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PERKA:
Mišką išsikirtimui.
Mišką su žeme.
Įvairią medieną.
Žemės ūkio žemę apaugusią krūmais. 
PARDUODA:
Malkas rąsteliais (3 m) ir kaladėlėmis.
Sausas skaldytas (eglė, juodalksnis, beržas).
Teikia miško ruošos paslaugas.
Įveisia mišką žemės ir miškų ūkio paskirties žemėje.

Tel.: (8-698) 13566, (8-610) 45442.El. p.: aldaspat@gmail.com

        Prenumeratos laikas baigiasi. Nelik be „Anykštos“!

Miesto įvaizdžiu nebesirūpins 
saviveiklininkai
Dar visai neseniai Anykščių miesto šventinis apšvietimas žaižaravo visomis vaivorykštės spalvomis ir ryškiai plieskė, o ant Anykščių 

L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos už 3 tūkstančius eurų buvo įrengta šypseną kelianti iškaba - „BIB OIL TEKA“. 
Miesto įvaizdžio reikalus, po rajono vadovų spaudimo į Panevėžio miesto savivaldybę pasitraukus Anykščių rajono vyriausiajai 

architektei Daivai Gasiūnienei ir rajonui likus be vyriausiojo architekto, buvo palikta spręsti bet kaip – kaip kas supranta. 
Metų pabaigoje mieste prasidėjo pokyčiai - vieni jų pastebimi, kitų akis gali net ir neužfiksuoti. Į Anykščių rajono savivaldybės 

Architektūros ir urbanistikos skyrių sugrįžusi D. Gasiūnienė pasirūpino, kad nuo bibliotekos būtų nuimta masyvi iškaba, pakeistas 
Anykščių kultūros centro, Anykščių muziejaus ir A. Vienuolio progimnazijos apšvietimas. 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Bene skandalingiausi įvaizdžio saviveiklininkai - Anykščių bibliotekininkai. Iškaba ,,BIB OIL TEKA“ ant bibliotekos 
sienos žmones ir pykdė, ir juokino. „Blyno“ ant bibliotekos sienos nebeliko.

Kalėdojimo tradicija nepraranda prasmės lina DAPkienĖ

Jei šiandien didmiesčio žmogaus paklaustume apie kalėdojimą, 
retas kuris galėtų bent ką nors pasakyti. Tik vienas kitas dar pri-
simintų kažką iš vaikystės (ypač jei jis pats ar jo seneliai gyveno 
kaime), kai buvo švarinami namai ir laukiama klebono – baigian-
tis metams, jis lankydavo parapijiečius ir šventindavo jų namus. 

Ką šiandien apie kalėdojimą mano žmonės ir kaip šią tradiciją 
vertina parapijiečius lankantys kunigai?

„Kartais būna taip, kad užeini į namus, ir gali iki vakaro su gy-
ventojais kalbėtis... Ir mes patys išeiname prašviesėję nuo jų geru-
mo, geranoriškumo“, - sako Troškūnų parapijos klebonas Saulius 
Filipavičius.

 „Kalėdojimas suteikia Kalėdų šventėms gilesnę prasmę“, – kal-
bėjo klebonas Saulius Filipavičius, taip pat aptarnaujantis Ragu-
vėlės ir Surdegio parapijas. 8 psl.

Dardėdavo keli vežimai

Vyriausi kaimo žmonės prisi-
mena, kaip kunigui iš paskos per 
kaimą dardėdavo keli vežimai – į 
juos būdavo kraunamos aukos tiek 
bažnyčiai, tiek kiekvienam atskirai: 
klebonui, zakristijonui ir vargoni-
ninkui. 

Parapijos turėdavo žemės, lai-
kydavo arklius, tad klebonas rū-
pindavosi išlaikyti ne tik bažnyčią, 
kleboniją, bet ir prie klebonijos gy-
venčius tarnus. Iš parapijiečių būda-
vo surenkama įvairių pragyvenimui 
būtinų dalykų, dažniausiai – grūdų, 
maisto produktų.

Aukcionas. Penktadienį, gruo-
džio 13-ąją, Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijoje vyku-
siame Kalėdinių meduolių aukci-
one progimnazijai pavyko surink-
ti 1 tūkst. 300 Eur. 6-ąjį labdaros 
aukcioną organizavo 5–8 klasių 
mokinių ekonominės grupės su 
mokytoju Valentinu Gudėnu. 

Pagalba. Gruodžio 13 dieną  
Kavarske, J. Tumo-Vaižganto g., 
ugniagesiai suteikė  pagalbą po-
licijai ir medikams patenkant į 
butą pirmame aukšte. Buto durys 
buvo atidarytos laužtuvu. Jame 
ant grindų, prie durų, gulėjo buto 
savininkė lūžusia koja.

Teatras. Ketvirtadienį, gruo-
džio 19 dieną, Anykščių Jono Bi-
liūno gimnzija pristatys gimnazi-
jos bendruomenės teatro spektaklį 
,,Padūkėlė“ (pagal Carlo Goldoni 
komediją). Spektaklyje vaidins ir 
Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas Saulius Rasalas bei gy-
dytojas Rolandas Jurkėnas.

Įvertinimas. Traupio pagrin-
dinės mokyklos 10 klasės moki-
nė Indrė Musteikytė 9–12 klasių 
koncentre laimėjo šalies fotogra-
fijų konkursą ,,Žaizdos žemės 
mūsų‘‘. Indrė konkursui nusiuntė 
fotografijų triptiką ,,Žinutė bute-
lyje‘‘.

Mirtis. Gruodžio 14 dieną, apie 
09.20 val., Anykščiuose, Taikos 
g., buvo rastas vyro (g. 1962 m.) 
kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.

Sėkmė. Svėdasų J. Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijos mokiniai, su-
sibūrę į ,,Deimančiukų“ koman-
dą,  prisijungė prie respublikinio 
moksleivių pilietiškumo projekto 
,,Virtualus manekenas“. Jie, va-
dovaujami projekto gimnazijo-
je mentorės mokytojos Reginos 
Žvirblienės, surengė akciją ,,Pa-
dėk man geriau gyventi“, skirtą 
paremti gyvūnų globos namus, 
tvarkė bažnyčios aplinką ir an-
tram gyvenimui prikėlė gimnazi-
jos salę. Gruodžio 5 dieną Vilniuje 
,,Deimančiukai“ paskelbti respu-
blikinio projekto nugalėtojais.

2020-aisiais 
,,Anykšta“ dirbs 
kitaip - 
naujienų portale 
straipsnių bus 
mažiau

Nubaustas 
šviečiančią 
girliandą 
nutraukęs 
nepilnametis

Parinktas 
Svėdasų 
seniūnas

Automobilių taršos mokestis: 
už ar prieš?

Antanas BAURA, Seimo na-
rys, ,,valstietis“:

Taršių automobilių mokestis 
įvedamas, žinoma, ir galvojant 
apie papildomas valstybės biu-
džeto pajamas.
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spektras
Raketos. Europos valstybės, kur 

dislokuotos JAV vidutinio nuotolio 
raketas, potencialaus konflikto su 
Rusija metu galėtų tapti taikiniais, 
pirmadienį pareiškė rusų Strategi-
nių raketinių pajėgų (RVSN) vadas 
Sergejus Karakajevas. „Planuojant 
užduotis, susijusias su Rusijos na-
cionalinio saugumo užtikrinimu, 
be abejo, atsižvelgiama į JAV pa-
sitraukimo iš Vidutinio nuotolio 
branduolinių pajėgų (INF) sutarties 
padarinius, vėlesnį amerikiečių vi-
dutinio nuotolio raketų dislokavimą 
Europoje ir su tuo susijusias naujas 
grėsmes bei pavojus“, – interviu 
laikraščiui „Krasnaja Zvezda“ sakė 
S. Karkajevas. „Jeigu JAV imsis 
šių žingsnių, didžiausias pavojus 
sulaukti atsakomojo smūgio kils 
būtent toms šalims, kurios sutiko 
dislokuoti amerikietišką ginkluotę“, 
– pridūrė jis. Jis pareiškė, kad iki 
2019 metų pabaigos JAV planuoja 
išbandyti dvi naujas vidutinio nuo-
tolio antžemines raketas, galinčias 
nuskrieti daugiau nei 1 000 km ir 
3 000 kilometrų. Be to, kaip trum-
pojo ir vidutinio nuotolio puolamie-
ji ginklai gali būti klasifikuojami 
JAV kovinės bepilotės skraidyklės. 
Sprendimas pasitraukti iš INF su-
tarties buvo priimtas Vašingtonui 
ir NATO sąjungininkams apkalti-
nus Rusiją dėl dokumento nuostatų 
nesilaikymo. Rusija atmetė tokius 
kaltinimus.

Teismas. Prezidentas Gitanas 
Nausėda Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo (LAT) pirmininke norėtų 
skirti šio teismo teisėją 55 metų 
Sigitą Rudėnaitę. Dėl šio savo pa-
sirinkimo jis prašo Teisėjų tarybos 
patarimo. S. Rudėnaitė šiuo metu 
vadovauja LAT Civilinių bylų sky-
riui. Ji taip pat laikinai eina LAT 
vadovės pareigas. Teisinį išsilavi-
nimą S. Rudėnaitė įgijo Vilniaus 
universitete, 1988 metais Uteno-
je pradėjo dirbti advokate, 1997 
metais ji paskirta Utenos rajono 
apylinkės teismo teisėja, po dvejų 
metų – Aukštesniojo administra-
cinio teismo teisėja, 2002 metais 
– Vilniaus apygardos teismo  tei-
sėja, po metų – Vilniaus apygardos 
administracinio teismo teisėja, dar 
po metų – Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo teisėja. LAT 
S. Rudėnaitė dirba nuo 2008 metų, 
2012 metais ji paskirta vadovauti 
šio teismo Civilinių bylų skyriui.

Euras. Prieš penkerius metus 
Lietuvoje įvestas euras iš dalies 
lėmė kainų kilimą, tačiau šios va-
liutos nauda gerokai viršijo sąnau-
das. Euras lėmė spartesnį ekono-
mikos ir pajamų augimą, pigesnį 
valstybės skolinimąsi, atpigusius 
mokėjimus, teigia Lietuvos ban-
kas. Pasak jo, po euro įvedimo 
išaugę Lietuvos reitingai ir suma-
žėjusi rizika leido šaliai skolintis 
pigiau. Vien dėl atpigusio skolini-
mosi valstybė per penkerius metus 
sutaupė 334 mln. eurų. Sumažėjus 
paskolų palūkanų naštai, gyvento-
jai ir verslas per penkerius metus 
sutaupė beveik 300 mln. eurų. LB 
teigimu, net vertinant konservaty-
viai, euras šalies eksportą kasmet 
kilsteli bent 200-350 mln. eurų. 
Centrinis bankas nurodo, kad, Eu-
rostato vertinimu, litų keitimo po-
veikis kainoms buvo vienkartinis 
ir nedidelis. Infliacija 2015 metų 
pradžioje dėl euro įvedimo padi-
dėjo 0,11 proc. punkto. Į Lietuvos 
banką kol kas nesugrįžo 428 mln. 
eurų grynųjų litų, kurių vertė – 124 
mln. eurų. Lietuvoje euras įvestas 
2015 metų sausio 1 dieną.

Nubaustas šviečiančią girliandą nutraukęs 
nepilnametis
Artėjant didžiausioms metų 

šventėms mūsų miestas puošiasi. 
Į šį procesą aktyviai įsitraukia įs-
taigos, bendruomenės, gyventojai. 
Tampa šviesu ir šventiška, tačiau 
labai gaila, kad ne visus tai džiu-
gina.

Lapkričio pabaigoje Anykščių 
naujų vėjų bendruomenė šviečian-
čia girlianda papuošė miesto parke 
esantį tiltelį. Kažkam tai visai ne-
patiko - gal per daug šviesu  parke 
pasidarė, o gal kažkas, pasijutęs  

kaip koks Grinčas, Kalėdas bandė 
pavogti, tačiau šviečiantis tiltelis 
buvo nuniokotas. 

Policijos pareigūnai greitai išsi-
aiškino, kad šviečiančią girliandą, 
esančią ant tiltelio, nutraukė ir sve-
timą turtą sugadino nepilnametis 
Anykščių rajono gyventojas. Teis-
mo posėdžio metu nepilnametis 
prisipažino padaręs pažeidimą ir 
sakė, kad gailisi dėl savo netinka-
mo poelgio. Nors nepilnametis ir 
atgailavo, tačiau savo noru turtinės 

žalos Anykščių naujų vėjų ben-
druomenei neatlygino. 

Teismas, atsižvelgęs į tai, kad 
nepilnametis jau ne kartą baustas 
administracine tvarka, geranoriš-
kai neatlygino padarytos turtinės 
žalos, skyrė jam 185 eurų baudą 
bei įpareigojo atlyginti Anykščių 
naujų vėjų bendruomenei padarytą 
turtinę žalą. 

Anykščių rajono policijos 
komisariato informacija

Šviečiančios girliandos 
buvo nutraukytos praėjus 
maždaug dviem valandoms 
po jų pakabinimo.

Anykščių naujų vėjų ben-
druomenės nuotr.

,,Nikė“ beveik protingiausia Lietuvoje 
Šeštadienį, gruodžio 14-ąją, 

Druskininkuose vykusiame 
,,Auksinio proto“ finale Anykš-
čių komanda ,,Nikė“ užėmė 
trečiąją vietą. Į finalą pateko 
40 geriausių Lietuvos koman-
dų, o iš viso rudens sezono var-
žybose, vykusiose daugelyje 
Lietuvos bei keliuose užsienio 
miestuose, dalyvavo per 500 
komandų.

Į finalines varžybas važiavo 
Saulius Rasalas, Darius Stum-
bris, Rasa Černiauskaitė, Valdas 
Šaučiūnas bei du ,,legionieriai“, 
Anykščiuose žaidę  Svėdasų ,,Var-
po“ komandoje, - Alma Švelnienė 
ir Tadas Stašelis.

Komanda ,,Nikė“ atsirado 
2012- aisiais, kai iki rajonų centrų 
atkeliavo protmūšiai. Nuo pirmų 
dienų  ,,Nikėje“  žaidžia politikai 
S.Rasalas ir Lukas Pakeltis bei 
miškininkas V.Šaučiūnas. 

Anykščių komanda ,,Nikė“ Lietuvos ,,Auksinio proto“ finale iškovojo trečiąją vietą. Iš kairės:  Val-
das Šaučiūnas, Alma Švelnienė, Saulius Rasalas, Darius Stumbris, Tadas Stašelis ir Rasa Černiaus-
kaitė.               nuotrauka iš ,,Facebook“-o

Visi ,,Nikės“ žaidėjai yra daly-
vavę ir televizijos ,,Auksinių pro-
tų“ žaidimuose, o dalis jų ir ne po 
vieną kartą.

,,Nikės“ trečioji vieta Lietuvoje 
- istorinis pasiekimas. Nei ,,Nikė“, 
nei jokia kita Anykščių komanda 
niekada iki šiol nebuvo patekusi 

ne tik tarp prizinininkų, bet ir tarp 
geriausių Lietuvos komandų de-
šimtuko.

-AnYkŠTA

2020-aisiais ,,Anykšta“ dirbs kitaip - 
naujienų portale straipsnių bus mažiau

UAB ,,Anykštos redakcija“ keičia strategiją. Stiprinama popie-
rinė ,,Anykšta“, o portalo anyksta.lt turinį ketinama apmokestin-
ti. Prancūzų, vokiečių ir britų diena vis dar prasideda nuo kavos 
puodelio ir laikraščio. O internetą, matyt, ir šios šalys jau turi.     

,,Noriu atkreipti skaitytojų dė-
mesų, kad jau kuris laikas anyks-
ta.lt publikuojame tik svarbiau-
sias naujienas, šalies, savivaldos 
svarbiausias naujienas, policijos, 
ugniagesių pranešimus spau-
dai, reklaminius straipsnius, bei 
straipsnius, kurie buvo sukurti re-
miant Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondui. Taip pat įkeliame 
ir kelias senas laikraščio ,,Anykš-
ta“ publikacijas, dažniausiai - pu-
blikuotas prieš dvi-tris savaites. 
Visa kita - mūsų naujienų porta-
le  tik ,,Anykštos“ spausdinamų 
publikacijų įžanga, anonsas. Šias  
publikacijas 2020 - aisiais galėsi-
te paskaityti tik popieriniame lai-
kraštyje“, - sako UAB ,,Anykštos 
redakcija“ vyriausioji redaktorė 
Gražina Šmigelskienė. -,,Žinoma, 
naujienų portale anyksta.lt yra pu-
blikacijų, kurių nerasite popieri-
nėje ,,Anykštoje“, tačiau tai nėra 
reikšmingiausi mūsų žurnalistų 
sukurti darbai.“

2019 metais vidutinis ,,Anykš-
tos“ laikraščio tiražas buvo 
2850 egzempliorių. Šeštadieninė 
,,Anykšta“ leista 3200 egzemplio-

rių, antradieninė - 2500 egzem-
pliorių tiražu. Redakcijos strategi-
jos keitimo tikslas - 2020-aisiais 
išlaikyti dabartinį tiražą. 

Žinoma, visuomet norisi būti 
optimistais, tikėtis tiražo augimo, 
tačiau tenka būti realistais. Mat 
mūsų, anykštėnų, kasmet tampa 
vis mažiau ir mažiau.  

Tradiciškai ,,Anykštos” prenu-
meratorių laukia prizai. 

Pagrindinis prizas - 80 cm. įs-
trižainės televizorius (prizo stei-
gėjas parduotuvė ,,TECHasas”) ir 
dar 25 mažesni prizai. 

Penkiems prenumeratoriams 
burtų keliu atiteks MB ,,Anykš-
čių dvaras” sviestiniai šakočiai, 
penkiems - 20 eurų parduotuvės 
,,Viskas žvejui” čekiai, penkiems 
- 20 eurų ūkininko Algio Bukaus-
ko mėsos gaminių parduotuvės 
čekiai, o dešimt skaitytojų gaus 
kvietimus dviem asmenims apsi-
lankyti Anykščių baseine ,,Ban-
genis”.

Prenumeratos loterijoje da-

Laukiame Jūsų, kviečiame būti kartu ir 2020 - aisiais!
-AnYkŠTA

lyvaus visi asmenys, užsisakę 
,,Anykštą” ne trumpesniam nei 
pusės metų laikotarpiui. Prenu-
meratos kvitų kopijas norintys da-
lyvauti loterijoje turi užnešti arba 
atsiųsti į ,,Anykštos” redakciją 
(Vilniaus 29, Anykščiai).

Prenumerata priimama 
,,Anykštos” redakcijoje, www.
anyksta.lt, Lietuvos pašto sky-
riuose, ,,PayPost” kioskuose. 
Norėdami pasikviesti mobilųjį 
laiškanešį, žmonės turi skam-
binti telefonu (8- 700) 55400.

Primename, kad užsisakę 
,,Anykštą” ne trumpesniam nei 
pusės metų laikotarpiui gaus ir 
žurnalą ,,Aukštaitiškas formatas”.

Laikraštį gerokai pigiau prenu-
meruoti nei pirkti. Pirkdami kie-
kvieną ,,Anykštos” laikraštį, per 
metus išleisite daugiau nei 100 
eurų, o laikraštį atsiimant redak-
cijoje jo metinė prenumerata kai-
nuoja 64 eurus (pensininkams ir 
neįgaliesiems -52 eurus), laikraš-
tį pristatant paštu, prenumeratos 
kainos atitinkamai - 80 ir 67 eurai. 
Taigi, visais atvejais - prenumera-
toriai gerokai sutaupo!  

O šiandien, antradienį, gruo-
džio 17-ąją, rengiama dar viena 

akcija - Vidmantas Šmigelskas 
„Anykštos“ prenumeratoriams 
dovanos savo knygas ,,Kryptis-
Rytai“. 

,,Anykštos“ žurnalistas kny-
gas su autografais antradie-
nį redakcijoje (Vilniaus g.29, 
Anykščiai) įteiks 20-čiai skai-
tytojų, užsisakiusių ,,Anykštą“ 
ne trumpesniam nei pusės metų 
laikotarpiui.
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komentarai

IŠ PIRMŲ LŪPŲ

spektras

komentarai Automobilių taršos mokestis: už ar prieš?
Nuo ateinančių metų, valdančiųjų siūlymu, bus apmokestinti 

taršūs automobiliai. Mokestis bus renkamas nuo kitų metų balan-
džio. Jis bus mokamas kaskart, keičiantis mašinos savininkui, jo 
nemokės tik senovinių automobilių valdytojai. Mokestis svyruos 
nuo 13,5 iki 540 eurų, priklausomai nuo automobilio naudojamo 
kuro rūšies ir nuo anglies dioksido (CO2) emisijos, jei ji viršija 
130 gramų CO2 kilometrui.

,,Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kodėl buvo būtina įvesti auto-
mobilių taršos mokestį ir kam jis, be mokestinės naštos, dar pasi-
tarnaus visuomenei.

Mokesčiui 
prieštarauja 
sveikas protas

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, konservatorius:

- Taršių automobilių mokesčiui 
prieštarauja ne tik opozicija, bet ir 
visas sveikas protas. Įdomu, kaip 
tai atrodo gyventojams? Tai joks 
ne taršos mokestis, o automobilių 
perregistravimo mokestis, ir tiek. 
Jei bandoma tai kažkaip pritemp-
ti prie taršos, galėjo būti bandoma 
eiti kitu keliu. Valdantieji numatė, 
kad to būtinai reikia, reikia dar ir 
papildomų pajamų į biudžetą, tai 
galvotrūkčiais su visokiais pasi-
keitimais toks mokestis yra priima-
mas. Ateityje, jei galvotume apie 
tikrą automobilių taršos mokestį, 

reikia daryti esmines korekcijas.
Man teko ilgą laiką gyventi Vo-

kietijoje. Ten mokestis yra už auto-
mobilio variklio galingumą. Išky-
la klausimas, ar tas, kas važiuoja 
daugiau, ir mokės daugiau už tą, 
kuris važiuoja mažiau. Aišku, kad  
ne. Tada reikia galvoti apie tai, kad 
kiekvieno automobilio techninio 
aptarnavimo metu būtų nustatoma 
jo rida. Tai būtų kompleksinis va-
riantas, bet jis būtų teisingesnis. 
Tai tiesiog tokie techniniai ir spe-
cifiniai klausimai, į kuriuos visai 
neatsižvelgta, o tiesiog nueita pa-
prasčiausiu keliu, o tai atsilieps 
mažiausias pajamas turintiems ir 
negalintiems įsigyti naujų auto-
mobilių. Tai yra didžioji dalis viso 
automobilių parko.

Šitas, kaip sako valdantieji, pir-
mas žingsnis yra labai nevykęs. 
Nueita neaiškiu, populistiniu keliu, 
kuris, aišku, yra taisytinas.

Galvojama ir 
apie papildomas 
valstybės 
biudžeto 
pajamas

Antanas BAURA, Seimo na-
rys, ,,valstietis“:

- Situacija yra tokia, kad Lietuva 
ir dar viena šalis iš visų Europos 
Sąjungos šalių dar neturi taršių 
automobilių mokesčio. Bet kuriuo 
atveju, šį mokestį įvesti Lietuva 
vėluoja ir šioje vietoje buvo pasi-
rinktas toks variantas, koks yra da-
bar. Variantai buvo keli - dar buvo 
svarstomas pirmosios automobilio 
registracijos mokestis.

Tiek Europos komisija, tiek 
Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacija atkreipia dė-
mesį, kad Lietuva neturi šito mo-
kesčio, ir tai būtų pirmas žingsnis 
kovojant su taršiais automobiliais. 
Tai yra siekis, kad Lietuvos gyven-
tojas rinktųsi mažiau taršų automo-
bilį, motyvuojamas šio mokesčio.

Jeigu atidžiai paskaitytumėte 
,,valstiečių“ siūlymą dėl mokesčio, 
tai ten rašoma, kad tas mokestis 
būtų mokamas, jei keičiasi auto-
transporto priemonės savininkas. 
Sakykim, A.Baura turi mašinėlę, 
kurią įsigijęs prieš 11 metų ir jeigu 
jis ja važinės dar 10 metų, tai jis 
to mokesčio ir nemokės. Bet jeigu 
jis kitais metais parduos Petraičiui, 
tai Petraitis, įsigijęs šitą mašiną, tą 
mokestį mokės, bet mokės vieną 
kartą, kiek tą mašiną turės.

Jeigu nebūtumę nustatę taršių 
automobilių mokesčio, Europos 
Komisija kitais metais tą procesą 

būtų pati incijavusi. Žinoma, bū-
čiau visai neteisus, jei pasakyčiau, 
kad tai daroma tik dėl to, ką aš pa-
sakiau. Taršių automobilių mokes-
tis įvedamas, žinoma, ir galvojant 
apie papildomas valstybės biudže-
to pajamas.

Naujas mokestis 
sukiršins liaudį

Juozas JUKNIUS, Anykščių 
rajono tarybos narys, socialde-
mokratas:

- Man taršių automobilių mo-
kestis nepriimtinas. Manau, kad jis 
sukiršins liaudį. Galvoju, kad tokį 
mokestį įvedinėti yra dar per anks-
ti, mes dar nesame tokie turtingi, 
kad galėtume tokius mokesčius 
mokėti.

Suprantu, kad tarša rūpi visiems, 
mes visi norime gyventi gražioje 
gamtoje. Švedijoje ar Norvegijoje 
žmonės pavažinėja penkerius me-
tus automobiliu ir jį parduoda, tokiu 
būdu taršos problema išsprendžia-
ma lengvai. O mes automobiliais 
važinėjame 15 - 25 metus.

Yra didelė dalis ,,biednų“ žmo-
nių Lietuvoje, kurie galėtų įsigyti 
naujus automobilius.

Kita vertus, tas senas automobi-
lis, gerai prižiūrėtas, gali net ma-
žiau teršti už naują tam tikros mar-
kės automobilį.

-AnYkŠTA

Direktorė Svėdasų seniūnu pasirinko 
Saulių Rasalą Vidmantas ŠMiGelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė Svėdasų seniūnu pasirinko Saulių Rasalą. Pri-
minsime, jog pagal naująją tvarką savivaldybės administracijos 
vadovas savo nuožiūra seniūną renkasi iš dviejų finalininkų.

Daugiausia balų Vilniuje vyku-
siame Svėdasų seniūnijos seniūno 
konkurse surinko Svėdasų seniū-
naitė, miestelio J.Tumo Vaižganto 

gimnazijos sekretorė Virginija Va-
likonytė. VšĮ ,,Aukštaitijos siau-
rasis geležinkelis“ vadybininkas, 
Anykščių rajono tarybos narys, 

liberalas Saulius Rasalas užėmė 
antrąją vietą.    

Konkurso komisijoje buvo ir 
pati L.Kuliešaitė. ,,Anykštai“ ji 
sakė, kad konkurse S.Rasalą įver-
tinusi geriau už kitus pretendentus. 
Pasak direktorės, sprendimą pasi-
rinkti S.Rasalą, o ne V.Valikonytę 
ji priėmusi ir dėl būsimojo Svėda-
sų seniūno patirties. S.Rasalas 11 
metų dirbo Andrioniškio seniūnu, 
o 2015-2016 m. jis buvo Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotoju, kol po ki-
virčų su tuometiniu meru Kęstučiu 
Tubiu, drauge su administracijos 
direktore Veneta Veršulyte bei 
mero patarėju Kęstučiu Indriūnu, 
savo noru pasitraukė iš rajono val-
džios. Nuo 2016-ųjų pabaigos iki 
šio laiko S.Rasalas buvo ,,Siau-
ruko“ vadybininku ir asmeniniu 
finansų konsultantu, tiesa, iš kur 
VšĮ ,,Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ direktorius Mindaugas 
Jucevičius galėtų paimti pinigų 
darbuotojų algoms, politikas patar-
ti nesugebėjo.

S.Rasalui 51-eri. Pagal išsilavi-
nimą jis - miškininkas, baigė tuo-
metinę Lietuvos žemės ūkio akade-
miją. Daugiau nei dvidešimt  metų 

jis partinis - buvo centristu, liberal-
centristu, dabar yra liberalas.

Seniūnu jis bus paskirtas tik po  
STT  patikrinimo. S.Rasalas dėl 
nesuderinamų pareigų privalės at-
sisakyti rajono Tarybos nario man-
dato. Jį rajono taryboje greičiausiai 
pakeis pirmoji ,,už brūkšnio“ likusi 
liberalė Irma Smalskienė (Laurina-
vičiūtė), kuri yra Anykščių ,,Naujų 
vėjų“ bendruomenės lyderė. 

S.Rasalas taps pirmuoju Anykš-
čių rajono istorijoje asmeniu, kuris 
skirtingu metu vadovavo dviem 
Anykščių rajono seniūnijoms. Jis 
bus penktuoju Anykščių rajono se-
niūnu, kuris gyvena ne savo vado-
vaujamoje seniūnijoje, o Anykščių 
mieste. 

Svėdasų seniūnas - jau trečiasis 
seniūnijos vadovas, kurį paskirs 
šios kadencijos rajono valdžia. Kiti 
du nauji seniūnai - Viešintų seniū-
nas Ramūnas Blazarėnas bei An-
drioniškio seniūnas Rolandas Lan-
čickas - taip pat politiniai veikėjai. 
Pastarasis į rajono Tarybą kandida-
tavo ,,valstiečių“ sąraše, bet išrink-
tas nebuvo, o R.Blazarėnas buvo 
Tarybos narys. Į šį organą jis pa-
teko pagal K.Tubio visuomeninio 
komiteto sąrašą. 

Svėdasiškiai, rytais važiuojantys dirbti į Anykščius, dabar nuolat 
susitiks priešinga kryptimi lekiantį Saulių Rasalą.

Apskundė. Teismo sprendimą 
skirti baudas dėl „Zero live show“ 
reklamos Turgelių bažnyčioje ap-
skundė ir prokuratūra, ir aktoriai, 
ir režisierius. Vilniaus regiono 
apylinkės teismo Šalčininkų rūmai 
šių metų spalį aktoriams Vitalijui 
Cololo, Mindaugui Papinigiui ir 
Ainiui Storpirščiui skyrė 1 tūkst. 
eurų baudas, o režisieriui Emiliui 
Vėlyviui – 2 tūkst. eurų bauda. 
Teismas nusprendė visus kaltina-
muosius asmenis atleisti nuo bau-
džiamosios atsakomybės dėl pažei-
dimų mažareikšmiškumo ir taikyti 
baudžiamojo poveikio priemones 
– baudas, jas sumokant į nuken-
tėjusiųjų asmenų nuo nusikaltimų 
fondą. Vienas iš bylos dalyvių 
– aktorius, humoristas V. Cololo 
– gruodžio 2 dieną mirė eidamas 
46-uosius metus. Teismas turės 
spręsti, ką daryti su jo apeliaciniu 
skundu. Skundus nagrinėsiančio 
Vilniaus apygardos teismo atstovė 
Lina Nemeikaitė BNS informavo, 
kad apeliantai su pirmos instanci-
jos teismo sprendimu nesutinka. 
Anot jos, skunde jie prašė panai-
kinti Šalčininkų rūmų nuosprendį 
ir juos išteisinti. Vilniaus apygar-
dos prokuratūros atstovė Gintarė 
Vitkauskaitė–Šatkauskienė BNS 
informavo, kad skunde prokuroras 
prašė teismo kitaip įvertinti situa-
ciją. Anot jos, prokuratūra nesuti-
ko su teismo sprendimu pritaikyti 
mažareikšmiškumą. Prokuroras 
Stanislavas Barsulas bylą nagri-
nėjant pirmos instancijos teisme 
aktoriams prašė skirti 7 tūkst. eurų 
baudas, o režisieriui – 10 tūkst. 
eurų baudą. Anot prokuroro, šių 
asmenų elgesys sutrikdė tikinčiųjų 
maldą, privertė kunigą nutraukti 
išpažinčių klausimą. Aktoriai ir 
režisierius nuteisti dėl sąmoningo 
apeigų bažnyčioje sutrikdymo per 
praėjusių metų rugpjūtį vykusią 
Žolinės šventę. Šie maldos namai 
Šalčininkų rajone yra gausiai lan-
komi lenkų tautybės tikinčiųjų. 
2018 metų rugpjūčio 15 dieną į 
Šalčininkų rajone, Turgelių mies-
telyje, esančią bažnyčią užėjo trys 
dvasininkais persirengę vyrai – ak-
toriai V. Cololo, M. Papinigis ir A. 
Storpirštis.  Jie lenkų kalba pasa-
kojo apie „Siemens“ arenoje vyk-
siantį renginį „Zero live show“, į 
pamaldas susirinkusiems tikintie-
siems siūlė ir dalijo netikras suk-
tines. Tuo metu bažnyčioje vyko 
bendra tikinčiųjų rožinio malda, 
išpažinčių klausymas.

Tyrimas. Vyriausioji tarnybinės 
etikos komisija (VTEK) pirma-
dienį nusprendė pradėti tyrimą dėl 
gatvės, kurioje gyvena premjero 
Sauliaus Skvernelio šeima, asfal-
tavimo finansavimo aplinkybių. 
Komisija, gavusi šūsnį dokumen-
tų iš Susisiekimo ministerijos, 
Vilniaus rajono savivaldybės, 
Vyriausybės kanceliarijos, ver-
tins, ar premjerui nekilo pareiga 
nusišalinti, kai Vyriausybė šiemet 
spalio pabaigoje skyrė papildomą 
finansavimą Vilniaus rajono savi-
valdybės gatvėms tvarkyti. Spalio 
pabaigoje perskirstant Kelių prie-
žiūros ir plėtros programos rezer-
vo lėšas Vyriausybė 300 tūkst. 
eurų papildomų lėšų skyrė Vil-
niaus rajonui, nors ši savivaldybė 
nebuvo pateikusi nei konkrečios 
paraiškos, nebuvo nurodžiusi ir 
prašomos sumos. Kaip rašė por-
talas 15min.lt, visa ši suma skirta 
vienai – Upės gatvei – asfaltuoti. 
Šio gatvėje gyvena Vyriausybės 
vadovas su šeima.

-Bns
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(Kalba netaisyta – red. past.)

Miesto įvaizdžiu nebesirūpins 
saviveiklininkai

(Atkelta iš 1 psl.)

Nebeliko skandalingosios 
bibliotekos iškabos

Labiausiai pastebimi pokyčiai 
- ant Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešosios bibliotekos pastato. Ant 
jo nebeliko masyvios iškabos su 
atversta knyga bei užrašu ,,Bibli-
oteka“.

,,Bibliotekos ženklas persikels. 
Užrašas ,,Biblioteka“ bus sudėlio-
tas  kitoje pastato pusėje, o atvers-
tą knygą, kuri buvo ženklo dalis, 
panaudosime interjere. Jis atras 
tikrąją savo vietą. Knyga atrodytų 
geriau atviresnėje erdvėje, pavyz-
džiui, bibliotekos vestibiulyje ar 
salėje“, - pastebėjo D.Gasiūnienė.

Priminsime, kad prieš dvejus 
metus  Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešosios bibliotekos sumanymas 
už sutaupytus 3 tūkst. eurų įsireng-

ti naują iškabą tiesiog sudrebino 
Anykščius. Naujojoje iškaboje 
užrašas „BIB OIL TEKA“ žmonių 
buvo nesuprastas, be to, dar sukėlė 
ir daugybę pašaipų. Profesionalių 
architektų verdiktas apie naują-
ją bibliotekos iškabą „BIB OIL 
TEKA“ buvo negailestingas: jie 
sakė, kad tokia iškaba ant bibliote-
kos yra visiškai netinkama ir darko 
modernaus pastato architektūrą.

Po kritikos lavinos, praėjus maž-
daug metams, bibliotekos iškaba 
buvo pakeista, užrašą ,,BIB OIL 
TEKA“ pakeitė žodis ,,BIBLIO-
TEKA“.

Bibliotekos direktorius: ,,Dėl 
to aš nesuku galvos“

 
Anykščių L. ir S.Didžiulių viešo-

sios bibliotekos direktorius Romas 
Kutka ,,Anykštai“ sakė, kad iškabą 
,,Biblioteka“ nuo pastato sienos 

pageidavo nuimti savivaldybė.
,,Iš savivaldybės ir viskas“, - 

nenorėdamas įvardyti, kas kon-
krečiai davė tokį nurodymą, sakė 
R.Kutka.

Bibliotekos direktorius R.Kutka 
informavo, kad kur dėti nukabintą 
iškabą - bus sprendžiama po Nau-
jųjų metų.

Paklausus, ar lengvai sutikęs su 
Anykščių rajono savivaldybės pa-
geidavimu nukabinti iškabą ,,Bi-
blioteka“, R.Kutka sakė: ,,Aš esu 
samdomas darbuotojas. Savininkas 
pasakė  - ir privalau vykdyti. Tai ne 
mano asmeninis pastatas“.

Priminus, kad daug visuomenės 
dėmesio sulaukusi iškaba ,,Bibli-
oteka“ buvo įrengta jo iniciatyva, 
R.Kutka prisiminė, kad prieš keletą 
metų kultūros centre buvo susirin-
kimas, kuriame  įstaigų iškabų va-
riantus reikėjo pristatyti ir apginti. 
Taip esą dariusi ne tik biblioteka, 
bet ir Anykščių kultūros centro bei 
baseino ,,Bangenis“ vadovai.

,,Tada buvo taip, 
dabar - kitaip. Dėl 
to aš nesuku gal-
vos“, - ramiai nusi-
teikęs samprotavo 
kalbinamas Anykš-
čių L. ir S.Didžiulių 
viešosios bibliote-
kos direktorius Ro-
mas Kutka.

Daug dalykų 
padaryta 
savavališkai

Savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja 
D.Gasiūnienė pasakojo, kad šiuo 
metu peržiūrima, kaip vizualiai pa-
teikiamas Anykščių miestas.

,,Artėja  didžiosios metų šventės, 
kada į Anykščius atvyksta daug 
žmonių, tad yra labai svarbu, kokią 
žinią apie save miestas ,,transliuo-
ja“, - sakė D.Gasiūnienė.

Anot Architektūros ir ur-

Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešosios bibliotekos direk-
torius Romas Kutka sakė, 
kad yra tik samdomas dar-
buotojas, todėl daro tai, ką 
nurodo savivaldybė.

banistikos skyriaus vedėjos 
D.Gasiūnienės, pastaraisiais me-
tais mieste nemažai dalykų pada-
ryta savavališkai. Pavyzdžiui, pa-
gal kiekvienos biudžetinės įstaigos 
darbuotojų supratimą įrengtas pas-
tatų apšvietimas.

,,Anykščių miestas yra saugo-
ma teritorija, kultūros paveldo 
objektas, tačiau, kaip paaiškėjo, 
įrengiant biudžetinių įstaigų ap-
švietimą, tokie dalykai su niekuo 
nebuvo derinti. Galbūt žmonės pa-
gavojo paprasčiau -  kas čia, juk tai 
tik apšvietimas...“ - atkreipė dėme-
sį D.Gasiūnienė.

Anykščių miesto biudžetinių įs-
taigų apšvietimas jau pakoreguo-
tas, jis, anot D.Gasiūnienės, priar-
tintas prie minimalistinio stiliaus.

Pasikeitė kai kurių pastatų 
apšvietimas

Ko gero, daugelis net nepaste-
bėjo, tačiau 
Anykščių kul-
tūros centro 
pastato apšvie-
timas jau kurį 
laiką pasikei-
tęs.

,,Pakorega-
vus kultūros 
centro pastato 
a p š v i e t i m ą , 
susitvarkė pas-
tato  propor-
cijos, atsirado 

architektūrinė tektonika, pastatas 
visiškai kitaip įsikomponavo į ga-
tves. Susitvarkė urbanistika“, - aiš-
kino D.Gasiūnienė. 

Kitaip dabar atrodo ir Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijos 
pastato apšvietimas.

 ,,Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazija žaižaravo visomis 
pasaulio spalvomis ir tas apšvieti-
mas atspindėjo  ne tai,  kas vyksta 
už to pastato sienų. Apšvietimas 
niekur nedingo - pasikeitė tik 

spalvų žaismas. Dabar įjungti pro-
žektoriai, kurie apšviečia pilonus. 
Tai labai tinka šiam pastatui. Kie-
kvienas pastatas turi savo laikme-
tį, urbanistiką, tektoniką, dizainą. 
Reikia specialisto, kuris viską 
tinkamai sudėliotų“, - kalbėjo Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja D.Gasiūnienė.

Anykščių Antano Baranausko ir 
Antano Vienuolio - Žukausko me-
morialinio muziejaus apšvietime - 
taip pat pokyčiai.

,,Tokio apšvietimo, koks anks-
čiau buvo muziejuje, neliko, bet jis 
persikėlė į pastato langines“, - sakė 
D.Gasiūnienė, pabrėždama, kad 
kuriant vizualinį šio pastato ,,vei-
dą“, jo  struktūrai ypač yra svarbus 
charakteris ir nuotaika.

Klauso profesionalų patarimų

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja D.Gasiūnienė sakė, 
kad į Anykščių mieste pradėtus 
vykdyti vizualinius pokyčius savi-
valdybei pavaldžių įstaigų vadovai 
sureagavo ,,pakankamai norma-
liai“.

,,Žinoma, galbūt kai kuriems jų 
buvo ir neįprasta. Savu laiku jie 
stengėsi pastatus apšviesti, o dabar 
čia kažkas išjunginėjama“, - sakė 
D.Gasiūnienė.

Savivaldybės architektams 
buvo nelengva

Klausantis Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėjos 
D.Gasiūnienės pasakojimo apie 
šių metų pabaigoje vykstančius 
vizualinius  miesto ,,veido“ po-
kyčius, negalėjau neužduoti klau-
simo - ką gi per tuos metus, kai 
pati D.Gasiūnienė, neįtikusi tuo-
metiniam rajono merui Kęstučiui 
Tubiui, dirbo Panevėžio miesto 
savivaldybės vyr. architekte, vei-
kė Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus specialistai?

,,Architektūros ir urbanisti-
kos skyrius labai daug nuveikė, 
nes nederino šitų projektų. Tai 
buvo iššūkis išdrįsti nederinti. 
Aš labai didžiuojuosi skyrium, 
nes tai buvo nelengva“, - sakė 
D.Gasiūnienė.

Kuo įsimintini buvo 2019-ieji metai?
Jau beveik suskaičiuotos paskutinės  2019-ųjų metų dienos. Kol į šventinį šurmulį galutinai ne-

įtraukė didžiosios metų šventės, skaitytojų klausėme, kuo  įsimintinas buvo šiais metais Anykščių 
rajono gyvenimas.

Kas Jums šiemet labiausiai įsiminė politikos, socialinio gyvenimo, kultūros ir kitose srityse, ką pa-
vadintumėte 2019-ųjų metų įvykiu, kokios asmenybės ryškiausiai spindėjo po dangum Anykščių?

Jonas: „Alus ir arielka bran-
go“

Sausio mėn.: „Buvusį polici-
jos komisaro pavaduotoją sulaikė 
STT. Pagaliau valstybėje atsira-
do teisingumas ir neliko baimės 
prieš jėgos struktūrų šantažą“

Anykščiai: „Architektės Dai-
vos Gasiūnienės grįžimas. Džiau-
giamės ir sveikiname!“

Mindaugas: „K. TUBIS ir 
STT. 100% visi Anykščiai bus to-
kios nuomonės. Metų įvykis!“

Man: „Tuo, kad Tubys demas-
kavo save, kad netiki Dievu.

Blazarėno kompetencija per-
kant amfibiją.

Žiedo prie Bikuvos pabaigimu 
ir gražios apžvalgos aikšteles 

įrengimu.“

V.: „Šiemet jau pasiekė viršū-
nę valdininkų išsidirbinėjimai... 
Visų neišvardinsi, bet ir išrinkti 
sunku... : Bangiausias grėblys, 
vandens kaina, degalų kaina 
Anykščiuose....“

Taigi: „Metai įsiminė savi-
valdybės darbuotojų vidutinių 
mėnesinių darbo užmokesčių 
augimais: štai mero užmokestis 
išaugo nuo 2886 eurų iki 3892 
eurų, administracijos direktoriaus 
nuo 2070 eurų iki 2922 eurų, jo 
pavaduotojo nuo 1568 eurų iki 
2499 eurų. Taip pat įsiminė sa-
vivaldybės darbuotojų kelionė-
mis. Štai iš naujausių ekskursijų 
- tai savivaldybės administracijos 
direktorės Ligitos Kuliešaitės 
kelionė į Norvegiją: paklausys 

koncerto, apsilankys bare, kuria-
me pažais, susitiks su Norvegijos 
lietuvių bendruomenėmis ir ap-
tars tolimesnės jų raidos kryptis 
ir perspektyvas, matyt, rengiasi 
emigruoti į Norvegiją. Tikiuosi, 
kad šią pramoginę kelionę, kuri 
Anykščių savivaldybei jokios 
naudos neatneša, pati apmoka, o 
ne Anykščių mokesčių mokėto-
jai.“

Taigi taip: „Niekas neaploš 
Tubio ir Beinorytės kelionės į 
Kiniją. Kur tie kiniečiai, kuriems 
Tubis žadėjo lengvatų žemės 
nuomai?“

Vienareikšmiškai: „2019-ųjų 
įvykis buvo Tubio skandalas!“

Hmmm: „Valdźios pasididini-
mas algos, toliau - neapšviestos 

gatves... O teigiamas - naujas ta-
kas Žvejų gatvej."

kad i valdzia: „rajono atėjo, 
kurie jį ir beveik sunaikino ir 
praskolino ir dar kad kartu soc-
demai su konservatoriais dėl lo-
vio kartu“

xxx: „valdzios bejėgiskumas ir 
nesugebėjimas pakilti iš dugno“

Mintis: „Labai prastas oras pas 
mus. Šlapia, lyja, tamsu. Kažko-
kie rašytojėliai nesąmones raši-
nėja. Nieko gero.“

Anykščių savivaldybės Ar-
chitektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Ga-
siūnienė sakė, kad nuo šiol 
miesto pastatų apšvietimas 
tampa  minimalistinis. „...bibliotekos direk-

torius Romas Kutka 
,,Anykštai“ sakė, kad iš-
kabą ,,Biblioteka“ nuo 
pastato sienos pageidavo 
nuimti savivaldybė.

,,Iš savivaldybės ir vis-
kas“...“
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tautos balsas

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

Tautiškasis Smetona ir kryžiai 
partizanams Raimondas GuoBis

Kartu su tautos atgimimu, laisvės siekiu buvo prisiminti ir tikrieji 
didvyriai, daugybė jų paniekinti gulėjo pakasti žvyrduobėse, smil-
tynuose, kapų patvoriuose. Reikėjo jų kapavietes pažymėti kažkaip 
išskirtinai, pagarbiai, kad antkapis primintų, jog toje vietoje besiil-
sintis buvo tautos laisvės karys. 

Kario kryžius pilkšvos spalvos, stilingas, bet kartu kuklus, papras-
tas, skirtas pažymėti kovotojų kapams. Jo etaloną sukūrė anykštėnas 
Eligijus Smetona (1924 – 2009), daugybė tokių paminklų pažymėjo 
narsių tautos vyrų ir moterų atminimą ir pats E. Smetona po mirties 
buvo palaidotas į tokiu kario paminklu pažymėtą kapą.

Anykščių miesto gyventojas, 
nenuilstantis patriotas, visuomet 
tautos rūpesčiais gyvenęs narsus 
vyras Eligijus Smetona - pirmojo 
Lietuvos prezidento Antano Sme-
tonos giminaitis, garbiojo vals-
tybės veikėjo, tautos vado tikro 
pusbrolio sūnus, buvo gimęs netoli 
Šilų 1924 m. kovo 16 – ąją.

Ta diena šiais laikais minima 
kaip knygnešių šventė. Smagi 
vaikystė ir paauglystė persmelkta 
naujosios Lietuvos kilimo stebu-
klo,  ankstyvų artimųjų mirčių, 
išgyvenimų ir vilčių. Noras kuo 
greičiau užaugti ir būti vienam iš 
tų, kurie savo darbu, tarnyste uo-
liai tėvynę kuria. Bene dvylikos 
būdamas jau vadovauja „Jaunųjų 
ūkininkų“ rateliui. 

Ypač žavėjosi kultūrine - kari-

ne Šaulių organizacija, tad, vos 
sulaukęs 16 metų, stoja jaunuoju 
šauliu - kandidatu, tačiau vos po 
kelių mėnesių šalį okupuoja sovie-
tų kariuomenė. Europoje liepsnoja  
karas, 1941 metų birželĮ vokiečiai 
užpuola sovietus, jauni Lietuvos 
vyrai sukyla, apsiginkluoja, stoja 
į mūšį, persekioja besitraukiančius 
sovietų karius. Pirmosiose laisvės 
karių gretose ir Eligijus. 

Vokiečių kariuomenės atėjimas 
žadina viltis, bet greitai  jas keičia 
užplūdęs liūdesys, sumišęs su bai-
me, kad ir anie Lietuvai neduos nei 
laisvės, nei  kitokio gėrio. 

Sovietų sugrįžimas buvo pažen-
klintas neregėtu teroru – geriausi 
žmonės areštuojami, kankinami, 
žudomi, gabenami į mirties stovy-
klas bei Sibiro tyrus. 

E. Smetona dalyvauja pokario 
pasipriešinime, suimamas, ryšių su 
partizanais pavyksta išsiginti, ta-
čiau patenka į sovietinę kariuome-
nę ir 1945 – 1947 metus praleidžia 
nemieluose daliniuose Kozelske. 
Sugrįžęs Eligijus stoja į laisvės ko-
votojų gretas, vadovauja dešimties 
vyrų Vyčio apygardos partizanų 
būriui. 

Bet dėl silpnos sveikatos miš-
kuose, po žeme, gyventi negali. 
Traukiasi į civilio gyvenimą, tam-
pa slapuku, žinomu Strazdo slapy-
vardžiu. 

Išduotas ir suimtas buvo 1951 
metais. Nuteisiamas kalėti 25 me-
tus, išgabenamas į Vorkutą kator-
gos darbams.

Sukilimas, kurio metu Eligijus 
vadovauja diversiniam būriui, su-
drebino visą GULAG sistemą. Po-
grindinio laikraštėlio „Protėvių ta-
kais“ leidėjas, pasipriešinimo, net 
streikų organizatorius, nuo 1955 
metų kalintas „Ozerlago“ stovy-
kloje netoli Bratsko, 1958 metais 
išleistas į laisvę, bet dar ketverius 
metus gyveno tremtyje ir į tėvynę 
sugrįžo tik 1962 – aisiais. 

Trumpai gyveno Panevėžy-
je, Biržuose, nuo 1973 metų  jau 
visam laikui apsigyveno Anykš-
čiuose.

Sukūręs šeimą, po ankstyvos 
žmonos Onos mirties, užaugino 
sūnų Robertą  ir dukrą Reginą.  

Nuolatos buvo persekiojamas, 
sekamas KGB darbuotojų, atrodė 
pavojingas ir antisovietiškai nusi-
teikęs. Laisvu laiku rinko tai, kas 
buvo iš senosios tarpukario Lietu-
vos užsilikę, sukaupė didžiulę ko-
lekciją apdovanojimų, spaudinių, 
kitokių įdomybių. Turėjo  didžiulę 
istorinių knygų biblioteką, džiaug-
davosi kiekviena nauja knyga, 
nuolatos skaitė ir pats daug ką pa-
rašydavo. Darbuojantis, šviečiantis 
ir senosios istorijos nepamirštant, 
pavyko sulaukti tautos atgimimo 
metų. 

Veterano „Zaporožietis“ tautos 
reikalais judėjo į tolimiausius ša-
lies pakraštėlius. Mitingai, spaudos 
platinimas, patriotinių organizacijų 
kūrimas... 

E. Smetona -  svarbiausias Lie-
tuvos politinių kalinių ir tremtinių 
Anykščių skyriaus, Lietuvos šaulių 
sąjungos Anykščių Dariaus ir Gi-
rėnų šaulių kuopos gaivintojas, va-
das. ,,Galėčiau aprengti dvidešimt 
vyrų“,- sakė jis. Ant aukšto buvo 
prikabinęs daugybę žalios spalvos 
drabužių, matyt, vis dar planavo 
suburti savą gvardiją, kurią tikrai 
ne tik būtų aprengęs, bet, matyt, 

jei galėjęs, mielai būtų ir apginkla-
vęs.

Tiesiog degė noru pažymėti 
laisvės kovotojų kapus deramais 
paminklais. Pabraižė sumanyto 
paminklo eskizą - kažką pana-
šaus į tarpukariu naudotą savano-
rių – karių kapavietėms pažymėti  
skirtus kryželius. Eskizą pataisė 
profesionalus dailininkas, etaloną 
patvirtino respublikinė komisija ir 
savanorių paminklus primenantys 
kryželiai papuošė daugybę partiza-
nų kapų mūsų krašte ir visoje šaly-
je. Šapyje, Klaibūnuose, prie Trau-
pio -  tikriausias beveik pusšimčio 
paminklų partizanų panteonas. 

Įspūdingai nusidriekusios tokių 
kryželių kolonos Troškūnuose, 
Inkūnų kapinėse ir dar daugybėje 
vietų mūsų rajone, Aukštaitijoje, 
Lietuvoje. 

Miręs ir pats atgulė į jau iš anks-
to tokiu pat kryžiumi pažymėtą 
kapą Šilų kapinėse.

„Nebėra žmonių...“ – liūdnokai 
ištardavo. Kiekvieną dieną pradė-
davo malda, nuolatos rūpinosi tau-
tininkų skyriumi, burdavo bičiulius 
keliauti į Smetonines, švenčiamas 
prezidento Antano Smetonos tėviš-
kėje Užulėnyje, kvietė mylėti savo 
tėvynę, niekada jos neapleisti ir 
būti tikrais lietuviais. 

Eligijus Smetona „Anykštos“ priebutyje. Rezis-
tentas buvo dažnas redakcijos svečias - visuo-
met geranoriškas, kupinas idėjų.

Eligijus Smetona (centre) buvo nuolatinis tautinių patriotinių 
švenčių dalyvis, puikus oratorius, organizatorius, bet visuomet 
išliko kuklus, nesididžiuojantis savo nuopelnais Lietuvai.

Pagal Eligijaus Smetonos eskizą sukurti ir pa-
gaminti karių kryžiai žymi daugelio pokario 
partizanų kapavietes.

Adventinė popietė sušildė širdis
supratai: gyvenimas – gyventi,
Tai – didis tikslas ir prasmė.
Atsibudęs tyloj Advento
Tu atgimk jo nuostabioj giesmėj

(Justinas Marcinkevičius)

Vėjas nusinešė rudenį per pievų 
žiedus, per šnarančius lapus. O kaip 
blaškosi sodas, užkluptas tamsėji-
mo staigaus... Kartais pro medžių 
viršūnes šypteli saulė, primindama 
artėjančias šventes. Visi laukiame 
baltutėlių purių snaigių - lyg vyš-
nių žydėjimo. Tik jos primins ką 
nors gero, gražaus, nepakartojamo.

Suprantame – ilgi vakarai, tai 
kasdienybės pilkuma. Bandai paį-
vairinti laiko tėkmę: paimi mezgi-
nį, vartai kažkada skaitytą knygą. 
Pasigirsta telefono skambutis: „Ne-
pamirškite, maloniai kviečiame į 
Advento vakarą, kuris vyks...“. 
Tai, kaip visada, malonus, nuošir-
dus Vitos Miškeliūnienės, Anykš-
čių KC Leliūnų skyriaus renginių 
organizatorės, balsas. Taip kiekvie-

ną kaimo gyventoją kviečia į ren-
ginius. Svarstai - eiti, ar pasilikti 
šiltoj troboj, darbų ir minčių kas-
dienybėj. O čia kas ?– toks šiltas, 
gerai pažįstamas meno vadovės 
Irenos Kulevienės (Anykščių KC 
Leliūnų skyriaus) kvietimas: „Lau-
kiame, galime atsivežti ir parvež-
ti...“. Metame į šalį - kas laikraštį, 
kas žurnalą ir ... į šventę.

Nuoširdžiai paskysiu – nenu-
sivylėme: šilta, jauki, išpuošta 
salė, spindinti sakais, mišku kve-
pianti eglutė. Ant kiekvienos ša-
kelės - kiekvienam palinkėjimas. 
Advento stalą puošia nepaprasto 
grožio vainikas ir balti angelėliai, 
kuriuos sukūrė Leliūnų bibliote-
kininkė Birutė Ražanskienė. Su-
sėdus prie šventinio stalo, visų 
dėmesys nukrypo į Anykščių KC 
folkloro ansamblį „Valaukis“. 
Ansamblio vadovė Regina Stum-
burienė susirinkusiems pasakojo 
apie lietuvių tradicijas adventiniu 
laikotarpiu. Jos teigimu, per visą 

adventą iki Trijų Karalių, gerbiant 
senolių, tėvų tradicijas, būdavo 
dainuojamos tik advento – Kalėdų 
dainos.

Tą vakarą dainavome visi su an-
samblio moterimis. Vyresnei kar-
tai buvo  smagu prisiminti tai, ką 
buvome primiršę, girdėję iš tėvų. 
Įdomu tai, kad salėje esančio jau-
nimo balsai susiliejo į vieną sąs-
kambį. Aiškiai pajutome dainų 
melodijų kitoniškumą, suprato-
me, kad dainų tekstuose vyrauja 
žmogiško išgyvenimo vaizdai, 
gretinami su gamtos motyvais. 
Gausus viešnių būrys vedė adven-
tinius šokius. Ansamblio moterys 
dovanojo šiltus pasakojimus apie 
Kūčių vakaro tradicijas, žaidimus. 
Neliko nuošaly, renginį paįvairino 
ir mūsų, Leliūnų kaimo, daininin-
kai, Alvyra Tuskenienė prasmin-
gais paskaitymais, linkėjimais 
palietė ne vieną širdį.

Tą vakarą vieni kitiems dova-
nojome šypsenas, nuoširdumą, 

meilę, gerumą, pagarbą, dvasin-
gumą. Nuoširdžiai dėkojame etno-
grafei Reginai, jos vadovaujamo 
ansamblio moterims už prasmin-
gus pasakojimus, švelnius balsus, 
draugystę. Mielosios, gražių Jums 
švenčių, būkite lyg muzikos gar-

sai, guodžiantys kiekvieną. Mūsų 
vadovėms – ačiū, kad esate šalia - 
nuostabios, kūrybingos, darbščios. 
Skelbkite šviesą ir šildykite visų 
širdis...

nijolė RAMAnAuskienĖ,
leliūnietė. 
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horoskopai

MOZAIKA

sprintas

AVINAS. Jūsų planuose šią sa-
vaitę - dideli bendri sumanymai. 
Jūs galite išvengti galimų nesuta-
rimų, jeigu tiksliai pasiskirstysite 
įvairias užduotis ir dėl viso pikto 
suplanuosite atsarginius veikimo 
būdus.

JAUTIS. Šią savaitę pagaliau 
turėtumėte suprasti, kad einate 
klaidinga kryptimi. Visiškai ne-
suprantate emocinės problemų 
šeimoje prigimties. Iš to ir kyla 
įvairiausios problemos. Greitai jus 
pasieks žinia, atskleisianti tiesą.

DVYNIAI. Kažkas šią savai-
tę elgsis taip nekorektiškai, kad 
perpildys jūsų kantrybės taurę. 

Pavyzdžiui, galimi nesutarimai su 
partneriu dėl jo finansinio neatsa-
kingumo. Šeimos nariai gali turėti 
problemų, kurių jūs negalite padėti 
išspręsti.

VĖŽYS. Šią savaitę vargu ar 
pavyks nuveikti kokių ypatingų 
darbų. Rutininės pareigos darbe ir 
namuose neleidžia ramiai atsiduo-
ti romantiško flirto malonumams. 
Kantrybės! Jei tinkamai elgsitės, 
geresni laikai netruks ateiti.

LIŪTAS. Būsite nenuoširdus, 
nors ir draugiškai nusiteikęs. Pa-
bandykite išvengti ginčo, kuriame 
bus apeliuojama į jūsų protą ir kur 
kiti pasiskubins atgręžti jums nu-
garą. Neieškokite atpirkimo ožio, 
jei jums nesiseka! Geriau prisipa-

žinkite, kad reikalus sugadinote 
pats vienas ir tik jūsų reikalas yra 
ištraukti vežimaitį iš balos.

MERGELĖ. Daugybė darbų už-
grius jus taip ir nespėjusį tinkamai 
pasiruošti. Pradinius sunkumus 
gali padėti įveikti šeima ar draugai. 
Svajojate apie kelionę į egzotišką 
šalį, bet vargu ar artimiausiu laiku 
šiai svajonei lemta išsipildyti.

SVARSTYKLĖS. Karjera gali 
pareikalauti finansinių aukų ar net 
vertybių korekcijos. Nesiduokite 
išmušamas iš vėžių. Jei paaukosite 
dalį savo laisvės siekdamas padėti ki-
tiems, jums bus keleriopai atlyginta. 
Šeimoje savaitgalį galimi konfliktai 
ir nesutarimai, bet tai dar nereiškia, 
kad nemylite sutuoktinio...

SKORPIONAS. Savaitės pra-
džioje jus gali išmušti iš vėžių neti-
kėtos naujienos. Jums atrodys, kad 
visi jus tyčia erzina ir persekioja. 
Dabartinėje karštligiškoje situaci-
joje jūsų santūrumas kitiems atro-
dytų patraukliai ir jums išeitų tik į 
naudą.

ŠAULYS. Kažkas kaltas dėl išti-
kusios sumaišties. Tačiau kas? Jūs 
norėtumėte, kad tai būtų kiti, o kiti 
norėtų, kad tai būtumėte jūs? Aps-
kritai elgiatės apsukriai ir žinote 
tiksliai, kaip išvengti klaidų. Sė-
kmė darbe padės išspręsti ir savait-
galį kilsiančias problemas namie.

OŽIARAGIS. Artimieji gali 
pasirodyti pernelyg kritiški jūsų 
atžvilgiu, bet iš tiesų jie tiesiog bus 

atviresni. Savaitgalį savo poelgiais 
galite nustebinti nepakankamai ge-
rai jus pažįstančius.

VANDENIS. Darbe galima 
įtampa - panašu, kad keisis darbo 
režimas ar vadovybė. Šią savaitę 
įvyks sandėris, kurio labai tikėjo-
tės. Nedelsdamas sutikite dirbti pa-
gal šią sutartį. Apskritai šią savaitę 
turite gerų šansų. Galbūt greitai 
nieko panašaus nesulauksite.

ŽUVYS. Šią savaitę žmonės 
jus stebins kaip tik tuo momentu, 
kai jau manysite juos perpratęs. Iš 
nieko nesitikėkite pernelyg daug ir 
pernelyg greitai. Jei nuolat prisi-
minsite savo šeimos vertybes, rei-
kiamu momentu jums nebus sunku 
pasakyti „ne“.

SKELBIAMAS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ 
VIEŠAS NUOMOS KONKURSAS

UAB Anykščių komunalinis ūkis skelbia viešąjį konkursą nuo 2020 m. sausio 4 d. išnuomoti 92,41 
kv. m. ploto patalpas, esančias Anykščių miesto pirties pastate (Šaltupio g. 26, Anykščiai). Yra 
atskiras įėjimas. Patalpų naudojimo paskirtis: komercinei veiklai vykdyti. Negyvenamųjų patalpų 
nuomos sutarties trukmė: 1 metai (su galimybe pratęsti).

Pradinė siūloma nuomos kaina yra 2,90 Eur/kv. m be PVM mėnesiui. Už komunalinius mokesčius 
mokama atskirai. 

Paraiškos formą galite rasti adresu www.anykom.lt (skelbimų skyrelyje) arba atvykti pasiimti adre-
sais: Gegužės g. 47, Anykščiai, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. arba Šaltupio g. 26, Anykš-
čiai (Turgaus administracijoje) antradieniais – sekmadieniais nuo 8.00 iki 14.00 val. 

Suinteresuoti asmenys iki paraiškų pateikimo, gali apžiūrėti nuomojamas patalpas. Asmuo kontak-
tams: turgaus administratorė Elvyra Baušienė, tel. 8 626 02783.

Paraiškos priimamos iki 2020m. sausio 5 d. 15.00 val. Konkursas vyks 2020 m. sausio 06 d. 
15.00 val., adresu Gegužės g. 47, Anykščiai.

Informacija teikiama darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 tel.: (8 381) 51478;el. p. info@anykom.lt
užsak. nr. 1325

Biatlonas. Hochfilcene, Austri-
joje,  antrame pasaulio biatlono tau-
rės etape sprinto rungtis  buvo ypač 
sėkminga anykštėnui Vytautui Stro-
liai. Jis užėmė 31 vietą - aukščiausią 
iš lietuvių,  iškovojo 10 įskaitinių 
taškų ir pelnė teisę startuoti perse-
kiojimo lenktynėse. Šiose lenkty-
nėse Vytautas blogai šaudė, dėl to 
suko net 6 baudos ratus ir nukrito į 
47-ąją vietą (finišavo 54 sportinin-
kai). Paskutinėje rungtyje - estafe-
tėje 4 x 7,5 km. Lietuvos rinktinės 
ketvertuke startavo ir V.Strolia, ir 
antrasis anykštėnas Linas Banys. 
Lietuvos komanda užėmė 22 vietą 
iš 27 komandų. 

Krepšinis I. Anykščių KKSC-
,,Elmis“ tęsia pergalingų rungtynių 
seriją RKL B divizione. Penktadienį 
anykštėnai namuose 94-77 įveikė 
Ignalinos ,,Vilkakalno“ komandą, o 
šeštadienį išvykoje 86-54 sutriuški-
no Kaišiadorių ,,Savingę“. Penkta-
dienį Gaudvinas Šniaukštas pelnė 
19 taškų, Donatas Radžiūnas įmetė 
17 taškų, o po krepšiais atkovojo 13 
kamuolių. Šeštadienį 23 taškus pel-
nė 38-erių metų veteranas Aurimas 
Andriejauskas.  

Krepšinis II. Sekmadienį „Nykš-
čio namų“ arenoje buvo sužaisti 
antrojo Anykščių rajono krepšinio 
pirmenybių turo susitikimai. Re-
zultatai ir statistika: „Teradenta“ 
(D.Radžiūnas ir G.Dubauskas po 21) 
– AKKSC (R.Pumputis 13, K.Vilutis 
ir M.Ramelis po 11) 87:54; „Svėda-
sai“ (P.Kiaušas 26, P.Martinonis 19) 
– „Cosmos“ (Ž.Žiukas 25, E.Sriubas 
ir G.Žiukas po 20) 85:96; „Traupis“ 
(N.Gailiušis 32, M.Liutkevičius 
17) – „Tauras“ (G.Šniaukštas 21, 
B.Steponėnas 18) 77:89; „Taifūnas“ 
(T.Jodelis 27, L.Širmenis 19) – „Cer-
rol“ (P.Leonavičius ir M.Sargūnas 
po 22) 80:77 (po pratęsimo); „Drau-
gai“ (S.Narbutas 18, V.Peleckas ir 
M.Šulcas po 17) – „SystemAir“ 
(D.Stakauskas 27, D.Skapas 12) 
69:68. Turnyrinė lentelė: 1. „Tera-
denta“ 2-0 +41, 2. „Cosmos“ 2-0 
+35, 3.„Draugai“ 2-0 +2, 4. „Trau-
pis“ 1-1 +22, 5. „Svėdasai“ 1-1 +5, 
6. „Taifūnas“ 1-1 +2, 8. „Tauras“ 1-1 
-12, 8. „Cerrol“ 0-2 -11, 9. „Syste-
mair“ 0-2 -17, 10. AKKSC 0-2 -67.

Futbolas.  Šeštadienį 
A.Baranausko mokykloje buvo su-
žaisti pirmojo Anykščių rajono salės 
futbolo pirmenybių turo susitiki-
mai. „Šiandien plotas“ 5:8 nusileido 

„Stop“ ekipai, „Veteranai“ po itin 
permainingos kovos 4:5 pralaimėjo 
„Dolcai“. „Spartakas“ parodė cha-
rakterį ir, nepaisydami varžovų susi-
krautos persvaros, sugebėjo atsitiesti 
ir 10:4 nugalėti „Strėles“. Turas 
finišavo „Stop“ pergale 11:3 prieš 
AKKSC komandą.

Imtynės. Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centro imtynininkai išbandė 
jėgas „Atžalyno“ turnyre Šiauliuose. 
Sėkmingiausiai tarp bendraamžių 
pasirodė trenerio Renato Puikio au-
klėtiniai Kipras Puikis ir Augustas 
Vaitiekūnas, kurie užėmė pirmąsias 
vietas. Bronzos medaliai atiteko 
Mangirdui Braždžiūnui ir Kasparui 
Juodeliui.

Plaukimas. Ignalinoje  vyko 
plaukimo varžybos „Jaunoji žvaigž-
dutė“, kuriose dalyvavo ir jaunieji 
AKKSC plaukikai. Dėl prizinių 
vietų varžėsi 13 anykštėnų, o trys jų 
pasipuošė medaliais. Titas Stalnionis 
buvo nepralenkiamas 50 m nugara 
distancijoje, o 50 m laisvuoju stiliu-
mi jis pelnė bronzos medalį.  Kaspa-
ras Gončerovas laimėjo antrą vietą 
plaukdamas krūtine, o Greta Burnei-
kaitė iškovojo bronzą plaukdama 50 
m laisvuoju stiliumi.

Padovanok prenumeratą - 
Tave atsimins visus metus!

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

Nacionalinių kultūros premijų 
laureatai – A. Puipa, A. Grigo-
rian, S. Šaltenis 

Kultūros ministerijoje Vilniuje 
pirmadienį paskelbti šeši šių metų 
Nacionalinių kultūros ir meno pre-
mijų laureatai.

Jais tapo kino režisierius Algi-
mantas Puipa, rašytojas Saulius 
Šaltenis, operos solistė Asmik Gri-
gorian, Lietuvos paviljono Veneci-

jos meno bienalėje autorės Rugilė 
Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė ir 
Lina Lapelytė, kompozitorė Zita 
Bružaitė ir aktorė Viktorija Kuo-
dytė.

A. Puipa ir S. Šaltenis apdovano-
jimus gavo už viso gyvenimo kūry-
bą, likę laureatai – už pastaruosius 
septynerius veiklos metus.

A. Puipa įvertintas už kino vaiz-
dų poetinę realybę, S. Šaltenis – už 
daugialypę literatūrinę kūrybą ir 

išskirtinį stilių, A. Grigorian – už 
vokalinį meistriškumą ir įspūdin-
gą artistinę įtaigą, pagrindinį ap-
dovanojimą Venecijoje pelniusios 
operos-performanso „Saulė ir jūra 
(Marina)“ kūrėjos – už įkvepiantį 
bendradarbiavimą, kuriant aukš-
čiausio lygio kritinį meną, Z. Bru-
žaitė – už muzikos universalumą ir 
emocinį atvirumą, V. Kuodytė – už 
asmenybės žymę šiuolaikiniame 
teatre.

Laureatus paskelbė Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos komisi-
jos pirmininkė Viktorija Daujoty-
tė-Pakerienė.

Komisija iš viso vertino 40 kan-
didatų, tačiau V. Daujotytė-Pake-

rienė pabrėžė, kad į laureatus už 
viso gyvenimo kūrybą pasiūlyta 
per daug žmonių.

„Nemanome, kad tai yra teisin-
ga. Mūsų nuomone, dar pernelyg 
jauni ir aktyviai dirbantys meni-
ninkai patenka į šitą grupę už visą 
gyvenimą“, – kalbėjo komisijos 
vadovė.

Ji taip pat sakė, kad „trūksta at-
sakomybės teikiant asmenis komi-
sijos svarstymui“.

„Turėtų būti labiau suvoktas 
prestižinis šitos komisijos darbo 
ir šito apdovanojimo reikalas“, – 
tvirtino pirmininkė.

Lietuvos nacionalinėmis kultū-
ros ir meno premijomis įvertinami 

reikšmingiausi kultūros ir meno 
kūriniai, Lietuvos ir Pasaulio lie-
tuvių bendruomenės kūrėjų sukurti 
per pastaruosius septynerius me-
tus, taip pat kūriniai, sukurti per 
visą gyvenimą.

Premijos buvo įsteigtos 1989 
metais, tad šįmet minimas jų tris-
dešimtmetis.

Kasmet skiriamos premijos yra 
800 bazinių socialinių išmokų dy-
džio – tai sudaro 30,4 tūkst. eurų.

Lietuvos nacionalinės kultūros 
ir meno premijų laureatų diplomai 
ir ženklai bus įteikti Lietuvos vals-
tybės atkūrimo dienos proga kitų 
metų vasaro 16-ąją.

-Bns
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įvairūs
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466 Užbraukus eilutę 2.50€ 15253 Užbraukus keturis kampus 4.50€ 8927 Papildomi prizai Bilietas Prizas 04**017 50 
EUR VIADA čekis 0341886 Automobilis VW T-CROSS 0245815 Automobilis VW T-CROSS 0271853 Automobilis VW T-ROC 
0353919 Automobilis VW TOUAREG 04**668 Belaidės ausinės JBL 500 BT 00**931 Belaidės ausinės JBL 500 BT 054*661 
Čekis šventiniam stalui 100EUR 085*571 Čekis šventiniam stalui 100EUR 067*740 Čekis šventiniam stalui 100EUR 002*137 
Čekis šventiniam stalui 100EUR 016*939 Čekis šventiniam stalui 100EUR 07**193 DELIMANO smulkintuvas 00**619 
DELIMANO smulkintuvas 04**543 Išmanioji apyrankė Xiaomi 04**875 Išmanioji apyrankė Xiaomi 015*057 Kavos aparatas 
Delonghi 010*571 Kavos aparatas Delonghi 037*494 Kavos aparatas Delonghi 081*622 Kavos aparatas Delonghi 051*570 
Kavos aparatas Delonghi 076*131 Nešiojamas komp. LENOVO V130 0407662 Nešiojamas komp. LENOVO V130 0295763 
Nešiojamas komp. LENOVO V130 0270404 Nešiojamas komp. LENOVO V130 0540480 Nešiojamas komp. LENOVO V130 
0557675 Nešiojamas komp. LENOVO V130 001*418 Pakvietimas į TV studiją 064*922 Pakvietimas į TV studiją 046*233 
Pakvietimas į TV studiją 060*603 Pakvietimas į TV studiją 0630499 Planš. komp. Samsung TAB A T510 0465591 Planš. 
komp. Samsung TAB A T510 0446446 Planš. komp. Samsung TAB A T510 0527587 Planš. komp. Samsung TAB A T510 
0046712 Planš. komp. Samsung TAB A T510 059*903 Planš. komp. Samsung TAB A T510 0437874 Pretendentas į butą 
0198696 TC čekis buitinei technikai 0361678 TC čekis buitinei technikai 0163752 TC čekis buitinei technikai 0336223 TC 
čekis buitinei technikai 0833881 TC čekis buitinei technikai 013*809 TC čekis buitinei technikai 052*324 Telefonas Samsung 
Galaxy A10 060*398 Telefonas Samsung Galaxy A10 082*384 Telefonas Samsung Galaxy A10 081*433 Telefonas Samsung 
Galaxy A10 0713917 Televizorius Philips 32PHT4203 0766392 Televizorius Philips 32PHT4203 0584633 Televizorius Philips 
32PHT4203 0029601 Televizorius Philips 32PHT4203 0261340 Televizorius Philips 32PHT4203 047*504 Televizorius Philips 
32PHT4203 08**629 Vilnos ir kašmyro pledas 

siūlo darbą

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. 

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.

Nekinojamasis 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.

Skubiai, brangiai (moka pasau-
linėmis kainomis) - mišką. Siūlyti 
įvairius variantus. Tarpininkams 
atsilygins.

Tel. (8-608) 44340.

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.

Anykščių rajone ūkininkas ieško 
tvarkingo, pareigingo, be žalingų

įpročių darbuotojo darbui su grū-
dų džiovykla ir valoma. Privalumai:

darbo su žemės ūkio technika ir 
sunkvežimiu patirtis.

Tel. (8-612) 21588.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2019 m. gruodžio 19 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ 

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

(8-698) 70127.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamy-
ba, montavimas. Pristatomi ka-
minai. 

Tel. (8-656) 24531.

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.

kuras

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-630) 57490.

2019 m. gruodžio 30 d. 10 val. šaukiamas 
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 

10-asis posėdis.
TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Jungtinis Komitetų posėdis įvyks 2019 m. gruodžio 23 d. (pirmadienį) 10 val. Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos salėje III a. 304 kab.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galite rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame 
tinklalapyje www.anyksciai.lt. užsak. nr. 1323

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.

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.

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

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

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

Tel. (8-656) 97937.

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

Lapuočių malkas (3 m ilgio). 
Veža miškavežiu.

Tel. (8-600) 63820.

Beržo, juodalksnio malkas ka-
ladėmis, skaldytas. Atveža, turi 
sausesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

kita

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

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

Tel. (8-607) 12690. 

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža.

Tel. (8-652) 69920.

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuosius 
vestuvių, jubiliejų ar kitomis 

progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
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

Domas MEKŠĖNAS, 
gimęs 11 28

Ema SAMULAITYTĖ, 
gimusi 12 02

gimė

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“

Molėtų „Vilnis“

„Mūsų Ignalina“
„Utenis“
„Utenos 

apskrities žinios“

UAB „Anykštos redakcija“
 priima skelbimus į šiuos laikraščius: 
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anekdotas

gruodžio 17 - 18 d. - pilnatis,
gruodžio 19 - 20 d. - delčia.

mėnulis

šiandien

gruodžio 19 d.

gruodžio 20 d.

gruodžio 18 d.

vardadieniai

Olimpija, Mantgailas, Drovydė, 
Jolanta.

Gracijonas, Girdvilas, Eivilė, 
Gracijus.

Rufas, Urbonas, Gerdvilas, 
Rimantė, Darijus

Dominykas, Daugardas, Gražvilė, 
Teofilis.

(Atkelta iš 1 psl.)

Sovietmečiu kalėdojimas buvo 
uždraustas. Šiais laikais pagrindinis 
kalėdojimo tikslas siejamas su para-
pijiečių lankymu, jų namų laimini-
mu, kad per visus metus juose būtų 
jaučiama Dievo palaima. Jei tikin-
tysis nori, jis gali duoti auką bažny-
čiai, tačiau tai nėra privaloma.

 Miestuose kalėdojimo tradiciją 
keičia šeimų lankymas – nuvykus į 
zakristiją, asmeniškai sutariama dėl 
kunigo vizito į namus, būsto šven-
tinimo.

Sviestą ir sūrį taupydavo 
kalėdotojams

Ankstesčiau net ir didelės šeimos 
būtinai stengdavosi kažką turėti 
klebonui – atiduodavo sunkiai su-
taupytą dalį.

„Pamenu, mes - keturi vaikai 
šeimoj. Kelias dienas iki klebonui 
atvykstant mama nei sviesto, nei 
sūrio mums nebeduoda, nes juk rei-
kia turėti kažko klebonui įdėti“, – su 
dar gyva likusia nuoskauda pasako-
jo prisistatyti nepanorusi kavarskie-
tė močiutė ir pridūrė: ,,Dabar sava-
noriškai duodama auka bažnyčiai 
pinigais - jau vien tuo šių dienų 
kalėdojimas skiriasi nuo anų senų 
laikų kaip diena nuo nakties. Mūsų 
dienomis netgi atsiklausiama: „O ar 
savęs nenuskriausit?“, ir tai malonu 
girdėti“.  

„Pinigų niekas tais laikais netu-
rėjo, tai duodavo grūdų, avižų, kas 
kokį audeklą išaustą, vilnos, siūlų, 
kas įdėdavo medaus.  Būdavo, kad 
klebonas atveždavo „plotkelių“ 
(kalėdaičių – aut. past.). Iš anksto 
sutardavo, pas kurį iš visų to kaimo 
gyventojų bus paruošti pietūs ar va-
karienė. Paprastai pas tą, kur jau bus 
paskutinis klebono apsilankymas, 
sustojimas tą dieną“, – pasakojo iš 
Šovenių kaimo kilęs, dabar Ukmer-
gėje gyvenantis Alfonsas Dapkus. 

Birutės Mikalkevičienės prisimi-
nimuose – klebonas, kuris ne tik na-
mus laimina, bet ir vaikams saldai-
nių duoda: „Anksčiau juk nebūdavo 
tų saldainių, jie buvo deficitas, tai 
laukdavom klebono, mat numanėm, 
kad gausim po vieną ar po du sal-
dainius, – šypsojosi Birutė ir tęsė, 
- Kartais klebonas paklausdavo, ar 
mes, vaikai, mokam persižengoti, ar 
jau mokam poterių. Pamenu, kai jau 
Budriuose gyvenom, tai po mūsų 
kaimą kunigą su rogėm vežiodavo 
kaimynas Sriubas, nes arklį turėjo“. 

Ypatinga švara namuose 

Ypatinga švara namuose ir ilgas 

laukimas – būtent taip apie visą 
dieną lauktą klebono vizitą kalbėjo 
Stasė Rulevičienė: „Pamenu, man, 
vaikui, bobutės sesuo, tuo metu gy-
venusi su mumis, iš pat ryto pasakė: 
„Greičiau kelkis, pavalgyk, susišu-
kuok - atvažiuos klebonas“. Gryčia 
iššluojama, lovos paklojamos kuo 
gražiausiai, pagalvės naujais užval-
kaliukais įvelkamos, kiekviena dul-
kelė nušluostoma. Mums, vaikams, 
buvo prisakyta, kad reikia gražiai 
elgtis prie klebono. Laukiau tokio 
griežto. Na, ir įeina kunigas juoda 
sutana. Kažką kalbėjo, pašventino, 
o ta baimė taip natūraliai išgaravo, 
– šypsojosi Stasė , – tai būtent taip 
ir atsimenu – kažkoks nepaprastas 
įvykis su ypač ilgu laukimu ir tikrai 
švaria namų aplinka. Visą dieną 
pralaukiau, pro langus žiūrėjau, o 
atvyko gal tik vakare. Maišeliai 
verandoj buvo paruošti, matyt, su 
grūdais“. 

Vaikų klausdavo poterių

„Klebonas kartais paklausdavo 
vaikų, ar mokam skaityt, ar mokam 
„Tėve mūsų“. Tada paglostydavo 
galvelę, po saldainį ar kokį paveiks-
liuką ištraukdavo iš savo lagamino 
ir duodavo mums. O ką kalbėdavo 
su suaugusiais, tai mes negirdė-
davom. Matyt, apie ūkio reikalus. 
Mano tėtis buvo mokytojas, tai kle-
bonui pinigais duodavo. Pamenu, 
ant lėkštutės padėdavo. Ir grūdų 
įpildavo tėtis, nes ūkį turėjo“, – pa-
sakojo 88-erių Juozas Radzevičius. 

Jo žmona Gražina taip pat kai 
ką atsimena iš kalėdojimo: „Atva-
žiuodavo klebonas, zakristijonas, 
vargonininkas ir „špitolninkas“ – 
matyt, kažkoks bažnyčios tarnas. 
Visada „špitolninku“ vadindavom. 
Sutinkam visi išsirikiavę. Vargoni-
ninkas užtraukia giesmę, tada kalba 
visi maldą. Mes, vaikai, klebono 
nebijodavom, nes dažnai eidavom 
į bažnyčią, procesijas eidavom, 
tai buvom gerai pažįstami. Kai jau 
duodavo pietus, tai mes, vaikai, 
tam kambary nebūdavom. Moterys 
nuneša maistą, vis pažiūri, ar ko ne-
trūksta, o mes, vaikai, kitoj patalpoj 
būdavom. Kai jau paaugom, tai ne-
bematydavom ateinančių kalėdot, 
nes šiokią dieną gi nebūdavom dar 
iš  mokyklos sugrįžę. Grįžtam, tada 
jau sužinom – klebono mūsų na-
muos būta“.  

„Tapo įprasta kasmet sulaukti kle-
bono. Mūsų gatvėje klebonas kalė-
doja jau visai prieš pat Kalėdas, nes  
arčiausiai bažnyčios gyvenam. Gal 
7–8 namai Šaltinio gatvėje likę tušti 
– senyvo amžiaus močiutes vaikai 
žiemos laikui išsiveža kur nors pas 

save, į butus. Laukia gyventojai ku-
nigo vizito. Man tik kartą yra tekę 
pasitikti kleboną ne viduje. Tada dar 
Pumpučių kaime (Kavarsko sen.) 
gyvenom, malkas skaldžiau. Ir neti-
kėtai įsuka į kiemą klebonas! Sakau 
„atsiprašau“, o jis atsako: „jokių 
problemų“, – pasakojo kavarskietė 
Emilija Stravinskienė, gyvenanti su 
dukra Vida Lisauskiene.  

Devyniasdešimtmetė kavarskietė 
Stanislava Sudeikienė nei iki baž-
nyčios benueina, nei iš savo kiemo 
beišeina...

„Laukiam klebono. Man pasako 
socialinė darbuotoja, kada klebonas 
mūsų gatvėje kalėdos. Anksčiau, 
kai pašventindavo, duodavo kry-
želį pabučiuoti. Mūsų su sesyte tai 
neklausinėdavo nei poterių, nei ko. 
Nebent tėvai kartais mus paragin-
davo: „Na, tai gal pasakysit?“ Mat 
mokėdavom eilėraščių,. Mano tėtis 
visada vežiodavo kleboną po kaimą, 
o vakare kviesdavo prie stalo. Atsi-
menu, mama virdavo sriubą ir deš-
relių kepdavo. Tėvai dar, pamenu, 
specialiai būdavo išvirę degtinės su 
kmynais ir medumi. Paimdavo po 
„čerkutę“ prie stalo.  Aš gi dar anam 
šimtmetyje gimiau“, – kalbėjo švie-
sią atmintį turinti močiutė.  

Vaikai turėdavo ,,strioko"

Julija Krasauskaitė iš Vileikiškių 
kaimo prisimena vaikystę, kai kai-
mo vaikai būdavo labai nedrąsūs ir 
šiek tiek bijodavo visų į vidų užei-
nančių garbingų svečių.

 „Ant pečiaus skubiai užlipam ir 
stebim nedrąsiai, – šypsojosi pašne-
kovė. - Mes vaikystėj turėdavom 
„strioko“ – prieš klebonui pasibel-
džiant, tėvai liepdavo poterius kar-

tot. Juk klebonas, kaip ir mokytojas, 
– aukščiausio išsilavinimo žmogus! 
Tiesa, kunigas tikrai vaikų nenuvar-
gindavo – dažniausiai tik paprašy-
davo persižegnoti. O jau tas saldai-
nis iš klebono rankų – didžiausia 
šventė, didžiausia dovana! Mūsų 
parapijos klebonas S. Filipavičius 
su visais bendrauja vienodai, ne-
skirsto žmonių, nėra jokio barjero.
Visada ateina su zakristijonu ir var-
gonininku, visi kartu užgieda. Ma-
loniai pasiteirauja, kaip sekasi. Mes 
esame įpratę, kad prieš kiekvienas 
Kalėdas mūsų visų namai pašventi-
nami, ir tai tikrai turi prasmę“.

Kalėdoms - gilesnė prasmė 

Troškūnų parapijos klebonas 
Saulius Filipavičius į mažą miestelį 
atvyko prieš 29 metus. 

„Kiti klebonai kilnojami iš vie-
nos parapijos į kitą, bet kai kurie 
nepakeliami, – maloniai šypsojosi 
klebonas, – tai šioje parapijoje ir 
esu beveik 30 metų. Kalėdojimas – 
labai graži tradicija, kai aplankome 
daug parapijiečių. Tie, kurie laukia, 
pasitinka, priima labai nuoširdžiai 
ir yra labai atviri įvairiausiomis 
temomis: pasikalbame apie kas-
dienybę, aptariame visuomeninio 
gyvenimo aktualijas. Kartais būna 
taip, kad užeini į namus, ir gali iki 
vakaro su gyventojais kalbėtis... Ir 
mes patys išeiname prašviesėję nuo 
jų gerumo, geranoriškumo. Kalėdų 
laukiame pačiu tamsiausiu laiku, 
kai žmogui reikia daugiau dėme-
sio, šilumos. Kalėdojimas suteikia 
Kalėdų šventėms gilesnę prasmę“, 
– kalbėjo klebonas S. Filipavičius, 
taip pat aptarnaujantis Raguvėlės ir 
Surdegio parapijas. 
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Dukra sako tėvui:
- Tėti, aš lesbietė.
Kita dukra:
- Tėti, aš taip pat.
Tėvas:
- Ak, negi niekas šiais laikais jau 

nebemėgsta vyrų?
Sūnus:
- Tėti, aš mėgstu...

***
Suvalkietis semia vandenį kibi-

ru iš kūdros ir pila žemėn. Praeivis 
klausia:

- Ką gi tu čia, žmogau, darai?
- Noriu išsemti vandenį iš balos.
- Tu ką?! Iš proto išsikraustei?
- Išsikraustytum ir tu, jei paskan-

dintum muilą.

***
Jauna moteris su savo šuneliu 

važiuoja tramvajumi ir švelniai 
glosto jam ausį. Greta sėdintis vy-
ras: 

- Mielai pasikeisčiau vietomis 
su jūsų keturkoju. 

- Netikiu. Vežu jį pas veterinarą 
kastruoti.

***
Sūnus paskutinį kartą parneša iš 

tėvo alimentus ir sako motinai:
- Tėvas prašė tau priminti, kad 

tai paskutiniai, ir pažiūrėti į tavo 
veido išraišką.

- Grįžk ir pasakyk jam, kad jis 
visą gyvenimą mokėjo ne už savo 
sūnų, ir tada pažiūrėk į jo veido iš-
raišką...

***
Užeina vyrukas į parduotuvę ir 

klausia pardavėjos:
- Sakykite, prašau, ar karvės 

plunksnų turite?
- Ko? Кarvės plunksnų? Kas per 

nesąmonės?!
- Bet paukščių pienas irgi nesą-

monė!

Kalėdojimo tradicija nepraranda prasmės

Birutė Mikalkevičienė teigia, kad, lan-
kydamas gyventojus, klebonas visada 
pakilios nuotaikos būna, pakalbina, na-
mus pašventina.  

Devyniasdešimtmetei kavarskietei Sta-
nislavai Sudeikienei jau per sunku nueiti 
iki bažnyčios, tad kasmet prieš Kalėdas 
laukia klebono namuose. 

Budrių gyventoja Stasė Rulevičienė: „Kai-
mo gyventojai vieni kitus informuoja, kad 
tą dieną kokiais dideliais darbais neužsi-
imtų – juk laukiama svečio“.

Emilija Stravinskienė su dukra Vida Lisauskiene: „Malonu ži-
noti, kurią dieną užsuks klebonas, kad neužtiktų malkas beskal-
dančius ar kokius kitus darbus bedirbančius“.


