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Verslininkų planai Anykščių ra-
jono pakraščiuose statyti vėjo elek-
trinių parką išsirutuliojo prieš sep-
tynetą metų, o 2009–aisiais teisę 
ruošti detaliuosius planus ir statyti 
pirmąsias vėjo jėgaines palaimino 
ir Anykščių rajono taryba. Tuome-
tinis „Renergos“ direktorius Algis 
Jakučionis anykštėnus patikino, 
kad ketinama į vėjo elektrines 
mūsų rajone investuoti apie 400 
tūkstančių litų, tai gerokai daugiau 
nei milijonas eurų. Ketinimai rea-
lybe virto šiemet. 

Pakilumoje, atokiai nuo gyvento-
jų, į kraštovaizdį įsipiešė trys grakš-

Elektrą gamins vėjas
Kavarsko seniūnijos Kezių ir Šerių kaimų teritorijoje koncer-

no „Achemos grupė“ uždaroji akcinė bendrovė „Renerga“ pasta-
tė 3 vėjo elektrines. 

Pietiniame Anykščių rajono pakraštyje „Renerga“ pastatė 3 
vėjo elektrines.               Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

Lapkričio 28 dieną savivaldybės 
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius 
pradėjo reprezentacinių prekių su 
Anykščių miesto ženklu viešojo 
pirkimo procedūrą. Šio pirkimo 
laimėtoja tapo UAB „Echo stamp“, 

Savivaldybėje gausiai sandėliuojamos 
reprezentacinės prekės

čios daugiau kaip 100 metrų aukščio 
vėjo jėgainės, gerai matomos nuo 
kelių Kavarskas – Ukmergė ir Utena 
– Ukmergė.  Jos pastatytos įgyven-
dinant Lietuvos siekį gaminti kuo 
daugiau elektros energijos iš atsi-
naujinančių šaltinių. Vėjo elektrinių 
parką, kuriame elektrą gamina dau-
giau kaip dvi dešimtys vėjo jėgainių, 
„Renerga“ turi šalies pajūryje. 

Ši bendrovė  Anykščių rajone 
sėkmingai eksploatuoja 2002 me-
tais pastatytą modernią mažąją Ka-
varsko hidroeklektrinę, per metus 
gaminančią per 6 milijonus KWh 
elektros energijos.       -ANYKŠTA

Robertas AlEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Šios kadencijos rajono valdantieji gausiai leidžia mokesčių mokėto-
jų pinigus reprezentacinėms reikmėms. Tokių prekių poreikis savival-
dybėje ypač išaugo po to, kai buvo sukurtas Anykščių miesto ženklas.

įsipareigojusi savivaldybei repre-
zentacinių prekių pagaminti už 2 
499 Eur.

Savivaldybės administracijos di-
rektorė Veneta Veršulytė „Anykš-
tą“ informavo, kad savivaldybė įsi-

gis pačių įvairiausių prekių, kurios 
bus pažymėtos Anykščių miesto 
ženklu: vokų, metalinių tušinukų, 
lipnių lapelių rinkinius su liniuote 
ir rašikliu, baltų puodelių. Taip pat 
numatyta įsigyti nešiojamuosius 
įkroviklius, USB atmintukus – 
korteles, mėtinius saldainius dėžu-
tėje. Iš viso planuojama įsigyti per 
2000 reprezentacinių prekių.

„Šios reprezentacinės prekės (vo-
kai su Anykščių miesto ženklu) bus 
naudojamos savivaldybės adminis-
tracijos reikmėms, dalis – teikiamos 
savivaldybėje besilankančių delega-
cijų nariams, apdovanojamiems as-
menims, savivaldybės delegacijoms 
vykstant į komandiruotes, Lietuvos 
ir užsienio partneriams“, - apie tai, 
kam bus naudojamos reprezenta-
cinės prekės, „Anykštai“ sakė V. 
Veršulytė.

Tai jau nebe pirmas kartas, kai 
šiais metais savivaldybės adminis-
tracija įsigyja reprezentacines pre-
kes. Prieš keletą mėnesių iš UAB 
„Echo stamp“ savivaldybė repre-
zentacinių prekių pirko už 6 789 
Eur. Tuomet taip pat buvo perka-

mi vokai, atšvaitai,  popieriniai  ir 
medžiaginiai maišeliai, ženkliukai, 
marškinėliai, puodeliai, skėčiai, 
mėtinių saldainių dėžutės.

„Prekių labai daug. Vien popie-
rinių maišelių galima suskaičiuoti 
tūkstančiais. Jie neperkami vie-
niems metams, o tiesiog sandė-
liuojami“, -  apie įsigyjamų repre-
zentacinių prekių kiekius anksčiau 
„Anykštai“ pasakojo savivaldybės 
vyriausioji specialistė kultūrai ir 
turizmui Audronė Pajarskienė.

Priminsime, kad Anykščių mies-
to ženklą sukūrė Vilniaus dailės 
akademijos Kauno fakulteto Gra-
finio dizaino katedros antrakursė 
Jorūnė Nemčinskaitė. Beveik 40 
studentų pateikė savo idėjas, kaip 
turėtų atrodyti Anykščius identifi-
kuojantis ženklas. Nugalėtoju pri-
pažintas minėtos studentės kūrinys, 
prekiniame ženkle koduojantis žo-
džius: miškas, vanduo, akmuo.

Šiuo ženklu prieš Kalėdas pa-
puošti miesto gatvių apšvietimo 
stulpai ir net kalėdinė eglė. Tai 
rajono biudžetui kainavo dar papil-
domus  6 752 Eur.

Savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai ir turizmui Audronė Pa-
jarskienė anksčiau „Anykštai“ yra sakiusi, kad reprezentacinių pre-
kių savivaldybė įsigyja tiek daug, kad jos net yra sandėliuojamos.

Atsistatydina 
Vyriausybės 
atstovas Utenos 
apskrityje

Padovanok „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.

Anykščių vaikus galima išgelbėti
Juozas DANILAVIČIUS, 

edukologas:„Antikoje, kad 
vaikai nevartotų kvaišalų, 
atvesdavo tuos, kurie varto-
ja ir rodydavo.”

Vaitkūnai:
senojo 
vieškelio 
pasakos

Girti vairuotojai: 
nuo banalių 
pagirių iki 
pabėgusio 
„Golfo“

Konkursai. Įvyko konkursai 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vyriausiojo ir vyresniojo specialisto 
pareigoms. Vyriausiojo specialisto 
konkursą laimėjo Vaiva Kernagie-
nė, vyresniojo specialisto - Diana 
Kviecinskienė. D. Kviecinskienė ir 
iki šiol buvo šio  skyriaus vyresniąja 
specialiste, o V. Kernagienė – speci-
aliste, bet iki tol dirbo pagal darbo 
sutartį, o po konkursų taps valstybės 
tarnautojomis. Konkursuose regis-
travosi po kelis pretendentus, tačiau 
į juos atvyko tik po du asmenis. 

Papuošimai. Anykščių Antano 
Baranausko aikštę prieš šventes 
šiemet ir vėl papuošė „A“ raidės. 
Šiemet jų apipavidalinimu pasirū-
pino savivaldybės Kultūros tarybos 
pirmininko pavaduotojos Jurgitos 
Bugailiškienės įsteigta UAB „Bu-
giris“. Už „A“ raidžių apipavida-
linimą UAB „Bugiris“ iš rajono 
biudžeto sumokėti 660 Eur. Viešojo 
pirkimo iniciatorius – savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
rius.

Prekyba. Anykščių rajono savi-
valdybės duomenimis, iki šių metų 
gruodžio 1 dienos savivaldybės 
administracija yra išdavusi 239 ga-
liojančias licencijas verstis mažme-
nine prekyba alkoholiniais gėrimais.
Vien šiais metais savivaldybės admi-
nistracija yra išdavusi 9 licencijas 
verstis mažmenine prekyba alkoho-
liniais gėrimais.

Gaisras. Sekmadienį Kurklių se-
niūnijos Desiukiškių kaime degė pir-
tis. Per gaisrą nudegė stogas, išdegė 
vidus, išardyta apie 22 kv.m sienų.

Vagystės. Gruodžio 15 dieną, 
apie 18 val., pastebėta, kad išdaužus 
lango stiklą, buvo įsibrauta į Svėda-
sų gimnazijos rūsį, iš kur pavogtas 
bėginis dviratis. Nuostolis – 100 
eurų. Gruodžio 16 dieną  Raguvėlė-
je pavogtas Norvegijoje registruotas 
automobilis VW TRANSPORTER. 
Nuostolis - 4500 eurų.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
laikraštis išeis gruodžio 23 dieną, 
penktadienį. Šeštadienį redakcija 
nedirbs.
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spektras

Konservatorius I. Umbražiūnas 
naujienų agentūrai BNS sakė, kad jo 
atsistatydinimas nesusijęs su naciona-
linės valdžios pasikeitimu – jis tiesiog 
nutarė keisti darbą.

„Tai yra visiškai asmeninės prie-
žastys, niekaip nesusijusios nei su 
nauja valdžia, nei su mano parei-
gomis. Aš nuo naujų metų pradedu 
dirbti kitame darbe, tai yra Visagino 

Atsistatydina Vyriausybės 
atstovas Utenos apskrityje
Atsistatydina Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje Imantas 

Umbražiūnas. Šią savaitę ministrų kabinetas spręs dėl jo atleidimo.
savivaldybės kontrolės tarnybos va-
dovu. Aš manau, kad visą laiką yra 
labai gerai įgyti naujų kvalifikacijų ir 
šiuo atveju pasinaudojau pasitaikiusia 
proga praplėsti savo žinias“, – aiškino 
I. Umbražiūnas.

Vyriausybės atstovu Utenos aps-
krityje jis dirba antrą kadenciją.

„Tiesą pasakius, aš niekada ilgiau 
penkerių su trupučiu metų vienoje 

Vetuos. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pirmadienį pranešė, kad 
vetuos Civilinio kodekso pataisas 
dėl viešų asmenų įžeidimo. Pasak 
šalies vadovės, Seimo priimtas įsta-
tymas sudaro galimybę persekioti 
už valdžios kritiką. „Šios pataisos 
suteikia galimybę persekioti ne tik 
žurnalistus, bet kiekvieną Lietuvos 
žmogų vien už tai, kad jis turi kri-
tinę nuomonę apie viešuosius as-
menis, apie Vyriausybę, politikus“, 
- žurnalistams Kaune sakė prezi-
dentė. „Šiomis pataisomis sukuria-
me sąlygas ne tik cenzūrai, bet ir 
mūsų piliečių persekiojimui, todėl, 
be jokios abejonės, turėsiu grąžin-
ti“, - pridūrė D.Grybauskaitė.

Data. Gruodžio 8 d. tarptauti-
nė bendruomenė minėjo 25-ąsias 
Belovežo susitarimo, kuriame 
konstatuotas Sovietų Sąjungos sui-
rimas ir paskelbtas Nepriklausomų 
valstybių sandraugos sukūrimas, 
metines.

Planai. Du parlamentarai - My-
kolas Majauskas ir Dovilė Šaka-
lienė - lapkričio 30 d. įregistravo 
Vaiko teisių apsaugos pagrindų 
įstatymo pakeitimo ir papildymo 
įstatymo projektą, kuriame išple-
čiama smurto prieš vaikus sąvo-
ka, griežtai pasmerkiamos fizinės 
bausmės prieš vaikus, o tėvams 
numatomos atsakomybės už vaikų 
teisių pažeidimus. Tačiau įtarimų 
kelia tai, kad smurtui prilyginama 
ir vaiko nepriežiūra. 

Besmegeniai. Jeigu jūs jau 
pasipuošėte Kalėdų eglę, o ilgi 
gruodžio vakarai prailgsta, pats 
laikas prisijungti prie besiritan-
čios per šalį šypsenų bangos. Ją 
neša besmegeniai, prieš pusantro 
mėnesio iškeliavę iš Ukmergės 
rajono Šventupės kaimo bendruo-
menės. Spalio pabaigoje akcijos 
sumanytojai į gyvenimą paleido 
penkis simpatiškus besmegenius. 
Juos, papuoštus šventiniais linkėji-
mais, išsidalino seniūnijos, kaimų 
bendruomenės, mokyklos. Idėja 
paprasta: kiekvienas kolektyvas, 
gaunantis besmegenį, pagamina jo 
“brolį” ir, surašęs linkėjimus, abu 
kūrinius perduoda surastiems nau-
jiems šeimininkas. Šie, sutikę pri-
sijungti prie šypsenų bangos, taip 
pat sukuria savo besmegenius ir su 
šventiniais linkėjimais dovanoja 
juos kitiems. 

Ženklai. Šiemet gruodžio 31-
ąją pasitiksime ne tik Naujuosius, 
2017-uosius metus, bet ir palydė-
sime kone vieną paskutinių lito 
atsiminimų - litinius pašto ženklus. 
Nuo kitų metų jie nebegalios, ir 
daugiau kaip du dešimtmečius 
naudojamus lito nominalo ženklus 
pakeis euro nominalo ženklai. Šiai 
svarbiai datai paminėti Lietuvos 
paštas atidarė filatelinę parodą 
“Atsisveikinant su litiniais pašto 
ženklais” ir dalį išsaugotų pašto 
ženklų panaudojo rekordiniam 
meno kūriniui.

Referendumas. Kirgizijos pilie-
čiai pritarė pluoštui konstitucijos 
pataisų, kurios dar labiau sustiprins 
prezidento Almazbeko Atambajevo 
ranką; tai reiškia, kad šioje vidurio 
Azijos šalyje krypstama tolyn nuo 
vakarietiškos demokratijos princi-
pų. Pirmieji oficialūs referendumo 
rezultatai rodo, kad 79,67 proc. bal-
savusiųjų pritaria konstitucijos patai-
soms.Referendumo aktyvumas siekė 
40 proc., nurodė rinkimų komisija. 

vietoje nesu dirbęs, laikausi tokios 
kaip ir tradicijos (...). Mano kadencija 
Vyriausybės atstovo pareigose buvo 
pasibaigusi šių metų pradžioje, lai-
mėjau konkursą antrai kadencijai, bet 
dabar atsistatydinu“, – sakė I. Umbra-
žiūnas.

Vyriausybės skiriamas atstovas 
apskrityje vykdo savivaldybių admi-
nistracinę priežiūrą. Tiesioginės šio 
valstybės tarnautojo funkcijos – pri-
žiūrėti, kad savivaldybės laikytųsi 
Konstitucijos, įstatymų, vykdytų 
Vyriausybės sprendimus. Jis taip pat 
prižiūri, kad savivaldybių priimami 
teisės aktai neprieštarautų nacionali-
nių teisės aktų nuostatoms.

-ANYKŠTA

Planuota, kad šios varžybos, o 
kartu ir didelė plaukimo šventė, 
vyks naujai atidaromame Druski-
ninkų baseine, tačiau dėl užsitęsu-
sių statybos darbų bei kitų aplinky-
bių Lietuvos plaukimo federacija 
buvo priversta varžybas perkelti į 
Anykščius.

Šiemet susidomėjimas varžybo-
mis buvo itin gausus – varžėsi be-
veik šimtu dalyvių daugiau nei per-
nai – 368 sportininkai iš Lietuvos, 
Latvijos, Baltarusijos ir Didžiosios 
Britanijos. Gausiausią komandą 
atvežė Kauno plaukimo mokykla – 
jos sudėtyje buvo 64 plaukikai.

Anykščiuose vyko Lietuvos plaukimo 
čempionatas 25 metrų baseine

Praėjusį ketvirtadienį Anykščiuose startavo  tris dienas trukęs 
Lietuvos plaukimo čempionatas 25 metrų baseine. Ryškiausiai 
paskutinėse šių metų plaukimo varžybose spindėjo po gan ilgos 
pertraukos pasirodžiusi olimpinė čempionė Rūta Meilutytė.

Pirmąją varžybų dieną pagerinti 
trys Lietuvos rekordai: Arijus Pav-
lidi (Vilniaus miesto sporto centras) 
200 m nugara rungtyje pagerino 
berniukų iki 15 m. rekordą, distan-
ciją įveikdamas per 2.05,33 min. 
4x100 m moterų laisvuoju stiliumi 
rungtyje Kauno plaukimo moky-
klos komanda pagerino Lietuvos 
rekordą, distanciją įveikdama per 
3.51,46 min. 4x100 m vyrų lais-
vuoju stiliumi rungtyje pagerintas 
berniukų iki 13 m. rekordas, jį pa-
gerino Klaipėdos ,,Gintaro“ sporto 
centro komanda (4.06,20 min.).

Antroji Lietuvos plaukimo čem-

pionato diena pažymėta trimis ša-
lies rekordais. Pirmasis pasižymė-
jo Danas Rapšys, 200 m peteliške 
Lietuvos rekordą pagerinęs distan-
ciją įveikdamas per 1.55,43 min. 
Sėkmingai susiklostė ir estafetiniai 
plaukimai. Kauno plaukimo mo-
kyklos moterų komanda 4x100 m 
kompleksiniu būdu rungtyje page-
rino suaugusiųjų rekordą – 4.13.88 
min. Klaipėdos ,,Gintaro“ sporto 
centro komanda berniukų iki 13 
m. 4x100 m kompleksiniu būdu 
rekordą pagerino, distanciją įveik-
dama per 4.40.94 min. Olimpinė 
čempionė Rūta Meilutytė pasidabi-
no 100 m krūtine aukso medaliu. Ji 
distanciją įveikė per 1.05,20. Savo 
atrankos varžybų laiką R. Meilutytė 
pagerino 4,62. Sidabro medalį iško-
vojusi Agnė Šeleikaitė finišavo per 
1.0,89, bronza atiteko plaukikei iš 
Minsko Julijai Lemke (1.11,13).

Trečioji Lietuvos čempiona-
to diena pradžiugino vienu šalies 
rekordu – 4x200 m laisvuoju sti-
liumi rungtyje Kauno centro spor-
to mokyklos komanda pagerino 
Lietuvos jaunuolių rekordą iki 17 
metų (7:49.38). Olimpinė čempi-
onė Rūta Meilutytė iškovojo du 
aukso medalius. 100 m komplek-
sinio plaukimo finale R. Meilutytė 
atstumą įveikė per 1:00.13, antroji 
liko baltarusė Aksana Dziamidova 
(1:03.71.), trečioji Agnė Sorakaitė 
(1:04.79).

50 m krūtine plaukimo varžybų 
finale R. Meilutytė distanciją įveikė 
per 29,52. Antrąją vietą užėmė bal-
tarusė Julija Lemkė (31,82), trečiąją 
– kaunietė Agnė Šeleikaitė (32,09).

Dviem aukso medaliais pasipuo-
šė ir iš FINA pasaulio plaukimo 

Tituluočiausia Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė (viduryje) 
Anykščių baseine buvo nepralenkiama.

Lietuvos plaukimo čempio-
nato paradui vadovavo sa-
vivaldybės Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vedėjas Audronius 
Gališanka.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

čempionato Kanadoje sugrįžęs An-
drius Šidlauskas. Jis nugalėjo 200 m 
kompleksiniu būdu (2.00,18) ir 50 
m krūtine (27,43) rungtyse.  Trečią-
ją dieną Danas Rapšys vėlgi ,,sky-
nė” medalius. Aukso medalius jis 
iškovojo 400 m laisvuoju stiliumi 
(3.56,57) ir 100 m peteliške (51,79) 
rungtyse. Šiame čempionate jis iš 
viso net 5 kartus lipo ant apdovano-
jimų pakylos pirmosios vietos.

Daugiausiai medalių čempionate 
iškovojo Kauno plaukimo mokykla 
(9 aukso, 9 sidabro ir 8 bronzos), 
baltarusiai  (8 aukso, 11 sidabro, 10 
bronzos) ir Panevėžio ,,Žemyna” (7 
aukso, 2 sidabro) bei Kauno centro 
sporto mokykla (3 aukso, 4 sidabro, 
2 bronzos). 

-ANYKŠTA

Imantas Umbražiūnas laimėjo 
konkursą antrai Vyriausybės 
atstovo kadencijai, bet nu-
sprendė eiti dirbti kitur.

„Anykštai“ jis sakė, kad dar 
sprendimo nepriėmė, kad dar 
nori pasikalbėti su meru K. Tu-
biu, kuris dabar serga. 

„Akivaizdaus mano konflik-
to su meru nebuvo. O nesusi-
pratimai ir nesusikalbėjimai tik 
užgrūdino mane./.../ Jei dabar 
pasiliksiu, būsiu komandos iš-
davikas. Jei išeisiu, būsiu Darbo 
partijos išdavikas ir dar bedar-

Donaldas Vaičiūnas sako, kad bet kuriuo 
atveju liks išdavikas

Vidmantas ŠMIGElSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Pareiškęs, jog išeina iš Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio 
patarėjo pareigų, „darbietis“ Donaldas Vaičiūnas žadėto pasi-
traukimo pareiškimo taip ir neparašė. 

bis. Taip pat liks nebaigti darbai, 
kuriuos pradėjau“, – kalbėdamas 
su „Anykšta“ svarstė mero pata-
rėjas. 

D. Vaičiūnas aiškino, jog jeigu 
nuspręs likti kartu su K. Tubiu, 
tai jis būtinai atsiprašys libera-
lų.     

Priminsime, jog gruodžio 5 
dieną, kai Anykščių savivaldy-
bės administracijos direktorė Ve-
neta Veršulytė, jos pavaduotojas 

Saulius Rasalas ir mero patarėjas 
iš  Liberalų sąjūdžio Kęstutis In-
driūnas pareiškė peliekantys dar-
bą Anykščių savivaldybėje, nes 
negali dirbti dėl sunkaus mero 
K. Tubio charakterio, “darbietis” 
patarėjas D. Vaičiūnas su Anykš-
čių kultūros centro mėgėjų teatru 
buvo išvykęs vaidinti į Rumuni-
ją. 

Sužinojęs, kad iš darbo trau-
kiasi mero komanda, telefonu 
D. Vaičiūnas teigė, kad solida-
rizuojasi su komanda ir taip pat 
palieka darbą Anykščių savival-
dybėje.

Donaldas Vaičiūnas sako, 
kad nesusikalbėjimai su 
metu jį tik užgrūdino.
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spektras

“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

@ X – man: „Naujoji valdan-
čioji dauguma išliks tokia, kokia 
yra, iki kitų Savivaldos rinkimų, 
jų darbo vaisius bus galima skai-
čiuoti du tūkstančiai devynioliktų-
jų pavasarį. Tiesa, taip ir neaišku, 
liko opozicijoje ar prie valdančiųjų 
nors kažkiek prisidės vietiniai so-
cialdemokratai, kieno šalininkas, 
pozicijos ar opozicijos - profe-
sorius Audrius Bitinas. Labai jau 
komplikuota liberalų padėtis, tų, 
kurie pasitraukė į opoziciją. Ką jie 
dabar kritikuos? Savo pačių pasla-
vintą merą Kęstutį Tubį, už kurį jie 
guldė galvas nešini arbata ir spal-
votomis proklamacijomis, įtiki-
nėjo anykštėnus daugiau už nieką 
nebalsuot išskyrus jų kandidatą. 
Negi puls konservatorius bei Sigutį 
Obelevičių, kuriuos po praeitų Sa-
vivaldos rinkimų iš visų jėgų trau-
kė į bendrą valdančiąją koaliciją? 
Mėtys kritikos strėles į priešingoje 
politinio karo stovykloje likusius 
liberalus: Donatą Tuską ir Alvydą 
Gervinską? Savaime aišku, įdo-

Valdžios postus skaitytojai pataria dalinti 
pagal sugebėjimą dirbti

Praėjusį antradienį  pasirašyta naujos sudėties rajono valdan-
čiosios koalicijos sutartis. Sutartį pasirašė visi 5 rajono Taryboje 
esantys konservatoriai, 3 „valstiečiai“, 2 „darbiečiai“, 2 neparti-
niai A.Liogės visuomeninio komiteto atstovai, pagal socdemų są-
rašą išrinktas A. Zuoko liberalas Alvydas Gervinskas, Liberalų 
sąjūdžio atstovas Donatas Tuska bei pats meras Kęstutis Tubis. 
Šią savaitę vyksiančiame rajono Tarybos posėdyje bus balsuoja-
ma dėl savivaldybės administracijos direktorės Venetos Veršuly-
tės ir jos pavaduotojo Sauliaus Rasalo atleidimo. Kaip vertinate 
naujos sudėties rajono valdančiąją koaliciją? Kaip manote, kas 
realiausi pretendentai užimti V. Veršulytės ir S. Rasalo vietas, pa-
tarinėti merui? Kaip manote, ar ilgai gyvuos naujoji koalicija?

mu, kas tie, kurie taps naujaisiais 
Administracijos vadovais ir Mero 
patarėjais? Viskam savas laikas, 
sužinosim.“

@ Rokas: „Meras eilinį kartą 
iš krizės išėjo nugalėtoju. Juk vi-
siems nors kiek besidomintiems 
savivaldybės darbo specifika, 
buvo aišku, kad mero komanda 
iš liberalų ir darbiečio Vaičiūno - 
tai tikri klounai. Rasalas nuo seno 
dirbti nepratęs, o jam būnant An-
drioniškio seniūnu, tai tik bobutės 
su savo buitinėmis problemomis 
kreipdavosi: parūpink malkų, nu-
pirk vaistų, nuvalyk kelią. O kai 
reikėjo spręsti strateginius savi-
valdybės klausimus, pasak mero, 
Rasalas nė žodžio nepralemeno, 
kai sprendėsi šiukšlių surinkimo 
kainos klausimas. Nežibėjo ir In-
driūnas, pripratęs tik Gasiūnienės 
veiklą kritikuoti, o merui taip ir ne-
sugebėjo įrodyti, kokie projektiniai 
sprendimai rajonui geresni. Donal-
das, išgarsėjęs sankryžos filmavi-

mu, taip pat turėtų būti pakeistas. 
Vienu žodžiu, jaunimas susimovė 
kaip reikiant. Tikiu, kad į adminis-
traciją ateis jau gyvenimiškos pa-
tirties turintys valdininkai ir viskas 
bus gerai. Nauja koalicija tikrai 
išbus iki kadencijos pabaigos, nes 
jos tarpe nebus nė vieno, galinčio 
išdrįsti Tubiui pasakyti savo nuo-
monę - konservatorius Obelevičius 
pats viešai per “Anykštą” prisipa-
žino, kad yra neryžtingas, Liogė 
geresnės algos kaip vandenyse irgi 
negaus, todėl tylės, Untaniukas jau 
prie pensijos ir jam bet kokios per-
turbacijos nereikalingos. O Sargū-
nas už lojalumą gali ir kokį postą 
savivaldybėje gauti.”

@ Fufeikis: „Gaila, kad valdan-
čioje daugumoje nėra Romaldo 
Gižinsko - jis tik vienintelis kaip 
buvęs rajono Tarybos narys, galė-
jo kam nori kudlas pakedenti. O 
ką bedarys į opoziciją pasitraukęs 
Pakeltis - mažumos balsas į dan-
gų neina. Aš kaip buvęs partkomo 
sekretorius vis neatsistebiu, kaip 
Lukutis pastaruoju metu pralai-
mėjo visas “pokerio” partijas: į 
Seimą neišrinko, mero nuversti 
nepavyko, Tuska su Bitinu “nuėjo” 
pas valdančiuosius, o ką vaikis tik 
su Indriūnu ir Minde bepadarys. 
Lukui reikėjo visko ir dabar - tai 
politikas, kuris nelinkęs laukti ke-
tverius metus. Bet kai viskas krito 
iš rankų, tai šio liberalsąjūdiečio 

žvaigždutė greitai užges, sakau, 
bičiuliai, kaip buvęs partorgas. Va 
teip...”

@ Mindaugas: „Žinant, kad 
tiesiogiai išrinkto mero nuversti 
neįmanoma, liberalų maištas prieš 
merą, už kurį jie guldė galvas rin-
kimuose, buvo kvailas ir apgai-
lėtinas. Nauja koalicija dirbs iki 
kadencijos galo, o kiti mero rinki-
mai turėtų būti labai įdomūs, jeigu 
juose dalyvaus ir Tubis, ir Pakeltis, 
ir Obelevičius, ir Baura.”

@ Marijona Fergizienė: „Nau-
jai paskirtieji turės atsiraityti ran-
koves ir dirbti. Šildymą kompen-
suos savivaldybė. Juk nepatogu 
bus prašyti vyriausybės pinigų 
ir aiškinti, kad mums reikia daug 
pinigų todėl, kad daugiabučiai 
turi prisikrovę papildomų radiato-
rių, laiptinės langai nekeisti, rūsio 
durys kaip rėtis, vamzdynai nei-
zoliuoti - visa tai didina šilumos 
suvartojimą. Nepatogu bus pasi-
teisinti, kad savivaldybės įkurtų 
įmonių vadovai Tarybai rodo trijų 
pirštų kombinaciją ir nesiruošia 
kibti į darbą. Todėl skirti į postus 
reikia ne pagal partiškumą, kaip 
aiškina kažkoks Savickas, o pagal 
sugebėjimą dirbti.”

-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta,- 

red.past.)

Vaikai. Vaikų darželio keturmečių 
grupėje liejosi “triaukščiai” rusiški 
keiksmai, grasinimai galvą murdyti 
unitaze ir į užpakalį sugrūsti rūbus. 
Visa tai slapta pavyko įamžinti klai-
pėdietei, kuri įtarė, kad auklėtojos 
smurtauja prieš jos mažametį sūnų. 
Moteris dėl fizinio ir psichologinio 
smurto teisybės teismuose ieško 
jau metus. “Supratau, kad reikia 
žūtbūt kažkaip įrašyti, kas vyksta 
toje grupėje, nes policijoje ketverių 
metų vaiko liudijimas nieko vertas. 
Nusprendžiau į sūnaus žaislą įdėti 
įjungtą diktofoną. Po to, kai perklau-
siau įrašą, man pasidarė bloga. Su-
pratau, kad tame darželyje, kuriame 
prieš mano vaiką smurtaujama ne tik 
fiziškai, bet ir psichologiškai, mes 
likti ilgiau nebegalime”, - pasakojo 
Julija. 

Netektis. Vengrijoje gimusi Ho-
livudo žvaigždė Zsa Zsa Gabor (Ža 
Ža Gabor), labiau žinoma dėl savo 
meilės romanų, o ne pasiekimų di-
džiajame ekrane, sekmadienį nuo 
širdies smūgio mirė, pranešė jos 
vyras. Susijaudinęs Fredericas von 
Anhaltas (Frederikas fon Anhaltas) 
naujienų agentūrai AFP sakė, kad 99 
metų Zs.Zs.Gabor užgeso savo na-
muose, apsupta draugų ir artimųjų. 
„Ten buvo visi. Ji nemirė viena“, – 
tramdydamas ašaras telefonu žurna-
listams sakė jis. Pora susituokė 1986 
metais, ir ši santuoka Zs.Zs.Gabor 
buvo ilgiausia.

Aukos. Kalifornijoje buvusį san-
dėlio pastatą, kuriame buvo įsikū-
ręs nelegalus loftų kompleksas, per 
elektroninės muzikos vakarėlį nu-
niokojusio gaisro aukų sekmadienį 
padaugėjo iki 33, o pareigūnai sakė 
nenumanantys, kiek dar lavonų jie 
gali rasti. „Kai pradėjom tyrimą, jei-
gu būtumėt pasakę mums, kad bus 
33 aukos, nebūtume jumis patikėję“, 
– žurnalistams sakė Alamidos apy-
gardos šerifo departamento seržantas 
Ray Kelly (Rėjus Kelis). Jis pabrėžė, 
kad pareigūnai iki šiol patikrino tik 
mažiau negu pusę išdegusio pastato.

Aukos I. Rusijos Irkutsko mieste 
mažiausiai 26 žmonės mirė išgėrę 
vonioms skirtos kvapiosios esenci-
jos, kurioje buvo nuodingo metilo 
alkoholio, pirmadienį pranešė pa-
reigūnai.Rusijos tyrimų komiteto 
pareiškime sakoma, kad savaitgalį į 
medikus pagalbos kreipėsi 42 žmo-
nės, išgėrę skysčio, pažymėto kaip 
gudobelių kvapo vonios esencija. 
26 iš šių žmonių mirė.Pareigūnai 
nurodė, kad produkto etiketėje buvo 
perspėjimas, kad jo negalima nuryti, 
bet žmonės vis tiek jį „vartojo kaip 
alkoholį“.

Nafta. Azijos prekybos pradžioje 
naftos kainos mažėja, tam daugiausiai 
įtakos turi sustiprėjęs JAV doleris, ta-
čiau prekybos apimtys nedidelės, be 
to, rinkose vyrauja neapibrėžtumas 
prieš Naftą eksportuojančių šalių or-
ganizacijos (OPEC) susitikimą. Apie 
tai informuoja “Reuters”. “Brent” 
rūšies naftos ateities sandorių kaina 
rytinėje prekyboje smuktelėjo 0,43 
JAV cento, arba 0,88 proc., iki 48,57 
JAV dolerio už barelį. JAV “West 
Texas Intermediate” naftos ateities 
sandorių kaina penktadienį nukrito 
35 JAV centais, arba 0,73 proc., iki 
47,61 dolerio už barelį. Pagrindinis 
veiksnys, darantis spaudimą naftos 
kainoms, yra sustiprėjęs JAV dole-
ris, kuris lapkritį pasiekė aukščiausią 
lygį nuo 2003 m. pagrindinių valiutų 
krepšelio atžvilgiu.

Parengta pagal 
BNS informaciją

Visų nepatikrinsi

Aldona DAUGILYTĖ, visuo-
menininkė:

- Man labai patiko komentaras, 
kad mokinės nebūtinai nuo nar-
kotikų apsvaigo – gal nuo klijų, 
gal nuo dar ko nors. Teigti, kad 
nuo narkotikų, dar per anksti ir 
per drąsu. Kas gali kiekvieną vai-
ką patikrinti? Tai kaip neįsileisi? 
Kontrolės šimtu procentu nieka-
da nebuvo ir nebus. Manau, kad 
reikalinga ne kova, o prevencija. 
Nereikia skubėti teisti. Galų gale 

Anykščių vaikus galima išgelbėti
Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pradėjo iki-

teisminį tyrimą dėl pamokų metu galimai narkotinėmis medžiago-
mis apsinuodijusių dviejų Anykščių Jono Biliūno gimnazijos moks-
leivių.

„Anykšta“ klausė, kokių priemonių patartumėte imtis, kad neį-
leistume narkotikų į mokyklas, kaip su narkotikais reikėtų kovoti? 

mokiniai nebūtinai iš mokyklos 
žino, kas yra narkotikai, gali ži-
noti iš savo aplinkos, draugų.

Žinių reikia ir 
tėvams

Ramūnas ZLATKUS, Anykš-
čių technologijos mokyklos di-
rektorius:

- Sunku pasakyti. Manau, kad 
ne tik mokytojams, bet ir tėvams 
reikėtų informacijos, kaip atpa-
žinti psichotropinių priemonių 

vartojusius vaikus, apskritai - 
žmones. Ne visada gali žinoti, kas 
tam žmogui yra, o gal jam tiesiog 
bloga, juk nesinori apkaltinti ne-
kalto. 

Nebūtinai mokykloje mokiniai gali 
įsigyti narkotikų, juk gali būti, kad jų 
ras kur nors už mokyklos ribų.

Mes kiekvienais metais pasako-
jame mokiniams apie narkotikų 
žalą. Manau, kad tokį švietimą 
būtų galima įtraukti į mokyklines 
programas. Pasisakau už visos vi-
suomenės švietimą šiuo klausimu. 
Švietimas ir prevencija turėtų būti 
priemonės, kuriomis reikėtų kovo-
ti prieš narkotikus. Apie kovą su 
alkoholiu, kaip naujoji valdžia su 
juo kovoja, skaitau ir girdžiu vos 
ne kasdien, bet kažkaip negirdžiu 
apie kovą prieš narkotikų varto-
jimą. Žinoma, kol kas pas mus ši 
problema nelabai pastebima, bet 
kovoti su problema, kai ji išsivys-
to, visada sunkiau ir skausmin-
giau.

Į vaikus – per 
vaikus

Juozas DANILAVIČIUS, edu-
kologas:

- Yra vienas kelias – reikia rem-
tis ne policija, ne tėvais, o vaikais. 
Tais, kurie nusiteikę prieš narko-
tikus. Vaikai gali padaryti pačią 
didžiausią įtaką tiems vaikams, 
kurie suklupo. Bendravimas su 
vaikais, kad jie paveiktų suklupu-

sius, yra mokytojų, klasių kurato-
rių menas. 

Jei socialiniai pedagogai ar 
psichologai patys išsikvies suklu-
pusius vaikus ir bandys paveikti, 
nebus jokio rezultato. Reikia per 
kitus vaikus. Ir ne tik su narkoti-
kais, bet ir su kitais žalingais da-
lykais. Esu parašęs knygą „Atsar-
giai, paauglystė!“. Paauglystė yra 
trapus laikotarpis kiekvienam vai-
kui, susiduria su ja visi - vieni len-
gviau, kiti sunkiau, bet, dar kartą 
kartoju, reikia veikti per vaikus. 
Vaikai turi suvokti pasekmes. An-
tikoje, kad vaikai nevartotų kvai-
šalų, atvesdavo tuos, kurie vartoja 
ir rodydavo. Rodė pavyzdį, kuo 
baigiasi malonumas. Anykščiuose 
vaikus išgelbėti galima. Vilniuje – 
daug sunkiau, nes narkotikų siūly-
tojai veikia labai profesionaliai. 

-ANYKŠTA



  

2016 m. gruodžio 20 d.IŠ ARTI

,,Svėdasų bendruomenė“ baigė 
vykdyti jaunimo iniciatyvų projek-
tą „Pokytis – tai kelionė“, finansuo-
jamą Socialinių paslaugų priežiūros 
departamento prie LR socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos.

Šio projekto idėja - skatinti jau-
nų žmonių iniciatyvumą, ugdyti jų  
verslumo gebėjimus, mokyti dirbti 
kartu ir realizuoti save, formuoti 
pozityvų socialinį elgesį. Ji  kilo 
iš jaunimo iniciatyvos, atspindi jų 
norus ir lūkesčius. 

Projekto metu Svėdasų jauni-
mas mokėsi muilo gamybos, rankų 
darbo žvakių liejimo ir floristikos 
paslapčių, mokėsi savo gaminius 
reklamuoti ir parduoti. Mokymų 
metu buvo sukurtas tinklalapis, kur 
viešinami per projektą sukurti ga-
miniai.

,,Svėdasų bendruomenė“ kie-
kvienais metais organizuoja jau tra-
diciniu tapusį orientacinį žaidimą. 
Susibūrusi jaunimo iniciatyvinė 
grupė  kūrė ir pravedė šio žaidimo 
užduotis. 

Nieko nėra pastovesnio už 
nuolatinį pokytį

Jaunimas parodė savo kūrybiš-
kumą, kurdamas suvenyrą, repre-
zentuojantį Svėdasų bendruome-
nę. Dalis suvenyrų buvo parduoti 
orientacinio žaidimo metu Svėdasų 
miestelio svečiams bei turistams, 
kita dalis buvo panaudota varžybų 
nugalėtojams apdovanoti. Gautos 
lėšos papildė bendruomenės kasą 
ir bus panaudotos jaunimo iniciaty-
voms finansuoti.

Į susitikimą su jaunimu pasi-
kvietėme įdomų žmogų - Lietuvos 
centrinio banko grynųjų pinigų 
emisijos skyriaus direktorių Egidijų 
Paleckį, kuris papasakojo savo sė-
kmės istoriją bei suteikė gerą dozę 
motyvacijos siekti savo tikslų, pa-
lepino originaliomis Lietuvos cen-
trinio banko dovanomis – suveny-
rais, pagamintais iš sunaikintų litų 
kupiūrų. 

Projekto dalyviai, mokymų metu 
įgiję amatininkų įgūdžių, savaran-
kiškai pagamino po 1 dovaną vie-
nišiems žmonėms. Bendruomenės 
namuose buvo suorganizuota jau-

nimo sukurtų dovanų paroda. Tokiu 
būdu buvo pradėtas kurti kalėdinių 
dovanų bankas, prie šios iniciaty-
vos noriai ėmė jungtis ir daugiau 
vietinių žmonių. Prieš   Kalėdas 
gaminiai buvo surišti į dovanas ir 
išdalinti vienišiems žmonėms. Tra-
diciškai jas dalina ,,Svėdasų ben-
druomenės“, Svėdasų seniūnijos ir 
Raudonojo Kryžiaus atstovai, šiais 
metais prie jų prisijungti pareiškė 
norą jaunuoliai savanoriai.

Į projektą buvo įtrauktas perife-
rijoje gyvenantis ir mažiau infor-
muotas jaunimas. Projekto dalyviai 
pamatė, kad turi lygias galimybes 
ne tik dalyvauti įdomioje ir ug-
dančioje veikloje, tačiau ir kurti 
savo ateities planus, suprato, kad 
socialinė atskirtis, ekonominės ar 
kultūrinės priežastys negali su-
trukdyti pasiekti gyvenimo tikslus. 
Įgyvendinant projektą, jauni žmo-
nės įgijo konkrečių gebėjimų, tokiu 
būdu buvo pagerintos jų darbo bei 
uždarbio perspektyvos. Konkrečio-
mis veiklomis buvo parodytos gali-
mybės, kad ir  kaime galima gerai 
gyventi, turiningai ir įdomiai leisti 
laisvalaikį. Jaunuoliai tobulėjo, 
augo jų savivertė ir pasitikėjimas 
savimi, didėjo socialinė integracija. 
Drauge jie suprato, kad nėra palikti 
likimo valiai, kad jų problemos rūpi 
bendruomenei, taip augo pasitikėji-
mas vienų kitais, atsirado ryšys tarp 
kartų.

Projektas buvo trumpalaikis, 
tačiau numatomas jo tęstinumas 
remiant susikūrusios neformalios 
jaunimo grupės iniciatyvas iš ben-
druomenės lėšų, ieškant naujų dar-
bo su jaunimu būdų ir formų, tiks-
lingai naudojant viešąją paramą.

Bendruomenės tarybos pirminin-
kė Virginija Valikonytė

„Golfas“ pabėgo

Kariūnų kaimo gyventojas Arvydas 
Pasmokis (g.1964 m.) teismui aiški-
no, kad jis girtas savo automobiliu 
VW „Golf“ nevažiavo. Ji teigė, kad 
liepos 25-ąją iš Viešintų į Paežerius, 
kur fermoje melžė karves, atvažiavo 
arklio traukiamu vežimu. Pamelžęs 
karves, jis neva vėl arkliu grįžęs į Vie-
šintas, nusipirkęs stipraus alaus ir vėl 
išvažiavęs į fermą. Fermoje vyras dir-
bo ir gėrė, gėrė ir dirbo. Išėjęs į lauką, 
jis pastebėjo, kad dingo šalia fermos 
stovėjęs jo „golfas“. Dingusį automo-
bilį vyras neva netrukus rado griovy-
je. Žodžiu, pagal A. Pasmokio versiją, 
kažkas jo „Golfą“ pagrobė, įvažiavo į 
griovį ir paliko. Vyro teigimu, jis jau 
buvo susiorganizavęs „Golfo“ gelbė-
jimo operaciją - atvažiavo kaimynai, 
kurie automobilį būtų ištraukę, bet 
prisistatė policija, patikrino viešin-
tiškio girtumą. Alkotesteris parodė 
solidžius skaičius – 2,85 promilės 
(sunkus girtumas).

A. Pasmokis neblaivus už vairo 

Girti vairuotojai: nuo banalių pagirių 
iki pabėgusio „Golfo“ Vidmantas ŠMIGElSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Paskutiniais mėnesiais Anykščių rajono policijos komisariato pa-
reigūnai nepagavo nė vienos girtos vairuotojos, neblaivūs vairavo 
tik vyrai. Vyriausiam iš šį kartą skelbiamų neblaivių vairuotojų są-
rašo -74-eri metai. Girčiausias „įpūtė“ 3,41 promilės.  Beje, rekor-
dininkas sugebėjo išsėdėti ant dviratės transporto priemonės... 

įkliuvo pakartotinai. Teismas nu-
sprendė konfiskuoti jo sūnaus vardu 
registruotą automobilį ir dar skyrė 
1303 eurų baudą. Teismo sprendimas 
priimtas apklausus liudininkus. 

74-erių metų teises... pravalgė

1942 metais gimęs Nakonių kai-
mo (Troškūnų sen.) gyventojas Jonas 
Urbonas vairuotojo pažymėjimą... 
pravalgė. Rugsėjo 28-ąją, 22 val. 44 
min., savajame Nakonių kaime jam 
nustatytas lengvas – 0,56 promilių 
girtumas. 

Senyvo amžiaus vyras policijos pa-
reigūnams teigė alkoholio nevartojęs, 
neva už „Peugeot 406“ vairo jis sėdo 
pas kaimynę prisivalgęs saldainių su 
alkoholiu, kurių pavadinimo neat-
simena. Saldumynų mėgėjui skirta 
289 eurų bauda ir teisių atėmimas 
metams. 

Pagiringi traktorininkai

Stasys Krinickas (g.1953 m.), gyve-

nantis Elmininkuose, rugsėjo 19-ąją 
neblaivus vairavo traktorių MTZ 82. 
12 val. 24 min. jis Naujuosiuose Elmi-
ninkuose į alkoholio matuoklį „įpūtė“ 
0,83 prom. (lengvas girtumas). Vyras 
aiškino, kad alkoholį gėrė iš vakaro. 
Teismas jam skyrė 289 eurų baudą ir 
teisių atėmimą metams.  

Kirmėlių kaimo (Troškūnų sen.) 
gyventojas Gintaras Urbonavičius 
(g.1962 m.) neblaivus vairavo trak-
torių „Belarus 820“. Jam spalio 3 
dieną, 9 val. 1 min., Raguvėlėje 
nustatytas 0,67 prom. girtumas (len-
gvas girtumas). G. Urbonavičius 
taip pat tikino, kad gėrė tik iš vakaro. 
Kirmėlių gyventojui skirta 289 eurų 
bauda ir teisių atėmimas  metams.

Per 2 savaites įkliuvo 2 kartus

Biržų rajono gyventojas Laimutis 
Daunoravičius (g.1977 m.) spalio 
1-ąją, 9 val. 37 min., neblaivus prie 
„Ford Mondeo“ vairo policijos parei-
gūnams įkliuvo Anykščiuose, Liūdiš-
kių gatvėje. Jam nustatytas lengvas 
– 0,84 prom. – girtumas. L. Daunora-
vičius tvirtino, kad alkoholį vartojo iš 
vakaro. Vyrui skirta 289 eurų bauda ir 
teisių atėmimas metams. 

Rugsėjo 20-ąją L. Daunoravičius 
prie „Ford Mondeo“ vairo neblai-
vus įkliuvo Keblonyse. 21 val. 41 

min. jis „įpūtė“ 1,61 prom. (viduti-
nis girtumas). Už šį prasižengimą 
L.Daunoravičiui skirta 579 eurų 
bauda ir teisių atėmimas 2 metams.   

Anykščių seniūnijos Kiaušų kai-
mo gyventojas Vaidas Bakšys (g. 
1984 m.) rugsėjo 23-ąją neblaivus 
prie automobilio VW „Golf“ vairo 
sulaikytas Anykščiuose, Šaltupio ga-
tvėje. Alkoholio matuoklis 16 val. 45 
min. jam užfiksavo 2,95 prom. gir-
tumą. Tai sunkus girtumo laipsnis. 
Teismas V. Bakšiui skyrė 579 eurų 
baudą ir teisių atėmimą 2 metams. 

1976 m. gimęs Putinų kaimo gy-
ventojas Ramūnas Kernagis (g.1976 

m.) rugsėjo 20-ąją,  8 val. 45 min., 
sulaikytas neblaivus (1,59 prom. – 
vidutinis girtumas) Papilių kaime 
vairuodamas „Volvo V70“. Teises R. 
Kernagis praradęs dar 2004-aisiais. 
Teismas jam skyrė 1158 eurų baudą.

Ekvilibristas...

Kabošių gyventojas Valdas Bal-
taduonis (g. 1976 m.) pademons-
travo neįtikėtiną koordinaciją. Jis 
sugebėjo vairuoti mopedą „Champ“ 
būdamas 3,41 promilės girtumo. V. 
Baltaduonį policijos pareigūnai su-
laikė spalio 1 dieną, 14 val. 8 min., 
Antrųjų Svirnų kaime. Mopedas be 
techninės apžiūros, be valstybinio 
numerio, nedraustas. Jo vairuotojas 
teisės vairuoti šią transporto priemo-
nę neturėjo. Teismas V. Baltaduoniui 
skyrė 1158 eurų baudą be transporto 
priemonės konfiskavimo. 

 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.
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Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centre esančioje vais-
tinėje  „Camelia“ pirkau tabletes 
„Somnols“. Visuomet pirkdavau 
20 tablečių pakuotes, tačiau tąkart 
vaistininkė pasakė, kad šių tablečių 

turi tik pakuotėse po 10 tablečių. 
Nusipirkau, tačiau pažvelgusi į pir-
kimo kvitą nustebau, kiek praradau 
pinigų tabletes pirkusi mažesnė-
mis pakuotėmis. Už tris vienetus 
„Somnols“ pakuočių po 20 table-

čių sumokėjau 21,30 Eur, o už še-
šis vienetus po 10 tablečių – 30,72 
Eur. Abiem atvejais nusiperki tą 
patį 60 tablečių kiekį, tačiau kainų 
skirtumai didžiuliai. Vaistininkė 
apie tai manęs neįspėjo, gerokai 

permokėjau, todėl norėčiau visus 
įspėti, kad lankydamiesi vaistinėse 
neapsigautų, kaip aš.

Genovaitė,
 Anykščių r.

Vaistinėse būkite budrūstautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Ten gyvena ūkas...

Kadaise čia buvo žuvingas ežeras, 
lyg Jaro vardu nuolat vadintas. Mat 
net upelė Šetekšna, per jo klaidžius 
nendrynus pranėrusi, Jaros vadu pa-
krikštyta į Šventąją savo tamsius van-
denis plukdo. Pavasariop, kai nulyja 
balandžio lietūs ir naktys pritvinksta 
pavasarinio gimsmo jaudulio, ima 
ūkauti baublys, vietinių žmonių tie-
siog ūku vadinamas. Tuose tamsiuo-
se vandenuose kadaise buvo begalės 
žuvų, pasakodavo, kad Jaras buvo 
pripažintas žuvingiausiu ežeru Lietu-
voje. Kalbėjo, kad pačio ministro pir-
mininko Juozo Tubelio dvaro lankas 
pasemdavo pavasario potvynių  ar 
net vasaros liūčių vandenys, tad vals-
tybė skyrė kelias dešimtis tūkstančių 
upelei ir ežerui „sukultūrinti“. Upelę 
ištiesino, krantus akmenimis grindė, 
žabų pynučiais išpynė, kasė ir per eže-
rą - buvo užtvanką pastatę ir vandenis 
sulaikę. Bet dabar jau tų melioracijų 
nauda pražuvo, o ežeras gryniausia 
pelke pavirto. Pokariu čia, tiesiog 
nendrynuose, neįprastoje priedango-
je, glaudėsi partizanai, keli net priešų 
netikėtai užklupti šiuose nendrynuose 

Vaitkūnai: senojo vieškelio pasakos
Vienas žymiausių, kadaise ir turtingiausias Svėdasų parapijos 

kaimas - Vaitkūnai. Pats mūsų rajono pakraštys, Šetekšnos upe-
lė, Jaro ežeras, o aname krante jau Rokiškio rajono pakraštėlis. 
Paslaptingi toliai, senasis vieškelis, derlingi laukai, vis dar gyvas 
senasis kaimas, dviaukščiais daugiabučiais ir paprastesniais na-
mukais boluojanti, senutėliais daug mačiusiais ir daug visko ro-
džiusiais kultūros namais garsus. Buvęs „Lenino keliu“ kolchozo 
centras, dabar naujomis varsomis, naujais atradimais atsiverian-
tis legendinis kaimas.  1923 m. buvę čia 45 sodybos su 298 gyven-
tojais, o dabar dar tebegyvena daugiau negu 150 sodiečių.

ir žuvo. Pasilikusios versmės, liūnai, 
kuriuose žinantys dar neseniausiai 
bučius statydavo ir žuvies pasigauda-
vo, ypač gražių lynų pakliūdavę.

Vieškelio mistika 

Tas vieškelis nepaprastas iš anų, 
dar Didžiosios Kunigaikštystės laikų, 
vieškelis, kuriuo grafas Marikonis 
nuolat važiuodavo iš savo Svėdasų 
dvaro į Salas, kur nė kiek ne prastesnį 
dvarą turėjo, tik labiau įprastų - kla-
sicistinių, Lietuvai nesvetimų formų. 
Šis išliko ir iki šiol visus pakeleivius 
stebina. O štai svėdasiniai rūmai, ap-
gaubti angliško stiliaus parko, griu-
vėsiais pavirto. Teliko laiko, atrodo, 
nesugraužiami skliautai, vaiduo-
kliškas, riteriškas bokštas, o kadaise 
buvo prašmatnybė, pietietišką vilą 
menanti. 

Jau už Juozapavos, už Miškinių pa-
kraščio, posūkio ties Žemaičiu, mo-
dernia troba Balaišių sodyba stūkso. 

Kuomet čia buvau gal prieš du 
dešimtmečius dviračiu atriedėjęs, 
jos šeimininkas Atilius nebaigė savo 
pasakos - reiklioji žmona nusprendė, 
kad dar valandėlę neiti prie gyvulių 

pragaištinga, negalima gaišuoti pa-
melžti karvę. Mūsų pasaka nutrūks-
ta ir daugiau nebeužsimezga. Kiek 
nustembu, pamatęs laikraštyje jį tarp 
labiausiai nusipelniusių ir sovietine 
pergale besididžiuojančių veteranų - 
kad ir sunkiai judantis, bet išjudėjo į 
Anykščius - ten, kur sovietinių karių 
kapinės stovi, rymo skulptūroje pa-
vaizduotas Volodia ar Alioša. Tiesa, ir 
vėl su juo kalbuosi sutikęs bažnyčioje 
ant vargonų balkono, juk jis - vyriau-
sias choristas, mokąs ir galįs ir norįs 
giesmėmis Viešpatį garbinti. Buvo 
kaip tik po šalnos ir jis tarmiškai, pa-
prastai pastebėjo, kaip gera rytmečio 
saule „grožautis“. Po to buvo devynių 
dešimčių sukaktis, priešais didįjį alto-
rių sveikintojai skaitė gražius žodžius, 
apjuosė juosta, o jis atsiklaupė ant 
klauptų ir susimąstęs į didįjį altorių, 
į Šv. Mykolo atvaizdą, žiūrėjo. Žinia 
apie palyginti greitai atėjusią mirtį 
nustebino, juk rodėsi, kad būtent šis 
vyras šimtą metų išgyvens...

Juditos pašnekėjimai

Gražus, tiesiog kilmingas tavo var-
das. Juk taip dažnas ir dažnai pastebi 
ir su nuostaba ištaria. Net Anykščiuo-
se, kuomet Judita Kemeklytė nueina 
pas visko mačiusį ir patyrusį gydyto-
ją, tai ir tas nusistebi - koks nepapras-
tas vardas.

Suradau namuose ją kartu su sese-
rimi Vida, kuri našle palikusi tėviš-
kėn, kad sesei linksmiau gyvent būtų, 
sugrįžo. Tai ir smilksta čia jos abi be 
skubos, be jaudulių didesnių, be bėdų 
slegiančių. Prisimena kalbas apie eže-
rą žuvingą, kaip žydai rogėmis tiesiog 
didžiuliuose kubiluose veždavo žvejų 
sugautą žuvį. Gyvenę tarpukariu jie 
gerai. Žemės geros beveik dvidešimt 
hektarų, dar miško. Mokyklon teko 
eiti Vaitkūnuos. Kunigiškiuos nebė-
jusi... Pokaris buvo, ateidavo partiza-
nai. Vis slapyvardžiais vadindavosi 
-  Tarzanas ir kitokie skambūs vardai. 
Valgyt prašydavo. Vietoje užustalėn 
susėsdavo ar nunešt miškan maisto 
paprašydavo. Namai vienkiemyje la-
bai gražūs buvo, su langais švytinčiais 
skliautais, erdvūs, bet jau gerokai po 
karo gaisras įsiplieskė ir sudegė nu-
mylėti namučiai.

Pasak Juditos, dabar Vaitkūnai tai 
kaip ir nebegyvi. Tik kas antram kie-
me žmonės begyvena, ir tie daugiau 
seniokai, pensininkai.

Šis tas apie Kazlauskus 

Sena etnografiškai užlaikyta  Kaz-
lauskų sodyba. Garbingos giminės 
lizdas, namai šeimos, kurioje užau-
go du garsūs, ypatingai savo tėviške 
besirūpinę svėdasiškiai - architektas 
Bronius ir melioratorius Gvidas. Juk 
ir sovietmetyje jie nuolat sugrįždami 
ne tik tėvams džiaugsmų suteikda-
vo, bet savam sodžiui, apylinkei šį tą 
gero nuveikė. Juk kraštiečių draugijo-
je buvo aktyvūs, telkė, ieškojo būdų, 
kaip žmonės šviesiau, geriau gyven-
tų, kad jų žemėse įsikūręs kolchozas 
klestėtų. Nors buvo ir nuoskaudų, bet 
pirmininkas Aleksandras Slavenskas 
mielai jiems ranką spausdavo. Sta-
tėsi, augo kaimas, mat buvo didžioji 

gyvenvietė ūkio „Lenino keliu“. Dau-
giabučiai dviaukščiai namai, kultūros 
rūmai... Paskui viskas palengva suny-
ko, žmonės pradėjo kiekvienas sau 
- laisvai gyventi. Vieni ūkininkavo, 
šio to griebėsi, o kiti pasijuto tiesiog 
laiku gimę, nes jie „išėjo į pensiją“. 
Buvo 1991 m. ruduo, kuomet po mi-
šių Svėdasų bažnyčioje susirinkome 
prie paminklo partizanams, prie B. 
Kazlausko suprojektuoto bokšto, vai-
nikuoto kryžiumi, su skambiu varpe-
liu koplytėlėje. 

O štai garsus melioracijos specia-
listas Gvidas atvirai prabilo po dau-
gelio metų bendramokslių atsimini-
mų rinktinėje „Iš kur ištrepsėta ir kur 
nutrepsėta...” Vaizdingai, o kartais net 
ir juokingai aprašė, kaip pirmininkas 
žmones persekiojo. Kaip prastomis 
charakteristikomis “apdovanojo” 
tuos, kurie atostogauti panoro ne-
galvodami apie pagalbą kolchozui, 
kuriame vyksta kova už derlių. Apie 
vyšnias, kurios taip pat kolūkiui pri-
klauso, o ne tau, žmogau, nors ir tavo 
kieme auga. Ir tu jų nusiskynęs ne-
nuveši į Leningradą ir neparaduosi, 
o pardavęs madingo lietpalčio nenu-
sipirksi. Jas pirmininkui leidus skina 
buvusio stribo Dorondovo šeima. 
Gvidas jaunatvišku karštumu užsi-
degęs rašo laišką pačiam sovietinės 
Lietuvos vadovui Antanui Sniečkui, 
į raštą reaguoja rajono valdžia - ima 
matuoti Kazlauskų arus ir, perstumdę 
ribas, nustato, kad vyšnios auga kol-
chozo žemėje. 

Pirmininkas nepamiršta, bando 

bausti tėvus už pasėlių nuganymą ir 
už tai, kad laiko daugiau negu leidžia-
ma gyvulių. Po to dar Gvidui parašo 
charakteristiką, pažymėdamas, kad 
kilęs iš buožių šeimos, nusistačiusios 
prieš tarybų valdžią, o pats Gvidas 
atostogų metu nedalyvauja kolūkinė-
je gamyboje... Neatsikratęs religiniais 
prietarais. Politiškai nesubrendęs ir 
tarybinei įstaigai netinkamas. “  

Keliukas veda į kapus 

Keliukas nyra žemyn pro išsikero-
jusius žilvičius. Jie yra seno vieškelio 
atminties simboliai, panašūs į tuos, 
kuriuos mačiau prie taip pat vietomis 
nepravažiuojamo istorinio Debeikių - 
Vyžuonų vieškelio. 

Malūnas, Amerika, Musteikis, 
motociklu važinėjantis šeimininko 
numylėtinis, samdytas malūnininkas 
Matulevičius, jam pažadėta šeiminin-
ko dukra. 

Karas, bėgsmas, pasaulis, subiręs 
į daugybę tamsų ir nusivylimų. Par-
duotuvė, kurioje prekiavo sumanusis 
Šukys, malūne bešeimininkaujantys 
valstybinio ūkio statytiniai. Iki tol, 
kol nusprendė, kad nebereikia, aplei-
do,  o tada griovė vadžios patikėtiniai 
ir paprasti žmonės tampė. Legendos 
neliko. 

Prie kaimo kapinaičių keliukas tiek 
susiaurėja, kad beveik takeliu virsta, 
paslaptimi viliodamas veda į slėnį. 

-ANYKŠTA

Atrodo, amžinas, bet pernai miręs Svėdasų bažnyčios giesminin-
kas Atilius Balaišis 90-mečio proga buvo iškilmingai pagerbtas 
parapijos bažnyčioje. 

Kiek daug apie nuėjusį ir besitęsiantį gyvenimą pasakoja Judita 
Kemeklytė.

Taraldžių atmintis: Šv. arkangelo Mykolo pakermošio pavakarę 
puikiausiai nusiteikę. Iš kairės Eufrazina Kemeklienė, seserys 
Alė ir Stasė Musteikytės, Marijona Janulytė, Marijona Mustei-
kienė ir Pranė Kemeklytė.
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kampas

Apie gerumą

horoskopas
AVINAS. Viešoje veikloje, darbe 

reikėtų elgtis atsargiai, nes gana lengva 
neįtikti jus vertinantiems. Daug dėme-
sio skirsite mitybai, higienai, sveikatos 
ir grožio klausimams, manydami, kad 
tai svarbiausia.

JAUTIS. Jau alsuosite šventinė-
mis nuotaikomis, galvosite, kaip joms 
pasiruošti, kuo nudžiuginti brangius 
žmones. Nuotaika gali kiek apsiniauk-
ti, jei paaiškės, kad vėluoja atlyginimo 
pervedimas, trūksta pinigų ar pan. 

DVYNIAI. Šeiminiuose santy-
kiuose tikėtina įtampa. Reikalinga sa-
vianalizė, kad susivoktumėte jausmų 
labirintuose. Nedarykite skubotų iš-
vadų, jei dominantis žmogus pasielgė 
netinkamai. Būkite atlaidesni pagyve-

nusiems šeimos nariams.
VĖŽYS. Jums nestigs optimizmo ir 

aktyvumo. Vis dėlto rimtai dirbti nesi-
norės arba trukdys artimųjų ar draugų 
skambučiai, prašymai. Kur kas labiau 
patiks maloniai susirašinėti su gerbė-
jais bei flirtuoti. 

LIŪTAS. Dieną gali kartinti nebent 
pinigų stygius, nes kaip tyčia visur bus 
siūlomos neblogos prekės, gundoma 
nuolaidomis, ir jums norėsis pradžiu-
ginti save bei artimuosius geromis 
dovanomis. Daugiau dėmesio skirkite 
vaikams.

MERGELĖ. Regis, jus džiugins 
meilė, pasiruošimas šventėms ir jau 
visur juntama kalėdinė nuotaika. Ta-
čiau gali liūdinti artimų žmonių bėdos, 
vyresnio amžiaus šeimos narių nepa-
sitenkinimas, irzlumas, įkyri kritika. 

Stenkitės neužsikrėsti jų nuotaika.
SVARSTYKLĖS. Venkite aplin-

kos, kurioje lengva pasigauti infek-
ciją, patirti nervinę įtampą. Leiskite 
sau daugiau ilsėtis. Jei liksite ramūs 
ir paslaptingi, galite tikėtis malonių 
akimirkų, kurias atneš bendravimas su 
artimais žmonėmis. 

SKORPIONAS. Teks būti akty-
viems, visuomeniškiems. Gerai, jei 
prie to prisidės darbštumas. Tai, ką ga-
lite padaryti šiandien, neatidėkite ryto-
jui. Jeigu turite galimybių artimuosius, 
taip ir padarykite, nebūkite šykštūs. 

ŠAULYS. Itin svarbūs jums bus 
profesinio gyvenimo, karjeros klau-
simai, arba darbų krūvis tiesiog dar 
neleis galvoti apie šventes. Tik nede-
monstruokite griežtumo ir valdžios 
daugiau nei būtina. Mokėkite išklau-

gimė

pro memoria
Anykščių mieste
Aleksandras 

MEDVEDEVAS, gimęs 
1963 m., mirė 12 13

Janina JUZĖNIENĖ, 
gimusi 1945 m., mirė 12 12

Anykščių seniūnijoje
Viktoras BAGDZEVIČIUS, 

gimęs 1930 m., mirė 12 18

Traupio seniūnijoje
Alfonsas BARAVYKAS, 

gimęs 1944 m., mirė 12 15

Troškūnų seniūnijoje
Malvina MARMOKIENĖ, 

gimusi 1928 m., mirė 12 13

Elijus VASILJEVAS,
gimęs 11 30
Tautvydas ŠAPALAS, 
gimęs 12 10

linas BITVINSKAS

Metai jau eina į pabaigą ir 
būtinai susimąstysime, ką gi 
gero jie atnešė. Pripažinsiu, 
kartais sunku stebėti pasaulį, 
kuriame nuolat vyksta žudy-
nės, tragedijos, maištai, tvyro 
neteisybė ir t.t. Todėl, bent 
jau man, kas nors, išeinantis 
iš įprastų rėmų, būna ta maža 
vilties kibirkštis, kuri leidžia 
tikėtis, kad žmonija dar neiš-
sikraustys iš proto.

Šiemet man pati geriausia 
žinia buvo Medeljino „Atle-
tico Nacional“ žingsnis – jie 
paprašė nugalėtojais pripa-
žinti savo varžovus.  Brazi-
lų „Chapecoence“ komanda 
žuvo lėktuvo katastrofoje, 
gyvi liko tik du komandos gy-
nėjai, pakeliui į finalą „Copa 
Sudamerica“ turnyre. 

 Medeljino „Atletico Naci-
onal“ klubas po šios tragedi-
jos pasiūlė įteikti brazilų klu-
bui trofėjų.

Savaime aišku,  varžybos 
buvo nukeltos, bet  „Atletico 
Nacional“ nusprendė solida-
rizuotis su tragedijos ištiktu 
varžovų klubu ir parašė laiš-
ką, prašydami įteikti trofėjų 
„Chapecoense“ ekipai ir taip 
parodyti pagarbą. 

Kai pagalvoji, kiek kartais 
nedaug reikia, kad gerumas 
paimtų viršų – tiesiog atsisa-
kyti to, kas tau priklauso kito 
naudai. 

leonas AlESIONKA

Kaip atvedė kadaise mama į Kur-
klių mokyklos pirmą klasę, kaip barstė 
pelenais takelį per plikledį sūnui iki 
tos mokyklos durų šaligatviu, taip ir 
išliko atmintyje tas pelenų takas kelio į 
didįjį gyvenimą, į žinias ir pasaulio pa-
žinimą pradžia. Tais metais, kai tapau 
meru, vieną naktį supleškėjo pastatas, 
kuriame buvo pirmoji mano klasė. 
Yra ir antroji man svarbi. Tai „Ryto“ 
mokykla, kuri 1919 metais buvo įkurta 
mano senelių namuose, Bernotų kai-
me, Ignalinos rajone. Uždarė prievarta 
okupacinė lenkų valdžia tą lietuvišką 
mokyklėlę ir 1926 įsteigė lenkišką. 
Tėvų pastangomis 1927 – 1928 me-
tais „Ryto“ mokykla vėl buvo atgai-
vinta. Joje dirbo  mokytojai Karolina 
Karklytė, Bronius Garbauskas, Jonas 
Varnas, Emilija Švogžlytė, Leokadija 
Krickaitė. 

Giliausią pėdsaką šiame krašte įmy-
nė mokytojas, lietuvybės puoselėtojas 
Jonas Varnas. Bernotuose jis 1927 
metais įkūrė Šv.Kazimiero draugiją, 
kurioje dalyvavo beveik visas kaimo 
jaunimas. Okupacinė lenkų valdžia 
1936 metais uždarė šios draugijos 
veiklą. Už lietuviško žodžio puoselė-
jimą ir visuomeninę veiklą mokytojas 
ne kartą buvo baustas. Trisdešimties 
tesulaukęs J. Varnas mirė, palaidotas 
Mielagėnų kapinėse. Australijoje gy-
venanti jo dukra Janina Macijauskienė 
1991 metais įsteigė Jono Varno fondą 
ir kasmet Tėvo premijomis pagerbia 
penkis Rytų Lietuvos mokyklose dir-
bančius lituanistus. Du kartus Vilniaus 
kraštas išgyveno prievartinį lietuvių 
kalbos naikinimą, lenkinimą ir rusini-
mą. Mes - ta tauta, kuri turime vienin-
telį pasaulyje žodį „Knygnešys“. Lai-
kai pasikeitė, o mažytis mano senelių 
namas, jau kitais langais ir verandos 
stiklais, šiferiu dengtas ir geltonai da-
žytas, tebestovi ir šiandieną. Per TSRS 
laikus Bernotų kaime pastatyta nauja 
baltų plytų mūro mokykla, sutvarkyta 
aplinka, sporto aikštelės, nauji baldai. 
Nuo 2003-09-01 Ignalinos r. Berno-
tų pradinę mokyklą  reorganizavo į 
Ignalinos r. Mielagėnų pagrindinės 
mokyklos Bernotų skyrių. Nuo 2009-
08-31 šis skyrius perduotas Ignalinos 
rajono Vidiškių gimnazijai. Deja, 
2010-09-01 vienuolika vaikų į moky-

Man mokykla ne šiaip sau žodis 
klą nebesusirinko, ir 2010-2011 m. m. 
ugdymo procesas nevyko. Ugdymo 
procesas nevyko ir 2011-2012 m. m., 
todėl skyrius 2012 m. birželio 27 d. 
Ignalinos rajono savivaldybės tary-
bos sprendimu buvo uždarytas. Tėvai 
savo vaikams rinkosi geresnį variantą. 
Taip mokykla, įkurta mano senelių 
namuose, Pilsudskio ir Želigovskio 
įvykdytos Vilniaus krašto okupacijos 
ir lenkinimo laikais, buvusi vienu iš 
lietuvybės išsaugojimo, vienu iš pasi-
priešinimo lenkinimui židinių, numirė 
Laisvę ir Nepriklausomybę atgavusios 
Lietuvos laikais, nes, sugriuvus kolū-
kiui, nebeliko darbo jauniems, o jau 
po to nebeliko pakankamai vaikų, kad 
mokyklai egzistuoti. Taip mirė istorinė 
lietuviška Bernotų kaimo mokykla.

Niekada nemaniau, kad būdamas 
Anykščių rajono meru turėsiu pradėti 
uždarinėti mokyklas tuose kaimuose, 
kuriuose nebelieka vaikų. Griuvus 
kolūkių sistemai, didumai žmonių ir 
Anykščių rajono kaimuose nebeliko 
darbo. Kas kur galėjo – tas ten iš kai-
mo bėgo. Jaunimas patraukė pradžiai 
į miestus, nes ten darbo dar buvo. 
Tačiau nedarbo šmėkla juos atsivijo 
ir ten. Prasidėjo bėgimas į užsienius. 
Pradžioje nelegalaus darbo ieškoti, o 
paskui, įstojus Lietuvai į ES, emigra-
cijos upeliukai virto upėmis, kurių bė-
gimo šiandien jau niekas nesustabdys. 
Kai mane 2000 metais nuvežė į Paši-
lių kaimą mokyklos apžiūrėti, pašiur-
pau. Namelis, jame, ko gero, jau per 
70 perkopusi mokytoja ir kokie 5 ar 6 
vaikai. Jau viena klasė su tiek vaikų ir 
juos mokinančia bobule 2000-ais XX 
amžiaus metais būtų švietimo tragedi-
ja, o pasirodo ten yra net kelios klasės. 
Ir visos jos vienoje patalpoje! Darak-
torių laikai sugrįžo?! Taigi, Ryto mo-
kyklėlėje mano senelių namuose 1919 
metais taip buvo mokoma! Sprendimą 
uždaryti priėmiau net nedvejodamas. 
Lygiai kaip Surdegyje, kurio vaikus 
autobusiuku ėmėme vežioti į Troškū-
nų mokyklą. Burbiškio dvaro pastatą 
reikėjo grąžinti savininkams, o ten - 
mokyklėlė. Ach, kokie skandalai kilo! 
Kaip aš buvau keikiamas! Ir šioks, ir 
toks, ir kaimo nemyliu, ir kultūros ži-
dinius naikinu, ir išvis kaimą griaunu, 
ir... Visus tuos skandalus organizuo-
davo mokytojai, nenorėdavę prarasti 
uždaromose mokyklose darbo. Dar 
vietiniai  politikieriai. O mokytojų ra-
jone trūko. Supratę, kad bus įdarbinti, 
mokytojai nutilo, tėvų į „revoliucijas“ 
nebekėlė. Žmonės dažnai būna pro-
tingesni už kuoktelėjusius politikus. 
Progresyviai mąstę Burbiškio vaikų 
tėvai, supratę, kad nykstančiose kaimo 
mokyklėlėse niekada nebus nei šiuo-
laikinių mokymo sąlygų, nei priemo-
nių, tais metais pasiėmė savo vaikelius 
ir nuvežė mokytis į Anykščius. Koks 
tėvas nenori savo vaikui geresnio išsi-

lavinimo?  Taip patys tėvai išsprendė 
Burbiškio mokyklos problemą. Per 
penkiolika metų kaimuose užgeso 
kultūros namai, užsidarė ir griuvėsy-
nu virto mokyklos. Nebeliko kam rė-
kauti. Pats mokytojas, konservatorius 
S.Obelevičius, poroje su socdemu 
vicemeru D. Krikštaponiu, kaip ir jų 
pirmtakai liberalai Darius Gudelis ir  
Alvydas Gervinskas, tęsė šitą moky-
klų uždarinėjimo procesą, tik negirdė-
jau, kad jiems kas draskytų akis taip, 
kaip draskė man. Raguvėlės moky-
klos konfliktų istorija, dar gyva žmo-
nių atmintyje. Tai kokie gi rezultatai 
Anykščių rajone per 26 nepriklauso-
mos ir laisvos Lietuvos metus? 

„Rodos, dar tik vakar mažais vai-
kiškais žingsniukais įžengiau į pirmą-
ją klasę.  Rankose tvirtai laikiau pliu-
šinį meškiuką ir nedrąsiai apžiūrinėjau 
mane supančią aplinką. Mokykla kaip 
pasakų pilis...“ - cituoju Aušrinę Raža-
naitę, fotografę, žinomo Anykščių fo-
tografo Alfredo Motiejūno mokinę. Ji 
aplankiusi ir nufotografavusi daugiau 
kaip 80 senųjų Anykščių rajono mo-
kyklų, kuriose „skambutis jau niekada 
neskambės“. „Ir dabar aš čia ... Stoviu 
toje pačioje vietoje kaip ir tada, prieš 
vienuolika metų,. Bet jau viena. Ant 
grindų – senos knygos, nudriskusiais 
viršeliais, sudužę stiklai girgžda man 
po kojomis, atsilupę nuo sienų dažai 
krenta lyg rudens lapai. Su liūdesiu 
bandau įžvelgti nors dalelę to, ką ma-
čiau pirmą kartą čia atėjusi.“ „Supratau 
tik viena – šioje mokykloje skambutis 
jau nebeskambės...“, - taip savo foto-
grafijų parodą pristato A. Ražanskaitė. 
Šeštadienio „Anykštoje“ radau šiuos, 
iki širdies gilumos veriančius žodžius 
ir supratau, kad negaliu tylėti, kai ma-
tau, kaip Lietuva eina susinaikinimo 
keliu. Atgimti tam, kad numirti? Kad 
išnyktume? Ir mes, ir kalba, ir valsty-
bė... O protėviai gynė mūsų žemes! 
Kiek kraujo pralieta, kiek gyvybių su-
naikinta per karus, epidemijas, skurdą 
ir badą. Mus rusino carai – nepasida-
vėme. Mūsų Vilniaus kraštą lenkino 
kiti okupantai – mes išgyvenome. Du 
pasauliniai karai žiauriai trypė ir taip 
trupiniu palikusią Lietuvą. Nukrau-
javome, bet išlikome. Pokario laikų 
brolžūdystės, tremtys gyvuliniuose 
vagonuose dar ir dar naikino mus, 
bet ir šitą pragarą iškentėjome. Dieve, 
gana! Bet ne, dar negana nei dievams, 
nei žmonėms. Dviejų baltų tautų, kaip 
ir estų, išnykimą mes turime atlikti 
savo rankomis! Genocidas pyragu. Ar 
jūs kada apie tokį girdėjote? Nepavy-
ko surusinti, sulenkinti, tai dabar patys 
„susianglinsime“. O gal teisingiau sa-
kyti „susiamerikoninsime“? Patys! 

Rytoj gal Aušrinė pabus Juodąja 
metraštininke ir nufotografuos buvu-
sių Kultūros namų griuvėsius. Ji su-
skaičiuos, kiek buvo tokių kultūros ir 

lietuvybės židinių mūsų miesteliuose ir 
kaimuose. Ji užfiksuos mums ir ateities 
kartoms, kas iš tos kultūros liko. Tėvai 
mums, o jiems seneliai sakydavo: jei 
nori griauti senus namus, pirmiausia 
pasistatyk naujus, kad turėtumei kur 
gyventi. Pastatėme net arenas didžiuo-
siuose miestuose. Tačiau arenos - ne 
užtvankos emigracijos upėms, tūks-
tantinių srautų  jos nesulaikys. Kam 
atlaisviname namus ir teritorijas? Kam 
naudinga tautos agonija, kurią net ir 
labiausiai propagandos paveikti tau-
tiniai fanatikai jau visai aiškiai mato? 
Kaip gali nematyti to, kas bado akis? 
Pasakykite jūs man, Anykščių rajono 
protai, ar tikrai mes naiviai nedalyvau-
jame kažkokiame geostrateginiame 
savęs susinaikinimo projekte? Gal dar 
ne per vėlu sustoti? Lietuvos valstybė 
ir jos politika, kartu su visa jau byran-
čia ES, taip įsukta į JAV interesų ir 
noro diktatoriauti pasaulyje sferą, kad 
kito vaidmens, kaip kiauksėti ant rusų, 
niekas mums ir neduoda. Vaizduojame 
reikšmingus, kai esame tik juokingi su 
savo tokiu vaidmeniu bei jos aršiais 
atlikėjais. Subyrės ar ne Europos Są-
junga, kuriai tiek mes, tiek Ukraina, 
tebuvome reikalingi kaip vartotojai, 
manau, yra tik laiko klausimas. Jei 
JAV suras bendrą kalbą su Rusija, jei 
konfrontaciją pakeis susitarimas ir jų 
ekonomikoms reikalingas bendravi-
mas, mes tapsime niekam nereikalinga 
valstybėle - problemėle, tik trukdančia 
didiesiems pasaulio galiūnams derinti 
savus interesus. Ponai, kliūtys kelyje 
paprastai juk šalinamos, ar ne?  Griū-
vančiai Europos Sąjungai mes irgi 
tik nereikalinga problemėlė, kurią ne 
taip jau sunku išspręsti. Paprastai nie-
kas nesistengia ir negaišta laiko apeiti 
akmenėlį ant kelio. Paprasčiausiai nu-
spiria ir eina toliau. Ne uola gi...

Toli pasivaikščioję dar sugrįžkime 
prie mano senelių namų. Penktadienį 
palaidojome paskutinę jų gyventoją 
ir Ryto mokyklos mokinę, mano tetą, 
tėvo seserį Eleną Alesionkaitę - Pe-
trulėnienę. Užgeso paskutinis žiburė-
lis, švietęs ir kvietęs sulėkti mus visus 
pas ją į tuos namučius. Kol dar leido 
sveikata, ji niekaip nesutiko keltis gy-
venti nei pas mane į Dembavą, nei į 
Vilnių pas kitus giminaičius. Niekaip! 
„Čia mano tėveliai gyveno, čia aš gi-
miau, čia lietuviška mokykla buvo, 
čia aš Lietuvos laisvės sulaukiau, čia 
ir numirsiu“, - vis kartodavusi. Ma-
tydama, kokius Palaimintojo  Jurgio 
Matulaičio parapinius globos namus 
Mielagėnuose, vaikų darželio vietoje, 
įrengė nuo Levaniškio krašto kilęs 
klebonas Marijonas Savickas, teta 
sakydavo, kad jei jau kada nors nebe-
galėtų pati savimi pasirūpinti, tai tada 
sutiktų į tuos namus eiti, pasitikėda-
ma visų be galo gerbiamu ir mylimu 
kunigu Marijonu. Juose ramybėje ir 
priežiūroje užgeso 97 metų sulauku-
sios tetos gyvybė. Štai ir visa istorija 
apie tai, kodėl man  mokykla yra ne 
šiaip sau žodis.

syti kitus, dalintis nauda.
OŽIARAGIS. Domėsitės abstrak-

čiais bei susijusiais su užsieniu, moks-
lu susijusiais dalykais, planuosite pers-
pektyvas. Kažkokių kliūčių gali kilti 
dėl jūsų ar kitų žmonių sunegalavimo. 

VANDENIS. Bus geresnė, jei neiš-
švaistysite per daug pinigų ir nenuvil-
site gero draugo, pažįstamo, jeigu jam 
kažką prižadėjote. Gali išsispręsti sko-
lų, kreditavimo klausimas arba kaip tik 
susidursite su įtampa finansų srityje ir 
teks ieškoti sprendimo. 

ŽUVYS. Aktuali bus konkurencinė 
kova, juridiniai reikalai. Suskubkite, 
jei norite pratęsti sutartis, išsiaiškinti 
nesusipratimus. Nebaisios bus jokios 
problemos, jei šalia turite patikimą 
draugą. Kaip tik šiandien turbūt pama-
tysite, ar tikrai taip yra.
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įvairūs parduoda
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Papildomi prizai
Pretendentas į butą  0917765 Automobilis “Mercedes-Benz GLA 180”  0418714 

Automobilis “Audi Q3”  0782735 Automobilis “Audi Q3”  0228165 Automobilis “VW 
Tiguan”  0821358 Planšet. kompiuteris “Samsung” 2 X 10 vnt.  070*382, 018*630 
Išmanusis telefonas “Samsung” 2 X 10 vnt.  064*661, 004*283 Nešiojamas kom-
piuteris “Asus” 2 X 10 vnt.  000*270, 031*402 LED televizorius “Philips” 2 X 10 
vnt.  054*618, 054*306 Skalbimo mašina “Beko” 1 X 10 vnt.  005*826 Šaldytuvas 
“Beko” 1 X 10 vnt.  088*454 Virdulys “Tefal” 1 X 100 vnt.  00**840 Vaizdo regis-
tratorius “Prestigio” 1 X 100 vnt  02**301 Kavos aparatas “Delonghi” 1 X 100 vnt.  
06**413 Dronas “Syma” 1 X 100 vnt.  00**840 “Domino” teatro dovanų čekis 1 
X 100 vnt.  07**353 Pagalvės “Dormeo” 1 X 100 vnt.  00**531 Garso kolonė-
lė “Microlab” 1 X 100 vnt.  01**988 Išmanusis laikrodis “ZGPAX” 1 X 100 vnt.  
01**174 Išorinė laikmena “Toshiba” 1 X 100 vnt.  00**858 Pakvietimas į TV studiją 
4 X 10 vnt.  020*114, 044*919, 052*220, 018*063

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217. 

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

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

Tel. (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.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme 
ar išsikirtimui. 2000 - 10000 Eur/
ha. Gali būti malkinis.

Tel. (8-600) 29417.

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

Tel. (8-605) 27002.

Automobiliai

Automobilius, autobusus, trakto-
rius, įvairią techniką.

Tel. (8-633) 60143.

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

Įvairaus amžiaus arklius. 
Pasiima greitai. Atsiskaito vieto-
je. 

Tel. (8-609) 00890. 

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

Tel. (8-680) 41510.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža. 

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

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

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

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-608) 01085.

Kita

Kviečius, miežius, pupas, kvie-
trugius, nekondicinius grūdus. 

Tel. (8-638) 71971.

Bendrovė - grūdus, kviečius, 
miežius, rapsus, žirnius. Atsiskaito 
iš karto. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Kuras

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

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

Kita

Grynaveislius 2 mėn. Kaukazo 
aviganių šuniukus (paskiepyti).

Tel. (8-600) 95523.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Profesionalus vonių restau-
ravimas ypatingai ekologiškas 
neturintis kvapo. 

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

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

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

Kaminų įdėklai. Pristatomi ka-
minai. Kaminų remontas, skar-
dinimas, kamino angos didini-
mas. Stogų dengimas. 20 metų 
patirtis. 

Tel. (8-612) 36705.

siūlo darbą
Burbiškio agroserviso koope-

ratyvui Elmininkų fermose rei-
kalingas santechnikas - fermos 
įrangos operatorius.

Tel. (8-682) 97420.
 
Reikalingi miško darbininkai. 
Tel. (8-698) 82555.

Frontalinius krautuvus, rotacines 
šienapjoves, lėkštinius skutikus, 
bulvių kasamas, grūdų šnėkus, 
valomąsias, “Kverneland” plūgus, 
purkštuvus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Įvairias naudotų automobilių de-
tales.

Tel. (8-646) 17715.

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, įvairius pašarinius mil-
tus, sėlenas. Greitai atveža. 

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

Lietuvišką svilintą dujomis 
kiaulienos 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 svilintos dujo-
mis. Atvėsintos, subproduk-
tai. Pristato nemokamai ir grei-
tai. 

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

Švenčių proga pasidovanok sau 
tvenkinį! Padės patyrę specialis-
tai. 

Tel. (8-646) 19349. 

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

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

Renkama nauja grupė 2016 m. gruodžio 22  d. 17 val. 
Dėl  A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vairavimo kursų kreiptis telefonu 8 657 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 

Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. 8 657 68156.
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anekdotas
gruodžio 20-22 delčia.
mėnulis

šiandien

gruodžio 21 d.

gruodžio 22 d.

Dominykas, Daugardas, 
Gražvilė, Teofilis.

vardadieniai

Norgaudė, Girenė, Tomas.

Rimbertas, Gedvydas, Dovilė, 
Zenonas, Ksavera, Anna.

oras

+3

+5

MOZAIKA sprintas

Ryšių reguliavimo tarnybos duo-
menys atskleidžia, kad išmaniosios 
TV paslauga šiuo metu naudojasi 
15% visų namų ūkių Lietuvoje, 
ir šis skaičius kasmet nuosekliai 
auga. Viena pagrindinių to prie-
žasčių – vis daugiau gyventojų 
nori žiūrėti TV turinį jiems pato-
giu metu. Be to, vartotojai nori TV 
ekranuose matyti ne tik įprastines 
TV programas, bet ir kitą pramogi-
nį turinį: nuo youtube platformoje 
ar kituose portaluose esančių vaiz-
do įrašų iki unikalaus turinio, ku-

MEZON+TV: pasaulinio lygio inovacija – dovanų!
Šį rudenį bendrovė TELECENTRAS vartotojams pasiūlė pasaulinio lygio naujieną - išmaniąją 

televiziją MEZON+TV. Per sparčiuosius bevielius 4G LTE tinklus transliuojamą televiziją su 35 
kanalų paketu šiuo metu gali matyti jau daugiau kaip 190-ies šalies miestų ir miestelių gyventojai.

riamo tokių platformų kaip Netflix 
ar Amazon TV. 

„MEZON+TV sprendimas visiš-
kai atitinka rinkos standartą, t.y. lei-
džia žiūrėti kliento išsisaugotas te-
levizijos programas per didžiuosius 
namų televizorius atidėtu laiku (iki 
14 dienų) bei jas valdyti – sustab-
dyti vaizdą, atsukti programą atgal 
ar ją prasukti. Taip pat peržiūrėti 
vaizdo įrašus iš youtube.com, susi-
pažinti su visos savaitės programa, 
orų prognoze, kontroliuoti atskirų 
kanalų rodymą arba nerodymą vai-

kams“, – pasakoja TELECENTRO, 
šalyje diegiančio MEZON+TV pas-
laugas, Panevėžio regiono  vadovas 
Darius Tamelis.

Ypač aktualu priemiesčių ir 
miestelių vartotojams

„Investuoti į MEZON+TV nu-
sprendėme siekdami pasiūlyti iš-
maniąją TV už prieinamą kainą 
vartotojams, kurie iki šiol neturėjo 
galimybės ja naudotis. Orientuoja-
mės į sparčiai augančius priemies-

čius bei mažesnius miestelius, 
ateiname su savo sprendimu ten, 
kur dažnai nėra infrastruktūros, 
būtinos kokybiškai IPTV paslau-
gai teikti“, – sako D.Tamelis.

Anykščių rajone išmaniąją 
MEZON+TV technines galimy-
bes žiūrėti šiuo metu turi Anykš-
čių, Debeikių ir Troškūnų gyven-
tojai. Ateityje, išplėtus sparčiojo 
4G LTE tinklo aprėptį, išmanio-
ji televizija MEZON+TV taps 
prieinama ir kitų rajono vietovių 
vartotojams. 

Bevieliu 4G/LTE tinklu teikia-
ma išmanioji televizija yra nova-
toriškas sprendimas – Lietuva yra 
viena pirmųjų pasaulio valstybių, 
kuriose ši paslauga pradedama 
teikti. Kinijos informacinių tech-
nologijų milžinė „Huawei“, su 
kuria kartu buvo diegiama paslau-
ga,  savo portale www.huawei.
com MEZON+TV pavadino „in-
dustrijos debiutu“ bei „pirmąja 
pasaulyje komercine 4G IPTV  
paslauga“.

Nepraleiskite progos pasido-
vanoti MEZON+TV!

Kalėdos – dovanų metas! Da-
bar užsisakę MEZON interneto 
planą su greitaveika iki 30 Mb/s 
už 19,9 €/mėn. ir pasirašę 24 mėn. 
paslaugų teikimo sutartį išmanią-
ją televiziją  MEZON+TV gau-
site dovanų! Kitos sąlygos: SIM 
kortelės aktyvavimo mokestis 1 €, 
namų WiFi modemas 1 €, TV im-
tuvas suteikiamas panaudai, tai-
koma 14 dienų grąžinimo garan-
tija. Užsisakius paslaugą, įrangos 
paketą kurjeriai nemokamai pri-
statys per 3 darbo dienas. Akcija 
galioja privatiems klientams iki 
2017 m. sausio 15 d. Paslaugą ga-
lite užsisakyti paskambinę 85 216 
16 16 arba atvykę į artimiausią 
MEZON arba TELECENTRO 
partnerių saloną kurių sąrašą ra-
site www.mezon.lt.

Biatlonas I. Gruodžio 11 dieną 
Šveicarijoje vykusiose tarptautinės 
biatlono sąjungos (IBU) jaunimo 
taurės varžybose, 10 km sprinto 
rungtyje, anykštėnas Linas Banys 
tarp 103 dalyvių užėmė 44 vietą.

Biatlonas II. Gruodžio 15 dieną 
Austrijoje vykstančiame II IBU 
jaunimo taurės etape, sprinto rung-
tyje, Linas Banys tarp 116 dalyvių 
užėmė 59 vietą ir pateko į perse-
kiojimo rungtį, kurioje finišavo 
57-as.

Biatlonas III. Austrijoje, Ober-
tilyje, vykusiose tarptautinės bia-
tlono sąjungos taurės varžybose, 
15 km individualioje distancijoje, 
anykštėnė Kotryna Vitkūnaitė iš 
88 dalyvių užėmė 42 vietą ir pirmą 
kartą įvykdė p Gal kam kalėdoms 
reikia tokio Laikukio pasaulio tau-
rės normatyvą.

Krepšinis I. Gruodžio 17-18 
dienomis „Nykščio namų“ areno-
je vyko trečiasis Anykščių rajono 
krepšinio pirmenybių turas. Vien-
valde lydere tapo „Liberalų“ ekipa, 
iškovojusi trečią pergalę iš tiek pat 
galimų. Savo varžovus nugalėjo ir 
„Taifūno“ bei „Cosmos“ koman-
dos. Ketvirtasis turas bus žaidžia-
mas kitų metų sausio 7-8 dienomis. 
III turo rezultatai: „Liberalai“ (B.
Urbonavičius 28, K.Pakeltis 17, 
D.Butkus 15 tšk.) – „Policija“ (A.
Ingelevičius 12, A.Stasiūnas 10, 
M.Taleišis 9) 106:58, „Svėda-
sai“ (A.Šokelis 22, A.Jakštonis 21, 
A.Kiaušas 10) – „Patriotai“ (M.
Žalatkovas 24, P. Kisielius 14, 
M.Gražys 8) 83:53, KKSC (B. 
Pociūnas 21, D. Radžiūnas 13, R. 
Pavilanskas 12) - „Taifūnas“ (E. 
Sriubas 23, T. Jodelis 15, D. Va-
nagas 14)59:82, „Troškūnai“ (V.
Paneckinas 21, D. Kadžionis 9, M. 
Sausaitis 8, -„Kavarskas“ (T.Lau-
rinavičius 22, A.Pauliukevičius 12, 
L.Spundzevičius 11) 63:58, „Cos-
mos“ (S. Butkys ir J. Banys po 
14, Ž. Žiukas 9) – „E.Statyba“ (A. 
Andrijauskas 28, R. Ridikas 13, P. 
Jakeliūnas 5) 59:50

Futbolas. Prasidėjo Utenos 
apskrities vaikų (2007 m. – 2008 

m.) futbolo 5×5 pirmenybės. 
Anykščiams atstovauja dvi ko-
mandos (Anykščių KKSC, FSK 
„Anykščiai“), taip pat grupėje var-
žysis Utenos „Utenis“, Visagino 
„KKSC- 1“,Visagino „KKSC-2“, 
Kupiškio„KKSC“, Zarasų KKSC. 
Iš viso įvyks 4 turai – su kiekviena 
komanda bus sužaista po du kartus. 
1-4 vietas grupėje užėmusios ekipų 
rungsis finale, o 5-7 komandų lauks 
paguodos finalas. Pirmas turas 
įvyko gruodžio 11-ąją Kupiškyje. 
Anykštėnai žaidė trejas rungtynes. 
Pirmoje dvikovoje anykštėnai 0-2 
pralaimėjo „Visagino KKSC-2“ 
komandai. Su Kupiškio klubu mū-
siškiai sužaidė 1-1, Paskutiniame 
mače anykštėnai 4-1 įveikė „Visa-
gino KKSC-1“.

Krepšinis II. Gruodžio 12 die-
ną Ukmergėje įvyko septintosios 
MKL U-12 berniukų „Pirmojo iš-
šūkio” rungtynės, kuriose Anykš-
čių KKSC komanda rezultatu 48:27 
įveikė vietos ekipą bei iškovojo 
pirmąją pergale čempionate. Re-
zultatyviausiai nugalėtojų gretose 
žaidė Ugnius Liulys (19), Tomas 
Bartašius ir Tautvydas Klastauskas 
(po 8 tšk.).

Krepšinis III. Trečiadienį jau-
nieji Anykščių KKSC krepšininkai 
(2007-2008 m. gim.) žaidė drau-
giškas rungtynes su Molėtų SC 
komanda ir nugalėjo varžovus 45-
36. Rezultatyviausiai nugalėtojų 
gretose žaidė M. Čerškus (14 tšk.), 
K. Žygelis (11 tšk.), M. Niaura ir 
E. Sriubas (po 9 tšk.).

Krepšinis IV. Sekmadienį KKSC 
jaunieji krepšininkai (2007-2008 
m.) dalyvavo Kalėdiniame turnyre 
Ukmergėje. Pirmosiose rungtynėse 
mūsiškiai susitiko su šeimininkų 
komanda. Po dramatiškai susiklos-
čiusios rungtynių pabaigos pergalę 
šventė Ukmergės SC ekipa – 19:17. 
Kitame pusfinalyje Molėtų SC ko-
manda tik po pratęsimo 27:26 nuga-
lėjo Utenos DSC auklėtinius. Rung-
tynėse dėl III-ios vietos anykštėnai 
susitiko su uteniškiais ir nugalėjo 
varžovus 34-18. Finale Ukmergės 
SC  įveikė molėtiškius – 22:15. 
Pertraukų tarp rungtynių metu vyko 
du konkursai. ,,Slalomo“ rungtyje 
pirmąją vietą iškovojo Anykščių 
komandos atstovai.

Išleido liūtas sausą įstatymą miš-
ke: Ką pagaus girtą – suės! Eina 
pirmą dieną, ramu, žiūri – zuikis 
girtas!

– Dabar tai tave suėsiu.
– Neėsk man proga, šiandien 

mano gimtadienis
– Na, gerai, bet dar vienas sykis 

ir suėsiu.
Antrą dieną eina liūtas apsižval-

gyti, žiūri zuikis vėl girtas:
– Dabar tai tikrai tave suėsiu!
– Neėsk man proga, sūnus šian-

dien gimė!
– Na, gerai, paskutinis kartas!
Trečią dieną liūtas eina per miš-

ką, žiūri zuikis girtas baloje guli!
– Nu, šakės, dabar tai jau ėsiu!
– Klausyk, liūte, tu savo įsakymą 

žvėrims parašei?
– Taip.
– Tai ko prie žuvų lendi?

S. Stalonė nepanoro 
D. Trampo siūlomo posto

Žinomas Holivudo aktorius Sil-
vestras Stalonė (Sylvester Stallone) 
ketina sutelkti savo dėmesį į pagalbą 
veteranams, užuot užėmęs išrinkto-
jo JAV prezidento Donaldo Trampo 
(Donald Trump) siūlomą Naciona-
linio meno rėmimo fondo vadovo 
postą. Tai pirmadienį pranešė žurna-
las “Variety”, remdamasis aktoriaus 
agento išplatintu pareiškimu.

Kaip jame sakoma, S. Stalonė 
buvo “labai pamalonintas pasiūlymo 
susieti savo veiklą su Nacionaliniu 
meno rėmimo fondu”, bet mano, kad 
“galėtų efektyviau pasireikšti veiklo-
je, kuria siekiama atkreipti naciona-
linį dėmesį į veteranus, taip pat ieš-
koti gerai apmokamo darbo, tinkamo 
būsto ir finansinės pagalbos šiems 
pagarbos vertiems didvyriams”.

Gruodžio 17 d. sužinota, kad iš-
rinktasis prezidentas gali paskirti 
aktorių Nacionalinio meno rėmi-
mo fondo vadovu. Tada televizijos 
kanalas “Fox News”, remdamasis 
šaltiniais D. Trampo štabe, infor-
mavo, jog, respublikono nuomone, 
vaidmenimis koviniuose filmuose 
išgarsėjusio S. Stalonės kandidatūra 
labai tinkama tam, kad “vėl padarytų 
meną didį”.

Fondas, apie kurį kalbama, yra 
nepriklausoma agentūra, įkurta JAV 
Kongreso sprendimu 1965 metais 
meno ir humanitarinių mokslų pro-
jektams remti ir finansuoti. Jeigu 
aktorius būtų sutikęs vadovauti šiai 
įstaigai, jo kandidatūrą būtų turėjęs 
patvirtinti Kongresas. 

Ispanai pagamino milžinišką 
Kalėdų prakartėlę iš šokolado

Iš daugiau kaip 1,4 tonos šokolado 
konditeriai ir menininkai Pietų Ispa-
nijos Rutės mieste pagamino milži-
nišką prakartėlę. Ją kuriant taip pat 
panaudota daug želatinos, cukraus 
ir marcipano. Andalūzijos turizmo 
departamentas kalbėjo apie „didžiau-
sią šokoladinę prakartėlę pasaulyje”, 
informuoja agentūra dpa.

Saldus kūrinys antradienį buvo 
pristatytas visuomenei. Šokoladinė 
prakartėlė Rutėje turi senas tradicijas: 

ji gaminama jau daug metų ir kasmet 
yra vis didesnė. Žmonės iš visos Is-
panijos ir užsienio suplūsta pasigėrėti 
prakartėle. Šį kartą leitmotyvu pasi-
rinkta Italija: be kita ko, sumeistrauti 
kreivojo Pizos bokšto, Didžiojo ka-
nalo Venecijoje, Vatikano ir Romos 
Koliziejaus modeliai. 

Be Marijos, Juozapo, Jėzaus ir Trijų 
Karalių 60 kvadratinių metrų dydžio 
prakartėlėje galima išvysti ir Da Vinčį 
(Da Vinci) bei Dantę Aligjerį (Dante 
Alighieri). „Idėja pavaizduoti Italiją 
mums kilo per kelionę pernai. Stati-
niai ten juk įspūdingi”, - sakė koman-
dos vadovas Chorchė Garidas (Jorge 
Garrido) Ispanijos naujienų agentūrai 
„efe”. Šokoladine prakartėle bus gali-
ma gėrėtis iki sausio 5-osios. Tada ją 
sudoros 10 000 Rutės gyventojų. 

Indijos magnatas pastatė 
benamiams 90 namų

Turtingas Indijos verslininkas 
Maharaštros valstijos Aurangabado 
mieste nusprendė savo dukters ves-
tuves paminėti kitaip. Užuot surengęs 
vestuvių šventę, jis už tuos pinigus 
benamiams pastatė 90 namų, skelbia 
Rusijos kanalas RT.

Adžajus Munotas (Ajay Munot) 
dukters Šrėjos (Shreya) vestuvėms 
buvo sutaupęs šimtus tūkstančių rupi-
jų, tačiau nusprendė geriau padėti be-
namiams ir pinigus skirti tiems, kam 
tikrai jų reikia. A. Munotas dviejų 
akrų žemės plote, kuris magnatui kai-
navo 150 tūkst. rupijų (per 22 tūkst. 
dolerių), pastatė 90 namų. Tiek nuo-
taka, tiek jaunikis palaikė A. Munoto 
sprendimą ir po vestuvių naujiems 
namų savininkams įteikė raktus. 

Šiuose namuose galėjo apsigyventi 
tik vargšai, šiukšlynuose gyvenantys 
žmonės, tačiau neturintys jokių pri-
klausomybių. 

Nuo 12 iki 20 kvadratinių pėdų 
ploto namai turi du langus, elektrą ir 
yra nudažyti. Namuose taip pat bus 
tiekiamas filtruotas geriamasis van-
duo.  Iš pradžių planuota pastatyti 
108 namus, tačiau iki vestuvių pavy-
ko pastatyti tik 90. Anot verslininko, 
visi turtingi vyrai turėtų savo dukterų 
vestuvių proga padaryti ką nors pana-
šaus. 


