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

PARODA. Gruodžio 12 d., 
17.30 val. Koplyčioje - Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre (Vil-
niaus g. 36, Anykščiai)  atidaro-
ma Vilmos Fioklos Kiurės paroda 
,,Kalnai kelmuoti". Labai laukiame 
Jūsų! Projektą remia Lietuvos kul-
tūros taryba.

Aukcionas. Ateinantį penkta-
dienį, gruodžio 13 dieną, 16 val. 
Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijoje vyks jau tradicinis Ka-
lėdinių meduolių aukcionas. Pro-
gimnazija skelbia, kad Kalėdinių 
meduolių aukciono metu bus ga-
lima įsigyti unikalių kalėdinių me-
duolių, kurie yra ne tik labai ska-
nūs bet ir ypatingų formų, dydžio ir 
skonio. Juos iškeps progimnazijos 
mokiniai kartu su savo tėveliais bei 
mokytojais. Už šių metų Kalėdinio 
meduolių aukciono metu paauko-
tas ir surinktas lėšas progimnazijos 
teritorijoje norima įrengti lauko 
edukacines erdves (lauko klasę).

Konkursai. Anykščių rajono 
savivaldybė paskelbė konkursą 
Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centro direktoriaus pareigoms 
užimti. Šiuo metu savivaldybė yra 
paskelbusi bent kelis konkursus 
direktorių pareigoms - ieškoma va-
dovų Anykščių švietimo pagalbos 
tarnybai bei Svėdasų Juozo Tumo 
- Vaižganto gimnazijai.

Dujos. Gruodžio 6 dieną Troš-
kūnuose, Vytauto g., gyventojo na-
muose dujų balionas ėmė leisti du-
jas. Dėl to kreiptasi į ugniagesius. 
Pranešama, kad ugniagesiai padėjo 
užsukti dujas leidžiantį balioną, su-
tvarkė tarpinę. Toks atvejis rajone 
šiemet - jau nebe pirmas.

Pageidavimai. Anykščiuose, 
gyventojų manymu, įmonės galė-
tų prisidėti įrengiant miško trasas, 
skirtas bėgioti vasarą, užsiimti 
orientaciniu sportu ar slidinėjimu 
lygumų slidėmis žiemos sezonu. 
Tai paaiškėjo Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijai surengus  ini-
ciatyvą „Ne tik sau“ , kurios metu 
siekta skatinti daugiau įmonių įsi-
traukti į socialinės atsakomybės 
veiklas, o vartotojus – rinktis pro-
duktus bei paslaugas iš socialiai 
atsakingo verslo.

Mirštantį siauruką siūloma gelbėti 
geležinkelininkams

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Viešosios įstaigos ,,Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalinin-
ku gali tapti AB ,,Lietuvos geležinkeliai“. 

Artimiausiu metu šį klausimą numatoma svarstyti neformalia-
me Vyriausybės  pasitarime.

4 psl.

,,Vandeninė“ eglė sulaukė tūkstančių 
žmonių dėmesio Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienio, gruodžio 7-osios, vakarą Anykščių miesto eglės įžiebimo šventę stebėjo, tikėtina, daugiau žmonių nei mūsų mieste yra 
gyventojų. Pirmą kartą Anykščių istorijoje Kalėdų eglė pastatyta vandenyje, viduryje Šventosios upės, ant pontono.

3 psl.

Susisiekimo ministerija šiemet viešajai įstaigai ,,Aukštaitijos siau-
rasis geležinkelis“ papildomai žada skirti apie 50 tūkst. eurų.

,,Siekdama užtikrinti sėkmingą 
VšĮ ,,Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“ veiklą, Susisiekimo 
ministerija siūlo prie įstaigos da-
lininkų prisijungti ir AB „Lietu-
vos geležinkeliai“. Nors Įstaigos 
veikla ir skiriasi nuo AB „Lie-
tuvos geležinkeliai“ veiklos mo-
delio bei siekiamų tikslų, tačiau 
AB „Lietuvos geležinkeliai“ turi 
daug patirties viešosios geležin-

kelių infrastruktūros valdyme, 
modernizavime, naujų geležin-
kelių infrastruktūros objektų kū-
rime bei keleivių pervežime ir 
gali prisidėti prie Įstaigos veiklos 
tobulinimo savo žiniomis ir eks-
pertine pagalba.

Eglutė ant vandens socialiniuose tinkluose jau vadinama „Baltąja Anykščių snieguole“.

Šventiniame 
vakare dėkota 
medikams

2 psl.

Svarbiau pati šventė, o ne 
kalėdinė eglė

Irena VAITKIENĖ, Anykš-
čių Jurzdiko seniūnaitijos se-
niūnaitė:

„...Aš džiaugiuosi, kad šven-
tėms nebuvo nukirsta dar viena 
eglė ir turime tokią eglę, kokia ji 
yra dabar...“ 3 psl.

Kultūros 
projektų 
įvairovė: nuo 
kryžių 
iki virtualiosios 
realybės

5 psl.
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spektras

Temidės svarstyklės

Koncernas. Koncernas „MG 
Baltic“ savininkas Darius Mockus 
pirmadienį teisme pareiškė, kad 
įmonių grupė santykių su politinė-
mis partijomis nepalaikė. „Tokių 
kaip santykių mes su partijomis ne-
palaikėme“, – Vilniaus apygardos 
teisme sakė D. Mockus, liudijęs po-
litinės korupcijos byloje. „Didžiau-
sios sąsajos gavosi automatiškai 
per žiniasklaidos grupę, nes žinias-
klaidos rinka labiausiai susijusi su 
renkamais asmenimis, tai yra po-
litikais“, – pridūrė jis. Politinės 
korupcijos byloje buvęs koncerno 
viceprezidentas Raimundas Kur-
lianskis kaltinamas kyšių davimu 
politikams už koncernui naudingų 
sprendimų priėmimą. Byloje taip 
pat kaltinami buvęs liberalų lyde-
ris Eligijus Masiulis, buvęs Seimo 
narys liberalas Šarūnas Gustainis ir 
eksparlamentaras, buvęs „darbie-
tis“ Vytautas Gapšys. Seimo narys 
G. Steponavičius kaltinamas pik-
tnaudžiavimu, nesant kyšininka-
vimo požymių. Kaltinimai byloje 
oficialiai pateikti ir pačiam koncer-
nui „MGBaltic“, Darbo partijai bei 
Liberalų sąjūdžiui. 

Pratybos. Baltarusija pasirengu-
si organizuoti bendras pratybas su 
NATO ir derasi dėl galimų formatų, 
pirmadienį paskelbė baltarusių gy-
nybos viceministras. „Baltarusija 
pasirengusi bendroms pratyboms 
su NATO, net vyksta derybos dėl 
galimų formatų. Tačiau tai su są-
lyga, jog NATO supras: mūsų stra-
teginė sąjungininkė yra Rusija“, 
– sakė viceministras, Baltarusijos 
ginkluotųjų pajėgų Generalinio šta-
bo viršininkas Olegas Belokonevas, 
kurį citavo leidinys „Naša niva“. 
Anksčiau Baltarusijos užsienio 
reikalų ministras Vladimiras Makė-
jus paskelbė, kad Minskas NATO 
veiksmų nelaiko tiesiogine karine 
grėsme šaliai, bet atsižvelgia į juos 
planuodamas savo karinę politiką ir 
karinę bei politinę strategiją. NATO 
2020 metų balandį ir gegužę pla-
nuoja pratybas „Defender Europe 
2020“, kuriose dalyvaus beveik 40 
tūkst. karių iš 18 valstybių, įskai-
tant JAV. Pratybos vyks 10-yje Eu-
ropos valstybių, įskaitant Vokietiją, 
Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
Sakartvelą; pagrindinė jų dalis pla-
nuojama Vokietijoje ir Lenkijoje. 

Susitarimas. Kijevo susitari-
mas su Tarptautiniu valiutos fondu 
(TVF) dėl naujos kreditavimo pro-
gramos leis Ukrainai artimiausiais 
mėnesiais iš Europos Sąjungos 
pritraukti 500 mln. eurų dydžio 
makrofinansinę paramą, pareiškė 
Ukrainos finansų ministrė. „Pasie-
kus susitarimą su TVF, ateinančiais 
mėnesiais susiformuos galimybės 
gauti iš ES 500 mln. eurų makro-
finansinę paramą labai palankiomis 
sąlygomis“, – Oksaną Markarovą 
cituoja Ukrainos naujienų agentū-
ra „Unian“. Kaip jau buvo skelbta, 
Ukraina ir TVF pasiekė prelimina-
rų susitarimą dėl naujos trejų metų 
trukmės 5,5 mlrd. JAV dolerių ver-
tės programos skatinti šalies ūkio 
augimą bei ekonomines reformas. 
Susitarimas, kuriam dar reikia TVF 
vadovybės pritarimo, buvo pasiek-
tas per Ukrainos prezidento Volo-
dymyro Zelenskio ir TVF vadovės 
Kristalinos Georgijevos pokalbį te-
lefonu praėjusį šeštadienį. Pasak K. 
Georgijevos, naujas finansinės pa-
ramos paketas Ukrainai skiriamas 
kaip išplėstinė fondo priemonė, ir 
tai Kijevo siekius derybose.

-Bns

Paieška. Gruodžio 7 dieną,  
apie 11.00 val.,  iš namų Anykš-
čių seniūnijos Gylių kaime išėjo 

ir   negrįžo nepilnametė (g 2003 
m.). Paskelbta asmens paieška. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
dingusios be žinios. Gruodžio 8 
dieną,  apie 19.40 val., nepilna-
metė rasta Anykščių mieste.

Smurtas. Gruodžio 8 dieną,  
apie 20.20 val., namuose Debei-
kių seniūnijos Aknystų kaime, 
Dvaro g., neblaivus (nustatytas 
2,95 prom. girtumas) vyras (g. 
1985 m.) konflikto metu smur-

tavo prieš neblaivią (nustatytas 
2,84 prom. girtumas) sugyven-
tinę (g. 1994 m.). Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

,,Nikė“ - tarp geriausių Lietuvos komandų Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių komandos šį sezoną 
žaidė ,,Nykščio namuose“. Tradi-
ciškai Anykščių žaidimo nugalė-
tojais tapo ,,Nikė“.

 Mažų miestų grupėje ,,Nikė“ 
užėmė 4-ąją vietą, o bendroje Lie-
tuvos įskaitoje liko 19 ir pateko 
į ateinantį  šeštadienį Druskinin-
kuose vyksiantį finalą. 

Anykščiuose antroje vietoje 
liko ,,Varpas“, kuris mažų miestų 
grupėje buvo 43-ias, o bendroje 
Lietuvos komandų įskaitoje užė-
mė 93-iąją vietą. 

Trečioje pozicijoje Anykščiuo-
se liko komanda ,,Aiktusau“, o 
ketvirtoje - ,,Prąblėma“.  

,,Auksinio proto“ nugalėtojais Anykščiuose vėl tapo ,,Nikė“. Iš 
kairės - Darius Stumbris, Nijolė Dūmanienė, Saulius Rasalas, 
Rasa Černiauskaitė, Daiva Indriūnienė, Valdas Šaučiūnas.
                Nuotr. iš ,,Facebook“-o

Baigėsi beveik tris mėnesius trukęs 2019 rudens sezono ,,Auk-
sinio proto“ turnyras. 

Andriaus Tapino ir Arūno Valinsko projektas šį rudenį sulau-
kė per 500 komandų, kurios tuo pat metu, kiekvieną antradienį 
nuo 19 valandos, rungtyniavo skirtinguose Lietuvos bei keliuose 
užsienio miestuose. 

Šventiniame vakare dėkota medikams
Penktadienį Anykščių kultūros centre vyko Anykščių medicinos įstaigų darbuotojų šventinis vakaras.Vakaro metu Anykščių rajono 

meras Sigutis Obelevičius nusipelniusiems darbuotojams įteikė padėkas.

Medicinos įstaigų darbuotojams įteikta dvylika Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus padėkų.                 Tito FAlkAuSkO nuotr..

Už konstruktyvų darbą, rūpi-
nimąsi Anykščių rajono žmonių 
sveikata ir įstaigos bendruomenės 
gerove padėkota Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro di-
rektorei  Sonatai Steniulienei.

Už aktyvią veiklą, puoselėjant 
sveikos gyvensenos tradicijas, 
nuoširdų darbą organizuojant biuro 
veiklą, įvertinta Anykščių rajono  
visuomenės sveikatos biuro direk-
torė Lina Pagalienė. 

Anykščių rajono visuomenės 
sveikatos biuro visuomenės sveika-
tos specialistei, vykdančiai visuo-
menės sveikatos stiprinimą, Editai 
Jurčiukonienei mero padėka įteikta 
už nuoseklią, ryžtingą ir atsakingą 
sveikatinimo veiklą, pagarbą ir dė-
mesį anykštėnams. Monikai Meš-
kauskaitei, Anykščių rajono visuo-
menės sveikatos biuro visuomenės 
sveikatos specialistei, vykdančiai 
visuomenės sveikatos stebėseną ir 
koordinuojančiai visuomenės svei-
katos specialistų, vykdančių svei-

katos priežiūrą mokykloje, veiklą 
padėkota už  iniciatyvas, atsakingą 
sveikatinimo veiklų koordinavimą, 
kompetentingą ir nuoširdžią pagal-
bą bendradarbiams.

Anykščių rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro vi-
suomenės sveikatos specialistei, 
vykdančiai sveikatos priežiūrą 
mokykloje, Aldonai Saliamonienei 
meras padėką skyrė už nuoširdų, 
atsakingą ir ilgametį, iššūkių kupi-
ną kelią, ugdant vaikų sveikatą.

Monikai Malinauskaitei, pa-
ramedikei, atlikusiai studentės ir 
savanorišką praktiką Anykščių ra-
jono pirminės sveikatos priežiūros 
centro greitosios medicinos pagal-
bos padalinyje, meras padėkojo už 
puikų bendravimą, nuoširdų norą 
padėti žmonėms sunkiausiose situ-
acijose neatlygintinai, skiriant savo 
laiką savanorystei.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius padėką taip pat įtei-
kė Anykščių ligoninės klinikos 

laborantei Rimai Eimontienei - ji 
skirta už profesionalumą, nuolati-
nį tobulėjimą, naujų technologijų 
įvaldymą, greitą orientaciją įvai-
riose situacijose ir didelį atsako-
mybės jausmą. Svetlanai Kaspa-
rienei, Anykščių rajono ligoninės 
slaugytojo padėjėjai, padėka skirta 
už puikiai kasdien atliekamus dar-
bus, pareigingumą ir didelį atsako-
mybės jausmą.

Anykščių rajono ligoninės ben-
drosios praktikos slaugytojai Ri-
mai Pumputienei padėka skirta už 
darbą, atliekamą su dideliu atsida-
vimu, profesionalumu ir atsako-
mybe.            

Anykščių ligoninės vaikų ligų 
gydytojai Dianai Unčiūrienei pa-
dėkota už atsidavimą savo profe-
sijai, kantrybę ir išskirtinį dėmesį 
mažiesiems pacientams ir jų tėve-
liams.    

Ramutei Vinikienei, Anykš-
čių ligoninės ūkio reikalų tvar-
kytojai, mero padėka skirta už 

atsakingai ir nuoširdžiai atlieka-
mą darbą, o Anykščių ligoninės 
bendrosios praktikos slaugytojai 
Vaivai Kizienei - už atsakingai, 
sąžiningai, profesionaliai atlieka-
mas pareigas.

Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja Vaiva Daugelavičienė 
sakė, kad šventinis vakaras buvo 
rengiamas artėjančių Kalėdų pro-
ga. Viena iš šio renginio inicia-
torių - Anykščių pirminės svei-
katos priežiūros centro direktorė 
S.Steniulienė.

Renginyje medicinos įstaigų 
darbuotojai  klausėsi  vietos meno 
mėgėjų koncerto, vaišinosi. Juos 
taip pat sveikino Seimo narys An-
tanas Baura.

Savivaldybės gydytoja V. Dau-
gelavičienė ,,Anykštai“ sakė, kad 
šventinis vakaras medicinos įstai-
gų darbuotojams surengtas ir  dėl 
to, kad iki šiol medikai esą netu-
rėję renginio, kuriame vienu metu 
susieitų į bendrą kompaniją.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Lietuvių kalbos geriausiai moko Jono Biliūno gimnazijoje
Žurnalas ,,Reitingai“ vėl paskelbė geriausių Lietuvos bendrojo 

ugdymo mokyklų reitingą. Taip pat pagal tai, kokie yra moks-
leivių rezultatai, sureitinguotos ir savivaldybės. Pagal mokinių 
pasiekimus Anykščių rajono savivaldybė šiais metais užėmė 16 
vietą tarp 60 savivaldybių.

 ,,Pernai Anykščių rajono savival-
dybė reitinge buvo tik 53 vietoje. 
Taigi, šuolis į viršų labai ženklus, 
bet, kiek jis tvarus ir ilgalaikis, 
matysime kitąmet ir tada galėsime 
pasakyti, ar buvo imtasi kažkokių 
veiksmų, kurie lėmė stabilų kilimą, 
ar tiesiog mokyklas baigė geresnė 

abiturientų laida“, - tokius rezulta-
tus komentavo reitingo sudarytojai.

Dalykiniame gimnazijų reitin-
ge, kuriame mokyklos rikiuojamos 
pagal įvairių disciplinų mokymą, 
pagal lietuvių kalbos mokymą tarp 
50-ties geriausių mokyklų Lietuvo-
je įsitvirtino Anykščių Jono Biliūno 

gimnazija. Svėdasų Juozo Tumo 
- Vaižganto gimnazijoje, anot rei-
tingo sudarytojų, moksleiviai ge-
riausiai išmokomi istorijos ir infor-
macinių technologijų.

Pagal olimpiadų rezultatus aukš-
čiausiais pasiekimais ugdant gabius 
mokinius progimnazijų reitinge 
sužibėjo Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazija, su keletu kitų progimna-
zijų pasidalijusi 7 -12 vietas.

22-35 šio reitingo vietoje  atsi-
dūrė Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinė mokykla. 37-52 vietas 
kartu su kitomis mokyklomis da-

lijasi Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazija.

Gimnazijų reitinge pagal olim-
piadų rezultatus Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazija užima  93 vietą 
tarp 140 į reitingą patekusių moky-
klų. 

,,Tai yra geras rezultatas. Nes 
iš viso Lietuvoje yra daugiau kaip 
350 gimnazijų“, - rezultatą komen-
tavo žurnalo ,,Reitingai“ atstovai.

103 -140 vietas su kitomis moky-
klomis olimpiadų reitinge  dalijasi 
Anykščių Jono Biliūno gimnazija.

-AnYkŠTA
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,,Vandeninė“ eglė sulaukė tūkstančių žmonių dėmesio

(Atkelta iš 1 psl.)

Jazzu dovanojo dainas

Žiūrovai įsikūrė abiejose upės 
pusėse, užpildė kairiojo kranto 
šlaitą, rikiavosi ant tilto ir po til-
tu. Renginio vedėjai iki eglės buvo 
plukdomi valtimi. Valtininko dar-
bą atliko Andrioniškio seniūnas 
Rolandas Lančickas. Jis iki pon-
tono plukdė ir garbiausią keleivę, 
daininkę Justę Arlauskaitę - Jazzu, 
kuri anykštėnams dovanojo dvi 

dainas.
Dangų nušvietė fejerverkai, pa-

gal muziką šoko fontanai, skam-
bėjo sveikinimo kalbos, vandens 
ekrane keitėsi Anykščių vaizdai.

Anykščių eglės įžiebimo šventę 
tiesiogiai transliavo kelios šalies 
žiniasklaidos priemonės - televizi-
jos ir naujienų portalai.

Metalinė eglės konstrukcija, 
kurią anykštėnams paskolino Ro-
kiškio verslo klubas, papuošta 2,5 
kilometrų ilgio girlianda, žibančia 
lyg Svarovskio kristalai.

Nedidelė dalis žiūrovų eglės 
įžiebimo šventę stebėjo iš Jazzu 
restorano ,,Basi Basi“. Į restoraną 
užsuko ir Kalėdų senelis, Rokiš-
kio liaudies teatro aktorius Linas 
Pauliukas. Priminsime, jog šiemet 
Anykščiai pasiskelbė visos Lietu-
vos Kalėdų rezidencija, o ankstes-
niais metais šiuo titulu didžiavosi  
Rokiškis. L.Pauliukas pernai buvo 
Rokiškio Kalėdų seneliu.

Pažiūrėti eglės įžiebimo šventės 
į Anykščius atvyko nemažai sve-
čių iš kitų Lietuvos miestų, dalis 

atvykusiųjų mūsų mieste užsisakė 
ir nakvynę.  

Pontonas, ant kurio pastatyta sti-
lizuota eglė, yra 121 kv. m. ploto 
kvadratas, jis gali išlaikyti 36 tonų 
svorį. 

Koncerte daugiau rokiškėnų 
nei anykštėnų

Po eglės įžiebimo šventės 
Anykščių kultūros centre vyko 
Lietuvos valstybinio simfoninio 
orkestro koncertas. Maestro, pro-
fesoriaus Gintaro Rinkevičiaus 
vadovaujamo kolektyvo bei solis-
tės Ievos Prudnikovaitės koncerto 
pasiklausyti susirinko per 400 žiū-
rovų, nors kvietimai į renginį kai-
navo solidžiai - 50 eurų žiūrovui.

Šis koncertas - dar vienas Ro-
kiškio akcentas Anykščiuose. Jį 
inicijavo Anykščių rajono vadovų 
klubas, kurio prezidentas Dalis 
Vaiginas, bei Rokiškio verslo klu-
bas (prezidentas Irmantas Tarvy-
dis). Tarp žiūrovų rokiškėnų buvo 
daugiau nei anykštėnų. Į Lietuvos 
valstybinio simfoninio orkestro 
koncertą taip pat atvyko ir Ku-
piškio, Širvintų, Pasvalio vadovų 
klubų delegacijos.

Po orkestro pasirodymo mu-
zikantams dėkojo D.Vaiginas ir 
I.Tarvydis. Anykščių vadovų klu-
bo vadovas pabrėžė, jog per kon-
certą surinktos lėšos bus naudoja-
mos ne tik muzikantų honorarui, 
bet ir kaip pradiniai paramos fon-
do finansai. Paramos fondo tikslas 
- studentų skatinimas bei specia-
listų pritraukimas į Aukštaitiją.

Po koncerto visi klausytojai 
buvo pakviesti į kultūros centro 
fojė pasivaišinti vyno taure. Beje, 
graviruotos vyno taurės svečiams 
buvo padovanotos kaip suveny-
rai.

Svarbiau pati šventė, o ne kalėdinė eglė
Šventosios upėje suspindusi kalėdinė eglė neabejotinai tapo 

vienu ryškiausių ir originaliausių didžiųjų švenčių akentu Anykš-
čiuose. ,,Anykšta“ teiravosi žinomų anykštėnų, kaip jie vertina 
šių metų kalėdinę eglę bei šventinį miesto papuošimą.

Norėtųsi, kad 
eglė turėtų 
daugiau žalumos

Jolanta ZABULYTĖ, menoty-
rininkė:

- Gyvai Anykščių miesto kalė-
dinės eglės dar nemačiau, stebė-
jau tik eglės įžiebimo transliaciją. 
Nuomonių apie kalėdinę eglę yra 
įvairių. Žinoma, kad kritikuoti yra 
lengviausia, padaryti yra sunkiau.

 Man norėtųsi, kad kalėdi-
nė eglė turėtų daugiau žalumos. 

Eglių šakas buvo galima dėti ne 
ant vertikalaus karkaso stiebo, o 
išnaudojant taip vadinamus rėmo 
,,sijonus“. Tada eglė iš tikrųjų 
gražiau atrodytų dieną. Tačiau yra 
kaip yra, juk svarbiau pati šventė, 
o ne eglė. Juk visiems geras ne-
būsi.

Mačiau nuotraukose, kad prie 
Anykščių kultūros centro papuoš-
tos eglutės. Puiku, nes tos kalėdi-
nės nuotaikos niekada nebūna per 
daug.

Džiaugiuosi, kad 
nebuvo nukirsta 
dar viena eglė

Irena VAITKIENĖ, Anykščių 
Jurzdiko seniūnaitijos seniūnai-
tė:

- Aš būčiau už tai, kad kalėdinė 
eglė būtų ,,gyva“. A.Baranausko 
aikštėje auga eglė, kurią tereikia 
papuošti ir ja didžiuotis.

Namuose niekada nepuošiu 
eglės. Užtenka eglės šakos, kurių  

į miestą  kasmet atveža miškinin-
kai ir dalija nemokamai.

Šventosios upėje pastatyta kalė-
dinė eglė man patiko, nors apie ją 
yra visokiausių nuomonių.

Aš džiaugiuosi, kad šventėms 
nebuvo nukirsta dar viena eglė 
ir turime tokią eglę, kokia ji yra 
dabar.

Jei eglė būtų ne 
ant vandens - ji 
būtų eilinė eglė

Loreta MEŠKAUSKIENĖ, 
floristė:

- Dar gyvai Anykščių kalėdinės 
eglutės nemačiau, tačiau nuotrau-
kose ji atrodo nuostabiai. Labiau-

siai akį traukia tai, kad kalėdinė 
eglė yra ant vandens. Dėl to toks 
įspūdis. Jei ji stovėtų kitoje vieto-
je, tai būtų eilinė eglutė.

Kol eglę puošė, man irgi keis-
tokai atrodė, kad trūksta žalumos, 
bet kai dega lemputės, to nesimato 
ir ji yra labai graži.

Prisipažinsiu, kad darbo tiek 
daug, kad dar nespėjau pamatyti, 
kaip atrodo kalėdiškai papuoštas 
miestas, tačiau tai įvertinsiu jau 
artimiausiu metu.

Žmonių srautai 
daug pasako

Rima LESNIKAUSKIENĖ, 
anykštėnė:

- Manyčiau, kad viskas labai ge-

,,Pridygo“ ir natūralių, ir sti-
lizuotų eglių

Šventinių akcentų ,,pribarsty-
tas“ visas Anykščių miestas.  Net 
žiedinė sankryža ties ,,Bikuvos“ 
parduotuve papuošta Kalėdų eglu-
te. Miesto parke pastatyta 20 stili-
zuotų eglučių, kurias kūrė Anykš-
čių įmonės ir organizacijos. Beje, 
parką puošę asmenys iš karto su-
laukė  ir vandalų dėmesio. 

Ypatingo dėmesio susilaukė 
Anykščių menų centro sukurtas 
angelas (nuotrauka 8 psl.), kurio 
autorė - Vilniaus dailės akademi-
jos absolventė, Anykščių rajone 
gyvenanti Indrė Milašiūtė.  

,,Mes esam gilioj desperacijoj... 
Tik šiandien pagaliau pajungėme 
naująjį parko tiltelio apšvietimą, 
bet kažkam, nepraėjus nė kelioms 
valandoms, jau panižo rankos nu-
draskyti girliandas.

Kentėjom ir kantriai keitėme 
pirmojo tiltelio nutraukiotas gir-
liandas, tikėjome žmonių gerano-
riškumu ir vylėmės, kad tai patiks 
anykštėnams... Deja, matome, kad 
ir kiek besistengtume, vis tiek at-
siras tokių, kurie lengva ranka vis-
ką sugriauna...“ - viešojoje erdvė-
je informaciją išplatino Anykščių 
naujų vėjų bendruomenė.

37 natūralios eglutės, papuoš-
tos mirgančiomis girliandomis, 
išrikiuotos prie Anykščių kultūros 
centro. Po miesto parką keleivius 
vežiojo šventiškai tviskantis trau-
kinukas. 

Šiemet Anykščiuose pabandyta 
įrengti prekybinį Kalėdų miestelį 
- Paupio gatvėje verslininkai pasi-
statė 11 namelių-kioskelių. Tiesa, 
kol kas Kalėdų miestelis didesnio 
lankytojų srauto nesulaukia. 

(Nukelta į 8 psl.)

rai. Vien žmonių skaičius, atvykęs 
į kalėdinės eglės įžiebimo cere-
moniją per tokį lietingą ir vėjuotą 
orą, daug pasako. Vaikštinėjau tą 
vakarą po miestą - pilna Dariaus ir 
Girėno gatvė automobilių, mieste 
tarp žmonių net praeiti sunku. 
Manau, turime pasidžiaugti tuo, 
ką turime, kad pavyko į Anykš-
čius pritraukti tiek žmonių. Tie 
prekybininkų nameliai balti atro-
do įspūdingai.

Kalėdinė eglė vakare tikrai atro-
do įspūdingai, žiba girlianda ir ne-
pasakysi, ar ten yra tos žalumos, 
ar jos nėra. Bet ryte, kai eidama 
į parduotuvę žvilgtelėjau į eglę, 
kažkaip ,,biednokai“ ji atrodė.

Stebėjau eglės įžiebimo cere-
moniją ir matydama tą plaukian-
čią valtį, su kuria prie eglės buvo 
plukdomi žmonės, bijojau, kad tik 
kažko blogo neatsitiktų.

lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui (dirigentas profesorius Gintaras Rinkevičius) ir so-
listei Ievai Prudnikovaitei anykštėnai plojo stovėdami, o gėles teikė renginio sumanytojai - Anykščių 
vadovų klubo prezidentas Dalis Vaiginas ir Rokiškio verslo klubo prezidentas Irmantas Tarvydis.
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savaitgalio diskusija

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Ar džiaugiatės, kad Anykščiuose šiemet įsikūrė Kalėdų rezidencija?
Praėjusį  savaitgalį Anykščiai tapo Kalėdų rezidencija. Tai ypač svarbus statusas vien dėl to, kad 

miestas sulauks daugiau nei įprasta lankytojų, todėl portalo anyksta.lt skaitytojų klausėme, ar, jų ma-
nymu, Anykščiai tinkamai pasiruošė šiam svarbiam įvykiui. Kaip vertinate miesto papuošimą didžio-
sioms metų šventėms? Ko, jūsų manymu, trūksta, kad kalėdinės šventės Anykščiuose būtų smages-
nės? Ar pakako informacijos, kad į Anykščius važiuotų žmonės lankyti Kalėdų rezidencijos? Taip pat 
skaitytojus  kvietėme  po eglės įžiebimo pasidalyti mintimis, kokį įspūdį paliko eglė ir pats renginys.

Jons: „Labiausiai trūksta žalios 
eglutės, tada būtų viskas puiku. Ar 
buvo sunku papuosti zale egle?? 
taip kad dabar rit visi atnesam po 
egles sakele ir papuosim patis. Pa-
sirodo per sudetinga musu valdziai 
tai padariti.“

Puiku: „Stiprus ir įspūdingas 
įžiebimo renginys. Puikios min-
tys ir būsimi darbai visam mėne-
siui. Manau, miestą aplankys ma-
sės žmonių su vaikais ir tai tikrai 
duos naudos žiemiškam miesto 
gyvenimui. Ačiū visiems suma-
nytojams ir įgyvendintojams. Sė-

kmės ateičiai“.

neįtikėtina: „Anykštėnai - šau-
nuoliai, taip išradingai ir gražiai 
papuošė Kalėdų eglę. Miesto eglė 
išradingų žmonių dėka papuošta 
neįtikėtinoje vietoje - ant van-
dens. Netgi per televiziją buvo 
paminėta Anykščių ir Amerikos 
eglutės, - manau, neeilinis ivykis. 
Tegul Šventosios upėje papuoštas 
Kalėdų stebuklas daro visus mus 
geresnius,mokančius įvertinti kitų 
pastangas ir sukurtą grožį.“

Anykštėnas: „Puiki šventė, 

originalus sprendimas, pritrauks 
daugiau svečių žiemos laikotar-
piu. Tokie projektai ne tik didina 
Anykščių žinomumą, bet ir sukuria 
papildomas galimybes vietos gy-
ventojams.“

Gražu: „Gražu, eiliniam žmo-
geliui dviejų dainų koncertas, o po-
nams koncertas kultūros namuose 
po 50 eurų.“

sory: „o kur eglė? Aš tik girlian-
das ant stulpo matau“

Tikrai - siaubas: „nei eglės, 

nei papuošto miesto, nei koncer-
to.... Jis tik saviems, savivaldybės 
,,elitui". Šūkis ,,čia gera gyventi“ 
tik lozunginė reklama, į miestiečių 
norus, jų nuomonę niekas neatsi-
žvelgia Net pasipuošti įstaigoms 
kai kuriems veikėjams grįžus už-
drausta, mat spalvos miesto esteti-
nį vaizdą gadina.... Tebūnie pilka, 
tada jau ,,lygis“.“

IŠ ANYKŠČIŲ: „Kokie mes 
esame baisūs žmonės - viskas blo-
gai, atsipalaiduokim ir pagalvokim, 
juk arteja šventės. Pasidžiaukim 
nors tai šventė buvo tikrai puiki. 
Kiek dirbo žmonės, kad visa tai 
būtų .GRAŽIŲ IR PUIKIŲ ŠVEN-

ČIŲ......IR BŪKIM GERESNI“

negražu: „Viskas labai puiku, tik 
oras nepadėjo. Neburbėkit, pabuvo-
te šventėje ir viskas ok. Šitų lėšų vis 
tiek nebūtumėte gavę. Ką bedarytų, 
vis tiek blogai yra. Ačiū.“

Vietinis:„Ne, nes viskas tik ko-
mercija, jokios šventės, tik pirkit“

Jadze Svedasu: „Mes tai la-
biausiai laukiam iš Anykščių naujo 
seniūno, su visa rezidencija pri-
imsma, kad tik būtų tvirtas vyras 
ir dirbtų kaip tikras Svėdasų krašto 
Prezidentas!“

Užsukę į „Anykštos“ redakci-
ją, laikraštį „Anykšta“ ir žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“ galite 
užprenumeruoti savo artimie-
siems. Vien pernai šia šventinės 
dovanos idėja pasinaudojo dau-
giau nei pusšimtis  asmenų.

Padovanok savo artimajam  
„Anykštos“ ir „Aukštaitiško 
formato“ prenumeratą, ir jis Jus 
atsimins visus  2020 - uosius 
metus. 

-AnYkŠTA

Padovanok prenumeratą - 
Tave atsimins visus metus!

Mirštantį siauruką siūloma gelbėti geležinkelininkams

(Atkelta iš 1 psl.)

 Be to, AB „Lietuvos geležin-
keliai“ valdo geležinkelių mu-
ziejų Vilniuje ir gali pasidalyti 
įgyta patirtimi valdant šį objektą, 
siekiant pritraukti daugiau lanky-
tojų į Įstaigos rengiamas ekspo-
zicijas“, - apie planus dėl naujo 

viešosios įstaigos ,,Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ ,,Anykš-
tą“ informavo Susisiekimo mi-
nisterija.

Šiuo metu viešosios įstaigos 
,,Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ dalininkai yra Susisiekimo 
ministerija ir Anykščių rajono sa-
vivaldybė. Norą tapti VšĮ „Aukš-

taitijos siaurasis geležinkelis“ 
dalininkėmis taip pat buvo išreiš-
kusios Panevėžio miesto ir Pane-
vėžio rajono savivaldybės.

Naujo dalininko siaurukui dai-
romasi dėl to, kad viešoji įstaiga 
,,Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ išgyvena ypač sunkius 
laikus. Susisiekimo ministerija, 
anksčiau per metus skirdavusi 
365 tūkst. eurų, jau trejus me-
tus pamėtėja tik 200 tūkst. eurų. 
Anykščių rajono savivaldybė 
apskritai skėsčioja rankomis ir 
teigia, kad įstaigai išlaikyti rajo-
no biudžete pinigų neturinti.

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius ,,Anykštai“ sakė, kad  
į viešosios įstaigos ,,Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ dalininkus 
pakviesti AB ,,Lietuvos geležin-
keliai“ rekomendavusi Susisieki-
mo ministerija, kuri iš viešosios 
įstaigos dalininkų norinti pasi-
traukti.

,,Jeigu mums nepavyks rasti 
dar vieno kažkokio finansavi-
mo šaltinio, tai mes stebėsime 
siauruko lėtą mirtį. Tai, manau, 
įvyktų kelių metų bėgyje. Tų 200 
tūkst. eurų, ką skiria Susisiekimo 
ministerija, yra mažai“, - sakė 
S.Obelevičius.

Pasak S.Obelevičiaus, AB ,,Lie-

tuvos geležinkeliai“  apie pinigus 
siaurukui nekalba, tačiau yra pa-
siruošę suteikti kitokią paramą.

,,Daug kainuoja geležinkelio 
bėgių priežiūra. Galbūt jie galė-
tų organizuoti tą priežiūrą ir tai 
būtų toks prisidėjimas natūra“, - 
kalbėjo S.Obelevičius.

Susisiekimo ministerija taip pat 
informavo, kad šiuo metu spren-
džia VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ veiklos tęstinumo 
klausimą ir dar šiais metais skirs 
lėšų, kad darbuotojams būtų su-
mokėtas darbo užmokestis ir už-
tikrinta sklandi įstaigos veikla.

Naujiena Lietuvoje: „Tele2“ pristato išmanųjį „Fonos O2“
Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ pristato naujieną – pagal lietuvių užsakymą sukurtą naujos kartos 

išmanųjį telefoną „Fonos O2“. Šį, ypač patrauklios kainos, telefoną įsigyti galima tik operatoriaus salonuose 
arba internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.

„Pirmasis „Fonos“ modelis sulaukė sė-
kmės ir didelio susidomėjimo: visa telefo-
nų serija buvo išparduota itin greitai, todėl 
džiaugiamės galėdami savo klientams 
pristatyti naujos kartos naujieną – „Fonos 
O2“. Šiuo išmaniuoju naudotis ypač pa-
prasta, o jį įsigyti galima už labai patrau-
klią kainą“, – sakė Vaida Burnickienė, 
„Tele2“ pardavimų direktorė.

Su planu dar pigiau – vos 3,66 Eur/
mėn.

Išmaniojo kaina išties viliojanti – tik 119 
Eur mokant iš karto. Maža to, šiuo metu 
įsigyjant jį su „Tele2“ mokėjimo planu – 
telefonas kainuoja dar mažiau. 

Sumokėjus vos 1 Eur pradinę įmoką ir 
pasirašius 24 mėn. sutartį su „Tele2“ neri-
botų pokalbių ir SMS planais nuo 7,5 Eur/
mėn., skelbiamais www.tele2.lt, šis tele-
fonas dabar kainuoja tik 3,66 Eur/mėn. 
(kaina ne akcijos metu – 119 Eur).

Nuolaida taikoma nuo kainos be sutar-

ties. Telefonų skaičius ir pasiūlymo laikas 
riboti. Taikomas valstybės nustatytas 
3,50 Eur laikmenos mokestis. Daugiau 
informacijos www.tele2.lt arba paskam-
binus 117.

Kodėl verta rinktis „Fonos O2“?
Naujasis telefonas „Fonos O2“ stebina 

savo privalumų gausa. Tvirtas ir elegan-
tiškas dizainas, patvarus metalinis rėme-
lis, 5,5 colių įstrižainės ekranas ir net 3 
kameros – tik dalis geriausiųjų šio tele-
fono savybių.

Naujasis „Fonos O2“ išsiskiria savo 
baterijos ištvermingumu. Jos talpa siekia 
net 3300 mAh, taigi ją įkrovus pilnai – te-
lefonui energijos turėtų užtekti parai ar 
net kelioms. 

Be to, išmaniajame įdiegtas ir piršto at-
spaudo skaitytuvas bei veido atpažinimo 
funkcija. Dėl jų telefoną atrakinti galima 
itin greitai ir patogiai: prisilietimu arba 
žvilgtelėjimu į ekraną. Šios technologijos 

užtikrina ir informacijos saugumą – jas 
įjungus, išmanųjį atrakinti galės tik jo sa-
vininkas.

Ne mažiau įspūdingos ir „Fonos O2“ 
kameros. Dviguba yra įdiegta telefono 
nugarėlėje, o trečioji, skirta asmenukėms, 
priekyje. Beje, pastaroji yra papildyta su-
lieto fono funkcija, praversiančia kuriant 
portretines nuotraukas.

Iš karto paruoštas naudotis
Nepaisant to, jog į „Fonos O2“ įdiegta 

tiek daug pažangių technologinių spren-
dimų, šiuo telefonu naudotis ypač lengva 
ir patogu. Todėl tai puikus pasirinkimas 
ieškantiems savo pirmojo išmaniojo arba 
anksčiau turėjusiems žemos klasės tele-
foną ir dabar norintiems išmėginti dau-
giau funkcijų.

Tik įsijungę naująjį išmanųjį, galėsite 
iškart pradėti juo naudotis. Gamintojai 
viskuo pasirūpino iš anksto, pavyzdžiui: 
nustatyti lietuvių kalbą ar įrašyti reikalin-

gas programėles, tokias kaip „Facebook“ 
ar „Google“.

Daugiau informacijos apie naująjį tele-
foną sužinoti ir jį įsigyti galima interneti-

nėse svetainėse www.fonos.eu ir www.
tele2.lt bei visuose „Tele2“ salonuose.

Užsak. Nr. 1311

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius prognozuoja, kad, 
jeigu siaurukui nepavyks rasti finansavimo šaltinio, jis pamažu  
nustos gyvuoti.
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Anykščių menininkų asociacijos pirmi-
ninkas Žilvinas Pranas Smalskas skun-
dėsi, kad savivaldybė jo projektams ne-
skiria pažadėtų kofinansavimo lėšų.

Viešosios įstaigos Mokyklų tobulinimo 
centras atstovas Justinas Vancevičius 
tikisi, kad į virtualiąją realybę perkeltas 
Jono Biliūno ,,laimės žiburys“ labiau 
sudomins moksleivius.

Pasaulio anykštėnų bendrijos veiklos 
koordinatorė Justė lotyš sakė, kad ra-
jono savivaldybės parama buvo mažes-
nė nei tikėjosi.

Kultūros projektų įvairovė: nuo kryžių 
iki virtualiosios realybės Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Spalį paskirstyta Anykščių rajono savivaldybės biudžeto parama kultūros projektams. Keturiems projektams paskirstyta 10 tūkst. 
eurų. Už šiuos pinigus bus organizuojami festivaliai, statomos medinės skulptūros, rekonstruojami kryžiai ir net į virtualiąją realybę 
perkeliamas klasiko Jono Biliūno apsakymas ,,Laimės žiburys".

Palyginti su praėjusiais metais, Anykščių rajono savivaldybės parama kultūros projektams šiemet ženkliai sumenko. Pernai 16-kai 
projektų buvo paskirstyti 25 tūkst. eurų.

Solidžiausia parama - vargonų 
festivaliui

Didžiausia - 2 tūkst. 500 Eur pa-
rama skirta viešajai įstaigai ,,Pras-
mingas garsas“, kurios direktorius 
yra muzikos pedagogas Stanislovas 
Aglinskas. Gautas finansavimas 
bus panaudotas Šv.Mato tarptauti-
niam vargonų muzikos festivaliui 
organizuoti. Viešoji įstaiga ,,Pras-
mingas garsas“ vargonų festivalį 
ėmėsi organizuoti prieš aštuonerius 
metus, kai šio renginio iniciatorius 
klebonas Stanislovas Krumpliaus-
kas buvo iškeltas į Zarasų rajono 
Dusetų parapiją.

Beje, viešoji įstaiga ,,Prasmingas 
garsas“ šiemet kreipėsi į Anykščių 
rajono savivaldybės Kultūros tary-
bą su prašymu Šv.Mato tarptautinį 
vargonų muzikos festivalį įtraukti 
į Anykščiuose vykstančių tradici-
nių renginių sąrašą. Tai šiam fes-
tivaliui garantuotų didesnį finan-
savimą. Kultūros taryba Šv.Mato 
vargonų muzikos festivalį įtraukti 
į tradicinių Anykščių festivalių 
sąrašą rekomenduos Anykščių ra-
jono tarybai, kuri ir priims tolesnį 
sprendimą.

Tęsis jaunimo teatrų festivalis

2 tūkst. Eur šiemet skirta Anykš-
čių Antano Vienuolio progimna-
zijai, kuri nuo 2016 metų rengia 
respublikinį vaikų ir jaunimo tea-
trų festivalį „Dvi paukštės“, skirtą 
2013 metais žuvusiems viešintiš-
kiams  režisieriams Galinai ir Vy-
tautui Germanavičiams atminti.

Priminsime, kad Anykščių 
kultūros centro Viešintų sky-
riaus organizatorius ir režisierius 
V.Germanavičius ir meno vadovė 
G. Germanavičienė su progimna-
zijos kolektyvu dirbo dešimt metų.

Festivalis ,,Dvi paukštės“ vyksta 
per Tarptautinę teatro dieną. Anot 
festivalio organizatorių, šis fes-
tivalis ypač svarbus, nes užpildo 

mokyklinio amžiaus vaikų teatro 
nišą, ugdomas būsimasis teatro 
mylėtojas ir puoselėtojas.

Festivalį ,,Dvi paukštės“ Anykš-
čių rajono savivaldybės Kultū-
ros tarybos taip pat bus prašoma 
įtraukti į Anykščių tradicinių ren-
ginių sąrašą.

Ugdys naują kryždirbystės 
meistrų pamainą

Asociacijos ,,Anykščių šventės“ 
projektui ,, Anykščių krašto seno-
sios kryždirbystės rekonstrukcija-
2019“ skirti 1tūkst. 500 Eur.  Šios 
asociacijos pirmininkas Andrius 
Falkauskas ,,Anykštai“ sakė, kad 
minėtą projektą rengė mokslų dak-
tarė, menotyrininkė Jolanta Zabu-
lytė.

Tai tęstinis projektas, kurio tiks-
las – populiarinti Anykščių krašte 
buvusią kryždirbystės tradiciją  
tarp vietinių meistrų ir gyvento-
jų, reprezentuoti Anykščių krašto 
kryždirbystės tradicijos savitumą 
Lietuvos ir kitų šalių gyventojams, 
sudominti kryždirbyste bei ugdyti 
naują meistrų pamainą.

Šį rudenį už projektui skirtas 
lėšas buvo pastatyta žymiausio 
Anykščių krašto kryždirbio Petro 
Blažio kryžiaus rekonstrukcija. 
Kryžiui statyti pasirinktas kaimo 
keliukas netoli Niūronių Arklio 
muziejaus.

2020 metais asociacija ,,Anykš-
čių šventės“ planuoja išleisti infor-
macinį lankstinuką, kuriame būtų 
išsamiai pristatomi Niūronių Ar-
klio muziejuje pastatyti mediniai 
paminklai bei jų autoriai.

Savivaldybę kaltina 
sukčiavimu

Anykščių menininkų asociacijos 
,,Gizelis 2019“ projektui skirti 1 
tūkst.500 Eur. Asociacijos pirmi-
ninkas Žilvinas Pranas Smalskas 
sakė, kad projekto metu meistras 

kuria medžio skulptūras, o pameis-
triais dirbantys jo mokiniai iš meis-
tro mokosi kūrybos paslapčių.

Beje, finansinę paramą pro-
jektui iš rajono biudžeto gavęs 
Ž.P.Smalskas prasitarė, kad Anykš-
čių rajono savivaldybė sukčiauja.

,,Rašant projektą Kultūros mi-
nisterijai, savivaldybė pasižada 
skirti kofinansavimą iki 30 proc., 
bet niekada tiek neduoda. Rašyda-
mi projektą mes į sąmatą įtraukia-
me tuos žadamus pinigus, tikėdami 
garantija, kad bus, o iš tikrųjų jų 
nebūna. Rudens pabaigoje kažkiek 
gauname pinigų -  ir vyniokis“, - 
kalbėjo Ž.P.Smalskas.

Anykščių menininkų asociacijos 
pirmininkas Ž.P. Smalskas specia-
liai ,,Anykštai“ atskleidė, kiek dar 
metų tęsis jo projektas ,,Gizelis“.

,,Kiek finansuos, tiek skulptūras 
ir darysiu. Rašiau 2020-iesiems 
metams paraišką Kultūros ministe-
rijai. Gausime paraišką ar ne - ne-
aišku. Kūrybinių sumanymų turiu 
30-čiai metų į priekį. Yra užsaky-
mų, žmonės kviečia ir darysiu, o 
šalia manęs mokysis vaikai“, - sakė 
Ž.P.Smalskas.

Kaip nurodo Ž.P.Smalskas, vie-
nai medinei skulptūrai pagaminti 
reikia apie 1,5 kub.m. dvigubo 
pjovimo medienos, vinių, dažų, 
teptukų, vielos. Suskaičiuota, kad 
vienai skulptūrai sukurti vidutiniš-
kai reikia medžiagų už 600 Eur.

Imsis visų įmanomų veiklų

1 tūkst. 500 eurų Anykščių rajo-
no savivaldybės paramą projektui 
,,Anykštėnai – Anykščiams“ gavu-
sios Pasaulio anykštėnų bendrijos 
veiklos koordinatorė Justė Lotyš 
,,Anykštai“ prisipažino, kad gauta 
parama nedidelė.

,,Nėra čia daug, bet kiek galime, 
tiek sukamės“, - sakė J.Lotyš.

Pasaulio anykštėnų bendrija, 
įgyvendindama šį projektą, žada 
daugybę veiklų - nuo kultūrinių 

renginių, leidybinių projektų iki 
miesto puošimo akcijų.

Numatyta surengti renginių ci-
klą, kurio metu bus paminėtas il-
gamečio PAB pirmininko Antano 
Tylos 90-metis. Suplanuota (ir jau 
pristatyta, - red. pastaba) rašytojos, 
literatūrologės Jurgos Žąsinaitės 
naują istorinį romaną ,,Memento 
Grodno. Dingusi Lietuvos Gardino 
istorija“, kurį ji rašė konsultuoja-
ma profesoriaus A.Tylos. Taip pat  
numatyti pokalbių popietės su isto-
rikais Norbertu Černiausku, Min-
daugu Nefu, Tomu Baranausku, 
fotografijų bei knygų parodos. Kai 
kurie iš šių renginių jau yra įvykę.

Pasaulio anykštėnų bendrija taip 
pat žada tęsti tradicines veiklas, to-
kias kaip ,,Anykščių akademija“ ar 
laikraščio ,,Pasaulio anykštėnas“ 
leidimas. Iki Naujųjų metų moks-
leiviams bus organizuoti šeši už-
siėmimai, kuriuose mokiniai gaus 
unikalios informacijos apie gimtąjį 
kraštą, o ją pateiks anykštėnai Gy-

tis Junevičius, Rimantas Povilas 
Vanagas, Kamilė Kalibataitė, Jo-
nas Kadžionis, Dalia Tarandaitė ir 
kiti.

Prieš Kalėdas Pasaulio anykštė-
nų bendrija kvies į adventinį va-
karą, kuriame koncertuos Julius 
Aglinskas bei Martynas Švėgžda 
von Bekkeris.

Pasaulio anykštėnų bendrija 
pastebi, kad kalėdiniu laikotarpiu 
maksimaliai yra papuoštas Anykš-
čių miesto centras, tačiau puošybos 
trūksta toliau nuo centro esantiems 
objektams, todėl žada jungti ben-
druomenės jėgas, siekiant subti-
liai papuošti Anykščių koplyčios 
aplinką, apšviesti jos teritoriją.

,,Laimės žiburys“ bus 
perkeltas į virtualiąją realybę

 1 tūks. eurų gavusi viešoji įs-
taiga Mokyklų tobulinimo centras 
žada visai naujus potyrius ir rašy-
tojo Jono Biliūno kūrinį ,,Laimės 
žiburys“ perkels į virtualiąją rea-
lybę.

,,Šis projektas yra vieno dides-
nio projekto dalis, kurios metu no-
rime sukurti virtualiosios realybės 
patirtis. Tai būtų animuotas kūri-
nys, pritaikytas virtualiosios rea-
lybės technologijoms. Mūsų idėja 
- paimti keturis lietuvių klasikinės 
literatūros kūrinius - Antano Bara-
nausko poemos ,,Anykščių šilelis“ 
ištrauką, Kristijono Donelaičio epo 
,,Metai“ ištrauką,  J.Biliūno apsa-
kymą ,,Laimės žiburys“ bei lietu-
vių liaudies sakmę ir jiems sukurti 
tokias virtualiąsias patirtis, kurias 
būtų galima pritaikyti ir mokymosi 
procese mokyklose, ir demonstruo-
ti įvairiose kultūrinėse institucijo-
se“, - apie virtualiosios realybės 
projektą pasakojo viešosios įstai-
gos Mokyklų tobulinimo centras 
atstovas Justinas Vancevičius.

Pastebėjus, kad tokiam sudė-
tingam ir progresyviam projektui 
Anykščių rajono savivaldybė sky-
rė gana kuklią finansinę paramą, 
J.Vencevičius sakė: ,,Mes verti-
name bet kokią paramą. Bet kuri 
parama yra labai svarbi ir džiau-
giamės, kad savivaldybė šiuo pro-
jektu patikėjo. Juolab kad vienas 
iš tikslų yra tas, jog ši virtualioji 
patirtis atsirastų Anykščiuose ir ją 
būtų galima pasižiūrėti vienoje ar 
kitoje kultūros įstaigoje.“
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AVINAS. Būsite kupinas idėjų ir 
to paties reikalausite iš kitų. Nors 
kitiems ir nebus lengva su jumis, 
bet vis tiek pagyrų ir susižavėjimo 
savo atžvilgiu sulauksite su kaupu. 
Gero bičiulio patarimas, iš pradžių 
atrodęs niekam tikęs, galų gale 
pasirodys esąs vienintelis priimti-
nas. Į savaitės pabaigą gali pagau-
ti įkvėpimas mokytis ar šiaip tirti 
kokį naują dalyką.

JAUTIS. Pirmomis savaitės die-
nomis teks nemažai laiko sugaišti 
sprendžiant svetimas problemas, 
užtat nuo savaitės vidurio ryžtingai 
atsidėkite tik savo reikalams, net 
jei dėl to tektų kažką ir įskaudin-
ti ar nuvilti. Visą savaitę stenkitės 
būti malonus ir mandagus su nepa-
žįstamaisiais ar atvykėliais iš toli.

DVYNIAI. Pirmoje savaitės 
pusėje apdairių ir atsargių Dvynių 
laukia finansinė sėkmė. Tai gali 
būti tiek grynieji pinigai čia ir da-

bar, tiek sėkminga ilgalaikė inves-
ticija. Ketvirtadienį ar penktadienį 
padaužos gali pakliūti į kvailą ar 
nemalonią situaciją. Savaitgalį ti-
krą malonumą patirsite padėdamas 
kitiems. Paskutinės savaitės dienos 
bus kiek chaotiškos, bet paliks ma-
lonius prisiminimus.

VĖŽYS. Naujasis pažįstamas 
gali jus tiesiog pakerėti. Būsite pa-
siruošęs tuoj pat visko prisižadėti 
ar išsižadėti. Vis dėlto pasistenkite 
būti protingas ir šitaip nesielkite! 
Pirmasis žavesys išsisklaidys, ir 
pamatysite, kad tikrai nebuvo dėl 
ko pamesti galvą ar aukotis. Bene 
svarbiausios dienos bus ketvirta-
dienis ir penktadienis. Nesivaržy-
kite dėstyti savo poziciją ir ginti ją. 
Savaitgalį tikriausiai verta paklusti 
instinktyviam norui kiek galima 
daugiau laiko praleisti namuose.

LIŪTAS. Dusyk pagalvokite 
prieš dalindamasis savo rūpesčiais 
su draugu, kuriam sunkiai sekasi 
išlaikyti paslaptį. Galite turėti labai 
konkrečių bėdų dėl svetimo palai-

do liežuvio. Tarnybos ar verslo rei-
kalus tvarkyti ypač gerai seksis ke-
tvirtadienį ir penktadienį. Savaitės 
pabaigoje turėtų pagerėti santykiai 
šeimoje, seksis žaisti loterijoje, kur 
bilietą reikia traukti pačiam.

MERGELĖ. Savaitės pradžioje 
gali būti bandymų primesti jums 
savo nuomonę. Konfliktas namuo-
se gali paskatinti siekti didesnės 
asmeninės laisvės. Atgaivinkite 
seną, bet iki šiol dar neįgyvendintą 
idėją. Savaitės pabaigoje šeimos 
nariai gali inicijuoti pasikeitimus 
namų ūkyje, dideles finansines in-
vesticijas.

SVARSTYKLĖS. Pirmadienį ir 
antradienį bendraujant su naujais 
žmonėmis gali kilti labai įdomių 
minčių. Šią savaitę žaiskite tik 
pagal savo paties taisykles ir nesi-
duokite išmušamas iš vėžių. Sten-
kitės neįsivelti į kokį nors ginčą. 
Jūsų ekonominė padėtis šiuo metu 
yra stabili ir pakankamai gera, to-
dėl galite pagalvoti apie tai, kaip 
išpildyti ilgai puoselėtą ir ligšiol 

nerealizuotą norą.

SKORPIONAS. Stiprėja emo-
cinis pakilimas, sudarysiantis tin-
kamas sąlygas siekti užsibrėžtų 
tikslų. Pirmomis savaitės dienomis 
nuveiksite tikrai nemažai darbų, 
bet nuo trečiadienio turėtumėte pa-
justi augantį pasipriešinimą jums. 
Jėgos, spendusios jums įvairiau-
sias kliūtis ir trukdžiusios imtis 
radikalių permainų, pagaliau bus 
nukenksmintos ar neteks galios 
savaime. Jei galite, svarbų pokalbį 
dar atidėkite vėlesniam laikui.

ŠAULYS. Jau pirmomis savai-
tės dienomis jus gali išmušti iš 
vėžių netikėtos naujienos. Jums 
atrodo, kad visi jus tyčia erzina ir 
persekioja. Neieškokite atpirkimo 
ožio, jei jums nesiseka! Neverski-
te savęs per jėgą daryti to, kas iš 
esmės prieštarauja jūsų įpročiams. 
Savaitgalį pamėginkite emociškai 
išsikrauti užsiėmęs sau malonia ir 
aiškia veikla.

OŽIARAGIS. Savaitės pra-

džioje susiklostys aplinkybės, iš 
kurių turėsite daug naudos vėliau. 
Jei veiksite greitai, užsidirbsite pa-
pildomų pinigų. Antroje savaitės 
pusėje galite būti užsipultas ir kaž-
kuo apkaltintas, bet bendradarbiai 
jus visiškai palaikys. Savaitgalį iš 
nieko nesitikėkite pernelyg daug 
ir tuoj pat. Jei nuolat prisiminsite 
savo šeimos vertybes, reikiamu 
momentu jums nebus sunku pasa-
kyti „ne“.

VANDENIS. Savaitės pradžioje 
būsite itin energingas ir pilnas nau-
jų idėjų. Savaitės viduryje dienai ar 
dviem pasidarysite kur kas didesnis 
namisėda nei paprastai. Savaitgalį 
jumyse vėl turėtų nubusti nuotykių 
ieškotojo dvasia...

ŽUVYS. Savaitės pradžioje ga-
limi viliojantys finansiniai pasiūly-
mai. Nuo galutinių sprendimų vis 
dėlto vertėtų kol kas susilaikyti, 
nes antroje savaitės pusėje žadėta 
finansinė pagalba gali būti atšauk-
ta. Savaitgalį planuokite aktyvų ir 
triukšmingą.

Krepšinis I. Anykščių KKSC-
,,Elmis“ praėjusį penktadienį RKL 
B diviziono varžybose  išvyko-
je 68-55 įveikė Prienų ,,CBet“ 
- KKSC komandą, o šeštadienį 
namuose 74-70 nugalėjo Kauno 
,,Žalgiris-3“ ekipą. Penktadienį 
rezultatyviausias tarp anykštėnų 
buvo Žygimantas Žiukas, įmetęs 
17 taškų, o  daugiausia taškų šešta-
dienį – net  21 - įmetė Donatas Ra-
džiūnas. Anykščių KKSC-,,Elmis“ 
kyla aukštyn RKL B diviziono B 
grupės turnyrinėje lentelėje: anykš-
tėnai turi 6 pergales, yra patyrę 5 
pralaimėjimus ir B grupėje užima 
6-ąją vietą tarp 10 komandų.

Biatlonas I. Švedijoje vykusiame 
biatlono Pasaulio taurės etape, vyrų 
estafečių 4×7,5 km lenktynėse Lie-
tuvos rinktinės ketvertuke startavo 
net du anykštėnai - Vytautas Strolia 

bei Linas Banys. Pirmajame etape 
pasirodęs Tomas Kaukėnas atliko 
du baudos ratus ir finišavo 26-as. 
Antrame etape Vytautas Strolia, 
nors ir turėjo atlikti vieną baudos 
ratą, tačiau sugebėjo pakilti į 22 
vietą. Trečiame etape Karolis Dam-
brovskis, šaudęs be klaidų, pakilo į 
21 vietą. Paskutiniame etape šliuo-
žė jauniausias šios komandos narys 
Linas Banys. Jis abiejose ugnies 
linijose šaudė be klaidų ir pakėlė 
komandą į 20 vietą.

Biatlonas II. Su Lietuvos jau-
nių biatlono rinktine stovyklavę 
anykštėnai dalyvavo Austrijoje 
surengtose Alpių taurės varžybo-
se, kuriose startavo vienuolikos 
šalių sportininkai. 7,5 km nuoto-
lio „Super individualios“ rungties 
su keturiomis ugnies linijomis 
17-18 metų jaunių grupėje Gytis 
Mikoliūnas finišavo 24-as. 7,5 km 
sprinto rungtyje su dviem ugnies 

linijomis 15-16 metų jaunių grupė-
je Lukas Žukauskas užėmė 28 vie-
tą, Domas Jankauskas finišavo 31-
as. Šiems dviem sportininkams tai 
buvo atranka į trečiąsias jaunimo 
olimpines žaidynes, kurios vyks 
Šveicarijoje sausio 10-22 d. Spor-
tininkai įveikė atrankos barjerą ir 
įgijo teisę startuoti prestižiniame 
turnyre.

Krepšinis II. Sekmadienį 
„Nykščio namų“ arenoje startavo 
Anykščių rajono krepšinio pirme-
nybės. 

Pirmojo turo rezultatai ir sta-
tistika: „Traupis“ (N.Gailiušis 
26, D.Kiela 24) – AKKSC 
(L.Maskvytis 15, A.Raščius 9) 
84:50, „Cerrol“ (P.Leonavičius 
13, M.Sargūnas 11) – „Teradenta“ 
(A.Andriejauskas 17, D.Radžiūnas 
15) 55:63, „Tauras“ (D.Gudonis 
13, L.Burneika 12) – „Cos-
mos“ (G.Žiukas 32, E.Sriubas 

20) 65:89, „Taifūnas“ (T.Jodelis 
36, L.Širmenis 12) – „Draugai“ 
(J.Vasiliauskas 21, D.Kadžionis 15) 
64:65, „Svėdasai“ (A.Kvietkauskas 
15, I.Gutmanas ir P.Kiaušas po 10) 
– „Systemair“ (D.Oleinikas 24, 
G.Žižys 10) 79:6.

Karatė. Praėjusį sekmadienį, 
gruodžio 8 dieną, Vilniuje vyko 
2019-2020 metų sezono atviros 
Vilniaus kyokushin karatė lygos 
II etapo varžybos. Šiose varžybo-
se dalyvavo 602 įvairaus amžiaus 
ir svorio kategorijų sportininkai 
iš 19 Lietuvos kyokushin kara-
tė sporto klubų. Anykščių karatė 
sporto klubui atstovavo 32 sporti-
ninkai.  Bendroje įskaitoje  Anykš-
čių karatė sporto klubo ,,Takas“ 
sportininkai iškovojo  5-ąją  vietą. 
Nugalėtojais tapo Ugnius Šaje-
vičius, Martynas Jovaiša, Ainis 
Triznickas, Arminas Praspaliaus-
kas, Ronaldas Nikitinas, Augustas 

Morkūnas, Eglė Raščauskaitė, Lu-
knė Gurskutė, Sandra Sunklodaitė, 
Benas Umbrasas. Antrąsias vietas 
iškovojo Dionizas Šapoka, Eiman-
tė Magylaitė, Augustė Aleksan-
dravičiūtė, Kristina Mackelaitė, 
Kamilė Jarmalavičiūtė, Vakarius 
Salemonas, Eidvinas Vercinskas. 
Trečiąsias vietas pelnė Martynas 
Gogelis, Domantas Petniunas, 
Klaudija Valikonytė, Gabrielė Ši-
laikaitė, Dautartas Dambrauskas, 
Titas Simonavičius, Martynas Šat-
kus, Mėta Macijauskaitė.

Jojimas. Gruodžio 7-8 d. vyko 
žirginio sporto ,,Audruvis Cham-
pions Tour 2019 Final“ varžybos. 
Po visus metus vykusių etapų ir 
finalo, kuriame varžėsi daugiau 
nei 80 dalyvių iš Latvijos ir Lietu-
vos, Anykščių klubo ,,Mikadoras“ 
raitelė Augustė Baužaitė su žirgu 
Menson Bronze Tour konkūre už-
ėmė antrąją vietą.

Kalėdų Senelių bėgime Rygoje 
dalyvavo apie 1500 žmonių

Sekmadienio rytą Rygoje sureng-
tame labdaringame Kalėdų Senelių 
bėgime dalyvavo maždaug 1500 
žmonių, o tai yra daugiau nei pernai, 
BNS sakė labdaros organizacijos 
„Dr. Clown“ direktorė Mariana Mi-
lovskaja.

Pajamos iš dalyvių bilietų pardavi-
mo bus skirtos minėtai organizacijai, 
kuri į ligoninę patekusiems vaikams 
padeda įveikti neigiamas emocijas, 
o tai padeda jiems sveikti.

Tiksli surinktų lėšų suma bus aiški 
kitos savaitės pradžioje.

Šiais metais Kalėdų Senelių bėgi-
mas įvyko jau dvyliktą kartą.

2019-ųjų „Mis Visata“ 
konkursą laimėjo Pietų Afrikos 
atstovė

Pietų Afrikos atstovei sekmadienį 
Atlantoje buvo įteikta „Mis Visatos“ 
karūna po ištaigingos ceremonijos, 
kupinos blizgesio ir aistringų kalbų 
apie moterų įgalinimą.

26-erių Zozibini Tunzi įveikė fi-

nalininkes iš Puerto Riko ir Meksi-
kos per televizijos renginį, kurį vedė 
amerikiečių komikas ir televizijos 
žvaigždė Steve'as Harvey.

Televizijos žvaigždės Vanessa La-
chey ir Olivia Culpo buvo užkulisių 
komentatorės, o septynių moterų ko-
misija išrinko konkurso nugalėtoją.

Per Atlantos studijoje „Tyler Perry 
Studios“ vykusį 68-ąjį „Mis Visata“ 
konkursą Z. Tunzi įveikė daugiau 
kaip 90 varžovių iš viso pasaulio.

Prieš konkursą favoritėmis lai-
kytos „Mis Tailandas“ Paweensuda 
Saetan-Drouin ir „Mis Filipinai“ 
Gazini Ganados nepateko į galutinį 
dešimtuką.

Kaip bebūtų, šis gražuolių kon-
kursas turi prieštaringą praeitį. Ke-
lios dalyvės teigė, kad dabartinis 
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, 
kuris 1996–2015 metais buvo vienas 
konkursą „Mis Visata“ rengiančios 
kompanijos „The Miss Universe 
Organization“ savininkų, nuolat už-
eidavo į pretendenčių persirengimo 
kambarį.

Be to, „Mis Visata“ ir toliau rengia 
maudymosi kostiumėlių rungtį, kuri 
sulaukė kritikos dėl dalyvių „sudaik-
tinimo“, nors ta konkurso dalis nero-
doma per televiziją.

Tyrimas atskleidė, ką turistai 
dažniausiai vagia iš Europos 
viešbučių

Viešbučių vadovo „Wellness Hea-
ven“ ekspertai apklausė beveik 1160 
Europos viešbučių atstovų ir išsi-

aiškino, kokius daiktus iš viešbučių 
dažniausiai vagia turistai. Pasirodo, 
kad brangiausius daiktus vagia ap-
sistojantieji prabangiausiuose vieš-
bučiuose.

„Didžioji dauguma svečių su savi-
mi pasiima rankšluosčius ir chalatus 
– 77,5 ir 65,1 proc.“, – konstatuoja 
leidinys.

Taip pat buvo nustatyta, kad turis-
tai dažnokai išsiveža ir pakabas (49,3 
proc.), rašiklius (39,1 proc.), stalo 
įrankius (33,6 proc.) bei kosmetiką 
(32,8 proc.). Taip pat lankytojus „su-
vilioja“ elementai (22 proc.), meno 
kūriniai (20,2 proc.), antklodės ir 
pagalvės – atitinkamai 15,6 ir 14,3 
procento.

Vienuoliktoje vietoje atsidūrė in-
dai (12,7 proc.).

Be to, 12 proc. viešbučių atstovų 
pažymėjo, jog svečiai vagia planše-
tinius kompiuterius, o 9,1 proc. pa-
sigedo televizorių pultelių. Plaukų 
džiovintuvai dingo iš 8,4 proc. ap-
klaustų viešbučių, o 7,3 proc. pasi-
gedo lempučių.

Kai kurių viešbučių gyventojai 
sugebėjo išsinešti kavos aparatų (6,9 
proc.), televizorių (6,1 proc.), telefo-
nų (4,8 proc.) ir stalinių lempų bei 
toršerų (4,3 proc.).

„Be iš pažiūros įprastų vagysčių, 
yra ir nemažai įspūdingų, kuomet 
svečiai iš viešbučių išsinešė pačių 
neįprasčiausių daiktų“, – rašoma 
viešbučių vadove.

Tarp keisčiausių daiktų, kuriuos iš 
viešbučių pavogė svečiai, viešbučių 
atstovai paminėjo vonios maišytuvą, 

fortepijoną, garso sistemą, numerį 
nuo kambario durų, šerno iškamšą, 
servizą ir gėles.

Kalbant apie vagišių tautybę, vo-
kiečiai dažniausiai vagia chalatus, 
rankšluosčius ir kosmetiką, skelbia 
„Wellness Heaven“. Austrai šiuo at-
žvilgiu yra išrankesni ir dažniau ren-
kasi kavos aparatus ir indus.

„Italai pirmenybę teikia bokalams, 
o šveicarai – plaukų džiovintuvams. 
Prancūzai pirmauja pagal televizorių 
pultelių vagystes, o olandai renkasi 
lemputes ir tualetinį popierių“, – ty-
rimo rezultatus skelbia „Wellness 
Heaven“.

Leidinio ekspertai pažymi, jog 
penkių žvaigždučių viešbučių sve-
čiai vagia brangesnius daiktus nei 
žemesnių kategorijų viešbučių 
gyventojai. Tyrimo metu buvo ap-
klausti 634 keturių žvaigždučių ir 
523 penkių žvaigždučių viešbučių 
savininkai.

„Pavyzdžiui, tikimybė, kad iš 
viešbučio kambario bus pavogtas te-
levizorius, penkių žvaigždučių vieš-
butyje yra devynis kartus didesnė nei 
keturių žvaigždučių viešbutyje. Taip 
pat yra 5,5 karto didesnė tikimybė, 
kad bus pavogtas meno kūrinys ar 
planšetinis kompiuteris, o taip pat 
5,3 karto didesnė tikimybė, kad bus 
pavogtas kavos aparatas. Keturių 
žvaigždučių viešbučių lankytojai yra 
kuklesni: jie pasitenkina rankšluos-
čiais, pakabomis, pulteliais ir ele-
mentais“, – konstatuoja „Wellness 
Heaven“.

-Bns
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Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų didini-

mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 

Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir praradu-

siems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba Liudiškių 

g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų registracija 
tel. (8-657) 68156.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Nekilnojamasis turtas

3-jų kambarių butą Anykščiuose. 
Butas yra 4-ame aukšte, Ramybės 
mikrorajone.

Tel. (8-602) 92942.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Beržo, juodalksnio malkas kala-
dėmis, skaldytas. Atveža, turi sau-
sesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šešta-
dieniais dirba iki 13.00 val. 

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - miškus. Domina įvai-
rūs miškai: kirtavietės, jaunuoly-
nai, brandūs. 

Tel. (8-655) 22880.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

Automobiliai

Įmonė - automobilius. Gali būti 
su defektais, be TA, išregistruoti. 
Išrašo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

siūlo darbą
Garantuotas darbas namų tvarky-

tojoms (-ams) Anglijoje. Anglų kal-
ba nebūtina. Uždarbis 1500-2000 
eurų mėn. Be žalingų įpročių. 

Tel. (8-672) 41083; 
www.superdarbas.com 

Anykščių rajone ūkininkas ieško 
tvarkingo, pareigingo, be žalingų 
įpročių darbuotojo darbui su grūdų 
džiovykla ir valomąja. Privalumai: 
darbo su žemės ūkio technika ir 
sunkvežimiu patirtis.

Tel. (8-612) 21588.

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. 

Superkame KArves, 
Bulius ir telyčiAs 

„KreKeNAvOs 
AGrOFirMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
tel. (8-612) 02125 .

Brangiai visoje lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame 
MiŠKus 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

BRANGIAI PERkA 
MIŠkuS IR APVAlIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Beržo, uosio, ąžuolo briketus, 
granules, durpių briketus, anglį. 
Atveža ir iškrauna.

Tel. (8-656) 97937.

Lapuočių malkas (3 m ilgio). 
Veža miškavežiu.

Tel. (8-600) 63820.

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m rąsteliais. Veža 15-30 erdvm. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas. Turi sausų ir skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

Kita 

Tvarkingą 3 metrų grūdų sėja-
mąją.

Tel. (8-381) 4-96-74.

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.75 Eur. Motininų 
kiaulių skerdiena 2.10 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690. 

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža.

Tel. (8-652) 69920.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414.

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

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

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“

Molėtų „Vilnis“

„Mūsų Ignalina“

„Utenis“

„Utenos 

apskrities žinios“

UAB „Anykštos redakcija“
 priima skelbimus į šiuos laikraščius: 

UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g. 29, Anykščiai).

Asmeninis skelbimas, jeigu jame 
tik vienas žodis ir telefono numeris, 
antradienio „Anykštoje“ kainuos tik 5 

eurus, šeštadienio – 6 eurus.
 Skelbimai priimami „Anykštos“ re-

dakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai. 
Tel. (8-686) 33036.

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ Jums 
nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

Anykščiuose parduodamas sėkmingai 
veikiantis konditerijos cechas su visa 
esama įranga, įmonei priklausančiu 
mikroautobusu bei kontaktiniais 
esamų klientų duomenimis. 
Suteikiama visa išsami informacija 
tolimesnei veiklai plėtoti. 
Skambinti tik rimtai susidomėjusiems tel. (8-698) 83638.

Pjauna, geni medžius sunkiai 
prieinamose, pavojingose vietose 
su autokeltuvu, atvyksta į vietą. 

Tel.: (8-686) 73121, 
(8-608) 71208. 

UAB „Geometra“, atlieka žemės skly-
po, esančio Anykščių r.sav. Jononių k. 
kadastrinius matavimus ir rengia ka-
dastro duomenų bylą. Žemės sklypas 
bus ženklinamas 2019 m. gruodžio 20 
d. 10:00 val. Kviečiame gretimo žemės 
sklypo kad. Nr. 3436/0003:210 bendra-
savininkę ar jos įgaliotus asmenis bei 
kitus suinteresuotus asmenis atvykti 
prie matuojamo žemės sklypo susi-
pažinti su nustatytomis žemės sklypo 
ribomis. Neatvykus darbai tęsiami, 
pastabas ar pasiūlymus teikti raštu ga-
lite per 30 dienų nuo matavimų datos 
adresu: UAB ”Geometra”, Taikos pr. 
88A, Kaunas. El.p.: info@geometra.lt, 
tel. (8-655) 09121.
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anekdotas

gruodžio 10 d. - priešpilnis
gruodžio 11 - 13 d. - pilnatis.

mėnulis

šiandien

gruodžio 12 d.

gruodžio 13 d.

gruodžio 11 d.

vardadieniai

Eidimtas, Ilma, Eularija,
Loreta.

Artūras, Aistis, Tautvaldė, 
Dovydas.

Joana, Žaneta, Gilmintas, 
Vaingedė, Dagmara, Žana.

Liucija, Odilija, Kastautas, 
Eiviltė, Otilija, Kastytis.

Tėvas: 
- Viliukai, uždek Kalėdų eglutę. 
Po kurio laiko Viliukas teirau-

jasi:
- O lemputes irgi?

***
Ugniagesių vadas lėtai ateina 

pas pavaldinius ir taria: 
- Vyručiai, pamažu ruoškitės. 

Dega mokesčių inspekcija.

***
- Brangioji, tu nuostabi kaip šios 

gėlės!
- Tikrai?.. O aš galvojau, kad 

nuostabi kaip štai tas žiedas su bri-
liantu...

- Ne, brangioji, tu graži kaip šios 
gėlės...

***
Į krantinę uždusęs įlekia žmo-

gus. Keltas nuo kranto nutolęs jau 
kokius 5 metrus. Žmogus šveičia į 
jį savo lagaminą, griebia už kaž-
kokio troso, įsisiūbavęs iš pasku-
tiniųjų jėgų šoka ir vos kvėpuoda-
mas bet laimingas krinta ant denio: 
„Ačiū Dievui, suspėjau...“

- Vikriai jūs čia, - susižavėjęs 
rikteli kapitonas, - tačiau galėjote 
palaukti, kol prisišvartuosime...

,,Vandeninė“ eglė sulaukė 
tūkstančių žmonių dėmesio
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Šeštadienio vakaras Anykščiuose: miesto eglės įžiebimo ceremonija, įspūdingi fejerverkai, kalėdinės pramogos ir banketas kultūros rūmų foje po lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro koncerto.                Vaido PuPElIO ir „Anykštos“ nuotr.


