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Paroda. Gruodžio 15 d. (ketvirta-
dienį) 17:30 val. Anykščių koplyčioje 
– Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 
atidaroma teatro ir kino dailininkės, 
kostiumų kūrėjos Gražinos Konstan-
cijos Remeikaitės paroda „KOSTIU-
MAS“ iš Lietuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejaus rinkinių. Koncertuos 
Natalija Katilienė (sopranas), Mi-
glė Žaliukaitė (mecosopranas), Eglė 
Perkumaitė (fortepijonas). Renginys 
nemokamas.

Konkursai. Karas karu, bet pie-
tūs - pagal grafiką. Šiandien ir rytoj 
Anykščių savivaldybės administraci-
joje vyks konkursai Bendrojo ir ūkio 
skyriaus darbuotojų pareigoms užim-
ti. Viename iš konkursų bus renka-
mas vyresnysis, kitame - vyriausiasis 
šio skyriaus specialistas. Konkursų 
komisijos darbe dalyvaus ir savival-
dybės administracijos direktorė Ve-
neta Veršulytė. 

Teisės. VĮ „Regitra“ policijai pra-
nešė, kad 1962 metais gimęs Andrio-
niškio seniūnijos Pasmodų kaimo 
gyventojas pageidavo pasikeisti vai-
ruotojo pažymėjimą, kuris galimai 
suklastotas. Vyras po apklausos pa-
leistas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mokslai. Trečiadienį rajono meras 
Kęstutis Tubis skirs mokslams.  Savi-
valdybė skelbia, kad K. Tubis  daly-
vaus mokymuose „Darbas su elektro-
niniais dokumentais“.

Pilis. Ketvirtadienį Anykščių ra-
jono savivaldybėje vyks pasitarimas 
dėl medinės pilies, kuri statoma ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio, įveiklini-
mo.

Pasakojimai. Nuo ateinančio 
šeštadienio iki Trijų Karalių kasdien 
prie Anykščių miesto kalėdinės eglės 
skambės Anykščių krašto pasakoji-
mų įrašai.

Protai. Šeštadienį Druskininkuose 
vyko žaidimo „Auksinis protas“ fina-
linis turnyras. Finale varžėsi 35-ios 
geriausios Lietuvos komandos. Į jį 
pateko vienintelė anykštėnų koman-
da - liberalų „Nikė“. Finale „Nikė“ 
užėmė 23-ąją vietą. „Nikė“ žaidė ne 
visos sudėties - į Druskininkus važia-
vo tik 5 žaidėjai, o komandoje galėjo 
būti 8 žmonės.

Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos 
laureatė gavo... malką
Šeštadienio vakarą Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ir vicemeras 

Sigutis Obelevičius už nuopelnus Anykščių kultūrai 2016 metų Teresės Mikeliūnaitės kultūros premiją įteikė Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos bibliotekininkei, gimnazijos „Kino klubo“ vadovei Renatai Miškinienei.  

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Rašytojas Rimantas Vanagas į vakarą atsinešė 2001 metų lai-
kraščio „Anykšta“ puslapį, kuriame rašoma, kad Renata Miš-
kinienė mokyklos biblioteką pavertė savotišku 
kultūros centru. 

Teresės Mikeliūnaitės kultūros premiją Renatai Miškinienei tei-
kia Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. 

Dėl ambicijų ir asmeninių interesų 
Anykščių valdžioje - krizė  

Juozas RATAUTAS, Pasaulio anykš-
tėnų bendrijos Anykščių kolegijos na-
rys: „Nepritarčiau tiems, kurie sako - 
ai, supanikavo, pakėlė maištą tingintys 
dirbti arba meras čia ne 
prie ko“...

Rajone daugėja 
sergančių 
tuberkulioze

Atokų kaimą garsina muziejus
Nerijus Galvonas kuriasi 

kaime, nors dirba sostinėje. 

Anykščių valdžios krizė: 
visi taškai nesudėlioti

Gruodžio 22-ąją per Anykš-
čių rajono tarybos posėdį lai-
kinuoju Anykščių savivaldybės 
administracijos direktoriumi 
turėtų būti paskirtas adminis-
tracijos Bendrojo ir ūkio sky-
riaus vedėjas Audronius Gali-
šanka. Tame pačiame posėdyje 
rajono Taryba turėtų patvirtin-
ti dabartinės administracijos 
direktorės Venetos Veršulytės ir 
jos pavaduotojo Sauliaus Rasa-
lo atsistatydinimo pareiškimus. 
Tiesa, neatmetamas variantas, 
jog direktorė savo pareiškimą 
išeiti iš darbo dar atsiims. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Gruodžio 22-ąją per Anykščių rajono tarybos posėdį laikinuoju savivaldybės administracijos direk-
toriumi turėtų būti paskirtas Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas Audronius Gališanka. Tiesa, dar 
neaišku, ar Veneta Veršulytė tikrai trauksis iš direktorės pareigų.



  
KONKREČIAI 2016 m. gruodžio 13 d.

spektras
Išeina. Po sekmadienį Kėdainiuose 

įvykusio Darbo partijos suvažiavimo 
ir naujos pirmininkės Živilės Pinsku-
vienės kritikos vienas buvusių partijos 
lyderių Vytautas Gapšys palieka orga-
nizaciją. „Morališkai jau išėjau, tei-
siškai išeisiu nuo rytojaus“, – sekma-
dienio vakarą BNS sakė V.Gapšys. 
Darbo partijos pirmininke išrinkta 
Ž.Pinskuvienė viešai per suvažiavimą 
pareiškė, kad V.Gapšys turi sustabdyti 
narystę organizacijoje, kol nesibaigė 
problemos su teisėsauga.

Sveikina. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė ir laikinasis premjeras 
Algirdas Butkevičius pirmadienį pa-
sveikino plaukiką Simoną Bilį, tapusį 
pasaulio čempionu. D.Grybauskaitės 
teigimu, ši svari pergalė įrodo S.Bilio 
ryžtą ir tikėjimą savo jėgomis. Kaip 
pranešė prezidentės spaudos tarnyba, 
šalies vadovė plaukikui palinkėjo, 
kad iškovotas čempiono vardas būtų 
įkvepianti svarių, aukščiausio paky-
los laiptelio vertų laimėjimų pradžia. 
Lietuvos plaukikas Kanadoje vyku-
siame pasaulio plaukimo čempionate 
paskutinę varžybų dieną startavo 100 
metrų laisvuoju stiliumi rungties fina-
le. Jis distanciją įveikė per 46,58 se-
kundes ir tapo pasaulio čempionu.

Verslas. Plastikiniais langais ir 
durimis Klaipėdoje prekiaujanti ben-
drovė, įtariama, per kelerius metus 
pardavė produkcijos už 4 mln. eurų, 
tačiau nuslėpė per 1 mln. eurų mokes-
čių, pirmadienį pranešė Finansinių 
nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). 
Kaip įtaria FNTT, lenkiškus langus ir 
duris įmonė pardavinėjo be apskaitos 
dokumentų. Skaičiuojama, kad fikty-
vių bendrovių vardu buvo įvežta tiek 
plastikinių langų, kurių pakaktų įreng-
ti beveik 570 individualių namų.

Sulaikė. Sulaikius 10 įtariamųjų, 
gali paaiškėti atlikėjos Vitos Jakutie-
nės mylimojo Deimanto Bugavičiaus 
nužudymo paslaptis. Narpliodami 
daugiau nei prieš 3 metus Pravieniš-
kių pataisos namuose nužudyto kali-
nio bylą Kriminalinės policijos biuro 
pareigūnai pirmadienį sučiupo penkis 
kalinius ir penkis laisvėje esančius jų 
bendrininkus iš Kauno krašto. Šioje 
operacijoje dalyvavo per 100 parei-
gūnų. Aiškėja, kad 2013-ųjų birželio 
7-ąją Pravieniškėse buvo nužudytas 
vyriškis, priklausęs grupuotei, ku-
rios vadeiva tuo metu buvo už reke-
tą nuteistas kaunietis D. Bugavičius, 
pravarde Deima. Pastarasis norėjo 
perimti valdžią iš visų Pravieniškių 
pataisos namų šešėliniu lyderiu lai-
komo Aido, pravarde Kupčia. Tačiau 
įsiplieskus didžiulėms peštynėms - 
nors D. Bugavičiaus draugai ir labai 
stengėsi, išversti Aido iš kalinių sosto 
jiems nepavyko.

Korupcija. Korupcijos Kauno 
rajono savivaldybėje, vykdant vie-
šuosius pirkimus, byloje - jau 11 įta-
riamųjų. Tik du iš jų suimti. Ričardo 
Pudževelio ir Sauliaus Bartašiūno 
suėmimas pratęstas dar dviem savai-
tėms. Trečiadienį buvo sulaikyti dar 
dviejų privačių bendrovių atstovai, 
kurių įmonėse, “Kauno dienos” ži-
niomis, taip pat buvo atliktos kratos. 
Nepatvirtintais duomenimis, vienas 
iš jų - statybų bendrovės “Kaunesta” 
direktorius Einaras Kinderevičius. 
Jis siejamas ne su R. Pudževeliui 
inkriminuojamu nusikaltimu, bet 
su Kauno rajono mero pirmojo pa-
vaduotojo Kęstučio Povilaičio, kaip 
įtariama, nusikalstama veika - pa-
reikšti įtarimai dėl dviejų kyšininka-
vimo atvejų.

Parengta pagal 
BNS informaciją

Mokė, kaip daryti 
raižinius Raimondas GUOBIS

Svėdasų bibliotekos meno galerijoje su svėdasiškiais susitiko 
dailininkė Loreta Uzdraitė. Ši menininkė  apipavidalina knygas -  
prieš porą metų ji išleido lino raižiniais iliustruotą poeto Antano 
Baranausko “Anykščių šilelį”.

Susitikime daugiausia ir buvo kalbama apie lino raižinius.

Smalsių ir kruopščių Loretos Uzdraitės mokinių tą vakarą buvo 
daug, greitai juos sužavėjo lino menas...

Lino raižiniai - formos, iš 
kurių ir spaudžiami mieli 
paveikslėliai

Autoriaus nuotr.

raižinių kūrimo paslaptimis. L. Uz-
draitė pasakojo, kaip kuriami lino 
raižiniai - iš pradžių iki smulkmenos 
apgalvojamas vaizdas, tuomet jis 
aštriu peiliuku išraižomas linoleu-
mo gabalėlyje, o iš taip pagamintų 
formų dirbtuvėje staklėmis daromi 
atspaudai. 

Svėdasiškiai susitikime galėjo 
pasimokyti šios technikos, tik jie tai 
darė gerokai primityviau - voleliu 
dažais padengdavo formą, po to ant 
jos dėdavo baltą popieriaus lapelį ir, 
šaukštais trindami paviršių, atspaus-
davo dailų vaizdelį. 

Anykščiuose gimusi dailininkė 
trumpai papasakojo apie savo gy-
venimą bei kūrybą, apie mielą kny-
gų apipavidalinimą, apie siekį, kad 
skaitytojas, atsivertęs knygą, pasi-
justų tarsi į rūmus įeidamas.

Juk tikriausia sėkmė - dailininko 
Juozo Kamarausko kūrybos, Lietu-
vos karių didžiausių mūšių albumai, 
mažesnės knygos, bet mieliausia 
jai knyga - Antano Baranausko 
„Anykščių šilelis“. Didelio forma-
to, reprezentacinė knyga papuošta 
įstabiomis lino raižinių iliustracijo-
mis. Tad susitikime svarbiausia tapo 
lino raižinių tema, dar ir todėl, kad 
Svėdasų meno galerijos salėje jau 
senokai džiugina ir dar iki pat Nau-
jųjų metų džiugins L. Uzdraitės lino 
raižinių paroda „Fragmentai“. 

Pasak kūrėjos, suskurti šį ciklą 
paskatino viešnagė Romoje, kur 
menininkę ypač sužavėjo romanti-
nės architektūros statiniai, jų orna-
mentika, dekoras, nepakartojamo 
grožio ažūrai. Ciklas “Fragmentai” 
sukurtas pernai labai greitai, paga-
vus įkvėpimui, žavi kukliu tikslu-
mu, raudonai baltais ornamentais, 
primenančiais senovės nėrinį, ku-
riame susipina krikščioniški ir mito-
loginiai simboliai. 

 Dailininkė mielai pasidalijo lino 

Anykščių rajono policijos komi-
sariato Viešosios tvarkos ir eismo 
priežiūros poskyrio viršininkas 
Rimvydas Versinskas „Anykštai“ 
sakė, kad pėsčiųjų „auklėjimui“ po-
licija skiria ypatingą dėmesį, tačiau 
šie vis tiek elgiasi neatsargiai. 

„Rašytojų krašte pėstieji vaikšto 
aukštai iškėlę galvas, mintyse skaito 
„Anykščių šilelį“, o ne į gatvę žiū-
ri“, – ironizavo pareigūnas. Pasak 
R. Versinsko, ir pėsčiųjų perėjose 

Anykščiuose automobilis 
partrenkė pėsčiąjį

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį lengvasis automobilis nutrenkė Anykščiuose, J. 
Biliūno gatvėje ties „Iki“ parduotuve, ne pėsčiųjų perėjoje ban-
džiusi pereiti 57 metų vyrą. Nukentėjusysis išvežtas į ligoninę. 
Jam nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Įvykis fiksuotas tamsiu 
paros metu, 17 val. 52 min.

trūksta pėsčiųjų atidumo, jie dažnai 
neįvertina, ar jiems staiga išėjus į 
perėją vairuotojas spės sustabdyti 
transporto priemonę. R. Versinskas 
kaip problemiškiausias išskyrė pės-
čiųjų perėjas prie buvusio knygyno 
bei prie „Cestos“ parduotuvės.

Anykščių policijos pareigūnai 
šiais metais nubaudė 240 Kelių 
eismo taisykles pažeidusių pėsčių-
jų. Jiems skirtos baudos nuo sim-
bolinių 2 iki 40 eurų.  

„Seniūnų ir rajono gyventojų 
buvau informuotas apie rajone 
tvyrančias slogias nuotaikas. Už-
sikrėtusių tuberkulioze daugėja, jų 
gydymas ar net prašymas pasiti-
krinti kartais tampa tiesiog neįma-
nomas dėl jų pasirinkto gyvenimo 
būdo. Nepaisant šių trukdžių, dė-
siu visas pastangas, kad problema 
būtų sprendžiama nedelsiant: rajo-
no biudžete bus numatytos papil-
domos lėšos nedraustų rajono gy-
ventojų, galimai ar jau sergančių 
tuberkulioze, apžiūrai ir gydymui. 
Tai – būtinos priemonės, kurios 
padės ne tik sergantiems, bet ir 
sveikiems rajono gyventojams“, - 
sakė meras K. Tubis.

Rajone daugėja sergančių 
tuberkulioze

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajone sparčiai daugėja sergančių tuberkoliuze. 
Kaip kovoti su šios ligos plitimu, praėjusią savaitę tartasi sa-
vivaldybėje.

Kitais metais planuojamas  
įsteigti  pacientų, sergančių tu-
berkulioze, gydymo tęsimą am-
bulatorinėmis sąlygomis orga-
nizuojantį kabinetą. Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centras vykdys projektą, skirtą 
nedraustų rizikos asmenų apžiū-
rai  ir transportavimui, Anykščių 
ligoninė  atliks nedraustų rizikos 
asmenų rentgeno nuotraukas su 
gydytojo radiologo konsultaci-
ja. Numatoma seniūnams, kurie 
rūpinasi kaimuose gyvenančiais 
sergančiais ar galimai užsikrė-
tusiais tuberkulioze asmenimis, 
skirti kompensacijas kurui. Taip 
pat planuojama įsigyti apsaugos 

priemonių asmenims, kurie kon-
taktuoja su sergančiais ar galimai 
užsikrėtusiais tuberkulioze.

Šiais metais Anykščių rajone nu-
statytas 21 tuberkuliozės atvejis 

(2015 m. – 20, 2013-2014 m. – 

8, 2012 m. – 9 atvejai). 
Daugiausia sergančiųjų šia liga 

nustatyta Troškūnų bei Kavarsko 
seniūnijose – po penkis. Du sirgu-
sieji tuberkulioze Troškūnų seniū-
nijoje šiemet mirė.

Savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė sakė, kad Anykščių 
mieste tuberkuliozė nustatyta keturiems asmenims.
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“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. 

savaitgalio diskusija

@ Būkim biedni, bet teisingi: 
„Nebalsavau ir vėl nebalsuočiau už 
p.Tubį, bet liberalai elgiasi nesąži-
ningai. Turėtų atvirai rinkėjams pa-
aiškinti, kodėl tuomet galvas dėjo 
už jo kandidatūrą. Ko vertos vien, 
nuskriaustą berniuką dabarvaizduo-
jančio, Sauliaus Rasalo pastangos? 
Draugiškas patarimas-atverkit kor-
tas, jei nenorit visai paskandint savo 
braškančio laivelio ir išlaikyt pasiti-
kėjimą anykštėnu tarpe. Nevaidinkit 
didžiavyrių tik tada sulauksit žmonių 
palaikymo. Nes dabar jūsų verkšleni-
mai verčia stot , kad ir nemylimo, bet 
principingo mero pusėn.“

@ Rokas: „Merui gali iškilti rimtų 
problemų, jeigu į opoziciją nutartų pa-
sitraukti ir konservatoriai, o socdemai 
nepretenduotų užimti jų vietos. Tuo-

Apie rajono valdžios krizę – portalo anyksta.lt skaitytojai
Byra Anykščių rajono valdžia. Kaip vertinate liberalų sprendi-

mą pasitraukti iš rajono valdančiosios koalicijos? Kaip manote, 
ar politikams pavyks suformuoti naują rajono valdančiąją koali-
ciją ir kokia ji galėtų būti? Ar pavyks savo kėdėje iki kadencijos 
pabaigos išsilaikyti pirmajam tiesiogiai rinkėjų išrinktam Anykš-
čių rajono merui Kęstučiui Tubiui? Ar rajono valdžios krizė pa-
ralyžiavo savivaldybės ir viso Anykščių rajono gyvenimą?

met tiesiogiai išrinktas Kęstutis Tubis 
neturėt daugumos ir jo sprendimai 
būtų taryboje blokuojami, kas lemtų 
mero pasitraukimą dėl beviltiškos 
situacijos. Tačiau esu 99 proc. įsitiki-
nęs, kad gerą algą gaunantis viceme-
ras Sigutis Obelevičius darys viską, 
kad tik nereiktų trauktis nuo lovio. 
O tada situaciją suvaldyti Tubiui bus 
lengviau: prie jo šliesis konservai, lio-
gininkai, darbiečiai, policininkas Raz-
mislavičius, ir, be abejo, valstiečiai, ir 
bus valdančioji dauguma. O jeigu dar 
ir socdemai norės gauti vieną iš direk-
cijos postų ar mero patarėjų kėdžių, 
situacija bus ir visai nekrizinė: admi-
nistracijos direktorius Antanas Baura 
( nes bičiuliautis su karbauskininkais 
Tubiui apsimoka, kad kartu su Unta-
nėliu ministerijų duris kojomis galėtų 

atidaryti), direktoriaus pavaduoto-
jas socdemas Šilaika (aišku, kad ne 
kapitonas), mero patarėjai darbietis 
Sargūnas (kuris už politinę neįžvalgą 
turėtų iš posto išversti suliberalėjusį 
Vaičiūną), kitas patarėjas arba Liogė 
arba Razmislavičius ( vargas Savic-
kui, kuris matuojasi naują kostiumą ir 
lieka tik prie suskilusios gerldos)....“

@ Tinginys: „Atėjus rajonui vado-
vauti reikliam merui, tinginio pantys 
tėškė pareiškimą ir išeina. Tikiu, kad 
meras nusisamdys tikrai rajono gy-
ventojų labui pasiryžusius dirbti tar-
nautojus ir trumpalaikė valdžios krizė 
liks tik prisiminimuose. Nenorėčiau, 
kad merauti grįžtų konservatorius 
Obelevičius - vėl būtų stagnacija, savi 
verslininkų interesai pelnytis iš savi-
valdybės užsakymų ir ta pati Sigučiui 
tinkanti (tiesa, pravaikyta ir praretin-
ta) buvusi komanda.“

@ Administracija: „Jūs čia politi-
kuojat, o administracijos direktoriaus 
kėdę jau visai rimtai matuojasi Gali-
šankų Audriukas (na jeigu konservai 
už paramą merui “buldozeriu” ne-
stums biliūnkės ūkvedžio Mindaugo 
Žiuko kandidatūros (juk dirbo di-

rektoriumi, patirties turi, beje, turi ir 
draudimo brokerio rangą, galėtų ap-
drausti savivaldybės administracijos 
darbuotojus nuo mero išpuolių, chi, 
chi...“

@ Modestas G.: „K.Tubis turi 
atsistatydinti. Jis nesugebėjo suburti 
ir išlaikyti komandos. Nėra darbų. 
Nesukurta darbo vietų. Netęsiami pa-
žadai. Nėra ryškių projektų. Pakeltos 
šiukšlių kainos. Iš biudžeto statoma 
pilis. Neaiškaus skaidrumo konkursai 
ir įdarbinimai. Įdomus sūnaus atėji-
mas į Elmininkus.“

@ Taškas: „Prie ko čia meras? Ne 
jis juk sugalvojo visą šitą košę. Padė-
kokim liberalams už jų visišką politi-
nį nebrandumą. Į rinkimus ėjo galvą 
guldydami už Tubį. Pridalino pažadų 
rinkėjams. O dabar, net kadencijai 
neįpusėjus elgiasi, kaip lopšelinukai, 
aroganciją ir principus rodo. Ar jie 
nesupranta kad šiose vietose sėdėda-
mi turi dėti visas pastangas rajono ir 

Spektaklis prieš 
televizijos 
kameras

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras:

- Jokios krizės nėra. Yra išsišokusi 
„chebrytė“, kuri suvaidino spekta-
klį viešai prieš televizijos kameras 
ir apsijuokė. Savo problemų vietoje 
jie spręsti nebandė, liberalų lyderis 
Lukas Pakeltis nepasikvietė mero į 
partijos tarybos posėdį, o juk į rinki-
mus jie ėjo vienoje komandoje ir ne-
pasikalbėjo su meru atvirai prie visų, 
kad kažkokie negeri dalykai dedasi ir 
mums tai nepatinka. O jeigu dėl norų 
ir ambicijų nepatekus į Seimą bent 
jau meru pabūt norisi, tada jau visai 
blogai. 

Merą gina įstatymas, K. Tubio 
negalima taip nuversti kaip kadaise 
„chebra“ susirinko, pasitarė ir Ale-
sionką „taukšt“ ir nuvertė. Paprastos 
daugumos užteko, nebūtina buvo 
kaltinti kuo nors, nebūtina, kad meras 
būtų vagis ar korumpuotas, tiesiog, 
va, nosis nepatiko arba akiniai ant no-
sies - rankytes pakėlėm ir nuvertėm. 
Ir laimingi sėdim, ir einam gramelio 

Dėl ambicijų ir asmeninių interesų 
Anykščių valdžioje - krizė  
Praėjusią savaitę Anykščių rajono savivaldybės administraci-

jos direktorė Veneta Veršulytė, jos pavaduotojas Saulius Rasalas, 
mero patarėjas Kęstutis Indriūnas parašė pareiškimus nuo Naujų-
jų metų išeiti iš darbo, dėl neva neįmanomų sąlygų – meras, pasak 
jų, savivaldybėje ėmėsi autokratijos. Pasitraukianti iš valdančiosios 
daugumos ir pereinanti į opoziciją pareiškė ir Liberalų partija. 

„Anykšta“ pašnekovų klausė, ką jie mano apie Anykščių rajono 
valdžią ištikusią krizę? Taip pat, ar rinkimuose liberalų sąraše kan-
didatavęs ir išrinktas meras Kęstutis Tubis, jo komandai pasitrau-
kus į opoziciją, sugebės įgyvendinti rinkimės programos pažadus?

daryt pergalei atšvęsti. 
O dabar taip nebegalima, Taryba 

gali pabandyt, bet viską nuspręsti 
gali tik teismas. O jeigu teismas nu-
spręs, kad meras ne „žulikas“, rajo-
nui nepakenkė, ne koks nors užsienio 
valstybių šnipas, tai niekas to mero ir 
nenuvers. 

Jeigu šitie visi – mergaitė ir ber-
niukai – parašė raštu, kad jie atsista-
tydina, viskas - šventa. Merui belieka 
palaiminti šį procesą ir juos atleisti.

Ar pavyks merui įgyvendinti rin-
kiminę programą, kai liberalai trau-
kiasi į opoziciją? Viską jam pavyks 
padaryt. O kokia ta programa? O ką 
jūs joje matėt ypatingo? Vienintelis 
konkretus dalykas buvo savivaldy-
bėje išardyti stiklinę sieną. Išardė... 
Dar buvo K. Indriūno noras pastatyt 
paminklą žuvusiems režisieriams. 
Kuklų paminkliuką padarė, bet čia 
gal ne kiek liberalų, kiek paties K. 
Indriūno noras buvo. O kas toliau? 
Ar buvo, pavyzdžiui, pasakyta, kad 
atidarom dešimt vidutinio verslo 
įmonių? Ne. Ar buvo parašyta, kad 
paauksuojam geležinkelio bėgius? 
Ne... O daugiau konkrečiai nieko. 
Meras, eidamas į rinkimus, taip pat 
kalbėjo, ką jis ketina padaryt. Tai kas 
jam draudžia daryt? O rinkiminiai 
pažadai visų partijų labai panašūs...

Šitoj vietoj liberalai pasielgė labai 
nevykusiai, vaikėziškai, kadangi jie 
ne tik merui kiaulę norėjo pakišt, bet 
išdavė ir savo partnerius konservato-
rius. Kaip dabar jaustis konservato-
riams? Juk liberalai dezertyruoja ne 
tik nuo K. Tubio, bet ir nuo savo par-
tnerių. Mano akyse konservatoriai 

kol kas šioje situacijoje elgiasi labai 
oriai ir brandžiai. Tikrai nesu iš tų, 
kurie gali numirt iš meilės konserva-
toriams, bet mano akyse jų autoritetas 
išaugo. 

Skaičiau, kad S. Obelevičius dar 
siūlo, kad meras paliktų V. Veršuly-
tę... Aš šitoj vietoj visus tris atleisčiau. 
Medžiotojai turi posakį: vilką reikia 
užmušt, jeigu tu jį paleisi, jis išsilai-
žys ir puls dar aršiau. V. Veršulytei 
bus pamoka, kad šitaip negalima – 
susikvietė televiziją, filmuojasi, prieš 
televiziją daro spektaklį. Kas taip 
elgiasi? Ar rimtas valstybės tarnauto-
jas, užimantis gana aukštas pareigas, 
šitaip gali elgtis...

O aš dabar palauksiu, kol bus įves-
tas tiesioginis valdymas ir tada jau aš 
sutiksiu užimti šitas pareigas, o jau 
tada tai aš visus patarkuosiu...

Šioje situacijoje 
trūksta solidumo

Algimantas DAČIULIS, buvęs 
Anykščių rajono Liaudies depu-
tatų tarybos Vykdomojo komiteto 
pirmininkas, taip pat pirmasis ir 
vienintelis Anykščių rajono valdy-
tojas:

- Visų pirma, manau, kad jauniems 
žmonėms trūksta atsakomybės jaus-
mo, darbas savivaldybės adminis-
tracijoje yra labai atsakingas ir daryt 
tokius dalykus, kokie buvo ir yra 
daromi – išeiti iš pasitarimo pas merą 
jam pareiškus pastabą vienam ar ki-
tam darbuotojui – yra nekorektiška. 
Taip elgtis negalima. Negalima trenk-
ti durimis, jeigu išeina vienas, tai tada 
jau ir antras, ir trečias – neva koman-
da. Man atrodo, kad šie žmonės nesu-
pranta, kur jie yra, kur dirba..

Antra, kitas dienas po konflikto 
neiti į rytinius posėdžius – taip irgi 
negalima. Juk žmonės nėra atleisti 
iš darbo, kad ir pasikarščiavo, kad ir 
parašė pareiškimus, bet jie dar eina 
savo pareigas. Iš darbo galima išeiti 
tvarkingai, ramiai.

Merui mesti kaltinimai, kad jis ne-
įsiklauso į kažkieno nuomonę, kažką 
įžeidinėja, tai jeigu pats nesugebi įro-
dyti savo tiesos merui, tai yra kelias į 
Tarybą. Juk darbuotojas gali kreiptis 
į Tarybą ir ji jau turėtų svarstyti tą 
konfliktą, aišku, jeigu tas darbuotojas 
jaučiasi tvirtas, teisus. 

Šios situacijos metu labai trūko so-
lidumo iš darbuotojų, kurie šitaip pa-
sielgė. Visuomet galima visus klau-
simus išspręsti korektiškai, taktiškai, 
dalykiškai, o svarbiausiai, jokiu būdu 
neįžeidinėjant vienas kito. 

Man nelabai suprantamas ir dar 
vienas dalykas, jeigu tai persimetė iš 
Liberalų partijos lyderių arba prime-
tama partijos lyderių nuomonė šiems 
administracijos darbuotojams, tai irgi 
negerai. Partijos lyderis irgi galėtų su 
meru kalbėtis, jeigu jau yra partijos 
deleguoti žmonės, tai sakyti merui, 
kad štai jie kažkuo yra nepatenkinti, 
ieškoti būdų, kaip išspręsti situaciją. 
Turėtų vykti dialogas, o ne kažkokios 
užuominos.

Man atrodo, kad dabar merui reikė-
tų suformuoti Taryboj daugumą ir to-
liau dirbti. Šiuo atveju, manau, labiau 
gali nukentėti ne mero rinkiminės 
programos vykdymas, o pačių Libe-
ralų partijos. Juk meras turėjo ir savo 
programą, o dabar liberalai, būdami 
opozicijoj, jokių priekaištų merui ne-
galės reikšti.   

Negi Anykščiuose dabar įvyks to-
kia situacija, kad nebus suformuota 
dauguma, tikrai Taryboje yra pro-
tingų, dirbti norinčių žmonių, kom-
petentingų asmenų, kurie gali būti 
daugumoje. 

Trūksta mero 
pareiškimo

Juozas RATAUTAS, buvęs „So-

dros“ Anykščių skyriaus vadovas, 
dabar Pasaulio anykštėnų bendri-
jos Anykščių kolegijos narys:

- Krizė gili ir skausminga. Nepri-
tarčiau tiems, kurie sako - ai, supa-
nikavo, pakėlė maištą tingintys dirbti 
arba meras čia “ne prie ko”, kalta jau-
noji administracijos direktorė ar tas 
netikęs Rasalas...

Palieka nebaigtus darbus aukš-
tus savivaldybėje postus užimanti 
komanda, kuri atėjo kartu su meru, 
įsipareigojusi dirbti Anykščių labui. 
Meta iššūkį ir partija, kuri atnešė sė-
kmę, išrenkant K. Tubį rajono vado-
vu.

Tai labai rimta. Matyt, konfliktas 
brendo ne vieną dieną, ne vieną mė-
nesį. Jo priežastis reikėjo identifikuoti 
ir spręsti savo laiku. Kalbėtis, aiškin-
tis pozicijas, siūlyti sprendimo kelius. 
Nesąmonė, kad negalima susikalbėti 
ir bendrai dirbti. Su pačiu velniu ga-
lima dirbti. Net ir sprogus konfliktui 
jį sureguliuoti nesunku būtų, jei abi 
pusės to labai norėtų.

Nevertinsiu mero darbo stiliaus, 
bijau suklysti, niekados nebuvau šalia 
jo, tačiau man visuomet imponuoja 
demokratiški, aktyvūs, moderniai 
mąstantys vadovai, kurie sprendimus 
priima kolegialiai, visuomet girdi kitų 
nuomonę, priima kolegų pasiūlymus. 
Ar buvo tokie santykiai tarp mero ir 
administracijos? Nežinau. Man trūks-
ta viešo mero pareiškimo.

Ar pavyks merui įgyvendinti pa-
žadus rinkėjams, sunku pasakyti. Tai 
priklausys, kokia bus nauja komanda, 
koks bus pozicijos ir opozicijos san-
tykis, kaip greitai bus nugalėtos įsi-
plieskusios ambicijos.

Mano manymu, savivaldybės 
administracijos ir mero darbui dau-
giau įtakos turėtų turėti rajono Taryba. 
Ji turi būti arbitras visais ginčytinais 
klausimais, taip pat ir santykių. Kad 
būtų gera darbinė atmosfera, verkiant 
reikia neformalių renginių, išvykų, 
mokymų. Tai labai sujungia, suvie-
nija kolektyvą bendriems tikslams 
pasiekti, ko, mano manymu, trūksta 
mūsų savivaldybėje.

- ANYKŠTA

gyventojų naudai, o ne savo ambici-
jas tenkinti? Vertinu tai kaip visišką 
ne kompetenciją. Todėl ir gerai, kad 
traukiasi dabar. Tokių valdininkų 
mums tikrai nereikia.“

@ Juozas: „Man labai trūksta 
viešo mero pareiškimo, normalaus, 
žmoniško paaiškinimo rajono žmo-
nėms kas atsitiko. Juk incidentas labai 
rimtas, Komanda jį palieka, partija, 
atvedusi merą į sėkmę, atsisako toliau 
remti, Žmonės svarsto, jaudinasi, in-
ternetas lūžta nuo komentarų, reiškia 
įvyko kažkas labai svarbaus ir rimto...
Tuo tarpu mes, anykštėnai, norim, 
kad ta krizė kuo greičiau baigtųsi ir iš 
tos nelemtos istorijos būtų pasimoky-
ta. Dar norisi, kad garsėjantis kultūtos 
tradicijom rajonas būtų valdomas 
moderniai ir demokratiškai, o ne ko-
mandomis /delaj raz, delaj dva.”

(Komentarų kalba netaisyta,- red.
past)

-ANYKŠTA
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Kaune gimusi Vilniaus valsty-
binio universiteto auklėtinė nuo 
1998–ųjų dirba gimnazijos bibli-
otekoje ir šešeri metai vadovauja 
gimnazijos „Kino klubui“, burian-
čiam dvi dešimtis kūrybingo jau-
nimo. 

Premijos teikimo vakaras prasi-
dėjo nuotaikingu gimnazistų filmu 
apie Anykščius. R. Miškinienė, 
beje, aistringa kino mylėtoja, jau-
nystėje šokusi išraiškos šokio ko-
lektyve „Sonata“,  vakaro metu 
buvo ne kartą  pavadinta „kinšči-

Teresės Mikeliūnaitės kultūros
premijos laureatė gavo... malką

kų“ Motina. Ji su savo buvusiais 
ir dabartiniais mokiniais pasakojo 
apie įgyvendintus projektus, su-
jungusius kiną ir šiuolaikinį šokį.  

„Viskas prasidėjo nuo edukaci-
nio kino projekto, kuriame daly-
vavo mūsų gimnazija. Po savaitės, 
praleistos kino kūrimo dirbtuvėse 
su profesionaliais kino kūrėjais, 
kūrybinė mokinių komanda sukūrė 
savo pirmąjį filmą „Kelias į mu-
ziką“, - prisiminė klubo vadovė. 
– Mokiniai nebenorėjo skirstytis“. 
Pasak R. Miškinienės, nepaisant 
amžiaus ir klasių skirtumų, jauni-

mas užsikrėtė kinu, o vėliau ir šo-
kiu. „Klubiečiai“ kino žinias gilino 
„Čiobrelių“ kino studijoje, kino 
dirbtuvėse Vilniuje, vyko susitiki-
mai su garsiais režisieriais Gyčiu 
Lukšu, Algimantu Puipa, kino dai-
lininku Augiu Kepežinsku ir dau-
gybe kitų kino profesionalų. 

Biliūniečiai su filmais dalyvavo 
mokinių kino festivaliuose „REC“, 
„TAVM“, Anykščiuose vykstan-
čiuose tarptautiniuose filmų festi-
valiuose „EDOX“. „Kasmet juose 
pristatome po naują kūrybinį pro-
jektą, tuo nustebindami organiza-

torius, - pastebėjo R. Miškinienė. 
– Šiemet birželio mėnesį Paryžiuje 
pristatėme vaidybinį filmą „Tiltas“, 
kuris gruodžio 28–ąją bus rodomas 
geriausių dokumentinių filmų fes-
tivalyje EDOX Anykščių koply-
čioje“. Moksleiviško kino kūrėjai 
renkasi gimnazijos bibliotekoje, 
Anykščiams tapus Lietuvos kul-
tūros sostine, jiems buvo patikėtas 
apleistas Anykščių knygynas, kurį 
jie pavertė „Kino knygynu“ ir ten 
smagiai ir kūrybingai leisdavo lai-
ką. Klubo nariai geru oru renkasi 
prie upės, po miesto tiltu ir ten 

Premijos teikimo vakare Renatą Miškinienę (antra iš dešinės) apsupo buvę jos mokiniai, dabar studentai.                    Autoriaus nuotr.

gimsta nauji projektai. Per 2014 
metų Miesto šventę „Kino Klubas“ 
parodė projektą, sujungusį garsą, 
vaizdą ir judesį „Laužant Tabu. At-
spindžiai“. 

Dalis klubo narių jau studentai. 
Jie su nostalgija prisiminė kartu su 
vadove praleistus metus, dėkojo už 
anuomet suteikta galimybę ir lais-
vę kurti, nes ne vienas pasirinko su 
menu susijusias profesijas. Pasak 
R. Miškinienės, Lietuvos teatro ir 
muzikos akademijoje kino režisū-
rą studijuoja Paulius Stankevičius, 
Anglijoje kiną studijuoja Benita 
Kiliutė, Gediminas Vajega, Vil-
niaus dailės akademijoje skulptū-
rą studijuoja Gabrielė Vetkinaitė, 
video meną - Jokūbas Miškinis, 
kultūros politiką - Arijus Kulikaus-
kas, Elena Ruikytė, Rimgailė Sa-
vickaitė. Dabartiniai klubo nariai 
savo vadovei dovanojo... malką, 
kad kaitri būtų kūrybinė ugnis, o 
rašytojas Rimantas Vanagas pasi-
džiaugęs, kad jo mokytojai buvo 
labai geri, pastebėjo, kad laimingi 
vaikai, turintys tokią mokytoją. 

Antano Baranausko ir Antano 
Vienuolio - Žukausko memoriali-
nio muziejaus direktorius Antanas 
Verbickas, sveikindamas R. Miški-
nienę, kūrybingumu ir darbštumu ją 
prilygino šviesios atminties Muzie-
jaus direktorei T. Mikeliūnaitei... 

Konservatoriai ėmėsi iniciatyvos 
išsaugoti Venetą Veršulytę

Penktadienį posėdžiavusi Anykš-
čių konservatorių skyriaus taryba 
nusprendė, jog jų partija liks rajono 
Tarybos pozicijoje ir ėmėsi iniciaty-
vos įkalbėti V. Veršulytę nesitraukti iš 
administracijos direktorės pareigų.  V. 
Veršulytė penktadienį buvo pakvies-
ta į Anykščių konservatorių skyriaus 
tarybos posėdį.  „Mums Venetos dar-
bas buvo tinkamas. V. Veršulytei mes 
siūlome apsigalvoti ir, jei ji sutiks likti 
darbe,  kreipsimės į merą“, - apie tai, 
jog ketina imtis taikdario vaidmens, 
„Anykštai“ penktadienį sakė S. Obe-
levičius.

Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis šeštadienį kalbėjo, kad admi-
nistracijos direktorei durų neužtren-
kė. „Pirmiausiai direktorės turi būti 
žodis, direktorė turi eiti pas merą į 

Anykščių valdžios krizė: visi taškai nesudėlioti

pasitarimus, kaip ir įstatymas numa-
to, būti atskaitinga merui ir spręsti 
reikalus. Tada ir šnekėsime. Čia ne 
vaikų darželis. Reikia dirbant remtis 
įstatymais, o ne kažkokiais norais ir 
privačiais interesais. Jeigu konser-
vatorių frakcija, kurią labai gerbiu, 
kurios vadovą vicemerą S. Obelevi-
čių Lietuvos savivaldybių asociacija 
pripažino nusipelniusiu savivaldai, 
ją įkalbės – žiūrėsime. Aš matau, kad 
tą riterio vardą vicemeras pateisino ir 
ne kažkokiais užkulisiniais žaidimais 
užsiima, o dirba Anykščių žmonėms. 
Tuo džiaugiuosi ir didžiuojuosi. S. 
Obelevičius nė kiek, nė minutei ne-
sudreifavo, jokių problemų per visą 
darbo laiką tarp mūsų nėra buvę. Ir 
jei jis prašys, įkalbinės direktorę, tada 
nagrinėsime“, – apie V. Veršulytės 
pasilikimo administracijos direkto-
riaus poste galimybes kalbėjo meras 
K. Tubis.

„Direktorė pasakė, kad pagalvos, 

vienintelis dalykas, ką jį pasakė“, – 
pirmadienį „Anykštos“ paklausta, 
koks direktorės sprendimas, kalbėjo 
V. Veršulytė.

Pirmadienį administracijos direkto-
rė ir jos pavaduotojas Saulius Rasalas 
sulaužė praėjusios savaitės „tradiciją“ 
neiti į bendrus pasitarimus pas merą. 
Tačiau meras K. Tubis pirmadienio 
rytą sakė, kad su direktore jis dar 
neaptarė jos tolesnio darbo savival-
dybėje perspektyvų. „Laukiu savo 
pavaduotojo S. Obelevičiaus. Jis po 
pietų bus, pasikalbėsime“, – apie tai, 
jog su direktore kalbės tik po to, kai 
pasikalbės su vicemeru, „Anykštai“ 
aiškino meras.

Iki pirmadienio 16 valandos meras 
su direktore apie jos darbo perspekty-
vas vis dar nebuvo kalbėjęs. „Direk-
torė į mane nesikreipė. Jeigu kreiptų-
si, mes nagrinėtume“, – ir baigiantis 
pirmadienio darbo dienai direktorės 
žingsnio vis tebelaukiantis sakė me-
ras K. Tubis. „Kalbėtis galime ir vė-
liau. Nebūtinai šiandien“, –  direkto-
rei laiko apsigalvoti davė meras.     

Donaldas Vaičiūnas elgsis taip, 
kaip elgsis komanda

Priminsime, kad prieš savaitę, pir-
madienį, pareiškimus išeiti iš darbo 
parašė liberalų deleguota Anykščių 
savivaldybės administracijos direk-
torė V. Veršulytė, jos pavaduotojas 
liberalas Saulius Rasalas bei mero 
patarėjas liberalas Kęstutis Indriūnas. 
O „darbietis“ mero patarėjas Donal-
das Vaičiūnas, tuo metu viešėjęs Ru-
munijoje, telefonu pareiškė, kad jei iš 
darbo traukiasi komanda, tai trauksis 
ir jis. Jie kaltina merą K. Tubį auto-
kratiniu valdymu ir nesiskaitymu su 
komandos nuomone. Antradienį po-

sėdžiavusi Anykščių liberalų partijos 
skyriaus taryba nusprendė rajono 
Taryboje pereiti į opoziciją. Rajono 
Taryboje yra šeši liberalų atstovai.

Meras K. Tubis, regis, nesvarsto, 
kad darbe galėtų likti S. Rasalas ir K. 
Indriūnas, pastarieji taip pat atrodo, 
jog nedvejoja dėl savo pasiryžimo iš-
eiti iš darbo. Tuo tarpu D. Vaičiūnas, 
grįžęs iš Rumunijos, nepuolė rašyti 
pareiškimo – jis šią savaitę dar atos-
togauja ir gali sau leisti stebėti, kaip 
klostysis įvykiai. „Anykštai“ D. Vai-
čiūnas dėstė, kad jis sprendimą trauk-
tis iš darbo priėmė kaip komandos 
narys ir laikysis kartu su komanda. 
Tačiau jis neatmetė galimybės nera-
šyti pareiškimo išeiti iš darbo, jei iš 
savo pareigų nesitrauks savivaldybės 
administracijos direktorė V. Veršuly-
tė.

Socdemai gali pereiti į poziciją

Penktadienio vakarą posėdžiavo 
ir LSDP Anykščių skyriaus taryba. 
LSDP iki liberalų pasitraukimo į opo-
ziciją buvo vienintelė rajono Tarybo-
je valdančiajai daugumai oponuojanti 
jėga. Po liberalų konflikto su meru 
socdemai ėmė svarstyti, ar jiems ne-
verta pereiti į poziciją. Penktadienį 
LSDP skyriaus taryba sprendimo 
pereiti į poziciją nepriėmė, tačiau, 
pasak skyriaus pirmininko Dainiaus 
Žiogelio, socdemai neuždaro kelių 
deryboms su rajono meru K. Tubiu.

„Visi variantai yra galimi - čia jau 
derybų reikalas.  Rinksimės geriausią 
variantą, žiūrėsime, kokie pasiūlymai 
ir, manau, pasirinksime stipriausius 
partnerius“, - „Anykštai“ sakė D. 
Žiogelis.

„Socdemų poziciją aš taip pat labai 
gerbiu. Jie priėmė sprendimą, nau-

dingą rajonui, o ne intrigas rezga. Jie 
elgiasi korektiškai, gražiai ir solidžiai. 
Kol koalicija nepasirašyta iki galo, 
visi visko gali tikėtis, išskyrus Luką 
Pakeltį“, – apie tai, jog įmanoma plati 
valdančioji koalicija, teigė  K.Tubis. 

Šiemet naujo direktoriaus 
neturėsime
 
Kaip situacija besiklostytų, šiemet 

naujų savivaldybės administracijos 
vadovų neturėsime. Jei gruodžio 
22-osios rajono Tarybos posėdyje iš 
darbo rajono Tarybos sprendimu bus 
atleisti administracijos direktorė ir jos 
pavaduotojas, nauji administracijos 
vadovai nebus renkami. 

Laikinuoju administracijos di-
rektoriumi, atsiradus savotiškam 
tarpuvaldžiui, pagal rajono Tarybos 
reglamentą turėtų būti paskirtas arba 
Bendrojo ir ūkio skyriaus arba Tei-
sės, personalo ir civilinės metrika-
cijos skyriaus vedėjas. Bendrojo ir 
ūkio skyriaus vedėjas A. Gališanka 
„Anykštai“ sakė, kad su juo dėl lai-
kino vadovavimo administracijai yra 
kalbėta ir jis sutikęs.  

A. Gališanka laikomas ir realiausiu 
pretendentu į nuolatinio savivaldybės 
administracijos direktoriaus pareigas.

Milžiniškas susidomėjimas
valdžios krize

Per Anykščių rajono valdžios kri-
zės savaitę nuo praėjusio pirmadienio 
iki šio pirmadienio portale anyksta.lt 
paskelbėme 20 publikacijų apie situ-
aciją rajono valdžioje. 

Po šiomis publikacijomis bendras 
komentarų skaičius per savaitę – 912. 
Pats skaitomiausias tekstas buvo pir-
masis pranešimas apie valdžios krizę  
„Iš darbo traukiasi visa mero Kęstu-
čio Tubio komanda“ – iki šio pirma-
dienio 15 valandos jį perskaitė 5 466 
asmenys.   

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis per valdžios krizę ypač 
džiaugėsi vicemero Sigučio Obelevičiaus palaikymu.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Gyventojų skaičius beveik 
nesikeičia

Pasak Andrioniškio seniūnės Lai-
mos Repečkienės, kaime registruoti 
7 gyventojai. „Tiek ir gyvena“, - 
šypteli seniūnė, pastebėdama, kad 
ne visada išvykėliai į užsienį ar di-
dmiesčius išsiregistruoja. Įdomu ir 
tai, kad 1923–aisiais  ir 2011 - aisiais 
metais kaime gyveno tiek pat – 12 
žmonių. 1923 metais tie 12, matyt, 
spietėsi vienintelėje L. ir S. Didžiulių 
sodyboje, o šiandieną tie 7, išskyrus 
muziejų, gyvena pasklidę trijose tro-
bose.

Muziejų prižiūrinti A. Baranausko 
ir A. Vienuolio – Žukausko memo-
rialinio muziejaus darbuotoja Jūratė 

Atokų kaimą garsina muziejus Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Garsas apie mažą, atokų netoli kelio Anykščiai – Viešintos įsikū-
rusį Andrioniškio seniūnijos kaimelį Giežionėles sklinda toli. Spau-
dos draudimo metais čia susibėgdavo knygnešių keliai, čia gyveno 
lietuvybės puoselėtojų Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių šeima. Ant 
kalvelės tebestovi apie  1820–1850 metus statytas namas, svirnas, 
dabar - Didžiulių šeimos memorialinis muziejus. Nors kaime nėra 
nė dešimties gyventojų, jo žymiausią sodybą per metus aplanko 
apie 800 Lietuvos istorija ir kultūra besidominčių žmonių. 

Pačinskienė gyvena gal už 50 metrų 
nuo Griežionėlių kaimo ribos. Pasak 
jos, Didžiulių žemės ribojosi su jos 
senelio žeme ir seneliui net nebūtų 
prisisapnavę, kad jo anūkė taps Di-
džiulių trobos  muziejaus šeiminin-
ke. Moteris palydi į muziejų. Jame 
šalta, žiemiškai drėgna, tačiau įžie-
bus elektrą galima apžiūrėti ekspo-
ziciją ir išlikusias autentiškas garsios 
šeimos relikvijas. Šimtmečio senu-
mo pianinas, pačios L. Didžiulienės 
nerta staltiesėlė, kaminas – rūkykla 
ir nagingo staliaus sumeistrauta 
spinta... Už jos - talpi draudžiamos 
lietuviškos spaudos slėptuvė, kurios 
aptikti taip ir nepavyko carinės Rusi-
jos žandarams...

Pirmosios lietuvės beletristės gy-

venimo credo nusako jos pačios žo-
džiai: „Džiaugiuos, kuomet galiu nors 
vienam žmogui ašaras nušluostyti! 
Tai nedaug, tai kaip lašas mariose ... 
Bet jei kiekvienas iš mūsų nušluosty-
tų ašaras nors vienam varguoliui – tai 
jau būtų daug lengviau gyventi...“. 
Reikia, kad šiuos žodžius, išrašytus 
ir ant antkapinio paminklo gretimo 
kaimo Padvarninkų kapinėse, išgirs-
tų ir  perprastų kuo daugiau žmonių. 
Dėl to pasistengė rašytojai ir buvę 
mūsų rajono laikraščio žurnalistai 
Milda ir Vygandas Račkaičiai, išleidę 
L. Didžiulienės raštų dvitomį ir bio-
grafinę knygą „Kaip lašas mariose...“ 
M. ir V. Račkaičiai, J. Pačinskienė 
artimai bendrauja su gausiais L. ir 
S. Didžiulių palikuonimis, dažnai 
apsilankančiais Griežionėlėse. Beje, 
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji 
biblioteka turi vienintelę išlikusią 
L. Didžiulienės receptų knygą „Lie-
tuvos gaspadinė arba pamokinimai 
kaip prigulinčiai suvartoti Dievo do-
vanas“. Šiemet minimos 160-osios  
L. Didžiulienės gimimo metinės.  

Mirus Greižionėlėse gyvenusiam 
sūnui Vytautui Didžiuliui, sodybą 
paveldėtojai perdavė „Kalnapilio“ 
kolūkiui, tačiau namai buvo apleisti. 
Tik kitų, dar gyvų, Didžiulių vaikų 
dėka apie 1964–uosius jį pavyko res-
tauruoti ir  1968–aisiais atidaryti mu-
ziejų, kuris tapo Anykščių muziejaus 
padaliniu. Sunkiai sekėsi muziejui 
surasti darbuotoją, kol  1970 – aisias 
muziejaus prižiūrėtoja dvidešimčiai 
metų tapo Domicelė Petniūnaitėtė, 
tebegyvenanti visai šalia muziejaus. 
Pas ją ir palydėjo J. Pačinskienė. 

 Muziejaus patriarchė ir 
gyveno muziejuje

Pasitiko pažįstama miela žilagal-
vė moteris, ne kartą ir man atvėrusi 
duris į Didžiulių pasaulį. Kilusi iš 
Pagojės kaimo, gyvenusi Meldaikių 
kaime netoli Viešintų, Panevėžyje, 
o 1970 –aisiais pradėjusi dirbti mu-
ziejuje ir viename jo kambariuke 
apsigyvenusi. „Muziejuje prieš tai 
buvęs gaisras, tai išdegusi siena nuo 
lauko tik lentom buvo užkalta, prisi-
mena moteris. – Aš šito nežinojau. 

Žiemomis būdavo beprotiškai šalta, 
nes pakurta krosnis daugiau šildė tik 
muziejaus kambarius, o mano kam-
barėlyje daryti kokį nors apšildymą 
neleido. Pradžia buvo sunki, nes 
apie Didžiulius ne ką težinojau“. Tik 
vėliau susidraugavusi su Didžiulių 
palikuonimis, ypač su Panevėžyje 
gyvenančia Irena Aldona Jurevičie-
ne, ji drąsiai ir kitus vedė į Didžiulių 
šeimos pasaulį.

D. Petniūnaitei, kaip ir Didžiu-
liams, gyvenimas negailėjo skaudžių 
išbandymų. Moteris prisiminė savo 
meilę vyrą Bronislovą, su kuriuo šei-
mą sukūrė prieš pat karą, o pirmai-
siais pokario metais liko viena su 9 
mėnesių sūnum. Pati pėsčia ėjo į Pa-
nevėžį vyro vaduot iš į savo armiją 
paėmusių rusų. Jis pabėgo, tačiau ne-
trukus žuvo su Lietuvos partizanais. 
1972–aisiais likimas pasiglemžė ir 
sūnų, palikusį dvi anūkes. Teko mar-
čiai padėti jas auginti. Tačiau dabar, 
senatvėje, jomis atsidžiaugti negali, 
nes kaip viena be jų rūpesčio ir pa-
galbos pragyventų? Beje, Lina dirba 
Anykščių muziejuje. 

Prieš pat Didžiulių muziejų stūk-
sojo kolūkio fermos, Lietuvai at-
gavus nepriklausomybę jos buvo 
nugriautos, o viename mūriniame 
kampelyje tuometinis rajono vadovas 
Algimantas Dačiulis leido įsikurti D. 
Petniūnaitei. Šiandien namelis neat-
pažįstamas, vasaromis – šeimininkės 
mėgstamomis gėlėmis pasidabinęs...

Įsikūrė už Norvegijoje
uždirbtus pinigus

Šalia memorialinės sodybos, kitoje 
keliuko pusėje, gyvena kaimo senbu-
vė Marijona Pumputienė su sūnum 
Andrium, o šalia ir sūnėnas Nerijus 
Galvonas su šeima. Šeštadienį prieš 
pietus ši šeima mėgavosi buvimu kar-
tu. Šeimos galva dirba Vilniuje „Pa-
roc“ gamykloje, Vakarė lanko Anykš-
čių „Eglutės“ darželį, o Erika mokosi 
Viešintų pagrindinėje mokykloje. 

„Čia buvo tik vagonėlis. Įsikūrėme 
prieš 6 metus tetos Marijonos žemėje 
už Norvegijoje uždirbtus pinigus“, 
- sakė Anykščiuose gimęs vyras, pa-
stebėdamas, kad bandė gyventi ir su 
tėvais, ir su uošviais, tačiau geriau-
sia jaunai šeimai gyventi nepriklau-
somai. – Daugiau kaip 5 metus N. 
Galvonas dirbo Osle, statybose, tad 
ir sau namelį stato ir įrenginėja pats. 
Viduje  - šilta ir jauku, tačiau iki ap-
dailos darbų pabaigos dar toli, riboja 
finansinės galimybės. Aurelija ne tik 
augina vaikus, tačiau dar ir studijuoja 
socialinius mokslus. 

Pasak N. Galvono, beje, amžinybėn 
išėjusio politiko, verslininko Vytauto 
Galvono giminaičio, Vilniuje jis uždir-
ba tiek, kad gali pragyventi, o arčiau ge-
riau apmokamą darbą susirasti beveik 
neįmanoma. „Siūlo minimumą, tačiau 
jeigu uždirbčiau apie 300 eurų, dirbti 
nebeapsimoka. Tuomet geriau gyventi 
iš pašalpų“, - sakė N. Galvonas. 

Griežionėlių kaimo akcentas -  ant kalvelės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodyba - memorialinis 
muziejus.                    Autoriaus nuotr.

Domicelės Petniūnaitės likimo smūgiai nepalaužė, jos veidas 
giedras ir šviesus...

Nerijus Galvonas kuriasi kaime, nors dirba sostinėje. 

Jūratė Pačinskienė atostogauja, tačiau mielai sutiko įleisti į 
Griežionėlių muziejų.

tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

(Vidmantas ŠMIGELSKAS, 
„Rievės“, „Anykšta“ 2016-12-
10)

Šiaip ramų ir niūroką Adven-
to laikotarpį papildė sensacija 
iš rajono valdžios rezidencijos 
– savivaldybės rūmų. Traukiasi 
liberalai! Man, kaip piliečiui, 
nesuprantama jų pasitraukimo 
priežastis. Deklaruojama  - „dėl 
autoritarinio mero valdymo“. 
Suprantama, tai nėra priežastis 

Politinė audra vandens stiklinėje
tokiam demaršui.  

Šie veiksmai rodo Luko Pa-
kelčio ir jo grupuotės politinį 
nebrandumą. Koalicija praside-
da nuo programinių nuostatų. 
Suprantu prieš dvejus metus ir 
liberalams, ir nepartiniam me-
rui galimai toji programa buvo 
priimtina. Dabar situacija iš 
esmės pasikeitė. Per Seimo rin-
kimus nepartinis rajono meras 
oficialiai palaikė „žaliųjų“ ats-
tovę. Šiandien, kaip aš suprantu, 

meras vykdys LŽVP ir LSDP 
Vyriausybės koalicinę progra-
mą. Dar anksčiau R. Karbauskis 
sakė, kad liberalai – nepageidau-
jami.  E. Gentvilas „patūravojo“, 
kad vertybės skirtingos. Tai gal 
L. Pakelčiui nereikėjo lakstyti 
po partijas ir prašyti, kad nie-
kas neprasidėtų su K. Tubiu? Iš 
šalies atrodo (dovanokite gerb. 
„Anykštos“ skaitytojai) pieme-
niškai. 

Liberalai galėjo gražiai poli-

tiškai pasitraukti. Peršasi mintis, 
kad dėl L. Pakelčio asmeninių 
ambicijų galėjo nukentėti rajono 
žmonės (nepriimtas biudžetas, 
įvestas tiesioginis valdymas). 
Tvirtai tikiu, kad to neįvyks. 
Valdžios krizės rajone nematau, 
bet liberalų Anykščių skyriu-
je gili ir rimta krizė. Kiek gali 
kainuoti pačiam L. Pakelčiui jo 
sukelta politinė „audra“ vandens 
stiklinėje, laikas parodys.

P.S. Jeigu neturi sveikatos, tu 

nereikalingas nei partijai, nei 
jos vadovybei. Pas liberalus šiek 
tiek kitaip: jeigu tu neturi pini-
gų, tai tu nereikalingas partijos 
vadovybei ir partijai.

Romaldas GIŽINSKAS
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kampas

Apie pokalbį
horoskopas
AVINAS Savaitę pradėsite su 

pakilia nuotaika, stebinsite ori-
ginaliais pastebėjimais. Reikalai, 
susiję su paslaugomis, prekyba, 
transportu, informacija, mokslu, 
judės pirmyn be didesnių kliūčių. 
Nuo savaitės vidurio jau norėsis 
tik namų židinio šilumos, be jo-
kio šurmulio, viešumo.  

JAUTIS Nuo pirmadienio tur-
būt teks pasinerti į verslo, finan-
sų, buhalterines peripetijas, pa-
sirūpinti nuosavybės klausimais. 
Jums kažkuo gali padėti slapta 
protekcija. Nuo ketvirtadienio 
kils didesnis ūpas bendrauti, dis-
kutuoti, tačiau kaip tik per ilgą 
liežuvį galima prisidaryti proble-
mų. 

DVYNIAI Šiuo metu po tru-
putį prisikaupsite jėgų, daugės 
stimulo veikti. Tiesa, kažkas jus 
slopins arba kontroliuos, kriti-
kuos. Nors savaitė gana produk-
tyvi, strimgalviais augs išlaidos. 
Jums gali priminti apie nesumo-
kėtus mokesčius, įmokas, baudas, 
skolas ar pan.  

VĖŽYS Nuo pirmadienio kelias 
dienas stokosite ūpo ir jėgų akty-
viai veiklai, nesinorės bendrauti, 
jausite nuovargį. Galite sunega-
luoti. Nekoks ir savaitės vidurys, 
nes tuo metu jūsų pasyvumas gali 
būti neteisingai suprastas, ir pasi-
pils priekaištai, kritika.  

LIŪTAS Nuo pirmadienio ke-
lias dienas būsite labai aktyvūs, 
komunikabilūs, artistiški, iki so-
ties prisibendrausite ir su pažįsta-

mais, ir su nepažįstamais žmonė-
mis, užsieniečiais. Galite sulaukti 
pakvietimo į renginį, konferen-
ciją, kelionę. Nuo ketvirtadienio 
labiau kibs infekcijos, būsite iš-
siblaškę. Pasisaugokite apgaulių, 
avarijų.  

MERGELĖ Nuo pirmadienio 
prasidės darbai darbeliai. Ir dar-
be, ir namuose jų bus tikra gausy-
bė. Galite įsigyti nuosavybę, gau-
ti kreditą, arba pajamų iš nuomos, 
komercijos. Planinės išlaidos 
nuotaikos jums nesugadins, bet 
gali atsirasti ir netikėtų mokėjimų 
ar rinkliavų, o tai išties nepatiks. 

SVARSTYKLĖS Nuo pirma-
dienio teks uoliai kibti į darbus, 
mokslus. Regis, nemažai nuveik-
site, tačiau pasitaikys ir sunkumų. 
Tikriausiai nepavyks išsisukti 
nuo rimto pokalbio, nelengvo įsi-
pareigojimo ar pan. Nusimato ir 
draugiškas susiėjimas, kolektyvi-
nis renginys. 

SKORPIONAS Nuo pirma-
dienio turėsite reikalų, susijusių 
su finansais, draudimu, bankais, 
antstoliais ar pan. Galbūt vyksite 
pas notarą, advokatą, arba patys 
teiksite konsultacijas, vesite mo-
kymus, laikysite egzaminą. Gali 
kiek pasikeisti kelionių planai. 

ŠAULYS Nuo pirmadienio 
jums nestigs kūrybiško požiūrio į 
įvairias veiklas ir santykius. Ga-
lite kažkuo nustebinti, mylimus 
žmonės, gerbėjus, vaikus, arba 
pastarieji stebins jus. Kita vertus, 
būsite linkę kitiems primygtinai 
piršti savo nuomonę, taisykles, 
valią ir tuo kelsite nepasitenkini-

mą. Verčiau nepraraskite pagar-
bos, takto.  

OŽIARAGIS Ši savaitė neleis 
tinginiauti. Jeigu nesusirgsite, 
teks įtemptai plušėti. Laikykitės 
taisyklių, nepažeiskite įstatymų ir 
neerzinkite oponentų, kad nekiltų 
problemų, gresiančių savaitės vi-
duryje. 

VANDENIS Šią savaitę pra-
dėsite smagiai nusiteikę. Regis, 
žibėsite sąmoju, originalia mąs-
tysena bei idėjomis. Turėtų sektis 
kūrybinis, pedagoginis darbas, 
intelektinė veikla. Nuo ketvir-
tadienio padaugės neįdomaus 
darbo. Gali kilti kliūčių dėl ap-
linkinių nepritarimo, kolektyvo 
susiskaldymo, intrigų, apkalbų 
ar pan. 

ŽUVYS Nuo pirmadienio jums 
parūps tvarka darbo ir namų 
aplinkoje. Gali kilti noras įsigyti 
originalių interjero detalių ar pan. 
Vis dėlto galbūt netrukus paaiš-
kės, kad tai, kas patinka jums, 
nedomina artimųjų ar pan. Nuo 
savaitės vidurio džiugins pramo-
gos, vaikų išdaigos, tačiau stresą 
gali kelti neplanuotai pakrypę tur-
tiniai, komerciniai reikalai. 

Linas BITVINSKAS

Sako, kad su protingu žmo-
gumi pasikalbėti verta. Bet 
kam mums tie protinguoliai, 
jeigu galima pasikalbėti ir su 

Šiais metais ,,Svėdasų bendruo-
menė“ vykdo didžiulį įvairiapusį 
projektą „Nori gyventi sau, gyvenk 
kitiems (Seneka)“, finansuojamą 
Socialinių paslaugų priežiūros de-
partamento prie LR socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos, Anykš-
čių rajono savivaldybės ir  ,,Svėdasų 
bendruomenės“ . 

Šio projekto dalis - mokymai as-
meninėms savybėms stiprinti - buvo 
numatyti priklausomybę turinčių 
asmenų artimiesiems. Kadangi atsi-
rado daug pageidaujančių tobulėti, į 
užsiėmimus priėmėme visus norin-
čius. Kursų baigimo pažymėjimai 
įteikti 34 dalyviams, kurie  du lap-
kričio savaitgalius (32 val.) dalyva-
vo mokymuose.  Juos vedė psicho-
logė Lolita Kuginienė, kuri teigia: 
„savo mokymuose siekiu sukurti 
erdvę savęs pažinimui ir tobulėjimo 
krypčių nustatymui”. Buvo moko-
ma, kaip valdyti emocijas, konf-
liktus bei stresą, aiškintasi, kas yra 
emocinis intelektas, kaip sklandžiai 
ir be įtampos įveikti pokyčius,  kal-
bėta apie  kūrybiškumą ir pozityvų 

PO MOKYMŲ – 
KAIP ANT SPARNŲ...

mąstymą. 
Psichologės padedami, mokymų 

dalyviai iš naujo pažino save, per-
vertino savo gyvenimą, užsibrėžė 
naujus tikslus ir numatė būdus, kaip 
jų sieks. Buvo prieita iki tokių sie-
lą apnuoginančių pašnekesių, kurių 
metu liejosi ašaros, valėsi dešimtme-
čius nešiojami skauduliai, gijo sielos 
žaizdos. Po įsimintinų užsiėmimų 
grupės dalyviai ne tik sustiprėjo, bet 
ir suartėjo, ėmė geriau suprasti vieni 
kitus ir aplinkinius. Mokymų reika-
lingumą bei jų suteiktą naudą ge-
riausiai atspindi dalyvių atsiliepimai. 
Štai keletas jų  (kalba netaisyta):

„Psichologijos mokymai, vykę 
,,Svėdasų bendruomenės“ namuose, 
buvo labai įdomūs, įtraukiantys ir 
naudingi. Puikiai, turiningai praleis-
tas laikas, išplėstas pažinčių ratas.“

„Šie mokymai padėjo įžvelgti 
savo stiprybes bei rasti būdus, kaip 
įveikti iškylančius sunkumus. [...] 
Smagu, kad mokymų dalyviai noriai 
ir nuoširdžiai dalijosi savo patirtimi, 
kuri sustiprino juos kaip asmenybes, 
o kartu ir kitiems padėjo suprasti, 

kad ir didelės problemos yra iš-
sprendžiamos.“

„Man tai buvo pirmas susitikimas 
su labai gerai išmanančiu savo darbą 
specialistu. [...] Streso valdymo penki 
punktai yra išmokti ir tikrai yra taikomi 
praktiškai. Manau, tai buvo labai ver-
tinga patirtis asmeniškai kiekvienam.“ 

„Psichologijos kursai tikrai pati-
ko. Privertė aiškiau pamatyti savo 
gyvenimo svarbiausius aspektus ir 
suvokti, kad labai daug lemia mūsų 
požiūris į situaciją, kuri  dažniausiai 
nėra nei labai bloga, nei labai gera. 
Patys susikuriame sau „tragedijas”. 
Tad didžiausias poveikis man būtų 
atitrūkimas, atsiribojimas nuo si-
tuacijų, tiek buvusių, tiek esamų ir, 
tikiuosi, būsimų, gyvenimo pamaty-
mas „kitu kampu“, kaip ir žaidime 
su degtukais.“

„Puikūs mokymai - charizmatiška 
dėstytoja, atviri, nuoširdūs dalyviai, 
jauki aplinka. [...]. Šiltas bendravi-
mas, pasitikėjimas suartino, leido 
naujai pažvelgti į save, į kitus. Su-
stiprėjome, išlaisvėjome, įgavome 
žinių, pajutome bendrystę be kaukių 
ir gavome gerą dozę pozityvo. Vi-

siems ačiū.“
 „Man tai labai patiko ir dar no-

rėčiau daugiau, kad būtų tokių. Aš 
eičiau, kiek būtų, ir labai gerai aš 
jausčiausi visada. Super pasijaučiau 
- kaip ant sparnų buvau.“

„Nuostabi psichologė!!! Puikūs 
mokymai, kurių metu gautos žinios, 
įgūdžiai padėjo pagrindą elgtis ir 
mąstyti „kitaip“, įdiegė suvokimą, 
kad gyvenimas yra ,,čia ir dabar“.“ 

„Mokymai paliko didelį įspūdį: 
įkvėpė pokyčiams [...], sužadino pri-
slopusią energiją siekti to, kas atrodė 
nepasiekiama... Pakeisti požiūrį į 
daugybę dalykų, tobulėti... Buvo su-
stiprintas pasitikėjimas savimi, todėl 
net neabejoju, kad tai leis pasiekti 
trokštamų rezultatų.“

,,Supratau, kad pirmiausia turiu 
save išsivalyti. Gavau daug informa-
cijos, kurią taikau sau... Kokia būsiu 
pati, tokie žmonės bus aplink  mane. 
Ačiū už patarimus.“

„Na ką galėčiau pasakyti, kad 
keistis reikia, reikia gyventi „čia ir 
dabar”, o aš vis atidėlioju -  rytoj, ry-
toj...  arba gyvenu 10 metų į priekį, 
bet ne šiandien. Taip ir eina dienos. 

Šiaip priėmiau naujų sprendimų dėl 
savo elgesio. Jaučiu, pagerins gyve-
nimo kokybę, padės labiau džiaugtis 
gyvenimu.“ 

Akivaizdu, kad sumanymas orga-
nizuoti mokymus asmeninėms savy-
bėms stiprinti pasiteisino. Kursuose 
įgytos žinios ir patirtis, be abejo, 
turės išliekamąją vertę tiek mokymų 
dalyviams, tiek jų organizatoriams 
kaip neformalaus suaugusiųjų ug-
dymo geroji patirtis. Šie mokymai 
bendruomenei, kaip organizacijai, 
padėjo stiprėti,  formuoti teigiamą 
įvaizdį bei nurodė kitų metų veiklų 
kryptis. 

AČIŪ visiems, prisidėjusiems 
prie šių mokymų įgyvendinimo: VĮ 
„Raidos kryptys” ir psichologei Lo-
litai Kuginienei, kavinei „Pas Gedą”, 
bendruomenės pirmininkei Astai 
Fjellbirkeland ir, suprantama, visam 
gausiam mokymų dalyvių  būriui.

Šie asmeninio augimo mokymai 
baigėsi.  Tegyvuoja kiti mokymai 
Svėdasų krašte!

Bendruomenės tarybos
 pirmininkė 

Virginija Valikonytė

savim?
Grupė britų mokslininkų nu-

statė, kad pasikalbėjimas su 
savimi yra vienas iš geriausių 
motyvacijos būdų. Atlikdami 
eksperimentą jie pasikvietė į 
pagalbą net 45 tūkstančius sa-
vanorių. 

Tyrėjai pasiūlė jiems sužais-
ti žaidimą ir leido savanoriams 
pasirinkti tris variantus: vizu-
alizaciją, pokalbį su savimi ir 
nuoseklų planavimą. Pasirodė, 
kad laimėtojai paprastai rink-
davosi šį tą aptarti patys su 
savimi.

Mokslininkai nustatė, kad 
nuoseklus planavimas yra pats 
blogiausias būdas pasiekti savo 
tikslų, vizualizacija pasirodė 
irgi menkai efektyvi, o štai po-
kalbis su savimi, žmogui lei-
džia pažvelgti į save iš šalies ir 
leidžia pačiam sau patarti.

Žinote, jei mane pamatysite 
gatvėje kalbantį, žinokite - aš 
save motyvuoju ir nieko dau-
giau.  

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-12-20 10.00 val. atliks kadastrinius mata-
vimus sklypo, proj. Nr.925, esančio Bičionių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav. Kviečiame 
dalyvauti ribų ženklinime gretimo žemės sklypo kad. Nr.3416/0005:293, savininko Jono 
Špakevičiaus turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis

Kontaktinė informacija: Ignalina, Ateities g. Nr.18A, per 10 dienų po paskelbimo spaudoje. 
telef. 8-386-52167, alma.rukiene@vzf.lt



  

SKELBIMAI 2016 m. gruodžio 13 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. 1294

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. 5-42-48. mob. (8-6790 14209. 
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

Portretas. 

Iš nuotraukos  
„Anykštos“ 
redakcijoje

 darome portretus 
laidotuvėms 

 (iki A4 formato). 

Nuotraukos 
su rėmeliais 

kaina – 15 eurų

perka

įvairūs parduoda

Teleloto Žaidimas nr. 1079 Žaidimo data: 2016-12-11 
Skaičiai: 51 07 55 54 67 42 53 66 09 69 13 06 74 75 50 12 22 64 10 58 14 

08 48 16 59 18 36 05 39 56 72 04 03 57 19 25 26 46 (keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės) 40 52 47 71 30 31 23 63 45 17 73 02 32 (visa lentelė)

Papildomi prizai  06**809 “Domino” teatro dovanų čekis 0261801 “Mercedes-
Benz GLA 180” 0501714 Automobilis “Audi Q3” 0696992 Automobilis “VW Tiguan” 
0651579 Automobilis “VW Tiguan” 00**118 Dronas “Syma” 01**143 Garso kolonė-
lė “Microlab” 02**016 Išmanusis laikrodis “ZGPAX” 041*137 Išmanusis telefonas 
“Samsung” 058*424 Išmanusis telefonas “Samsung” 07**273 Išorinė laikmena 
“Toshiba” 06**216 Kavos aparatas “Delonghi” 056*761 LED televizorius “Philips” 
041*529 LED televizorius “Philips” 074*092 Nešiojamas kompiuteris “Asus” 
071*053 Nešiojamas kompiuteris “Asus” 01**083 Pagalvės “Dormeo” 077*442 
Pakvietimas į TV studiją 086*834 Pakvietimas į TV studiją 038*519 Pakvietimas 
į TV studiją 079*769 Pakvietimas į TV studiją 034*896 Planšet. kompiuteris 
“Samsung” 084*992 Planšet. kompiuteris “Samsung” 0865011 Pretendentas 
į butą 001*560 Šaldytuvas “Beko” 055*875 Skalbimo mašina “Beko” 01**675 
Vaizdo registratorius “Prestigio” 07**613 Virdulys “Tefal”

gimė

pro memoria

Anykščių mieste
Jonas KERŠANSKAS, gimęs 1930 m., mirė 12 11
Stefanija ADOMAVIČIENĖ, gimusi 1935 m., mirė 12 09
Benediktas PINELIS, gimęs 1928 m., mirė 12 04

Anykščių seniūnijoje
Stanislava PILKAUSKIENĖ, gimusi 1937 m., mirė 12 06

Debeikių seniūnijoje
Robertas UTURYS, gimęs 1956 m., mirė 12 08

Svėdasų seniūnijoje
Marė JASAITIENĖ, gimusi 1919 m., mirė 12 09
Vidas KAROSAS, gimęs 1942 m. mirė 12 07

Greta KRIAUČIŪNAITĖ, gimusi 11 28
Vytoldas LUKŠAS, gimęs 11 20
Pijus PAŠTUKAS, gimęs 11 23

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.

UAB „Jonroka“ organizuoja A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų ir papildomus (prasižengu-
siems vairuotojams) vairuotojų kursus.

Renkama nauja grupė 2016 m. gruodžio 15 d. 17 val. 
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.

Darbai ištisus metus!!! 
Vandens šulinių valymas, remontas. Nuotekų valymo įrenginių 

“Traidenis”, “August”, “Feliksnavis” prekyba, montavimas, servi-
sas. Vietinė kanalizacija, vandentiekis. Lietaus, drenažo sistemos. 
Prekyba šulinio žiedais, dangčiais, apdailomis. Orapūtės, jų talpos. 
Pristatymas.www.suliniuservisas.lt,tel. (8-641) 93058.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai – mišką. Išsikirsti 
arba su žeme. Geras atsiskai-
tymas! 

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

Brangiai - įvairų mišką arba 
mišką išsikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

Nuolat brangiai - mišką su 
žeme arba biržes išsikirsti. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-605) 27002.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vieto-
je, sutvarko dokumentus, pasii-
ma. 

Tel. (8-646) 17715.

Automobilius, mikroautobusus, 
visureigius, motociklus, mope-
dus, sunkvežimius.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus, traktorius.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža. 

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

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-608) 01085.

Kita

Bendrovė - grūdus, kviečius, mie-
žius, rapsus, žirnius. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Kviečius, miežius, kvietrugius. 
Atsiskaitome iš karto, išsivežame. 

Tel.  (8 614) 24950.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taiso šaldytuvus, automatines 
skalbimo mašinas. Vyksta į na-
mus, suteikia garantiją. 

Tel. (8-698) 12688.

Paslaugos

Profesionalus vonių restauravi-
mas ypatingai ekologiškas netu-
rintis kvapo. 

Tel.: (8-679) 80922, 
(8-679) 80923.

Šiltina sienas, stogus ir grindis, 
užpildydami oro tarpus ekovata ir 
termoputa . 

Tel.: (8-698) 47767, (8-682) 37022.

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. 

Kuras

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

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

Beržines, juodalksnio malkas kala-
dėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Frontalinius krautuvus, rotacines 
šienapjoves, lėkštinius skutikus, bul-
vių kasamąsias, grūdų šnėkus, valo-
mąsias, “Kverneland” plūgus, purkš-
tuvus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Įvairias naudotų automobilių deta-
les.

Tel. (8-646) 17715.

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos skerdieną puselėmis po 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2,14 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.

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, įvairius pašarinius miltus, 
sėlenas. Greitai atveža. 

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

siūlo darbą

Reikalingi miško darbininkai. 
Tel. (8-698) 82555.

Padovanok savo artimajam
 „Anykštos“ ir „Aukštaitiško formato“

 prenumeratą, ir Jus atsimins visus metus.  

Kupono teirautis – „Anykštos“ redakcijoje, Vilniaus g. 29, Anykščiai, 
tel.: (8-381) 5-94-58, (8-605) 96555.
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redaktorei nežinantNNN

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

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.

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

sprintas

 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.

Odesoj Deribasovo gatvėj atida-
rė bordelį. Žydelis nuėjo apsilan-
kyt ir pasakoja įspūdžius:

– Nu, įėjau iš gatvės, o ten 2 du-
rys, ant vienų “blondinės”, ant kitų 
“brunetės”.

Nu aš kur blondinės. ten vėl 2 
durys: “aukštesnės” ir “žemes-
nės”.

Nu aš kur aukštesnės. Ten vėl 2 
durys: “storesnės” ir “plonesnės”.

Nu aš kur storesnės. Ten vėl 2 
durys: “mokamos” ir “nemoka-
mos”.

Nu aš kur nemokamos. Žiūriu, 
vėl gatvėj stoviu…

Plaukimas. Kanadoje, Vinzo-
ro mieste, vykstančiame pasaulio 
plaukimo čempionate, trumpajame 
25 m baseine, anykštėnas Giedrius 
Titenis 50 m plaukime krūtine už-
ėmė 24-ąją, 100 m krūtine – 16-ąją 
vietą. Kombinuotoje estafetėje, kur 
su Lietuvos komanda plaukė ir G. 
Titenis, mūsiškiai finišavo aštunti. 
Šis čempionatas ypač sėkmingas 
buvo Lietuvos rinkinės nariui Si-
monui Biliui, kuris tapo pasaulio 
čempionu 100 m laisvu stiliumi 
rungtyje, o perpus trumpesnėje 
distancijoje iškovojo bronzos me-
dalį.  

Krepšinis I. Savaitgalį  įvyko 
antrasis Anykščių rajono krepšinio 
pirmenybių turas.

Antrojo turo rezultatai: „Li-
beralai“ (I. Bartaševičius 19, K. 
Pakeltis 11, D. Šablevičius 8) 
– „Kavarskas“ (T. Laurinavičius 
22, A. Pauliukevičius 12) 49:48; 
„Švietimas“ (J. Gobužas 19, P. Le-
onavičius 17, S. Živatkauskas 16) 
– „Patriotai“ (V. Žalatkovas 14, M. 
Gražys 12) 74:53; „Policija“ (M. 
Taleišis 17, G. Rudokas 12, A. 
Stasiūnas 11) – „Taifūnas“ (T. Jo-
delis 41, J. Misūnas 12, E. Sriubas 
11)62:84; „Troškūnai“ (V. Palec-
kas 15, D. Kadžionis 14, T. Urbo-

nas 13) – „Cosmos“ (G. Šniaukštas 
22, G. Žiukas, J. Banys ir J. Žvir-
blis po 10) 67:63;

KKSC (D. Radžiūnas 13, I. Raš-
čius, B. Pociūnas ir L Čerškus po 
13) – „Energetinė statyba“ (A. 
Andrijauskas 46, D. Juknevičius 
18) 66:68. Sužaidus du turus pir-
mauja dar pralaimėjimų nepaty-
rusios „Liberalų“ ir „Švietimo“ 
komandos.

Futbolas. Gruodžio 9 dieną Ute-
noje  įvyko zoninės futbolo 5×5 fi-
nalinės varžybos.

Anykščių rajonui atstovavo 
A. Baranausko pagrindinės mo-
kyklos mokiniai. Anykštėnams 
teko varžytis su Utenos ir Zarasų 
moksleiviais. Burtai nulėmė, kad 
pirmąjį mačą baranauskiečiai žai-
dė su aikštės šeimininkų komanda, 
kuriai pralaimėjo1:4. O Zarasų 
komandą anykštėnai įveikė 4:0 ir 
užėmė antrąją vietą.

Krepšinis II. Šeštadienį, gruo-
džio 10 dieną, Ukmergėje vyko 
Kalėdinis krepšinio turnyras.

Jame rungėsi Anykščių KKSC 
2005-06 metų gimusių berniukų 
komanda bei ekipos iš Ukmergės. 
Anykštėnai turnyre užėmė antrą-
ją vietą. Naudingiausiu Anykščių 
ekipos žaidėju buvo pripažintas 
Simas Bagačius.

Gruodžio pradžioje startavusio-
se Anykščių rajono krepšinio pi-
menybėse žaidžia ir „Anykščių li-
beralų“ krepšinio ekipa. „Svajonių  
komandoje“ kaunasi ir du rajono 
Tarybos nariai – Lukas Pakeltis 
bei Mindaugas Sargūnas. Pareiš-
kę, kad rajono Taryboje traukasi 
į opoziciją, krepšinio aikštelėje li-
beralai demonstruoja veržlų  žaidi-
mą ir nelinkę tenkintis autsaiderių 
vaidmeniu.

Liberalai moka ryžtingai įeiti ir 
išeiti iš aikštelės. Ar neatsitiks, kad 
vieną dieną dalis komandos nepa-
sitrauks iš aikštelės rungtynių metu 
kaip dabar vyksta savivaldybėje?

Prieš rinkimus žadėtąjį veržlumą 
demonstruoja krepšinio aikštelėje


