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Koncertas. Lapkričio 11 d. (penk-
tadienį) 17 val. Sakralinio meno 
centre (Vilniaus g. 11) Daumanto 
Kirilausko koncertas „Koncertas in 
C. Fortepijono rečitalis“ iš fortepijo-
ninės muzikos koncertų ciklo. Ren-
ginys nemokamas.

Konkursas. Rytoj vyks Anykščių 
savivaldybės administracijos Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėjo konkursas. Šiame konkurse 
turėtų dalyvauti du pretendentai. 

Gaisras. Sekmadienį Skiemonių 
seniūnijos Katlėrių kaime degė ūki-
nis pastatas. Per gaisrą sudegė medi-
nė pastato dalis su stogu bei viduje 
buvę ūkio padargai.

Migracija. Spalį Anykščių rajo-
ne gyvenamąją vietą deklaravo 149 
gyventojai. Anykščių rajono savival-
dybė skelbia, kad tai – pakeitusieji 
gyvenamąją vietą Lietuvos Res-
publikoje arba atvykusieji į rajoną 
iš užsienio valstybių. Išvykimą iš 
Anykščių rajono į užsienio valstybes 
praėjusį mėnesį deklaravo 39 gyven-
tojai.

Darbas. Anykščių darbo biržoje, 
pirmadienio duomenimis, darbdaviai 
ieško 15 darbuotojų. Net 6 darbuo-
tojų ieško viena transporto įmonė, ji 
siūlo darbą 5 vairuotojams ir šaltkal-
viui – pagalbiniam darbininkui. Taip 
pat vairuotojo ieško ir kita įmonė. 
Dauguma kitų siūlomų darbų – iš ap-
tarnavimo ir prekybos sričių.

Zona. Laimėjusi „Maxima“ pa-
skelbtą konkursą „Mes bendruome-
nė”, Anykščių rajono savivaldybė 
įrengė laisvalaikio zoną miesto Užu-
piečių mikrorajone. Laisvalaikio zo-
nos įrengimas kainavo 9591, 33 Eur, 
4000 Eur idėjos įgyvendinimui skyrė 
„Maxima“.

Akademija. Lapričio 10 d. 16 
val. Anykščių koplyčioje Vytautas V. 
Landsbergis susitinka su Anykščių 
akademijos klausytojais.

Portretas. Iš nuotraukos UAB 
„Anykštos redakcija“ (Vilniaus g.  
29, Anykščiai), darome portretus lai-
dotuvėms (iki A4 formato). Nuotrau-
kos su rėmeliais kaina – 15 eurų.

Supranta, jog turės įrodyti, 
kad yra ne tik graži Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Netrukus pradėsiančiame dirbti 2016-2020 metų kadencijos 
Seime anykštėnų interesams atstovausianti 31 metų Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos narė Greta Kildišienė mano, jog jai 
neprireiks daug laiko, kad nutildytų skeptikus. 

Greta Kildišienė tikisi greitai užtildyti skeptikus.
Nuotrauka iš interneto

„Nuvilsiu tuos, kurie galvoja, 
jog aš tik sėdėsiu ir kilnosiu ran-
kas. Mano darbo rezultatai bus 
matomi. Ir tai įvyks greitai“, – ti-
kino būsima parlamentarė. Ji sakė 
dirbsianti Seimo Kultūros komite-
te. Atskirą Kultūros komitetą nau-
jos kadencijos Seimas planuoja 
įkurti atskyręs kultūrą nuo švieti-
mo. Dabar parlamente veikia ben-
dras Švietimo, mokslo ir kultūros 
komitetas. 

Seimo nariams skiriami trys pa-
dėjėjų etatai. G. Kildišienei turėtų 
dirbti trys žmonės, po vieną Vil-
niuje, Panevėžyje ir Anykščiuose. 
„Padėjėjai bus renkami darbui, tai 
nebus atsilyginimas už pagalbą 
per rinkimus ar duoklė partijai. 
Žinoma, padėjėju gali tapti ir par-
tijos narys, tačiau jokiu būdu par-
tiškumas nebus argumentas pasi-
renkant žmogų“, – dėstė politikė. 
Kas bus jos pagalbininkas Anykš-

čiuose, G. Kildišienė dėstė, jog kol 
kas pasakyti negalinti, tačiau vieno 
iš savo aktyviausių talkininkų per 
rinkimus, sunkiosios atletikos tre-
nerio Algirdo Anankos kandidatū-
ros tvirtino nesvarstanti.    

Naujoji Seimo narė kalbėjo, jog 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjun-
ga priėmė vidinį partinį sprendimą 
už lėšas, skirtas parlamentinei vei-
klai, nepirkti transporto priemonių. 
Priminsime, jog Seimo nariams 
yra skiriamos kompensacijos par-
lamentinei veiklai, o šiuos pinigus 
didžioji dalis parlamentarų įsisavi-
na lizingu pirkdami automobilius, 
kurie vėliau lieka politikų nuosa-
vybe. 

Pasak G. Kildišienės, kol kas 
nėra nuspręsta, ar bus šios kaden-
cijos Seimo nariams leidžiama 
vienu metu sėdėti ant dviejų kė-
džių. „Valstiečiai“ prieš rinkimus 
deklaravo, kad politikai neturė-

tų tuo pat metu dirbti ministrais 
ir būti Seimo nariais. Jeigu šio 
principo būtų laikomasi, į Seimą 
jau dabar „įkristų“ pirmasis už 
jo ribos likęs „valstietis“ anykš-
tėnas Antanas Baura. Pasak G. 

Kildišienės, dviejų pareigybių 
derinimas arba nederinimas šio-
mis dienomis yra aptariamas su 
socialdemokratais - „valstiečių“ 
koalicijos partneriais Vyriausy-
bėje ir Seime.   

Prezidentę reketavęs anykštėnas stojo prieš teismą
Panevėžio apygardos teismas praėjusį penktadienį ėmėsi nagrinėti reketo bylą, kurioje 23 metų 

Debeikių seniūnijos  gyventojas, šiuo metu Troškūnuose gyvenantis Justinas Survila kaltinamas iš 
Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės reikalavęs 5 milijonų eurų.

J. Survila prieš mėnesį vykusia-
me Panevėžio apygardos teisme 
nepasirodė, todėl šįsyk į teismą jį 
atvežė ir po to atgal į namus par-
vežė policijos pareigūnai. Bedar-
bis kaimietis aiškino, kad kelionei 
į Panevėžį neturi pinigų.

Šių metų vasario 25 dieną J. Sur-
vila mobiliuoju telefonu, prisijun-
gęs prie dviejų savo elektroninio 
pašto dėžučių, išsiuntė Preziden-
tūros kanceliarijai du elektroninius 
laiškus. Abiejuose laiškuose jis 
grasino susprogdinti po dvi bom-
bas penkiose šalies mokyklose. 
Kad to neatsitiktų, reikalavo, jog 
prezidentė per penkias dienas su-
rinktų ir perduotų jam penkis mili-
jonus eurų. Laiškuose reketininkas 
nurodė, kad pinigų perdavimo vie-
tą ir laiką praneš vėliau. Vieno iš 
jo elektroninio pašto adresas galė-
jo sukelti asociacijas su terorizmu 
- prasidėjo žodžiu „habibas“.Šiuo metu Troškūnuose gyvenantis Justinas 

Survila, jeigu pavyks išvengti kalėjimo, žada 
eiti dirbti pas ūkininkus.  Nuotr. iš „Facebook“

Justinas Survila tikina, kad dėl savo poelgio 
labai gailisi ir visų, o ypač prezidentės Dalios 
Grybauskaitės, dėl to atsiprašo.

Kovoti su afrikiniu kiaulių maru 
reikia ne gyventojų tvartuose

Arvydas MAČIULIS, buvęs 
rajono Tarybos narys, ūkinin-
kas: “Be abejonės, pamiršime 
tikrų kaimiškų lašinių skonį”.

Vilkai sudraskė 
danielių

Senelių globos 
namų gyventojų 
ramybę saugos 
tvora
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Klausimas. Europos Parlamen-

to (EP) Teisės komitetas pirmadienį 
vėl rinkosi svarstyti Lietuvos pro-
kurorų prašymo naikinti buvusio 
„Tvarkos ir teisingumo“ pirmininko 
Rolando Pakso teisinę neliečiamybę. 
Uždarame posėdyje komiteto nariai 
išklausė paties europarlamentaro pa-
aiškinimų apie teisėsaugos ketinimus 
pareikšti jam įtarimus prekyba po-
veikiu.  Teisėsauga į EP dėl R.Pakso 
neliečiamybės naikinimo kreipėsi 
šiemet pavasarį. Ji įtaria, kad žinias-
klaidos grupės „Lietuvos rytas“ va-
dovas Gedvydas Vainauskas sutarė su 
R.Paksu, jog šis už beveik 10 tūkst. 
eurų vertės kyšį paveiktų Valstybinės 
teritorijų planavimo ir statybos ins-
pekcijos darbuotojus, kad šie leistų 
naudoti naują „Norfos“ parduotuvę 
Prienuose. G.Vainausko prekybos 
poveikiu bylą jau perduota teismui 
atskirai, tačiau teismai neleido išskir-
ti jo ir R.Pakso bylų. Tiek R.Paksas, 
tiek G.Vainauskas savo kaltę neigia.

Žala. Teismui vėl teks prisimin-
ti prieš trejus metus šalį sukrėtusią 
tragediją, kai du panevėžiečiai ba-
gažinėje sudegino septyniolikmetę 
Dembavos gyventoją. Į teismą krei-
pėsi nužudytosios artimieji, reika-
laudami neturtinės žalos atlyginimo 
iš valstybės. Prašoma dembaviškės 
motinai, močiutei, nepilnamečiam 
broliui ir patėviui iš valstybės pri-
teisti 103 tūkst. eurų neturtinę žalą. 
Pareiškėjai įsitikinę, kad dėl tragedi-
jos kaltė tenka ir valstybei, neužtikri-
nusiai būtinos pagalbos į nusikaltėlių 
rankas patekusiai pilietei. 

Ekonomika. Jungtinių Amerikos 
Valstijų (JAV) ekonomika trečiąjį šių 
metų ketvirtį augo sparčiausiai per dve-
jus metus, atskleidė pirminiai duomenys. 
JAV Prekybos departamentas informa-
vo, kad didžiausios pasaulio ekono-
mikos metinis augimas liepos-rugsėjo 
mėnesiais siekė 2,9 proc. Analitikai 
prognozavo tik 2,5 proc. augimo tempą. 
Spartesnis nei tikėtasi augimo tempas 
didina tikimybę, kad Federalinis rezer-
vas metų pabaigoje pakels palūkanų 
normas.  2,9 proc. metinis ekonomikos 
augimas atitinka 0,7 proc. ketvirčio au-
gimo tempą. Antrąjį metų ketvirtį JAV 
ekonomika augo 1,4 proc. metiniu tem-
pu arba 0,4 proc. ketvirčio tempu.

Kainos. Technologijų bendrovė 
“Apple” pakėlė kai kurių savo pro-
duktų kainas Britanijoje maždaug 
20 proc., praneša “Bloomberg”.  Tai 
antras skaudus smūgis Didžiosios 
Britanijos vartotojams po to, kai jų 
sprendimas išstoti iš Europos Sąjun-
gos (ES) nusmukdė svarą.  Šią savai-
tę kompiuterių gamintoja pakėlė savo 
nešiojamojo kompiuterio “Mac Pro” 
kainą nuo 2499 iki 2999 svarų. “Mac 
Mini” modelis dabar parduodamas 
už 479 svarus, nors visai neseniai jo 
kaina siekė tik 399 svarus. 

Pinigai. Teisiamųjų suole - buvęs 
bankininkas, liudytojai - trys solidūs 
verslininkai, bet į Vilniaus miesto 
apylinkės teismą juos atlydėjo būrys 
policininkų. Verslininkus apklausęs 
teismas tikėjosi išgirsti atsakymą, 
kur buvęs bankininkas 56 metų Juo-
zas Aliukonis išleido iš krepšininko 
R. Seibučio gautus pinigus. Geram 
savo tėvų pažįstamam J. Aliukoniui 
pinigus patikėjęs R. Seibutis prarado 
236 tūkstančius eurų. Teisme paaiš-
kėjo, kad buvęs “DnB Nord lizingo” 
direktorius ir Ūkio banko filialo Ško-
tijoje vadovas J. Aliukonis iki šiol 
skolingas savo bičiuliui Raimundui 
Šyviui, nesitikėdamas atgauti pinigų 
jį šelpė ir verslininkas Domininkas 
Kašys. 

Lietuvoje danieliai aptinkami tik ten, kur buvo paleisti į laisvę. 
Prieš 200-300 metų šie gyvūnai auginti dvarų parkuose, dabar - 
valstybiniuose ar privačiuose danielynuose. 

Nuotrauka iš VĮ Anykščių miškų urėdija

Vilkai sudraskė danielių
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Pirmadienio naktį Plikiškių kaime, visai šalia gyvenamųjų namų, 
sudorotas Danieliaus jauniklis. Greičiausiai Danielių sudraskė keli 
vilkai, iš gyvūno liko tik trys šonkauliai ir klanai kraujo.

Danieliai auginami aptvare šalia 
Mikierių girininkijos, vėliau jie palei-
džiami į miškus. Pasak Mikierių gi-
rininko Laimio Trumpicko, Šimonių 
girios biosferos poligone draudžiama 

vilkų medžioklė, todėl jie šioje girioje 
jaučiasi išskirtinai saugūs.  

Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Žemės ūkio skyriaus pasku-
tinę savaitę nepasiekė žinios apie 

vilkų išpuolius prieš naminius gyvu-
lius. Pasak skyriaus vedėjo Antano 
Bauros, iškritus sniegui avys sugin-
tos į tvartus ir vargu ar jas kas šiais 
metais į laukus beišgins, todėl vilkų 

„darbymetis“ avių ūkiuose tikėtina, 
jog pasibaigė. Šiemet vilkai sudras-
kė 72 anykštėnų avis, 2 veršius ir 
ožką. Medžiotojams pavyko nušauti 
3 vilkus. 

Po vilkų puotos iš danieliaus liko tik kraujo klanai
Laimio TRUMPICKO nuotr.

Jubiliejinė šventė suvienijo esa-
mus ir buvusius „Gojaus“ šokėjus, 
pritraukė pilną salę žiūrovų bei 
atviliojo „gojiečių“ bičiulius iš La-
tvijos.

Liaudiškų šokių kolektyvas  
„Gojus“ sulaukė kultūros ministro 
Šarūno Biručio, rajono mero Kęs-
tučio Tubio, Zarasų rajono Dusetų 
Švč. Trejybės parapijos klebono 
Stanislovo Krumpliausko sveiki-

„Gojaus“ vadovei pasiūlyta suteikti Garbės pilietės vardą
Šeštadienį Anykščių kultūros centre šventiniame koncerte pa-

minėtas liaudiškų šokių kolektyvo „Gojus“ (vadovė Jūratė Uselie-
nė) kūrybinės veiklos 25-metis.

nimų. S. Krumpliauskas siūlė kitą-
met Anykščių rajono Garbės pilie-
čio titulą suteikti „Gojaus“ vadovei 
J. Uselienei.

Tautinių šokių ansamblis 
„Gojus“ susikūrė 1991 metais 
Anykščiuose. Šokėjai ir vadovė 
J. Uselienė  daug dėmesio skiria 
autentiškam tautiniam kostiumui, 
savo krašto pristatymui.

-ANYKŠTA

Buvęs Anykščių šv.Mato bažnyčios klebonas Stanislovas Krum-
pliauskas pasiūlė Anykščių rajono Garbės piliečio vardą suteikti 
„Gojaus“ vadovei Jūratei Uselienei.



SITUACIJAIŠ ARTI 

  
2016 m. lapkričio 8 d.KOMENTARAI

spektras

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. 

@ Stebėtojas: „informuoju ne-
žinančius - privažiavimo kelias 
prie a la pilies statybų turi būti va-
lomas tris kartus per dieną ir bars-
tomi pelenais, o naktį šalia turi būti 
kūrenami laužai :) Klausiate, kodėl 
kūrenami laužai ? O kaip medieną 
nurašysi - čia sudegė ar nesudegė 
- niekas nežinos, nes pelenus bars-
tysime ...:) Beje, buvę komsorgai 
ir partorgai be eilės spalio švenčių 
proga galės nemokamai pasišildyti 
prie laužų - kaip anais gerais lai-
kais.“

@ Vairuotojas: „Naivus klau-
simas. Kelininkus visada žiema 
užklumpa netikėtai. Taip jie teisi-
nasi gilų viduržiemį. O dabar dar 
ruduo, tai kaip jie bus pasiruošę? 
Užtai po griovius mašinėlės ir vo-
liojasi. Gal didžiuosius kelius jie ir 

Kelininkai dirba labai gerai – 
eismui jie netrukdo

Rajone spustelėjus pirmajam šaltukui ir iškritus šlapdribai, 
kasmet įprasta įvertinti, ar šįsyk kelininkus prasti orai kartais 
neužklupo nelauktai. Kaip vertinate kelininkų darbą? Kuriems 
keliams šaltuoju periodu reikėtų skirti daugiau dėmesio? O gal ke-
lininkams tiesiog norėtumėte padėkoti už puikiai atliktą pareigą?

prižiūri, o kaimo keliuose tai reti 
svečiai. Kol kelininkams nereikės 
atlyginti nuostolių dėl avarijose 
sudaužytų mašinų, įvykusių ava-
rijų, tol ir bus tokios betvarkės su 
kelių priežiūra.”

@ LABAI PRIŽIŪRIMAS 
KELIAS: „LINK KEBLANIŲ – 
FANTASTIKA.

LABAI DĖKOJAME RAJONO 
SAUGAUS EISMO KOMISIJOS 
PIRMININKUI SAULIUI RA-
SALUI, KAD PRIĖMĖ SPREN-
DIMĄ SUTVARKYTI ŠĮ KELIĄ. 
...!!!”

@ Saulius Rasalas: „Saugaus 
eismo komisija niekados nepriėmė 
jokio sprendimo kokį kelią tvar-
kyti. Visos komisijos dirba savo 
kompetencijos ribose. Jei komisi-

jos pavadinime yra žodis eismas, 
nereiškia, kad ji gali įvesti vietoje 
trijų spalvų šviesoforo penkias-
palvį. O žodis “saugaus” neleidžia 
uždrausti saugos tarnybų veiklą ir 
pan.”

@ pinkių spalvų padaryt: 
„Švisafora padaryt - negali, saugos 
tarnybu veiklų uždraust - negali, 
kelią sutvarkyt - negali, sankryžų 
stebėt - negali (bande - apsyjake 
unt vysa svietą). Tai kū anys ti toj 
savoj-valdyboj ti veikia ? Orų tik 
gadyna ...ai prauda, medynį pylį  
pasistatyt gali.., ai da ir su dakū-
mentais dyrbt moka...“

@ ANYKŠTĖNAS: „Tenka va-
žinėti įvairių rajonų keliais. Metai 
iš metų Anykščių kelininkus snie-
gas ir žiema užklumpa netikėtai! 
Ar nė vienas rajono Meras negali 

kelių vadovo pareikalauti sutvar-
kyti šią betvarkę. Tokios netvar-
kos kaip mūsų rajone nesu sutikęs. 
Pasidomėkite, kur nuteka mūsų 
pinigai, skirti kelių priežiūrai? Dar 
nebuvo metų, kai kelių vadovas 
davė kokį nors komentarą dėl šios 
problemos. Gal žmogus užsisėdėjo 
už užkoduotų įmonės durų.“

@ Valius: „Kelininkai dirba la-
bai gerai, eismui jie netrukdo.”

@ X: „Apžiūrėkite pro lan-
gus ir pamatysite, kaip dirba 
kelininkai,na kažkaip nesimato nė 
vieno barstytuvo, turbūt laukia, kol 
pats sniegas nutirpsta.”

@ ??: „Įdomu ar ir šią žiemą 
kaip ir pernai bus valomi tik tie 
keliai, kur veda ne mažiau kaip į 
3 sodybas?”

(Komentarų kalba netaisyta,- 
red.past.)

-ANYKŠTA

Gerai, kad  
kiaulių dar 
nereikia išskersti 
didiesiems 
augintojams

Algimantas JURKUS, Kurklių 
seniūnijos seniūnas:

- Tai mūsų žemės ūkiui yra trage-
dija. Iš žmonių atimamas paskutinis 
kiaulienos kąsnis. Tai, kad nurody-
mas privertinai išskersti kiaules dar 
negresia didiesiems augintojams, yra 
gerai, nes ten dirba žmonės, jie turi 
darbo vietas. 

Matomai, kad kito kelio, kaip tik 
smulkiesiems augintojams išskers-
ti kiaules, nėra. Pasaulio praktika 
rodo, kad ir kitose šalyse buvo tai-
komos tokios pačios priemonės, 
kaip ir Lietuvoje. Važinėjame patys 
po kaimus ir matome, kaip žmones 
augina kiaules. Prašome laikytis bi-
ologinės saugos priemonių reikala-
vimų ūkiuose, bet abejoju, ar mūsų 
prašymų paisoma. 

Kovoti su afrikiniu kiaulių maru 
reikia ne gyventojų tvartuose
Anykščių rajone ir toliau plinta afrikinis kiaulių maras, pa-

skelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija, o smulkiesiems 
kiaulių augintojams nurodyta auginamus gyvulius išskersti. Tuo 
tarpu didieji kiaulių auginimo kompleksai ir toliau sėkmingai gy-
vuoja, nes tik jie esą gali užtikrinti vis kylančius biologinės saugos 
priemonių reikalavimus. „Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ar tokia 
valstybinė politika, naikinanti išskirtinai tik smulkiuosius kiaulių 
augintojus, nėra diskriminacinė.

Naikinti 
būtina šernus, 
o ne kiaules

Žilvinas AUGUSTINAVIČIUS, 
Anykščių rajono ūkininkų sąjun-
gos pirmininkas:

- Kodėl žmonės turi skersti savo 
kiaules, o valstybė to neprivalo da-
ryti? Ligą platina šernai, o išskersti 
kiaules turi žmonės. Pirmiausiai buvo 
padaryta klaida - būtų laiku ta šernų 
populiacija sureguliuota, tai ir tas ma-
ras būtų sustojęs tame pačiame Aly-
taus rajone, kur ir prasidėjo.

Tokiems 
dalykams 
nepritariu

Arvydas MAČIULIS, buvęs ra-
jono Tarybos narys, ūkininkas:

- Kaip ir kiekvieną dalyką, jį reikia 
daryti protingai ir atsižvelgiant į visų 
interesus. Kai kuriems smulkiesiems 
kiaulių augintojams šį žemės ūkio 

šaka yra ir maisto, ir pinigų šaltinis. 
Kažkas dabar vyksta labai pana-

šaus į kampaniją, kad iššluotų viską 
švariai. Nesakyčiau, kad tokiems 
dalykams pritariu. Be abejonės, pa-
miršime tikrų kaimiškų lašinių skonį. 
Žmonės kiaules augina nedideliais 
kiekiais, šeria natūraliais pašarais 
– nesulyginsi su kompleksais, kur 
kiaulės auginamos visai kitokiomis 
priemonėmis.

Čia nėra
kažkoks 
susidorojimas 
su smulkiaisiais 
kiaulių 
augintojais

Algis BARAVYKAS, Lietuvos 
kiaulių augintojų asociacijos direk-
torius:

- Šiai dienai nematau kitokių alter-
natyvų, kaip tik smulkiuose ūkiuose 
laikomas kiaules išskersti. Šitas da-
lykas nėra kilęs iš kažkokio pykčio 
ant smulkiųjų augintojų, čia nėra kaž-
koks susidorojimas ar, kaip kas nors 

Premjeras. Daugiausiai Lietu-
vos gyventojų premjeru mato vieną 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjun-
gos vedlių Saulių Skvernelį ir kon-
servatorių lyderį Gabrielių Lands-
bergį, rodo apklausa, kurios dalis 
buvo atlikta dar prieš antrąjį Seimo 
rinkimų turą, pirmadienį rašo porta-
las delfi.lt. Į klausimą, kas geriau-
siai tiktų užimti premjero pareigas, 
S.Skvernelį įvardijo 13,4 proc. 
respondentų, G.Landsbergį - 12,6 
proc. apklaustųjų, o „valstiečių“ 
lyderį Ramūną Karbauskį - 11,5 
proc. apklausos dalyvių. Socialde-
mokratų partijos pirmininką ir da-
bartinį ministrą pirmininką Algirdą 
Butkevičių ir toliau premjeru mato 
9,3 proc. apklaustųjų, o SEB banko 
prezidento patarėją Gitaną Nausėdą 
- 5 proc. respondentų.

Stabdo. Turkijos opozicinė pro-
kurdiškoji Liaudies demokratinė 
partija (HDP) sekmadienį nuspren-
dė padaryti pertrauką savo įstatymų 
leidžiamojoje veikloje Turkijos 
parlamente. Tokių veiksmų partija 
imasi po devynių jos parlamentarų 
suėmimo, skelbia AP.  Tačiau HDP 
atstovas Ajhanas Bilgenas patiksli-
no, kad partija neplanuoja trauktis iš 
parlamento, nes toks žingsnis galė-
tų būtų žengtas tik po “konsultacijų 
su rinkėjais”. HDP lyderiai Selaha-
tinas Demirtas ir Figena Juksekdag 
buvo suimti penktadienį dėl su tero-
rizmu susijusių kaltinimų. Kartu su 
jais suimti dar septyni kiti partijai 
priklausantys parlamentarai. 

Puolimas. JAV remiamos kurdų 
ir arabų pajėgos pranešė apie ne-
trukus prasidėsiančią operaciją, ku-
rios tikslas - atgauti Rakos miestą, 
vadinamosios “Islamo valstybės” 
(IS) “sostinę. Sirijos demokratinės 
pajėgos (SDF) skelbia, kad puolant 
iš oro padės JAV vadovaujama koa-
licija. Vietiniai gyventojai paraginti 
laikytis nuošaliau teritorijų, kurias 
kontroliuoja islamistai. Kurdų ir 
arabų koalicija jau anksčiau pradėjo 
palaipsniui perimti šiaurinių miestų 
dalių kontrolę. 

Smogas. Delio vyriausiasis mi-
nistras nusprendė uždaryti visas 
valstybines Indijos sostinės moky-
klas trims dienoms dėl itin smar-
kaus mieste tvyrančio smogo. Šeš-
tadienį dėl užteršto oro jau buvo 
nuspręsta uždaryti pirmąsias 1 800 
mokyklų. Valdžia imasi aibės prie-
monių kovoti su itin dideliu oro už-
terštumu Delyje: čia penkioms die-
noms bus sustabdyti visi statybų ir 
griovimo darbai, vandens srove bus 
bandoma neleisti dulkėms pakilti 
nuo žemės, bus gesinami gaisrai 
sąvartynuose, taip pat bus uždaryta 
didelė anglimis kūrenama Badarpu-
ro elektrinė. 

Auka. Filipinų pietuose veikian-
tys islamistai kovotojai, dažnai pa-
grobiantys žmonių ir reikalaujantys 
išpirkų, nužudė vieną vokietę bu-
riuotoją ir pagrobė jos pagyvenusį 
partnerį iš jųdviejų jachtos vande-
nyse netoli šalies krantų, pirmadienį 
pranešė kariškiai. Vienas grupuotės 
“Abu Sayyaf” vadas, uždirbęs mi-
lijonus dolerių iš užsieniečių grobi-
mo ir nupjaudavęs galvas kitiems, 
kai išpirkos nebūdavo sumokamos, 
prisiėmė atsakomybę dėl naujausių 
incidentų, naujienų agentūrai sakė 
regioninis kariuomenės atstovas Fi-
lemonas Tanas. Pasak F.Tano, kariš-
kiai rado poros jachtą, o joje - nušau-
tos nuogos baltosios moters lavoną.

Parengta pagal 
BNS informaciją

įžvelgia, konkurencija. Yra pagrindi-
nė problema, kad smulkūs augintojai 
nesilaiko biologinės saugos taisyklių. 
Iš 32 afrikinio kiaulių maro atvejų 
naminėms kiaulėms 31 atvejis buvo 
užfiksuotas pas smulkiuosius kiaulių 
augintojus. Jie nieko negalėjo paaiš-
kinti, iš kur pas juos atsirado virusas, 
nes tiesiog pas visus buvo prasta bio-
loginė sauga.

Afrikinio kiaulių maro valdymas 
yra žymiai lėtesnis procesas negu ma-
noma. Pasakyti, kad šiandien kovoki-
me su šernais ir nieko nedarykime su 
biologine sauga smulkiuose kiaulių 
ūkiuose, tai reikštų, kad marą išsipla-
tintumėme per labai trumpą laiką ir 
labai dideliame plote. 

Pirmiausia reikia gesinti, kur greitai 
dega, o tik po to, kur rūksta ir smilks-
ta. Idėja – pulkim ir iššaudykim šer-
nus. O kas tą padarys? Yra fantastinis 
ir realus scenarijus. Fantastinis, kad 
išsigelbėsime patys, o realus – kad 
padės ateiviai. Medžiotojai, aplinko-
saugininkai nepajėgūs greitu laiku 
sustabdyti tą virusą ir jis plinta pakan-
kamai greitai.

Smulkūs kiaulių ūkiai nerizikuoja 
tokiu dideliu turtu, kokiu rizikuoja 
stambūs kiaulių augintojų ūkiai, tai 
jų atsakomybės lygis yra žymiai ma-
žesnis. Gyventojui, kuris laiko vieną 
– dvi kiaules, tai nėra pagrindinis pa-
jamų šaltinis, o tik papildomas maisto 
šaltinis, todėl vienos kiaulės praradi-
mas neužbaigia jo ūkininkavimo. Bet 
ūkiui, kuris turi 70 darbuotojų, viruso 
patekimas ar kaimynystėje atsiradi-
mas laikytojo, kuris bus užkrėstas, 
jam jau yra egzistencijos klausimas. 
Tas ūkis jau būtų pasmerktas ir tie 
visi 70 darbuotojų liktų be darbo tik 
dėl to, kad vienas žmogus šalia turi 
tokią prabangą nesilaikyti biologinės 
saugos. Stambūs ūkiai Lietuvoje iš-
augina apie 85 proc. kiaulių, kurios 
tiekiamos į skerdyklas, po to mėsa 
- į parduotuves, smulkieji augintojai 
išsiaugina apie 15 proc. kiaulių. Tai 
šituo atveju, ką reikėtų aukoti – ar tą 
smulkųjį kiaulių augintoją, ar tą stam-
bųjį? Kažkas norėtų, kad būtų auko-
jami abu. Bet ar verta?

-ANYKŠTA
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Pasilinksminta su kaimynais Vytautas BAGDONAS

Kaip ir pridera tokiai progai, kul-
tūros namų salė buvo atitinkamai 
papuošta. Ant scenos senoviniame 
duonkubilyje puikavosi „obuolių 
medis“, aplinkui geltonų klevo 
lapų fone buvo išdėlioti įspūdingo 
dydžio moliūgai, patisonai, cuki-
nijos, bulvės. Ne vienas stebėjosi, 
parodoje matydamas kunigiškiečio 
Jaroslavo Vetenkio išaugintas mil-
žiniškas morkas, kurių kiekviena 

Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriuje jau keletą metų 
puoselėjama tradicija organizuoti darbų pabaigtuvėms skirtą 
renginį.  Šiai tradicijai nebuvo nusižengta ir šiemet. Vaitkūnietė 
kultūros darbuotoja Aldona Bagdonienė lapkričio 5-ąją visus pa-
kvietė į popietę „Rudens darbus užbaigus“. 

svėrė daugiau kaip po kilogramą! 
Šalia tų kilograminių įspūdingo dy-
džio morkų puikiai derėjo ir vaitkū-
nietės Magdalenos Apčelauskienės 
darže išaugusios keisčiausių formų, 
figūrų, išsirangiusios, susiraičiusios 
morkos. Kitoje parodoje visi ren-
ginio dalyviai turėjo progos akis 
„paganyti“ į unikalius kunigiškietės 
Dovilės Buzėnaitės siuvinėtus pa-
veikslus – tikrus meno kūrinius. 

Rudeniu dvelkiančiais, žemę, 
gimtinę Lietuvą, duoną aukštinan-
čiais poezijos posmais pradėjusi 
popietę šio tradicinio renginio or-
ganizatorė Aldona Bagdonienė pa-
sveikino sodiečius užbaigus lauko 
darbus, supylusius derlių į aruodus. 
Ir simboliškai kiekvieną pavaišino 
šviežios duonos riekele. 

Nuotaikingą koncertą Vaitkūnų, 
Kunigiškių, Gykių ir kitų kaimų gy-
ventojams, susirinkusiems į popie-
tę, padovanojo netolimi kaimynai iš 
Duokiškio (Rokiškio rajonas). Gie-
drės Dagienės vadovaujamas duo-
kiškėnų ansamblis atliko populiarių 
dainų, armonika griežė kamajiškis 
Vytautas Dagys. Atsidėkodami už 
koncertą organizatoriai  duokiškė-
nams prisiminimui įteikė fotografijų 
albumus „vaižgantiška“ tematika.

Pasibaigus oficialiajai  renginio 
daliai, vietiniai gyventojai kartu 
su  kaimynais iš Rokiškio rajono 
susibūrė ir dar pasilinksmino prie 
sodietiškų vaišių stalo.

Sveikinimo žodį taria popietės organizatorė, vaitkūnietė, kultū-
ros darbuotoja Aldona Bagdonienė.

Nuotaikingą koncertą rudens darbų pabaigtuvių dalyviams padovanojo Giedrės Dagienės vadovau-
jamas Duokiškio kultūros namų ansamblis.

Scena buvo papuošta „obuolių medžiu“.
Autoriaus nuotr. 

Senelius gąsdino 
motociklininkai

Anykščių socialinės globos 
namų direktorė J. Gečienė „Anykš-
tai“ pasakojo, kad  aptverti senelių 
namų teritoriją pirmiausia nuspręs-
ta dėl to, kad  poilsiautojai prie 
Alaušo ežero per įstaigos kiemą 

Senelių globos namų gyventojų 
ramybę saugos tvora

buvo įpratę važiuoti automobiliais 
bei motociklais.

„Motociklai nuolatos vienas po 
kito važiuodavo. Jie lekia, nežiū-
ri, o mūsų gyventojai su judėjimo 
technikos priemonėmis vaikšto. Ir 
vaikšto sunkiai, nespėja pasitrauk-
ti. Žmonės ir toliau senelių glo-
bos namų kiemu vaikšto, kas nori 

eina, mes to neapribojame“, - apie 
tai, kad poilsiautojai ir toliau prie 
ežero gali patekti nuo seno jiems 
įprastu keliu, tikino J. Gečienė.

Svarbiausia – senelių 
saugumas

Anot Anykščių socialinės glo-
bos namų direktorės J. Gečienės, 
įstaiga pagal globos normas priva-
lo užtikrinti gyventojų saugumą.

„Ir Burbiškio grupinio gyveni-
mo namuose teritorija yra aptverta 
bei apšviesta. Lygiai taip pat turėjo 
būti aptverta ir apšviesta Svėdasų 
senelių globos namų teritorija, iš-
pildant globos normos reikalavi-
mus. Jie mums yra patys pagrin-
diniai“, - apie dar vieną priežastį, 
kodėl po daugelio metų nuspręsta 
senelių globos namų teritoriją ap-
tverti, pasakojo J. Gečienė.

Tvoros įrengimui pritarė 
pagrindiniai miestelio veikėjai

Anykščių socialinės globos 
namų direktorė J. Gečienė sakė 
nematanti problemos, kad sene-
lių globos namus aptvėrus tvora 
nuo šiol poilisiautojams gali kilti 
keblumų paprasčiau patekti prie 
Alaušo ežero poilsiavietės.

„Yra ir viena, ir kita gatvelė. Ir 
už bažnyčios yra iš karto tiesiai 

kelias į tą poilsiavietę. Bet žmonės 
kažkodėl, net nežinau kodėl, čia su 
motociklais lėkdavo. Vadovė sto-
vėdavo prie vartų, kad gyventojai, 
išėję į kiemą, po motociklų ratais 
nepakliūtų. O kaip kitaip užtikrinti 
tą saugumą?“, - kalbėjo J. Gečienė.

Svėdasų senelių globos namų 
teritorija priklauso trims šeiminin-
kams – savivaldybei, Svėdasų para-
pijai ir bendruomenei. Visos pusės, 
anot J. Gečienės, raštiškai pritarė 
tam, kad Svėdasų senelių globos 
namų teritorija būtų aptverta.

„Parapija, bendruomenė yra pa-
grindiniai  miestelio veikėjai, kurie 
sprendžia tuos reikalus. Jeigu jie 
duoda raštiškus sutikimus, jie su-
vokia mūsų siekį apsaugoti savo 
gyventojus“, - svarstė J. Gečienė.

Sprendimą leisti tvora aptverti 
Svėdasų senelių namų teritoriją 
priėmė rajono Taryba. Kiek Anykš-
čių socialinės globos namams kai-
nuos jau beveik baigiamos užtverti 
tvoros įrengimas, įstaigos direktorė 
J. Gečienė atsakyti negalėjo.

Patarė vaikščioti pro šoną

Svėdasų bendruomenės pirmi-
ninkė Asta Fjellbirkeland „Anykš-
tai“ sakė, kad dėl Svėdasų senelių 
globos namų tvoros su Anykščių 
socialinės globos namais pavyko 
rasti „draugišką susitarimą“.

„Mes kalbėjomės su senelių na-
mais ir susitarėm, kad jie ten vieną 
kampą tvora tvers. Tegul tveria, 
yra tos vietos. Eidavo žmonės į 
poilsiavietę pro kiemą, dabar ga-
lės eiti pro šoną. Iš bendruomenės 
pusės mes susitarėme draugiškai“, 
- sakė A.  Fjellbirkeland.

Įžvelgia ambicijas ir izoliaciją

Portale anyksta.lt pasirodžius 
pranešimui, kad Svėdasų senelių 
globos namus nuo šiol juos tvora, 
atsirado ir nepatenkintų.

„Pirmiausia apsitvėrė, o paskui 
prašo leidimo??? Nueikite ir pažiū-
rėkite, tvora jau stovi. Vietoje to, 
kad pasidžiaugtų sutvarkyta poil-
siaviete - tvoras tveriasi. Apie kokią 
čia ramybę kalba, apie kokį pavojų, 
kodėl sunku judėti neįgaliesiems? 
Tvoros padės lengviau judėti. Se-
nolių izoliacija nuo aplinkos prisi-
dės prie senolių gerovės? Čia yra 
visiškas ambicijų, siekiant apriboti 
bendruomenės teises naudotis poil-
siaviete, įgyvendinimas. Gėda prieš 
Dievą ir Svėdasų gyventojus turėtų 
būti tvorų iniciatoriui“, - rašė skai-
tytojas „Aras“.

“Ką nori Dievas nubausti, tam 
atima protą (čia apie tvoros staty-
tojus). Juk reikia ne tvoras, o tiltus 
tarp žmonių statyti”, - tvora nebu-
vo patenkintas ir “Pilietis”.

Robertas AleKSiejūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių socialinės globos namams priklausantiems Svėdasų 
senelių namams apkarto šalia Alaušo ežero esančios poilsiavietės  
kaimynystė. Šios įstaigos direktorė Jolita Gečienė kreipėsi į Anykš-
čių rajono savivaldybę leidimo senelių namus aptverti tvora. 

Anykščių socialinės globos namų direktorė Jolita Gečienė (nuo-
traukoje) pasakojo, kad Svėdasų senelių globos namų vadovei 
Danguolei Rimavičienei anksčiau tekdavo stovėti prie vartų ir 
senelius saugoti nuo lakiojančių motociklininkų.



  

2016 m. lapkričio 8 d.PASTOGĖ

tautos balsas

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

Į naujas miesto kapines žiemą 
visi važiuosim su rogutėmis, nes 
kitokios išeities nėra. Taip gal-
vojame, nes dabar prasilenkti ten 

kritiškai sunku. Dar kartą klau-
siam, ką gi Jūs, mielieji Anykščių 
vadovai, galvojate? Kaip reikės 
prasilenkti vežant velionį į amži-

nojo poilsio vietą?

„Anykštos“ laikraščio 
skaitytoja

Giesmė upėtakiui
 
Vieškelis šviesus, girios pušimis 

aukštomis apkaišytas. Iš drėgnų 
miškų slėnių, neišsenkančių vers-
mių alma upeliai - šaltavandeniai, 
skaidrūs, upėtakius karališkosioms 
vestuvėms ir gyvenimui tikrajam 
atviliojantys. Laisvų girių gyventojų 
širdis jauduliu užliejančios tuomet, 
kai laimingų žvejų rankose spurdė-
davo - karalių stalo verta, rausvais 
taškeliais ir šaltais, skambančiais 
vandens lašais spindinti žuvis. 

Kaip upėtakiai upelius sraujuosius, 
taip ir žmonės šiliniai savus namus 
apleidžia ir nyksta girios kaimai. Pli-

Pašvenčių šilų smiltynų Plikiškiai Martynas DulKė

Šimonių girios pakraštėlyje, pustomuose Šventosios pakrančių 
smiltynuose, nuo seniausių laikų gyvuoja Plikiškių kaimas, garsė-
jęs mažųjų upelių upėtakiais, rašytoju bei rusų sentikių kolonija, 
taikliai Kremliumi vadinama. 

Svėdasų parapijiečių knygoje 1900 m. įrašyta, kad čia surašant 
1923-iais surastos 8 sodybos su 43 gyventojais, šiuo metu dar tebe-
gyvena keliolika gyventojų.

Kas bus žiemą?

kiškiai gi viltimi gyvavo - juk visai 
šalia Mikieriuose palengva kūrėsi 
miško darbininkų gyvenvietė, susto-
davo autobusas, veikė parduotuvė, 
atrodė, kad amžinai galės žmoneliai 
darbuotis  - sakinti pušis, kirsti, vež-
ti, sodinti medžius, niekada nepri-
trūks jaunimo, tačiau globalizacija 
gerokai didesnes gyvenvietes nuo 
žemės veido nušluoja.

 
Gyveno eigulio dukra
 
Dar buvo vasara, jau prieš pen-

kerius metus, pats karštumas, kai 
išsirengiau aplankyti čia Plikiškių 
vienkiemyje gimusią ir tebegyve-

nančią, saulėtos senatvės sulau-
kusią ir gyvenimą karštai karštai 
mylinčią Šimonių girios eigulio 
Žiūko dukterį Albinutę. Deja, buvo 
tai lemties pakirsta diena: sodyboje 
nieko neradau, pašūkavęs prišau-
kiau kaimyną, o pačios šeiminin-
kės nei sulaukiau ir jau niekad ne-
bepamačiau. Tik pasilikau su žinia 
apie jos didį girios kalnelių, upelių, 
raistų, šilelių pažinimą, gebėjimą 
juokauti ir dieviškojo pasaulio su-
pratimą. 

Kai atmyniau dviratuku po gero 
mėnesio, karščiai jau buvo tiek įsi-
smaginę, išvarginę, kad be laiko, 
kaip tie pageltę nudžiūvę berželių 
lapai, krito ir žmonės. Šilai alsavo 
sakų aromatu, sodyboje vėl nieko 
neradau, nebuvo net kaimynų. Tik 
po valandėlės laukimo kaip žinia-
nešys automobiliu atriedėjo žmo-
gus, toks aukštas, liesu išbalusiu 
veidu ir pasakė, kad nebėra Albinu-
tės, kad šiandien mirė ir nusinešė 
lemtis manąją laimę su ja susitikti.

 
Klaidi ir lemtinga klajonė
 
Karštis ir sėklinių pušų didybės 

grožis suklaidino, mat ilgokai gė-
rėjausi - žvelgiau į tiesius, atrodo 
dangų siekiančias menkas viršūnes 
laikančius kamienus, pasakiško 
grožio rėžius - sakintojų paliktus 
pačioje gintarinėje medžių story-
bėje. Ne tuo keliu pasukęs, iškly-
dęs iš kelio, nesuradau jau takelio. 
Keliuku Pelyšių dvarą pasiekti 
manęs, nusukau labiau šiaurėn ir 
kažkur prie Viešintų išlindau - net 
keliolika kilometrų su įkarščiu nu-
mynęs. Neapgalvotos, neatsargios, 
visai vaikėziškos maudynės girios 
upelyje. Iki ribos įkaitęs įlindau į 
ypatingai šaltą vandenį, po ko pri-
kibo ligos, tikros bėdos. Kai jau 
pro kapelius, „Velnio išvarymo iš 
Mykolų kaimo“ siluetą, laukeliu į 
plentą nuo Viešintų įsukau, spėriai 
Andrioniškin nulėkiau ir ten dar 
nerūpestingai gaivinausi „dakta-
rienės“ šaldytuve laikytu tiesiog 
stingdančiu ir gaiviu „kanapiniu“. 
Negreit vėl sugrįžau į Plikiškius.

 
Rašytojo pastogėje
 
Nors aš jį ir kairiuoju pavadinu, 

nors aš ir jo rašymams apie inži-
nierių Praną Markūną nepritariu, 
bet galiu gi su juo pasikalbėti sė-
dėdamas Plikiškių sodybos pasto-
gėje prie plataus stalo. Jis - Anta-
nas Drilinga, žmogus nebejaunas 
ir išmintingas. Žinau, kad su juo 
nepasikalbėjęs jausčiausi dar kartą 
likimo trinktelėtas ir mano užrašai 
apie Šimonių girią neužbaigti, dar 
labiau skylėti būtų. Juk kaip gražiai 
jis savo raštuose po sodžiaus apy-
linkes, miškus, upelių pakrantes, 
raistus, sodybą ir žmonių gyveni-
mus išvedžioja. Žmonės šie tikri 
darbu kruopščiu, sąžinės suvoki-
mu. Tos alkanos ir dosnios smiltys, 
šilų dainos, audinių raštai ir lemties 
trapumas. Daug tokio prigimtinio 
grožio jo pasižvalgymuose „prie 
vieškelio“ ir eilėraščiuose gimta-
jam kampeliui. Koks žavesys tų 

akimirkų, kuomet su tėvuku maža-
jame upelyje dideliu samčiu upėta-
kį didžiausią gaudė. Pirmą sykį pri-
griebta didžuvė grakščiai išsirietusi 
iš tinklo iššoko, bet kantrių žvejų 
vėl buvo į lemties spąstus įviliota. 
Šokinėjo, spurdėjo savo karališkai 
taškuotu, spalvingu kūnu, o Anta-
nukas susigraudeno, paleisti gra-
žuolę panoro. „Būk vyras...“, - pra-
tarė laimikį į maišą dėdamas tėtis. 
Būk vyras...

 
Kremliaus kurantai ir garbė
 
Ir buvo. Palengva suprato, kad ne 

tos, kur danguose, bet kur bokštuo-
se žvaigždės ramų ir gerbtiną gy-
venimą lemia. Plikiškių „kremlių“ 
temačiusiam palengva ir tikrojo 
Kremliaus Maskvoje durys vėrėsi. 
Naujausioje knygoje tiesiog pasi-
gėrėdamas rašo apie savo bičiulys-
tę tikriausią su kolaborantu Justu 
Paleckiu. Tai jis, tas kultūringas 
žmogus ir tikras „narsuolis“, išdrį-
so pobūvyje tarp svarbių svečių iš 
centro užtraukti lietuvišką dainą, 
tai jis pasibaigus vakarėliui jauną ir 
kuklų bendramintį pastebėjo, savo 
limuzino „Zim“ parvežti į namus 
užmiestyje nepagailėjo. O keliau-
jant į Maskvą, kur kasmet su reika-
lais kelis dešimtmečius keliaudavo, 
traukinyje vėl su Paleckiu susidūrė, 
ir vėl buvo pamalonintas - vaišin-
tis į kupė pakviestas ir po blogio 
imperijos sostinę juodu limuzinu 
pavežiotas. Tad mėgo nuo pat vai-
kystės būti pastebimas, jo 50-me-
čio iškilmėje pionieriai su deglais 
marširavo, kaip mitologinį herojų 
iš dar neparašyto epo garbino. Bet 
ir vėl Maskvą raštuose prisimena, 

viešbučius „Moskva“ ir „Rossija“, 
kur jausdavosi tarsi „Dievo ausy-
je“, apie režimo liaupsintojams, 
susibėgusiems iš visos imperijos, 
rengiamus vakarėlius, geriausius 
gėrimus, juodąją ikrą, kelnerių 
gvardijas ir ranką spaudžiančią 
bei užmarštingai besišypsančią 
ministrę Furcevą... Bet va išaušo 
privilegijas sutirpdęs nepriklauso-
mybės rytas, niekas nebežygiuoja 
su deglais, niekas nebegarbina, 
nebepastebi, nebeprisimena, pini-
gų nebeduoda - čia jau labai ryš-
kiai rašytojas atskiria, kas savas, 
kas geras, ypatingai pliekia blo-
gietį merą Sigutį. Ir čia staiga šast 
-  atsirado gerų žmonių, prisiminė, 
taikon pakvietė, ir 25-tais Lietuvos 
nepriklausomybės metais Anykščių 
garbės piliečio vardą suteikė. 

Albinutės sodyba....

Štai tokią Albinutę daugu-
mas pagirių gyventojų tebe-
prisimena...

Didingas vaizdelis: giedrą dangų remiančių sėklinių pušų giraitė. 
Autoriaus nuotr.

Rašytojo Antano Drilingos neblėstanti meilė gimtajam kampe-
liui kaip kelrodė žvaigždė spindi ir kūryboje.
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kampas

(Atkelta iš 1 p.)

Apie laiką

 

horoskopas
AVINAS. Jeigu ką tik padarė-

te per ankstyvas išvadas, jautėtės 
nereikalingi, nepopuliarūs, tai 
pamatysite, kad be reikalo. Atsi-
ras bendraminčių. Pažįstamas as-
muo gali pateikti dėmesio vertą 
pasiūlymą 

JAUTIS. Tik nepervertinkite 
savo galimybių ir nepasiduokite 
puikybei. Regis, jums seksis be-
veik visa, ko darbe imsitės. Pasi-
stenkite, kad neišsprūstų neapgal-
votas pažadas, įsipareigojimas.

DVYNIAI. Gali tekti spręsti 
konfliktus su dalykiniais partne-

riais, artimaisiais, megzti ben-
dradarbiavimą, turėti reikalų su 
žiniasklaida, švietimo darbuoto-
jais, tvarkyti juridinius reikalus. 
Kai kas seksis, kai kas nelabai, 
tačiau tai neišvengiama.

VĖŽYS. Nusimato pajamos iš 
atlikto darbo arba bus kalbama 
apie darbinį užsakymą, sutarties 
tęsimą ar pan. Būkite labai ati-
dūs reikaluose, susijusiuose su 
bendrais bei svetimais pinigais, 
finansiniais dokumentais.

LIŪTAS. Pravartu pareikalauti 
to, kas jums pagal nuopelnus pri-
klauso. Gali tekti aiškintis santy-
kius su konkurentais, partneriais 

ar mylimaisiais. Verčiau venkite 
įtartinų kompromisų, nesileiskite 
paperkami.

MERGELĖ. Regis, jums ak-
tualu ieškoti naujų dalykinių, 
verslo galimybių arba pasitikrinti 
sveikatą. Gali būti, kad teks da-
rytis tyrimus, pradėti gydymo 
procedūras, reabilitacijos kursą 
ar kt. 

SVARSTYKLĖS. Imkitės dar-
bų, kuriems reikia kūrybiškumo, 
išradingumo arba išskirtinių jūsų 
gabumų. Geras metas kolekty-
vinei veiklai, konsultacijoms su 
specialistais. Nenuviltų ir roman-
tiškas pasimatymas, pramoginis 

renginys. 
SKORPIONAS. Galite susi-

tikti su žmogumi, pasirengusiu 
jums pasiūlyti neblogą sandorį. 
Tačiau gali pasitaikyti ir abejoti-
nų pažadų. Mokėkite atskirti grū-
dus nuo šiaudų.

ŠAULYS. Būsite nusiteikę rei-
kalams, susijusiems su mokslu, 
informacija, reklama, komercija. 
Regis, sužinosite svarbių dalykų, 
o gal net rasite išmintingą būdą 
susikaupusioms problemoms 
spręsti. Galima kelionė.

OŽIARAGIS. Rūpės autorite-
to ir uždarbio klausimai. Būkite 
atidesni, jei teks derėtis, įsiparei-

goti, imti ar teikti paskolą. Gali-
te sudaryti naudingą sandorį, tik 
svarbu nepasiduoti manipuliavi-
mui bei spaudimui.

VANDENIS. Tai turėtų būti 
neblogas laikas. Jūsų nesupras ir 
netoleruos tik tie, kas tyčia ne-
norės suprasti ir būti draugiški. 
Dirbkite, kurkite, mylėkite. Bus 
rezultatų, kurie nudžiugins. 

ŽUVYS. Dėl jums nežinomų 
priežasčių ne visiems įtiksite 
darbe, net jei plušėsite už du. 
Pasistenkite neužgauti ambicin-
gų asmenų savimeilės, venkite 
intrigų, klastos. Tikriausiai teks 
pasirūpinti sveikata.

Linas BITVINSKAS

Teigiama, kad laiko kaita-
liojimas rudenį ir pavasarį yra 
grynai ekonominė priemonė, 
nes tai (esą) padeda taupyti 
elektros energiją ir kelia darbo 
našumą. Tačiau nepatenkintų 
tokia ekonomikos priemone 
yra ne tik Lietuvoje. Priežas-
tis paprasta – labai jau abejo-
tina šiuolaikiniame pasaulyje, 
kur nuolat veikia elektriniai 
prietaisai ir apšvietimas, eko-
nominė nauda. Daugelis šalių 
bando nustatyti šio veiksmo 
tikslingumą.

Sakykim, speciali komisija 
Izraelyje, sudaryta nagrinėti 
šiam klausimui, nesugebė-
jo rasti patvirtinimo, kad tai 
naudinga. O štai Australijos 
vyriausybės atliktas tyrimas 
parodė, kad laiko keitimas 
veikia net atvirkščiai. 2006-
2007 metais tyrę ekonominius 
rodiklius, australai nustatė, 
kad pakeitus laiką elektros 
energijos sunaudojama 0,6-
0,7 procento daugiau. Austra-
lai taip pat nerado įrodymų, 
kad išaugtų darbo našumas. 
Tai galbūt nauda iš to preky-
bininkams? Irgi, pasirodo, ne 
– pardavimai krinta. 

Žodžiu, ekonominės naudos 
nerasta. Bet žmonės nebūtų 
žmonės – kažkodėl nenagrinė-
jama nė vienoje šalyje, kokią 
žalą daro šis veiksmas žmo-
gaus sveikatai. Būtų įdomu 
sužinoti, kiek žmonių krei-
pėsi į medikus, kai paaštrėjo 
ligos, kiek pajuto depresijos 
požymius ir kiek atsirado kitų 
psichikos sutrikimų. Neabe-
joju, kad žala tikrai nusvertų 
tariamą naudą. O jeigu kal-
bėti apie elektros energijos 
taupymą, tai efektyviausia 
priemonė būtų tiesiog valanda 
anksčiau išjungti gatvių apšvie-
timą. Laikas čia niekuo dėtas.    

 UAB „Anykščių vandenys“  
atlieka šias paslaugas:
- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių
- lauko tualetų išsiurbimas ir 
išplovimas
- nuotekų tinklo išplovimas
- drenažo tinklo išplovimas
 Informacija suteikiama tel. 
(8-650) 16057.

Kryžiažodis 
„Ausis“

Kartojame šeštadienio „Anykštoje“ spausdintą kryžiažodį „Ausis“. Šeš-
tadienio laikraštyje dėl techninio broko kryžiažodžio klausimai sunkiai 
įskaitomi, „išplaukę“. Atsiprašome skaitytojų už sukeltus nepatogumus.

-ANYKŠTA

 Išsiuntęs vieną elektroninį 
laišką ir nesulaukęs jokio atsa-
ko, J. Survila po keliolikos mi-
nučių prezidentūrai išsiuntė kitą, 
prie jo pridėjęs internete surastų 
bombų nuotraukas. 

Specialistai, ištyrę J. Survilos 
psichinę būklę, nustatė, kad jis 
gali atsakyti už savo veiksmus.

Savo kaltę J. Survila pripažįs-
ta ir aiškina, kad reketuoti prezi-
dentę D. Grybauskaitę nuspren-
dęs dėl šeimyninių aplinkybių. 
Prieš kelias dienas iki įvykio iš 
Kaune gyvenančios buvusios 
žmonos jis sužinojo, jog jų ke-
tverių metų dukrą norima išvežti 
į vaikų globos namus. Su žmona 
jis išsiskyrė prieš dvejus metus, 
tačiau mergaitė buvo palikta 
gyventi su motina. Teisiamasis 
J. Survila tikino, kad domėjosi, 
kaip susigrąžinti dukrą iš vaikų 
globos namų. Gavęs atsakymą, 
kad reikia turėti gyvenamąją 
vietą ir nuolatines pajamas, be-
darbis vyras ryžosi neįprastai 
avantiūrai. Beje, su kita žmona 
J. Survila taip pat yra susilaukęs 
dukros, tačiau ji jau kuris lai-
kas auga vaikų globos namuose. 
Abiem vaikams išlaikyti iš J. 
Survilos yra priteisti alimentai, 
tačiau jis jų jau kuris laikas ne-
moka.

Teisėjams J. Survila aiškino, 
kad už gautus pinigus ketino įsi-
gyti būstą sau bei dukrai. Anykš-
čių rajono socialiniai darbuoto-
jai teismui nurodė nemanantys, 
kad J. Survila gebėtų pasirūpinti 
vaiku ir tada, jeigu turėtų namus, 
darbą ir pajamų. Jų teigimu, jau-
nas dviejų vaiku tėvas nesugeba 
gyventi vienas, sunkiai orientuo-
jasi, kokios jo pajamos ir išlai-
dos, juo rūpinasi mama. J. Survi-
la šiuo metu gyvena su seserimi.

Už šį nusikaltimą prašoma J. 
Survilai skirti 6 metus nelais-
vės. Kadangi byla išnagrinėta 
sutrumpinta įrodymų tyrimo 
tvarka, bausmės laiką reikėtų 
sumažinti vienu trečdaliu – iki 
4 metų. Prokuroras prašo baus-
mės vykdymą atidėti pustrečių 
metų. J. Survilos advokatė prašė 
švelnesnės bausmės. Nuosprendį 
teismas J. Survilai paskelbs lap-
kričio 21 dieną. 

-ANYKŠTA

Prezidentę 
reketavęs 
anykštėnas 
stojo prieš 
teismą



  

SKELBIMAI 2016 m. lapkričio 8 d.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  0,50 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300  egz.     Užs. Nr. 1168

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, (8-671) 
76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Daiva Goštautaitė, tel. 5-94-74. 
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714.
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.

Vyr. redaktorė

perka

įvairūs

parduoda

Tele lotoLošimas Nr. 1074 Data: 2016-11-06

Skaičiai: 11 21 01 70 41 30 33 56 49 73 75 24 57 50 20 51 13 35 65 31 60 05 61 22 
55 18 23 59 02 53 48 72 42 37 07 38 54 29 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)

27 40 62 19 14 71 10 52 66 03 15 69 44 (visa lentelė)

Papildomi prizai
 0029409 1250 Eur 0077073 200 Eur 0019018 3500 Eur 0384702 Automobilis 

“Toyota Rav4” 023*893 Pakvietimas į TV studiją 008*953 Pakvietimas į TV studiją 
013*939 Pakvietimas į TV studiją 016*012 Pakvietimas į TV studiją

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, (8-699) 34217. 

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  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.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

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

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

Sodybą, namą, sodybvietę, že-
mės - miško sklypą gražesnėje 
vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyve-
nimui. 

Tel. (8-698) 49854

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus, motociklus, 
traktorius. 

Tel. (8-601) 53942.

Automobilius, mikroautobusus, 
visureigius, motociklus, mopedus, 
sunkvežimius.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, traktorius.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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 
auginti. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502. 

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža. 

Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

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

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

Tel. (8-680) 41510.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-603) 40316, (8-609) 00890. 

Be tarpininkų arklius, karves (1,20 
Eur/kg), telyčias (1,30 Eur/kg), bulius 
(1,50 Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

Kita

Kviečius, miežius, pupas, kvietru-
gius, nekondicinius grūdus. 

Tel. (8-638) 71971.

Kviečius, miežius. Atsiskaito, išsive-
ža savo transportu. 

Tel. (8-614) 24950.

Kuras

Nebrangiai beržines, juodalks-
nio malkas kaladėmis, skaldytas. 
Spygliuočių atraižas. 

Tel. (8-694) 13180.

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

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

Kita

Kiaules - 1,50 Eur/kg gyvo svorio, 
paskerdimas nemokamas(svilina). 
Paršelius 7-8 sav. amžiaus - 55-65 
Eur + PVM. Ukmergės raj. Baublių 
km.

Tel. (8-627) 86855.

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos skerdieną puselėmis po 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2,24 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Nuolat ūkininkas - mėsinių kiaulių 
skerdieną 40-50 kg tik kaimiškai svi-
lintos dujomis. Atvėsintos, subpro-
duktai. Pristato nemokamai ir greitai. 

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

Brangiai perka, nuomoja že-
mės ūkio paskirties žemę Kurklių, 
Skiemonių, Debeikių, Kavarsko 
apylinkėse.

 Tel. (8-687) 76191.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Parama kaimo gyventojams 
verslo pradžiai nuo 22 000 iki 
40 000 Eur, finansavimas 100 
proc., tinkami pareiškėjai iki 29 
m. Rengia verslo planus, kon-
sultuoja.

Tel. (8-602) 26933.

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel.: (8-656) 24531, 
(8-672) 15590. 

Atnaujiname  baldus: sofas, lovas, 
čiužinius, kėdes, kampus. 

Keičiame spyruokles, poroloną, gobe-
leną, eko ar natūralią odą. 

Gaminame čiužinius, sėdmaišius. 
Pasiimame ir parvežame.

Tel. (8-610) 10341, 
atnaujinkbaldus@gmail.com.

Kaminų įdėklai. Pristatomi ka-
minai. Kaminų remontas, skardi-
nimas, kamino angos didinimas. 
Stogų dengimas. 20 metų patirtis. 

Tel. (8-612) 36705.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077. 

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Kviečius, miežius, avižas, įvai-
rius pašarinius miltus, sėlenas. 
Greitai atveža.

Tel.: (8-611) 47343, 
(8-680) 96778.

Įvairius metalinius garažus ir cis-
ternas 1,8,  3,  5, 10, 25 kub.m  yra 
ir ant ratų. 

Tel. (8-687) 73343.

 
pro memoria

Anykščių mieste
Česlovas BYTAUTAS, 
gimęs 1930 m., mirė 11 04
Janina BARONIENĖ, 
gimusi 1934 m., mirė 11 02

Anykščių seniūnijoje
Marytė PLATKEVIČIENĖ, 
gimusi 1930 m., mirė 11 01
Sofija ZARANKIENĖ, 
gimusi 1919 m., mirė 11 02

Debeikių seniūnijoje
Povilas TALUTIS, 
gimęs 1956 m., mirė 10 31

Viešintų seniūnijoje
Algirdas Kostas ZLATKUS,
 gimęs 1937 m., mirė 11 05

gimė

Augustinas LAPIENIS,
 gimęs 10 30

Jonas RAMOŠKA, 
gimęs 10 23

Nojus PIGULIAK, 
gimęs 10 26

siūlo darbą
Autovežio vairuotojams vakarų 

Europoje. Trumpi reisai, 0,17 Eur/
km. Darbo patirtis būtina.

Tel. (8-672) 55322.

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.
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anekdotas

šiandien

lapkričio 9 d.

lapkričio 10 d.

lapkričio 11 d.

lapkričio 8-11 d. priešpilnis.

Severijonas, Viktorinas, Svir-
butas, Domantė, Gotfridas.

vardadieniai

mėnulis

Aurelijus, Paulina, Dargintas, 
Skirtautė, Teodoras, Estela.

Andriejus, Leonas, Vaišviltas, 
Gelvydė, Andrius, Evelina.

Martynas, Vygintas, Milvydė, 
Anastazija, Nastė.

oras

-4

-1

redaktorei nežinantNNN sprintas

3 mėn. 6 mėn.  12 mėn.
EUR EUR EUR

Paštų skyriuose:

„Anykšta“ 18.00 36.00 64.00 
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumera-
toriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne trumpes-
niam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29),  
pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose,  www.anyksta.lt 

ir www.prenumerata.lt.  Prenumeratą priima „Spaudos kelio“ 
spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810. 

 Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ prenumeratos kainos 2017 metams

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, 
Gedimino g. 32 parduotuvėse arba „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38 34.75

Prenumeratorių 
laukia prizai ! 

Pagrindinis 
prenumeratos 

prizas - 

benzopjūklas „Stihl“ MS 170.

Kiti prizai:
„Fiskars“ firmos sekatorius, peilių rinkinys, sodininko pjūklas, žirklės žuviai, pjūklelis šakoms. Šiuos prizus įsteigė A. 
Šimkaus firma – oficialus Mocevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas Anykščiuose.

 „Anykštos“ prenumeratoriams atiteks ir Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo prizai – penki 20 eurų čekiai apsipirkti Anykščių 
„Senukų“ parduotuvėse bei penki 10 eurų čekiai pirkiniams „Dovanų“ parduotuvėje. 

Taip pat prenumeratoriai gaus 10 spalvotų ir šiltų „D“letters“ šalikų, pagamintų UAB „2D Pack“.

„Anykštos“ prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g.29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite savo vardą, pavardę ir adresą. 
Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, „Anykštą“ užsisakę ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.   

4 numeriai
EUR

„Aukštaitiškas formatas“
8.00

Puiku būtų, jei tokiais sun-
kiais laikais, didžiojo kainų 
šoko ir vis augančios jų kreivės 
nukamuotus žmones galėtų gai-
vinti ir paskutinės vilties nepra-
rasti padėtų iš kaimo į kaimą 
keliaujanti pigių maisto prekių 
tinklo LIDL parduotuvė.

Autoparduotuvė galbūt į tokį 
žygį buvo išsirengusi, bet sti-
priai užstrigo...

Anykštėnų, o ypač Užupio 
gyventojų viltį gaivina už aukš-
tokos tvoros paslėptas, bet vis 
dėlto šiek tiek matomas didžiu-
lis geltonos spalvos automobi-
lis - furgonas su užrašu LIDL. 

Iš tiesų kur jis važiavo, kur 

nuvažiavo, kas jam atsitiko, kad 
automobilių sąvartyne atsidūrė? 

Kas čia per provokacija, ko-
dėl taip stebisi pro geležinkelio 
stotį praeinantys savieji ir siau-
ruko stotį lankantys turistai. 

O kokia išganinga diena iš-
auštų, jei šis geltonšonis kaip 
parduotuvė, pigių maisto pro-
duktų prikrauta, iškeliautų 
mūsų rajono keliais, kad pa-
siektų didžiuosius užkampius, 
kiekvieno, net ir nuošaliausio, 
vienkiemio gyventojus ir nors 
šitaip jų varganą buitį praskai-
drintų. 

Tad pirmyn, vykdytojai, vyk-
dykime planą optimistinį...

Tarp sukultų automobilių 
įstrigęs LIDL

Išganingasis LIDL furgonas įstrigo Anykščiuose, sukultų auto-
mobilių kupetoje...

Sunkioji atletika. Spalio 29 
dieną Tartu (Estija) vyko tarptau-
tinis sunkiosios atletikos turnyras. 
Jame dalyvavo stipriausi Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos sunkiaatlečiai. 
Anykščių KKSC komandai atsto-
vavo Tadas Pocius (svorio katego-
rija iki 77 kg), Mindaugas Janulis 
(sv. kt. iki 94 kg) ir Arnas Šidiškis 
(sv. kt. iki 105 kg). Varžybose pui-
kiai pasirodė T. Pocius, kuris išro-
vė 116 kg, išstūmė 150 kg ir tapo 
nugalėtoju. Absoliučioje įskaitoje 
likęs trečias atletas ir vėl pagerino 
rajono rekordus. A. Šidiškis išrovė 
157 kg, išstūmė 180 kg ir užėmė 
antrąją vietą. Šie rezultatai Arnui 
garantavo antrąją vietą ir bendro-
je įskaitoje. M. Janulis savo svorio 
kategorijoje užėmė trečiąją vietą 
(110–125).

Slidinėjimas. Lapkričio 3-6 
dienomis Druskininkų „Snow“ 
arenoje vyko tarptautinių kalnų 
slidinėjimo varžybų „Baltic Cup“ 
pirmasis etapas. Varžybose dalyva-
vo per 400 sportininkų iš 22 vals-
tybių. Anykščių KKSC sportininkė 
Gabija Šinkūnaitė pirmąją dieną 
slalome užėmė 9 vietą, antrąją die-
ną liko 12, o bendroje įskaitoje 
pateko į pajėgiausiųjų dešimtuką. 

Tarp lietuvių U-14 grupėje Gabija 
pirmauja. Kiti „Baltic Cup“ etapai 
vyks kitų metų vasario ir kovo mė-
nesiais Latvijoje bei Suomijoje.

Krepšinis. Praėjusį sekmadienį 
jaunieji Anykščių krepšininkai de-
biutavo U-12 „Pirmojo iššūkio’“ 
čempionate. Anykštėnai 44-45 pra-
laimėjo Visagino komandai. Rezul-
tatyviausiai Anykščių komandoje 
žaidė: Tautvydas Klastauskas (12 
taškų) ir Mikas Aviža (10 tšk.).

Imtynės. Lapkričio 5 dieną 
„Nykščio namuose“ ant imtynių 
kilimų varžėsi mergaitės - vyko 
Lietuvos imtynių jaunučių–vaikų 
pirmenybės ir tarptautinis turnyras, 
skirtas Anykščių imtynių  60 –me-
čiui pažymėti. Lietuvos pirmeny-
bių nugalėtojomis tapo Šiauliams 
ir Anykščiams atstovaujanti Gabija 
Dilytė bei anykštėnė Viktorija Bui-
nauskaitė. Savo svorio kategorijoje 
sidabro medalį iškovojo Vidman-
tė Kavaliauskaitė, bronzos - Lijana 
Uselytė, Evelina Uselytė, Vestina 
Navikaitė, Gabrielė Dilytė, Anelė 
Kavaliauskaitė.

Tarptautinio turnyro nugalėtojo-
mis savo svorio kategorijose tapo 
anykštėnės sesės Greta ir Rimgailė 
Čeponytės, sidabro medalį laimėjo 
Viktorija Buinauskaitė ir bronzos  - 
Greta  Karosaitė.

Ateina moteris į liemenukų par-
duotuvę ir sako:

– Ar turite 4 dydžio liemenuką?
– Atsiprašome, bet maišų nesiu-

vame! – pareiškia pardavėja.
Susimažino ta moteris krūtis vi-

siškai, nueina į tą pačią parduotuvę 
ir sako:

– Turite 1 dydžio liemenuką? – 
teiraujasi ji.

– Spuogus gydykit su zelionke!- 
suvapena pardavėja.


