eur (vienas šimtas devyni eurai, 56 centai).
Nuomojamas plotas – 10 956,24 kv. m.
Nuomos trukmė – 25 (dvidešimt penkeri) metai.  

Nuomojamas negyvenamąsias patalpas naudoti sveikatingumo ir (ar) apgyvendinimo ir su tuo susijusiai 
veiklai.

Nuomos sąlygos skelbiamos Anykščių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt.

Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos iki 2015 m. gruodžio 29 d. 16 val. adresu: Anykščių rajono 
savivaldybės administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 303 kabinetas.

        
Informaciją apie konkursą teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdy-

mo skyriaus vyr. specialistas M. Vaičiulevičius (Anykščių rajono savivaldybė, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 113 
kabinetas, tel. (8 381) 58 046, el. paštas mantas.vaiciulevičius@anyksciai.lt) ir Vietinio ūkio ir turto valdymo 
skyriaus vyr. specialistė A. Savickienė (Anykščių rajono savivaldybė, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 303 kabi-
netas, tel. (8 381) 58 086, el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt). 

        
Konkurso komisijos posėdis vyks 2015 m. gruodžio 30 d. 10 val. Savivaldybės salėje (304 kab. III aukš-

tas), Anykščiai, J. Biliūno g. 23.
       
Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją 

sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią  AB ,,Šiaulių bankas.“

Administracijos direktorė                                                                            Veneta Veršulytė

Prieš pat Kalėdas vienu labai 
prabangaus viešbučio liftu kėlėsi 
sąžiningas politikas, geraširdis tei-
sininkas ir Kalėdų Senis. Prieš pat 
atsidarant durims jie pamatė ant 
grindų gulintį 50 Lt banknotą. Ku-
ris iš jų pakėlė banknotą?

Aišku, kad Kalėdų Senis, nes 
kiti du tipai paprasčiausiai neeg-
zistuoja.

***

– Sūneli, tu kur tokį negražų 
žodį girdėjai?! – supykusi klausia 
mama.

– Kalėdų Senelis sakė.
– Negali būti!
– Gali. Jis taip pasakė, kai Pe-

triukas jam sniego gniūžte į akį 
pataikė…

Amerikietiškas sūrio troškinys

Ingredientai:
Sūris, čederio, tarkuotas, 450 gra-

mų
Grietinė, riebi, 500 mililitrų
Makaronai, vamzdeliai 500 gra-

mų
Sviestas, 1 valgomasis šaukštas
Knorr FIX mišinys spagečiams 

„Carbonara“, 1 pakelis
Alyvuogių aliejus, 80 mililitrų
Petražolės, 0,5 pundelio

gaminimo eiga:
Išvirkite makaronus “al dente” (iš-

saugant kietumą). Ant paruoštų ma-
karonų supilkite alyvuogių aliejų.

Sumaišykite „Knorr FIX spagečiai 
Carbonara“ su suminkštintu sviestu 
ir grietine dubenyje.

Sudėkite makaronus į karščiui ats-
parų indą. Užpilkite paruoštą padažą 
ir pabarstykite tarkuotu sūriu.

Troškinį kepkite 20 minučių iki 
190°C temp. įkaitintoje orkaitėje. 
Patiekite apibarstytą smulkintomis 
petražolėmis.


