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Verslas. Lietuvos kaimo turizmo
asociacijos tarybos narė, Debeikių seniūnijoje veikiančios kaimo turizmo
sodybos „Geras“ savininkė Gitana
Mileikaitė ėmėsi verslo ir Vokietijoje – atidarė namų restoraną ir mažą
viešbutį. Vokietijoje gyvena ir dirba
G. Mileikaitės gyvenimo draugas,
buvęs kunigas Gintautas Gudas.

Anykščių
policininkams
teko kviesti
pastiprinimą

Raudonoji Beždžionė buvo „dosni“
ir džiaugsmais, ir sunkumais
Zita NENIŠKIENĖ, Anykščių PSPC direktorė: „Troškūnų ligoninės praradimas buvo
didžiausias iššūkis”
.
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Durų idėja pakibo ant plauko

rytis.k@anyksta.lt
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Rytis KULBOKAS

Pasaulio anykštėnų bendrijos iniciatyva medines Anykščių šv.Mato bažnyčios duris pakeisti meniškomis metalinėmis
susidūrė su sunkiai išsprendžiamais sunkumais.

Rūšiavimas. Rūšiuoti atliekas
yra skatinamos ir įmonės bei organizacijos. Pateikusios paraiškas savivaldybei įmonės ir organizacijos
gaus nemokamas dėžutės, kurios bus
įrengtos patalpų viduje. Tačiau, jeigu
įmonės kieme nestovi bent trys atskiri konteineriai, kur mažųjų dėžučių
atliekos bus metamos, taip ir lieka
neaišku. Gal su išrūšiuotomis atliekamomis bus elgiamasi taip pat, kaip
ir su daugiabučių kiemuose stovinčių
konteinerių turinių – viskas keliaus į
vieną šiukšlių mašiną...
Meras. Generalinė prokuratūra nurodė atnaujinti ir toliau tirti jau baigtą
Utenos mero socialdemokrato Alvydo
Katino bylą. „Yra papildomų versijų
ir jas reikia patikrinti. Buvo vienas
terminas, tačiau atsirado aplinkybės,
kurios sąlygojo būtinybę atlikti tuos
veiksmus“, – BNS sakė bylos tyrimą
kontroliuojantis Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus
prokuroras Ramūnas Pačebutas. Jo
teigimu, tiriamos gynybos pateiktos
versijos. STT šioje korupcijos byloje
įtarimus yra pateikusi A. Katinui, taip
pat buvusio ministro pirmininko sekretoriato vadovei Džiuljetai Žiugždienei. BNS žiniomis, Utenos meras
iš vienos bendrovės įtariamas reikalavęs kyšio D. Žiugždienės naudai.

Atsisakoma
dalies popierinių
dokumentų

Priminsime,
kad
Pasaulio
anykštėnų bendrija iškėlė idėją paradines Anykščių bažnyčios duris
pakeisti skulptoriaus Romualdo
Inčirausko, kilusio iš Anykščių,
sukurtomis metalinėmis durimis.
Duryse numatyta pavaizduoti
12 svarbiausių Anykščių istorijos
epizodų ir asmenybių.
Buvo skelbta, kad durys kainuotų beveik du šimtus tūkstančių
eurų, kuriuos tikėtasi surinkti iš
aukų.

„Idėja gera, net puiki, bet įgyvendinti ją pakankamai sudėtinga“, - apie meniškų metalinių Anykščių bažnyčios durų sukūrimą kalbėjo projekto koordinatorius Juozas Ratautas.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Į kaimiečio sodybą atklysta „Neoplanai“

Apdovanojimai. Anykščių rajono savivaldybės administracija vėl
kviečia teikti kandidatus nominacijai
„Mažasis žygdarbis“. Ši nominacija
bus įteikiama pasižymėjusiems ir atlikusiems ypatingą darbą vaikams ar
jaunuoliams. Pretendentai nominacijai gauti gali būti vaikai ir jaunuoliai
iki 19 metų, gyvenantys Anykščių rajone. Laimėtojai bus pasveikinti Laisvės gynėjų dienos (Sausio 13-osios)
minėjimo metu. „Mažasis žygdarbis“
laimėtojams bus įteiktos rajono mero
padėkos ir savivaldybės administracijos dovanos.

„Visas mano gyvenimas - ant upės krantų“, - sakė Pašventupio kaimo gyventojas Arvydas Antanavičius.

4 psl.
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt
Šiemet antradienio „Anykštos“ rubrikoje „Pastogė“ toliau spausdinsime iliustruotus straipsnius apie Anykščių
krašto kaimus ir jų žmones.
Kadangi per kelis dešimtmečius
didžiosios dalies kaimų istorijos
aprašytos, šiemet orientuosimės
į dabartį, akcentuodami kasdienines kaimo žmonių problemas.
Kalbinsime seniūnaičius, stengsimės rasti iš kaimo kilusius ir
didmiesčiuose gyvenančius išeivius, pasakosime apie jų santykį su gimtine.
Šiame numeryje - pasakojimas apie prie pietvakarinio
Anykščių miesto pakraščio
prigludusį ir iki Puntuko brolio, Karalienės liūno paupe nusidriekusį kaimą, kurio gyventojų dalis, išplėtus Anykščių
miesto ribas, tapo miestiečiais.
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Skelbiami „Anykštos“ prenumeratos
loterijos nugalėtojai

spektras
Tragedija. Stambule per išpuolį
naktiniame klube, kuriame buvo sutinkami Naujieji metai, užpuolikas
nušovė 39 žmones, tarp jų – daug
užsieniečių, o dar dešimtis žmonių
sužeidė. Socialiniuose tinkluose išplatintame su IS siejamos naujienų
agentūros „Amaq“ pareiškime sakoma, kad vienas „kalifato karių“ įvykdė ataką klube „Reina“ didžiausiame
Turkijos mieste, kur „kur krikščionys linksminosi per savo pagonišką
šventę“. Pranešime sakoma, kad
užpuolikas šaudė iš automato „keršydamas už Dievo religiją, vykdydamas įsakymus“, duotus IS lyderio
Abu Bakro al Baghdadi.

Antrąją Naujųjų metų dieną iš didžiulės tūkstantinės šūsnies
„Anykštos“ prenumeratorių kvitų krūvos traukėme, kam iš
mūsų skaitytojų atiteks prizai.
Šį kartą bus išdalinta net 30 prizų.
Burtai lėmė, kad pagrindinis loterijos prizas - benzopjūklas „Stihl“ MS 170 - keliaus į Pavirinčių
kaimą. Jį laimėjo Napaleonas Kalibatas.
„Fiskars“ firmos sekatorių gaus
anykštėnė Vida Šiaučiukėnienė,
pjūklelį šakoms – Danutė Pačinskienė iš Andrioniškio, žirkles žuviai Bronislava Raščiuvienė iš
Surdegio, sodo pjūklą – Marijona
Valiukonienė iš Debeikių, peilius
– Steponas Sabeckas iš Anykščių.
Šiuos prizus įsteigė A. Šimkaus firma – oficialus Mocevičiaus firmos
„Ginalas“ atstovas Anykščiuose.
Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo parduotuvių „Senukai“ 20 eurų vertės čekiai atiteks
J. Šukevičienei iš Kavarsko, D.
Leščinskienei iš Katlėrių, Birutei
Kirdienei iš Dabužių I kaimo bei
Jonui Bražiūnui ir Almirai Ražanskienei iš Anykščių. Čekiai 10 eurų

pirkiniams Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo parduotuvėje
„Dovanos“ bus skirti K. Valaikai iš
Katlėrių, V. Gutauskienei iš Aniūnų, Adelei Mitrulevičienei iš Staškūniškio, Veronikai Milaševičienei
iš Raguvėlės ir Elenai Januškienei
iš Anykščių.
„D“leterrs“ šalikai, pagaminti
UAB “2D Pack“, atiteks Gražinai
Banienei iš Papiškių, Onai Alvyrutei Čeponienei iš Vikonių, Juozui
Žalebinui iš Bebrūnų, Albinui Deveikiui iš Mažionių, R. Puodžiūnui
iš Naujųjų Elmininkų, Jonui Rimui
Lašui iš Daujočių, Jonui Pilkauskui
iš Vajėšių bei anykštėnams Bronei
Žukauskienei, Kęstučiui Ferensui
ir Danutei Kundrotienei.
Anykščių baseino „Bangenis“
čekius apsilankymui baseine gaus
Vytautas Pivoriūnas iš Antrųjų
Kurklių, Žydra Šližienė iš Ažuo-

Kalėdiniai mokytojos
Kristinos stebuklai Raimondas GUOBIS
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos prieangyje tvyro
mistiška nuotaika, mat visus čia įėjusius Šv. Kalėdų džiaugsmui
nuteikia palubiuose skriejančios legendose ir svajoklių sapnuose apsilankančios elfės kurias sukūrė dailės mokytoja Kristina
Striukienė ir jos mokiniai.

„Anykštos“ prenumeratos loterijoje dalyvavo beveik tūkstantis
prenumeratorių. Laiminguosius rinkome iš šios prenumeratos
kvitų šūsnies.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
žerių, anykštėnas Vladas Baltrūnas
bei elektroninę „Anykštos“ versiją
užsiprenumeravęs Augustas Staškevičius.
Prizų laimėtojai turėtų užsukti į
„Anykštos“ redakciją (Vilniaus g.

29, Anykščiai), o pagrindinio loterijos prizo laimėtojo N. Kalibato
prieš atvykstant prizo prašytume
paskambinti į redakciją telefonu
(8-686) 33036.
-ANYKŠTA

Anykščių policininkams
teko kviesti pastiprinimą
Anykštėnai Naujuosius metus atšventė ramiai, tačiau sausio
1-ąją pagiriojosi sunkiai - Anykščių policininkai nebespėjo vykti
į iškvietimus, teko prašyti kolegų iš Utenos ir Kupiškio pagalbos.
Anykščių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas Valdas Palionis, kaip tik budėjęs sausio 1-ąją, „Anykštai“
sakė, kad per parą pareigūnai gavo 25 iškvietimus. Iš jų 8 – dėl
smurto artimoje aplinkoje, 4 – dėl viešosios tvarkos pažeidimų.
„Naujieji metai praėjo ramiai. Iškvietimų „bumas“ buvo sausio 1-ąją
tarp 15 ir 20 valandos“, - sakė komisaras V. Palionis. Rimčiausiai sausio
1-ąją prisidirbo 1988 m. gimęs viešintiškis. Viešintiškis mušė sugyventinę, todėl buvo iškviesta policija.
Jis pradžioje nuo policijos „slėpėsi“
savo automobilyje, kuriame užsirakino iš vidaus. Paskui, kai pareigūnai
apklausė nukentėjusiąją, viešintiškis
išlindo iš savo „slėptuvės“, sudaužė
policijos automobilio ratų apsaugas
ir pasišalino. Žinoma, vyras greitai
buvo surastas. Dėl jo veiklos pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Per vienuolika praeitų metų mėnesių, lyginant su vienuolika 2015 metų
mėnesių, nusikalstamų veikų Anykščių rajone sumažėjo 13 proc. Iki 2016
m. gruodžio 1 dienos užfiksuoti tik
7 viešosios tvarkos pažeidimai, kai
užpernai per 11 mėnesių jų buvo 23.

Sukčiavimo atvejų nuo 35 sumažėjo
iki 16.
Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnai 2016 m. ištyrė 222
nusikalstamas veikas, iš jų 37-ose
ikiteisminis tyrimas baigtas per 48
valandas.
Pasak Anykščių rajono policijos
komisariato viršininko Rimanto Čepulio, pareigūnai į A kategorijos (kai
gresia pavojus gyvybei ar sveikatai)
įvykius 84 proc. atvejų spėjo sureaguoti per 12 minučių. Į B kategorijos
iškvietimus 88 proc. atvejų atvykta
per nustatytą 20 minučių laiką.
Anykščių rajone padidėjo avaringumas. Per 11 praeitų metų mėnesių
rajone įvyko 25 avarijos, kuriose nukentėjo žmonės (užpernai per 11 mėnesių buvo 9 tokios avarijos). Rajono
keliuose žuvo 3, sužeisti 27 žmonės.
Užpernai per 11 mėnesių žuvo 1, sužeista – 10 žmonių.   
-ANYKŠTA

Šiemet didės pensijos
ir motinystės išmokos
Mokytoja Kristina Striukienė ir Kalėdų elfės... Autoriaus nuotr.
Praeitais metais debesys skriejo
mokyklos orbitoje, o štai šiandien
- pasakų ir legendų elfės. Technologijos, šiuolaikinės medžiagos ir
galimybės sujungtos su begaline
kūrėjos mintimi...
Kaip viskas padaryta, yra šiokia
tokia paslaptis, tai lai paslaptimi ir
pasilieka. Apskritas, matyt, oru ar gal
net heliu užpildytas kamuolys kelia
aukštyn, popierius, veidai profiliuoti, išraiškingi, dar ir dažais paryškin-

ti. Atrodo tos mergaitės debesinės,
pasakiškos, jausmingai žvelgia,
jausmingai galvoja, jausmingai ir
paslaptingai prie jų priėjusius sutinka. Daugybė smulkių žiburėlių žiba
jautriuose elfių apvalumuose, karališkai susikaupusius veidus juosia...
pantonimos mimos.
Mokytojos K. Striukienės ir jos
mokinių sukurtų elfų sparnai panašūs į laumžirgių - gyslelėmis išpintas peršviečiamas jų ažūras

Patvirtinus „Sodros“ biudžetą, geros naujienos pensininkams
ir mamoms.
Per krizę dirbę pensininkai, kuriems pensijos buvo sumažintos
ženkliau, kompensacijų sulauks jau
kitąmet ir jiems bus išmokėti likę 67
procentai jiems priklausančių išmokų.
Anksčiau buvo numatyta pensijas
kompensuoti per 2018 metus
Vidutinė senatvės pensija, turint
būtinąjį stažą, vidutiniškai padidės
apie 20 eurų ir sieks apie 290 eurų.
Be to, nuo naujų metų motinystės
išmokoms nebebus taikomos taip vad-

inamos „lubos“, vadinasi mamytės
galės gauti didesnes motinystės
išmokas.
Numatyta, kad nuo 2017 m. sausio
1 d. bazinė pensija padidės 8 eurais
(iki 120 eurų), o einamųjų metų
draudžiamosios pajamos padidės 31
euru (iki 476 eurų).
Po dešimties metų pertraukos planuojamas nedeficitinis 2017 m. „Sodros“ biudžetas.
-ANYKŠTA

Byla. Dėl juodosios buhalterijos
turėjo būti teisiami ne tik Darbo partijos vadovai, bet ir pati partija. Tai
pripažino Aukščiausiasis teismas,
tačiau jau per vėlai -suėjo senaties
terminas. “Kai 2006 metais pradėjome tirti šią bylą, negalėjau net
įsivaizduoti, kad ji tebebus nagrinėjama ir baigiantis 2016-iesiems”,
- įėjęs į Aukščiausiojo teismo salę
atsiduso prokuroras Saulius Verseckas. Darbo partijos bylą juokaudamas jis vadina savo gyvenimo byla.
Dešimtmetį trukusi byla baigėsi
daug ramiau, nei prasidėjo.
Šturmas. Daugiau kaip tūkstantis migrantų sekmadienį mėgino perlipti aukštą dvigubą tvorą
tarp Maroko ir Ispanijos anklavo
Seutos, o per šį smurto incidentą
vienas pareigūnas neteko akies,
pranešė vietos valdžia. Apie 1,1
tūkst. žmonių iš Užsachario Afrikos, norėjusių patekti į Europą,
šturmavo pasienio tvorą po 4 val.
vietos (5 val. Lietuvos) laiku, o jų
puolimas buvo „itin smurtingas ir
organizuotas“, sakoma Ispanijos
centrinės valdžios atstovo Seutoje
pranešime. Vis dėlto per sieną prasiveržė tik du žmonės – jie buvo
sunkiai sužeisti ir nuvežti į ligoninę Seutoje, nurodė biuras. Per panašų incidentą gruodžio 9 dieną į
šį mažytį anklavą įsiveržė daugiau
kaip 400 migrantų.
Plėšikas. Kaune sulaikytas plėšikas, kuris pirmiausia grasino
namo gyventojui kirviu, o vėliau
pasislėpė rūsyje. Policijos departamento duomenimis, apie 20.30 val.
į A.Mackevičiaus gatvėje esantį
namą išdaužęs rūsio lango stiklą
įsibrovė vyras. Jis pasibeldė į vieno iš butų duris, jas atidarius septyniasdešimtmečiui šeimininkui ėmė
reikalauti pinigų ir grasinti kirviu,
kuriuo vyrą bandė sužaloti. Šeimininkui pasipriešinus, užpuolikas
pasišalino atgal į rūsį, kur ir buvo
sulaikytas. Neblaivus 32-ejų metų
įtariamasis uždarytas į areštinę.
Muštynės. Panevėžio rajone
esančiame Tiltagalių kaime grupė
jaunuolių kirviais ir metaliniais
strypais sumušė žmones. Policijos
departamento duomenimis, apie
12.30 val. grupė asmenų įsibrovė
į aštuoniolikmečio gyvenamąjį namą ir kirviais bei metaliniais
strypais sumušė namo šeimininką
bei du jo bendraamžius. Namo šeimininkui lūžo kaukolė, jis paguldytas į ligoninę, kitas nukentėjusysis ligoninėje gydomas dėl kojos
lūžio ir galvos sumušimo. Trečiasis
nukentėjusysis patyrė delnikaulio
lūžį, jam sužeista galva. Suteikus
pagalbą, jis gydomas ambulatoriškai. Anksčiau tą pačią dieną apie
9.30 val. Tiltagaliuose du žmonės
grupės jaunuolių sumušti prie parduotuvės.
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spektras
Junginys. Lietuva svarsto galimybę kitais metais dislokuojamą
tarptautinį sąjungininkų batalioną
ilgainiui perkelti į statomą karinį
miestelį Rokantiškėse, Vilniuje.
„Rokantiškių kariniame miestelyje planuojama dislokuoti šiuo
metu įvairiose Vilniaus vietose
esančius Lietuvos kariuomenės vadovavimo vienetus ir štabus, NATO pajėgų integravimo
vienetą, NATO sąjungininkų bataliono kovinę grupę arba Lietuvos
kariuomenės Sausumos pajėgų
bataliono dydžio vienetą“, – rašoma Krašto apsaugos ministerijos
(KAM) BNS pateiktame atsakyme. Galutinį sprendimą dėl sąjungininkų dislokavimo ministerija
žada priimti po konsultacijų su
batalionui vadovausiančia Vokietija. Tarptautinis batalionas pirmiausia laikinai bus dislokuotas
Rukloje. NATO tokio pobūdžio
batalionus vasarą nusprendė dislokuoti kiekvienoje Baltijos šalyje
ir Lenkijoje.
Krikščionis. Turto už beveik
15 tūkst. eurų konfiskacija, 7,5
tūkst. eurų įmoka į Nukentėjusių
nuo nusikaltimų asmenų fondą ir
treji metai lygtinai, be leidimo neišvykstant iš gyvenamosios vietos
ilgiau kaip septynioms paroms.
Taip už prostitucijos verslo organizavimą nubaustas buvęs Krikščionių partijos Kauno skyriaus
vicepirmininkas Deividas Kripas.
Kauno apylinkės teismas pagaliau
paskelbė nuosprendį daugiau kaip
ketverius metus trukusiame teismo
procese. Kaip tada skelbta, su tuomečiu Krikščionių partijos Kauno
skyriaus vicepirmininku D. Kripu
siejamus “relaksinio masažo” salonus operatyvininkai stebėjo ne vieną mėnesį. Po jų šturmo į Kauno
vyriausiąjį policijos komisariatą
buvo pristatyta apie dešimt šių salonų darbuotojų.
Namo. Lėktuvas, skraidinantis 35 Rusijos diplomatus, išsiųstus iš Jungtinių Valstijų dėl
numanomo Maskvos kišimosi į
Amerikos prezidento rinkimus,
nusileido Maskvoje, pranešė
Rusijos naujienų agentūros. 35
Rusijos diplomatai, dirbę ambasadoje Vašingtone ir konsulate
San Fransiske, buvo sekmadienį
išskraidinti iš Vašingtono.Kartu
su diplomatais specialiai iš Rusijos atsiųstu lėktuvu taip pat buvo
išskraidinti jų šeimų nariai – iš
viso 96 keleiviai.
Didvyris. Vyras, kuris vasarą
Nicoje bandė sustabdyti minioje
mirtinai 86 žmones sužalojusio
sunkvežimio vairuotoją, yra tarp
22 asmenų, kuriems sekmadienį
buvo įteikti garbingiausi Prancūzijos apdovanojimai. Franckas
Terrier liepos 14 dieną savo motoroleriu vijosi 19 t sunkvežimį,
kuriuo Mohamedas Lahouaiejas
Bouhlelis traiškė Bastilijos paėmimo dieną šventusius žmones
Nicoje. Pasivijęs sunkvežimį,
F.Terrier įsikibo į kabiną ir pro
atvirą langą kumščiu talžė 31
metų tunisietį, tačiau negalėjo
jo sustabdyti. „Buvau pasirengęs mirti“, – tuo metu laikraščiui
„Nice Matin“ sakė oro uoste dirbantis vidutinio amžiaus vyras,
kuriam pirmąją Naujųjų metų
dieną buvo įteiktas Garbės legiono ordinas.
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Raudonoji Beždžionė buvo „dosni“ ir
džiaugsmais, ir sunkumais
2016–ieji, Raudonosios Beždžionės metai, Anykščių rajono įstaigoms buvo visokie – užteko ir rūpesčių, teko patirti ir reorganizacijų, diegtos įvairios naujovės, išgyventa ir netekčių...
Tačiau nepaisant kasdienių problemų, „Anykštos“ kalbinti įstaigų vadovai turėjo ir kuo pasidžiaugti – pradėti vykdyti nauji
projektai, sunkumai sustiprino darbuotojų kolektyvus...
O kai kurie pašnekovai Raudonosios Beždžionės metams yra
dėkingi už asmeninius laimėjimus bei gautas pamokas...

Prarado
Troškūnų
ligoninę

tai, kodėl reikia keisti Troškūnų ligoninės pavaldumą. Buvo pateikta,
kad nuo to geriau išsilaikys akušerija ir chirurgija. Niekaip nesuprantu,
kaip slaugos ligoninė gali išlaikyt
akušeriją ir chirurgiją? Ką, ar tos
močiutės gimdys, ar visus ten operuos?

Išaugo klientų
skaičius
Zita NENIŠKIENĖ, Anykščių
rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė:
- Įstaigai 2016 metai buvo labai
sunkūs, pilni išbandymų, netekčių.
Tačiau nepaisant to, priiminėjom
pacientus, teikėm jiems pagalbą, juk
juos tikrai mylim ir gerbiam. Norim,
kad ir toliau jie pas mus lankytųsi,
nes jeigu nebus, nebus ir mūsų.
Išbandymai susiję su keliais aspektais: tai ir Troškūnų palaikomojo
gydymo ir slaugos ligoninės pasikeitęs pavaldumas – nuo kitų metų ji
priklausys Anykščių ligoninei, pradėsim intensyviai įgyvendinti elektroninių receptų išrašymą...
Nors metus apibūdinčiau kaip
sudėtingus, bet jie kartu buvo ir įdomūs. Kaip aš sakau, kad kai viskas
gerai – kiekvienas kvailys sugeba
dirbti, o kai sudėtinga – tada jau reikia visos komandos susitelkimo. O
mūsų komanda nemaža – 172 darbuotojai.
Troškūnų ligoninės praradimas
buvo didžiausias iššūkis. Pats renovacijos projektas labai sunkiai judėjo, tačiau, atrodo, viską užbaigėm ir
pagaliau galėsim rasim dirbti.
Mane gal kiek šokiravo argumen-

savaitgalio diskusija

Jolanta PLEŠKIENĖ , Anykščių rajono socialinių paslaugų
centro direktorė:
- Mūsų centrui praėję metai buvo
darbingi ir ganėtinai sėkmingi. Vėl
tęsėm integralių paslaugų projektą,
atnaujinom GIMK mokytojų veiklą, dirbom įprastu ritmu.
Šiais metais išaugo mūsų klientų
skaičius – ypatingai dienos socialinės globos asmens namuose, šią paslaugą taikom žmonėms, turintiems
sunkią negalią.
Naujų tikslų turim labai daug, tik
reikia rasti fundatorių... Dairomės ir
laukiam naujo europinio finansavimo, galbūt kažkas bus palankaus ir
mums. Turim idėją padidinti neįgaliųjų dienos centro patalpas, taip pat
norėtųsi padidinti ir vaikų dienos
centrą – jau išaugoms iš dabartinių
marškinėlių. Norėtųsi šiuolaikiškesnių, modernesnių patalpų...

@ Mgm, atsakymas į Iš naujų
tikimės: „Cirkų ir naivių cirkininkų pakako ir šiemet“.
@ Prognozė: „Tęsis Europos
Sąjungos byrėjimas, Anykščių r.
valdžioje bus visiškas chaosas.
Laukiam kažkokio socialinio kataklizmo, po kurio, matomai, pradėsim kurti kažką pozityvaus“...
@ Birutė: „Man regis, kad per

Didžiuliai
užmojai
2017-iesiems

Kęstutis ŠEREPKA, Anykščių
regioninio parko direktorius:
- Darbingi, geri metai. Dirbom

Lietuvos nepriklausomybės metus
Anykščiams tai buvo patys nykiausi ir juodžiausi metai. Anykštėnai rinkimuose, kaip kažkada
kauniečiai su Šustausku, apsijuokė
ant visos Lietuvos balsavę už vos
vidurinį išsilavinimą teturinčią
Panevėžio mergą. Per šiuos metus liberalų valdžia parodė visišką
neįgalumą valdant Anykščius, pažadėjus ženkliai atpiginti, pabrangino šiukšles, savivaldybėje prasidėjo chaosas ir tarpusavio rietenos,
privedusios prie pusės vadovų atsistatydinimo“.

kaip įprastai, turistų netrūko, tad tuo
ir džiaugiamės. Lajų takas vis dar
buvo labai populiarus tarp lankytojų.
Kad ir toks pavyzdys, praėjusią savaitę buvo įsigyta 700 bilietų, o tokiam metų laikui tai tikrai nemažai.
Nes pora prieš tai buvusių savaičių
buvo liūdnesnės – suskaičiavom
apie 200-300 parduotų bilietų. Tai
rodo, kad Lajų takas žmonėms patrauklus visus metus.
Statistikos, kiek Anykščius aplankė užsieniečių, neturiu, tik žinau,
kad buvo labai daug latvių. Gal juos
labiausiai domina Lajų takas, tačiau
apžiūrėję jį, svečiai aplanko ir kitus
mūsų rajono įžymius paminklus.
Džiaugiuosi ir tuo, jog mūsų centro lankytojų ekspoziciją 2015 m.
aplankė apie 2 500 žmonių, o štai
pernai šis skaičius išaugo dvigubai.
Manau, reikia būti realistais ir
suprasti, kad 2017 m. Lajų takas
sulauks mažiau lankytojų, juk vis
dėlto jis eksploatuojamas bus jau
trečius metus, tačiau turim ir naujų
planų, idėjų. Mes dedam pastangas,
kad būtų pastatytas pakabinamas tiltas prie Puntuko, tikimasi, kad 2017
m. Jau bus pradėtos jo statybos. Taip
pat ieškom lėšų ir galimybių pradėti tiesti dviračių taką dešiniajame
Šventosios krante. Taip būtų sujungtas kairiajame krante esantis takas su
dešiniajame ir būtų maždaug 10 kilometrų ilgio takas dviratininkams.
Asmeniškai praėjusieji metai tikrai buvo neblogi, pavyko išvengti
didesnių nelaimių, problemų, pakankamai sėkmingi jie buvo...
-ANYKŠTA

Juridinių ir fizinių asmenų žiniai
UAB “Anykščių komunalinis ūkis” informuoja, kad nuo 2017
m. sausio 1 dienos keičiasi įmokų už komunalinių atliekų
surinkimą ir tvarkymą dydžiai bei taikymo tvarka, patvirtinta Anykščių rajono savivaldybės 2016 m. lapkričio 24 d.
sprendimais Nr. 310, 311. (Su sprendimais galima susipažinti bendrovės internetiniame tinklalapyje www.anykom.lt arba
Anykščių rajono savivaldybės tinklalapyje www.anyksciai.lt)	
Įmoką sudarys pastovioji ir kintamoji dalys (DVĮ).
Įmokų paskaičiavimai pagal naująją tvarką bus pateikti artimiausiu metu.

Cirkų pakako...

Baigiantis 2016 metams, naujametėje savaitgalio diskusijoje
naujienų portale www.anyksta.lt kvietėme skaitytojus įvertinti,
kokie buvo metai kiekvienam iš skaitytojų ir Anykščių rajonui.
Kvietėme diskutuoti, kurie rajono gyvenimo įvykiai labiausiai
įstrigo į atmintį, o ką tiesiog norėtų pamiršti? Kaip vertina per
metus nuveiktus rajono valdžios darbus, pokyčius anykštėniškame gyvenime? Kokius prognozuoja 2017 metus?
@ Iš naujų tikimės: „Juokingesnių cirkų“.

Darbuotojų lyg ir užtenka, nors
surasti naujų – jau sunkoka. Tą pajutau dar 2013 m., kai startavo keletas
integralių projektų. Atsirado slaugytojų padėjėjų poreikis. Darbo birža
siuntė žmones mokytis, bet norinčių
nelabai buvo.
Gal dabar, kai jau už socialines pašalpas reikia atidirbti, gal ir būtų papildomų rankų... Yra žmonių, kurie,
paklausę darbo užmokesčio dydžio,
pasako, kad jiems neverta dirbti, nes
nebegaus kompensacijų... O kam
daryt, jeigu vis tiek gausiu pašalpą?
Jau išaugo ne viena karta su ištiesta
ranka.
Visai neseniai girdėjau vienos
moters pasakojimą, kuri savo sūnaus
paaugliuko klausė, ko jis norėtų šv.
Kalėdų proga? Mamyt, sako, nupirk
man nemokamą maitinimą... Nes
mes trys laukiam, kol visi kiti pavalgys, o tik tada mes einam valgyt...

@ Aš tikiu kad per sekančius,
atsakymas į Mgm: „Metus rajono
valdovas intensyviai ieškos naujo
darbo ir vienvaldystės galimybių
kituose rajonuose, nes šiame, jam
antrai kadencijai šansai prilyginami 0 % . Neatmetu galimybės kad
gali būti nušalintas priverstinai jau
kitais, ateinančiais metais“.
@ Aš: „Oi, puikūs metai buvo,
nes Lietuvoje negyvenu, tokie ir
ateinantys metai bus“.
@ Karamba: „Koks skirtumas
kas Anykščiuose?! ES byra, Lietuva nyksta - štai kur bėda!!! O

mes čia kažkokius liberalus apraudam“...
@ Realu: „Tikimės, kad mūsų
rinkta Seimo narė taps dviračio šou
personažu ir reklamuos Anykščius
per TV“.
@ Reiktų naikint: „Savivaldybę, juk nieko gero ir nepadarė, tik
kainas šiukšlėms, vandeniui pakėlė, kam mums jie“.
@ Ana: „Pradėkite sąžiningai
dalinti socialinius butus, o ne taip
jai turi pažįstamų ir še tau tuoj gauni“.
(Komentarų kalba netaisyta,red.past.)
-ANYKŠTA

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Atsisakoma dalies popierinių
dokumentų
Lietuvoje nuo sausio 1-osios nebebus išduodami popieriniai gimimo, santuokos sudarymo ar nutraukimo, mirties, vardo, pavardės, tautybės keitimo liudijimai.

Anykščių rajono savivaldybės
ligoninės vyriausiojo gydytojo
pavaduotoja medicinai Virginija Pažėrienė teigia, kad iki
2018 m. pradžios yra paliktas
pereinamasis laikotarpis, kai
dokumentus civilinės metrikacijos įstaigoms bus galima
perduoti ir per kurjerį.

Po Naujųjų metų šių liudijimų ar
jų kopijų nereikės pateikti norint
gauti išmokas vaikui gimus ar asmeniui mirus, laidojant asmenį ar
tvarkantis kitus administracinius
reikalus. Visų institucijų darbuotojai reikiamą informaciją ras registruose.
Anot Teisingumo ministerijos,
daugiausia naujovių laukia asmenų, kuriems teks laidoti artimuosius. Iki šiol svarbiausias dokumentas, organizuojant laidotuves,
buvo civilinės metrikacijos įstaigos išduotas mirties liudijimas.

Šį dokumentą reikėdavo pateikti
laidotuvių paslaugas teikiančioms
bendrovėms, dvasininkams, kapinių administratoriams, krematoriumų darbuotojams.
Nuo 2017-ųjų sausio 1-osios
svarbiausiu dokumentu organizuojant laidotuves bus popierinis
medicininis mirties liudijimas. Jį
išduos sveikatos priežiūros įstaiga:
ligoninė, slaugos namai, poliklinika, Valstybinė teismo medicinos
tarnyba. Šį liudijimą reikės pateikti
visoms įstaigoms, susijusioms su
laidotuvių organizavimu.

Durų idėja pakibo ant plauko

Anykštėnai savo bažnyčioje durų, panašių į šias
Telšių katedros duris, kurias sukūrė iš Anykščių kilęs skulptorius Romualdas Inčirauskas,
greičiausiai taip ir nepamatys.
DELFI nuotr.

Įsigaliojo naujasis kodeksas
Sekmadienį pradėjo veikti naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK), jis pakeitė paskutinį iki šiol galiojusį dar
sovietmečiu priimtą įstatymą – Administracinių teisės pažeidimų
kodeksą (ATPK).
Įsigaliojant naujajam kodeksui,
dalis ATPK iki šiol buvusių pažeidimų perkeliami į Baudžiamąjį
kodeksą ir už juos jau grės baudžiamoji atsakomybė: tai vairavimas neblaiviam su daugiau kaip 1,5 prom.
alkoholio girtumu, nedidelio kiekio
narkotinių medžiagų laikymas.
Kartu naikinamas administracinis areštas, administracinė atsakomybė tėvams už jų vaikų paauglių
padarytus nusižengimus, atsiranda
įpareigojimas dalyvauti prevencijos
programose.
„Dar sovietmečiu priimtas, daug
sykių keistas ATPK stokojo vientisumo, jame numatytų sankcijų
visuma iškraipė baudžiamosios ir
administracinės atsakomybės atribojimą, todėl nebuvo aišku, kodėl ku-

ris nors teisės pažeidimas pripažintas
administraciniu teisės pažeidimu,
o ne baudžiamuoju nusižengimu ar
net nusikaltimu. Visos šios teisinės
problemos bus išspręstos naujajame
Administracinių nusižengimų kodekse“, – Teisingumo ministerijos
pranešime apie naująjį kodeksą sako
teisingumo ministrė Milda Vainiutė.
Tarp naujovių – nuo sausio panaikinama administracinė atsakomybė
už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio, kai kraujyje nustatyta daugiau
kaip 1,5 prom. alkoholio. Už tai bus
numatyta baudžiamoji atsakomybė,
o vairuotojui grės bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų. Taip pat numatyta galimybė atimti teisę vairuoti iki 3 metų ar
konfiskuoti automobilį.

Taip pat naujajame kodekse nebelieka administracinės atsakomybės už nedidelio kiekio narkotikų
laikymą bei pasipriešinimą pareigūnams. Už šią nusikalstamą veiką
asmuo irgi bus traukiamas baudžiamojon atsakomybėn.
Nuo Naujųjų metų nebelieka vienos iš administracinių nuobaudų
rūšių – administracinio arešto. Visi
asmenys, atliekantys administracinį
areštą už pažeidimus, bus išleisti į
laisvę, o neatliktos nuobaudos dalis keičiama į viešuosius darbus,
vieną administracinio arešto dieną prilyginant trims viešųjų darbų
valandoms. Asmeniui nesutikus ar
vengiant atlikti viešuosius darbus,
neatlikta administracinio arešto
dalis bus keičiama į baudą, vieną
administracinio arešto dieną prilyginant 17 eurų baudos.
Taip pat naikinama tėvų ar globėjų administracinė atsakomybė
už jų 14–15 metų vaikų padarytus
administracinius teisės pažeidimus.

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Pasak Anykščių rajono savivaldybės ligoninės vyriausiojo
gydytojo pavaduotojos medicinai
Virginijos Pažėrienės, dar viena
naujovė – išrašydama popierinį
mirties liudijimą, gydymo įstaiga
turės paimti mirusiojo žmogaus
asmens tapatybės kortelę arba pasą
ir jį perduoti teritorinei policijos
įstaigai. Iki tol mirusio asmens dokumentai buvo grąžinami civilinės
metrikacijos įstaigai.
Artimiesiems, norintiems gauti
laidojimo pašalpą iš savivaldybės
dėl artimojo mirties, nereikės pateikti jokių papildomų dokumentų.
Apie žmogaus mirtį savivaldybės
duomenis gaus iš Gyventojų registro. Jeigu artimieji norės laidojimo

pašalpą gauti mirties dieną ir duomenų apie mirtį nebus Gyventojų
registre, tuomet gali tekti pateikti
sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininį mirties liudijimą.
„Kadangi tiek gimimų, tiek mirčių faktai civilinės metrikacijos
įstaigoms turės būti perduodami
elektroniniu būdu, tačiau medicinos įstaigai to nepadarius, nespėjus, pagaliau sutrikus kompiuterinei technikai, per parą nuo minėtų
faktų, tai bus galima padaryti per
kurjerį. Žmonėms „popierizmo tikrai bus mažiau, na, o medicinos
įstaigoms papildomų darbo bus,
bet tokia nauja Teisingumo ministerijos tvarka“ – kalbėjo gydytoja
V. Pažėrienė.

(Atkelta iš 1 p.)
„Anykštos“ žiniomis, Anykščiuose lankantis Panevėžio vyskupijos vyskupui Linui Vodopjanovui, su juo susitiko grupė
anykštėnų, kurie vyskupui pristatė
durų idėją ir prašė bažnyčios prisidėti prie jų pastatymo.
Tačiau anykštėnai sulaukė neigiamo atsakymo, kadangi bažnyčia prioritetu laiko sutvarkyti pastato ūkinę dalį – pakeisti grindis
ar įrengti šildymą, o dabartinės
durys dar pakankamai geros būklės ir jų keisti nėra būtina.
Vyskupas nepritarė idėjai ant
bažnyčios durų vaizduoti ir Anykščių istorijos epizodus, nes tai būtų
durys ne į muziejų, o į bažnyčią,
tad ant jų turėtų būti vaizduojama
ne Anykščių istorija, o bažnyčios
gyvenimas, religiniai motyvai.
Pasak vyskupo L. Vodopjanovo,
bažnyčiai priimtina vaizduoti būtų
tik kai kurie anykštėniški epizodai,
pavyzdžiui, pavaizduoti vyskupą
Antaną Baranauską ar šventą Oną.
Nepavyko anykštėnams finansavimo gauti ir iš Avižienių fondo,
nes durų sukūrimas neatitiko fondo
tikslų ir prioritetų.
„Suaukota apie tris tūkstančius
eurų. Aukojo daugiausiai fiziniai

asmenys. Jei reikėtų surinkti kokių
dešimt ar dvidešimt tūkstančių, tai
viskas būtų gerai. Bet dabar reikia
178 tūkstančių eurų. Tikėjausi,
kad sąmatą pavyks sumažinti, bet
ji menkai sumažėjo. Dabar reikia
bendrijos valdybos sprendimo, reikia permąstyti iš naujo, ką toliau
darome“, - kad sunkiai sekasi rinkti aukas bažnyčios durims, patvirtino „Anykštos“ kalbintas projekto
koordinatorius Juozas Ratautas.
Skulptorius R. Inčirauskas
nuo 1986 metų yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1998
metų - Tarptautinės medalininkų
federacijos (FIDEM) narys, nuo
1985 metų - Tarptautinių medalių
kūrėjų stovyklų Telšiuose, FIDEM
medalių parodų, Baltijos medalių
trienalių dalyvis.
2009 metais skulptorius yra sukūręs Telšių katedros duris. Jose
pavaizduota Žemaitijos krikšto istorija. Telšiams durų kūryba kainavo 350 tūkstančių litų. „Buvo panaudotos vienos verslovės, mieste
ketinančios statyti prekybos centrą,
lėšos, skirtos miesto infrastruktūrai gerinti. Savivaldybės tarybos
sprendimu, jos atiteko katedrai
gražinti“, - apie duris 2009 metais
rašė naujienų portalas lrytas.lt.

Tėvai bus traukiami administracinėn atsakomybėn tik už tėvų valdžios nepanaudojimą ar panaudojimą priešingai vaiko interesams, t.
y. už kaltas veikas.
Kodekse įteisinta, kad daugiau
administracinių nusižengimų bylų
būtų nagrinėjama ne teisme. Apylinkių teismai pirma instancija nagrinėtų administracinių nusižengimų bylas, jeigu maksimalus baudos dydis
yra daugiau kaip 1500 eurų, jeigu
administracinėn nuosavybėn traukiamas asmuo arba nukentėjusysis
yra nepilnametis, jeigu gali būti skiriamas turto, kuriam privaloma teisinė registracija, konfiskavimas.
Dar viena naujovė – įpareigojimas pažeidėjui dalyvauti prevencijos, resocializacijos, bendravimo su
vaikais tobulinimo, smurtinį elgesį
keičiančiose programose ir kitose
programose (kursuose). Pavyzdžiui,
tokius įpareigojimus, numatytus
projekte, siūloma taikyti asmenims,
neprižiūrintiems savo vaikų, vartojantiems narkotikus ar alkoholį,
smurtaujantiems šeimoje ir kt.
Administracinių
nusižengimų

bylas nagrinėjančios institucijos
taip pat galės taikyti dar vieną naują
įpareigojimą – draudimą lankytis
viešose vietose vykstančiuose renginiuose. Tokie įpareigojimai būtų
taikomi asmenims, pažeidinėjantiems viešąją tvarką renginiuose.
Nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas, teismas ar bylą
nagrinėjanti institucija kai kuriais
atvejais nukentėjusiajam galės priteisti patirtą žalą. Iki šiol galiojusiame ATPK tokia galimybė nebuvo
numatyta, nukentėjusysis dėl padarytos žalos pats turėjo kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka.
Seimas naują Administracinių
nusižengimų kodeksą priėmė 2015
metais, jis turėjo įsigalioti 2016
metų balandį, tačiau įsigaliojimas
buvo nukeltas nespėjus pasirengti
jam įgyvendinti.
1984 metais priimtas ir 1985
metais įsigaliojęs Administracinių
teisės pažeidimų kodeksas, nors ir
iš esmės pakeistas, buvo paskutinis
iki nepriklausomybės atkūrimo priimtas ir iki šiol galiojęs įstatymas.
- BNS
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Į kaimiečio sodybą atklysta „Neoplanai“

Pašventupio kaimo gyventoja Rita Malinauskienė dabar jau
miestietė.

(Atkelta iš 1 p.)
Dalį kaimo atsiriekė miestas

Pasak Anykščių seniūnijos seniūno Eugenijaus Pajarsko, kaime gyvenamąją vietą deklaruoja 17 gyventojų. Kaimas priklauso Ažuožerių
seniūnaitijai. Kaimo teritorijoje yra
du gamtos paveldo objektai: mitologinis akmuo Puntuko brolis ir užpelkėjęs šaltinis Karalienės liūnas.
Prieš ketvirtį amžiaus Pašventupyje gyveno 83 žmonės, šiandien
vos keliose dešiniajame Šventosios
upės krante esančiose sodybose jų
nė dvidešimties nepriskaičiuosi. Į
dalį Pašventupio miškeliuose pasislėpusių sodybų žmonės atvažiuoja
tik vasaroti arba savaitgaliais. Didesnioji kaimo gyventojų dalis tapo
Anykščių miesto gyventojais išplėtus
miesto ribas. Viena tokių – Ritos ir
Vytauto užauginusių dukrą Justiną,
Malinauskų šeima. Jų namai yra ant
gražaus Šventosios upės skardžio,
nuo kurio kaip ant delno prieš Dainų
slėnį plytinti erdvė. „Vasarą bilieto į
koncertus pirkti nereikia, išeiname
iš trobos, susėdame ant suoliuko ir
klausome „Velnio akmens“ iki pa-

ryčių, - šypsojosi sėklų parduotuvėje
prie turgaus, pirties pastate, dirbanti
moteris. – Iš miesto centro pareiti
namo užtenka 20 minučių“.
Pasak R. Malinauskienės, pašventupiais iki Karalienės liūno mėgęs
vaikščioti rašytojas Antanas Vienuolis – Žukauskas. „Man jo matyti
neteko, tačiau senelis Jonas Rimkus
su rašytoju giminiavosi ir tuo didžiavosi. Jo mama buvo Žukauskaičia iš
Ažuožerių, - sakė R. Malinauskienė.
– Beje, senelis man buvo labai panašus į Vienuolį ir sakydavo, kad ateis
laikas ir mes gyvensime mieste. Tai
tas laikas jau atėjo“. Ant upės skardžio likusias kelias senas sodybas
gožia šiuolaikiniai mūrai.
R. Malinauskienės senelio brolis
buvo Nepriklausomos Lietuvos Seimo narys, tad, tikėtina, kad keliaudamas pašventupiais A. Vienuolis
stabteldavo šioje sodyboje pailsėti,
arbatos išgerti, pasišnekėti. Juk smalsus, komunikabilus buvęs.
Ieškodami „Karalienės liūno“
atsiduria sodybos kieme
Ant upės skardžio, prie miškelio,

tarsi prispausta artėjančių miestiečių
mūrų, kurių dalis į pilaites panešėja,
ir gal todėl nuo jų atsitvėrusi nepermatoma tvora stovi tikrų tikriausio
Pašventupio kaimo gyventojo Arvydo Antanavičiaus sodyba. Šeimininkas kuriasi savo valdose, tačiau
dėl didelio užimtumo šis procesas,
matyt, tęsis dar ilgai. Čia jo sodinti
medžiai ir naujas, ir senas namai, ir
skardis iki paupe nusidriekusio keliuko. Bendrovėje „Aukštaitijos sauga“ dirbantis vyras šią sodybą įsigijo
1988 metais.
„Mano gyvenimas vis prie upės,
- šypsojosi šeimininkas. – Vaikystę
praleidau prie Mūšos. Gyvenau su
tėvais ant Nevėžio kranto, o dabar
štai, įsikūriau ant Šventosios skardžio. Beje, šlaite prie šios senutėlės
sodybos buvo rasta kvarcinio smėlio“, - šypsojosi A. Antanavičius, su
žmona Svetlana užauginęs ir į gyvenimą išleidęs sūnų Algirdą ir dukrą
Vaidą.
A. Antanavičius kaip niekas kitas
pažįsta šį dešiniuoju upės pakraščiu
nusidriekusį kaimą ir pasiūlo sėsti į
visureigį, miško, paupės keliukais
per kaimą nuvažiuoti iki Karalienės
liūno.
Jau savo sodybos teritorijoje parodo gilią daubą upės skardyje ir
pasakoja, kad būtent joje karo metais visas kaimas slėpėsi nuo vokiečių ir rusų bombų. Vos išvažiavus iš
sodybos A. Antanavičius rodo medžiais apaugusius, pasak jo, Pirmojo pasaulinio karo laikų vokiečių
apkasus. Kiekvienos sodybėlės šeimininką jis pažįsta, puikiai sutaria.
Antai vienoje gyvena Ažuožeriuose
gimęs ir augęs Stasys Butkevičius.
„Dirba Kaune, ko gero, tarp buriuotojų pasaulyje garsus, nes įrenginėja jachtų vidų“, - pastebi A. Antanavičius.
Prie pat Karalienės liūno, esančioje paskutinėje kaimo sodyboje,

Karalienės liūne išsimaudė mus iki jo palydėjęs Edvardo Lisonkos šuo.

tautos balsas Gal

metas uždrausti
petardas?

Esu pasipiktinusi petardų ir fejerverkų nekontroliuojamu naudojimu. Stebiuosi, kad iki šiol sprogstamosios medžiagos pardavinėjamos
vos ne kiekvienoje parduotuvėje ir
niekas nekontroliuoja jų naudojimo.
Kiekvienas paauglys gali jas pleškinti. Ar maža nelaimių, maža nukentėjusių? Maža fejerverkų, krentančių ant stogų? Juk ir šį savaitgalį,
skaičiau, kad Kaune paaugliai petardą į gyvybės langelį įmetė, o vienai mergaitei ji sprogo rankose, kai

traukė į kapišoną įmestą sprogmenį.
Dar kažkokiam vyrui ji sprogo rankose ir gydytojai kalbėjo, kad gali
tekti ją amputuoti iki plaštakos.
Jau nekalbu, kad netikėti sprogimai gąsdina žmones. Kodėl valdžia
nieko nedaro, kad sutvarkytų šią
netvarką? Gal laikas būtų pagaliau
uždrausti pardavinėti sprogmenis?
Stebiuosi, kad iki šiol niekas nieko
nedaro.
Ona,
Anykščiai

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

pasitinka jos šeimininkas Edvardas
Lisonka. Su žmona Liuda užaugino
sūnų ir dukrą, kurie gyvena ir dirba
Anglijoje. Tačiau šiems žmonėms
nenuobodu, ramybės jiems neduoda
Karalienės liūną pamatyti ištroškę
turistai ir poilsiautojai. Pasak E. Lisonkos, jis tarsi būtų turizmo informacinio centro darbuotojas.
„Į mano kiemą vasarą kartais
suvažiuoja 10 automobilių, o kelis
kartus buvo įsukę dideli „Neoplanai“, - pasakojo sodietis. – Jie teigia, kad navigacija juos į mano kiemą atveda kaip į Karalienės liūną.
Turiu jiem pasakyti ir parodyti, kad
šiokia tokia automobilių stovėjimo
aikštelė yra už mano sodybos, o prie
Karalienės liūno reikia nusileisti
laiptais. Prie tos aikštelės yra kitas
privažiavimas, tačiau jį suniokojo
miškavežės, jis sunkiai pravažiuojamas. Šis keliukas, kuriuo beveik
visi atvažiuoja, eina pamiške ir yra
kaimo gyventojų. Nebūtų dar taip
pikta, jeigu žiemą tą keliuką, kai
užpusto, atvalytų iki mano sodybos.
Bet ne, palieka apie 200 metrų, tai
aš turiu eiti į Ažuožerius traktorių
samdyti, kad nuvalytų“, - piktinosi
E. Lisonka.
Anykščių seniūnijos seniūnas E.
Pajarskas teigė šią problemą žinantis
ir bandys ją spręsti su Anykščių regioninio parko direkcija. „Ten jau yra

dviračių tako projektas, manau, kad
ir gera aikštelė bus įrengta, - sakė
seniūnas. – Kelias per mišką yra ne
seniūnijos, jis priklauso Anykščių
miškų urėdijai“. Ar bus išspręsta ši
problema iki kito turistinio sezono
pradžios, taip ir lieka neaišku.
Prie Karalienės liūno, man priminus čia nugarmėjusią karalienę su
visa karieta, A. Antanavičius sakė,
kad kadais kelias į Kavarską ėjo paupiu ir pro Karalienės liūną. Iš kaimo
senolių jis teigė girdėjęs, kad į patį
liūną ar šalia esančią užpelkėjusią
Šventosios senvagę nugarmėjęs vokiečių tankas.
Nuo Karalienės liūno bandome į
kelią išvažiuoti tuo keliuku per mišką. Visureigis jį įveikė, tačiau lengvajam automobiliui, juo labiau autobusui, jis nepravažiuojamas ir dėl
ant kelio nusvirusių medžių šakų.
Tačiau medinė rodyklė link Karalienės liūno kviečia važiuoti būtent juo,
o privažiavę buvusias Ažuožerių
mechanines dirbtuves, išvis nepastebėjome rodyklės, kur važiuoti.
Grįžtame per paupės miškelį jau
iš kitos pusės. A. Antanavičius parodo dar vieną kaimo „įžymybę“ – ant
kalvelės mišku apaugusius gyvenamo namo pamatus ir neįtikėtinai gerai išsilaikiusį rūsį. „Žmonės padėjo
pamatus, bet namo pastatyti nespėjo,
juos į Sibirą išvežė, - sakė A. Antanavičius. O rūsys buvo tapęs bomžų
ir nelabai doro jaunimo orgijų vieta.
Tai aš neapsikentęs ten papyliau butelį chlorpitrino ir linksmybės baigėsi“, - juokėsi A. Antanavičius.

Kelias išmakotas ir sunkiai pravažiuojamas jau prie rodyklės į
Karalienės liūną.
Autoriaus nuotr.

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,
Ir nueitų dienų graži rimtis.
Tai, kas praėjo, kas jau buvo –
Kaip kraitis, dovana arba lemtis.
O būsimieji metai tegul būna
Praėjusių dienų brandus ir ilgas tęsinys.

Janiną POVILAVIČIENĘ, gyvenančią

Kavarsko miestelyje, 80-ojo gimtadienio
proga sveikina, geros sveikatos ir ilgiausių
metų linki
vyras, 5 vaikai, 10 anūkų ir 8 proanūkiai.
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Kai redaktorė nemato ir nežino...

Leonas ALESIONKA
Yra dar samčiu neišsemtų galimybių didinti „Anykštos“ tiražą,
gerbėjų ir prenumeratorių ratą. Sakysite ne? O vat ir yra! Na gal redaktorė Gražina Šmigelskienė savo
komandai ir ne viską leistų, bet kai
kas vyksta ir jai nežinant! Net rubrika tokia yra: „Redaktorei nežinant“.
Ne ne, o žiūrėk tik kaukšt ir sukala
V. Šmigelskas ar L. Bitvinskas ką
nors tokio susukto, kad nei atsuksi,
nei atvyniosi. Telieka į ūsą šypsotis:
ot, šelmiai!
Visai neseniai prezidentas V. Putinas atsakinėjo į piliečių ir žurnalistų suktus ir kitokius įvairiausius
klausimus. Nuo BBS ir CNN iki
japonų, kinų ir vietinių žurnalistų
kėlė rankas ir plakatus, prašydami
teisės paklausti. Ir paklausdavo.
Tiesiai prieš visą pasaulį atsakinėjo Rusijos prezidentas ir jau čia
niekaip neišsisuksi, nenusimuilinsi, nepasiteisinsi, kad neišgirdai. O
štai iš Lietuvos nė vieno žurnalisto
tame renginyje nemačiau. Tai niekas nieko mums svarbaus Rusijos
prezidento taip ir nepaklausė... O
dabar įsivaizduokime, kad „Anykšta“ akredituoja savo žurnalistą į tą
renginį, kad ir V.Šmigelską, o tas
tik pamoja savo „staravieriška“
barzda Vladimiro Putino atstovui spaudai Dmitrijui Peskovui
ir... „Savas, popas“, - pagalvotų D. Peskovas, kaip „batiuškai“
paklausti neleisi... „Koks aš tau
popas!”- atšauna jam Šmigelskas
prieš visas pasaulio telekameras,
„bi-bi-esus“, „roiterius” ir „aldžezyras” su „špygeliais” ir klausia:
„Tai va, prezidente Putinai, kol Rasalas dar tavęs niekur nepasodino,
pasakyk gerbiamasai „Anykštai“ ir
pasauliui, pulsi tu Lietuvą ar ne?
Jei pulsi – tai kaip ir kada? Ačiū!”
Ir ne kur dėtųsi Rusijos prezidentas, prieš visą pasaulį juk atsakinėja į klausimus, tai ir į šį atsakytų. Na, pavyzdžiui: „Taip, pulsim!
Trečią dieną po Šv.Velykų, 6.31
Maskvos laiku.“ Arba: „Ne. Mums
jūsų žvyro nereikia! Mes jums atominių elektrinių statyti ir autostradų tiesti nebenorim. O jau senų

horoskopas
AVINAS. Tyliai ruoškitės tam,
ko norėtumėte, bet nieko dirbtinai
neforsuokite. Vertėtų peržvelgti turimą informaciją, reklamą, blaiviai
įvertinti savo santykius su kitais
žmonėmis. Tai turėtų padėti apsisaugoti nuo saviapgaulės, netikrų
vilčių.
JAUTIS. Nusimato diskusijos,
renginiai ar pristatymai, kur gausiai pasisemsite įspūdžių ir informacijos. Palanku sudaryti sutartis,
spręsti organizacinius klausimus,
bandyti susidraugauti su kolektyvu
ir kt.
DVYNIAI. Nesistenkite susigrąžinti to, kas prarasta. Verčiau
žvelkite į priekį, ieškokite naujų
kelių. Jei tik yra galimybė, kreip-

mergų ir savų sočiai turim. Kam jus
pulti? Patys dezertyruojate į užsienius, patys išmirimui tėvus ir senelius paliekate. Tušti namai, butai,
tuščios sodybos. O kai ne tik jūs,
lietuviai, bet ir jūsų kalba išnyks,
niekieno žemė ilgai nebus. Kas norės – tas ir be karo pasiims.” Gal
taip atsakytų Vladimiras Putinas,
gal kitaip... Man atrodo, kad visai
nesvarbu, ką ir kaip atsakytų prezidentas. Svarbiausia pasaulio sensacija taptų ne kas ką atsakė, o kas
ir iš kur paklausė! Koks reitingų
šuolis, koks pasaulinis laikraščio
atradimas ir jo populiarumo skrydis įvyktų… Man jau dabar galva
sukasi vos apie tai pagalvojus!
O ką dabar daryti? Propagandiniais pletkais vadovautis? Kruopas
ir džiūvėsius krautis į atsargas?
Į konservus paskutinius pensijos centus investuoti? „Duos man
NATO dvi granatas ir dar kreivą
automatą!”, - trauktų su armonika
Pupų Dėdė. Aha, taigis kaipgis,
skuba nespėja, lekia kaip vėjas…
Per 36 valandas atlėks ir mus apgins. Žinoma, jei dar bus likę ką
gina. Nes girdėjau, kad jei mus
susimanytų okupuoti braliukai
latviai, tai karas vyktų iki Švento
Niekados, o va, jeigu to imtųsi rusai, tai per kokias dvidešimt minučių taukšt, kaukšt ir „gatovo“. Na,
dėl minučių galvos aš nededu, bet
tuo „gatovo“ esu linkęs tikėti.
Prabundu kas rytą, apsižvalgau
pro langus, ramu, gražu, tai sniegas
medžių šakas užklojęs, tai rūkas,
tai saulė tą rūką vaiko ir debesis
plėšo. Nei tankų, nei patrankų, nei
žmogeliukų... Dembava dar laisva!
Ir einu kaisti kavos, buterbrodų
„konstruoti“. Laisvos šalies laisva
diena man prasideda.
O va jau kalbama, kad nuo liepos ir vėl man brangs dujos! Palaukite, ponai, tai kaip čia išeina?
Taigi nuo rusiškų dujų pabėgome,
pasistatėme skolon laivą - terminalą, prisipirkome skystų norvegiškų
dujų ir ką? Brangsta? Kodėl? Todėl, kad pralošėme bylą Stokholmo arbitraže prieš „Gazpromą“ ir
vien teismo išlaidų mums priteista
ohoho kiek! Tai ar tik ne iš mūsų
kišenių teks sumokėti? O pasirodo,
kad nei mūsų mieliems latviams,
nei brangiems estams tų skystų lietuvių terminalo dujų nereikia! Kam
mokėti brangiai, kai „Gazpromas“
šitaip gamtines dujas atpigino? Na
žinote, ponai grybauskaitės ir sekmokai, aš nesu idealus, bet nesu
ir tamstų išsivirta beskonė bulvė!
Su manimi negalima šitaip! Jei
verčiate mane naudoti savojo politizuoto antirusiška kryptimi termi-

nalo brangias dujas, tai gal teikitės
ir mano pensiją bent jau dvigubai
padidinti! Dvigubai, o ne kažkokiais ten Karbauskio su Skverneliu žadamais 20 eurų! Kai valdžia
dūksta, eiliniams piliečiams kaulai
braška.
Ir išviso, visi 2016 metai ištisai
kažkokios velniavos karoliai! Kad
Trampas Klintonienę „nutrampino”
per rinkimus JAV, tai dar nieko, toli.
Kol iki mūsų graudūs Hilary verksmai ateis, mes ir šviežių bulvių sulauksime. O arčiau va kas dedasi!
Aš gi sakiau! Aš įspėjau! Netrikdykite jūs Puntuko velnio ramybės.
Tegu kipšas miega sau tuo akmeniu
užsiklojęs. Taigi, ne! Nepaklausėte.
Tako statybos trenksmai, vibracijos,
decibelai, metalo džeržgesys…O
dar tie turistai! Koks velnias gali
visa tai iškentėti? Va, ir ištrūko jis
iš po to akmens. O ištrūkęs nurūko tiesiai pas kupiškėnų tiesiogiai
išsirinktą merą konservatorių ir,
matyt, į jį reinkarnavosi. Vos tik
pamatė meras Šimonių miestelyje
naujametinės eglės viršūnėje įkeltą
žvaigždę, tuoj velnias jam smegenis
susuko. Akyse iš karto Kremliaus
raudonos rubininės žvaigždės sutavaravo ir meras nedelsiant sunkiąją
techniką nusiuntė tai „Kremliaus
žvaigždei“ nuo viršūnės nulupti. Ir
taip įrodinėjo jam miestelėnai, ir
kitaip, kad jokios kremlinės žvaigždės Šimonyse nėra, kad įkelta Betliejaus žvaigždę primenanti eglės
puošmena – niekas nepadėjo. Kur
tu perkalbėsi velnią ir konservatorių!? Aiškink neaiškinęs jiems, kad
Biblija pasakoja, jog gimus kūdikėliui Kristui Betliejuje įvyko stebuklas, virš lopšio sušvito ir arti nusileido žvaigždė, apšvietusi Trims
Karaliams kelią. Nuo tada ir esanti
krikščioniška tradicija Naujametinių eglių viršūnes dabinti žvaigždėmis. Nė velnio! Raudonas Kremlius
merui vaidenasi ir gana… Na, aš
ne egzorcistas, nei įvaryti velnią į
konservatorių, nei jo išvaryti laukan
nemoku. Tegu Kupiškio rajono rinkėjai arba kiti specai tai daro. Teko
pačiam merui nuo Šimonių eglės
atstoti! O to velnio mero kūne ir
dūšioje jau pėdos, tikėtina, ataušo.
Cypdamas ir kaukdamas jis nurūko
per Šimonių girią, per visą Labanoro masyvą ir tiesiai į sotų Andriaus
Užkalnio kūną įpuolė! Na, gal ir
ne, sakiau gi, kad tik egzorcistas tai
nustatyti gali, tačiau man be galo
panašu, kad apsėstas tapo būtent
Užkalnis. Aš pavažiuoju į Ignaliną,
į savo tėvų ir senelių kraštą. O ten
kokie dyvai dėjosi. Trečiadienį žurnalistas Andrius Užkalnis pasidalijo
mintimis apie Ignalinos kultūros ir

sporto centro teatralizuotą Kalėdų koncertą. Šventė Ignalina savo
kultūros centro pastatymo 40 metų
jubiliejų. Ir sumąstė suvaidinti scenoje, kaip galėjo atrodyti Centro atidarymo koncertas anuo metu. Taigi
vaikščiojo scenoje „pionieriai“ su
raudonais kaklaraiščiais, plaikstėsi raudonos vėliavos, vyko šaunus
šaržuotas, anuos laikus primenąs ir
kiek pašiepiantis spektaklis. Ignaliniečiai jumorą suprato. Ir viskas
būtų buvę gerai, bet velnias ėmė ir
užnešė tą Užkalnį! Tvirtai manau,
kad jei koks nors susireikšminęs,
nesusivaldantis ir išpuikęs veikėjas
nesugeba suvokti ir įvertinti santūraus bei subtilaus Ignalinos saviveiklininkų jumoro, tai dar nereiškia, kad jis įgyja teisę įžeidinėti ir
žeminti Ignalinos kūrėjus. Nebent
būtų girtas, apsiuostęs ar žolės persirūkęs. Arba iš tiesų velnio apsėstas! Na, ir užsipuolė tas veikėjas
Ignalinos saviveiklininkus...
Viena komentatorė parašė: „Kas
iš jūsų koncerte buvot? Ką mes
jums padarėm, kad linkit mirties?
Užkalni, buvai koncerte, kad taip
drąsiai komentuoji? Pirmiausia ne
mes patys sugalvojom šią temą,
bet, kad ir kitas sugalvojo, ne jūsų
bėda juk. Mes norėjom parodyti,
kad koncertas buvo prieš 40 metų.
Taip, kad pasidomėkit labiau, o po
to darykit išvadas.“
Žurnalistu besivadinantis A. Užkalnis vaikui, 12 metų mergaitei,
iš Ignalinos atrėžė: „Goda, drąsiai
komentuoju, sakai? O ko bijot?
Kažkokios p*zdos vatnikės, kuri
net savo pavardę bijo pasakyt?
Valink na*ui, moterėle. Už terbos ir į Magadaną. Ten tavęs laukia.“ Šitaip suaugęs „žurnaliūga“
kerta vaikui! O mes svaigstame
šito veikėjo rašliavas apie koldūnus ir kitokį valgį skaitydami.
Iš kažkokio restorano Užkalnį išvarė? Matyt „užkniso“ su savo
„ekspertizėmis“ juodai!
Bet gal sugrįžkime į ten, nuo kur
pradėjome. Jei jau gali „Anykštoje“ vykti visokie dyvai, kurių net
tokia akyla redaktorė kaip Gražina
Šmigelskienė nemato ir nežino, tai
kodėl jos žurnalistams nepasistengus ir nepabandžius šoktelėti į platesnius vandenis? Į žalesnes pievas
ir ant eiklesnių žirgų! Juk metai
tai ne bet kokio gaidžio – raudono
kaip kardinolų mantijos, kaip britų
karalienės gvardiečių švarkai ir net
kaip Lietuvos istorinės vėliavos,
per kurią šuoliuoja karvedys su
kardu ant žirgo, fonas. Tik jau nežadinkime patys savyje velnių! O
ir be jų, jaučiu, kad bus kam su tuo
„raudonumu“ kovoti!
.

kitės į institucijas, asmenis, kurie
gali jums padėti išspręsti aktualias
problemas.
VĖŽYS. Aktualūs bus verslo,
mokslo, kultūros, teisės arba su užsieniu susiję reikalai. Svarbių dalykų nebeatidėliokite. Neignoruokite
ir mylimo žmogaus, vaikų poreikių
bei prašymų. Įvertinkite galimas
savo poelgių pasekmes.
LIŪTAS. Tikriausiai jums pavyks susitarti dėl aktualaus reikalo,
tačiau tai gali kažkiek kainuoti. Gali
būti apmaudu, kad jums tenka rimtai darbuotis, o kiti niekuo nenori
padėti. Kontroliuokite savo žodžius,
kad nereikėtų dėl jų gailėtis.
MERGELĖ. Tai, dėl ko ilgai
negalėjote susitarti, jautėsi interesų konfliktas, šiandien gali pereiti į
abipusiai naudingo susitarimo ieš-

kojimą. Vis dėlto reikalingas ypatingas budrumas, nes kažkas gali
mėginti jumis manipuliuoti, regzti
intrigas.
SVARSTYKLĖS. Būtų nedovanotina skęsti rutinoje. Darbe būkite
iniciatyvūs, o atlikę būtinus darbus
susitikite su draugais, gerbėjais,
nuoširdžiai pasišnekėkite. Galimos
įdomios naujos pažintys.
SKORPIONAS. Nestokosite aplinkinių dėmesio, o gal net sulauksite aistringų žvilgsnių bei užuominų.
Tikėtini draugiški pasibuvimai, pasilinksminimai. Vis dėlto profesinė
situacija jums neleis visiškai atsipalaiduoti ir užsimiršti.
ŠAULYS. Darbams jums vis
dar stigs ūpo, galite jaustis kiek
pavargę. Į sielą įsismelkęs keistas
nerimas mažins optimizmą. Net jei

jums norėsis artimų žmonių draugijos, taikiai sutarti ne itin seksis.
OŽIARAGIS. Tikriausiai turėsite kontaktų su žiniasklaida arba
šiaip būsite smalsesni nei paprastai.
Norėsis ir paplepėti, ir kitų paklausyti. Nepaviešinkite tų paslapčių,
kurias pažadėjote saugoti. Būtinas
atsargumas prie vairo, kelyje.
VANDENIS. Aktualūs bus piniginiai, nuomos, tiekimo ir pan. reikalai. Kad ir koks nelengvas būtų tų
reikalų tvarkymas, rezultato galite
tikėtis išties gero.
ŽUVYS. Būsite susirūpinę darbais, mokslais. Nors jūsų mąstymas
bus labai aktyvus, didelė iniciatyva ir puikus imlumas informacijai,
nerimausite, ar viskas pavyks kaip
reikia. Labiau pasitikėkite savimi ir
nepraraskite optimizmo.

kampas

Apie
bausmes

Linas BITVINSKAS
Jeigu iki šiol nežinojote, kokia
lietuvio paskirtis žemėje ir kokia jo
gyvenimo prasmė, aš pasakysiu –
lietuvis gyvena tam, kad jį baustų.
O kadangi mūsų valstybė eina progreso keliu, kasmet lietuvių baudimas pasiekia vis naują lygį.
Po Naujųjų įsigaliojęs Administracinių nusižengimų kodeksas
įteisina galimybę protokolus surašyti už akių, nutarimus priimti
rašytinio proceso tvarka asmeniui
nedalyvaujant, o apskųsti priimtą
nutarimą numatomas terminas yra
skaičiuojamas nuo nutarimo išsiuntimo. Be to, privalomas administracinio nusižengimo protokolo
nutarimo įteikimas nenumatomas.
Kitaip sakant, mes pasiekėme
lygį, kai pilietis jau baudžiamas automatiškai, net nesiteikiant pranešti
už ką. Tiesiog rasite laiškelį savo
pašto dėžutėje. O jei netyčia tą laiškelį pradangins paštininkas arba
išlups blogi kaimynų vaikai, apie
tai, kad esate nesumokėjęs kažkokios baudos už pažeidimą, kurio
neįsivaizduojate kada padarėte
(sakysim, neapsižiūrėjęs pastatėte
kur didmiestyje mokamoje vietoje
automobilį) sužinosite, kai bus užblokuota jūsų sąskaita.
Nesu už tai, kad reiktų kažkaip
pažeidinėti nustatytą tvarką, bet
kaip suprasti, kai žmogus net nesupažindinamas su pažeidimu?
Sakykim, grįžo jūsų vaikas studentas, kol buvote darbe, sėdo į
jūsų automobilį, „užmynė“ liniją
prie A.Vienuolio progimnazijos, tai
nufilmavo, automatiškai jums, kaip
automobilio savininkui, išrašoma
bauda, laiškas jūsų nepasiekia ir
štai jūs – jau nusikaltėlis, kurio
sąskaita areštuota ir kurį gainiojasi
antstoliai.
Bet mes neturėtume per daug
skųstis, juk mūsų valstybė egzistuoja tam, kad mus baustų ir kuo
daugiau išvarytų iš čia. Manau, kad
kol dar yra nors vienas nenubaustas
lietuvis, valdininkai ir Seimo nariai
nenusiramins.

gimė
Ąžuolas SADAUSKAS,
gimęs 12 19

pro memoria
Anykščių mieste
Regina Ona KUNCEVIČIENĖ,
gimusi 1937 m., mirė 12 31
Aloyzas SIMAŠKA,
gimęs 1935 m., mirė 12 29
Skiemonių seniūnijoje
Angelė JASIŪNIENĖ,
gimusi 1924 m., mirė 12 25
Ona Aldona RASIKIENĖ,
gimusi 1931 m., mirė 12 28

perka
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Gyvuliai

Kita

Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei
eksploatacijai arba ardymui.
Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.

Nuolat brangiai - karves, bulius, telyčias. Veršelius auginti
iki 2 mėn. Moka priedus, PVM.
Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę
techniką ir elektroninę įrangą.
Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai,
šeštadieniais dirba iki 13.00
val., tel.: (8-610) 41900,
(8-699) 60871.

Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Nekilnojamasis turtas
Brangiai - įvairų mišką arba
mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.
Automobiliai

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. Atsiskaito
vietoje, sutvarko dokumentus,
pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

Be tarpininkų arklius, karves
(1,20 Eur/kg), telyčias (1,35
Eur/kg), bulius (1,50 Eur/kg).
Tel. (8-622) 09326.

Veža krovinius Lietuvoje, Pabaltyje,
Lenkijoje. Izoterminis automobilis iki
9 t, 18 palečių, liftas.
Tel. (8-647) 35121.

iki 2 mėn. auginimui.
Moka PVM. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-670) 80384, (8-650) 46919.

Brangiai - galvijus: telyčias,
karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys
išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Brangiai - galvijus. Atsiskaito
iš karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.

Paslaugos

Dainiaus firma

PERKA VERŠELIUS

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.

įvairūs

Lašų ŽŪB - grikius, rugius.
Tel. (8-611) 44130.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas, pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531, (8-672) 15590.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

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

Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius. Garantija
iki 2 m., pensininkams - nuolaidos.
Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

SKELBIMAS APIE ATRANKĄ
LAISVOMS UAB ANYKŠČIŲ KOMUNALINIO ŪKIO RENOVACIJOS PROJEKTŲ
VADOVO
PAREIGOMS UŽIMTI
Įmonės pavadinimas ir buveinė:
UAB Anykščių komunalinis ūkis, Gegužės g. 47
Pareigų pavadinimas: renovacijos projektų vadovas
Pareigų funkcijos:
1. Organizuoja ir praveda susirinkimus su daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojais dėl
būsto renovacijos galimybių.
2. Parengia sutartis su gyventojais ir kredito įstaigomis, administruoja banko paskolą.
3. Sutikrina parengtus investicinius projektus, jais vadovaujantis organizuoja konkursus statybos darbų rangovo parinkimui.
4. Nustatyta tvarka gauna būsto renovacijai vykdyti leidimus iš atitinkamų įstaigų ir organizacijų.
5. Per visą būsto renovacijos laiką tikrina, kad darbai būtų atliekami pagal projektą, kontroliuoja renovacijos darbų kokybę.
		
Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį techninį išsilavinimą.
2. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą ir kitus darbus, priskirtus tarnybinėms pareigoms.
3. Turėti kompiuterinio raštingumo pradmenis, mokėti dirbti Word, Excell programomis ar jų
analogais.
4. Mokėti valstybinę kalbą.
5. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
6. Išmanyti dokumentų rengimo taisyklių pagrindus.
Kokie dokumentai turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje, adresuotas UAB Anykščių komunalinio ūkio direktoriui.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
4. Gyvenimo aprašymas.
5. Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).
Pateikiami dokumentų originalai arba šių dokumentų kopijos, turinčios juridinę galią.
Kur pateikti dokumentus:
Dokumentai priimami adresu:
UAB Anykščių komunalinis ūkis
Gegužės g. 47 LT-29107 Anykščiai
Pretendentų dokumentai priimami iki 2017 m. sausio 17 d.
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis
Išsamesnę informaciją teikia:
direktoriaus pavaduotojas Valdemaras Navickas,
tel. (8-381) 5-19-66, el.paštas - valdemaras.navickas@anykom.lt

parduoda
Automobiliai, ž. ū. technika
Automobilį AUDI A6 Avant (1995
m., 2,5 l, 85 kw, dizel, TA 201706), 1 000 Eur.
Tel. (8-630) 61451.
MTZ-80 (techniškai tvarkingas,
kaina 2 600 Eur), priekabą iš
GAZ-53 mašinos (850 Eur), MTZ80 dalimis.
Tel. (8-641) 57036.

Kita
Pigiai - naują vokiečių gamybos
šautuvui optiką 3-12x56.
Tel. (8-617) 09704.
Kviečius, miežius, avižas, žirnius,
kukurūzus, įvairius pašarinius miltus, sėlenas. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 47343, (8-680) 96778.
Nuolat ūkininkas - mėsinių kiaulių skerdieną 40-50 kg, tik kaimiškai svilintos dujomis. Atvėsintos,
subproduktai. Pristato nemokamai
ir greitai.
Tel.: (8-686) 80994,
(8-611) 34567.

TELELOTO Žaidimas nr. 1082 Žaidimo data: 2017-01-01
Skaičiai: 24 66 60 01 40 50 33 05 58 67 70 61 75 71 53 49 48 14 72
52 07 51 06 10 04 41 03 55 56 47 23 21 42 68 65 57 59 69 (keturi kampai,
eilutė, įstrižainės) 31 37 63 15 18 11 12 25 29 35 27 38 39 (visa lentelė)
Papildomi prizai 07**226 “Domino” teatro dovanų čekis 1081157 “MercedesBenz GLA 180” 0584158 Automobilis “Audi Q3” 0310521 Automobilis “VW
Tiguan” 0313421 Automobilis “VW Tiguan” 08**311 Dronas “Syma” 03**675
Garso kolonėlė “Microlab” 03**352 Išmanusis laikrodis “ZGPAX” 067*821
Išmanusis telefonas “Samsung” 047*422 Išmanusis telefonas “Samsung”
10**339 Išorinė laikmena “Toshiba” 10**578 Kavos aparatas “Delonghi”
009*294 LED televizorius “Philips” 104*750 LED televizorius “Philips” 037*102
Nešiojamas kompiuteris “Asus” 018*548 Nešiojamas kompiuteris “Asus” 04**930
Pagalvės “Dormeo” 059*347 Pakvietimas į TV studiją 041*559 Pakvietimas į
TV studiją 086*641 Pakvietimas į TV studiją 028*621 Pakvietimas į TV studiją 071*081 Planšet. kompiuteris “Samsung” 028*098 Planšet. kompiuteris
“Samsung” 0637389 Pretendentas į butą 040*536 Šaldytuvas “Beko” 068*395
Skalbimo mašina “Beko” 03**466 Vaizdo registratorius “Prestigio” 10**348
Virdulys “Tefal”

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
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76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Genovaitė, Viltautas, Vyda,
Vida.
sausio 4 d.
Arimantas, Arimantė, Titas,
Benediktas, Arminas, Benas, Arminė, Andželika, Anželika.
sausio 5 d.
Simonas, Vytautas, Vytautė, Telesforas, Gaudentas, Simas.
sausio 6 d.
Baltazaras, Kasparas, Merkelis,
Arūnas, Arūnė, Melchioras.

mėnulis
sausio 3 - 6 priešpilnis.

anekdotas
Kalėdų senis sėdi prie eglutės
miesto aikštėje ir kalbina vaikus,
ko jie norėtų Kalėdoms. Staiga
prie jo priėjo jauna mergina ir atsisėdo ant kelių. Senis kiek nustemba, bet kadangi ji labai meiliai jam
šypsosi, tai visgi klausia:
– Na, o ko tu norėtum Kalėdoms?
– Kai ko savo mamai, – atsako
ši.
– Kaip gražu iš tavo pusės, –
nusišypsojo Senis. – Tai ką gi jai
padovanoti?
– Žentą.

MOZAIKA
Įžūli varna pavogė
Estijos piliečio pasą
Ivangorodo kontrolės punkte Rusijos ir Estijos pasienyje varna pavogė Estijos piliečio pasą. Tai savo
tinklalapyje pranešė Rusijos federalinės muitinės tarnybos darbuotojai,
kuriais remiasi “Lenta.ru”.
Rusijos muitininkams tikrinant
Estijos piliečio automobilį, vyras
išsitraukė parodyti pasą, bet netikėtai priskridusi varna išplėšė dokumentą iš jo rankų ir šovė į viršų.
Tai atsitiko Rusijos pareigūnų
akivaizdoje. Jie mėgino padėti nelaimėliui, buvo pasitelkti kinologai
su tarnybiniais šunimis. Tačiau visi
mėginimai sučiupti vagilę buvo nesėkmingi.
Teko iškviesti policiją ir surašyti pareiškimą dėl paso praradimo.
Naują dokumentą Estijos pilietis
gavo šalies konsulate Sankt Peterburge. Po to jis grįžo namo.
Pasas atsirado po dviejų dienų. Varna jį paliko netoli pasienio
kontrolės punkto. Dokumentas jau
buvo negaliojantis, kadangi paukštis išplėšė vieną jo lapą.

NNN

Anksčiau jis jau tvirtino pats susidorodavęs su spėjamais nusikaltėliais. “Aš anksčiau važinėdavau
motociklu po Davao, tiesiog patruliuodavau gatvėse, ieškodamas
narkotikų prekeivių, kad kurį nors
nužudyčiau”, - tikino Filipinų prezidentas.

Filipinų prezidentas žada
mėtyti korumpuotus
valdininkus iš sraigtasparnio

Per ketverius metus Saremos
sala padidėjo maždaug
5 000 hektarų

Filipinų prezidentas Rodrigas Dutertė (Rodrigo Duterte) pagrasino
mėtysiąs korumpuotus valdininkus
iš sraigtasparnio ir teigė anksčiau
tai jau daręs, pranešė ketvirtadienį
laikraštis “The Philippine Star”.
“Jeigu esate korumpuoti, aš pakelsiu jus į orą sraigtasparniu ir
išmesiu pakeliui į Manilą. Aš tai
jau esu daręs anksčiau, tai kodėl to
nepadarius vėl?” - cituoja leidinys
R. Dutertės žodžius, pasakytus per
susitikimą su gyventojais, nukentėjusiais nuo taifūno, ir adresuotus
valdininkams.
Pasak prezidento, praėjusią savaitę buvo suimti šeši žmonės, pas
kuriuos buvo rasta pusė tonos metamfetamino, kuris Filipinuose vadinamas “shabu”.
“Jiems pasisekė, kad manęs tuo
metu nebuvo Maniloje. Jeigu būčiau žinojęs, kad kažkuriame name
yra tiek daug “shabu”, tikrai būčiau
nužudęs tuos žmones”, - teigė R.
Dutertė.

Per ketverius metus Estijai priklausančios Saremos salos plotas
padidėjo maždaug 5 tūkst. ha, sekmadienį nurodė Žemės departamento Geoinformatikos skyriaus
vadovė Mariliis Aren (Marilys
Aren).
Pareigūnė per visuomeninės televizijos ETV laidą sakė, kad maždaug 3,8 tūkst. km ilgio Estijos
kranto linija nuolat kinta: kai kur
jūra atsitraukia, o kai kur pasiglemžia kažkiek sausumos.
Saremos salos ploto padidėjimas
5 tūkst. ha reiškia, kad tiek pat padidėjo ir visos Estijos teritorija.
„(Šalyje) nuolat daugėja žemės.
Praėjusį kartą dideli teritorijos apskaičiavimo darbai buvo atlikti
2014 metais; tuomet paaiškėjo, kad
(šalies) plotas padidėjo 112 kvadratinių kilometrų“, – sakė M.Aren.

Prilupo ir
paliko

redaktorei nežinant

oras

Tarpušventyje, už Ažuožerių,
pakeliui link Karalienės liūno,
arime, kaip paminklas stovi raudonas „golfukas”.
Neaišku, kaip ir kodėl jis nuvažiavo nuo kelio, tačiau gal už
tai, kad nevažiavo arimu ar dar
kuo nusidėjo, jam išvelėti šonai,
išdaužyti langai, nuo variklio
nudrėksta viskas, tik korpusas
likęs. Beje, automobilis be valstybinių numerių...

-1

Valdžia viską mato
Nors politikai, vengdami supainioti viešuosius ir privačiuosius interesus, turėtų nedalyvauti priimant su
jais ar jų artimaisiais susijusių spren-

-5

dimų, gal net palikti posėdžių salę,
kad nedarytų įtakos kolegoms ir nematytų, ką kas sakė ar kaip balsavo,
Anykščių tarybos posėdžiams tai

Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo

ne visai galioja. Politikui net išėjus
iš posėdžio jis gali viską matyti iki
smulkmenų - juk niekas neuždraudė
tuo metu užeiti į kurį nors gretimą

sprintas
Pagerbs. Sausio 3-4 dienomis
„Nykščio namų“ arenoje vyks
Povilo Kūgio atminimui skirtas krepšinio turnyras. Kaip tik
šiomis dienomis pernai mirusio
Anykščių krepšinio patriarcho P.
Kugio gimimo diena. Anykščių
KKSC organizuojamame turnyre varžysis 2005 m. gimę ir jaunesni berniukai bei mergaitės.
Šiandien rungtyniaus mergaitės,
rytoj - beniukai.
Krepšinis. Anykščių rajono
krepšinio pirmenybės po šventinės pertraukos vėl sugrįš į
„Nykščio namų“ areną. Sausio
7-8 dienomis bus žaidžiami ketvirtojo turo susitikimai.
Sunkioji atletika. Perspektyvūs Anykščių sunkiaatlečiai
dalyvavo tarptautiniame turnyre
(iki 13 m. amžiaus) „Rokiškio
taurė“. Trys mūsų miesto komandos mergaitės tapo varžybų
čempionėmis: Ligita Silevičiūtė, Laura Mozūraitė ir Jūratė
Silevičiūtė. Antrąsias vietas užėmė Gabrielė Marganavičiūtė ir
Karolina Ramoraitė. Deimantė
Komar pelnė 3 vietą. Antrąsias
vietas berniukų varžybose iškovojo Eimantas Statauskas ir
Nojus Jurėnas. Trečiąsias – Eimantas Šimkūnas, Žilvinas Tarulis, Bronius Zujevas ir Eitaras
Galvonas.
Imtynės. Kauno sporto mokykloje „Gaja“ vyko kalėdinis laisvųjų ir moterų imtynių turnyras.
Berniukų grupėje, svorio kategorijoje iki 30 kg, Nojus Pupkis
iškovojo pirmąją vietą, Eironas
Bieliūnas, Almantas Kaunietis ir
Žilvinas Raišelis užėmė ketvirtąsias vietas. Merginų varžybose, svorio kategorijoje iki 38 kg,
Evelina Uselytė užėmė pirmąją
vietą, Liveta Uselytė ir Laura
Budrevičiūtė iškovojo antrąsias
vietas.

kabinetą ir pažiūrėti tiesioginę posėdžio transliaciją. Todėl teisūs tie,
kurie sako, jog valdžia viską mato,
net tai, ko turėtų nematyti.

„Aukštaitiškas formatas“

prenumeratos kainos 2017 metams
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EUR

6 mėn. 12 mėn.
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EUR
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Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“,
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25.00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
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8.69
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Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę
visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.
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