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Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Vienos aikštės pasaka Raimondas Guobis

Aikštė – vieta, kur susirenka-
ma. Reikalų spręsti, į kovą, žy-
gius kviesti, svarbiausias žinias 
pranešti, tikėjimą bendruome-
ne, valstybe ar net Dievu susti-
printi, prekiauti. 

Svėdasų miestelio aikštė, 
kadaise Rinkos arba Turgaus 
vadinta, nūnai daugiau nei 20 
metų vadinama čia gimusios 
rašytojos, įtaigingų eilių, pje-
sių, apsakymų, atsiminimų 
knygų vaikams ir suaugusiems 
autorės Bronės Buivydaitės-
Tyrų Dukters vardu.

Svėdasų kultūros centre besiglaudžiantis svėdasiškių etnografinis ansamblis - nuolatinis respubli-
kinių dainų švenčių Vilniuje dalyvis.

Į statistinius duomenis apie Anykščius 
siūloma žvelgti pro rožinius akinius

Paskelbtas Lietuvos regionų 
verslumo žemėlapis. Jame pir-
mauja didmiesčiai ir pajūrio 
kurortai. 

Tuo tarpu kurortinės terito-
rijos statusą turintys ir kuror-
to statuso siekiantys Anykščiai 
šiame žemėlapyje atrodo gan 
kukliai - verslumo lygis rajone  
yra nuo 70 iki 89 proc. bendro 
Lietuvos vidurkio. Anykščius 
lenkia kaimyninės Utenos, 
Panevėžio savivaldybės o nuo 
mūsų rajono atsilieka tik Ku-
piškis. 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rinkimai. Traupio bendruomenė 
metų pabaigoje paskelbė „Metų trau-
piečio“ rinkimus. Savo balsus mies-
telio gyventojai atidavė ne už gar-
siausią šio krašto gyventoją – mero 
pavaduotoją Sigutį Obelevičių. Šis 
titulas atiteko bendruomenės pirmi-
ninkei  Janinai  Savickienei. „Metų 
jaunąja traupiete“  tapo moksleivė  
Indrė Musteikytė. 

Vadovai. Audronius Gališanka 
nuo pirmadienio vadovauja dviem 
Anykščių savivaldybės administraci-
jos skyriams. Jis yra nuolatinis Ben-
drojo ir ūkio skyriaus vedėjas ir lai-
kinasis Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėjas. Laiki-
nąja Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus 
vedėja paskirta Audronė Savickienė.

Prizai. Viešoji įstaiga „Sveikatos 
oazė“ paskelbė konkursą sukurti pri-
zams tarptautiniam plaukimo sprinto 
festivaliui „Anykščiai – 2016“. Kur-
siantiems prizų eskizus svarbu žinoti, 
kad jie bus pagaminti iš keraminių 
medžiagų.

Reklama. Lietuvos Respublikos 
Prezidentės Dalios Grybauskaitės  in-
terneto svetainėje paskelbta fotogale-
rija, kurioje ji įamžinta 2015 metais. 
Tituline nuotrauka pasirinktas Me-
džių lajų takas.

Turistai. Lietuvos kaimo turizmo 
asociacijos tarybos pirmininkės Gi-
tanos Mileikaitės duomenimis, pernai 
Anykščių rajono kaimo turizmo so-
dybas ypatingai pamėgo latviai, izra-
eliečiai bei rusai. 2016 metais Anykš-
čiai taps kaimo turizmo sostine.

Karjera. Buvęs tuometinio rajono 
mero Sigučio Obelevičiaus patarėjas 
Virgilijus Aloyzas Milaknis nuo rug-
pjūčio dirba Aknystos socialinės glo-
bos namuose socialinio darbuotojo 
padėjėju.

Įsakymai. Šiais metais Anykščių 
rajono merai (buvęs meras Sigutis 
Obelevičius ir dabartinis  Kęstutis 
Tubis) pasirašė 840 įsakymų veiklos 
klausimais. Pasirašytas 31 mero po-
tvarkis dėl komandiruočių ir 67 įsa-
kymai komandiruočių klausimais.

Kopijuojame. Vienos kopijos iki 
A 4 formato kaina 7 ct.

Jonas BUZILIAUSKAS, te-
atro režisierius: „Dar vienas 
pasiūlymas – nusipirkti dujo-
kaukę arba vaistinėse respira-
torius.“

Išeitis – kaminų filtrai arba 
dujokaukės

Aludaris „stojo ant slidžių“ – 
„Kalita“ turi naują vadovą

Buvęs „Vilkmergės“ alaus 
daryklos direktorius Ramūnas 
Blazarėnas vadovaus pramogų 
ir sporto  centrui „Kalita“.  

Filmavimo 
kameros 
nustatė 
pažeidėją
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spektras

Temidės svarstyklės
Apgavo. 2015-12-25 Anykščių 

gyventojas internete rado skelbimą 
apie parduodamą mobiliojo ryšio te-
lefoną ir pardavėjui pervedė 200 eurų, 
tačiau iki šios dienos telefono negavo, 
su pardavėju negali susisiekti.

Vandalai. 2015-12-25, apie 8 

val., pastebėta, kad šalia parduotu-
vės Anykščiuose, K.Ladigos gatvėje, 
buvo nuversta ir sudaužyta betoninė 
šiukšlių dėžė. Nuostolis – 227,08 
euro.

Mirtys. 2015-12-31 Anykščių ra-
jono policijos komisariate  pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl 42-ejų vyriš-
kio, rasto savo namuose Anykščiuose, 

J. Biliūno gatvėje,  mirties priežasties 
nustatymo. Tą pačią dieną  pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl 58-erių vyriš-
kio, gyvenančio Kavarsko seniūnijo-
je, mirties priežasties nustatymo.

Smurtas. 2016-01-01, apie 15 
val., neblaivus (2,66 prom.) 32-ejų 
sutuoktinis namuose Traupio seniūni-
joje  naudojo fizinį smurtą prieš žmo-

ną ir jos mažametį sūnų (10 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Kreditai. 2015-11-13 24-erių 
anykštėno vardu su greitųjų kreditų 
bendrove sudaryta kredito sutartis 
ir jam reikia sumokėti 314,05 eurų. 
Vyriškis sutarties nesudarė, kredito 
negavo.

Titulas. Metų žmogumi vėl iš-
rinkta prezidentė dalia Grybauskaitė 
pasivijo irgi septynis kartus šį titulą 
pelniusį buvusį šalies vadovą Valdą 
Adamkų. Tokie tradicinės apklau-
sos rezultatai. Šiemetėje apklausoje, 
kurią Baltijos tyrimai atliko lapkri-
čio 20-gruodžio 4 dienomis, buvo 
paminėtos 78 (pernai 80) Lietuvos 
visuomenės veikėjų pavardės: tarp 
jų - 37 politikų, 22 pramogų verslo 
atstovų, menininkų, žurnalistų, 10 
sportininkų ir trenerių. Ši apklausa 
atliekama jau 23 metus. Pirmuoju 
Lietuvos Metų žmogumi 1993-iųjų 
pabaigoje buvo pripažintas tuome-
tis prezidentas Algirdas Brazaus-
kas. Pernai Metų žmogumi išrinkta 
D.Grybauskaitė neužleido pozicijų 
ir šiemet.

Komandiruotės. Į paskutinį šių 
metų posėdį susirinkusi Seimo val-
dyba į įvairias komandiruotes sau-
sio ir vasario mėnesiais išleido ke-
lias dešimtis Seimo narių. Valdybos 
patvirtinti skaičiai stebina: 16 ko-
mandiruočių ir daugiau kaip 30 ne 
po vieną kartą į užsienį vyksiančių 
Seimo narių. Didesnis negu įpras-
ta keliaujančiųjų skaičius gali būti 
siejamas su biudžetinių metų pabai-
ga - Seimas siekia iki galo išsemti 
komandiruotėms numatytas lėšas. 
Peržvelgus valdybos sprendimus 
matyti, kad didžiausia delegacija, 
vadovaujama Seimo pirmininkės 
Loretos Graužinienės, vasario pa-
baigoje savaitę viešės Tokijuje.

Piligrimas. Buriuotojui An-
driui Varnui jūrų nepakanka. Prieš 
penkerius metus jachta pasaulio 
vandenis apiplaukęs vyras savo 
60-mečio proga nusprendė jėgas 
išmėginti Šv. Jokūbo kelyje. Šį 
800 kilometrų maršrutą piligrimai 
įveikia jau tūkstantį metų - vieni 
vedami tikėjimo tiesų, kiti - ieško-
dami gyvenimo prasmės. A.Varnui 
nesvetimos avantiūros ir ekscen-
triški sprendimai. Vyras savo ga-
mybos mažyte - vos 10 m ilgio ir 
3,25 m pločio jachta „Ragainė II” 
apiplaukė aplink pasaulį. Jo kelio-
nė tęsėsi dvejus metus ir 19 dienų.
(...)Andrius į šią kelionę leidosi su 
savo dukra Rasa ir jos draugu, bas-
kų kilmės jaunuoliu Egoi Urquiza. 
Beje, baskai A.Varną priėmė kaip 
savą, didelį dėmesį šiai kelionei 
skyrė baskų žiniasklaida, o paly-
dos surengtos iš Bermeo uosto. 
Galbūt todėl po penkerių metų bu-
riuotojas sugrįžo į baskų žemę, tik 
šįkart pėsčiomis. 

Tvarka. Ką daryti praradus ver-
tingiausius daiktus - laukti, kol 
vagis sulaikys policija, ar ieškoti 
patiems? Vis daugiau nusikaltėlių 
aukų ryžtasi tapti sekliais. Surasti 
pavogtą daiktą lengviau, nei su-
laikyti jį nugvelbusį vagį. Tuo įsi-
tikino ūkininkas iš Šilalės rajono 
Vladas Zibartas. Juodainių kaimo 
gyventojas pats surado ir susigrą-
žino pavogtą keturratį motociklą, 
bet pareigūnai nesiryžo sulaikyti 
nei vogtą daiktą pardavusio, nei jį 
įsigijusio asmens. 

Pradėjo. Latvija pradėjo pabėgė-
lių iš Artimųjų Rytų ir Afrikos priė-
mimo procesą. Apie tai remdamasi 
vietos žiniasklaida praneša naujie-
nų agentūra TASS. Šaltinio Latvijos 
vidaus reikalų ministerijoje (VRM) 
teigimu, VRM bei Pilietybės ir mi-
gracijos reikalų tarnyba informavo 
Italiją ir Graikiją, kad šalis pasiruo-
šusi priimti pabėgėlius. Pirmieji 10 
pabėgėlių į Latviją turėtų atvykti 
2016 m. sausio mėnesį.

Pasak J.Biliūno gimnazijos fo-
tografijos mokytojo A.Motiejūno, 
kurio mokinės tapo šio fotografijos 
konkurso laureatėmis, konkurse 
dalyvavo 201 autorius, buvo at-
siųstos 1608 fotografijos. 

Konkurso laureatėmis buvo 
pripažintos R.Dilytė už nuo-
traukų seriją „Vidinis ilgesys“, 
K.Kukarevičiūtė  už natiurmortų 
seriją „Citrina“, I.Elmentaitė už 
fotografijų seriją „Gamta žmogu-
je“ ir B.Ramanauskaitė už seriją 
“Kol manęs nematė...“. Fotogra-
fijas vertino Lietuvos fotografijos 
meno draugijos pirmininkas Jonas 
Staselis ir nariai Vėtrė Antanavi-
čiūtė ir Vytautas Daraškevičius. 
Laureatams ir prizininkams buvo 
įteikti diplomai ir dovanos, jiems 

Įvertino biliūnietes fotografes

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Vilniuje, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre, prieš 
Naujuosius atidaryta Lietuvos mokinių fotografijos konkurso 
darbų paroda. Čia savo nuotraukas esksponuoja Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos gimnazistės Kristina Kukarevičiūtė, Radvilė 
Dilytė, Iveta Elmentaitė ir Brigita Ramanauskaitė.  

paskaitas skaitė žinomi Lietuvos 
fotomenininkai.“  

Gamtos fotografų klubo „Žalias 
skėtis“ narys, gamtos fotografas 
zarasiškis Rimantas Bikulčius 
skaitė paskaitą „Gamtos fotografi-
ja: gero kadro sąlygos“. Jis apžvel-
gė fotografavimo technikos, laiko, 
vietos pasirinkimo, gebėjimo ste-
bėti aplinką profesinius-praktinius 
niuansus, patarimus iliustruodamas 
savo fotografijomis ir jų sukūrimo 
istorijomis. Menininkas įsitikinęs, 
kad negali nufotografuoti gero 
kadro būdamas „nesantaikoje su 
savimi“, t.y., susierzinęs ar piktas, 
o galutinis kadras turi būti pozity-
vus, net jei fotografuoji karą. Taip 
pat R.Bikulčius atkreipė dėmesį, 
kad fotografuojant peizažą lengva 

Fotografijos mokytojas Alfredas Motiejūnas su laureatėmis gim-
nazistėmis (iš kairės) Kristina Kukarevičiūte, Iveta Elmentaite, 
Radvile Dilyte ir Brigita Ramanauskaite. 

apsigauti, nes renkantis gražius, 
techniškai tvarkingus vaizdus  
nuotraukos atrodo lyg to paties fo-
tografo tiražuojami atvirukai. Fo-
tografuojant tokius vaizdus, sunku 
atskleisti savitą požiūrį ir braižą.  

Remdamasis garsaus foto-
grafo Anselio Adamso žodžiais, 
R.Bikulčius jauniesiems fotogra-

fams priminė, kad kiekvienoje 
nuotraukoje yra du žmonės: fo-
tografas ir žiūrovas, o gerą kadrą 
dažnai nulemia rakurso pasirinki-
mas. „Nėra jokių taisyklių geroms 
nuotraukoms, bet, kad galėtum 
laužyti taisykles, jas reikia žinoti, 
sakė A.Adamsas ir aš su juo visiš-
kai sutinku“, – sakė R.Bikulčius.  

Svečius P.Kūgys, nepaisant svei-
katos problemų, sutiko džiaugs-
mingai, dėkojo už sveikinimus,  
linkėjimus, kvietė už stalo pasida-
linti praeities prisiminimais. 

Pokalbis vyko ir apie šiandienos 
krepšinio perspektyvas. Per porą 
šilto bendravimo valandų vyrai pri-
siminė buvusius žaidėjus, draugus. 
„Mus vienija krepšinis ir iki šiol 
išlikusi draugystė, pagarba vienas 
kitam“, - pastebėjo S.Jovaiša.

Beje, Anykščiuose gimęs 
P.Kūgys, 1954 metais baigęs Jono 
Biliūno vidurinę mokyklą, 2 metus 
dirbo „Anykštos“ pirmtako rajono 
laikraščio „Kolektyvinis darbas“ 
literatūriniu darbuotoju. Vaiki-
nas žaidė futbolą, buvo pirmosios 
Anykščiuose futbolo komandos 
„Žalgiris“ žaidėjas. 

1960 m. baigęs Vilniaus peda-
goginį institutą ir įgijęs fizinio la-
vinimo, anatomijos ir fiziologijos 

Nusipelnęs treneris atšventė 
aštuoniasdešimtmetį

Sausio 2-ąją anykštėnui sporto pedagogui ir organizatoriui, tre-
niravusiam ir ugdžiusiam garsųjį krepšininką Sergejų Jovaišą, 
Povilui Kūgiui sukako 80 metų. Per gimtadienį jį pasveikino Sei-
mo narys, prieš metus šešiasdešimtmetį atšventęs krepšininkas, 
pasaulio ir Europos čempionas S.Jovaiša, buvę jo mokiniai.

dėstytojo išsilavinimą, iki 1963 m. 
jis dirbo Anykščių J.Biliūno vidu-
rinės mokyklos fizinio lavinimo 
mokytoju. 

P.Kūgys buvo krepšinio koman-
dos žaidėju, kuri 1968 metais tapo 
„Nemuno“ sporto draugijos čem-
pione.  Vėliau jubiliatas tapo šios 
Anykščiuose populiarios sporto 
šakos treneriu.  

1972 metais jo treniruojamų 
jaunių komanda, kurioje žaidė 
Algirdas Krisiūnas, Alfredas Mo-
tiejūnas, S.Jovaiša ir kiti, buvo iš-
kovojusi 3 vietą Lietuvoje, laimėjo 
daug krepšinio turnyrų.  

P.Kūgys dirbo vaikų - jaunių 
sporto mokyklos direktoriumi, 
Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centro krepšinio treneriu. Jo 
treniruojamos komandos buvo 
daugelio varžybų nugalėtojos ir 
prizininkės.

Prieš 25 metus P.Kūgiui buvo 

suteiktas Lietuvos nusipelniusio 
trenerio vardas. Krepšinio pradme-
nų jis mokė būsimąjį pasaulio ir 
Europos čempioną S.Jovaišą, iš-
ugdė daugybę krepšininkų, kurie 
su šia sporto šaka neatsisveikino 
ir sulaukę solidaus amžiaus, dalis 
tebežaidžia veteranų komandose.

Sporto organizatorius nenurimo 
ir sulaukęs garbaus amžiaus, surin-
ko medžiagą ir 2011–aisiais me-
tais išleido  enciklopedinį leidinį 
„Anykščių krašto sporto istorija“.    

Su žmona pedagoge Aldona Ke-
raityte–Kūgiene jubiliatas užaugi-
no dvi dukras. 

Lietuvos nusipelniusį trenerį Povilą Kūgį (su gėlėmis, viduryje) svei-
kino (iš kairės) buvęs jo auklėtinis Vidas Lagūnas, vienoje koman-
doje krepšinį su jubiliatu žaidęs bendraamžis Algimantas Baronas, 
iki šiol meilę krepšiniui išsaugojęs fotografas Alfredas Motiejūnas, 
Lietuvos  krepšinio legenda, Seimo narys Sergejus Jovaiša ir buvęs 
Anykščių rajono sporto organizatorius Jonas Pajarskas. 

Autoriaus nuotr.

Pasak Anykščių rajono policijos 
komisariato atstovo Petro Pumpu-
čio, apie pažeidėjus pareigūnams 
pranešė viena iš merginų. Po jos 

Filmavimo kameros nustatė pažeidėją
Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnai žiniasklaidos 

priemonėms išplatino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kaip au-
tomobilis prie buvusio „Nord“ banko vos nenutrenkė pėsčiųjų. 

Dvi merginos Kūčių vakarą ėjo per pėsčiųjų perėją, pro jas vie-
nas paskui kitą nestabdydami pralėkė du automobiliai, vienas jų 
galbūt net kliudė pėsčiąją.

skambučio buvo peržiūrėtas vaizdo 
įrašas, nustatyti automobilius vaira-
vę asmenys – antrojo automobilio 
vairuotojas, kuris galimai kliudė 

pėsčiąją, yra solidaus amžiaus.
P.Pumpučio teigimu, vaizdo įra-

šas išplatintas prevenciniais tiks-
lais. Komisariato darbuotojas teigė, 
jog miestą filmuojančios kameros 
yra puikūs pareigūnų talkininkai – 
žurnale, kuriame fiksuojami kelių 
eismo taisyklių bei viešosios tvar-
kos pažeidimai, užfiksuoti kamero-
mis, prirašytas ne vienas puslapis.

Iš paskelbto vaizdo įrašo matyti, 
jog merginos per pėsčiųjų perėją 

ėjo ypač drąsiai, regis, net nesvars-
tydamos, jog gali būti nutrenktos. 
P.Pumputis nekomentuodamas šio 
konkretaus atvejo kalbėjo, kad eis-
mo dalyvių saugumą galima užti-
krinti tik tada, kai juo rūpinasi abi 
„suinteresuotos“ pusės – ir vairuo-
tojai, ir pėstieji. 

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt
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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

@ X – man: „Metai kaip metai, 
labai niekuo neišsiskyrė iš kitų. 
Labiausiai įsiminė Lajų tako ati-
darymas, kai Anykščiai per vieną 
dieną pavirto turizmo meka, kurią 
užplūdo tūkstančiai.”

@ Aha: „Man labiausiai taip pat 
įsiminė Viešumas pagal liberalus. 
O taip žadėjo prieš rinkimus kad 
išvers sieną ir bus skaidrūs. Ne-
praėjo pusė metų o vietoj stiklinės 
sienos susimūrijo biurokratinę sie-
ną. Drakonas žuvo, tegyvuoja Dra-
konas.”

@ Skaudu: „Kurklių seniūnijo-
je  zujo šunų gaujos ir žalojo avis, 
kurias teko pjauti, kitų net nerado, 
kur nusivijo ir sudraskė. Dalis įsi-
kandę žiniasklaidos propagandos 
bėdą vertė vilkams - apgailėtina. Ir 
dar savininkams nieks neatlygino 

Kas labiausiai įsiminė 2015 metais?
2015-ieji Anykščiams buvo turtingi ir tuo pačiu skausmingi. 

Atidarytas Lajų takas, tiesiogiai išrinktas pirmasis meras, su-
griuvo socdemų-konservatorių koalicija, netekome charizmatiš-
ko politiko ir verslininko Vytauto Galvono... “Kuo Jums ypatingi 
2015-ieji?” - paklausėme portalo anyksta.lt skaitytojų.

žalos, nes seniūnija neturi pinigų. 
2016 m. turbūt bus vėl tas pats, 
nes palaidų šunų po 4 ir daugiau 
vis tenka pamatyt, svarbiausia, kad 
neužpultų vaikų.”

@ Rinkėja: „Labai nusivyliau 
naująja Anykščių valdžia. Ir ne tik 
meru, bet ir jo komanda. Atrodė, 
ateina dirbti tikrų specialistų, pa-
dorių žmonių komanda... Nepra-
ėjo metai, o kai kurie taip užrietė 
nosis, kad Anglijos karalienė prieš 
juos tik miela senelė atrodo. Gaila, 
kad jauni žmonės, pajutę valdžios 
skonį, tapo robotais...”

@ Antanas: „Niekada nepa-
galvojau, kad liberalai gali taip 
apmulkinti žmones, pats balsavau 
ir pažįstamus įkalbinėjau balsuoti 
už taip atrodė protingus, veržlius 
asmenis. Tai buvo didžiausia šių 

metų klaida.”

@ Savas: „Įsiminė, kad medinis 
takas prie Šventosios buvo nioko-
jamas vaikų ir žemo intelekto in-
dividų. Vieną kitą pagavo, bet to 
nepakanka.”

@ Girlianda: „Gėda, kaip 
papuoštas miestas, primėtyta A 
raidžių. Eglutė pati tai graži, bet 
papuošimas prastas. Po tokios 
chaltūros, kalbos apie 2020 Anykš-
čius, kaip Europos kultūros sosti-
nę, atrodo naiviai.”

@ ?: „Daug “Anykšta” rašė apie 
begalvį kūną prie Vyninės. Tačiau 
niekur negirdėjau apie to nabago 
laidotuves. Negi Tubis užmiršo, 
kad žadėjo numirėlį palaidoti ant 
kapų?”

@ Oba: „Mero S. Obelevičiaus 
beprocentė paskola prostitutei. 

Žmonės dainelę apie tai sukūrė. 
“Jei paskolino Sigutis, 
atiduosi po truputį,
Ir neskauda tau galvos 
dėl Sigučio paskolos.”

@ Astuolė: „Man labai labai 
gaila žuvusio V.Galvono. Buvau 
sukrėsta šios žinios, manau, kaip ir 
daugelis anykštėnų.”

@ Gražvydas: „Man įdomiau-
sia liberalsąjūdiečių veikla: paža-
dai prieš rinkimus viską atpiginti 
ir tapti skaidriais ir atvirkštinis 
elgesys po rinkimų: niekas neatpi-
go, netgi šiukšles grasina branginti 
dvigubai, o iš žadėto skaidrumo 
liko tik išgriauta siena ir iš susirin-
kimo išvaryti žurnalistai.”

@ Tadas: „1-oje vietoje: VI-
SUOTINIS BANDYMAS SU-
ŽLUGDYTI SAVO ŠALĮ.”

(komentarų kalba netaisyta,- 
red.past.)

-AnykŠtA

Susirūpino. Jungtinių Tautų 
(JT) generalinis sekretorius Pan Gi 
Munas išsakė rimtą susirūpinimą 
dėl 47 žmonių egzekucijos Saudo 
Arabijoje, pranešama oficialiame 
organizacijos tinklalapyje. Pasak 
jo, šalies valdžios paskelbtų nuos-
prendžių teisingumas kelia klausi-
mų. “Šiitų musulmonų dvasininkas 
Nimras al Nimras ir kiti mirties 
bausme nubausti žmonės buvo nu-
teisti teismo procese, kuris sukėlė 
ritmą susirūpinimą dėl kaltinimų 
pobūdžio ir proceso teisingumo”, 
- teigiama JT generalinio sekre-
toriaus pareiškime. Generalinis 
sekretorius taip pat paragino reli-
ginius lyderius imtis priemonių, 
kurios neleistų didinti tarpreliginės 
įtampos. Pasak oficialaus genera-
linio sekretoriaus atstovo Stefano 
Diužariko, Pan Gi Munas tvirtai 
pasisako prieš mirties bausmę ir 
ragina Saudo Arabiją atsisakyti 
šios aukščiausios bausmės.

Pasmerkė. Irano prezidentas 
Hasanas Ruhanis pasmerkė Irano 
demonstrantų, surengusių išpuo-
lius prieš Saudo Arabijos diplo-
matines atstovybes Teherane ir 
Mešhede. “Irano piliečių, kurie 
šeštadienį vakare įsiveržė į Sau-
do Arabijos ambasadą Teherane 
ir karalystės konsulatą Mešhede, 
veiksmai yra neteisėti ir galiausiai 
diskredituoja Iraną, - teigiama Ira-
no prezidento pareiškime, kurį iš-
platino jo spaudos tarnyba. - Sau-
do Arabijos diplomatinių misijų 
pastatai turi būti saugomi Irano 
vyriausybės tiek teisiniu, tiek ir re-
liginiu požiūriu”. Irano prezidentas 
paragino šalies vidaus reikalų mi-
nisteriją, žvalgybos ministeriją ir 
teismo institucijas imtis ryžtingų 
priemonių, kurios padėtų nustaty-
ti išpuolio kaltininkus ir užtikrintų 
Saudo Arabijos diplomatinių atsto-
vybių saugumą.

Išgelbėjo. Turkijos pakrančių 
apsaugos pareigūnai išgelbėjo 57 
nelegalius migrantus prie salos 
Egėjo jūroje, esančios netoli šalies 
vakarinės pakrantės, sekmadienį 
praneša “Daily Sabah”. Pabėgėlius 
gabenęs laivas užplaukė ant seklu-
mos šalia pajūrio Dikilio miesto 
(Izmiro provincija).Trys sergantys 
vaikai ir devyni suaugusieji buvo 
evakuoti sraigtasparniu, likusieji 
nuplukdyti į krantą žvejybos laive-
liais, nes pakrantės apsaugos laivai 
negalėjo priplaukti prie uolėtos sa-
los. Kaip rašo laikraštis, migrantai 
vyko į Graikiją.

Pareikalavo. JAV pareikalavo 
iš Hondūro išduoti 80-ies metų 
politiką ir bankininką Chaimę 
Rozentalį, kaltinamą dalyvavus 
pinigų plovimo schemoje. Vašing-
tono duomenimis, nelegaliu būdu 
gautos lėšos buvo pervedamos per 
sąskaitas Jungtinių Valstijų terito-
rijoje, praneša “Reuters”. Pasak 
Hondūro vidaus reikalų ministro 
Arturo Koraleso (Arturo Corrales), 
reikalavimas išduoti Ch. Rozentalį 
buvo gautas prieš Kalėdas ir arti-
miausiu metu jis bus nagrinėjamas 
vietos teisme. Rozentalių šeima, 
viena turtingiausių ir įtakingiausių 
šalyje, JAV iždo departamento duo-
menimis, prisidėjo kuriant didžiau-
sią pinigų plovimo schemą Centri-
nėje Amerikoje. Turtas Jungtinėse 
Valstijose, priklausęs politikui ir jo 
giminaičiams, buvo areštuotas spa-
lio 7 dieną. Šeima taip pat įtariama 
narkotikų prekyba.

Parengta pagal 
eltA informaciją

Problemą galima 
išspręsti, tačiau 
tai kainuotų 
milžiniškus pinigus

Romaldas GIŽINSKAS, buvęs 
rajono Tarybos narys:

- Aš suprantu, kad didžiausi ter-
šėjai yra individualūs namai. Aš 
asmeniškai kūrenu alksninėmis 
malkomis, kadangi jos yra pigiau-
sios, o aš esu pensijos gavėjas. Ne-
manyčiau, kad jos teršia orą, visą 
gyvenimą jomis kūrena žmonės, 
kaimuose net mėsą rūko... Žinoma, 
jei kūrena plastmasiniais buteliais, 
tuomet yra smarvė.

Yra viena išeitis. Tegul Anykščių 
rajono savivaldybė, jeigu ji mano, 
kad gyventojai teršia miesto orą, 
nuperka kaminų filtrus, mes juos 
įsidėsime. Ar žinote, kiek toks fil-
tras kainuoja? Jeigu tokiais filtrais 
aprūpintų visą miestą, išeitų beveik 
visas metinis rajono biudžetas.

Manyčiau, kad čia kiek išpūstas 
reikalas. Jūs pasižiūrėkite – Kini-

Išeitis – kaminų filtrai arba dujokaukės
Nusistovėjus ramesniems orams bei spustelėjus stipresniam 

šalčiui, Anykščių miestas skendi dūmuose. „Anykštos“ skaitytojai 
teigia, kad aštrus dūmų kvapas juntamas ir Pušyne, ir Ramybėje, 
ir miesto centre. Anot anykštėnų, jie dūmais priversti kvėpuoti ne 
tik dėl to, kad individualių namų savininkai į savo krosnis kartais 
meta ne tik malkas, tačiau ir dėl miesto centre įrengtos bei gausiai 
dūmijančios biokuro katilinės.

joje ne tokie smogai, galų gale ir 
didžiuosiuose miestuose.

Logiška, kad žmonės jautriau 
į šią problemą pradėjo reaguoti 
Anykščiuose atidarius biokuro kati-
linę. Aš klausiau, kas bus, jei atpigs 
dujos? Ir pasitvirtino tokie mano 
pamąstymai. Dabar dujos atpigo, 
ir jei ne tas laivas, kuris smaugia 
ekonomiškai, būtų galima kūrentis 
dujomis ir mieste būtų tvarka.

Žiūrint į priekį, ar užteks to bio-
kuro po 50 metų? Jei esate grybau-
tojai, turbūt pastebite, kad miškų 
nebelikę. Jei būtume kūrenę dujo-
mis, Anykščiuose būtų švariau, o 
po daugiabučių renovacijos ir dujų 
mažiau reikėtų.

Žmonės kartais 
piktinasi iš 
neturėjimo 
ką veikti

Jonas BUZILIAUSKAS, tea-
tro režisierius:

- Kūrenami pečiai, slėgis žemas, 
todėl dūmų neišvengsi.Man asme-
niškai tai yra normalu ir pasipikti-
nimo nekelia. Visokių yra žmonių, 
kai kurie tiesiog iš neturėjimo ką 
veikti piktinasi.

Patarčiau žmonėms nevaikščioti 
tomis gatvėmis, kuriose yra nuosa-
vi namai. Dar vienas pasiūlymas 
– nusipirkti dujokaukę arba vaisti-
nėse respiratorius.

Anykščiuose 
problemos nėra

Alvydas JANICKAS, visuo-
menininkas:

- Įprastas, mažas provincijos 
miestelis. Man asmeniškai tie dū-
mai nekenkia. Buvo didelių nuo-
gąstavimų dėl naujo biokuro kati-
lo, kuris esą smirdins mūsų gražų 
miestelį. Nieko panašaus neįvyko. 
Modernios, šiuolaikiškos techno-
logijos, dūmai tvarkomi ir valomi, 
filtruojami per vandenį ir absoliu-
čiai dėl biokuro katilo jokio dvo-
ko, tvaiko ir panašių nepatogumų 
nepatiriame.

Kiek tenka bendrauti su kaimy-
nais ir pažįstamais, nieko panašaus 
nėra. Turbūt mums reikėtų nuva-
žiuoti į kokį gerą didmiestį. Kad 
ir Vilnius, pavyzdžiui, praėjusią 
savaitę, kai šalo, ten jau jautėsi 
rimtesni dalykai, problemų buvo 
daugiau su kietųjų dalelių kiekiu, 
oro užterštumu. O Anykščiuose, 

manau, nėra jokios problemos.
Pamenu, kai dar buvau mažiukas 

ir teko lankyti dabartinę Anykščių 
Antano Baranausko pagrindinę 
mokyklą - kai kūrendavo „Anykš-
čių vyno“ gamyklos katilą mazutu, 
tai tada tekdavo matyti, kaip ant 
sniego iškrisdavo juodos kietos 
dalelės. Šiuo metu Anykščiuose 
viskas gražu, tvarkinga ir, duok 
Dieve, kad taip būtų toliau. Proble-
mos iš to gal geriau nedarom, yra 
didesnių dalykų.

Prie kvapų jau 
pripratę - 
išgyvensime

Vida DIČIŪNAITĖ, savival-
dybės Švietimo skyriaus vedėja:

- Buvo dienų mieste, kai smogas 
iš tiesų buvo nemalonus. Anksčiau 
tokio stipraus smogo nesu pajutusi, 
tačiau girdėjau, kad su tokia pro-
blema gyventojai susiduria visoje 
Lietuvoje. Netgi Naujųjų metų 
naktį buvo patariama lauke būti ne-
ilgiau kaip valandą. O mūsų mies-
tas įsikūręs dauboje, todėl dėl šios 
problemos kenčiame dar labiau.

Vienas iš būdų išvengti šių pro-
blemų – kraustytis iš miesto gy-
venti į kaimą. Kodėl gi ne?

Mes prie tų kvapų jau pripratę 
– vasarą vieni, žiemą – kiti. Išgy-
vensime.

-AnykŠtA
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(Atkelta iš 1 p.)
Pajūrio kurortų 
gyventojai verslesni

Skelbiama, kad Anykščių rajo-
no savivaldybėje verslumo lygis 
siekia nuo 90 iki 109 proc. ben-
dro Lietuvos vidurkio. Utenos  
regione Anykščiai pagal šį rodi-
klį lygiuojasi su Molėtais, lenkia  
Ignaliną, Visaginą bei Zarasus, 
tačiau atsilieka nuo Utenos, kur 
verslumo lygis siekia nuo 110 iki 
129 proc. bendro Lietuvos vidur-
kio.

Versliausi regionai Lietuvoje 
– Neringa, Vilnius, Kaunas, Pa-
langa ir Klaipėda. Būtent trijuose 
didžiuosiuose šalies miestuose, jų 
rajonuose bei pajūrio kurortuose 

Į statistinius duomenis apie Anykščius 
siūloma žvelgti pro rožinius akinius

koncentruojasi smulkusis ir viduti-
nis verslas, gyventojai aktyviau už-
siima individualia veikla, aktyviau 
kredituojami verslo naujokai. Tuo 
tarpu žemiausias verslumo lygis 
fiksuojamas Lazdijų, Vilkaviškio, 
Švenčionių rajonuose, Kalvarijoje, 
Birštone ir Visagine.

Pataria sekti 
Druskininkų mero pavyzdžiu

Verslininkas Vygantas Šli-
žys sako, kad kiti šalies kurortai 
Anykščius verslumo srityje lenkia 
dėl daugelio priežasčių.

„Visi žino tą Druskininkų skan-
dalą, kai vandens parkas kviesda-
vosi jų paslaugomis naudotis ne-
mokamai. Nuskambėjo net tokių 

minčių, kad tokią „loteriją“ galėjo 
išlošti kiekvienas, bet visi supran-
ta, kad taip nėra. Druskininkų me-
ras Ričardas Malinauskas kviečiasi 
tuos, kurie po to atveža įvairiausius 
seminarus, konferencijas, kas po to 
miestui ir verslui duoda apčiuo-
piamos tiesioginės naudos. Tai yra 
užslėptas darbas, kurio gali nesu-
prasti tik tie, kurie versle nesisuka. 
Tai yra normalu ir taip turėtų būti“, 
- „Anykštai“ dėstė V.Šližys.

Anot V.Šližio, rajono valdžiai 
vis dar trūksta glaudesnio ryšio bei 
elementaraus kalbėjimosi su vietos 
verslu.

„Kartą per metus apdovanojame, 
vadinkime tuos, verslo lyderius, 
tačiau reikia dažniau kalbėtis su 
verslininkais, dažniau identifikuoti 

problemas, su kuriomis jie susidu-
ria. Medžių lajų takas yra puikus 
projektas, tačiau jei būtų prieš tai 
daugiau dirbta su verslu, verslinin-
kai informuoti, kas čia bus, kokie 
numatomi srautai, tuomet viskas 
būtų sujudę labiau“, - kalbėjo 
V.Šližys.

Turizmas įgauna pagreitį

Verslininkas Deividas Dilys 
sako, kad jau po kelerių metų 
verslumo rodikliai Anykščių rajo-
ne turėtų būti kur kas geresni nei 
šiandien.

„Kai aš bendrauju su savo rato 
žmonėmis, matau, kad jie kažką 
kuria, investuoja, tačiau, žiūrint 
iš kitos pusės, mūsų mieste sta-
tistiškai gyvena daug vyresniojo 
amžiaus žmonių, kurie apie verslą 
jau nebegalvoja, todėl Anykščiai 
kitiems miestams ir nusileidžia. 
Tačiau jaunimas šiek tiek jau su-
grįžta ir tas verslumas turėtų tik 
augti“, - prognozavo jau septyne-
rius metus turizmo verslu užsii-
mantis D.Dilys.

„Anykščiai kurortu dar tik tam-
pa. Paskutinius dvejus trejus metus 
matau, kad turizmas jau pradeda 
duoti naudą ne tik tam vienam, 
susikūrusiam darbo vietą – aš pats 
dabar suteikiu darbo 20 – 30 žmo-
nių. Turizmas tik įgauna pagreitį“, 
- sakė jaunasis verslininkas.

Ar pasikeitus rajono valdantie-
siems, keičiasi ir požiūris į verslą? 
D.Dilys sakosi šiokį tokį progresą 
jaučiantis.

„Su meru Kęstučiu Tubiu, mero 
patarėju Kęstučiu Indriūnu buvom 
du-tris kartus susitikę per pusmetį. 
Jau matosi intencija, kad valdžia 
domisi. Visi nori to kurorto čia ir 
dabar, tačiau viskas taip greitai 
nesidaro, o ypač versle, kuriam įta-

Rajono tarybos narė Rita 
Kripaitienė teigia, kad esame 
pernelyg pripratę prie savo-
jo miesto, todėl nepastebime 
teigiamų pokyčių.

ką daro sezoniškumas”, - kalbėjo 
D.Dilys.

Politikams Anykščiuose 
tiesiog gražu...

Rajono Tarybos narė Rita Kri-
paitienė sako, kad įvairūs vertini-
mai yra subjektyvus dalykas.

„Aš manau, kad žingsnelis po 
žingsnelio einama į priekį bet ko-
kiu atveju. Galima diskutuoti, gali-
ma vienaip ar kitaip vertinti. Vieni 
vertina, kad kurorto siekimas netu-
rėtų būti prioritetas, pramonė, įmo-
nių kūrimas turėtų būti prioritetas. 
Bet jei rajono strategija tokia jau 
numatyta, ta linkme dirbama, tai, 
aišku, ir einama į priekį. Bet kokiu 
atveju – galvojama, kuriama, daro-
ma. Tai atneš naudos rajonui.

Miestas gražėja. Tik mes esame 
pripratę prie to, kaip jis atrodo, tik 
mes gal jo nevertiname. O tie, ku-
rie čia atvažiuoja, paprastai būna 
sužavėti, kad Anykščiai yra labai 
gražiai besipuošiantys, besitvar-
kantys. Tai kaip juos galima ver-
tinti?“, - klausė R.Kripaitienė.

„Faktas tas, kad mūsų miestas 
senėja. Bet faktas ir tas, kad kai 
kas jau sugrįžta į Anykščius ir iš 
tų jaunų žmonių. Iš užsienių pa-
sibuvę, iš didmiesčių grįžta. Turė-
kime vilties, kad tų jaunų žmonių, 
norinčių čia gyventi ir kažką kurti 
savo, kad ir mažyčius versliukus, 
daugės. Aš visada žiūriu pozity-
viai. Jeigu žmogus į viską žiūrės 
pro pilkus akinius, jis ir matys 
tai, kas pilka. Jeigu žiūrės pozi-
tyviai, tai kiekvienoje situacijoje 
bus galima tą pozityvumą įžiū-
rėti. Aš myliu savo miestą ir į jį 
žiūriu pro rožinius akinius, o ne 
pro kažkokius tamsius ir prastus“, 
- apie verslumą rajone kalbėjo 
D.Kripaitienė.

Verslininkas Vygantas Šližys 
sako, kad rajono valdžia ati-
džiau turėtų įvertinti proble-
mas, su kuriomis susiduria 
vietos verslininkai.

Deividas Dilys mano, kad 
Anykščiams tapti verslesniu 
kraštu nepadeda tai, kad ra-
jone mažėja jaunų žmonių.

Išėjus iš darbo kalnų slidinėjimo 
entuziastui, kalno infrastruktūros 
kūrėjui Liudvikui Avietei, jį gruo-
džio mėnesį laikinai pavadavo Da-
lius Bulota. 

Pasak Anykščių turizmo infor-
macijos centro direktoriaus Riman-
to Sereičiko, slidinėjimo centro va-
dovas nėra valstybės tarnautojas, 
tad skelbti konkursą dėl šio posto 
nebuvo reikalo. Paklaustas, kodėl 
būtent R.Blazarėnas buvo pasi-
rinktas į slidinėjimo centro vadovo 
pareigas, R.Sereičikas sakė, kad 
nulėmė šio asmens ilgametė va-

Aludaris „stojo ant slidžių“ – 
„Kalita“ turi naują vadovą jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Sausio 1-ąją pramogų ir sporto centras „Kalita“ slidinėjimo sezoną 
pradėjo su nauju vadovu, iš Anykščių krašto kilusiu Ramūnu Blaza-
rėnu, buvusiu Ukmergės alaus daryklos „Vilkmergė“ direktoriumi. 
Į centro vadovo pareigas R.Blazarėnas paskirtas be konkurso. 

dybinė patirtis, aukštasis techninis 
išsilavinimas. „Žinojau, kad jis be-
veik 10 metų sėkmingai vadovavo 
„Vilkmergės“ alaus daryklai, jam 
pasiūlius šias pareigas, jis sutiko, - 
sakė R. Sereičikas, pastebėjęs, kad  
centro vadovui nėra būtinybės pa-
čiam čiuožti kalnų slidėmis, nors 
tai ir nekenktų. – Svarbu organiza-
ciniai, vadybiniai sugebėjimai“.

R.Blazarėnas yra užaugęs Vie-
šintose, baigęs šio miestelio viduri-
nę mokyklą, studijavo mechaniza-
ciją Žemės ūkio akademijoje, kurią 
baigęs 7 metus dirbo dabartinėje 

Anykščių technologijos mokyklo-
je dėstytoju. Vėliau R.Blazarėnas 
baigė verslo vadybos studijas 
VGTU magistratūroje.

Paskutinius 9 metus R.Blazarėnas 
vadovavo UAB „Vilkmergės 
alus“, tačiau šią įmonę prijungus 
prie „Kalnapilio“ alaus gamyklos 
iš darbo išėjo ir vėl pradėjo dirbti 
Anykščių technologijos mokykloje 
dėstytoju. 

Naujasis vadovas teigia jau bai-
giantis susipažinti su pramogų ir 
sporto centro „Kalita“ veikla ir 
mato, kad čia veikti yra ką. „Slidi-

nėjimas - tai tik ledkalnio viršūnė, 
- „Anykštai“ sakė  R.Blazarėnas. 
– Darbas negąsdina. Matau, ką 
galima padaryt dėl saugumo, ką 
tobulint, kad kalnas būtų patrau-
klesnis“.  

Nors pats, beje, gyvenantis 
Naujuosiuose Elmininkuose, 
R.Blazarėnas kalnų slidėmis ne-
čiuožia, šia pramoga mėgaujasi 
jo vienuolikametė dukra, lankanti 
kalnų slidinėjimo būrelį. 

Kalną puoselėjęs ir pats slidinė-
jęs kalnų slidėmis, čiuožęs snie-
glente septyniasdešimtmetį per-
kopęs L.Avietė, galima sakyti, iš 
centro vadovo pareigų pasitraukė 
pačiu laiku. Naujojo vadovo „Ka-
litos“ pramogų ir sporto centre 
laukia nemaži iššūkiai. Pernai vos 
alsavęs įgijo kvėpavimą prie sosti-
nės esantis Liepkalnio slidinėjimo 
centras, kuriame veikia apie de-
šimtį slidininkų keltuvų ir paruo-
šiama daugiau ir kur kas ilgesnių 
slidinėjimo trasų nei Anykščiuo-
se. Vilniečiai, kurie slidinėdavo 
Anykščiuose, dabar renkasi Liep-
kalnį. Kitas „Kalitos“ konkuren-
tas – latviai, pasienyje su Lietuva 
turintys slidinėjimo centrų su gerai 
išvystyta infrastruktūra. Į juos trau-
kia panevėžiečiai, biržiečiai ir kiti 
arčiau Latvijos gyvenantys žiemos 
sporto mėgėjai. Beje, ir L.Avietė 
teigė ten taip pat važiuosiąs šiemet 
slidinėti.

Kaip pastebėjo turizmo infor-

macijos centro vadovas R. Serei-
čikas, atšalus, po Kalėdų, iš karto 
visu pajėgumu Anykščiuose buvo 
pradėtos ruošti kalnų slidinėjimo 
trasos. Dieną naktį sniegą pūtė 5  
sniego patrankos. Buvo ruošiama 
plačiausia ir universaliausia tarp 
keltuvų esanti kalnų slidinėjimo 
trasa, stengtasi žūtbūt ją atidaryti 
bent jau sausio 1-ąją. Deja, sutikti 
Naujųjų ant kalno slidininkai ga-
limybės neturėjo. „Kalita“ vartus 
atvėrė sausio 1-ąją 12 valandą. 

Pirmąją šio sezono darbo die-
ną, pasak R.Sereičiko, pramogų ir 
sporto  centre „Kalita“ paslidinėjo 
apie 300 anykštėnų ir aplinkinių 
miestų ir rajonų gyventojų. Dar 
daugiau slidinėjimo entuziastų ant 
kalno buvo žvarboką, bet gražų ir 
saulėtą šeštadienį. Tądien eilutė 
buvo nusidriekusi ir prie vasaros 
rogučių. 

Dirbtiniu sniegu ant kalno snigo 
ir slidinėjant. Buvo ruošiamos kitos 
trasos, kurių dar viena bus atidary-
ta šiandien. Naujojo centro vadovo 
R.Blazarėno skaičiavimais, per 3 
savaitgalio dienas ant „Kalitos“ 
paslidinėjo apie 1000 žmonių. 

Pernai slidinėjimo sezonas ant 
Kalitos kalno buvo pradėtas du 
kartus. Pirmą kartą jis prasidėjo 
gruodžio 4 dieną, po to sniegą nu-
lijo ir slidinėjimo trasas teko ruošti 
antrą kartą. Slidinėti vėl pradėta 
per Kalėdas, o 2015–uosius ant 
kalno pernai sutiko daug žiemos 
sporto aistruolių.   

„Kalitos“ kalnų slidinėjimo cen-
tras dirba iki 22 valandos. Paslidi-
nėti Anykščiuose kainuoja gerokai 
pigiau, negu prie sostinės įsikūru-
siame Liepkalnyje ar Ignalinoje. 
Anykščiuose paliktos praeito sezo-
no kainos, jos nesikeitė.

Buvęs „Vilkmergės“ alaus 
daryklos direktorius Ramū-
nas Blazarėnas vadovaus 
pramogų ir sporto  centrui 
„Kalita“.  

Autoriaus nuotr.Pradėjus slidinėjimo sezoną ant kalno toliau gaminamas snie-
gas, ruošiamos kitos trasos.
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rezonansas

(Atkelta iš 1 p.)

(Romaldas GižinskAs „46-oji 
seimo nario sergejaus jovaišos idė-
ja“, - „Anykšta“, 2015-12-15)

Kažkada dar būdamas meru 
S.Obelevičius pasakė: „Labiausiai 
bijau žmonių, kurie nesupranta hu-
moro“, todėl pabandysiu R.Gižinskui 
atsakyti rimtai. Buvusiam muzikos 
mokytojui nepatiko mano siūlymas 
padiskutuoti apie labai gerai besi-
mokančių vyresniųjų klasių mokinių 
premijavimo metodiką. Buvęs an-
tikorupcijos komisijos pirmininkas 
R. Gižinskas tarsi siūlo mokytojams 

Iš gilios praeities

Dar kunigaikščių Radvilų laikais 
jiems tarnavęs garsus kartografas 
bei architektas Juozas Narūnavi-
čius 1645 metais sudarė Svėdasų 
miestelio planą, kuriame matyti 
aikštė, iš jos išsiskleidžiančios 
penkios ar šešios gatvelės. Įdomu, 
kad pačioje aikštėje stovėjusi ir 
bažnyčia - piešinyje ryškiai maty-
ti jos formos bei smaile kylantis 
bokštas. Gal tai ir buvo kunigaikš-
čių diegiamo reformatų tikėjimo 
bažnytėlė? Katalikams naujosios 
tikėjimo srovės atstovus pergalė-
jus, šios bažnytėlės nebeliko. 

Nuo amžių amžinųjų čia vykda-
vę puikiausi turgūs - ypač pasižy-
mėję sėmenų prekymečiai pavasa-
rį, kuomet sugužėdavo prekeiviai 
iš tolimų apylinkių, netrūkdavę 
ir kitokių prekių, gal net aitva-
rą pirkti galėjai. Praeito amžiaus 
pradžioje dar šita šlovė Svėdasus 
garsino. Aikštė gi buvo tvirtai ap-
rėminta stilingų pastatų - didžiulis 
baltasienis „baltasis mūras“, šiek 
tiek mažesnis panašus pastatas, 
Trečioko namas, prie kurio prilip-
dytas raudonų plytų mūrelis - žydo 
Stolovo vaistinė, ilgas medinis na-
mas, kuriame buvusi Misi Jankelio 
manufaktūros parduotuvė. 

Joje pirmiausia atsirado užrašas 
„kainos be užprašymo“ – suprask, 
čia nebus galima derėtis. Kitoje pu-
sėje keli stilingi mediniai namukai 
ir apie 1907 m. pastatytas cemen-
to blokelių namas - vieno pirmųjų 
Aukštaitijoje kooperatyvo „Viltis“ 

Vienos aikštės pasaka 

Romaldas Gižinskas savų idėjų neturi – svetimų nereikia
tokią idėją įgyvendinti 99,99 proc. 
Supraskite, mokytojai specialiai ra-
šys aukštesnius balus, kad visi gautų 
minėtas premijas.

 Dabar aišku, kodėl R.Gižinskas, 
kaip muzikos mokytojas, neparuo-
šė nė vieno kompozitoriaus. Turbūt 
jis rašė vien gerus pažymius ne-
sukdamas galvos, kad jo mokiniai 
nieko gero neišmoko. Beje, kaip 
R.Gižinskas vertintų faktą, kai  vie-
ni studentai moka už studijas, o kiti 
– ne. Ar neaišku, kad gerai besimo-
kantiems valstybė kompensuoja 

studijų išlaidas. Gal čia, anot jūsų – 
populizmas. Neįžvelgiate panašumo 
su idėja skatinti gerai besimokančius 
mokinius? 

Be abejo, savivaldybėje, bent 
man dirbant, anksčiau buvo tvarka 
apdovanoti geriausiai besimokan-
čius mokinius, bet tokių būdavo tik 
vienetai. Įgyvendinant mano siūly-
mą, pagal dabartinius duomenis, tai 
gelėtų siekti apie 20 proc. geriausiai 
besimokančių jaunuolių. Pritariu 
nuomonei, kad idėja turi būti išdis-
kutuota iki smulkmenų. 

Bet kas paneigs, kad finansinė mo-
tyvacija kels moksleivių žinių lygį ir 
kokybę, skatins didesnius iššūkius 
ir jaunuoliai netaps vegetuojančiais 
prisitaikėliais. Sakote: „Jovaiša ir 
Afrikoj Jovaiša“, ačiū už įvertinimą, 
bet nepavydėkite ir atgaukite amą, 
R.Gižinskai, pasigirkite, ką pada-
rėte, kad jus žinotų ne tik Kurkliai, 
o dar bent ir Vidiškiai. Kodėl jūsų 
suburti muzikantai į sceną leidžiami 
mažiau nei vieną kartą per metus ir 
tai tik iš gailesčio? Nesinervinkite, 
jei kas nors siūlo idėjas ir nesiekite 

kiekvieno ne socialdemokrato pasi-
sakymo su rinkimais. Primenu, įvai-
rūs rinkimai vyksta beveik kasmet. 
Pasiūlykite jums tinkamą laiką, kada 
galima kalbėti viešai.

Ir dar. Esu girdėjęs posakį: „Neuž-
mink kukurbezdžio (yra toks grybas, 
kuris paliestas ruda spalva pagadina 
orą) – pasigailėsi, gali smirdėti“. Pa-
klausysiu ir praeisiu pro šalį.

Gerų švenčių!
 

sergejus jOVAiŠA, lR seimo 
narys 

centrinė parduotuvė bei kontora.
Dabar galima tik įsivaizduoti tų 

pramoga ir nauda šurmuliavusių 
prekymečių bei pirmadienio turgų 
žavesį. Riestainiai, mėsa, javai, sū-
riai, sviestas, kiaušiniai, paršiukai, 
puodai, batai, kepurės ir net degu-
tas... Ant šio taip visiems reikalingo 
tepalo statinaitės užsilipęs Liucijo-
nas Milčiukas savo didžiu balsu vi-
sas žinias pranešdavo - iš panorusių 
skelbti centų pelnydavo. 

Dar didesnio smagumo potyriui į 
kompaniją susibūrę vyrai į kurį nors 
restoraną pusbonkiuko baltosios iš-
gerti užeidavo. Labiausiai gi jiems 
patikdavo pas Bagočiūną, kur už-
kandai buvo ne padžiūvęs riestainis 
ar silkutė, bet lietuvio skilviui taip 
geidžiama kiauliena ir dar nemo-
kama patarnaujančios gražiausios 
miestelio moters šypsena.

Partizanų įamžinimas

Kuomet per Lietuvą antrą kartą` 
persirito Antrojo pasaulinio karo 
frontas ir vėl sugrįžo sovietai, dau-
gybė tautiškai nusiteikusių jaunuo-
lių apsiginklavo, ėmė slapstytis ir 
prieš okupantus kovoti. Garbingas, 
daug geriausiųjų sūnų ir dukrų gy-
vybių pareikalavęs karas po karo. 
Svėdasiškiai, kovose dalyvavo 
aktyviai, dauguma jų glaudėsi Ši-
monių girios slėptuvėse, o žuvę į 
priešų nagus pakliuvę buvo vežami 
į aikštę ir guldomi ant kieto akme-
nų grindinio - bruko ties Trečioko 
namu, kuriame glaudėsi okupa-
cinės pajėgos bei administracija. 
Išniekindavo - nutraukdavo drabu-

žius, įsprausdavo į sustingusias lū-
pas cigaretę ar dar ką kraupaus su-
galvodavo. Taip baugindavo, taip 
niekindavo, taip parodė savo ne-
žmonišką azijietiškais žiaurumais 
persmelktą baisybę, prieš kurią 
tik kovot vertėjo. Ir žemės šven-
tos gailėjo - grūsdavo paslapčia į 
netolimo pušynėlio smėliaduobes, 
kai ką artimieji iš ten išsikasę per-
laidodavo kapinaitėse, kiti gi iki 
šiol jau suaugusio šilo kapinaitėse 
tebeguli ir rūsčią istoriją primena.

Švenčiant Svėdasų miestelio 500 
metų sukaktį, kaip garbingiausios 
istorijos pranašai - kovotojai už tė-
vynės laisvę partizanai buvo įamžin-
ti šiuolaikišku paminklu. Kalneliais 
banguojančiu akmenų grindinio fra-
gmentu, ant aukščiausiai pakilusio 
raudonšonio riedulio iškalus epita-
fiją. Iš Butėnų kaimo kilusio miški-
ninko, medžio pramonės technologo 
dr. Zeno Prūso valia, apleistu poilsio 
parkeliu su neveikiančiu fontanu 
daug metų merdėjusi aikštė 2009 m. 
vasarą pasipuošė didingu paminklu 
Svėdasų krašto partizanams. Ame-
rikoje gyvenęs ir neblogai uždirb-
davęs kraštietis dalį santaupų skyrė 
bendraamžių, dalyvavusių partizani-
niame kare, įamžinimui ir iškilo pen-
kių metrų aukščio monumentas. Tris 
pilko granito bokštus su girios pušis 
bei jogailaičių kryžius simbolizuo-
jančiomis viršūnėmis suprojektavo 
daugelio paminklų Lietuvos partiza-
nams autorius Jonas Jagėla.

Namai gimtieji...

Rytinę aikštės dalį riboja ilgas, 

platus, blizgančia skarda dengtas 
namas, kuriame dabar glaudžiasi 
Šimkevičių šeima. Namas kadaise 
priklausė prekybininkams žydams. 
Čia buvo ta garsioji manufaktūra, 
kurioje už tvirtą kainą pardavinėjo 
gal geriausius pasaulyje, tuo metu 
ypač paklausius angliškus audi-
nius. Namo sieną žymi kukli me-
morialinė lentelė, primenanti, kad 
šiame name 1895-ųjų gruodžio 12 
d.  gimė Bronė Buivydaitė - poetė 
ir rašytoja, savo įtaigiais kūriniais 
ir mažus, ir didelius skaitytojus 
džiuginusi, Tyrų Dukterimi pasi-
rašinėjusi. Puikiausi  eilėraščiai, 
Anykščių legendos, įtaigi, jau-
nuomenę padrąsinanti, pamokanti 
apysaka „Auksinis batelis“, premi-
juota „Sakalo“ leidyklos premija, 
dvi nuostabios atsiminimų knygos 
- neįkainuojama dovana Anykš-
čiams. Kuomet šio namo gyvento-
jui, mokytojui Jonui Šimkevičiui 
„stuktelėjo“ devyniasdešimt, arti-
mieji ant tos pačios sienos dar ir 
jam skirtą lentutę prikabino.

Baltųjų gal dar grafo Marikonio 
laikais statytų mūrų neišliko, visai 
be reikalo išminties stokojančios 
valdžios paklausę svėdasiškiai 
juos nugriovė, tik dabar „alude“ 
vadinamą, neseniai dar aktyviai 
numirusiems šarvoti naudotą namą 
apylinkės administracijai pasta-
tė. Truputį tolėliau iš baltų plytų 
išmūrijo dviaukščius maisto, pra-
moninių prekių parduotuvių bei 
kavinės rūmus. Neliko ir puikiau-
sios „Vilties“ parduotuvės - mat ji 
įėjimą į naujai pastatytus kultūros 
namus užstojo. Neliko Svėdasuose 
veik nė vieno istorinio pastato. Čia 
jau labiausiai padėkojama pirmi-
ninkui Vytautui Kovui.

Per metų metus išsikeitė aikštę 
supančių namų gyventojai - štai 
buvusiuose Gogelių namuose 

glaudžiasi moteris su dviem gu-
viom mergaitėm - Luka Mari ir 
Laura. Turi jos tokio „cinkelio“ 
neapsakomo, apskritutės, putlia-
veidės, smalsiai melsvomis akimis 
į pasaulį bežvelgiančios. Motina 
kurį laiką uždarbiavo Vokietijoje - 
dabar gi čia su mergaitėmis.

Nuolat kaip pasakoje loja šuniu-
kas Maksas, jaukiai sutemose spindi 
žiburėlis. Šimkevičių jau tik dukte-
rys su vyrais pasikeisdamos nuolat 
pabūna, o štai „aludė“ jau kuris lai-
kas tyli - mat dabar bendruomenei 
parašant visus mirusius šarvoti kul-
tūros namų patalpose leidžia. Šalia 
nedideliame namelyje su savo didele 
šeimyna įsikūrė iš „Australijos“ išsi-
krausčiusi Ona Juknevičienė. Vaikų 
pulkelis, bet vieni jau suaugę, o ma-
žiausieji dar į mokyklą eina, Donatas 
didesnis, o mažiausias  Aidas - tik į 
pirmąją klasę. Tad gyva, oi gyva 
aikštė kaip niekad jaunais balsais ir 
viltimi pasaulio.

“Čia, mediniame namelyje, prisiglaudusiame prie aikštės, ir jau-
kiau, ir šilčiau negu „Australijoje“, - sako Ona Juknevičienė, o 
mažylis Aidas kalėdine dovana vis dar džiaugiasi.

Svėdasų bibliotekoje susibūrė vaikų klubas „Šypsenėlė“, kurio vaidilos rašytojos Bronės Buivydai-
tės 120 - ečio proga parodė jubiliatės sukurtą vaizdelį „Jaučio“ troba”. Iš kairės: Simonas, Austėja, 
režisierė Asta, mažoji Miglė, Erikas ir Edvinas.

Kupiškėno Jono Jagėlos su-
kurto paminklo partizanams 
trišakė karūna.

Autoriaus nuotr.
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kampas Apie nuobodulį

UAB „Anykštos  redakcija“ gali
 paruošti ir atspausdinti

mlankstukus,     mbukletus, 
mreklamines skrajutes,  mblankus, 

mA3 ir A4 
dydžio

 plakatus. 

linas BitVinskAs

Žiniasklaida mirga patarimais, 
kaip gelbėti savo šeimos santy-
kius, kaip neleisti nuobodžiauti 
vyrui arba žmonai, kaip suteikti 
žavesio kasdienybei, įpūsti ro-
mantikos ir įskelti ugnies ruse-
nančiam šeimos laužui, kokių 
sekso gudrybių ir pirkinių reikia, 
kad jis neužgestų. Netikėkite. 
Niekas taip nesutvirtina santuo-
kos kaip nuobodulys. 

Psichologai iš Kanados nusta-

tė, jog įsitikinimas, jog nuobo-
dulys ir rutina žudo šeimyninius 
santykius, neturi nieko bendro 
su realybe.Psichologai išanaliza-
vę keletą šimtų porų duomenis, 
priėjo prie paradoksalių išvadų 
– gerokai laimingesnės ir tvir-
tesnės tos poros, kuriose tam 
tikrą „indėlį“ turi nuobodulys.    
Beje, net 88 procentai moterų 
įsitikinusios priešingai, tačiau 
dabar joms teks rinktis – arba 
rutina, arba skyrybų baimė.Tose 
šeimose, kur nuoboduliu nekve-
pėjo, kur santykiai burbuliavo 
kaip šampanas, išsiveržęs iš bu-
telio, skyrybų tikimybė pasirodė 
žymiai didesnė. 

Specialistai ištarė pagiriamąjį 
žodį nuoboduliui – jis užtikrina 
geresnius šeimyninius santykius 
ir garantuoja, kad sutuoktinis su-
silauks pagalbos, jeigu jos reikės. 
Tai, psichologų nuomone, ir yra 
šeimyninių santykių prasmė. Tuo 
tarpu audringos meilės scenos toli 
gražu negarantuoja šeimyninės 
laimės. Pasirodo, poras gerokai 
labiau suartina banalus arbatos 
gėrimas ir filmų žiūrėjimas kartu. 
Parašyčiau ir daugiau, bet darosi 
nuobodu... 

užjaučia

Mirtis - tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka...
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka.

Kavarsko medžiotojų būrelio kolektyvas nuoširdžiai užjaučia 
Algį KORNIKĄ, mirus sūnui.

horoskopas
AVINAS. Galite pasipelnyti 

per laikiną darbą, palūkanas, ak-
cinį pelną, draudimą, paveldėji-
mą ir pan. Galbūt teks demons-
truoti profesinius sugebėjimus, 
derėtis dėl darbo užmokesčio. 
Nežaiskite su ugnimi, jeigu esa-
te kam nors įsiskolinę.

JAUTIS. Neužtenka norėti 
kažkam padaryti įspūdį, subliz-
gėti, dar reikia mokėti tai daryti 
subtiliai, nežeminant pašneko-
vo, oponento. Neatsargiai mesta 
replika, grubus pasisakymas gali 
grįžti skaudžiu bumerangu.

DVYNIAI. Kontaktai vers 
įsitempti ir susikaupti. Galbūt 
teks demonstruoti profesinius 
sugebėjimus, derėtis dėl darbo 
užmokesčio, laikyti įskaitą ar 
ginti savo teises. Jeigu jaučiatės 
teisūs, nieko nebijokite.

VĖŽYS. Mokėsite rasti ben-
drą kalbą su įvairiais žmonėmis. 
Kita vertus, rūpesčių gali sukelti 
nepaklusnūs, rizikuojantys vai-
kai. Galite tikėtis pasiūlymų, pa-
tarimų. Tačiau taps visiškai aiš-

ku, kad “netepsi - nevažiuosi”.
LIŪTAS. Savo kasdieniame 

gyvenime neišvengsite nesklan-
dumų. Tačiau problemos slypės 
jūsų viduje, tuo tarpu išoriš-
kai viskas atrodys ramu, gražu, 
komfortiška. Yra pavojus, kad 
netinkamu momentu išsiverš 
emocijų ugnikalnis.

MERGELĖ. Teks nemažai 
bendrauti. Gerai, jeigu mokėsite 
išsinarplioti iš keblių situacijų, nu-
matyti įvykių eigą, pašnekovų ma-
nevrus. Kitu atveju, galimi nema-
lonūs incidentai. Atsargiai kelyje. 

SVARSTYKLĖS. Galite 
gauti pinigų, pagaliau pajudinti 
nuomos reikalus ar sudaryti ne-
kilnojamojo turto pirkimo - par-
davimo sutartį. Vis dėlto derėtų 
elgtis labai apdairiai, ypač jei 
ketinate kažką parduoti, iš(si)
nuomoti.

SKORPIONAS. Būsite nusi-
teikę avantiūroms, rizikingiems 
sprendimams. Galite tapti kokio 
nors reikalo įkvėpėjais, lyde-
riais. Pasisaugokite gresiančių 
traumų, ugnies, sprogimų, ne-
provokuokite agresijos.

ŠAULYS. Viską darysite lyg 
snausdami ar apsvaigę. Pavojin-
ga vartoti alkoholį, slopinančius 
vaistus. Pasisaugokite gudrių 
aferistų, siūlančių truputį, o at-
imančių daug.

OŽIARAGIS. Laikas pralėks 
nepastebėta, nes laiką rys įvairūs 
darbai, susitikimai, susirinkimai. 
Galbūt teks skirti laiko ir visuo-
meninei veiklai. Galite pasi-
reikšti kaip neblogi tarpininkai, 
priešingų interesų derintojai. 

VANDENIS. Šiuo metu jums 
rūpės valdžios, politikos, kon-
kurencinės kovos, profesinių 
sugebėjimų klausimai. Galbūt 
teks įrodinėti, kad kažkas jums 
skolingas, ar reikalauti išpildyti 
anksčiau duotą pažadą.

ŽUVYS. Noriai imsitės ne-
baigtų darbų arba būsite nusi-
teikę organizacinei bei visuome-
ninei veiklai. Bandykite suburti 
bendraminčius, siūlykite idėjas. 
Tik nepykite, kai kiti pareikš 
kritiką ar bandys atverti jums 
akis, jei klystate, neobjektyviai 
mąstote.

-eltA
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„Molėtų Vilnis“ „Molėtų žinios“
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 „Utenos apskrities žinios“

 
gimė

Adrija VARABLIAUSKAITĖ, gimusi 12 22
Gustė SABOCKYTĖ, gimusi 12 25

 
pro memoria

Anykščių mieste
Bronislovas KAPČIUS, gimęs 1927 m., mirė 01 01
Vytautas Bronislovas VANAGAS, gimęs 1930 m., mirė 12 31

Anykščių seniūnijoje
Alfonsas MASEVIČIUS, gimęs 1938 m., mirė 12 31
Gražina PRAŠMANTIENĖ, gimusi 1966 m., mirė 12 27

Debeikių seniūnijoje
Audronė ŠAUČIULIENĖ, gimusi 1965 m., mirė 12 26
Edvardas SKVARNAVIČIUS, gimęs 1933 m., mirė 12 27

Kavarsko seniūnijoje
Janina GIRNIENĖ, gimusi 1936 m., mirė 12 30
Ramūnas KORNIKAS, gimęs 1967 m., mirė 12 29
Vladislavas Juozapas KAUNIETIS, gimęs 1938 m., mirė 01 01

Kurklių seniūnijoje
Zuzana Almutė KARALIENĖ, gimusi 1938 m., mirė 12 30

“Teleloto” Lošimas Nr. 1030 Data: 2016-01-03
Skaičiai: 05 73 60 28 43 70 56 36 74 22 02 07 50 09 55 65 53 17 21 45 69 35 41 33 10 49 14 67 46 61 03 

42 71 59 39 48 08 11 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 25 72 18 30 57 04 62 47 31 75 26 (visa lentelė)
Papildomi prizai
04**445 Antklodė „Verona“ 0747631 Automobilis “Audi A3” 0364356 Automobilis “Dacia Logan” 0615124 

Automobilis “Ford Fiesta” 0321566 Automobilis “Mazda CX3” 0397045 Automobilis “Mercedes-Benz” 
0245655 Automobilis “Nissan Micra” 0892734 Automobilis “Nissan Qashqai” 0932693 Automobilis “Renault 
Clio” 0842328 Automobilis “Toyota Aygo” 0722561 Automobilis “VW Passat” 021*321 Gręžtuvas-suktuvas 
„Makita“ 088*723 Gręžtuvas-suktuvas „Makita“ 029*524 Gręžtuvas-suktuvas „Makita“ 02**175 Indų rin-
kinys „Delimano“ 075*307 Išmanusis telefonas „Samsung“ 064*403 Išmanusis telefonas „Samsung“ 
081*930 Išmanusis telefonas „Samsung“ 003*477 LED televizorius „TV-Star“ 051*175 LED televizorius 
„TV-Star“ 026*376 LED televizorius „TV-Star“ 071*502 LED televizorius „TV-Star“ 091*214 LED televizo-
rius „TV-Star“ 056*574 LED televizorius „TV-Star“ 05**963 Masažuoklis „Standart“ 033*686 Nešiojamas 
kompiuteris „HP“ 081*910 Nešiojamas kompiuteris „HP“ 081*105 Nešiojamas kompiuteris „HP“ 028*880 
Oro drėkintuvas „Hace“ 054*847 Oro drėkintuvas „Hace“ 071*999 Oro drėkintuvas „Hace“ 07**150 Orų 
stotelė „Technoline“ 03**814 Pagalvės „Dormeo“ 08**789 Pakrovėjas „iWalk“ 032*772 Pakvietimas į TV 
studiją 064*150 Pakvietimas į TV studiją 034*584 Pakvietimas į TV studiją 045*027 Pakvietimas į TV studiją 
018*091 Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ 088*502 Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ 000*430 Planšetinis 
kompiuteris „eSTAR“ 085*255 Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ 054*734 Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ 
0610014 Pretendentas į butą 018*992 Savaitgalio kelionė į Romą 034*330 Skalbimo mašina „Beko“ 017*938 
Skalbimo mašina „Beko“ 023*800 Skalbimo mašina „Beko“ 007*637 Šaldytuvas „Beko“ 024*634 Šaldytuvas 
„Beko“ 006*111 Šaldytuvas „Beko“ 03**178 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.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

VĮ Anykščių miškų urėdija 2016 metais gyventojams 
nenukirstu mišku (išsikirsti patiems) be aukciono 
parduoda malkinę medieną (ir pavienius padarinius 
medžius) šiose girininkijose:

Girininkija, tel. Parduodamos per metus 
medienos kiekis, kub.m

Mikierių, 57121 150
Svėdasų, 57524 150
Troškūnų, 56387 600
Pavarių, 78489 500

Mickūnų, 42640 100
Kavarsko, 45781 500

Dėl pardavimo kreiptis darbo laiku į nurodytų 
girininkijų administracinius centrus.                        

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kačius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.

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.

Automobiliai, dalys

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.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Nekilnojamasis turtas

4,49 ha (4,19 ha ariama, balas 
36.0, unikalus 3464-0002-0042) 
žemės sklypą ir medinį gyv. namą 
60 kv.m bendr. ploto Anykščių r. 
Skiemonių sen. Žiogų k., 11 000 
Eur. 

Tel. (8-698) 25253.

Kuras

Medienos atraižas pakais, su-
pjautas (yra sausesnių). 

Kaladukus. 
Tel. (8-622) 44850.

Šeima nori išsinuomoti butą, 
namo dalį Anykščių mieste.

Tel. (8-615) 51139.

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.
siūlo darbą

Darbas Anglijoje. Alga iki 900 Eur/sav. 
Tel. (8-677) 97278.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą, užuojautą 
ir parodytą dėmesį, atsisveikinant ir palydint į pasku-
tinę kelionę mylimą tėvelį ir senelį Petrą NEČIŪNĄ. 
Dėkojame visiems, kurie buvo šalia šią sunkią akimir-
ką.

Sūnūs su šeimomis

Pasiūlymas sutaupyti! Gera ber-
žinių, uosinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Kita

6 veršingas telyčias.
Tel. (8-616) 82297.

Amonio salietrą (16,50 Eur/mai-
šui), azofoską (20 Eur/maišui), 
amonio sulfatą (14 Eur/maišui), 
kitas trąšas. Pristato. 

Tel. (8-605) 49513.

Portretas
Iš nuotraukos 

„Anykštos“
 redakcijoje

darome portretus 
laidotuvėms

 (iki A4 formato). 

Nuotraukos su 
rėmeliais 

kaina – 10,10 Eur.
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Simonas, Vytautas, Vytautė, 
Telesforas, Gaudentas, Simas.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Baltazaras, Kasparas, Merke-
lis, Arūnas, Arūnė, Melchioras.

Apolinaras, Severinas, Teofi-
lius, Vilintas, Gintė, Teofilis.

Liucijus, Raimundas, Valenti-
nas, Rūtenis, Raudvilė.

receptas

oras

-16

-11

redaktorei nežinant

NNN

sprintas

Važiuoja traukiniu moteris ir 
vyras. Na, moteris užsinori… Ji 
ima dažytis, pudruotis, o vyriokui 
vienodai rodo – jis sau laikraštį 
skaito.

Tada ji ištaria:
– Och, nuobodu kaip…
Vyras pažiūri į ją… ir davė jai 

taip pat paskaityti laikraštį. Ji pa-
vartė, pasuko, metė ir ėmė po tru-
putį vyrui užuominas mėtyti. O 
jam tas pats – tik laikraštį skaito. 
Ji ėmė savo daiktuose raustis – tai 
atsistos, tai pasilenks, tai pasisuks 
– nė velnio – jis skaito laikraštį. 
Moteriai trūko kantrybė, nuplėšė 
nuo savęs baltinėlius ir sako:

– Žmogau, aš jūsų noriu!
Vyrukas kruopščiai lanksto lai-

kraštį ir burba:
– Ką gi, geriau pusvalandį pa-

kentėti, nei dvi valandas bandyt 
įkalbėt.

Lavašo sumuštiniai

Ingredientai:
Lavašas, 1 vienetas
Varškė, 1 pakelis
Grietinė, 2 valgomieji šaukštai
Česnakas, 1 skiltelė
Druska
Krapai
Lašiša, rūkyta arba sūdyta, 150 

gramų

Gaminimo eiga:
Varškę, grietinę, truputį druskos, 

trintą česnaką, smulkintus krapus 
sudėti į dubenį ir gerai išmaišyti, 
varškę pamaigyti, jog būtų kuo 
panašesnė į kreminę masę. Mase 
iškloti lavašą, tolygiu sluoksniu 
sudėti lašišos gabaliukus ir susuk-
ti vyniotinį. Vyniotinį suvynioti į 
maistinę plėvelę ir palaikyti šaldy-
tuve apie valandą laiko. Tada išvy-
nioti, supjaustyti ir patiekti.

Ugniagesiai gelbėtojai praneša, 
kad sekmadienio vakarą Utenoje 
išgelbėjo katiną.  „Atvykus, spąs-
tuose, skirtuose gaudyti smulkiems 
gyvūnams, buvo įstrigusi katino 
letena. Panaudojus parankines 
priemones (žirkles metalui kirp-
ti) katino letena buvo išlaisvinta. 
Gyvūną paėmė savininkas, kuris 
neprisistatė”, – rašoma ugniagesių 
gelbėtojų pranešime. 

Taip jau sutapo, kad uteniškis 

Katinai išlaisvinti 
iš spąstų

katinas iš spąstų ištrauktas Ute-
nos mero Alvydo Katino grįžimo 
į darbą išvakarėse. Kyšininkavi-
mu kaltinamas Utenos meras, so-
cialdemokratas A.Katinas dviem 
mėnesiams buvo nušalintas nuo 
pareigų, o nuo pirmadienio jam vėl 
leista vadovauti Utenos rajonui. 
Tad ir katinui, ir A.Katinui Naujų 
metų pradžia buvusi panaši -  le-
tenėles skauda, bet jos bent jau ne 
spąstuose…  

Biatlonas. Madonoje vyku-
siose Latvijos biatlono taurės I 
etapo varžybose vyko ir spor-
tininkų atranka į II jaunimo 
olimpines žaidynes Lilehame-
ryje ir pasaulio jaunių čempi-
onatą Rumunijoje. Į vienintelę 
berniukams skirtą vietą pre-
tendavo ir anykštėnas Linas 
Banys. Pirmą dieną vykusiose 
sprinto lenktynėse keturi ne-
taiklūs šūviai leido užimti tik 
ketvirtą vietą, nors slidinėjimo 
trasoje Linas buvo gan greitas. 
Antrą dieną vykusiose masi-
nio starto lenktynėse klaidos 
pirmose trijose ugnies linijose 
Linui neleido patekti tarp ly-
derių. Tačiau paskutinėje šau-
dykloje, nesuklydęs nė karto, 
iškovojo antrąją vietą ir tuo 
pačiu kelialapius į jaunimo 
olimpines žaidynes ir pasaulio 
čempionatą. 

Rūta Banytė sprinto rung-
tyje finišavo trečia, o masinio 
starto lenktynėse - ketvirta. 
Darija Jankauskaitė sprinte 
buvo aštunta, o kitoje rungtyje 
finišavo šešta.

Krepšinis. Po šventinės 
pertraukos tęsis Anykščių ra-
jono krepšinio pirmenybės. 
Šeštadienį 10 val. 30 min. 
susitiks „Švietimo” ir „Po-
licijos” komandos, 12 val. – 
„Svėdasai” ir „Biomaistas”. 
Sekmadienį 10 val. 30 min. 
rungtyniaus „Energetinė staty-
ba” ir „Puma”, 12 val. – „Li-
beralai” ir „Taifūnas”, 13 val. 
30 min.  – Anykščių KKSC  ir 
„Troškūnai”. 

Metų sandūroje meilę 
prisiekė 19 vilniečių porų

Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 
31-ąją, Vilniuje susituokė 19 porų.

Pasak Vilniaus miesto savivaldy-
bės Civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėjos Ilonos Jurgutienės, prašymai 
susituokti Naujųjų metų išvakarėse 
buvo registruojami jau nuo lapkričio 
pabaigos. „Paprastai daugiau prašy-
mų sulaukiame, kai paskutinė metų 
diena sutampa su savaitgaliu. Pernai 
taip pat susituokė beveik dvi dešimtys 
porų, kaip ir šįmet. - sakė I. Jurgutie-
nė, - Džiugu, kad vilniečiai santuokos 
įregistravimui pasirenka paskutinę 
metų dieną. Sutuokėme visus, pano-
rusius santuoką sudaryti gruodžio 31 
dieną”. 

M. Cukerbergas šiemet sieks
sukurti namuose ir darbe 
padėsiantį dirbtinį intelektą

Socialinio tinklo “Facebook” įkū-
rėjas Markas Cukerbergas (Mark 
Zuckerberg) prakalbo apie savo pla-
nus šiemet sukurti dirbtinio intelekto 
sistemą, padėsiančią jam tiek namuo-
se, tiek ir darbe. Savo “Facebook” 
paskyroje jis nurodė šiems metams 
užsibrėžęs asmeninį tikslą - sukurti 
“paprastą dirbtinį intelektą”, pana-
šų į populiariame filme “Geležinis 
žmogus” rodytą namų prietaisų val-
dymo sistemą J.A.R.V.I.S. Apie tai 
praneša BBC. M. Cukerbergas pir-
madienį nurodo teiksiantis ataskaitas 
apie savo pasiekimus šioje srityje 
visus metus. Anot jo, dirbtinio inte-

lekto technologiją jau turime, tačiau 
jis nori, kad ši jo balso komandomis 
kontroliuotų visą namų sistemą nuo 
muzikos parinkimo iki apšvietimo ir 
temperatūros.

“Man viską suprogramuoti pačiam 
bus smagus intelekto iššūkis, - teigia 
“Facebook” įkūrėjas. - Noriu sistemą 
išmokyti pagal veidus atpažinti prie 
durų pasirodžiusius draugus. Noriu 
išmokyti ją pranešti apie viską, kas 
vyksta mano dukters Maks kamba-
ryje, - turiu tai žinoti, net ir nebūda-
mas šalia jos”. Kalbėdamas apie savo 
darbą “Facebook”, M. Cukerbergas 
tikisi, kad sistema padės jam vizua-
lizuoti duomenis virtualiosios realy-
bės projektams, tobulinti duomenų 
saugojimo serveriuose paslaugas bei 
vadovauti įmonei. Jo žinia pasiro-
dė “Facebook” jau įpusėjus vykdyti 
dirbtinio intelekto kūrimo iniciatyvą 
- šiuo metu vartotojams kuriamas 
asmeninis pagalbininkas “Facebook 
Messenger” žinučių keitimosi pro-
gramėlę naudojantiems asmenims. 

San Diege naujametinę naktį
gimę dvyniai pasaulį išvydo
skirtingais metais

San Diego gimdymo namuose 
gimė dvynukai, vienas iš jų suspėjo 
pasaulį išvysti 2015 metais, o antra-
sis - jau 2016 metais. Naujagimiai 
Džeilin (Jaelyn) ir Luisas (Luis) Va-
lensijos (Valencia) gimė naujametę 
naktį. Džeilin suspėjo gimti paskutinę 
2015 metų minutę, o jos broliukas - 
po dviejų minučių, jau 2016 metais, 

praneša “The Los Angeles Times”.
Tėvai Maribelė Valensija (Maribel 

Valencia) ir jos vyras Luisas (Luis) 
planavo mažylių sulaukti sausio 
pabaigoje, tačiau vienam iš vaisių 
buvo nustatyta sėdmeninė pirmeiga, 
ir gydytojai nusprendė, kad moteris 
turi gimdyti kiek įmanoma greičiau. 
Laimei, vaikai gimė sveiki, ir tapo 
paskutiniais naujagimiais, gimusiais 
senaisiais metais, ir tuo pat metu pir-
maisiais, gimusiais Naujaisiais, 2016 
metais. 

Danijos karalienės vyras 
princas Henrikas „išeina 
į pensiją”

Danijos karalienės Margretės II 
(Margrethe II) vyras princas Henrikas 
(Henrik) ateityje rečiau rodysis viešu-
moje. „Mano vyras nusprendė, kad 
atėjo metas mažinti aktyvumą arba, 
paprasčiau pasakius, išeiti į pensiją”, 
- savo naujametinėje kalboje pareiškė 
75-erių monarchė. Jos vyrui yra 81 
metai, praneša agentūra AFP.

Karališkųjų rūmų duomenimis, 
princas Henrikas daugiau nedalyvaus 
kai kuriuose viešuose renginiuose, 
pavyzdžiui, parlamento atidarymo 
ceremonijoje, ambasadorių priėmi-
me, nevyks į užsienį su valstybiniais 
vizitais. Iš Pietvakarių Prancūzijos 
kilęs Henris su Margrete susipažino 
1965-aisiais Londone, kur jis dirbo 
Prancūzijos ambasadoje. Po vedybų 
jis niekada visiškai nepritapo savo 
naujojoje tėvynėje Danijoje ir iki šiol 
nėra populiarus - priešingai nei kara-
lienė. Danams buvo svetimas ne tik 
Henriko humoras bet ir jo nepasiten-
kinimas savo vaidmeniu monarchi-
joje. Jis apgailestavo, kad Margretei 
1972-aisiais sėdus į sostą nebuvo pa-
skirtas karaliumi, o liko tik princu.

 -eltA

Gruodžio 31-ąją Anykščių kul-
tūros centre vykęs tradicinis se-
nųjų metų palydos vakaras dar 
sykį įrodė, kad ir kiek į šį šou 
kainuotų bilietai, salė vis vien 
bus sausakimša.

Tai, kad bilietai į šį šou buvo 
aukso vertės, savo kailiu paty-
rė patys „Anykštos“ žurnalistai. 
Vienam jų kultūros centre kaso-
je įsigijus keletą bilietų, garsas 
apie tai nuvilnijo net iki pačios 
savivaldybės. „Bus provokacija“, 
- galvomis lingavo valdantieji, ta-
čiau vietoje jos linksmai nusiteikę 
Naujųjų metų išvakarėse salėje 
siūbavo žurnalistų artimieji...

„Anykščiai bus Europos kultū-
ros sostine!”, - nuolat skambėjo 

To Europa dar nematė, tačiau išvys 
jau 2022-aisiais metais

nuo kultūros centro scenos, kuri 
tam vakarui buvo virtusi savotiš-
ka filmavimo aukštele. Jos reži-
sierius Jonas Buziliauskas atrin-
kinėjo numerius, kurie vėliau esą 
reprezentuos būsimą 2020-ųjų 
Europos kultūros sostinę šalia ži-
nomų krašto lankytinų objektų. 

Scenoje pasirodė ryškiausios 
Anykščių  žvaigždės – ligoninės 
vyr.gydytojas Dalis Vaiginas, 
vargonininkas Rimvydas Griauz-
dė, menininkas Žilvinas Pranas 
Smalskas ir daugelis kitų žino-
mų anykštėnų. Visi jie įrodinėjo, 
kad sumokėti beveik 12 eurų už 
bilietą – kur kas geresnis pasirin-
kimas už „žydruosius žiburėlius“ 
per televiziją. 

Scenoje savo muzikinį talentą demonstravo Anykščių šv.Mato 
bažnyčios vargonininkas Rimvydas Griauzdė ir Anykščių kultū-
ros centro direktorė Dijana Petrokaitė.

„Facebook“ nuotraukos


